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Sebrae forma novo 
grupo de empretecos 
em Jaguariúna

Justiça decreta intervenção e 
Hospital Santa Casa Anna Cintra 
passa a ter gestão municipal

Aula presencial será obrigatória 
nas escolas municipais de 
Campinas a partir do dia 03

Saúde de Pedreira convoca 
a população para vacinação 
contra a Covid-19

Prefeitura entrega nova quadra 
de areia no Parque Menegon, no 
bairro São José

Considerado o principal 
programa do mundo na for-
mação de empreendedores, o 
Empretec é um seminário in-
tensivo que visa melhorar o 
desempenho empresarial e po-
tencializar as características 

empreendedoras dos partici-
pantes. O seminário foi criado 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), promovido em 
40 países e no Brasil é exclu-
sivo do Sebrae.
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No dia 30 de setembro, a Pre-
feitura de Amparo ingressou na 
justiça com um pedido de afas-
tamento da atual diretoria e con-
sequente intervenção no Hospi-
tal Santa Casa Anna Cintra, o 
principal espaço desse tipo no 

Circuito das Águas Paulista, de-
vido a possíveis irregularidades 
na aplicação de recursos públi-
cos e a grave crise financeira do 
hospital com diversas dívidas, 
acarretando risco de desassis-
tência à população. Em deci-

são liminar proferida, a justiça 
de Amparo aceitou o pedido da 
prefeitura e, com a intervenção, 
a gestão do hospital passa a ser 
responsabilidade do município.
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A volta às aulas presenciais 
para os 67,2 mil alunos da rede 
municipal de Campinas será 
obrigatória a partir do dia 03 
de novembro. A medida segue 

orientação do Governo do Es-
tado.

Com a decisão, acaba o ro-
dízio de estudantes nas salas de 
aula municipais. Até o dia 03, 

as 208 unidades da rede muni-
cipal continuam o atendimento 
no formato híbrido de ensino.
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A Prefeitura de Jaguariúna ter-
minou na manhã desta sexta-fei-
ra, 15, a construção de uma nova 

quadra para prática de esportes 
de areia no Parque Menegon, no 
bairro São José. O novo espaço 

foi preparado para receber os pra-
ticantes de vôlei de praia, beach 
tênnis e futevôlei.      Página 8

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Pedreira convoca a 
população para a realização da 
segunda dose e a dose adicional 

da vacina contra a Covid-19, 
neste sábado, 16.

 Página 5

Os empretecos aprenderam as 10 características de um empreendedor de sucesso O Juiz de direito Dr. Fernando Leonardi Campanella concedeu a tutela provisória de urgência da Santa Casa Anna Cintra para a prefeitura

O primeiro projeto apro-
vado na 23ª sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
Jaguariúna, que, excepcio-

nalmente foi realizada nesta 
quarta-feira, 13, altera a Lei 
Municipal nº 1.628/2005, 
que dispõe sobre a criação 

do sistema de estaciona-
mento rotativo pago de veí-
culos em áreas especiais das 
vias a logradouros públicos 

“Zona Azul”. Durante a dis-
cussão foi apresentada uma 
emenda, determinando que 
qualquer alteração futura à 

lei precisa ser precedida de 
Audiência Pública. 

            Página 3

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Projeto sobre a Zona Azul é 
aprovado na Câmara Municipal
Além deste, projeto da Estação Transmissora de Radiocomunicação também foi 
aprovada na 23ª Sessão Ordinária e 4ª Extraordinária do ano

Diário Oficial vai publicar orientações detalhadas para o retorno dos alunos

DIVULGAÇÃO
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A palavra professor inspira conheci-
mento, sabedoria, referência, experiên-
cia de vida e tantos outros adjetivos. Pla-
tão, em “A República”, já alertava para 
a importância do papel do professor na 
formação do cidadão. Uma influência 
que vai além de temas acadêmicos ou 
pedagógicos, exerce um poder sublimi-
nar sendo um dos principais agentes de 
transformação social.

Depois da família, a figura mais im-
portante na formação de um cidadão é o 
professor. Seu importante ofício como 
referência que transcende os saberes pe-
dagógicos por imposição da profissão é 
a ponte construída com conhecimento e 
experiência que fortalece a conexão entre 

o aluno e a sociedade por meio da verda-
de, da ética, do entusiasmo e da genero-
sidade. 

Apesar dos imensos desafios vividos 
durante a pandemia da Covid-19, 69% 
dos professores no Brasil acreditam que 
sua profissão passou a ser mais valori-
zada após a pandemia. É o que mostrou 
o “Estudo sobre uso de tecnologias na 
educação” realizado pela BlinkLearning, 
que está na sexta edição e, que, pela pri-
meira vez, conta com dados do Brasil.  

Os professores participam dos avan-
ços pedagógicos, descobrem novas for-
mas de ensinar, mudam, crescem, desen-
volvem-se e se transformam. Para todos 
eles, admiração, respeito e os parabéns.

EDITORIAL
Professores
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COBERTURA

• Amparo
• Artur Nogueira
• Campinas
• Cosmópolis
• Engenheiro Coelho
• Holambra
• Hortolândia

• Jaguariúna  
• Monte Alegre do Sul
• Morungaba
• Paulínia
• Pedreira  
• Sto. Antonio de Posse  
• Serra Negra

Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

O estresse é uma resposta natural do 
nosso organismo à determinadas situações. 
Ao contrário do senso comum, o estresse 
é essencial para nossa sobrevivência. Po-
rém, na pandemia por conta do isolamento 
social e físico forçados, os casos de ansie-
dade, estresse, depressão e outras doenças, 
tiveram um aumento significativo. Agora, 
estamos correndo atrás do prejuízo causa-
do à nossa saúde física e mental. É impor-
tante ressaltar que todo estresse influencia 
diretamente na baixa de resistência do 
organismo predispondo a qualquer infec-
ção, principalmente se o paciente já possui 
alguma comorbidade. Porém, são as con-
sequências de uma exposição prolongada 
e repetidas à várias situações que provo-
cam o estresse. Segundo especialistas, os 
principais sintomas que afetam à saúde 
mental nesse período de pandemia são os 
distúrbios de sono, lentidão para as ativi-
dades diárias, alterações no apetite, ema-
grecimento ou ganho de peso, sensação 
de solidão, pensamentos negativos e uma 
desesperança frequente.

 Há indicativos de que a pandemia 
está chegando ao fim. No entanto, profis-
sionais da saúde devem estar atentos aos 
sinas e sintomas que a pandemia deixou 
em alguns pacientes, como por exemplo, 
a falta de verbalização, à tristeza, à an-
gústia, à despersonalização, ou seja, sen-
sação persistente de observar a si mesmo 

fora do corpo ou ter a sensação de que 
seus arredores não são reais. A desperso-
nalização ocorre quando os sentimentos 
se tornam excessivo, obsessivos e inter-
ferem na vida cotidiana.   

A seguir serão apresentadas as fases 
do estresse, tipos e como evitá-los.  O 
estresse causa uma série de alterações no 
nosso organismo. As modificações são 
tanto fisiológicas quanto psicológicas, e 
abaixo serão detalhadas as três fases do 
estresse. Essas mudanças são importan-
tes, pois garantem a rápida resposta às 
situações de perigo, depois a volta do or-
ganismo ao estado normal e, por último, 
a fase que seria um desgaste no qual o 
corpo não consegue reequilibrar. 1 – A 
fase de alerta é a primeira fase do estres-
se, pois ela ocorre quando se tem contato 
com o agente estressor. É nesta fase que 
o nosso corpo sofre alterações, que são 
uma série de mudanças que têm como 
finalidade preparar o nosso corpo para a 
fuga ou para a luta. Os sinais mais co-
muns são: taquicardia, suor nas mão, au-
mento na pressão arterial, estado de aler-
ta, entre outros. 2 – A fase de resistência 
do estresse se dá quando nosso organis-
mo tenta se reequilibrar e voltar ao esta-
do original. Aqui há uma utilização mui-
to grande de energia, então são notáveis 
alguns sintomas como cansaço, mal estar 
generalizado, tontura, formigamento nas 

extremidades e também problemas com 
a memória. Quando o corpo reage a fase 
de alerta e consegue lidar com o fator es-
tressante, não há sequelas, porém quan-
do não consegue temos a terceira fase do 
estresse. 3 – A última fase é a de exaus-
tão.  Neste cenário as defesas do orga-
nismo não conseguiram se reequilibrar e 
voltar ao estado normal após o estresse. 
É geralmente nesta fase que as doenças 
começam a aparecer. Seria uma forma 
inteligente de o corpo avisar que não está 
conseguindo lidar com a carga estressan-
te. Há exaustão física e mental, insônia, 
ansiedade, irritabilidade, angústia e hi-
persensibilidade emotiva, entre outros 
sintomas e doenças. Tipos de estresse: 
estresse agudo, estresse cumulativo e 
estresse pós-traumático. *Estresse agu-
do é quando temos reações acentuadas 
para determinados acontecimentos que 
desencadeiam mecanismos estressantes. 
Esses sintomas são denominados agudos 
porque vem com extrema intensidade 
e rapidez, porém em curta duração. *O 
estresse cumulativo é quando somos ex-
postos diariamente, e por várias vezes, 
as situações que desencadeiam os pro-
cessos estressantes, como tensão, estado 
de alerta, aumento na pressão arterial, 
entre outros. Essa exposição prolongada 
é responsável por desencadear uma série 
de doenças mentais e físicas. •O estres-

se pós-traumático é quando o indivíduo 
apresenta perturbações e alterações físi-
cas e mentais, após determinado aconte-
cimento, seja ocorrido diretamente com 
ele ou apenas presenciado. É uma res-
posta atrasada, consequente de uma situ-
ação traumática. Por exemplo: uma pes-
soa presencia um acidente onde sua vida 
ou a de alguém tenha entrado em risco, e 
após esse evento, quando ela se recorda 
do fato, são desencadeados sinais de es-
tresse como ansiedade, por exemplo. O 
estresse é natural, e importante na vida 
de qualquer um, porém quando demasia-
do ele está relacionado a uma série de 
doenças. Hoje em dia nem precisamos 
estar em situação de perigo para ativar 
o estresse. Os prazos cada vez mais cur-
tos, o excesso de trabalho e a correria no 
cotidiano já são suficientes para nos dei-
xar em estado de alerta. A maioria de nós 
acaba passando quase um terço do dia no 
trabalho, e provavelmente ele proporcio-
na o ambiente mais estressante que essas 
pessoas têm contato.

Essa pandemia foi um grande apren-
dizado!

 Sandra R. Ribeiro 
Psicóloga Clínica / psicoterapeuta / 
Plantão Psicológico 
CRP: 06/128296 
Contato: (19) 978074249 

As três fases do estresse

Você não pode deixar de ver as 822 
fotos que vão compor a 12ª exposição da 
Casa da Memória que tem por título: “Me-
morial Padre Gomes”.  Como um filme a 
que você vai assistir que recriará uma his-
tória construída de 1947 até 2003 e even-
tos posteriores que homenagearam um 
Padre Benemérito. Seus Pais, seus Avós, 
seus familiares, possivelmente, você es-
tarão fotografados integrando esta feliz e 
nobre trajetória. Por isso, nos próximos 
dias sairá de cartaz a 11ª exposição: “His-
tória E Memória Arquitetônica do Velho 
Jaguary”, para dar lugar a esta nova pes-
quisa fotográfica. Seu objetivo foi recons-
tituir, através da memória, a história de um 
Vigário, a princípio, em uma Vila e, de-
pois, em uma Jaguariúna já emancipada, 
mostrando as ações em benefício do Povo 
de Deus.  Será possível através das fotos 
apresentadas em 38 painéis acompanhar o 
crescimento da vida espiritual e das obras 
do Religioso, paralelamente ao desenvol-
vimento do lugar. Ambos cresceram como 

a vinha bíblica de agradável odor, cujas 
flores foram frutos de glória e de abundân-
cia. Onde há fé, esperança, caridade e tra-
balho, Deus derrama, copiosamente, suas 
bênçãos.  Estas exposições de Memória 
através de fotos comemoram anualmente, 
o aniversário de Jaguariúna. Em 2021, 125 
anos de história e 67 anos de emancipação 
política.  O tema da exposição foi autoriza-
do pela Sra. Secretária de Educação, após 
apresentá-la ao Sr. Prefeito Municipal, 
que ratificou nossa sugestão. Foi também 
considerado que, após pesquisa, foi ela-
borada uma obra chamada “Padre Antônio 
Joaquim Gomes”, patrono desta Casa. Po-
rém não se tornou conhecida pelo público 
porque houve a impressão de apenas 08 
volumes.  O livro mostra a vida e a obra 
do piedoso sacerdote, por isso decidiu-se 
divulgar tal parte de nossa história através 
de inédita exposição fotográfica. Nesta 
densa apresentação de fotos complemen-
tadas por legendas mostrar-se-ão desde 
sua origem baiana, sua migração, aos 18 

anos para São Paulo, estudos, formação, 
seu estágio em duas cidades até chegar a 
Jaguariúna. Em seguida a organização da 
Igreja, seu trabalho de Evangelização, as  
ações pastorais, suas obras assistenciais.  
Mostrará  a vida religiosa de padre voca-
cionado , de piedade franciscana, seu zelo 
pela Igreja, e voto de pobreza.  Poderão 
ser observadas fotografias especiais do 
Pároco administrando os sacramentos da 
Igreja, cerimônias e festas religiosas, a 
tradicional Festa de São Sebastião, suas  
procissões mensais,  Missões Redentoris-
tas , concurso de bonecas vivas, campa-
nhas beneficentes, leilões, construções: do 
Salão Paroquial, Cine-Teatro, hoje, Teatro 
Municipal. Construções de Igreja em bair-
ro,  creche, asilo, campo do Padre. Serão 
revitalizadas as lembranças das homena-
gens feitas pela Igreja e pelos paroquianos 
assim como as homenagens oficiais pelos 
Poderes Públicos, isto é, a recepção de vá-
rios títulos outorgados pela Câmara Muni-
cipal. Iremos nos lembrar de seu Cantinho 

de Aposentado, de sua vida, após entregar 
a Paróquia ao Padre Veríssimo. A Casa da 
Memória Padre Gomes quer ver seu anti-
go rebanho aqui presente para recordar a 
vida e obras do Religioso, Pai Espiritual 
de Jaguariúna.  Os cidadãos recordar-se-
-ão do conservador, rigoroso nas primeiras 
décadas da paróquia, que foi atualizando-
-se com o Concílio Ecumênico Vaticano 
II. Assim como, do religioso carismático 
que orava   e celebrava   com a mesma 
piedade, porém, quando aposentado, emé-
rito, presente nos cursos de Itaici, nos ro-
deios e cavalarias. Esta 12ª Exposição será 
inaugurada no dia 21 de outubro de 2021, 
quinta-feira, às 18h, na Casa da Memória. 
Breve inauguração com máscaras e distan-
ciamento, abrilhantada pelas autoridades, 
pelo povo e pela Orquestra dos Violeiros.

Tomaz de Aquino Pires
é coordenador da Casa da Memória
Padre Gomes

Memorial Padre Gomes conta 
suas memórias na 12ª exposição
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Destaque

Projeto sobre a Zona Azul é aprovado 
na Câmara Municipal
Além deste, projeto da Estação 
Transmissora de Radiocomunicação 
também foi aprovada na 23ª Sessão 
Ordinária e 4ª Extraordinária do ano

DIVULGAÇÃO

Dois projetos foram 
aprovados na 23ª sessão 
ordinária da Câmara Mu-
nicipal de Jaguariúna, que, 
excepcionalmente devido 
ao feriado de 12 de ou-
tubro, foi realizada nesta 
quarta-feira, 13. Como 
os projetos demandavam 
duas discussões, também 
foi convocada e realizada 
uma sessão extraordinária, 
a 4ª do ano. 

O primeiro projeto 
aprovado foi o Projeto de 
Lei nº 062/2021, do Exe-
cutivo Municipal, que al-
tera a Lei Municipal nº 
1.628/2005, que dispõe 
sobre a criação do sistema 
de estacionamento rotativo 
pago de veículos em áre-
as especiais das vias a lo-
gradouros públicos “Zona 
Azul”. Durante a discus-
são foi apresentada uma 
emenda, determinando que 
qualquer alteração futura à 
lei precisa ser precedida de 
Audiência Pública.

Para o presidente da As-
sociação Comercial e In-
dustrial, João Rodrigues, 
a Zona Azul é de extre-
ma importância e urgente 
para o município. “Pois 
hoje nosso centro conta 
com mais de 700 CNPJ e 
sem espaços ociosos para 
se criar bolsões de estacio-
namento, além da geogra-
fia de nosso centro, onde 
temos quadras pequenas 
e poucas ruas para se es-
tacionar e, devido a isto, o 
estacionamento rotativo é 
fundamental e dá o direi-
to ao estacionamento para 
mais pessoas”, considera.

Outra preocupação do 
presidente é de que antes 
o Centro Comercial con-
corria com outras cida-
des, porém a concorrên-
cia deve crescer com os 
próprios bairros da cidade 
que estão se ampliando e 
com fortes atrativos e fa-
cilidades para se estacio-
nar. “Com a volta da Zona 

Considerado o princi-
pal programa do mundo 
na formação de empreen-
dedores, o Empretec é um 
seminário intensivo que 
visa melhorar o desempe-
nho empresarial e poten-
cializar as características 
empreendedoras dos par-
ticipantes. O seminário 
foi criado pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU), promovido em 40 
países e no Brasil é exclu-
sivo do Sebrae.

Em Jaguariúna, a se-
gunda edição ocorreu en-
tre os dias 04 e 09 de outu-
bro, com um grupo seleto 
de 22 empreendedores, na 
Associação Comercial e 
Industrial (ACI). Com 60 
horas de duração ao longo 
de seis dias, os participan-
tes desenvolveram ativida-
des práticas para estimular 
o potencial empreendedor 
para abrir ou gerir melhor 
um negócio. 

Dentre os desafios, os 
participantes precisaram 

formar grupos e desenvol-
ver uma Empresa Cria que 
tinha como objetivo reali-
zar os processos de criação 
a fim de obter resultado 
positivo ao final do sexto 
dia, onde o grupo formado 
por Edilaine Alves, Sérgio 
Silva, Lorena Dias e Elia-
na de Oliveira Alves saiu 
vencedor com a empresa 
Dona Formiga. A empresa 
foi criada no segundo dia 
de imersão e diante dos 
baixos resultados foi re-
formulada no quinto dia, 
tendo então uma virada de 
sucesso para a obtenção do 
prêmio de melhor Empre-
sa Cria.

“Com nossa experiên-
cia como empreendedo-
res, dentro da Empresa 
Cria já fomos detectando 
alguns pontos que tinham 
a necessidade de mudan-
ça para que atingíssemos 
nossa meta, pois o tempo 
era curto e precisávamos 
de algo com resultados 
sólidos”, diz a empreteca 

Edilaine.
Mais do que aprender 

técnicas de empreender, 
os participantes puderam 
também descobrir seu 
perfil empreendedor, suas 
habilidades e desenvolver 
suas capacidades por meio 
de desafios como este. “O 
Empretec foi uma oportu-
nidade realmente única de 
reconhecer minhas poten-
cialidades empreendedo-
ras, mas principalmente 
de identificar os pontos 
de melhoria. Foi impres-
sionante perceber como 
certos padrões de compor-
tamento que tenho na vida 
são os mesmos que podem 
ajudar ou trabalhar nos ne-
gócios”, diz a empreteca 
Lorena. 

Para o empreteco Sér-
gio, que também fazia par-
te deste grupo vencedor, o 
Empretec foi uma ferra-
menta de visualização. “Vi 
algumas coisas que exis-
tiam em mim que eu não 
conseguia ver. Eu não ti-

nha certas percepções e na 
medida em que consegui 
ver isso e que posso me-
lhorar, isso traz para mim 
possibilidades de atingir 
objetivos que não tinha 
chego antes”, diz.

Os empretecos agrade-
cem ao Sebrae e à ACI Ja-
guariúna pelo evento, aos 
facilitadores Douglas e Pa-
trícia pela dedicação e aos 
colegas. “E agora, após 
tudo que vivenciei nestes 
seis dias de seminário, me 
sinto encorajada a dar os 
próximos passos com uma 
visão e objetivos mais cla-
ros”, finaliza Lorena.

O International Mas-
ter Trainer - Facilitador 
master internacional para 
o programa Empretec cre-
denciado pelas Nações 
Unidas – Unctad, Rober-
to Gandara, que passou 
pela Associação durante a 
imersão comenta que essa 
é uma oportunidade que 
os empreendedores tem 
de conhecer uma capaci-

tação a nível mundial. “O 
Empretec foi desenvolvido 
com o apoio de universi-
dades americanas. É um 
curso top mundial que está 
presente em todos os con-
tinentes. Seu diferencial é 
a estratégia da capacitação 
que é comportamental e se 
aplica a qualquer país ou 
cultura”, diz. 

O facilitador tem con-
tato direto com o Sebrae 
que é único no Brasil que 
aplica o curso. Em Jagua-
riúna o Sebrae está na ACI 
e Roberto considera essa 
uma boa parceria para o 
desenvolvimento empre-
endedor do município. “É 
mais uma oportunidade 
para os empreendedores 
e eu quero enfatizar a ini-
ciativa da ACI, pois ela é 
muito importante. Como 
eu ando em outros luga-
res do mundo, é difícil ver 
uma associação tão atuan-
te como a de Jaguariúna”, 
parabeniza Roberto. 

Para o presidente da 

ACI, João Rodrigues, a 
imersão foi fundamental 
para a virada de chave do 
seleto grupo que partici-
pou. Ele acredita que, se os 
ensinamentos forem pas-
sados para dentro de suas 
empresas existirão em-
preendedores mais fortes, 
colaboradores mais fortes 
e isso automaticamente 
transformará a cidade mais 
forte neste sentido.

“Eles são as sementes 
que foram plantadas em 
uma terra boa (Jaguariúna) 
e devem ser multiplicado-
res deste conhecimento. 
As 10 características que 
eles conheceram devem 
ser transmitidas”, diz o 
presidente João.

O desejo de João é que 
o Empretec 2022 ocorra 
em Jaguariúna e deve fazer 
o pedido oficial em breve 
para assim fortalecer ainda 
mais o empreendedorismo 
do município. Roberto ad-
mira ainda mais essa ini-
ciativa.

Sebrae forma novo grupo de empretecos em Jaguariúna

Os empretecos aprenderam as 10 características de um empreendedor de sucesso 

Azul isto proporcionará 
um equilíbrio e uma me-
lhoria para o comércio e 
para o consumidor”, en-
fatiza.

Estação Transmissora
Os vereadores aprova-

ram ainda, também com 
uma emenda, o Projeto 
de Lei Complementar nº 
010/2021, do Executivo 
Municipal, que dispõe 
sobre o procedimento 
para a instalação de in-
fraestrutura de suporte 

para Estação Transmis-
sora de Radiocomuni-
cação (ETR) autorizada 
pela Agência Nacional 
de Telecomunicações 
(ANATEL), nos termos 
da Legislação Federal vi-
gente.

Além dos projetos, fo-
ram aprovados ainda ou-
tros seis requerimentos e 
duas moções. A próxima 
sessão da Câmara Muni-
cipal está prevista para 
acontecer na terça-feira, 
19, às 18h30. 

23ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal



Bem na foto no Na Lenha
Nalenhasteakhouse inaugura sua nova área externa e conta agora 
com apresentações nas sextas-feiras e sábados de música ao vivo. 
O novo espaço conta com uma área temática inesquecível!

A programação de shows pode ser encontrada 
no Instagram @nalenhasteakhouse ou      (19) 38675629
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Lucas Sia acompanha vereadores em 
visita ao hospital de Cosmópolis

Saúde convoca a população para vacinação 
contra a Covid-19

Policiais Civis efetuam a prisão de 3 indivíduos 
por tráfico de drogas, associação para o tráfico 
e posse ilegal de munição de uso permitido

Aula presencial será obrigatória nas escolas 
municipais a partir do dia 03

Visita serviu para que os poderes Executivo e 
Legislativo avaliassem a estrutura do hospital, 
bem como o acolhimento da equipe médica

 Artur nogueira

 Pedreira 

 Santo Antônio de Posse 

 Campinas

5

O prefeito de Artur No-
gueira Lucas Sia (PSD) 
visitou nesta semana as 
instalações do Hospital 
Santa Casa de Misericór-
dia, em Cosmópolis. Sia 
foi acompanhado da secre-
tária de Saúde Angela Pulz 
Delgado, do presidente da 
Câmara Municipal Zé Pe-
dro Paes, e dos vereadores 
Tenente Marcelo, Profes-
sor Adalberto, Beto Baia-
no, Melinho Tagliari, Zezé 
da Saúde, Miltinho, Nan-
do do Gás, Zé da Elétrica, 
Neidão do Gás e Cicinho. 

A visita serviu para 
que o prefeito e demais 
autoridades avaliassem a 
estrutura do hospital, bem 
como o acolhimento da 
equipe médica. Isso por-

que, após o encerramento 
do convênio com o Hos-
pital Bom Samaritano, a 
Administração Municipal 
estuda a celebração de 
um novo contrato com um 
novo hospital da região 
para média e alta com-
plexidade, uma vez que o 
Pronto-Socorro Central de 
Artur Nogueira continuará 
prestando atendimentos de 
baixa complexidade. 

“Lembro mais uma vez 
que nossos moradores con-
tinuam sendo atendidos no 
eficiente Pronto-socorro. 
Mais uma vez, a visita 
serviu para analisarmos 
juntos, Poder Executivo e 
Legislativo, a estrutura do 
prédio hospitalar e o aco-
lhimento da equipe médi-

ca. Obrigado a cada verea-
dor que não mede esforços 
para estudar alternativas 
que beneficiem a vida da 
população”, enfatiza Sia. 

Santa Casa de 
Cosmópolis

Caso o convênio venha 
a ser celebrado, a Santa 
Casa oferecerá atendimen-
tos de média e alta com-
plexidade aos moradores 
nogueirenses, sem custo 
adicional caso o pacien-
te venha a ser transferido. 
A oferta inclui serviços 
de ginecologia /obstetria, 
cirurgia geral, ortopedia, 
pediatria, anestesia e pré-
-anestesia, clínica médica, 
sala de emergência/urgên-
cia, exames de imagem – 

DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Pedreira con-
voca a população para a 
realização da segunda dose 
e a dose adicional da vaci-
na contra a Covid-19, neste 
sábado, 16.  A ação ocorre 
nas dependências do Está-
dio Municipal, das 8h às 
15h, no formato drive thru, 
além de Postos de Vacina-
ção na Praça Ângelo Ferra-

ri, Academia de Saúde no 
Jardim Triunfo e no Posto 
de Saúde do Jardim Andra-
de, das 8h às 13h.

Para tomar a segunda 
dose os que foram imuni-
zados pela vacina Corona-
vac devem esperar 21 dias. 
Aqueles que tomaram a 
Pfizer ou Astrazeneca de-
vem esperar 56 dias. 

A dose adicional vem 

sendo aplicada em pesso-
as que foram imunizadas 
com a segunda dose há seis 
meses ou 180 dias, a partir 
dos 60 anos, profissionais 
da saúde, cuidadores, vete-
rinários, educadores físicos 
e assistentes sociais, além 
de pessoas com alto grau de 
imunossupressão com pelo 
menos 28 dias após a última 
dose do esquema vacinal.

Após recebimento de 
denúncias anônimas os po-
liciais civis de Santo Antô-
nio de Posse, sob o coman-
do do Delegado de Polícia 
Júlio Luís Garavello Gon-
çalves, efetuaram a prisão 
de 3 indivíduos por tráfico 

de drogas, associação para 
o tráfico e posse ilegal de 
munição de uso permiti-
do. A ação ocorreu após a 
denúncia de que em certo 
local funcionava um ponto 
de venda de drogas.

A prisão ocorreu em 

flagrante em desfavor de 
três indiciados, pelos cri-
mes de tráfico, associação 
para o tráfico e posse ile-
gal de munição de uso per-
mitido. Os detidos foram 
conduzidos ao PS e ficarão 
à disposição da justiça.

A volta às aulas presen-
ciais para os 67,2 mil alunos 
da rede municipal de Cam-
pinas será obrigatória a par-
tir do dia 03 de novembro. 
A medida segue orientação 
do Governo do Estado.

Com a decisão, acaba o 
rodízio de estudantes nas 
salas de aula municipais. 
Até o dia 03, as 208 unida-
des da rede municipal con-

tinuam o atendimento no 
formato híbrido de ensino.

O decreto com as orien-
tações detalhadas será pu-
blicado no Diário Oficial 
nos próximos dias. A Se-
cretaria de Educação está 
discutindo com o Depar-
tamento de Vigilância em 
Saúde (Devisa) a forma de 
fazer o retorno da maneira 
mais segura.

As aulas presenciais 
nas escolas municipais 
retornaram de forma gra-
dativa em abril deste ano. 
Na ocasião, o atendimento 
foi de até 35% da capaci-
dade das unidades. Neste 
segundo semestre, as esco-
las passaram a receber até 
50% dos alunos. Nos dois 
casos, foi adotado o siste-
ma de rodízio.

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Desenvolvido pela We 
Create Stuff e publica-
do pela Modus Games, In 
Sound Mind o jogador vai 
encarna Desmond, um psi-
cólogo que está preso em 
sua própria mente e deve-
rá revisitar as sessões com 
seus últimos pacientes. O 
jogo é em terceira pessoa 
e mistura os gêneros de 
ação e terror com puzzles, 
ainda conta com uma ex-
celente trilha sonora. In 
Sound Mind é exclusivo de 
PC e custa em torno de R$ 
70,00. 

A mais nova criação 
da Sledgehammer, Call of 
Duty: Vanguard vai levar 
novamente os jogadores 
para a Segunda Guerra. Só 
que dessa vez, a história 
ira seguir quatro protago-
nistas. Como uma tradição 
retorna o modo zombies, 
com mais desafios para 
enriquecer e inovar esse 
modo de jogo. Aparente-
mente um Deus Maligno 
concede ao exercito ale-
mão, o poder do exercito 

de mortos vivos e os heróis 
de outra dimensão vão ten-
tar impedir, que este plano 
se concretize. Na página 
oficial do Call of Duty, 
no Twitter, foi divulgado 
um Teaser de 10 segundos 
com a legenda Zumbis + 
Aether Negro + Demônios, 
que pode indicar que além 
de zumbis os jogadores 
também irão enfrentar de-
mônios. Disponível para 
Xbox Series, Xbox One, 
PlayStation 4, PlayStation 
5 e PC. 

Em nova imagem cap-
turada pela usuária do 
Twitter, Kristin Raworth, 
mostra Pedro Pascal vesti-
do de Joel, prestes a iniciar 
as filmagens do dia, para 
a serie live-action de The 
Last of Us da HBO. A sé-
rie está prevista para junho 
de 2022. 

A Moonton desenvol-
vedora do jogo Mobile La-
gends: Bang Bang investe 
no Brasil e é o primeiro 
a sediar um campeonato 
mundial, fora do sudeste 

asiático. A justificativa foi 
que os jogadores brasilei-
ros são mais apaixonados 
e querem nutrir mais esse 
amor pelo jogo. O Brasil é 
um dos mais populares e a 
cada dia se torna mais. O 
jogo até então, tem mais de 
1 Bilhão de downloads está 
disponível, em mais de 190 
países e em 27 idiomas que 
incluí a dublagem brasi-
leira no jogo. O MLBB já 
trouxe diversos eventos 
para o jogo dentre eles 
Transformers e Star Wars, 
o que indica sua populari-
dade, perante aos jogado-
res e esta disponível para 
IOS e Androids. 

Uma ótima semana a todos e até a semana que vem. Não esqueçam de me seguir na 
Twitch e no YouTube no Canal “Navio Fantasmagórico”.

In Sound Mind, Call of Duty: Vanguard, série  
The Last of Us e Mobile Legends: Bang Bang

Visita serviu para avaliação das autoridades

RMC

PA e psiquiatria.
Dessa forma, serão ofe-

recidos aos munícipes pro-
cedimentos médicos que 
atualmente não são supor-
tados pelo Pronto Socorro 

Municipal de Artur No-
gueira e nem por hospitais 
referenciados pelo SUS na 
região. Com pronto-aten-
dimento 24 horas, a Santa 
Casa é reconhecida pela 

excelência dos serviços 
prestados, pela humani-
zação dos atendimentos e 
pela inovação tecnológica - 
apoiada na maior estrutura 
física hospitalar da região.

Drogas apreendidas pela Polícia

ROBERTO TORRECILHAS
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Alunos da rede municipal participam de 
projeto que une esporte e sustentabilidade

Justiça decreta intervenção e Hospital Santa Casa Anna Cintra passa a ter gestão municipal

6

 Holambra 

dade, vem ao encontro de 
tudo o que acreditamos”, 
declara.  

“O projeto permite 
abordar de forma sólida e 
conjunta dois temas muito 

importantes na formação 
de crianças e jovens: a prá-
tica de esportes e a susten-
tabilidade. Será uma ótima 
oportunidade para propor-
cionar aos nossos alunos 

uma atitude proativa na 
aquisição de novos con-
ceitos e conhecimentos”, 
explica a diretora munici-
pal de Educação, Claudicir 
Picolo.

 Amparo

A proposta, criada pelo Instituto 
Incentivar, tem o propósito de 
desenvolver o esporte educacional, 
atendendo às demandas sociais 
e de sustentabilidade dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

A previsão é que cerca de 240 estudantes façam parte das atividades

DIVULGAÇÃO

No dia 30 de setembro, 
a Prefeitura de Amparo 
ingressou na justiça com 
um pedido de afastamento 
da atual diretoria e con-
sequente intervenção no 
Hospital Santa Casa Anna 
Cintra, o principal espaço 
desse tipo no Circuito das 
Águas Paulista, devido a 
possíveis irregularidades 
na aplicação de recursos 
públicos e a grave crise fi-
nanceira do hospital com 
diversas dívidas, acarre-
tando risco de desassis-
tência à população. Em 
decisão liminar proferida, 
a justiça de Amparo acei-
tou o pedido da prefeitu-
ra e, com a intervenção, a 
gestão do hospital passa 
a ser responsabilidade do 
município. 

Atualmente, a Santa 
Casa conta com 277 pro-
testos registrados em car-
tório em seu desfavor, que 
juntos somam mais de 
R$900.000,00 em dívidas. 
Além disso, na prestação 
de contas de convênios da 
entidade com o SUS, cerca 
de R$3.300.000,00 em gas-
tos não foram devidamente 
justificados pela atual dire-
toria até o momento.

Além destes fatos, di-
versos fornecedores de 
insumos e mão de obra, 
inclusive de produtos es-
senciais como gás oxigê-
nio, medicamentos e ar 
medicinal, relatam dívidas 
por parte da Santa Casa. 
Isso tudo sem citar dívidas 
de mais de R$780.000,00 
com o SAAE de Amparo 

e de R$500.000,00 com a 
CPFL.

Considerando todas es-
tas dificuldades, o Juiz de 
direito Dr. Fernando Leo-
nardi Campanella, nos au-
tos do processo 1003400-
0 7 . 2 0 2 1 . 8 . 2 6 . 0 0 2 2 , 
concedeu a tutela provi-
sória de urgência da Santa 
Casa Anna Cintra para a 
prefeitura, e concluiu que 
o hospital, atualmente, 
não apresenta controle de 
sua situação financeira, na 
medida em que não con-
segue justificar saldos e 
movimentações financei-
ras realizadas até o ano de 
2020. 

O hospital Santa Casa 
Anna Cintra é o maior do 
Circuito das Águas Paulis-
ta e o único com estrutura 

para atendimentos via SUS 
de diversos procedimentos 
essenciais e específicos, 
como urgência, emergên-
cia, UTI e cirurgias, além 
de ser a principal referên-
cia de média e alta com-
plexidade de municípios 
como Amparo, Monte Ale-
gre do Sul, Serra Negra e 
Santo Antônio de Posse. 
Por isso, a mudança de 
gestão afeta a rede de saú-
de de toda a região. 

Hospital estava em 
intervenção até 2020

A Santa Casa Anna 
Cintra já foi alvo de in-
tervenção municipal entre 
os anos de 2018 e 2020, 
à época sob argumenta-
ção de que era necessário 
sanar as finanças da enti-

dade. Porém, segundo a 
decisão judicial proferida 
hoje, no período, “a San-
ta Casa contou com um 
grande salto das suas dívi-
das vinculadas a emprés-
timos e financiamentos, 
assim como obrigações 
junto a fornecedores, au-
mentado em 88,21% no 
primeiro caso e 76,23% 
no segundo (fl. 95), le-
vando à conclusão, pelo 
volume expressivo em tão 
pouco tempo, que a saúde 
financeira da Santa Casa 
não está saudável.”

Com a eleição de um 
novo grupo político para 
administrar a cidade, o 
então prefeito eleito, Car-
los Alberto Martins, soli-
citou ao chefe do Poder 
Executivo da época, Luiz 

Oscar Vitale Jacob, a ma-
nutenção da intervenção. 
Porém, o pedido não foi 
aceito sob alegação de que 
as finanças já estariam em 
dia, argumento que cai 
com a decisão publicada 
hoje.

Em janeiro, a atual ges-
tão do município decre-
tou intervenção, porém, 
decisão judicial revogou 
aquele ato. Agora, novos 
fatos, como a recusa da 
assinatura de um Termo 
De Ajustamento de Con-
duta por parte da diretoria 
do hospital e o aumento 
significativo no montan-
te de dívidas da entidade, 
foram apresentados ao 
Poder Judiciário, corrobo-
rando com a decisão pro-
ferida.

Alunos entre 10 e 14 
anos de três escolas da 
rede de ensino de Holam-
bra participarão a partir de 
novembro do Projeto Des-
vendar Esportes, que tem 
por objetivo promover o 
esporte e a sustentabilidade 
de forma lúdica, inclusiva e 
colaborativa. A previsão é 
que cerca de 240 estudan-
tes das escolas Parque dos 
Ipês, Jardim Flamboyant 
e Maria José Moreira van 
Ham (Jardim das Primave-

ras) façam parte das ativi-
dades, que incluem a práti-
ca de atletismo e ginástica 
rítmica, além da confec-
ção dos próprios materiais 
usados nas modalidades 
através da reciclagem. A 
intenção é estimular os 
estudantes a organizarem 
equipes, formatos, regras 
e materiais, construindo o 
processo junto aos profes-
sores de forma ativa.

A proposta, criada pelo 
Instituto Incentivar, tem 

Circuito das águas

14/09/2021 15:59 Formatos Mestiere.jpeg
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o propósito de desenvol-
ver o esporte educacional, 
atendendo às demandas so-
ciais e de sustentabilidade 
dos 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela 
Agenda 2030 da ONU, a 
Organização das Nações 
Unidas, e conta com o pa-
trocínio da concessionária 
Águas de Holambra.

A coordenadora da área 
de Responsabilidade So-
cial da empresa, Maria 
Aparecida Draheim, falou 
sobre a chegada do proje-
to ao município. “A Águas 
de Holambra, assim como 
todas as unidades da Aegea 
Saneamento, tem como 
uma de suas principais me-
tas melhorar a qualidade 
de vida da população onde 
atua. Desenvolvemos di-
versas ações nesse sentido. 
Por isso apoiamos o Pro-
jeto Desvendar Esporte. 
Incentivar o esporte, ainda 
mais aliado à sustentabili-
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Governo do Estado irá concluir 
rotatória do Parque das Estâncias

Prefeitura abre inscrições para premiação de artistas plásticos e artesãos pela Lei Aldir Blanc

O governo estadual de-
clarou que deve concluir 
a rotatória do Parque das 
Estâncias, em Morunga-
ba. A confirmação ocorreu 
durante reunião entre o 
vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), o deputa-
do Edmir Chedid (DEM) e 
o prefeito Marco Antonio 
de Oliveira - presidente da 
Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
(Aprecesp) -, realizada no 
Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo.

A rotatória, locali-
zada na SP-360 (Rod. 
Eng. Constâncio Cintra), 
é considerada essencial 
à administração públi-
ca por interligar a região 

central ao Parque das Es-
tâncias/Bairro Cachoei-
rinha. “Essa foi uma das 
principais reivindicações 
do prefeito Marquinho ao 
vice-governador Rodrigo 
Garcia, que demonstrou 
preocupação com a situ-
ação observada em Mo-
rungaba”, destaca o par-
lamentar.

Edmir Chedid explica 
ainda que a administra-
ção pública defendeu a 
implantação de acessos 
às estradas vicinais que 
interligam o município 
a Amparo e Tuiuti. “Os 
moradores da zona rural, 
que vivem próximos à Es-
trada Vicinal Laurentino 
Frare, por exemplo, não 

têm acesso liberado para 
diversas vias. Na prática, 
isso resulta em prejuízos 
à comunidade e para os 
produtores”, completa.

Na ocasião, o parla-
mentar também defendeu 
a liberação de recursos fi-
nanceiros para a segunda 
fase das obras de revita-
lização e dos serviços de 
melhorias do Terminal 
Rodoviário. “A inten-
ção é que os investimen-
tos sejam liberados por 
meio de convênio com a 
Secretaria de Estado de 
Governo. A primeira fase 
contou com os recursos 
financeiros da Secretaria 
de Estado de Turismo e 
Viagens”, diz.

A Prefeitura de Mo-
rungaba, por meio do De-
partamento de Turismo, 
Esportes, Cultura e La-
zer, abriu inscrições para 
a Chamada Pública nº 
003/2021 para a premia-
ção de artesãos e artistas 
plásticos residentes em 

Morungaba. O edital é 
oficializado pela Lei Fe-
deral nº 14.017 (Lei Aldir 
Blanc), que dispõe sobre 
ações emergenciais desti-
nadas ao setor cultural a 
serem adotadas durante o 
estado de calamidade pú-
blica devido à pandemia 

da Covid-19.
O valor total de apoio 

integralmente disponibi-
lizado às propostas se-
lecionadas no edital de 
chamada pública será de 
R$26.700,00, que será 
dividido em partes iguais 
a todas as propostas se-

lecionadas. Não pode-
rão se inscrever para 
esta seleção e premiação 
os proponentes premia-
dos na Chamada Pública 
003/2020.

A inscrição é gratuita 
e deve ser realizada pelo 
link:  https://forms.gle/

dJypXtHo5xqT4vLAA 
ou presencialmente, na 
sede do Departamento 
de Turismo, Cultura, Es-
porte e Lazer, localizada 
à Rua Araújo Campos, 
953, de segunda a sexta – 
das 13h às 17h.

Antes de fazer a ins-

crição para o edital, é ne-
cessário efetuar o Cadas-
tro Municipal de Artistas 
disponibilizado no ban-
ner no www.morungaba.
sp.gov.br, ou pelo link:  
https://forms.gle/u2W-
gssLurdJrQHGJ9 , sob 
pena de desclassificação.

A rotatória é considerada essencial à administração pública por interligar a região central ao Parque

7

Edmir Chedid e Marco Antonio de Oliveira

DIVULGAÇÃO

Morungaba
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A Prefeitura de Jagua-
riúna terminou na manhã 
desta sexta-feira, 15, a 
construção de uma nova 
quadra para prática de es-
portes de areia no Parque 
Menegon, no bairro São 
José. O novo espaço foi 
preparado para receber 
os praticantes de vôlei de 
praia, beach tênnis e fute-
vôlei.

Toda a estrutura passou 
por melhorias, novos pos-
tes e novas redes foram 
instalados e toda areia do 
local foi trocada. Essa foi 
uma realização em con-
junto entre a Secretaria de 

Juventude, Esportes e La-
zer (Sejel) e a Secretaria 
de Obras e Serviços.

De acordo com o secre-
tário da Sejel, Rafael da 
Silva Blanco, a demanda 
foi levada pelos próprios 
moradores do bairro e 
prontamente acolhida pela 
prefeitura. “Essas são mo-
dalidades que cresceram 
muito aqui em Jaguariúna 
e, realmente, era uma de-
manda pertinente. Muito 
legal essa união entre o 
poder público e a socieda-
de, queremos fazer mais 
ações como essa”, avalia o 
secretário.

8

Prefeitura entrega nova quadra de areia no 
Parque Menegon, no bairro São José
A demanda foi levada pelos 
próprios moradores do bairro

DIVULGAÇÃO

Jaguariúna

Na manhã de quinta-
-feira, 14, um carro pegou 
fogo espontaneamente na R. 
Cândido Bueno, 545 – Jar-
dim Botânico, Jaguariúna. 
O Corpo de Bombeiros e a 
Defesa Civil estiveram no 
local e contiveram o fogo. 
Ninguém ficou ferido.

Em Jaguariúna ainda é 
dia das crianças. Isso por-
que a Secretaria Municipal 
de Educação começou a 
comemorar no dia 04 con-
tinua comemorando a data 
junto aos estudantes na 
próxima semana. Até o dia 
23, inúmeras atividades 
prometem agitar a garota-
da da Educação Infantil e 
Fundamental 1 e 2.

As crianças e adoles-
centes vão poder brincar 
bastante com atividades 
e brincadeiras como dan-
ça das cadeiras, corrida 
do saco e ainda assistir a 

sessões de cinema nas pró-
prias escolas.  Em meio a 
tanta diversão, a Prefeitura 
também distribuirá muita 
comida gostosa nas uni-
dades de ensino. Durante 
todos os dias de comemo-
ração haverá suco, pipoca, 
cachorro quente, algodão 
doce, pastel e outras delí-
cias. 

Para os alunos da Edu-
cação Infantil (do 1º ao 5º 
ano) haverá ainda a apre-
sentação de Teatro Online 
especial que falará sobre 
questões ambientais. O es-
petáculo será exibido gra-

tuitamente nos dias 18, 19 
e 20 às 10h e às 14h.

A secretária munici-
pal de Educação, Cristi-
na Catão, destaca que as 
comemorações respeitam 
todas as normas de segu-
rança contra a Covid-19. 
“Depois de tantos meses 
estudando em casa, este 
dia das crianças é espe-
cial para todos nós pois 
os alunos estão de volta às 
escolas. As atividades são 
importantes para que eles 
voltem a interagir sempre 
com segurança”, explica a 
secretária.

O Jaguariúna Rodeo 
Festival 2021, que será re-
alizado em dois finais de 
semana entre novembro e 
dezembro, prevê a geração 
de 2 mil empregos diretos 
e o impacto econômico de 
R$100 milhões em quatro 
dias de festa. Veja abaixo 
a programação do evento 
e como comprar ingressos.

Depois de dois anos de 
pausa desde a última edi-
ção por conta da pandemia 
da Covid-19, o retorno do 
rodeio marca, além da vol-
ta de grandes eventos com 
público em pé no estado 
de São Paulo, a retomada 
econômica de setores afe-
tados pela quarentena de 
combate à doença e que 
dependem do entreteni-
mento para sobreviver.

De acordo com o gru-
po responsável pela festa, 
os 2 mil empregos diretos 
credenciados pela festa 
são para funções nas áreas 
de segurança, alimentação, 
organização, bar, ceno-
grafia, entre outras. En-
tretanto, as vagas já estão 
preenchidas. “Estamos en-
tusiasmados e trabalhando 

A Casa da Memória de 
Jaguariúna inaugura na 
próxima quinta-feira, 21, 
às 18h, o Memorial Padre 
Gomes, título da 12ª expo-
sição de fotos do espaço – 
que também leva o nome 
do pároco – localizado na 
Praça Umbelina Bueno, no 
Centro de Jaguariúna. A 
inauguração contará com 
a apresentação da Orques-
tra de Violeiros e integra 

as comemorações dos 67 
anos de emancipação de 
Jaguariúna. 

A exposição conta com 
38 painéis com 689 fo-
tografias históricas que 
desvendam a vida e a tra-
jetória do religioso, consi-
derado o Pai Espiritual de 
Jaguariúna, e tem trabalho 
de pesquisa e curadoria do 
professor Tomaz de Aqui-
no Pires, idealizador e co-

ordenador da Casa da Me-
mória, participante ativo 
das atividades religiosas e 
guardião da história da ci-
dade. 

“O objetivo da exposi-
ção foi reconstituir, atra-
vés da memória, a história 
de um vigário, a princípio, 
em uma vila e, depois, em 
uma Jaguariúna já emanci-
pada, mostrando as ações 
em benefício do Povo de 

Deus.  Será possível, atra-
vés das fotos apresentadas 
em 38 painéis, acompa-
nhar o crescimento da vida 
espiritual e das obras do 
religioso, paralelamente 
ao desenvolvimento do lu-
gar”, explica o professor 
Tomaz.

Ele conta que a galeria 
de imagens mostra desde 
a origem do baiano Padre 
Gomes, sua migração, aos 

18 anos para São Paulo, 
estudos, formação, seu 
estágio em duas cidades 
até chegar a Jaguariúna. 
Também revela o trabalho 
do pároco de organização 
da Igreja, seu trabalho de 
evangelização, as ações 
pastorais e as obras assis-
tenciais. “Mostra a vida 
religiosa de padre vocacio-
nado, de piedade francis-
cana, seu zelo pela Igreja e 

voto de pobreza.  Poderão 
ser observadas fotografias 
especiais do pároco admi-
nistrando os sacramentos 
da Igreja, cerimônias e fes-
tas religiosas”, conclui. 

O trabalho também con-
tou com a produção e a ar-
te-finalização dos painéis 
realizadas por João Arthur 
Cavalcanti, do Departa-
mento de Comunicação da 
Prefeitura de Jaguariúna.

No dia 31 de outubro, 
o Parque Santa Maria re-
cebe mais uma edição do 
Hip Hop Jaguariúna, o 
encontro de dançarinos 
começa às 08h e segue o 
dia todo com apresenta-
ções e batalhas.

Serão ao todo 12 ho-
ras de eventos com uma 
vasta programação, que 
inclui workshops sobre 
a cultura de rua, o hip 
hop como linguagem 
social, expressão corpo-
ral, a elaboração de co-

reografias de Breaking, 
Locking, Improvisação, 
Popping Krump e House 
Dance. Outro ponto liga-
do ao ritmo e que estará 
presente ao evento é o 
Graffiti, o Rap e o Street 
Dance.

Os interessados em 
participar devem realizar 
um credenciamento às 
08h, com início das ati-
vidades às 09h. Além dos 
workshops, o “Hip Hop 
Jaguariúna” terá batalhas 
individuais de Breaking, 

Hip Hop e All Syle e 
competição em conjun-
to, dividida em três ca-
tegorias: Junior, Sênior e 
Adulto.

A apresentação ocorre 
pela Lei de Incentivo à 
Cultura, com o apoio da 

Prefeitura Municipal de 
Jaguariúna. Patrocinio 
Abase. A produção é da 
Gagnant e a realização 
é da Secretaria Especial 
da Cultura, do Ministério 
do Turismo e do Governo 
Federal.

Carro pega 
fogo no 
centro da 
cidade

Educação comemora 
o dia das crianças 

Rodeio de Jaguariúna prevê geração 
de 2 mil empregos diretos e impacto 
econômico de R$ 100 milhões

Casa da Memória inaugura Memorial Padre Gomes no dia 21

Hip Hop Jaguariúna encerra o mês de outubro na cidade

Parque Menegon, bairro São José

Fogo controlado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil

DIVULGAÇÃO

muito para entregar a me-
lhor edição do rodeio de 
todos os tempos”, disse 
o organizador do evento, 
Gui Marconi.

Já em relação ao impac-
to econômico de R$100 
milhões, os setores benefi-
ciados são, segundo a Pre-
feitura de Jaguariúna, ho-
telaria, transporte, moda e 
comércio, que serão aque-
cidos com a presença de 
artistas, turistas e o públi-
co em geral do rodeio. O 
evento será realizado nos 
dias 26 e 27 de dezembro, 
e 3 e 4 dezembro.

A festa foi autoriza-

da pelo governo estadual 
por conta do cenário de 
aumento na vacinação e 
queda nos indicadores de 
casos, mortes e interna-
ções por Covid-19. O úni-
co protocolo obrigatório 
para ir ao rodeio será estar 
com a cobertura vacinal 
completa. A determina-
ção, inclusive, se estende 
também, além do público, 
a funcionários, artistas e 
staff. O distanciamento 
social e a apresentação de 
testes negativos não serão 
necessários. Já a obrigação 
do uso de máscaras, no en-
tanto, ainda será avaliada.
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Encontre no seu 
trabalho o desfrute

Valorize corretamen-
te suas folgas e elas fa-
rão de você alguém ain-
da mais produtivo 

Na rotina de quem 
busca empreender um 
desafio que alguns aca-
bam ignorando e que 
pode ser uma grande 
armadilha é saber a me-
dida correta de quando 
tirar folga e de aprovei-
tar verdadeiramente o 
dia de descanso. Para 
aqueles que tem um 
negócio próprio ou que 
oferecem algum tipo de 
serviço, encontrar a me-
dida certa entre o tem-
po empenhado para a 
composição da renda e 
o tempo reservado para 
o descanso e o diverti-
mento é um desafio que 
precisamos responder 
pessoalmente.

Apenas cada um 
pode encontrar a me-
dida ideal nesta corre-
lação que lhe atenderá. 
Esta resposta é pesso-

al porque ela sempre 
dependerá do seu mo-
mento. Haverá momen-
tos em que estaremos 
necessitando pisar no 
freio, os momentos em 
que estaremos cheios 
de energia e objeti-
vos e, portanto, serão 
momentos de acelerar 
sem medo do que será 
encontrado à frente. O 
ideal é que sempre este-
jamos atentos para per-
cebermos em que mo-
mento estamos e assim 
maximizarmos os re-
sultados que podemos 
obter diante das nossas 
necessidades e oportu-
nidades. 

Outro fator a ser le-
vado em conta é que 
resultados positivos 
nem sempre serão si-
nônimos de cifras altas 
e números crescentes. 
Em alguns momentos 
saber que o objetivo é 
diferente e então saber 
valorizar a conquista de 

outro tipo de métricas é 
muito mais importante 
do que seguir com lucro 
crescente. 

Tendo em mente uma 
perfeita compreensão 
da importância de que 
o nosso dia de descanso 
é válido e servirá para 
o nosso crescimento 
profissional, sairemos 
dele como profissionais 
ainda melhores. Des-
cansar é necessário e te 
permitirá viver experi-
ências que com certeza 
ter permitirão ter novas 
ideias de como empre-
ender e crescer na sua 
área de atuação. 

Planeje bem seu pe-
ríodo de folga. Ficar al-
guns dias sem produzir 
apenas será nocivo para 
as suas finanças e para a 
saúde do seu negócio se 
você fizer isso de uma 
forma mal pensada. 
Portanto quando você 
perceber que está na 
hora de tirar é também 

o momento de iniciar o 
seu planejamento. Para 
entender quanto tempo 
você poderá ficar fora 
da sua rotina de traba-
lho, primeiro você pre-
cisa compreender qual 
a realidade atual da sua 
empresa. A partir deste 
entendimento você sa-
berá quantos dias você 
poderá se afastar, qual o 
seu momento econômi-
co e o que você deverá 
encontrar quando reto-
mar as atividades. 

Com um bom pla-
nejamento também é 
possível pensar no que 
você fará durante o seu 
tempo livre. Uma via-
jem para um local di-
ferente, tirar um tempo 
para fazer algum tipo 
de formação ou sim-
plesmente ficar alguns 
dias em casa sem fazer 
nada, tudo isso te per-
mitirá sair do período 
de descanso renovado 
e preparado para con-

quistar mais. Portanto 
sempre busque estar 
vivendo algo de dife-
rente, que te permita 
aprender algo, mesmo 
que isto não aparente 
ser algo que irá influen-
ciar na sua carreira pro-
fissional. 

E com isso eu preci-
so lembrar a importân-
cia que os momentos 
de descanso e diversão 
sempre terão para que 
consigamos nos tornar 
uma melhor versão de 
nós mesmos. Aprender 
a tocar um instrumen-
to musical, ler um livro 
que possua conteúdo 
informativo e diverti-
do, se exercitar, apren-
der algo sobre uma área 
de conhecimento que 
não possuíamos. Todas 
estas coisas irão nos 
permitir descansar e 
crescer enquanto indi-
víduos.

Claro que nem todo 
aprendizado será dire-

tamente revertido en-
quanto conhecimento 
para os nossos negó-
cios, mas precisamos 
lembrar que o nosso 
maior ativo somos nós 
mesmos. Por este moti-
vo quando aprendemos 
algo, quando cuidamos 
da nossa saúde física 
e mental ou da nossa 
beleza, nós estamos in-
vestindo naquele que é 
o nosso principal pro-
duto.

Portanto precisamos 
estar sempre alertas 
aos sinais que nós da-
mos para nós mesmos, 
assim como o mercado 
sempre possui novas 
necessidades e novas 
tendências, nossos cor-
pos também possuem 
demandas diferentes a 
cada momento. Em al-
guns momentos para 
crescer enquanto indi-
víduo e no mundo dos 
negócios é preciso dar 
uma pequena pausa. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

Descansar trabalhando e trabalhar descansando
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A Constituição Federal 
de 1988 consagrou o di-
reito de todos em amparar 
as pessoas idosas, garan-
tindo o seu bem-estar e o 
direito à vida, bem como, 
aos maiores de 65 anos 
de idade, a gratuidade dos 
transportes coletivos urba-
nos, conforme o artigo 230, 
parágrafos 1º e 2º, da nossa 
Carta Magna, vejamos: 

 Art. 230. A família, a 
sociedade e o Estado têm o 
dever de amparar as pesso-
as idosas, assegurando sua 
participação na comunida-
de, defendendo sua digni-
dade e bem-estar e garan-
tindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de 
amparo aos idosos serão 
executados preferencial-
mente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de ses-
senta e cinco anos é garan-
tida a gratuidade dos trans-
portes coletivos urbanos.

Em outubro de 2003 
tivemos uma grande con-
quista para à nossa socie-
dade brasileira, que foi o 
Estatuto do Idoso. 

A Lei 10.741/03, Es-
tatuto do Idoso, prevê a 
reserva de duas vagas gra-
tuitas para os maiores de 
65 anos. No transporte in-
terestadual, garante reserva 
de dois assentos gratuitos, 

além de conceder desconto 
de 50% no valor da passa-
gem aos cidadãos maiores 
de 60 anos com renda igual 
ou inferior a dois salários 
mínimos.  

No sistema de transpor-
te coletivo INTERESTA-
DUAL, ou seja, entre os 
Estados do Brasil, é garan-
tida: 

I – a reserva de 2 (duas) 
vagas gratuitas por veícu-
lo para idosos com renda 

igual ou inferior a 2 (dois) 
salários-mínimos; Para fa-
zer uso de tal reserva, o 
idoso deverá solicitar o Bi-
lhete de Viagem do Idoso, 
com antecedência mínima 
de 3 horas em relação ao 
horário de partida do veí-
culo do ponto inicial 

II – desconto de 50% 
(cinquenta por cento), no 
mínimo, no valor das pas-
sagens, para os idosos que 
excederem as vagas gra-

tuitas, com renda igual ou 
inferior a 2 (dois) salários 
mínimos. 

Para fazer jus ao bene-
fício, o passageiro tem que 
comprovar a idade através 
de documento de identida-
de original, com fotografia. 

A renda tem que ser de-
monstrada através de um 
dos seguintes documen-
tos: - Carteira de Trabalho 
e Previdência Social com 
anotações atualizadas; 

- Contracheque de paga-
mento ou documento expe-
dido pelo empregador;

- Carnê de Contribuição 
para o Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS; 

- Extrato de pagamento 
de benefício ou declaração 
fornecida pelo INSS ou ou-
tro regime de previdência 
social público ou privado; 

- Documento ou cartei-
ra emitida pelas Secretarias 
Estaduais ou Municipais de 

Assistência Social ou con-
gêneres. Não estão incluí-
dos no benefício, as tarifas 
de pedágio, de utilização 
dos terminais e despesas 
com alimentação. 

Os Bilhetes do Idoso 
devem ser adquiridos, para 
viagens cuja distância é de 
até 500km, com no máxi-
mo 06 horas de antecedên-
cia. Para viagens com mais 
de 500 km, com no máxi-
mo 12 horas de antecedên-
cia. 

Se os assentos reserva-
dos aos idosos não forem 
vendidos até 3 horas antes 
da partida, a transportado-
ra pode vendê-los a outros 
passageiros e estes bilhetes 
são intransferíveis.

Já a Lei Estadual de São 
Paulo de nº 15.179, trata-se 
da gratuidade de transporte 
no âmbito INTERMUNI-
CIPAL, ou seja, transporte 
entre os municípios do Es-
tado de São Paulo, a idade 
para se ter a gratuidade é de 
60 anos ou mais. 

Caso haja descumpri-
mento das leis aqui men-
cionadas, cabe reclamações 
nas agências reguladoras, 
como ARTESP, ANTT, 
PROCON, MINISTÉRIO 
PÚBLICO. 

Fico por aqui. Um exce-
lente fim de semana!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

Fone: (19) 9.7409-2087
E-mail: edisoncds31@gmail.com

O Estatuto do Idoso e o transporte 
rodoviário gratuito

Direitos e deveres

Direitos
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Agronegócio

A atual crise mundial 
trouxe sérias consequên-
cias para a economia de 
todo o planeta, com per-
das financeiras em mui-
tos setores. Já no agrone-
gócio, mesmo sofrendo 
consequências menos in-
tensas quando comparado 
a outros setores, os preju-
ízos também foram sen-
tidos. Para enfrentar esse 
momento, a recuperação 
judicial, prevista na lei 
11.101/2005, representa 
um importante instrumen-
to de salvaguarda.

Ela vem ajudando o 
produtor rural a enfrentar 
esse momento sem que 
ele seja obrigado a encer-
rar suas atividades.

Mas você sabe o que 
é a recuperação judicial? 
Sabe também como o 
produtor rural pode adotar 
esse instrumento jurídico 
para se manter na ativa e 
se reestruturar em tempos 
de crise? Conversamos 
com o Dr. Caius Godoy 
(Dr. Da Roça), advogado 
e sócio na AgroBox Ad-
vocacia em Agronegócios 
e temos as respostas.

O que é Recuperação 
Judicial?

Prevista na lei 
11.101/2005 ora em vi-
gência, a recuperação 
judicial é caracterizada 
como um importante ins-
trumento de salvaguarda 
para o produtor rural que 
porventura passa por uma 
crise econômico-financei-
ra, tal qual estamos viven-
ciando em decorrência da 
Covid-19.

Para o Dr. da Roça, 
esse é um instrumento 
adotado para evitar o en-
cerramento precoce de 
suas atividades ou que a 
mesma sofra sérias con-
sequências de uma ina-
dimplência não resolvida, 
inclusive com provável 
perdimento de bens.

“Podemos resumir 
a Recuperação Judicial 
como uma forma de pro-
cesso judicial visando 
que empresas que estejam 
passando por dificuldades 
financeiras literalmente 
fechem suas portas (fa-
lência)”.

A empresa consegue 
isso mediante a apresen-

tação de um plano aon-
de será estabelecido de 
qual forma ela pretende 
se recuperar, e com o 
objetivo de renegociar 
e alongar os prazos com 
os seus credores para o 
cumprimento das suas 
obrigações.

“A Recuperação Judi-
cial permite que devedor e 
credor sofram bem menos 
os efeitos de uma crise e 
possam assim continuar 
exercendo a sua função 
social. Podemos resumir 
como “um acordo que é 
intermediado pela justi-
ça”, complementa.

O interessante é que 
essa forma de processo 
também pode ser aplica-
da aos Produtores Rurais, 
que podem ter os mesmos 
benefícios quando com-
parados às demais catego-
ria da sociedade.

Quando e como 
produtores rurais 
podem solicitar sua 
recuperação judicial?

Estando dentro das 
exigências vigentes, Dr. 
da Roça explica que toda 

e qualquer empresa ligada 
ao agronegócio com exce-
ção das dispostas na Lei 
11.101/05 podem pedir a 
Recuperação Judicial.

“Não existe um mo-
mento na vida da empre-
sa para solicitar, inde-
pendente de qual seja o 
motivo, gestão, crise e/
ou outros. A dificuldade 
financeira que pode resul-
tar em uma falência tem 
como “solução” jurídica a 
Recuperação Judicial, que 
junto a um advogado es-
pecializado, se viabiliza”.

Em recente entendi-
mento do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) foi 
definido que os Produto-
res Rurais não precisam 
de um registro na Junta 
Comercial, condição exi-
gida pela Lei 11.101/05, 
para solicitar a sua Recu-
peração Judicial.

“Não há obrigação 
nem a necessidade de se 
comprovar os dois anos 
de inscrição. Essa com-
provação deve ser realiza-
da simplesmente pela sua 
atividade rural, o que no 
meu entendimento é jus-

to, já que para o Produtor 
Rural exercer suas ativi-
dades esse registro nunca 
havia sido exigido. Como 
sabemos, em sua grande 
maioria os Produtores Ru-
rais exercem suas ativida-
des na Pessoa Física”.

Passa a passo para 
solicitar a recuperação 
judicial por produtores

Entendida a necessi-
dade de solicitar a recu-
peração judicial do seu 
negócio, cabe ao pro-
dutor seguir um passo a 
passo até conseguir esse 
processo.

Em um primeiro mo-
mento, junto a um consul-
tor/advogado, é preciso 
ter um cenário bem deta-
lhado e o mais completo 
possível de toda situação 
financeira do devedor 
(produtor rural) e a partir 
disso, propor o chama-
do Plano de Recuperação 
Judicial. “É nele que se-
rão expostas as maneiras 
encontradas para sanar 
os problemas e se recupe-
rar”, completa.

A partir daí, existirão 

diversas etapas que irão 
ocorrer entre o peticiona-
mento do pedido da Recu-
peração Judicial e a etapa 
mais delicada, que é cum-
primento desta.

“Por apresentar muitos 
detalhes, é extremamente 
importante o auxílio de 
profissionais experientes 
na área para que o Plano 
seja realmente executável 
e tenha grandes chances 
de êxito”, segue o es-
pecialista em direito do 
agronegócio.

Por fim, precisamos 
entender que a Recupe-
ração Judicial é um pro-
cedimento complexo e 
longo que envolve profis-
sionais experientes nesta 
área, funcionários e for-
necedores.

“Todos devem ter o 
mesmo compromisso, 
que é realmente recuperar 
esse Produtor Rural e/ou 
empresa relacionada ao 
Agro para que a mesma 
possa continuar a cumprir 
com a sua finalidade so-
cial, trazendo realização e 
satisfação a todos”, finali-
za o Dr. da Roça

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

A recuperação judicial do produtor rural

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
é sócio na AgroBox Agronegócios e Mariadita Senepol Jaguariúna. 
e-mail: caius.godoy@mariaditasenepol.com.br

O agronegócio brasilei-
ro atingiu recorde histórico 
de exportações no mês de 
agosto de 2021, quando al-
cançou a marca de US$10.9 
bilhões. A China continua 
sendo o principal desti-
no das vendas, com quase 
34,9% do total de compra 
no mercado internacional. 
Contudo, apesar dos bons 
números, especialistas 
apontam a necessidade de 
aumentar a oferta de outros 
produtos juntamente para 
outros países.

“O mundo precisa de 
alimentos e o Brasil apre-
senta vantagens competi-
tivas que podem expandir 
o agronegócio e facilitar a 
conquista de novos merca-
dos”, destaca Carlos Mag-
no Bittencourt, economista 
docente do ISAE Escola de 
Negócios. Segundo o es-
pecialista, as expectativas 
para a produção brasilei-
ra de grãos deve bater um 
novo recorde histórico nes-
ta safra 2021/22, que está 
em fase de plantio. Esse 
aumento é resultado de 
um crescimento de 3,6% 
da área plantada, para 71,5 
milhões de hectares, e de 
um avanço de 10,2% na 
produtividade média das 
plantações, para 4.088 qui-
los por hectare.

Aliada às boas colhei-

tas, a agropecuária também 
apresentou crescimento 
significativo, com 185 mil 
novas vagas de trabalho 
abertas de janeiro a agosto 
de 2021. As vendas exter-
nas de carnes (bovina, su-
ína e de frango) somaram 
2,09 bilhões de dólares, 
um avanço de 40,5%, mar-
ca inédita desde 1997. “Es-
tamos presenciando um 
avanço rápido do Brasil no 
mercado externo nesse se-
tor”, comenta.

Apesar das boas expec-
tativas, existe uma forte 
preocupação com chuvas 
irregulares previstas para 
os principais Estados pro-
dutores até o fim deste 
ano. Além disso, os cus-
tos com a logística para o 
transporte de cargas ainda 
incomodam os produtores 
rurais. “Diante da crise 
ocasionada pela Covid-19 
surgiu um outro gargalo 
para as exportações brasi-
leiras, a falta de containers 
para atender a demanda 
internacional, o que con-
tribuiu para o desequilíbrio 
das cadeias globais”, diz. 
“Precisamos aprofundar 
os acordos comerciais que 
prevalecem a via de duas 
mãos, para abrir importan-
do e ampliando as exporta-
ções”, complementa o do-
cente do ISAE.

Agronegócio brasileiro bate recorde de receita 
com exportações, mas problemas persistem
Segundo Carlos Magno Bittencourt, economista docente do ISAE Escola de Negócios,  
o Brasil precisa aprofundar os acordos comerciais que prevalecem a via de duas mãos



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

9 de outubro de 2021

Congressos Brasileiros de Floricultura, Plantas 
Ornamentais e de Cultura de Tecidos de Plantas têm inscrições abertas

Estudantes de Ciência da Computação 
do Grupo UniEduK são contratados pela 
Compasso UOL

12

Considerados os maiores eventos do setor, os congressos acontecem de 19 a 22 de 
outubro, com transmissão online direto dos estúdios da FAAGROH, em Holambra

O Grupo UniEduK pro-
move de 19 a 22 de outubro, 
com apoio da Empresa Ma-
to-grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Ru-
ral (Empaer), o 23º Congres-
so Brasileiro de Floricultura 
e Plantas Ornamentais (23º 
CBFPO) e o 10º Congresso 
Brasileiro de Cultura de Te-
cidos de Plantas (10º CBC-
TP). O evento ocorrerá du-
rante quatro dias, 19 a 22 de 
outubro de 2021, na moda-
lidade online e as inscrições 
podem ser feitas pelo site.

Considerados os maiores 
eventos de ambas as áre-
as, os congressos reúnem 
técnicos, produtores, em-
presários, pesquisadores, 
docentes e estudantes de 
graduação e pós-graduação 
vinculados ao setor de flo-
ricultura, paisagismo e pro-
pagação de plantas in vitro, 
além das principais empre-
sas do setor.

Toda a transmissão dos 
congressos será feita nos 
estúdios da Faculdade de 
Agronegócios de Holambra 
(FAAGROH), atendendo 
todos os protocolos de segu-
rança contra a Covi-19. “É a 
primeira vez que a cidade de 
Holambra, capital brasileira 
das flores irá receber os dois 

eventos que são referências 
no país. Durante quatro dias, 
vamos receber os principais 
especialistas nacionais e in-
ternacionais do mercado, 
unindo o universo da ciência 
e do setor produtivo”, expli-
ca a presidente do Congres-
so Brasileiro de Floricultu-
ra e Plantas Ornamentais e 
professora da FAAGROH, 
Profa. Dra. Cinara Libéria 
Pereira Neves. 

A história da FAAGROH 
está intimamente ligada ao 
desenvolvimento de Holam-
bra. A instituição nasceu do 
empenho da Prefeitura de 
Holambra e do Grupo UniE-
duK. Isso possibilitou que 
a área de mais de 3.000 m² 
fosse a única no Brasil a ter 
instalações abertas que pro-
piciam ao aluno a atividade 
prática em toda sua perma-
nência no campus.

A FAAGROH contribui 
com Holambra e toda a so-
ciedade a partir da geração de 
mão de obra qualificada. Mais 
de 94% dos estudantes con-
quistam um emprego antes 
mesmo de concluir o curso. 
“Os alunos são convidados, 
desde o primeiro ano que en-
tram na FAAGROH, a faze-
rem estágios em empresas e a 
maioria, mesmo que ainda es-

tejam cursando a faculdade, já 
são contratados. Mesmo em 
plena pandemia, isso conti-
nua”, ressalta o diretor Ronan 
Pereira Machado.

 Outro diferencial são os 
mais de 30 convênios que 
a FAAGROH mantém com 
empresas nacionais como 
o Veiling e internacionais 
como BAYER, Syngenta, 
BASF, entre outras. A FAA-
GROH também desenvolve 
pesquisas com instituições 
internacionais como a Uni-
versidade de Leiden na Ho-
landa e empresas como o 
Evanthyae. 

Mercado promissor
A área de floricultura e 

plantas ornamentais vai des-
de flores de corte, plantas 
envasadas, até a produção 
de árvores de grande porte. 
É uma atividade que pro-
porciona alta rentabilidade 
por área cultivada, mesmo 
em pequenas propriedades. 
A floricultura brasileira já é 
considerada uma atividade 
agrícola de destaque econô-
mico. O Circuito da Flores 
de São Paulo produz sete de 
cada dez plantas ornamen-
tais comercializadas no país.

A área de floricultura e 
plantas ornamentais utiliza a 

técnica de cultura de tecidos 
de plantas para a produção 
de mudas, conhecidas po-
pularmente como mudas in 
vitro ou mudas micropro-
pagadas. Dentre as plantas 
produzidas em laboratório 
no Brasil (chamados de 
Biofábricas), as principais 
são as frutíferas, como ba-
nana, abacaxi e morango. 
São produzidas em torno 
de 7,5 milhões de mudas de 
bananeira, por mais de 34 
biofábricas brasileiras. Em 
seguida vem à produção de 
mudas de flores e plantas or-
namentais, com ênfase para 
as orquídeas, bromélias e 
antúrios, sendo que 90% das 
mudas de orquídeas são pro-
duzidas em laboratório.

Sendo assim, como São 
Paulo, por meio da cidade de 
Holambra, concentra a pro-
dução e comercialização de 
flores, plantas ornamentais e 
mudas micropropagadas do 
Brasil, a região foi escolhi-
da para realização dos dois 
congressos.       

SERVIÇO
23º Congresso Brasilei-

ro de Floricultura e Plantas 
Ornamentais (23º CBFPO) 
e o 10º Congresso Brasilei-
ro de Cultura de Tecidos de 

Plantas (10º CBCTP). Infor-
mações e inscrições: https://
cbflorcultec2021.com.br/#

Valores: R$100,00 para 
a  estudantes de graduação 
e pós-graduação e R$170,00 
para profissionais do setor;

Sobre o Grupo UniEduK
Há 22 anos no mercado, 

o Grupo UniEduK, é com-
posto pelo Centro Univer-
sitário de Jaguariúna - Uni-
FAJ, Centro Universitário 
Max Planck - UniMAX e 
Faculdade de Agronegócios 
de Holambra – FAAGROH, 
instituições reconhecidas 
com nota máxima (5) pelo 
MEC em corpo docente, 
infraestrutura e Projeto Pe-
dagógico do Curso (PPC). 
Com a missão de promo-
ver a educação socialmente 
responsável, com alto grau 
de qualidade, propiciando 
o desenvolvimento dos pro-
jetos de vida dos alunos, o 
Grupo UniEduK tem como 
foco transformar o futuro 
das pessoas, na prática. Para 
tanto, dispõe de moderna 
infraestrutura em 10 cam-
pi, equipados com Hospital 
Veterinário, Interclínicas, 
Centro Clínico de Especia-
lidades Médicas e Centro de 
Pesquisas Ambientais Agro-

pecuárias. Tendo como mote 
fornecer uma educação de 
qualidade e prática que em-
pregue pessoas, o Grupo 
UniEduK não mede esfor-
ços para investir em inova-
ção, pessoas, infraestrutura 
e tecnologias que façam a 
diferença na formação pro-
fissional. 

Para isso, a institui-
ção de ensino conta com o 
Modelo de Ensino Educar, 
que utiliza de metodolo-
gias ativas, onde o aluno é 
o protagonista de sua jorna-
da de aprendizagem e com 
certificações intermediárias 
para aumentar as chances 
de conquistar uma vaga no 
mercado de trabalho. São 
mais de 25 opções de cursos 
nas áreas de Saúde, Huma-
nas, Exatas, Tecnologia e 
Agronegócio nas modalida-
des presencial e a distância, 
entre outras opções de pós-
-graduação, MBA, extensão 
e especialização. Todos os 
cursos presenciais possuem 
no mínimo 50% de aulas 
práticas desde o início, cor-
po docente altamente quali-
ficado e infraestrutura mo-
derna, com salas de aulas e 
laboratórios equipados de 
acordo com as necessidades 
do mercado de trabalho.

Educação
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Esporte Morungabense

Em processo de rees-
truturação das categorias 
de base após obtenção do 
certificado de clube forma-
dor, o Conselho de Admi-
nistração (C.A) do Guarani 
FC assinou o contrato para 
utilização da estrutura do 
Centro de Treinamentos Eu-
ro-América, com opção de 
compra do espaço ao final 
do contrato, junto ao empre-
sário Juan Figer Svirski do 
C.T. que fica localizado no 
distrito de Barão Geraldo, 
em Campinas, o qual, está 
passando por reformas an-
tes de receber os trabalhos 
diários das categorias de 
base sub 15, 17 e 20.

A nova estrutura das 
categorias de base é com-
posta por dois campos com 
medidas oficiais, além de 
um campo de dimensões 
reduzidas, acomodações 
necessárias para alojamen-
tos, estudos, departamento 
médico, fisioterapia, acade-
mia de musculação e área 

de alimentação.
Segundo informações, o 

aluguel do Euro-América 
foi, inicialmente, firmado 
pelo valor de R$12 mil por 
mês, porém com cláusula 
de aumento para R$18 mil 
se houver acesso à Série A 
do Campeonato Brasileiro.

O contrato é de cinco 
anos, com opção de reno-
vação e posterior compra, 
sendo que essa parceria irá 
abrigar as categorias sub-
15, sub-17 e sub-20. 

Por enquanto o Guarani 
coloca os meninos para tra-
balhar no C T, ao lado do 
Brinco de Ouro da Prince-
sa e também no campo do 
Rigesa, em Valinhos. “Esse 
contrato de locação, com 
opção de compra, permi-
tirá ao Guarani um salto 
ainda maior na recuperação 
de suas tradições de clube 
formador de grandes atle-
tas e ira recolocar o Clube 
no caminho certo de ser um 
dos maiores reveladores de 

atletas do futebol brasilei-
ro,  com isso, nos trará de 
volta uma relevância  ainda 
maior no cenário desporti-
vo nacional e internacio-
nal”, diz o Presidente Ri-
cardo Moisés.

A atual gestão do Gua-
rani F C, muito bem re-
presentada pelo Presidente 
Ricardo, seus diretores, e 
coordenadores, vem de-
monstrando uma visão di-
ferenciada, séria e especial 
para as categorias de base 
e após reformar e melho-
rar muito a estrutura para 
os jovens atletas no estádio 
Brinco de Ouro, conquistar 
o certificado de clube for-
mador e contratar o C.T. 
Euro – América a diretoria 
dá mais um grande passo 
no sentido de captar, treinar 
e revelar novos atletas com 
a manutenção do chamado 
“Projeto Morungaba” por 
meio da franquia do Proje-
to Bugrinho. Com a aquisi-
ção desta franquia oficial, 

o projeto teve sua margem 
de idade para captação de 
novos garotos ampliada, ou 
seja, a partir de agora serão 
avaliados garotos com ida-
des entre 9 e 14 anos. 

Certificado de Clube 
Formador

Após muito trabalho, em-
penho e dedicação da direto-
ria o Guarani Futebol Clube 
recebeu da Confederação 
Brasileira de Futebol o certi-
ficado de clube formador, o 
qual, foi obtido após o clube 
passar pela rígida vistoria do 
coronel Isidro Suita Marti-
nez, responsável pela certi-
ficação de clubes formado-
res da CBF. Este certificado 
tem como objetivo garantir 
um padrão de qualidade dos 
centros de treinamento e dos 
departamentos de base dos 
clubes, além disso, dá garan-
tias ao clube com relação aos 
seus jogadores a partir dos 
14 anos, como, por exemplo, 
em caso de aliciamento de 

atletas por parte de empresá-
rios e outros clubes. 

Para obter esse documen-
to, foi necessário cumprir 
uma série de regras estabe-
lecidas por lei, como a par-
ticipação em competições 
oficiais, apresentação de 
documentos, ter programa 
de treinamento compatível 
com faixa etária, alojamento 
adequado, alimentação, pro-
porcionar assistência médi-
ca e psicológica aos jovens 
jogadores. Segundo a CBF, 
somente 25 clubes possuem 
o certificado de clube forma-
dor em todo Brasil e apenas 
16 no estado de São Paulo, 
entre eles estão Mirassol 
FC, Brasilis FC, Ituano FC, 
Novorizontino, AAPP, Gua-
rani FC, XV de Piracicaba, 
Osasco Audax, Red Bull, 
Botafogo, Deportivo Brasil, 
Ferroviária, São Paulo FC, 
Palmeiras, Corinthians e 
Santos FC.

Pensando no futuro do 
clube e na continuidade do 

trabalho no último mês de 
junho a diretoria do Gua-
rani Futebol Clube, através 
do coordenador Renato, do 
Diretor da Base Assis e o 
responsável pelo Projeto 
Bugrinho Unidade Mo-
rungaba Gustavo Rozolen 
solicitaram a documenta-
ção de 16 atletas, os quais, 
foram devidamente inscri-
tos na Federação Paulista 
de Futebol. Através desta 
iniciativa do Presidente 
Ricardo Moisés, que aliás, 
vem dando um exemplo de 
gestão a frente do bugre, 
principalmente no que se 
trata de categorias de base, 
sugeriu ao coordenador e 
ao diretor responsável que 
solicitasse os documentos 
necessários 
aos garotos 
de vem 
se desta-
cando na 
Estância de 
Morungaba. 

Comemoramos no dia 
15 de outubro o Dia do 
Professor, profissão es-
sencial para a sociedade 
e para a vida. Todos nós 
temos lembranças de nos-
sos professores, seja nos 
primeiros anos de nossas 
vidas, seja na formação 
no ensino superior, porém 
uma vez professor, sempre 
professor!

Esta profissão de edu-
car é tão nobre que forma 
todas as demais profissões 
para exercerem suas tare-
fas laborais na sociedade, 
deixando claro o quanto é 
essencial o papel do pro-
fessor para a sociedade.

A arte de educar passa 
pelo processo de ensino e 
aprendizagem, onde cons-
trói uma via de duas mãos 
com o aluno, sendo que 
aquele que ensina também 
aprende. Educar é uma 
arte, um dom, uma voca-
ção, algo tão sublime que 
se perpetua no tempo atin-
gindo a eternidade, mar-
cando a vida das pessoas 
para sempre, pois dentre 
tantas personalidades im-
portantes na história, os 
professores são imortais 
para aqueles que foram 
educados por eles.

Desenvolvo o magisté-

rio a mais de 25 anos, pas-
sando diversas gerações 
pela via do saber, desta-
cando a Educação Física 
como uma disciplina que 
educa o corpo e mente dos 
alunos. O desenvolvimen-
to do homem integral é a 
missão de todos os pro-
fessores , mas em especial 
o Professor de Educação 
Física possui esta ferra-
menta de maneira ampla, 
ensinando com a ludicida-
de do movimento valores 
e conhecimento que serão 
levados para a vida toda.

O maior orgulho de um 
professor é o reconheci-

mento em meio da mul-
tidão por parte daqueles 
educandos, como um su-
per herói que não usa ca-
pas, nem tão pouco espa-
da, mas que possui o super 
poder do conhecimento. 
Muitas vezes não reco-
nhecido e nem valorizado 
como devia ser, mas um 
vocacionado em superar 
limites para poder educar. 
A educação transforma as 
pessoas e as pessoas trans-
formam o mundo, assim se 
faz o ciclo do conhecimen-
to que move a sociedade.

Eduação Física como 

protagonista 
O professor de Educa-

ção Física é o profissional 
que atua em diversos seg-
mentos, seja o escolar ou o 
não escolar, sendo um efi-
ciente protagonista no pro-
cesso de ensino e aprendi-
zagem.

Atualmente valoriza-se 
muito a atividade física 
e o exercício físico como 
essenciais para a vida mo-
derna, tão importante para 
se viver com qualidade, 
desenvolver hábitos sau-
dáveis e buscar a longevi-
dade. Isto somente é possí-
vel graças a um professor, 

que detém o conhecimento 
científico que prepara os 
exercícios e atividades de 
maneira planejada, promo-
vendo as qualidades físicas 
básicas para o crescimento 
integral do indivíduo.

Quando buscamos a 
praticar uma atividade, re-
corremos a uma academia, 
um clube, um personal 
treiner, um Studio, uma 
escolinha, dentre tantas 
opções, mas a única coisa 
em comum, temos a fren-
te do que escolhemos um 
professor capacitado para 
nos orientar. Nossa saúde 
depende do trabalho e pla-
nejamento deste profissio-
nal, essencial para nossa 
segurança durante a prá-
tica esportiva ou de lazer, 
mas constante no nosso 
desenvolvimento.

Contamos atualmente 
com diversas opções de 
atividades que promovem 
nossa saúde, melhoram 
nossa imunidade, nos afas-
tam do sedentarismo, aju-
dam no emagrecimento, 
proporcional o bem estar 
físico e mental. Destaca-
mos dentre eles o ciclismo, 
natação, caminhada, corri-
da, futebol, voleibol, bas-
quetebol, rúgbi, skate, tê-
nis, beach tênis, ginástica, 

musculação, alongamento, 
dança, lutas, dentre outras 
tantas opções, mas todos, 
afirmo todas com um pro-
fessor para nos orientar 
com segurança.

Com tudo isso, pode-
mos afirmar, o PROFES-
SOR é essencial para a so-
ciedade e para a vida, seu 
conhecimento nos propor-
ciona um enriquecimento 
na vida e um prazer em 
viver melhor. Termino este 
artigo com um pequeno 
trecho do livro “O Peque-
no Principe”: “Tu deviens 
responsable pour toujours 
de ce que tu as apprivoi-
sé” é retirada do clássico 
da literatura mundial Le 
petit prince (em português 
O Pequeno Príncipe), com 
tradução “Tu te tornas 
eternamente responsável 
por aquilo que cativas”.

Assim é a missão do 
PROFESSOR, seja em que 
área for, mas é o responsá-
vel por aquilo que cativa 
na nobre e eterna arte de 
educar ...

Prof. Julio do 
Vadu

Guarani FC volta a ser referência em estrutura para categorias de base

O Professor

Esportes

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado
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Pets beneficiam o desenvolvimento escolar de crianças durante a pandemia

Uma das doenças in-
flamatórias mais comuns 
em cães\gatos é a otite. 
A doença dá-se principal-
mente em cães das raças 
Cocker Spaniel, Basset 
Hound, Golden Retrivier, 
Dachshund por apresen-
tarem as orelhas pendula-
res, peludas e/ou caídas, 
que favorece a umidade 
do canal auditivo e con-
tribuir para o aparecimen-
to de bactérias e fungos, 
estes microrganismos que 
estão presentes normal-
mente em pequena po-
pulação nos ouvidos de 
cães, porém em quadros 
de otites, são encontrados 
em maior quantidade.

Outros fatores como 

traumas, alergias, tumo-
res, presença de parasi-
tas (ex. carrapatos) ou de 
algum corpo estranho no 
ouvido do animal tam-
bém podem causar otite.

E quais são os princi-
pais sintomas e compor-
tamentos manifestados 
pelos cães com otite?

- Coceira intensa na 
região da orelha: o cão se 
coça muito, balança e es-
frega a cabeça em móveis 
e/ou no chão

- Ferimentos ao redor 
das orelhas, causados 
pela coceira constante

- Presença de secre-
ções, cera em excesso e/
ou pus no ouvido

- Mau cheiro, verme-

lhidão, escurecimento ou 
aparecimento de crostas 
no ouvido

-Dor e inchaço na re-
gião da orelha 

Ao observar qualquer 
um destes sinais clíni-
cos, o tutor deve levar o 
pet para uma avaliação 
do médico-veterinário 
que, pelos exames, vai 
identificar qual o agente 
causador da otite e en-
tão indicar o tratamento 
adequado com o uso de 
anti-inflamatórios, anti-
bióticos, antifúngicos e 
analgésicos associado a 
produtos específicos para 
a limpeza dos ouvidos.

É isso pessoal! nos ve-
mos na próxima edição. 

A icônica frase “o ca-
chorro é o melhor amigo 
do homem” – proferida 
pelo advogado estaduni-
dense George Graham Vest 
durante um julgamento 
em 1870 – já foi estudada 
e comprovada pela ciên-
cia algumas vezes desde 
então. A verdade é que a 
companhia não apenas dos 
cães, como de todos os ti-
pos de pets, faz bem aos 
seres humanos. Quando o 
assunto são as crianças e 
os adolescentes, o impac-
to pode ser ainda maior. E, 
se contextualizada em um 
momento de isolamento 
social, como a pandemia 
da Covid-19, a convivên-
cia com um bichinho pode 
significar, inclusive, redu-
ção no nível de estresse e 
melhor desenvolvimento 
no aprendizado.

É o que diz a pesqui-
sa inédita, realizada pela 
Mars Petcare no Brasil, 
que avaliou as percepções 
de professores e pais sobre 
os benefícios potenciais 
dos animais de estimação 

na sala de aula virtual e 
no ambiente de isolamen-
to em casa. “Os pets têm 
ocupado um papel cada 
vez mais importante den-
tro das famílias, e a pande-
mia intensificou a relação 
com seus tutores, princi-
palmente pelas mudanças 
de hábitos que afetaram 
grande parte da popula-
ção, incluindo as crianças. 
O intuito desse estudo era 
entender, no cenário bra-
sileiro, como os pets têm 
interagido com os estu-
dantes durante o momento 
de aprendizagem online e 
como isso pode ser bené-
fico daqui para a frente, 
mesmo com o retorno ao 
ensino presencial”, explica 
Sheila Guebara, diretora 
de assuntos corporativos 
da Mars Petcare. 

Menos estresse e mais 
disposição em sala de aula

A pesquisa foi feita in-
teiramente de forma on-
line, contemplando do-
centes e responsáveis por 
crianças e adolescentes de 
5 a 17 anos, e os resulta-

dos foram positivos em to-
dos os sentidos. Do ponto 
de vista dos professores, 
a presença dos animais de 
estimação na rotina das 
crianças que tiveram aulas 
online durante a pandemia 
ajudou a diminuir o nível 
de estresse e de ansiedade 
dos estudantes. Os efeitos 
de ter um amigo pet ao 
lado foram percebidos na 
prática durante as aulas 
virtuais. 

Mais de 80% dos pro-
fessores acreditam que 
passar o tempo com um 
animal de estimação au-
menta os níveis de energia 
das crianças e, consequen-
temente, sua motivação 
e engajamento nas aulas. 
Para 67% deles, a presença 
do pet em casa pode me-
lhorar o desempenho aca-
dêmico das crianças, que 
passam até mesmo a se 
concentrar mais nos traba-
lhos escolares.

E não são apenas os pe-
quenos que se beneficiam 
da interação humano-ani-
mal. Para 82% dos profes-

DIVULGAÇÃO

Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

(19) 3867-4558

É SÓ LIGAR!É SÓ LIGAR!  
ENTREGAMOS NA SUA CASA!ENTREGAMOS NA SUA CASA!

Rua Cândido Bueno, 1441, Centro - Jaguariúna/SP

Momento PET

Cuide da saúde das 
orelhas do seu pet
Seu cãozinho está coçando as orelhas de forma 
frequente, às vezes até chora ao se coçar ou está 
sacudindo muito a cabeça? Estes podem ser 
alguns dos sinais de otite

sores, ver um pet durante 
a aula ajuda a criar laços 
com os alunos, por permi-
tir o surgimento de conver-

sas sobre assuntos diverti-
dos e não necessariamente 
relacionados à matéria es-
tudada. Além disso, 74% 

revelaram também que a 
interação com o pet faz 
bem para sua própria saú-
de mental.
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Outubro Rosa
Mês de outubro em especial é um mês 
dedicado aos cuidados das mulheres 
para conscientização do câncer de mama! 
Mesmo que algumas pessoas tenham 
pré-disposição, o câncer só se desenvolve 
quando o código genético é estimulado, o 
que pode se dar devido ao estilo de vida 
que pode contribuir para ligar ou desligar 
este potencial genético. Por isso, é preciso 
entender que a alimentação é a chave! 
Para prevenir o câncer de mama, aposte 
em uma dieta alimentar equilibrada (com 
a orientação de um bom nutricionista) e 
livre de industrializados e evite a ingestão 
de álcool em excesso. Abaixo listo alguns 
alimentos que podem auxiliar nesta luta:
Brócolis: possui sulforafano, que combate 
às células cancerígenas
Amora e framboesa: essas frutas possuem 
fitonutrientes anticancerígeno que 

diminuem o crescimento das celular pré-
malignas.
Cenoura: de acordo com alguns estudo 
comer cenoura diariamente pode diminuir 
as chances do surgimento de alguns tipos 
de câncer de mama.
Peixe: o ômega 3 podem auxiliar e 
impedir o crescimento dos tumores por 
desestruturar uma parte da membrana 
das celular
Romã: possui elagitanino em sua 
polpa que atua inibindo a produção de 
estrogênio, hormônio sexual feminino que 
alimenta as células cancerígenas!

Nutricionista Matheus Rondini
CRN3 - 59921
Instagram: @nutricionistamatheusrondini

Matheus Rondini

Vem comigo

“E tá tudo bem!”
Hoje falaremos de um assunto 
extremamente necessário, a 
“romantização”. Afinal, o que é “romatizar” 
algo?
De acordo com o dicionário, romantizar 
é “romancear, escrever, narrar, contar de 
maneira sentimental, fantasiosa, imaginosa, 
poética”. Nós podemos ver isso nos contos 
de fadas, com os príncipes europeus 
perfeitos em cavalos brancos; nos filmes 
e novelas em que o casal sempre tem um 
final feliz; ou, em um exemplo mais prático, 
na imagem perfeita que todos passam da 
maternidade. 
Em outras palavras, romantizar é idealizar, 
mostrar uma perfeição em algo que não 
existe ou é problemático. Quero que 

percebam que a romantização não é 
saudável e que, mesmo que não notemos 
sua presença no dia a dia, ela está lá e 
pode vir a nos influenciar, além de nos 
levar a banalizar assuntos sérios “e ta tudo 
bem”.
Vivemos em uma era onde dizer que tem 
depressão nas redes sociais é legal. Se 
automutilar é tão legal quanto fazer uma 
tatuagem, psicopatia e TDI são marcas 
para os fortes. 
Obesidade virou sinônimo de beleza, 
anorexia é comum, “e ta tudo bem”.
Profissionais da área da saúde se 
autopromovem, promovendo a 
romantização. 
Vemos influencers de renome 

normalizando o ganho ou a perca de peso 
desenfreada, normalizando a preguiça, a 
falta de direcionamento de vida, a falta de 
foco e determinação, porque tudo tem seu 
tempo segundo eles, “e ta tudo bem”.
TUDO BEM AONDE? VOCÊ REALMENTE 
ACREDITA NISSO?
Ou simplesmente se apegou nessas 
desculpas esfarrapadas para tapar o seu 
sol com a peneira?
 GRAVE ISSO NA SUA MENTE:
Problemas psicológicos não são legais, e 
você deve procurar ajuda;
Obesidade não é sinônimo de beleza, 
é doença. (Condição da pessoa obesa, 
de quem acumula uma quantidade 

excessiva de gordura no organismo, sendo 
caracterizada pelo aumento de peso). Você 
deve procurar ajuda;
Anorexia não é saudável, é doença. 
(Anorexia é a redução ou perda do apetite, 
que resulta em uma extrema magreza do 
indivíduo);
Falta de direcionamento na vida, falta de 
foco e de determinação, não são normais, 
não normalize coisas que interrompem a 
sua evolução. 
NÃO ESTÁ TUDO BEM!
FODA-SE ESSA NOVA ERA.
Enquanto você diz “é sobre isso, e tá tudo 
bem”, as coisas pioram, não é sobre isso, e 
tá tudo mal.

Gabriel Lira
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LANÇAMENTO CONDOMINIO ALTO DO SÃO PEDRO, CONSULTE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PLANOS EM ATÉ 60 PARCELAS

• LOTE RESERVA DA BARRA 350M² OPORTUNIDADE .............................................................................R$ 130.000,00

• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ........................................................................................R$ 126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 160.000,00

• LOTE AGUAS DO JAGUARI 250M² ........................................................................................................R$ 120.000,00

• LOTE CONDOMINIO RESERVA DO JAGUARY 300M² ..............................................................................R$ 220.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM, 

OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO .....................R$ 495.000,00

• CASA GEMINADA CORAÇÃO DE JESUS, 02 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA DE ESTAR, 

COZINHA, 2 VAGAS  ............................................................................................................................. R$300.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA, 

SALA DE JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK .............................................................R$ 540.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA, 

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 295.000,00

• APTO JARDIM ALICE, 3 DORM(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, ÁRMARIOS PLANEJADO NA COZINHA, 

NOS BANHEIROS E NA LAVANDERIA, 2 VAGAS COBERTA, COM ELEVADOR 100M²................................ R$455.000,000

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 500M² ............................................................................................................R$ 230.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.160M² TERRENO, 390M² CONSTRUÇÃO,3 DORM(SUITE),3 BANHEIROS, 

AREA DE LAZER,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,VARANDA,ATELIE,ÁREA GOURMET,DOC OK ................. R$1.200.000,00 

EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 
município e comarca de JAGUARIÚNA-
SP, faz saber que exibiram os documentos 
exigidos por lei, a fim de se casarem:

GERALDO JÚLIO PEIXOTO e VILMA MACHA-
DO SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, opera-
dor de máquina, divorciado, nascido em PIRANGA, 
MG, no dia 08 de novembro de 1969, residente e do-
miciliado na Rua José Marcos Rodrigues dos Santos, 
Nº 68, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOSÉ FAJARDO PEIXOTO e de MIRTES JANU-
ÁRIO PEIXOTO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
professora, solteira, nascida em ITIRUÇU, BA, no 
dia 04 de outubro de 1969, residente e domiciliada 
na Rua José Marcos Rodrigues dos Santos, Nº 68, 
Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de JÚLIO 
BENEDITO DA SILVA e de LAUDELINA MA-
CHADO SILVA. 

LUCAS SAMUEL DA SILVA e IZADORA NO-
GUEIRA DA SILV A. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 14 de abril de 1996, re-
sidente e domiciliado na Rua Aparecida Marin, Nº 
225, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de SEBASTIÃO JUAREZ DA SILVA e de MARIA 
CLAUDETE DA SILVA. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, auxiliar de comércio, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 06 de outubro de 2003, 
residente e domiciliada na Rua Nistarda, Nº 46, Nú-
cleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de WILLIAM EDUARDO DA SILVA e de VANES-
SA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA. 

FABIO FERNANDES DA ROCHA e EUNICE DE 
FÁTIMA GONÇALVES. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, pedreiro, solteiro, nascido em JAGUARIÚ-
NA, SP, no dia 20 de dezembro de 1980, residente e 
domiciliado na Rua Fenix, Nº s/n, Borda da Mata, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ EUSTAQUIO FER-
NANDES DA ROCHA e de NEUSA APARECIDA 
TERENZI. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
solteira, nascida em UMUARAMA, PR, no dia 26 de 
maio de 1974, residente e domiciliada na Rua Fenix, 
Nº s/n, Borda da Mata, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
OSWALDO APARECIDO GONÇALVES e de ANA 
APARECIDA NUNES GONÇALVES. 

JOSÉ AUGUSTO GARCIA DA SILVA e AMANDA 
PEREIRA DE SOUSA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, vendedor, solteiro, nascido em ACOPIARA, 
CE, no dia 04 de outubro de 2001, residente e do-
miciliado na Rua Antônio Coelho Amaral Sobrinho, 
Nº 15, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOSÉ GARCIA DA SILVA e de MARIA CLAU-
DENE CALISTO DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, estudante, solteira, nascida em ALCÂN-
TARA, MA, no dia 30 de março de 2003, residente 
e domiciliada na Rua Marcílio Gomes, Nº 48, Vila 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de WALDE-
NIR AYRES DE SOUSA JUNIOR e de DEUSIANE 
COSTA PEREIRA. 

RODRIGO GONÇALVES DE ALMEIDA e ACÁS-
SIA DE MELO GONÇALVES. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, supervisor de operação, solteiro, 
nascido em PIRAPORA, MG, no dia 12 de outubro 
de 1980, residente e domiciliado na Av. Pacífico Mo-
neda, Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de MILTON GONÇALVES SOARES e de MARIA 
LÚCIA DE ALMEIDA SOARES. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em BRA-
SÍLIA, DF, no dia 10 de maio de 1988, residente e 
domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2035, Var-
geão, JAGUARIÚNA, SP, filha de ISMAEL TADEU 
GONÇALVES e de ELICAMAR JOSÉ DE MELO. 

JOÃO DANIEL VALENTIM GRITTI e JULIANE 
DOS SANTOS DE PAIVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, bancário, divorciado, nascido em SÃO 
PAULO, SP, no dia 17 de agosto de 1984, residente 
e domiciliado na Rua Luís de Oliveira Pinto, Nº 179, 
Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ 
DANIEL GRITTI e de IZILDINHA FRANCISCA 
VALENTIM GRITTI. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, analista de contratos, solteira, nascida em ITA-
GUAÍ, RJ, no dia 24 de agosto de 1986, residente e 
domiciliada na Rua Luís de Oliveira Pinto, Nº 179, 
Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de IRAN 
FERREIRA DE PAIVA e de ROSIMEIRE SILVEI-
RA DOS SANTOS. 

VANDERLEI MARUCHI e EVANILDE DE ARAU-
JO CRUZ. Ele, de nacionalidade Brasileira, macâni-
co aposentado, divorciado, nascido em SANTO AN-
DRÉ, SP, no dia 18 de março de 1969, residente e 
domiciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 
695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de BRUNO MARUCHI e de MARIA APARECI-
DA MARUCHI. Ela, de nacionalidade Brasileira, do 
lar aposentada, viúva, nascida em GUAPOREMA, 
PR, no dia 20 de março de 1974, residente e domi-
ciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
EUFRÔNIO ALVES DA CRUZ e de ALDA RODRI-
GUES DE ARAUJO. 

CHESLEY ROGÉRIO DE LIMA e AMANDA DA 
SILVA MEDEIROS. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, serviços gerais, solteiro, nascido em ASSIS CHA-
TEAUBRIAND, PR, no dia 07 de março de 1988, 
residente e domiciliado na Rua Benedito Norival 
Caetano, Nº 142, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de TEREZA DE LIMA. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em CAM-
PINAS, SP, no dia 03 de agosto de 1995, residente 
e domiciliada na Rua Benedito Norival Caetano, Nº 
142, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
VALDIR MEDEIROS e de SELMA APARECIDA 
DA SILVA MEDEIROS. 

BRYAN FELIPE PINESI e LIDIANE CÁSSIA REIS 
SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, marceneiro, 
solteiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO, 
SP, no dia 16 de junho de 1996, residente e domiciliado 
na Rua Marion, Nº 780, Chácaras Santo Antônio do Jar-
dim, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO CARLOS 
PINESI e de DALVA CRISTINA BARBOSA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 06 de janeiro de 2001, residente 
e domiciliada na Rua Marion, Nº 780, Chácaras Santo 
Antônio do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filha de NELI 
DE SOUZA e de MARA DOS REIS SOUZA. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acu-
sá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

JAGUARIÚNA, 14 de outubro de 2021.

 OPORTUNIDADE:
EXPRESSO METRÓPOLIS CONTRATA: 

Motorista de Ônibus – Habilitação D ou E 
 Ensino Fundamental completo
 Desejável experiência mínima de 6 meses (comprovadas em CTPS) 
 Curso de Transporte Cole�vo de Passageiros e Escolar
 Residir em Jaguariúna, Pedreira, Amparo e Santo Antônio da Posse

 Interessados enviar currículo para 
rhumanos@expressometropolis.com.br com a palavra Motorista no 
campo assunto ou comparecer diretamente ao RH toda quarta-feira,
às 14:00h. Endereço: Rua Testa, n° 291- Jd. São Sebastião – 
Jaguariúna/SP
 Observação: Para realizar o teste prático, é necessário portar 
os documentos pessoais: Currículo, CNH e carteira de trabalho. 


