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Amparo é a melhor cidade do estado 
em saúde e bem-estar, na sua categoria, 
no prêmio Band Cidades Excelente

Jaguariúna ultrapassa 90 
mil aplicações da vacina 
contra a Covid-19

Campeonato de Veteranos estreia neste 
sábado, 23, com direito a aplicativo 
para acompanhar partidas

Jaguariúna retoma inte-
gralmente as aulas e demais 
atividades presenciais na rede 
pública de ensino no dia 03 de 
novembro. O Decreto Munici-
pal nº 4.346, publicado na Im-
prensa Oficial na terça-feira, 
19, estabelece a obrigatorie-
dade do retorno presencial às 
aulas e as regras e exceções a 
serem seguidas.

“As aulas e demais ativi-
dades presenciais deverão ser 
retomadas integralmente, com 
o objetivo de atender a 100% 
dos estudantes”, diz o decreto. 
E continua: “Fica estabelecida 
a obrigatoriedade dos estudan-
tes em frequentar as aulas e ati-
vidades presenciais na escola 
a partir de 03 de novembro de 
2021”, diz o decreto.
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IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna tem retorno 100% presencial das aulas 
na rede pública a partir do dia 03 de novembro

Decreto municipal 
foi publicado no dia 
19 de outubro

Nova etapa da Campanha de Adoção de Animais em 
Holambra acontece neste sábado, 23

A Prefeitura de Holambra realiza no neste sábado, 23, mais uma etapa do projeto “Patinhas de Holambra”. Voltada à adoção 
responsável de cães, a ação acontece das 10h às 14h na Alameda Maurício de Nassau, próximo aos guarda-chuvas coloridos. 

Nesta semana, aconteceu em 
São Paulo o Prêmio Band Cida-
des Excelentes, que premia as 

boas práticas da gestão pública 
de todos os municípios do país. 
Amparo ficou em primeiro lugar 

entre os municípios de 30 mil a 
100 mil habitantes na categoria 
Saúde e Bem-Estar.        Página 6

A estreia do tradicional Cam-
peonato Municipal de Futebol 
Veteranos acontece neste sábado, 
23, em Artur Nogueira e, para 
acompanhar as rodadas, mora-
dores e atletas contarão com um 
aplicativo que exibirá todas as 
informações referentes aos jogos 
e seus bastidores. O evento-teste 
marca o primeiro passo para a 
retomada gradual dos eventos e 
competições esportivas ao ar li-
vre no município. 

Página 5
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O retorno segue todas as medidas de prevenção contra a Covid-19

A Prefeitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, ultrapassou nesta 
semana a marca de 90 mil doses 
aplicadas de vacina contra a Co-
vid-19. Um total de 39.162 pes-

soas já foram imunizadas com 
as duas doses ou dose única do 
imunizante e já estão com o ci-
clo completo – cerca de 88% da 
população adulta da cidade.                

Página 8

A redução de casos e óbitos de vítimas da Covid está diretamente ligada com o avanço 
da vacinação

IVAIR OLIVEIRA
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Após quase dois anos de ensino remo-
to, em função do isolamento social im-
posto pela pandemia de Covid-19, o re-
torno das aulas presenciais tem motivado 
mais os alunos nos estudos. É o que re-
velou levantamento feito pelo Datafolha, 
encomendado por Itaú Social, Fundação 
Lemann e Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID).

Divulgado na quinta, 21, a pesqui-
sa mostrou que 87% dos estudantes 
que frequentam as aulas presenciais se 
sentem mais animados, segundo a vi-

são dos pais, enquanto 85% acreditam 
que estão mais interessados pelos es-
tudos e 80% se sentem mais otimistas. 

Na percepção de responsáveis por jo-
vens em idade escolar, os alunos estão 
evoluindo melhor nas aulas presenciais 
(56%). 

Agora neste 03 de novembro as aulas 
presenciais retornam obrigatoriamente 
na rede pública estadual de São Paulo 
devido ao avanço da vacinação contra a 
covid. A perspectiva é positiva.
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Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

À noitinha de 21 de outubro veio 
a público mais uma pesquisa foto-
gráfica e documental sobre o sacer-
dote que escreveu nobres páginas 
na história da Igreja e da Cidade: 
Pe. Antônio J. Gomes. Uma planta, 
aparentemente de espinhos, brotada 
na caatinga de Remanso/Bahia veio 
crescer, em Jaguariúna, e produzir 
frutos “como a vinha de agradável 
odor cujas flores foram frutos de 
glória e de abundância.” Tal plan-
ta armazenou água para a sede do 
corpo e água viva para a sede do 
espírito.  Afirma-se isto devido ao 
zelo pela Igreja e por suas obras 
sociais. Foi a inauguração da 12ª 
exposição “Memorial Padre Go-
mes”. É prazeroso sentir que uma 
Prefeitura Municipal zela pelas me-
mórias da cidade, por sua história, 
pela identidade de seu povo, pois 
é a função desta Instituição.  Não 
é uma exposição literalmente fo-

tográfica! Não só a foto Arte, mas 
todas as fotos de uma época passa-
da que evoquem as memórias, para 
crescer a história são essenciais.  
A fotografia desencadeia a “Me-
mória que, como Lucília Delgado 
afirma, “é uma construção sobre o 
passado, atualizada e renovada no 
tempo presente.” “Utiliza o tempo 
passado, tornando-o tempo vivo e 
pleno de significados no presente.” 
É por isso que as cidades necessi-
tam de uma Casa da Memória, um 
Arquivo Público, um Museu, por-
que a “memória acaba por estabele-
cer um ‘vínculo’ entre as gerações 
humanas e o ‘tempo histórico’ que 
as acompanha” (Jacques Le Goff). 
Segundo estes ensinamentos e com 
tal finalidade procura-se utilizar a 
fotografia. Aqui é o espaço público  
criado para  armazenar os álbuns  
de retratos antigos de seus pais, 
avós, bisavós. Estes documentos 

formam a paisagem cultural.   Aqui 
serão tratados como uma joia nas 
mãos do ourives. Higienizados, res-
taurados, reconstituídos, busca-se  
que a imagem adquira a transpa-
rência original. Serão digitalizados 
e armazenados nos computadores e 
nos Hds que se renovarão continua-
mente. As fotografias doadas serão 
acondicionadas em pastas costura-
das em papel não alcalino revesti-
das com plástico de polipropileno 
para que não percam a cor. Irão 
para os armários deslizantes de aço 
na Reserva Técnica e só serão ma-
nipuladas com luvas. Permanecerão 
no  ar condicionado dia e noite sob 
a mesma temperatura. Ficarão para 
pesquisa hoje e das gerações vin-
douras para servir a todos os con-
sulentes. Guardados com tal técni-
ca  aqui não se perderão. A Casa 
da Memória aguarda seu álbum 
para cópia ou doação para  arma-

zenamento do acervo. Toda família 
guarda fotografias! A casa aguarda 
você com suas fotos antigas e visita 
à sua exposição. Com todas estas 
valorizações, as autoridades muni-
cipais, e eclesiástica, educacionais, 
colecionadores,  memorialistas e 
autores de livros, cidadãos em ge-
ral prestigiaram  a alegre solenida-
de.  A Casa esteve bem iluminada 
cadeiras espaçadas, cidadãos com 
máscara, álcool gel disponível. O 
busto do homenageado esteve flo-
rido e iluminado. A Orquestra dos 
Violeiros do Jaguari pela Escola 
Municipal das Artes apresentou-se 
magnificamente. Em nome de Deus 
e da memória de Padre Gomes te-
ceram-se agradecimentos de sobeja 
ao Prefeito Municipal, que conduz 
a Administração como a uma col-
meia onde as abelhas das Secreta-
rias giram laboriosas e solidárias 
rumo a um objetivo comum. Ao 

trabalho acolhedor da Secretária 
de Educação e da equipe gestora, 
de toda equipe da Comunicação 
Social, da Secretaria de Turismo e 
Cultura, da Secretaria de Obras e 
Serviços. Anunciou-se a revitaliza-
ção do site e o convite para consul-
tá-lo: casadamemoria.jaguariuna.
sp.gov.br. Na pessoa da Sra. The-
rezinha C. Marion, colaboradora 
por excelência do Memorial Padre 
Gomes, houve agradecimento a to-
dos os colecionadores. Gratidão ao 
Jornal de Jaguariúna e Gazeta Re-
gional pelas publicações semanais. 
O coordenador agradeceu a colega 
de trabalho, Josi Rosana Panini, por 
seu compromisso, dedicação e téc-
nica, no trato com os documentos e 
fotografias.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Inaugurada a 12ª exposição da Memória

João Rodrigues*

Em 01 de fevereiro de 2019 
assumi a presidência da Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Jaguariúna, que na época iria 
completar 38 anos, entidade que 
tem uma enorme representativa e 
responsabilidade no Município, 
por onde passaram grandes líde-
res idealizadores e realizadores, 
que como missão propagavam 
a cultura do associativismo, fo-
mentavam negócios, ajudavam 
no desenvolvimento social e 
econômico da nossa comunida-
de,  fiz questão de ressaltar isto, 
pois é um cargo de enorme res-
ponsabilidade, pois a ACI Jagua-
riúna, representa o Comércio, 
Prestador de Serviço, Indústria 
e a preservação desta linda his-
tória construída pelos ex-presi-
dentes e ex-diretores que por lá 
passaram, ufa... tenho até que 
respirar diante do tamanho da 
grandiosa missão assumida  por 
4 anos de mandato (01/02/2019 à 
31/01/2023), no referido momen-
to o empresário/empreendedor 
tem que mostrar Conhecimento, 
Habilidade e fundamentalmen-
te ter Atitude para lidar com a 
situação encontrada e ser capaz 
de visualizar a perpetuação da 
entidade, de forma sustentável. 

Nestes momentos da minha vida 
de  líder, o EMPRETEC feito no 
ano de 2002, ajuda e muito, pois 
o curso desenvolvido pela ONU 
e ministrado exclusivamente pelo 
SEBRAE no Brasil, você se auto-
conhece e adquiri conhecimentos 
das características do compor-
tamento empreendedor que são: 
1- Busca de oportunidades e ini-
ciativa, 2- Persistência, 3- Correr 
Riscos calculados, 4- Exigên-
cia de qualidade e eficiência, 5- 
Comprometimento, 6-Busca de 
informações, 7- Estabelecimento 
de metas, 8- Planejamento e mo-
nitoramento sistemáticos, 9- Per-
suasão e rede de contatos, 10- In-
dependência e Autoconfiança.

Sabedor destas 10 caracterís-
ticas como líder, junto com mi-
nha diretoria, vislumbramos que 
o EMPRETEC deveria ocorrer 
em Jaguariúna e mesmo com o 
advento da Pandemia do COVID 
19, conseguimos sensibilizar o 
SEBRAE, e após longos 13 anos, 
foi realizado neste mês de outubro 
de 04 a 09, na sede da ACI em Ja-
guariúna o 2º Seminário no Mu-
nicípio, a 1 turma foi realizada na 
FAJ. 23 empreendedores se quali-
ficaram no processo seletivo e na 
entrevista e 22 deles finalizaram o 

seminário que é uma imersão de 6 
dias intensos, com isto 22 novos 
líderes extremamente capacitados 
tornaram-se novas sementes, que 
semeadas numa terra fértil e pro-
dutiva como Jaguariúna, Circuito 
das Águas e RMC, com certeza 
gerarão árvores, lindas, com flo-
res e frutos maravilhosos, geran-
do uma riqueza enorme para toda 
nossa região.

Como líder a capacitação (edu-
cação) é um dos pilares que a ACI 
acredita ser fundamental para 
a melhoria de vida do cidadão e 
geradora de riquezas, por isto a 
rede de contatos de altíssimo ní-
vel que a ACI possui, pois sua cre-
dibilidade é evidente, nos permi-
tiu em parceria com o SEBRAE, 
SENAC, SENAI, Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico 
Municipal e Estadual, Entidades 
de Ensino e Prefeitura Municipal, 
conseguir mais de 20 cursos técni-
cos só para este ano de 2021, que 
estamos chamando de Retomada 
da Economia, isto possibilidade a 
formação de melhores profissio-
nais para diversos segmentos, fa-
zendo com que o consumidor seja 
melhor atendido, com um produ-
to/serviço de melhor qualidade, 
trazendo os resultados esperados 

pelas empresas e pelos colabora-
dores das mesmas.

Estas capacitações estão sendo 
disponibilizadas para os empre-
sários/empreendedores, também 
para o MEI e para o profissional 
líder que deseja se desenvolver e 
melhorar profissionalmente, pois 
isto é fundamental para sua car-
reira, se ele almeja o melhor para 
si e sua família.

“Mc Feliz” saber que nesta data 
da edição do Jornal, uma empresa 
de renome Mundial, de nossa ci-
dade, juntou-se ao nosso quadro 
de associados, trazendo todo seu 
expertise, além de nos aproximar 
de todo seu método de capacita-
ção e suas inúmeras ações sociais, 
fonte de muito orgulho para nos-
sa Entidade, como presidente fico 
alegre em saber que na reunião de 
alinhamento de expectativas com 
seu diretor, encontramos diversos 
pontos que nos unem em prol da 
melhoria da vida das pessoas na 
comunidade, e  geração de melho-
res resultados.

Destaco que assim como esta 
grande empresa que se associa 
nesta data, outros grandes líderes 
têm vindo dialogar com a Asso-
ciação, na construção de pontes, 
com os diversos setores de nos-

sa sociedade, todos sintonizados 
no mesmo proposito de capacitar 
pessoas, para termos melhores 
cidadãos, que resultarão em uma 
melhor cidade e região para tra-
balharmos e morarmos, com qua-
lidade de vida e felicidade.

Neste Outubro de 2021, co-
meçaremos a responder as per-
guntas, que Cidade Temos e que 
Cidade Queremos, através da 
revisão do Plano Diretor, inicial-
mente pelo Conselho Municipal 
e posteriormente em audiências 
públicas, por isto é importan-
te que você líder, você cidadão 
participe da pesquisa disponibi-
lizada neste link https://bityli.
com/ktZYxe, para ajudarmos a 
construção desta bonita cidade 
de Jaguariúna, para os próximos 
10,20,30... anos.

Um líder consciente se quali-
fica e leva seu conhecimento ao 
próximo, gerando uma riqueza 
sem fim não só para si, mas para 
todos que o cercam. “Dar de Si, 
antes de pensar em Si” (frase de 
Rotary Internacional).

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Negó-
cios – Empreendedor do Bem

Líder que se desenvolve
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Destaque

Jaguariúna tem retorno 100% 
presencial das aulas na rede pública a 
partir do dia 03 de novembro

Metrópolis renova 25% de sua frota e implanta ar-condicionado nos ônibus

Pela primeira vez na 
história, Jaguariúna ganha 
base do Corpo de Bombeiros

Decreto municipal foi publicado no dia 19 de outubro
IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna retoma in-
tegralmente as aulas e 
demais atividades presen-
ciais na rede pública de 
ensino no dia 03 de no-
vembro. O Decreto Muni-
cipal nº 4.346, publicado 
na Imprensa Oficial na 
terça-feira, 19, estabelece 
a obrigatoriedade do re-
torno presencial às aulas 
e as regras e exceções a 
serem seguidas.

“As aulas e demais ati-
vidades presenciais de-
verão ser retomadas inte-
gralmente, com o objetivo 
de atender a 100% dos es-
tudantes”, diz o decreto. E 
continua: “Fica estabele-
cida a obrigatoriedade dos 
estudantes em frequentar 
as aulas e atividades pre-
senciais na escola a par-

tir de 03 de novembro de 
2021”, diz o decreto.  

A obrigatoriedade, no 
entanto, não é aplicada 
nos seguintes casos:

Estudantes com co-
morbidades, gestantes ou 
puérperas; a partir de 12 
anos pertencente ao grupo 
de risco para Covid-19 e 
que não tenha completado 
seu ciclo vacinal contra a 
Covid-19 e menor de 12 
anos pertencente ao grupo 
de risco para Covid-19.

Aos estudantes que 
não retornarem presen-
cialmente, será oferecido 
ensino remoto (platafor-
mas digitais, atividades 
impressas, aulas síncro-
nas - próprio professor 
da turma - e outros meios 
específicos). O retorno segue todas as medidas de prevenção contra a Covid-19

A empresa de transpor-
te coletivo Metrópolis in-
forma que está renovando 
25% da frota com ar-con-
dicionado e implantando 
uma tecnologia antifrau-
de de reconhecimento 
facial. Os novos veículos 
também possuem Wifi, 
carregadores USB e mo-
nitoramento por GPS com 

a finalidade de garantir 
ainda mais conforto e se-
gurança aos seus usuários.

Além disso, 100% da 
frota é abastecida com 
biodiesel e Arla 32, redu-
zindo a emissão de gases 
poluentes na atmosfera. 
Os ônibus também aten-
dem aos dispositivos em 
Lei que garantem a aces-

sibilidade de Portadores 
de Necessidades Espe-
ciais (PNEs). 

Os novos veículos 
contam ainda com o Bio-
safe, onde as superfícies 
plásticas são antimicro-
bianas, garantindo maior 
segurança no combate 
à Covid-19. Durante a 
pandemia de Covid-19, a 

empresa instalou também 
dispensers de álcool em 
gel nos veículos e estão 
realizando a higienização 
e pulverização completa 
dos veículos com quater-
nário de amônia, um efi-
caz desinfetante contra o 
novo coronavírus.

“Procuramos melho-
rar o transporte público 

a cada dia. Hoje já conta-
mos com tecnologias que 
garantem maior conforto 
e confiança para nossos 
passageiros. Em 2018, 
implantamos o acesso à 
internet gratuita (WIFI) 
no interior dos veículos 
e o aplicativo CittaMobi 
integrado ao nosso Cen-
tro de Controle Operacio-

nal e ao sistema de GPS, 
informando com precisão 
o horário de chegada do 
ônibus. Também preten-
demos renovar 100% da 
frota, incluindo o ar-con-
dicionado, em todas as 
linhas urbanas até 2024”, 
explica a diretora do Gru-
po Metrópolis, Michele 
Chedid.

Veículos com tecnologia de ponta devem iniciar operação nas próximas semanas

DIVULGAÇÃO

Nesta sexta-feira, 22, 
o prefeito de Jaguariúna 
anunciou que o municí-
pio recebe, pela primei-
ra vez, a base do Corpo 
de Bombeiros. Para ele, 

essa conquista repre-
senta mais segurança 
para a população e tra-
balhadores das indús-
trias e empresas.

“Só tenho a agrade-

cer ao Governador João 
Dória e ao Vice-Gover-
nador, Rodrigo Garcia, 
por essa importante 
conquista”, agradece o 
prefeito.

DIVULGAÇÃO

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Campeonato de Veteranos estreia neste sábado, 23, 
com direito a aplicativo para acompanhar partidas

Munícipes passam a ter desconto na Tarifa de Ônibus do Transporte Público

Câmara devolve R$10 milhões que 
reforçarão o caixa da Prefeitura

Ao todo, serão realizadas oito rodadas e 26 partidas, onde 10 equipes disputarão o título de campeão

 Artur nogueira

 Pedreira 

 Campinas

5

A estreia do tradicio-
nal Campeonato Munici-
pal de Futebol Veteranos 
acontece neste sábado, 
23, em Artur Nogueira e, 
para acompanhar as roda-
das, moradores e atletas 
contarão com um aplica-
tivo que exibirá todas as 
informações referentes 
aos jogos e seus bastido-
res. O evento-teste mar-
ca o primeiro passo para 
a retomada gradual dos 
eventos e competições 
esportivas ao ar livre no 
município. 

Ao todo, foram 10 
equipes inscritas, dividi-
das entre os grupos A e 
B. O grupo A é formado 
pelos times A.D.I., Rubro 
Negra, Itamaraty, Atleti-
co Vista Alegre e XV de 
Novembro; ao passo que 
o grupo B é formado pe-
los times Juventus E.C, 

Os Craques F.C, Alqui-
mista, Pura Amizade e 
Amigos Santana. 

O campeonato ocorre 
até o dia 11 de dezembro, 
quando será disputado o tí-
tulo de campeão. Ao todo, 
serão realizadas 8 rodadas 
e 26 partidas, incluindo as 
quartas de final, semi-final 
e final. Cada rodada conta-
rá com uma média de dois 
jogos, que ocorrerão tan-
to no Estádio Municipal 
quanto na Rubro Negra.

O secretário Caio Ro-
drigues não esconde a 
empolgação e comemora 
a retomada da atividade 
esportiva - que estava pa-
ralisada há mais de um ano 
em virtude da pandemia. 
“Estamos muito animados 
e ansiosos por essa reto-
mada, que nos permitirá 
sentir novamente aquela 
adrenalina que só o espor-

te é capaz de proporcionar. 
Tenho certeza que será 
inesquecível para todos: 
atleta e torcedor”, frisa. 

Vale ressaltar que o 
campeonato seguirá um 
protocolo pré-estabelecido 
pela Vigilância Sanitária, e 
que a liberação da torcida 
seguirá o Plano São Paulo, 
que prevê 80% da capaci-
dade em outubro e 100% a 
partir de novembro. O uso 
de máscara seguirá obriga-
tório em todas as partidas.

Além disso, a pasta des-
taca que os atletas que po-
derão participar (acima de 
35 anos) pertencem a gru-
pos que já tomaram pelo 
menos a primeira dose ou 
até as duas, dependendo da 
vacina.

Aplicativo
A novidade da vez é o 

aplicativo Placar Esporti-

DIVULGAÇÃO

A união entre os pode-
res Executivo, Legislativo 
e a Empresa responsável 
pelo Transporte Público 
em Pedreira, propiciou a 
elaboração do Projeto de 
Lei nº 61/2021, que dis-
põe sobre autorização para 
concessão de subsídio em 
caráter temporário e ex-
cepcional, à Concessioná-
ria do Transporte Público.

A Câmara de Verea-
dores aprovou por una-
nimidade a concessão 
de desconto na tarifa de 
transporte público, du-
rante Sessão Ordinária 
realizada no dia 04 de 
outubro. “A união da Pre-
feitura, Câmara, Empre-
sa, secretários e diretores 
municipais proporcionou 
a redução da tarifa até 

dezembro, como medida 
de incentivo a retomada 
econômica do trabalha-
dor pós-pandemia. A tari-
fa baixou de R$4,75 para 
R$3,50”, destacou o pre-
feito Hamilton Bernardes 
Junior.

Os poderes Executivo 
e Legislativo solicitam a 
população para que uti-
lize o transporte público. 

“Quanto mais passagei-
ros houver, a partir de 
janeiro de 2022, pode 
ser aumentada a oferta 
de ônibus e horários, in-
clusive com uma nova 
redução no preço da tari-
fa, porém, se não houver 
o apoio corremos o risco 
de o preço aumentar no-
vamente, por isso, soli-
citamos que a população 

use o transporte público”, 
enfatizaram os vereado-
res municipais durante a 
Sessão Ordinária.

As melhorias no trans-
porte público resultam 
em impacto positivo di-
reto na qualidade de vida 
dos moradores e no de-
senvolvimento econômi-
co e social. A redução 
da tarifa é um estímulo 

à utilização do transpor-
te coletivo, o que pode 
favorecer o comércio do 
município. Para os em-
presários, a redução da 
tarifa é um apoio impor-
tante já que reduz o custo 
com o transporte dos em-
pregados. Para as famí-
lias, é uma oportunidade 
de facilitar o acesso a ati-
vidades de interesse.

O prefeito de Campi-
nas, Dário Saadi, recebeu 
nesta semana, do presi-
dente da Câmara Munici-
pal, vereador Zé Carlos, 
um cheque simbólico no 
valor de R$10 milhões. O 
recurso refere-se à devo-
lução de parte do duodé-
cimo recebido durante o 
ano pelo Legislativo. 

“Este recurso chega 
em um momento em que 
a Prefeitura está come-
çando a fechar as con-

tas. Esses R$10 milhões 
serão fundamentais para 
melhorar a saúde finan-
ceira da Prefeitura”, diz o 
prefeito.  

Na ocasião, Dário tam-
bém elogiou a gestão de 
recursos feita pelo Legis-
lativo. “Quero agradecer 
a todos os vereadores que 
tiveram a sensibilidade 
de economizar esses re-
cursos, que agora voltam 
para a população”.  

Este ano, no total, a 

Câmara devolveu para a 
Prefeitura outros R$3,5 
milhões, e, segundo o 
presidente da Casa, há 
expectativa que haja mais 
uma devolução este ano. 
“Estamos fazendo essa 
doação para ajudar a Pre-
feitura a sanar um pou-
co suas despesas e tenho 
certeza que até o final do 
ano teremos mais recur-
sos para devolver, porque 
continuaremos fazendo 
nossas economias”, diz.

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

A Digital Extremes 
está, neste mês de outubro 
com uma jornada contra o 
câncer ou como é mun-
dialmente conhecido ou-
tubro rosa. Todo ano é fei-
to algumas coisas em prol 
de causas como setembro 
amarelo, outubro rosa e 
novembro azul. A maioria 
dos jogadores sabem que 
durante as TennoCons, é 
arrecadado uma quantia 
para alguma instituição 
de caridade, este ano foi 
para United Project a qual 
trabalha com pessoas de-
sabrigadas.  

A D.E preparou uma 
jornada para arrecadar 
$100.000,00, que atualmen-
te está em $76.690,28, esse 
valor será doado para “The 
Princess Margaret Cancer 
Centre”, que é um dos cinco 
centros de pesquisa, sobre 
o câncer do mundo. Para 
quem quiser ajudar, no site 
Oficial do Warframe tem o 
link de para fazer a doação.  

Para estimular os joga-
dores a D.E criou metas 
e ao bater todos os joga-
dores serão premiados, 
com cosméticos no jogo. 
A Campanha vai do dia 1 
de outubro ao dia 29. As 
recompensas serão entre-
gues em alertas durante o 
mês de novembro. 

Resident Evil 4 VR, 
teve algumas alterações 
de sua versão original. 
Muitas dessas alterações 
vêm relacionadas à prota-
gonista Ashley Graham, 
filha do atual presidente, 
que no enredo do jogo é 
sequestrada por um cul-
to, que quer dominar os 
EUA, através de um para-
sita chamado Las Plagas. 
Algumas das alterações 
foram dos comentários, 
que o personagem Luís 
faz sobre o corpo da jo-
vem, além que em certos 
trechos de gameplay era 
possível ver de baixo da 
saia dela, outra alteração 

feita no jogo foi a intera-
ção com os itens no in-
ventário. Os modos Mer-
cenarios e Separate Ways 
também não estão no jogo. 
Resident Evil VR é um ex-
clusivo de Oculus Quest 2 
e já está disponível. 

Esta semana estreou o 
trailer do filme Uncharted 
ou Uncharted: Fora do 
Mapa, como foi titulado 
aqui no Brasil. O filme 
traz varrias referencias 
aos jogos. Tom Holland 
por muitas vezes, faz o 
telespectador se confun-
dir com o Nathan Drake, 
protagonista da serie de 
jogos, mostra que o ator 
fez um ótimo trabalho. O 
elenco conta com Antônio 
Bandeiras, Mark Wahl-
berg, Sophia Ali, Tati Ga-
brielle, Patricia Meeden e 
talvez Russell Crowe. O 
filme está com previsão 
de lançamento dia 18 de 
fevereiro, nos cinemas 
dos Estados Unidos. 

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”.

Campanha contra o câncer em Warframe, mudanças 
no jogo de Resident Evil 4 VR e o filme de Uncharted.

RMC

Prefeito Dário Saadi recebe R$10 milhões do presidente da Câmara, Zé Carlos

DIVULGAÇÃO

vo, disponível para IOS e 
Android, e que deixará o 
torcedor 100% informado 
sobre o campeonato. Além 
de poder ver os resultados 
das partidas, o morador 
poderá conhecer a comis-
são técnica e atletas de 

cada equipe, acompanhar 
as suspensões, artilheiro, 
tabela de classificação ge-
ral, e ainda terá acesso à 
agenda completa do cam-
peonato e notícias relacio-
nadas ao evento.  

Para tanto, basta acessar 

a loja de aplicativo do seu 
smartphone (App Store ou 
Play Store) e procurar por 
“Placar Esportivo”. Uma 
vez instalado, basta apertar 
o botão “Convidado” e, na 
barra de pesquisa, digitar 
“Artur Nogueira”.

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Animais acontece neste sábado, 23
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 Holambra 

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Holam-
bra realiza no neste sába-
do, 23, mais uma etapa do 
projeto “Patinhas de Ho-
lambra”. Voltada à adoção 
responsável de cães, a ação 
acontece das 10h às 14h na 
Alameda Maurício de Nas-
sau, próximo aos guarda-
-chuvas coloridos. 

Para adotar um animal o 
interessado deve preencher 
uma ficha com seus dados 
completos. Além da ado-
ção presencial, é possível 
realizar esse ato de cari-
nho por meio do Instagram 
do projeto (https://www.
instagram.com/patinhas-
deholambra/), que também 
apresenta os cães disponí-
veis. O projeto conta com 
os parceiros e colaborado-
res Recanto Pet, Agropet, 
Animais Vet Agro, Saúde 
Animal, Pet House e Flores 
na Mão.

“O Patinhas de Holam-
bra é um projeto realizado 
com muito carinho, envol-
vendo servidores de vários 
departamentos de forma 

Circuito das águas

voluntária. Através dele, 
26 cãezinhos já ganharam 
um novo lar, o que nos au-
xilia a minimizar um pro-

blema da área de zoono-
ses, já que permanecendo 
nas ruas os animais podem 
transmitir doenças para 

seres humanos”, explica o 
diretor do Departamento 
Municipal de Saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias.

Projeto envolve diversos voluntários

Amparo é a melhor cidade do 
estado em saúde e bem estar, na 
sua categoria, no prêmio Band 
Cidades Excelentes

Nesta semana, acon-
teceu em São Paulo o 
Prêmio Band Cidades 
Excelentes, que pre-
mia as boas práticas da 
gestão pública de to-
dos os municípios do 
país. Amparo ficou em 
primeiro lugar entre os 
municípios de 30 mil a 
100 mil habitantes na 
categoria Saúde e Bem-
-Estar, que avalia os se-
guintes critérios: Cober-
tura estratégica Saúde 
da Família; Expectativa 
de vida ao nascer; Nú-
mero de leitos hospita-
lares por mil habitantes; 
Número de profissio-
nais da saúde por mil 
habitantes; Proporção 

de internações sensíveis 
à Atenção Básica, Taxa 
de mortalidade infantil 
por mil habitantes; Ca-
sos de Covid-19 por 100 
mil habitantes; e Mortes 
por Covid-19 por 100 
mil habitantes.

O prêmio é uma ini-
ciativa do Grupo Ban-
deirantes em parceria 
com o Instituto Aquila 
e é direcionado a todos 
os municípios do país. 
Agora, Amparo passa 
para a próxima fase da 
disputa, que é federal. 
A premiação da final do 
Prêmio Band Cidades 
Excelentes acontecerá 
no mês de dezembro em 
Brasília.

 Amparo 

https://jaguarplasticos.com.br/
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Melhor Caminho: Prefeito Marquinho Oliveira 
assina convênio para recuperação das estradas 
rurais dos bairros Lambedor e Lopes

Prefeitura de Morungaba encerra série de audiências públicas para Revisão do Plano Diretor

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho Oliveira 
participou do anúncio de 
lançamento e da assina-
tura de convênios do Pro-
grama Melhor Caminho 
no Recinto de Exposições 
“Alberto Bertelli Lucato” 
em São José do Rio Pre-
to. O programa busca o 
desenvolvimento da zona 
rural, simplificando a vida 
do agricultor ao favorecer 
o escoamento da produção 
agropecuária, além de di-
minuir a erosão do solo e 
o assoreamento dos rios. 
Com ele, a trafegabilidade 
e a segurança nas estradas 
serão beneficiadas.

O convênio assinado 
destina a Morungaba um 
investimento total no va-

lor de R$881.145,00 para 
a execução de 6 quilôme-
tros de obras das estradas 
MGB - 020 localizada 
no Bairro Lambedor e da 
MGB - 130 localizada no 
Bairro dos Lopes.

“Agradeço muito ao 
Secretário de Agricultura 
e Abastecimento de São 
Paulo, Itamar Borges, as 
obras tem como objetivo 
implantar práticas conser-
vacionistas do solo e da 
água, evitando a ocorrên-
cia de processos erosivos 
e de infiltração de águas 
pluviais, melhorando a 
trafegabilidade das es-
tradas rurais”, comenta o 
prefeito Marquinho.

O Secretário Itamar 
Borges ressalta que o Me-

lhor Caminho é uma reivin-
dicação de todas as partes 
envolvidas, como produto-
res rurais, cooperativas, as-
sociações, agroindústrias, 
empresários, municípios, 
prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores.

“O Melhor Caminho 
existe desde 1997. Em 21 
anos atendeu 12 mil km 
de estradas rurais, apro-
ximadamente 500 km por 
ano. Agora, com o Novo 
Melhor Caminho, aten-
deremos 5.000 km de es-
tradas rurais em apenas 
1 ano, o que é 10 vezes 
mais, e tudo isso graças 
ao governador João Doria 
e ao vice-governador Ro-
drigo Garcia”, diz Itamar 
Borges.

A Prefeitura da Es-
tância Climática de Mo-
rungaba encerrou a úl-
tima de três audiências 
públicas para a “Atuali-
zação do Plano Diretor 
Municipal”, na EMEF 
Prof. Irineu Tobias, na 

noite desta quarta-feira 
(13/10).

As audiências públi-
cas têm como objetivo 
assegurar à população 
uma cidade sustentável, 
proporcionando acesso à 
moradia, ao saneamento 

ambiental, ao transpor-
te e outros serviços pú-
blicos, inclusive para as 
próximas gerações, atra-
vés de opiniões e suges-
tões da sociedade civil.

Além das audiências 
públicas, o site oficial da 

prefeitura disponibilizou 
um link para receber as 
contribuições dos cida-
dãos para a revisão do 
Plano: https://forms.gle/
JBnuKRrR8QwZu9xL6 
que também está disponí-
vel no banner “Plano Di-

retor” na homepage. Nes-
te mesmo link, também 
estão disponibilizados 
todos os documentos pro-
duzidos pela Comissão.

Depois da coleta de 
informações junto à co-
munidade e a conclusão 

dos estudos técnicos por 
parte da Comissão Mu-
nicipal do Plano Diretor, 
será realizada uma audi-
ência pública em data a 
ser definida pela Prefei-
tura e pela Câmara Mu-
nicipal.

Melhor Caminho é uma reivindicação de todas as partes envolvidas

7

Prefeito assina convênio
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A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
ultrapassou nesta semana 
a marca de 90 mil doses 
aplicadas de vacina contra 
a Covid-19. Um total de 
39.162 pessoas já foram 
imunizadas com as duas 
doses ou dose única do 
imunizante e já estão com 
o ciclo completo – cer-
ca de 88% da população 
adulta da cidade.

O município aplicou 
ainda 48.826 primeiras 
doses e 2.251 terceiras do-
ses da vacina, de acordo 
com balanço imunológico 

divulgado pela secretaria, 
totalizando 90.239 doses.

Segundo a secretária de 
Saúde de Jaguariúna, Ma-
ria do Carmo de Oliveira 
Pelisão, a ampliação da 
vacinação está diretamen-
te relacionada à redução 
drástica de novos casos e 
óbitos em decorrência da 
Covid. “Isso comprova 
mais uma vez a importân-
cia da vacina para a saú-
de das pessoas. Tivemos 
uma grande adesão da 
população à imunização 
contra o coronavírus e 
isso foi fundamental”, diz 
a secretária.  

8

Jaguariúna ultrapassa 90 mil aplicações 
da vacina contra a Covid-19
Dado constatado nesta 
semana mostra avanço da 
vacinação no município

IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente, está realizando 
a interligação da nova rede 
de esgoto dos bairros Nova 
Jaguariúna 1, 2 e 3, Colina 
do Castelo e Jardim Bo-
tânico. A obra integra um 
conjunto de ações que visa 

a ampliação do tratamento 
de efluentes na cidade, que 
passará dos atuais 85,81% 
para 94,31%. 

Segundo a Secretaria 
de Meio Ambiente, a nova 
rede de esgoto vai coletar e 
interligar todo os efluentes 
dos bairros Nova Jagua-
riúna 1, 2 e 3, Colina do 

Castelo e Jardim Botânico 
até a estação elevatória de 
esgoto bruto 2, localizada 
no bairro Nova Jaguariúna. 
Dali, o esgoto será encami-
nhado à estação elevatória 
de esgoto da Praça das 
Andorinhas e, depois, até 
a Estação de Tratamento 
Camanducaia.

Um papel, uma cane-
ta e muita inspiração. Foi 
assim que Ana Clarice da 
Silva, de 15 anos, que é es-
tudante da Escola Munici-
pal Sada Salomão Hossri, 
em Jaguariúna, escreveu 
uma poesia para o concur-
so “EPTV na Escola 2021” 
e foi escolhida como uma 
das dez melhores. Com o 
título “Doença social” o 
texto foi escrito em apenas 
cinco minutos pela estu-
dante.

O tema do concurso 
deste ano foi “Pandemia 
da Intolerância”. Estudan-
tes de 45 cidades da região 
participaram da disputa. 
Quase 300 foram semifi-
nalistas e passaram pela 
leitura e avaliação dos ju-
rados.

A disputa não foi fácil 
para a estudante de Jagua-
riúna, mas, com o apoio 
da professora Grace Kelly 
Ferreira que orientou os 
alunos sobre como a re-

dação deveria ser feita ela 
teve um resultado positivo. 
Tudo isso a distância já 
que durante a pandemia o 
ensino estava sendo feito 
de forma remota. 

“Os professores da mi-
nha escola tiveram um pa-
pel importante nessa com-
petição. Todos sempre me 
incentivaram a estudar, ter 
senso crítico e a ir em bus-
ca do que gosto. Eu adoro 
ler e quero ser professora 
de História”, conta a aluna.

Prefeitura inicia interligação 
de nova rede de esgoto 

Poesia de estudante fica entre as 10 
melhores do concurso “EPTV na Escola”

A redução de casos e óbitos de vítimas da Covid está diretamente ligada com o avanço da vacinação

Os trabalhos estão sendo realizados na Rua Júlia Calhau Rodrigues e prosseguem até o dia 27 de outubro

O texto foi escrito em apenas cinco minutos pela estudante

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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Como Portugal nos ensina como 
superar a crise com inteligência

Nesta semana li uma 
reportagem muito inte-
ressante no site da BBC 
sobre como a economia 
portuguesa vem se des-
tacando no cenário eco-
nômico europeu por sua 
rápida recuperação neste 
cenário da pandemia do 
novo coronavírus. Apesar 
de todo o mundo ainda 
estar sofrendo economi-
camente com os efeitos 
da pandemia do novo co-
ronavírus, a realidade é 
um pouco diferente nas 
terras lusitanas. 

Esse fenômeno de pla-
nejamento econômico 
praticado no país com a 
intenção de tornar Por-
tugal economicamente 
atrativo, para o capital 
estrangeiro, e permitir ao 
país ser competitivo com 
as maiores economias do 
bloco do euro. Foi com 
esta estratégia que tirou a 
nação da situação de ser 
uma das economias esta-
tais das envolvidas numa 
das piores crises financei-
ras da Europa, que colo-
cou a própria existência 
do euro enquanto moeda 

sob perigo, para conseguir 
ser um dos países cujas 
naus financeiras zarpam 
na frente nos mares da re-
cuperação pós-covid-19. 

É observando os exem-
plos de sucesso de outras 
pessoas ou de uma eco-
nomia nacional, como 
no caso de Portugal, que 
podemos aprender impor-
tantes lições para que nós 
mesmos possamos sair 
das dificuldades geradas 
pelo momento histórico 
atual. Aprender com os 

nossos erros é uma neces-
sidade para a evolução, 
mas aprender com os ca-
ses de sucesso dos outros 
é um meio de evoluir com 
efetividade ainda maior.

Portanto, entender o 
que deu certo em Portu-
gal pode ser executado 
em menor escala em nos-
sos próprios negócios. 
Mas também pode ser es-
perado que possa ser feito 
em nosso país e assim a 
economia brasileira se 
fortaleça favorecendo a 

nossa situação enquanto 
empreendedores.

A primeira lição que o 
planejamento econômico 
atual português, que ficou 
conhecido como ‘Capita-
lismo da Sardinha’, nos 
dá é: pense fora da sua 
bolha, você está vendendo 
para os outros e, portanto, 
você tem que pensar ne-
les e não fazer apenas o 
que irá lhe agradar. Mui-
tas vezes nossos negócios 
estão limitados por bolhas 
geográficas ou das nossas 

relações pessoais. 
Enquanto comercian-

tes, um dos nossos princi-
pais desafios é exatamente 
estar furando esta bolha e 
assim atrair novos clien-
tes. Planejar bem modelos 
de se alcançar um público 
que está além das nossas 
limitações, principalmen-
te territoriais, é uma for-
ma de garantir que o nosso 
mercado não esteja preso 
a um grupo fechado que 
poderá em algum determi-
nado momento nos deixar 
economicamente órfãos e 
gerar uma crise interna.

Portanto, sempre este-
ja atento para um público 
com o qual você ainda 
não se relaciona e bus-
que formas de conquistar 
esse público agregando-o 
aos clientes com os quais 
você já se relaciona. 

Outra lição que nos 
é apresentada pelo país 
é: Portugal vem conse-
guindo recuperar-se com 
maior facilidade que os 
seus vizinhos na crise 
econômica atual porque 
recentemente o país já 
havia se recuperado da 

crise anterior. Portanto, 
os portugueses já estavam 
prontos para algo que é 
necessário em momentos 
de crise: cortar na carne 
e garantir a austeridade 
até que o lucro volte a ser 
satisfatório e permita es-
tratégias mais agressivas 
como as tomadas no perí-
odo pré-pandemico. 

Saber entender o mo-
mento e aceitar as dificul-
dades atuais, como lidar 
com elas e assim seguir 
de forma austera até um 
período econômico mais 
favorável, nos permitirá 
também uma recuperação 
acelerada e um cresci-
mento no mercado.

É necessário ter co-
ragem para conseguir 
saber o momento certo 
de investir e quais são as 
necessidades do nosso 
público, mas é necessário 
também dar sempre cada 
passo com cuidado em 
momentos de crise, por 
isso sigamos alertas, bus-
cando aprender e assim 
seguiremos para superar 
esta crise e estarmos mais 
forte economicamente. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia
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A maioria da população 
desconhece esse importan-
te fato. Direito este que é 
negligenciado para todos 
que utilizam estaciona-
mentos, isto é, deixam os 
seus veículos em algum 
estacionamento particular.

Até alguns estaciona-
mentos informam os con-
sumidores dizendo que 
objetos deixados no inte-
rior dos veículos não são 
de responsabilidade do 
estacionamento, empre-
sa, loja, faculdade, super-
mercados, shopping, caso 
ocorra alguma avaria ou 
furto ou roubo. 

Para solucionar esse 
conflito, o Supremo Tri-
bunal de Justiça – STJ, 
através da Súmula 130, 
diz que: 

A empresa responde, 
perante o cliente, pela re-
paração de danos ou furto 
de veículo ocorridos em 
seu estacionamento.

Isso vale também para 
estacionamentos gratuitos, 
ou seja, aqueles estaciona-

mentos que não cobram do 
consumidor para estacio-
nar, mas pertencem ao es-
tabelecimento que o con-
sumidor está frequentando 
no momento. 

Existe a responsabili-
dade do estacionamento, 
na qual responsabiliza, 
independente de culpa, os 
prestadores de serviços, 
conforme o artigo 14 do 
Código de Defesa do Con-

sumidor (CDC). 
Art. 14 – O fornece-

dor de serviços responde, 
independentemente da 
existência de culpa, pela 
reparação de danos causa-
dos aos consumidores por 
defeitos relativos à pres-
tação dos serviços, bem 
como por informações in-
suficientes ou inadequadas 
sobre fruição e riscos.

Por outro lado, caso o 

fato ocorra em um estabe-
lecimento não enquadrado 
na categoria de shopping 
ou supermercado, a res-
ponsabilidade deve ser 
verificada caso a caso. 
Exemplo desse tipo de es-
tacionamento são aqueles 
particulares que não tem 
vínculo com nenhum esta-
belecimento comercial ou 
de empresa. 

Nessas situações, cabe 

ao cliente a demonstração 
de que o conjunto das cir-
cunstâncias concretas do 
estacionamento e do esta-
belecimento eram aptas a 
gerar uma razoável expec-
tativa de proteção do seu 
veículo, sendo também 
irrelevante se o ato prati-
cado por terceiro é clas-
sificado como dano, furto 
ou roubo. 

Nesses casos, também 
há a obrigação de indeni-
zar do mantenedor do es-
tacionamento porque não 
entregou a segurança apa-
rente prometida ao cliente.  

Para isso, também deve 
configurar a responsabili-
dade dos estacionamentos 
não enquadrados como 
shopping, escola, super-
mercados ou faculdades, 
deverão ser verificados 
os seguintes aspectos cir-
cunstanciais: 

(1) pagamento direto 
pelo uso do estaciona-
mento; (2) natureza da 
atividade empresarial 
exercida; (3) o porte do 

estacionamento comer-
cial; (4) o nível de acesso 
ao estacionamento; (5) 
controle de acesso por 
meio de cancelas com en-
trega de tickets; (6) apa-
ratos físicos de segurança 
na área de estacionamen-
to, tais como: tais como: 
muro, cerca, grade, gua-
rita, sistema de vídeo e 
vigilância; (7) presença 
de guardas ou vigilantes 
no local e o nível de ilu-
minação.

A orientação é que sem-
pre se faz necessário guardar 
consigo os comprovantes de 
estacionamentos, em caso 
de avarias, furto ou roubo, 
reclamar para o adminis-
trador do estabelecimento 
comercial, empresarial ou 
particular do fato ocorrido. 
É bom e necessário registrar 
um boletim de ocorrência, 
para cobrar no âmbito do 
Procon ou da Justiça, os 
danos sofridos e suportados 
pelo consumidor. 

Por hoje é só. Um forte 
abraço. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Estacionamentos são responsáveis pelos 
objetos deixados no interior do veículo 

Direitos e deveres

Direitos

Auxílio inclusão

Conforme dispõe 
o art. 26 A, da Lei 
14.176/2021, o Auxílio 
Inclusão, é voltado para 
as pessoas com deficiên-
cia, moderada ou grave, 
que além da deficiência, 
também acumulem al-
guns requisitos. É neces-
sário que ela já receba o 
Benefício de Prestação 
Continuada de que trata 
a Lei, que passe a exer-
cer atividade remune-
rada, com remuneração 

limitada a 2 salários-mí-
nimos, que seja enqua-
drada como segurada 
obrigatório do Regime 
Geral ou filiada ao Regi-
me Próprio do Regime da 
União, dos Estados, DF 
ou Municípios. Podemos 
ver que esse Auxílio não 
alcança o idoso que re-
ceba o BPC, mas tão so-
mente a Pessoa com De-
ficiência (PCD). Antes 
desse Auxílio Inclusão, 
o PCD que retornasse 

ao mercado de trabalho 
perdia o Benefício, ago-
ra, claramente o Legisla-
dor resolveu incentivar o 
trabalho extra Benefício. 
Era comum, àquele que 
recebia o Benefício, com 
receio de perder a remu-
neração, não alçar novos 
voos na vida profissional 
e consequentemente con-
tinuava como beneficiá-
rio da Assistência Social, 
onerando ainda mais 
o caixa da União. Pela 

nova regra, mesmo que o 
PCD esteja trabalhando 
e perceba até 2 salários, 
não perderá o Benefí-
cio – BPC. Os demais 
requisitos para obtenção 
do Benefício continuam, 
como manter a inscrição 
no CAdÚnico, a regulari-
dade do CPF e que esteja 
enquadrado na renda per 
capta exigida para o aces-
so ao Benefício. A renda 
per capta hoje é de ¼ de 
salário-mínimo, mas são 

excluídos dessa conta o 
próprio BPC recebido e a 
remuneração de até 2 sa-
lários-mínimos do novo 
emprego. Outro fator 
importante é que a regra 
vale inclusive para o filia-
do ao Regime Próprio de 
Previdência Social. Esse 
dispositivo valerá a partir 
de 1º de outubro de 2021. 
O PCD que antes evitava 
a perda do benefício não 
retornando ao mercado 
de trabalho, agora pode-

rá ingressar em seu ramo 
de trabalho. Podemos ver 
que referido incentivo, 
permite que o beneficiá-
rio busque uma coloca-
ção profissional e caso 
desenvolva seu perfil de 
crescimento profissional, 
poderá abrir mão do be-
nefício. O benefício que 
antes atrofiava a iniciati-
va e desempenho profis-
sional, agora é fator de-
terminante na escalada 
profissional.

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Lojas CEM é a melhor do Brasil pela quarta vez

A rede comercial de móveis e de eletro-
domésticos Lojas CEM acaba de conquistar, 
pela quarta vez, o Prêmio Valor 1000, como 
a melhor empresa de varejo do Brasil. O 
ranking, cuidadosamente elaborado pelo jor-
nal Valor Econômico, da Globo, classifica as 
1000 maiores empresas brasileiras de todos 
os setores econômicos e aponta as campeãs 
de cada setor, mediante critérios homologa-
dos pela Faculdade de Administração de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas e análises 
da Serasa Experian.

A vitória das Lojas CEM deu-se, não pelo 
seu faturamento ou lucro, mas pelo melhor 
desempenho da empresa em todas as áreas. 
A publicação anual estuda cuidadosamente 
os balanços apresentados pelas empresas, 

comparando o desempenho das compa-
nhias. A edição deste ano tem por base os 
balanços de 2020, ano do início da pandemia 
de covid-19. Nessa ocasião, as Lojas CEM, 
que ainda não vendem pela internet, perma-
neceram por cerca de 70 dias com todas as 
suas filiais fechadas em razão das medidas 
de combate ao coronavírus.

Mesmo assim, a rede manteve todos os 
seus mais de 11 mil funcionários emprega-
dos, continuou pagando a todos (inclusive 
seus fornecedores) rigorosamente em dia, deu 
tranquilidade aos clientes, abolindo os juros 
sobre as prestações vencidas no período de 
fechamento das lojas e seguiu ampliando seu 
Centro de Distribuição, construindo e inaugu-
rando novas filiais.  Com essas medidas, que 

CLASSIFICAÇÃO FINAL - 
COMÉRCIO VAREJISTA

1º) Lojas CEM 38,0 pontos

2º) Assaí 35,0 pontos

3°) Lojas Koerich 31,0 pontos

4º) Havan 28,5 pontos

5º) Grupo Carrefour Brasil 28,0 pontos

6º) Casa Granado 23,0 pontos

7º) GPA 22,5 pontos

8º) Lojas Colombo 17,5 pontos

9º) Magazine Luiza 17,5 pontos

10º) Lojas Renner 17,0 pontos

Média das 10 primeiras 25,8 pontos

Fonte: Valor 1000 – 

Edição 2021 (Valor Econômico – Setembro 2021).

bem demonstram a força da empresa, as Lojas 
CEM mantiveram índices de faturamento e de 
rentabilidade equivalentes ao do ano anterior e 
garantiram mais uma vez a conquista do prê-
mio, que já tinham vencido por três vezes em 
anos anteriores: em 2005, 2012 e 2013.

Em 2021, as Lojas CEM continuam cres-
cendo ainda mais, inaugurando novas filiais. 
A empresa, que está finalizando as obras de 
seu Depósito 2, recentemente abriu duas fi-
liais na cidade de Campinas e inaugurou sua 
segunda loja na cidade de Limeira. No próxi-
mo dia 25, a rede inaugura mais uma filial no 
Rio de Janeiro, no município de Miguel Perei-
ra, com a presença do Governador do Estado, 
Sr. Cláudio Castro.

Em cada cidade onde se instalam, as Lo-
jas CEM geram cerca de 40 empregos diretos, 
contribuem com o desenvolvimento elevando 
a arrecadação de impostos, fortalecem o co-
mércio local e oferecem novas opções de con-
sumo à população. Além dos preços baixos, o 
crediário é próprio, pelo tradicional “Carnezi-
nho”, feito e aprovado nas filiais da rede, sem 
taxas de abertura de crédito, emissão de bole-
tos ou anuidade.

 Critérios do Prêmio Valor 1000
Para definir as empresas campeãs de cada 

um dos 26 setores da economia, foram anali-
sados oito critérios: Receita Líquida, Margem 
Ebitda, Rentabilidade, Margem da Atividade, 
Liquidez Corrente, Giro do Ativo, Cobertura de 
Juros e Crescimento Sustentável.

Veja, abaixo, a classificação final do setor 
de Comércio Varejista, considerando a pontu-
ação obtida pelas empresas nos oito critérios. 
Alguns dos grandes varejistas, como Casas 
Bahia, por exemplo, não aparecem entre os 
dez primeiros.
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Direitos

Na Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) 
trienalmente inicia-se 
processo eleitoral para 
votação e eleição de nova 
diretoria para Subseção 
e Secional. Neste ano, as 
eleições ocorreram no dia 
25 de novembro das 9h às 
17h e o voto é obrigatório 
a todos advogados e advo-
gadas.

Confira a entrevista 
com a atual Presidente da 
232ª Subseção de Jagua-
riúna e Santo Antônio de 
Posse que protocolou sua 
chapa pra concorrer à pre-
sidência para o próximo 
triênio.

O que motivou a 
Senhora concorrer à 
Presidência no Pleito 
para a próxima gestão?

A iniciativa de se can-
didatar é baseada no meu 
comprometimento com a 
advocacia. Infelizmente, 
com a pandemia da Co-
vid-19, não pude entregar 
o que mais desejo deixar 
de legado que é a Casa 
da Advocacia e Cidada-
nia para os advogados, 
advogadas e cidadãos. 
Ressalto que a Presidên-
cia ou qualquer cargo de 
Diretoria é uma prestação 
de serviço absolutamente 
gratuita, em que se preci-
sa de comprometimento e 
muito trabalho.

Como foi a gestão 
durante a pandemia do 
coronavírus?

Acredito que a palavra 
é adaptação. Inicialmente, 
adotamos os protocolos 
determinados pelo Gover-

no do Estado de São Paulo 
e já preparamos a Subse-
ção para o atendimento 
da advocacia e população. 
Foram adquiridos para 
uso de álcool em gel, ter-
mômetro digital, foi feita 
instalação de vidros nos 
balcões de atendimentos 
da casa e da sala do Fó-
rum e até adquirimos no-
vos ventiladores devido a 
necessidade de manter as 
janelas abertas tornando 
ineficaz o ar-condiciona-
do. Também entregamos 
a todos funcionários um 
kit com álcool em spray, 
máscaras descartáveis e 
de pano e protetor plástico 
facial. Todas essas adapta-
ções foram realizadas em 
conjunto com nosso te-
soureiro que não poupou 
esforços para realizar to-
das as adaptações e garan-
tir a segurança de todos.

Para o atendimento 
da assistência judiciária 
a Comissão responsável 
pela sua Presidente im-
plementou um atendi-
mento 100% online o que 
garantiu o atendimento 
dos cidadãos e as nome-
ações, pois muitos advo-
gados dependem da renda 
extra do convênio com 
Defensoria Pública sendo 
que diversos locais manti-
veram fechados.

Infelizmente, os even-
tos presenciais e comemo-
rações que sempre realiza-
mos foi preciso postergar 
para quando todos estive-
rem devidamente vacina-
dos e com os protocolos 
sanitários devidos. Acre-
dito que em breve podere-
mos retomar as atividades 

como vice-presidente da 
atual gestão, acredita que 
a  alternância de cargos 
é um regime fundamen-
tal, tomou a frente e junto 
com um grupo de excelen-
tes advogados, escolhidos 
por formação técnica e 
acadêmica.

Qual a motivação da 
chapa?

O que motiva a chapa 
Compromisso e Inovação 
é a necessidade de oxige-
nação e posicionamento 
da instituição frente às de-
mandas dos advogados. A 
advocacia local carece de 
modernização, com uma 
estrutura eficiente e trans-
parente. Com a eleição 
da nossa chapa, a OAB 
local inovará em diver-
sas demandas, desde as 
mais cotidianas às mais 
espinhosas, sem medo de 
enfrentamentos, com co-
ragem e gentileza. A pre-
tensão dessa diretoria é 
fazer uma gestão múltipla 

e participativa dando voz 
ao máximo de advogados 
possíveis, sem privilégios, 
diz a advogada Dra. Cami-
la Moura.

Como a inovação 
dos advogados pode 
impactar nessa possível 
gestão?

Com comprometimen-
to e compromissados com 
a classe, a chapa vem com 
inovação pautada em advo-
gados também com larga 
experiência profissional. 
Segundo o Dr.José Carlos 
Loli Junior, a advocacia 
está alicerçada no pilar da 
democracia e para o futu-
ro da OAB local, deve-se 
fazer prevalecer o estado 
democrático de direito. 
Inovando e oxigenando a 
diretoria para que possa 
cada vez mais trazer me-
lhorias para a advocacia e 
a cidadania de Jaguariúna 
e Santo Antônio de Posse. 
Sempre em busca do forta-
lecimento da classe.

Quais os objetivos caso a 
chapa seja eleita?

Nas palavras da Dra. 
Maria de Lourdes Cam-
pardo: Temos um projeto 
de campanha  e nele te-
mos várias prioridades, 
mas destaco a necessi-
dade de tratar nossos 
colegas advogados fra-
ternalmente e não como 
concorrentes priorizan-
do-os e atendendo-os 
em suas singularidades, 
exaltando a democracia. 
Nomeadamente uma de-
manda que nós daremos 
prioridade é viabilizar a 
sede da OAB na cidade 
de Santo Antônio de Pos-
se, além de posicionar 
melhor a instituição en-
quanto garantidora de di-
reitos sociais, dar voz às 
advogadas, aos jovens, 
proporcionar cursos para 
qualificação para além 
da graduação, promover 
convênios com outras 
instituições, entre outras 
coisas.

Carminha Santiago protocola Chapa para concorrer 
à Presidência da 232ª Subseção de Jaguariúna e Santo 
Antônio de Posse para o triênio 2022/2024

Entrevista com a chapa “Compromisso e Inovação”

coletivas com segurança.

A chapa apresentada 
com a senhora teve 
mudanças. Por que isso 
ocorreu?

No triênio 2019-2021 
trabalhei com uma equi-
pe que se manteve dian-
te de tantas adversidades 
que vivemos. Algumas 
mudanças na Diretoria 
ocorreram devido a ne-
cessidade de adaptação as 
novas regras para forma-
ção das chapas, sendo que 
duas diretoras abdicaram 
de suas funções seja por 
motivo pessoal, seja para 
adequação necessária ao 
pleito.

Também tivemos uma 
situação de dissidência 

que acredito que é impor-
tante para pluralidade de 
ideias. Isso é democracia 
e sempre devemos respei-
tar.
Quem são os integrantes 
que irão concorrer com 
a Senhora?

Para o triênio 2021-
2024, pela Chapa 12321 
– Experiência e Compro-
metimento, venho como 
candidata a Presidente, 
acompanhada do meu 
Vice, Caio Vicenzotti, 
uma jovem liderança de 
Santo Antônio de Posse; 
como Secretário Geral, 
Andre Giacomozzi Ba-
tista, grande advogado 
jaguariunense que já foi 
gestor de Ordem e tem co-
nhecimento de Diretoria; 

como Secretária Adjunta, 
Vânia Dos Santos Silva 
Oliveira, jovem advogada 
que somará com suas no-
vas ideias e iniciará sua 
jornada como Diretora e; 
como Tesoureira, Cleide 
Trolezi, experiente advo-
gada de Santo Antônio de 
Posse, que já foi Diretora 
de Subseção e já esteve à 
frente de diversas Comis-
sões.

O que você pretende, se 
eleita, para a próxima 
gestão?

Em união com mi-
nha Diretoria, pretendo 
reforçar os acertos, cor-
rigir os erros, ampliar a 
pluralidade de ideias e 
sempre deixar aberto a 

gestão para participação 
de todos. Apresentare-
mos propostas focadas na 
melhoria da advocacia de 
Jaguariúna e Santo Antô-
nio de Posse: ampliação 
de convênios e parcerias; 
promover maior integra-
ção entre os advogados, 
especialmente apoio a jo-
vem advocacia; pretende-
mos passar a contar com 
uma sala de atendimento 
aos advogados na Cidade 
de Santo Antônio de Pos-
se; Construção e entrega 
da sede própria; cria-
ção do núcleo da Escola 
Superior da Advocacia; 
Ampliar as ações em prol 
dos cidadãos e, especial-
mente, fortalecimento da 
Classe.

“Chapa 12321 – Experiência e Comprometimento”

Na tarde desta sexta-
-feira, 22, a chapa Com-
promisso e Inovação pro-
tocolou sua inscrição para 
concorrer às eleições para 
Diretoria da subseção da 

Comarca de Jaguariúna 
para o triênio 2022/2024. 
Confira a entrevista com 
os advogados.

Como ocorreu a 

formação da chapa?
Segundo o candidato 

à presidência Dr. Carlos 
Eduardo, com o olhar vol-
tado para a democracia e 
a oxigenação de ideias, 
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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 compa-
rado a outros setores, os 
prejuízos também foram 
sentidos. Para enfrentar 
esse momento, a recupe-
ração judicial, prevista na 
lei 11.101/2005, repre-
senta um importante ins-
trumento 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-finan-
ceira, tal qual estamos vi-
venciando em decorrên-
cia 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 este-
jam passando por dificul-
dades financeiras literal-
mente fechem suas portas 
(falência)”.

A empresa consegue 
isso mediante a apresen-

tação de um plano aonde 
será estabelecido de qual 
forma ela pretende se re-
cuperar, e com o objetivo 
de renegociar e alongar 
os prazos com os seus 
credores para o cumpri-
mento das suas obriga-
ções.

“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 mes-
mos benefícios quando 
comparados às demais 
categoria 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 liga-
da ao agronegócio com 
exceção das dispostas 
na Lei 11.101/05 podem 
pedir a Recuperação Ju-
dicial.

“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 so-
licitar a recuperação judi-
cial 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 con-
sultor/advogado, é pre-
ciso ter um cenário bem 
detalhado e o mais com-
pleto possível de toda 
situação financeira do 
devedor (produtor rural) 
e a partir disso, propor 
o chamado Plano de Re-
cuperação Judicial. “É 
nele que serão expostas 
as maneiras encontradas 
para sanar os problemas e 
se recuperar”, completa.

A partir daí, existirão 

diversas etapas que irão 
ocorrer entre o peticio-
namento do pedido da 
Recuperação Judicial e a 
etapa mais delicada, que 
é cumprimento 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

Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Bom dia, um ótimo Sá-
bado para você.

Vamos falar sobre o mi-
cronutriente Zinco (Zn). 
O Zinco (Zn) é um micro-
nutriente muito importan-
te no desenvolvimento da 
planta e aumento da pro-
dução porque participa 
ativamente de numerosos 
processos metabólicos na 
planta. Sua deficiência 
pode causar uma redução 
de até 40% na produção. 
Um estudo realizado pela 
FAO (Organização das 
Nações Unidas) detectou 
que a deficiência do nu-
triente Zn é uma das mais 
comuns nas culturas.

Funções do Zinco (Zn)
• É essencial para a 

reprodução e crescimento 
das plantas;

• Participa da sínte-
se de Proteínas, Hormô-
nios e Carbohidratos;

Sintomas de Deficiência 
de Zinco (Zn)

• Afeta mais as cul-
turas perenes; mas afeta 
severamente a cultura do 
milho;

• Presença de zonas 
cloróticas em folhas novas 
e que acabam apresentan-
do necroses;

• A planta apresenta 
folhas menores que as sa-
dias, no entanto não causa 
a queda de folhas;

• Geralmente as 

plantas que apresentam 
deficiência de Zn, apre-
sentam conteúdos de Fer-
ro, Manganês, Fósforo e 
Nitrato- elevados.

Sintomas de Excesso de 
Zinco (Zn)

• Em plantas cul-
tivadas em solo com pH 
elevado não é comum 
ocorrer sintomas de ex-
cesso de Zn; 

• Pode ocorrer ex-
cesso de Zn em solos áci-
dos ou de origem rochosa 
e ricos nesse nutriente;

• é possível a conta-
minação por Zn por fontes 
industriais ou por aplica-
ção de resíduos orgânicos

• Plantas com sin-
tomas de fito toxicidade 
por zinco apresenta folhas 
com pigmentação verme-
lha no pecíolo e nas ner-
vuras.

• O excesso de Zin-
co pode provocar a de-
ficiência de Ferro sendo 
assim as plantas podem 
apresentar folhas com clo-
rose.

Como corrigir a 
deficiência de Zinco 
(Zn)

As quantidades de Zin-
co recomendadas  para se-
rem aplicadas é de 3,36 a 
11,2 Kg por hectare, utili-
zando-se produtos na for-
ma de Sulfato de Zinco, 
Cloreto de Zinco, Óxido 

de Zinco e outros produ-
tos á base de Zinco.

As metodologias uti-
lizadas para extração do 
micronutriente Zinco (Zn)

Existem dois métodos 
comumente utilizados 
para a extração de Zinco 
em solos, utiliza-se a solu-
ção de Melich que é uma 
mistura de ácidos e a solu-
ção de DTPA em pH 7,3.

Qual metodologia devo 
solicitar?

A metodologia a ser 
utilizada deverá ser a utili-
zada em sua região, se for 
no estado de São Paulo, 
deve-se solicitar a meto-
dologia do DTPA, se nos 
demais estados da união o 
extrator de Melich.

Um ótimo final de se-
mana, com a certeza de 
uma semana próspera e 
com a realização de gran-
des projetos em sua vida, 
em nome do SENHOR 
JESUS CRISTO.

Acesse este artigo:
Bioinseticida tem alto 

controle da lagarta-do-
-cartucho

https://www.agrolink.
com.br/noticias/bioinsetici-
da-tem-alto-controle-da-la-
garta-do-cartucho_457347.
html?utm_source=agrolink-
-clipping&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=cli-
pping_edicao_7021&utm_
content=noticia&ib=y

 Com a atual crise que vivemos, a recuperação judicial pode ser a última salvaguarda jurídica do produtor rural. Saiba como funciona e como pedir!

https://mariaditasenepol.com.br/
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Outubro Rosa PET: Grupo UniEduK 
orienta sobre prevenção e diagnóstico do tumor de mama

Inscrições para o Vestibular do Grupo UniEduK seguem até dia 04 de novembro

13

Hospital Veterinário examinará animais de pequeno porte e prestarão orientações 
aos tutores, neste sábado, 23, em Indaiatuba e Jaguariúna

A campanha do Outu-
bro Rosa, mundialmente 
conhecida para a preven-
ção do câncer de mama, 
chegou também no mun-
do animal. Isso porque a 
doença já é considerada 
uma das que mais afeta 
as cadelas e a mais letal 
em gatas. Para ajudar a 
detectar e diagnosticar 
o problema, professo-
res e alunos do curso de 
Medicina Veterinária, do 
Grupo UniEduK realizam 
neste sábado, 23, um mu-
tirão de atendimento, em 
Indaiatuba e Jaguariúna.

Em comemoração aos 
30 anos do parque ecoló-
gico de Indaiatuba, o curso 
de Medicina Veterinária da 
UniMAX fará, das 8h às 
11h, a conscientização dos 
cuidados com os animais e 
a prevenção do câncer de 
mama no estacionamento 
do parque ecológico, lo-
calizado na Avenida Fábio 
Roberto Barnabé S/N, na 
Vila Sfeir.

Já em Jaguariúna, alu-
nos e professores da Uni-
FAJ vão examinar os ani-
mais de pequeno porte e 
prestar orientações aos 
tutores, das 8h às 17h, no 
Espaço Cultural, ao lado da 
Maria Fumaça, localizado 
na Avenida Jaguary, 600, 
no Centro.

“São casos muito fre-
quentes na rotina clínica, 
por isso resolvemos auxi-
liar os proprietários na pre-
venção e tratamento dos tu-
mores, que correspondem 
de 30% a 40% de todos os 
casos de câncer, sendo que 
nas cadelas 60% são ma-
lignos e nas gatas até 90%, 
portanto deve ser identifi-
cado logo no começo”, ex-
plica a médica veterinária 
especialista em oncologia, 
Aline Zoppa.

Diagnóstico
A médica veterinária 

oncologista explica que 
muitas vezes o tumor 
pode ser percebido pelos 

proprietários ao notar nó-
dulos nas mamas ou dor. 
“No entanto, muitas vezes 
os nódulos muito peque-
nos, podem passar des-
percebidos, mesmo quan-
do afagam seu animal. Por 
este motivo, vamos de-
monstrar e orientar como 
o tutor pode realizar, pe-
riodicamente, o exame 
das glândulas mamárias 
de seu animal”, explica a 
especialista.

Para ajudar a detectar e 
diagnosticar o problema, 
os Hospitais Veterinários 
do Grupo UniEduK ofere-
cem exames laboratoriais e 
de imagem para planejar o 
tratamento.

Prevenção
A castração pode redu-

zir a ocorrência de tumo-
res de mama em cadelas e 
gastas de uma forma signi-
ficante “Pacientes castra-
das logo após o primeiro 
cio tem 98% de proteção 
a ocorrência de tumores de 

mama. Isso quer dizer que 
castrar precocemente as 
pacientes é uma forma de 
prevenir a ocorrência de tu-
mores de mama”, informa 
a médica veterinária.

Tratamento
A especialista recomen-

da logo que o tutor perce-
ba os nódulos nas mamas 
deve procurar ajuda do 
médico veterinário para a 
identificação do tumor e 
tratamento. “Após os exa-
mes preparatórios o pa-
ciente é encaminhado para 
a cirurgia, realizada pela 
equipe do Hospital. Após 
o procedimento é realizada 
o exame histopatológico, 
popularmente conhecido 
como biópsia, que vai defi-
nir qual será tratamento: se 
haverá ou não necessidades 
de quimioterapia como tra-
tamento complementar a 
cirurgia”, explica a oncolo-
gista.

Considerado um dos 
melhores do país, os hos-

pitais-escola do Grupo 
UniEduK são os únicos 
da Região Metropolitana 
de Campinas com atendi-
mento 24 horas para pe-
quenos e grandes animais 
e servem de campo de es-
tágio e aulas para os alu-
nos do curso de Medicina 
Veterinária das Universi-
dades, sempre supervisio-
nados por médicos veteri-
nários e professores.

Os hospitais contam 
com infraestrutura de 
qualidade, funcionamen-
to 24 horas consultas clí-
nicas, consultas com es-
pecialistas (cardiologia, 
oftalmologia, ortopedia, 
dermatologia e clínica 
de silvestres), exames la-
boratoriais e de imagem, 
fisioterapia com os mais 
modernos equipamentos 
do mercado, incluindo 
hidro esteira, internação 
para cães, gatos, equinos 
e ruminantes e um gran-
de diferencial que é a in-
ternação com isolamento 

para doenças infecto con-
tagiosas.

São realizados exames 
complementares como, por 
exemplo, raio x e ultrasso-
nografia, endoscopia, além 
de exames laboratoriais 
(sangue, fezes, urina). Em 
breve os hospitais contarão 
com tomografia computa-
dorizada.

Os alunos e os docentes 
atuam na rotina ambulato-
rial, realizando consultas, 
indicação e aplicação de 
tratamentos e todas as ati-
vidades da rotina de um 
hospital veterinário.

Os Hospitais atendem 
urgências e emergências. 
Para consultas, é neces-
sário apenas realizar o 
agendamento. São ofere-
cidos atendimentos com 
médicos veterinários es-
pecialistas em grandes e 
pequenos animais, feli-
nos, silvestres, ortopedia, 
dermatologia, fisiotera-
pia, cardiologia, ultrasso-
nografia e radiografia.

Seguem abertas, até o 
dia 04/11, as inscrições 
para o Vestibular do Gru-
po UniEduK (UniMAX, 
UniFAJ, FAAGROH). 
Para isso, os interessa-
dos devem se inscrever 
pelo link - https://gru-
pounieduk .amigoedu.
com.br/ e, em seguida, 
efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição no va-
lor de R$20,00 (que será 
revertido para ações so-
ciais). 

Com mais de duas 
décadas de atuação, o 
Grupo UniEduK pos-
sui, de fato, instituições 
reconhecidas com nota 
máxima (5) pelo MEC - 

Ministério da Educação 
- tanto em corpo docente 
como em infraestrutu-
ra e Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC). Desse 
modo, oferece mais de 
25 opções de cursos nas 
áreas de Saúde; Huma-
nas/Gestão e Negócios; 
Exatas e Agronegócio.

Sua infraestrutura 
moderna conta com 10 
campi nas cidades de In-
daiatuba, Jaguariúna e 
Holambra, em espaços 
como Hospital Veteriná-
rio, Interclínicas, Centro 
Clínico de Especialidades 
Médicas, Centro de Pes-
quisas Ambientais Agro-
pecuárias, entre outras 

salas de aulas e laborató-
rios equipados de acordo 
com as necessidades do 
mercado de trabalho.

Além disso, as ins-
tituições de ensino que 
compõem o grupo educa-
cional priorizam as aulas 
práticas desde o primeiro 
dia de aula em todos os 
cursos a fim de preparar 
o aluno para sua futura 
atuação profissional. Para 
isso, a instituição de en-
sino conta com o Mode-
lo de Ensino Educar, que 
utiliza de metodologias 
ativas, onde o aluno é o 
protagonista de sua jor-
nada de aprendizagem.

Igualmente, o Grupo 

UniEduK possui diver-
sas parcerias nacionais e 
internacionais que possi-
bilitam a multidiscipli-
naridade do aprendiza-
do; assim como promove 
responsabilidade social 
por meio dos diversos 
projetos e programas 
que, como resultado, be-
neficiam a sociedade lo-
cal e regional. 

Outro dado importan-
te do Grupo UniEduK é 
que mais de 90% de seus 
alunos conquistam um 
emprego em sua área de 
atuação até antes mesmo 
de concluírem a gradua-
ção. Isso porque diversos 
cursos oferecem as certi-

ficações intermediárias, 
ou seja, ao concluir um 
conjunto de disciplinas, o 
aluno adquire uma  habili-
tação parcial em um deter-
minado assunto, podendo 
já atuar naquela área. 

Prova on-line do 
vestibular do grupo 
unieduk 

A realização da pro-
va objetiva e redação 
do Vestibular do Grupo 
UniEduK será on-line, 
no dia 06/11, das 9h às 
12h.

Os alunos aprovados 
neste processo seletivo, 
após efetuarem a matrí-
cula, iniciarão o semes-

tre letivo em 2022. 

Confira a lista de 
cursos: 

Administração; Ar-
quitetura e Urbanismo; 
Biomedicina; Ciência 
da Computação; Ciên-
cias Contábeis;  Direito; 
Educação Física (bacha-
relado); Educação Física 
(licenciatura); Enferma-
gem; Engenharia Agro-
nômica; Engenharia 
Civil; Engenharia de 
Controle  e Automação; 
Engenharia de Produção; 
Engenharia Elétrica; 
Farmácia; Fisioterapia; 
Medicina Veterinária; 
Nutrição; Psicologia. 

Educação

14/09/2021 15:59 Formatos Mestiere.jpeg
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https://grupounieduk.com.br/
https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Esporte Morungabense

Após ficar fechado por 
praticamente 19 meses e 
passando por muitas re-
formas, reconstruções e 
melhorias internas, o está-
dio Leonardo Frare, mais 
conhecido como campo 
do Buenópolis FC recebe 
jogos oficiais neste final e 
semana. Trata-se da última 
rodada da primeira fase do 
Interior Cup entre as equi-

pes do Projeto Bugrinho 
– Unidade Morungaba e 
CFA – Itatiba.

A partida é um evento 
teste para avaliar as con-
dições do gramado que 
teve 5 mil mts² de re-
plantes. Além dos jogos 
entre Projeto Bugrinho 
– Unidade Morungaba 
e CFA – Itatiba, confi-
ram os demais jogos que 

completam última roda-
da da primeira fase:
Star Soccer x Arena 77 
(Paulínia)
Unidos do Cordenonsi x 
Grêmio Sumaré (Ameri-
cana)
Camisa 10 x Atlétic Aca-
demy (Rio Claro)
Adesm x Bata Sports (São 
Carlos)
Galo Talentus  x Projeto 

Jaguar (Limeira)

É importante salientar 
que todas as equipes se 
classificam para a segunda 
fase da competição onde 
jogarão no sistema mata 
mata em dois jogos, ida e 
volta. Na oportunidade as 
equipes que terminarem a 
primeira fase entre as seis 
melhores classificadas 

no geral terão o direito 
e a vantagem de realizar 
o segundo jogo em casa. 
Confiram como serão os 
confrontos: 1º x 12º, 2º x 
11º, 3º x 10º, 4º x 9º, 5º x 
8º e o 6º x 7º. 

Para a terceira fase 
classificam-se as seis 
equipes vencedoras des-
ses confrontos e as duas 
equipes com melhor índi-

ce técnico, ou melhor di-
zendo, completando oito 
equipes, as quais se en-
frentarão da seguinte for-
ma, 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 
6 e o 4º x 5º, também em 
dois jogos, onde os vence-
dores passam para as semi 
finais. Em todas as fases 
será computada a classifi-
cação geral para definir os 
confrontos.

Dando continuida-
de na competição e já 
pensando no Campe-
onato Paulista 2022, a 
comissão organizadora 
do Interior Cup dá iní-
cio na quinta catego-
ria da competição, ou 
seja, a categoria sub 10 

onde poderão jogar ga-
rotos nascidos de 2011 
e 2012, ou seja, 9 e 10 
anos. Na oportunidade 
oito equipes irão dispu-
tar o campeonato, são 
elas, Projeto Bugrinho, 
Arena 77, Gr Sumaré, 
Atlétic Academy, Galo 

Talentus, Projeto Jaguar, 
Adesm e Camisa 10. 

A competição tem 
sua primeira fase dispu-
tada no sistema de turno 
e returno, ida e volta, 
com quatro equipes no 
grupo A e quatro equi-
pes no grupo B, onde as 

duas equipes melhores 
pontuadas passam para a 
segunda fase ( semi final 
). Na segunda fase, tam-
bém chamada de semi fi-
nal, o 1ºA enfrenta o 2ºB 
e o 1ºB enfrentará o 2ºA 
em dois jogos.

As equipes que ter-

minarem a primeira fase 
nas primeiras coloca-
ções realizam o segundo 
jogo em casa. Os ven-
cedores da segunda fase 
se enfrentam na grande 
final em jogo único e ci-
dade neutra no dia 12 de 
dezembro (domingo).

1ª Rodada:
Projeto Jaguar x Arena 77 
(Santa Barbara D’oeste)
Grêmio Sumareense x Pro-
jeto Bugrinho (Sumaré)
Adesm x Atlétic Academy 
(São Carlos)
Camisa 10 x Galo Talentus 
(Rio Claro)

Em seu novo plano de 
ação para recuperação e 
reestruturação do estádio 
a diretoria apresenta o 
projeto para a construção 

de uma quadra de beach 
tennis, uma quadra de 
futevôlei e reforma com-
pleta da sede social. O 
caminho encontrado pela 

diretoria foi a parceria 
com empresários da cida-
de e a venda de espaços 
de publicidade internas 
e externas do clube, des-

sa forma, tendo o inves-
timento integralmente 
revertido no próprio es-
tádio. Estimasse um in-
vestimento de aproxima-

damente R$ 250 mil reais 
para executar o plano 
ação alvi verde e o prazo 
para finalizar é fevereiro 
de 2022.

Prof. Julio do 
Vadu

Projeto Bugrinho Morungaba e CFA – Itatiba 
jogam no campo do Buenópolis neste sábado, 23

2º Interior Cup sub 10 tem início na próxima semana

Buenópolis apresenta novo plano de ação para reformar sede social, contruir quadras de futevôlei e beach tennis

Esportes

Partida ocorre pelo Interior Cup

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Jaguariúna fecha parceria inédita com Mc Donald’s e 
empresa Multinacional em defesa dos animais

Irei apontar aqui para 
vocês algumas particu-
laridades para que você, 
tutor de gatinhos ou até 
mesmo um amante de 
animais, possa ficar por 
dentro da história des-
ses animais inteligen-
tes e muito organizados. 
O fato mais conhecido 
sobre eles, entre vocês 
talvez, seja o hábito de 
tomar água, ou seja, da 
menor ingestão ou não 
ingestão da mesma, mas 
isso é bem relativo e pode 
variar entre as raças. Por 
exemplo, o Maine Coon e 
o Angorá Turco adoram! 
E, na falta de água, gos-
tam de procurar torneiras 
para se refrescarem.

Vale ressaltar que esta-
mos falando de espécies 
selvagens e que foram se 

adaptando a domestica-
ção, então a ingestão de 
água deles era anos atrás 
por beiras de rios com o 
fluxo de água corrente! 

Os gatinhos possuem 
uma forma diferente de 
demonstrar afeto, por 
isso, é comum dizer que 
os gatos são traiçoeiros 
e independentes, porque 
ao mesmo tempo que ele 
te lambe para fazer ca-
rinho, é comum ele dar 
uma mordidinha de leve 
logo depois. Mas isso não 
é uma agressão e sim a 
forma que ele tem de de-
monstrar afeto pelo tutor.

Miar e ronronar são as 
formas que o gatinho tem 
para se comunicar com 
o seu tutor para mostrar 
algo que está errado ou 
até mesmo para chamar 

atenção. Mas, se o seu 
gatinho ronronar após ga-
nhar um carinho ou até 
mesmo depois de comer, 
significa que ele está feliz 
e tranquilo.

Gatos tem 7 vidas?
Esse é um dos maio-

res mitos da história dos 
gatos! Mas, infelizmen-
te não. Eles só possuem 
uma vida e a expectativa 
é de até 15 anos, mas isso 
vai depender de muitos 
fatores ao longo da vida.

Dica: Leve periodica-
mente seu pet ao médi-
co veterinário para fazer 
check-up e assim manter 
esta longevidade saudá-
vel. 

E aí, curtiu? Nos ve-
mos na próxima edição. 

A Prefeitura de Jaguari-
úna, o Mc Donald‘s e a em-
presa MARS vão trabalhar 
juntos para cuidar cada vez 
melhor dos nossos animais. 
O trabalho inclui um Cine-
Autorama com exibição 
gratuita de filmes com os 
PETs e outros.

“Nossa cidade sempre 
deu exemplo de como isso 
deve ser feito e agora dará 
ainda mais pois vamos am-
pliar o trabalho de proteção 
aos animais e evitar o aban-
dono”, comenta o prefeito 
Gustavo Reis. 

Jaguariúna é reconhe-
cida como cidade amiga 
dos animais e, agora, com 
a parceria com as empre-
sas, as atividades devem 
ser ainda mais intensas. A 
MARS, inclusive, é uma 
multinacional líder no seg-
mento de rações e produ-
tos para pets e por meio da 
parceria vai realizar a doa-
ção de 1k de ração à ONGs 

DIVULGAÇÃO

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

• Rações
• Medicamentos
• Bebedouros

• Arranhadores
• Brinquedos

• Coleiras      
E muito mais!

AQUI VOCÊ ENCONTRA TUDO
PARA O SEU GATO!

(19) 3867-4558
É SÓ LIGAR:

Momento PET

Curiosidades sobre gatos 
que você precisa saber
Os gatos estão entre os humanos há milhares 
de anos e muitas histórias rondam sua jornada. 
Conheça algumas curiosidades sobre gatos

da cidade a cada Big Mac 
vendido.

Gustavo ainda agradece 

ao proprietário da unidade 
do Mc Donald’s de Jagua-
riúna, José Alberto Vieira 

Saltini, à gerente de comu-
nicação e sustentabilidade 
da MARS, Marcela Cerda, 

e à gerente de relações go-
vernamentais da MARS, 
Katia Souza, por reconhe-

cerem o valor das ações 
em defesa da causa animal 
feitas da cidade.

https://mariaditasenepol.com.br/
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Início das Festividades
Agora o brilho é máximo! O paetê voltou com tudo e 
promete destacar os looks, seja um vestido, saia, shorts, 
jaquetas ou calças. As peças produzidas em lantejoula 
são a aposta de 2022 e já chegaram em diversas lojas, 
produzindo composições elegantes e coloridas.
O fato é que o paetê transforma o look em uma 
produção totalmente baphônica e surpreendente. Você 
pode optar em combinar com peças mais casuais, como 
uma blusinha de malha, acessórios menores e assim dar 
mais visibilidade para o paetê.
O lado positivo é que esta é uma tendência que fica bem 
em todas as versões e pode ser usada com salto, tênis, 
sapatilha, t-shirt, podrinhas, cropped e muitas outras 
peças, que mesmo assim garante a sofisticação da 
produção.
Então meninas, vamos abusar no brilho.

Vitória Savioli 

Vem comigo

Reflexão - ROUND 6
Em primeiro lugar, 

devemos nos atentar ao 
consumo, e como a série 
o retrata. Atualmente vive-
mos em uma era domina-
da pelo consumismo, um 
consumismo que nos con-
some. Quando falamos de 
vicio, as pessoas normal-
mente os associam a dro-
gas, porém, a série retrata 
claramente o consumis-
mo e o vício ao jogo, onde 
pessoas afastam-se de si 
mesmo em prol de algo 
que possa completá-las. A 
esperança em ganhar ou 
recuperar o que perdeu 
é tudo o que lhes restam. 
Sendo assim, todo jogo 
ou consumo desenfreado 
pode nos levar a um exces-
so que diminui o verdadei-
ro valor das coisas, tornan-
do-as supérfluas.

Em sequência podemos 
ressaltar Valor e Preço, e a 
reflexão que a série nos traz 
de ambas as coisas. Entre 
“Qual o seu valor?” e “Qual 
o seu preço?”. Sabe-se que 
há uma grande diferença.

Diante da carência de 
valores, o que nos resta são 
os preços. Quando se pen-
sa que não há nada a per-
der, é aí que chegamos a 
caminhos obscuros. Quan-
do abrimos mão dos va-
lores por conta de preços, 
abrimos mão de nossa dig-
nidade. Sendo assim, co-
locamos preço ao que se-

ria impagável e o dinheiro 
acaba sendo a única fonte 
de felicidade ou restaura-
ção de tempo perdido. A fa-
mosa “última chance”. São 
nestes casos que a ganân-
cia e o egoísmo aparecem. 

Quando falamos de 
Competição e Egoísmo, 
sabe-se que para que um 
ganhe, é necessário que o 
outro perca. Em muitos es-
portes há a possibilidade 
do empate, já a série retra-
ta a necessidade da vitó-
ria, não há a possibilidade 
de uma vitória comparti-
lhada. Na vida real, a falta 
de possibilidade de uma 
vitória compartilhada de-
sencadeia em diversas si-
tuações, como a cultura do 
cancelamento, as disputas 
desonestas por emprego, a 
prática da corrupção, lutas 
pelo poder, dentre outras. 
Eis o famoso: “os fins justi-
ficam os meios”. 

Dizem que só sabemos 
do que somos capazes nos 
momentos de alta adrena-
lina e de extrema necessi-
dade. Viver é diferente de 
sobreviver, sobreviver é 
viver no “modo automáti-
co”. Quando nos encontra-
mos em situações de “vida 
ou morte”, podemos fazer 
coisas que ultrapassem 
nossos valores. Sequer nos 
reconhecemos. A série re-
trata pessoas com dividas 
severas que ficam expostas 

aos outros e se submetem 
a coisas que jamais fariam 
em outra ocasião. O que 
não falta são oportunistas 
que visam ao lucro diante 
das situações desespera-
doras a qual as pessoas se 
encontram. 

As pessoas são produ-
tos. No dia a dia já somos 
tratados como meras pe-
ças de um quebra cabeça, 
somos apenas mais um. 
O poder vem vestido de 
dinheiro, atualmente o di-
nheiro além de comprar 
vidas, dá à oportunidade 
de gozar com a tragédia 
alheia. A série trata os joga-
dores como simples obje-
tos descartáveis. Seu sofri-
mento é parte do jogo, um 
modo de promover contro-
le e dominação. Diante do 
medo e do sofrimento, por 
exemplo, há ainda mais de-
dicação ao jogo. Tudo isso 
faz com que as coisas se-
jam ainda mais perversas, 
como acontece em alguns 
trabalhos que nos reme-
tem à escravidão.

Por último, encerra-
remos falando a respeito 
do quanto às pessoas se 
voluntariam para servir. 
Quando as pessoas acei-
tam entrar no jogo, sem ao 
menos saberem as conse-
quências da vitória ou da 
derrota, nota-se o deses-
pero a qual elas se encon-
tram. Ao descobrirem após 

o primeiro jogo que “o 
preço é a morte”, elas têm 
a oportunidade de saírem 
do jogo, isso tudo através 
de uma simples votação 
coletiva.  Votam por sair e 
retornam para sua rotina 
cotidiana. A morte é assus-
tadora, mas logo sentem 
que a vida fora do jogo é 
ainda pior. Lidar com a li-
berdade e a responsabi-
lidade é apavorante para 
eles. Seduzidos por um 
poder que não têm, se sub-
metem voluntariamente 
e retornam (quase todos) 
aos jogos. Desta vez não 
há falta de conhecimento 
ou a armadilha da ignorân-
cia. Abrem mão da liberda-
de em nome dela mesma. 
“Pode parecer paradoxal, 
mas isso é mais comum do 
que imaginamos”.

Já parou para se per-
guntar.

Você é consumista, ou 
já fui consumido pelo con-
sumismo? 

O que interessa mais, o 
seu valor, ou o seu preço?

Você é um competidor, 
ou um egoísta? 

Do que você é capaz de 
fazer para suprir as suas 
necessidades?

Você é apenas um pro-
duto? 

Você é um voluntario da 
servidão?

Gabriel Lira

https://mariaditasenepol.com.br/
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 22 de outubro de 2021  à 28 de outubro de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
 

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 
Classificação Candidato 
44º Jaqueline Camila Da Silva   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 22 de outubro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 22 de outubro de 2021 à 28 de outubro de 2021, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
59º Sandra Aparecida De Almeida    

 
Holambra, 22 de outubro de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2017 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 22 de outubro de 2021  à  28 de outubro de 2021, no horário das 09:30hs 
às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, 
Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2017. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Ajudante Geral – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
15º Maria De Lourdes Vieira Machado Santos 
 

Holambra, 22 de outubro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 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. 

EMPREGOS

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna está com vagas de emprego a serem preenchidas. Na lista, há oportunidades para 
ajudante de motorista, caseiros, garçom, massoterapeuta, por exemplo. Confira a lista completa abaixo. As vagas são atualizadas todos os dias e são 
para todos os gêneros e algumas exigem experiência comprovada na Carteira de Trabalho. A remuneração e o número de vagas para cada opor-
tunidade são informados no próprio atendimento. Interessados devem comparecer à unidade com Carteira de Trabalho, RG, CPF e número do PIS.

• AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO -  fundamental / 
com experiência em limpeza  / horário de traba-
lho 2º turno, de segunda a sexta das 14h às 23h 
/ escala 6x1, trabalha sábado sim e sábado não, 
das 9h ás 18h / Salário R$1253,00 + 40% de in-
salubridade R$ 440,00 + cartão alimentação R$ 
115,00 + fretado + refeição + convenio médico / 
Residir em Jaguariúna

• MANICURE - com experiência / autônomo  / re-
muneração a combinar / Residir em Jaguariúna

• MOTORISTA DE CAMINHÃO P/ MAT. DE 
CONSTRUÇÃO - alfabetizado / CNH D / com 
experiência,entregas, ajuda carregar/descarregar 
/ horário de trabalho de Segunda a sexta das 7h as 
16h, Sábado das 7h as 11h/ Salário R$1.611,75 + 
gratificação + Vale transporte + Convênio farmá-
cia + convenio Odontológico + convenio Médico 
/ Residir em Jaguariúna

• PORTEIRO - fundamental / CNH A/ com expe-
riência / noções de informática / disponibilidade 
de horário para escala / ter veiculo próprio / sa-
lário R$ 1.452,02 + Vale Cesta + Vale Refeição + 
ajuda de custo p/ transporte / Residir em Jaguari-

úna e Posse

• RECEPCIONISTA - médio / com experiência / 
atendimento ao público inclusive por whatsapp e 
telefone e demais tarefas da rotina administrativa 
/ pacote office / horário de trabalho de segunda 
à sexta das 08h às 17h30 / salário R$ 1.580,00 
+ vale alimentação + convenio odontológico + 
50% convenio médico

• SUSHIMAN -  médio - com experiência / ho-
rário de trabalho de segunda a quarta, e sexta a 
domingo das 10:30h as 14:30h , volta as 18h às 
22h, folga na quinta / Salário R$ 1.500,00 / Resi-
dir em Jaguariúna

• TÉCNICO DE ENFERMAGEM - curso técnico 
completo / com ou sem experiência / clinica de 
aplicação de vacinas diversas/ horário de trabalho 
de segunda a sexta das 9h as 18h, sábado das 9h as 
13h / salário R$ 2000,00 + vale transporte + cesta 
básica / Residir em Jaguariúna, Posse e Pedreira

• TÉCNICO EM NUTRIÇÃO - técnico completo 
/ com experiência em cozinha industrial / escala 
6x1, horário de trabalho das 14h as 22h20 / salá-

rio R$ 1.843,09 + vale alimentação + vale trans-
porte + refeição + assistência medica e odonto-
lógica / Residir em Jaguariúna

• TROCADOR DE OLEO DE AUTOMÓVEIS 
-  alfabetizado / CNH B / experiência com troca 
de óleo, organização e serviços gerais na loja / 
horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 
17h, sábados das 8h as 12h / salário R$1500,00 
+ comissão + vale transporte / Residir em Jagua-
riúna

• VENDEDORA P/ LOJA DE ROUPAS - médio / 
com experiência em vendas e operadora de caixa 
/ horário de trabalho de segunda a sexta das 09h 
às 18h e aos sábados das 09h às 13h / Salário R$ 
1.468,00 + 1% de comissão + vale transporte / 
Residir em Jaguariúna

• ZELADOR  - médio / com experiência em co-
ordenação de equipe de limpeza e manutenção 
predial / horário de trabalho de segunda a sex-
ta das 8h as 17:45h / salário R$ 1800,00 + vale 
transporte + vale refeição / necessário veiculo 
próprio./ Residir em Jaguariúna, Posse e Holam-
bra

CENTRO DE EQUOTERAPIA DE JAGUARIUNA – 
C.E.J.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA ASSEMBLEIA 
GERAL   ORDINÁRIA

Prezados Senhores(as) Associados(as),

O Presidente do Centro de Equoterapia de Jaguariúna 
– CEJ, Sr. Wilson Mellilo, no uso de suas atribuições, 
convocam a todos os associados para a Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia vinte e sete de outubro de dois 
mil e vinte e um, no Centro de Equoterapia de Jaguariúna 
– CEJ, localizado na Chácara Meia Lua s/n, Tanquinho 
Velho, Jaguariúna/SP, iniciando-se os trabalhos às 17:00 
horas, em primeira convocação, ou a falta de quórum 
necessário às 17:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1) Readequação dos cargos para a Diretoria 
Executiva do Centro de Equoterapia de Jaguariúna – CEJ.

Jaguariúna, 07 de outubro de 2.021.

  
WILSON  MELLILO                     MIGUEL ALBERTO VIEIRA GARBIM     

         -     Presidente     -          -     Secretário    -

Companhia Jaguari de Energia
CNPJ: 53.859.112/0001-69

Atenção: Atualização da Norma de Rede de Distribuição Subterrânea
A CPFL Santa Cruz comunica aos consumidores, fabricantes, distribuidores, comerciantes de 
materiais e equipamentos padronizados, responsáveis técnicos e demais interessados que:  
1. Encontra-se publicada na página (http://www.cpfl.com.br/) a nova versão da Norma Técnica  
CPFL GED 4101 Rede de Distribuição Subterrânea para Condomínios - Projeto Elétrico (Versão 
Futura); 2. Está ajustando os critérios de elaboração de projeto de rede subterrânea do Grupo CPFL;  
3. A data de início da vigência da nova norma é 01/01/2022.

https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
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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:

RODOLFO DONIZETI ARTEN e NATALIA 
CAROLINE DE OLIVEIRA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, administrador, divorciado, nasci-
do em CAMPINAS, SP, no dia 02 de agosto de 
1990, residente e domiciliado na Estrada Muni-
cipal Dovílio Marion (JGR 371), Nº 870, Chá-
cara Recreio Floresta, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de EDSON DONIZETI ARTEN e de MARIA 
TERSÍLIA VENTURINI ARTEN. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, escrevente, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 13 de abril de 1995, 
residente e domiciliada na Estrada Municipal Do-
vílio Marion (JGR 371), Nº 870, Chácara Recreio 
Floresta, JAGUARIÚNA, SP, filha de GILBER-
TO DE OLIVEIRA e de ELENIR DE ALMEIDA 
OLIVEIRA. 

FERNANDO ROBERTO NUNES e FERNAN-
DA UMBELINA SOLINO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, engenheiro de software, solteiro, nas-
cido em CAMPINAS, SP, no dia 16 de fevereiro 
de 1989, residente e domiciliado na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de VALDECIR APARECIDO 
NUNES e de MARIA APARECIDA FERREIRA 
NUNES. Ela, de nacionalidade Brasileira, psicó-
loga, solteira, nascida em ANÁPOLIS, GO, no 
dia 16 de janeiro de 1996, residente e domicilia-
da na Rua Mônica Zambom, Nº 65, Coração de 
Jesus, JAGUARIÚNA, SP, filha de RONALDO 
RAMALHO SOLINO e de TELMA NERY UM-
BELINA LOPES. 

LEONARDO RAIMUNDO DO NASCIMEN-
TO e DAIANE OZETTO DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativo, 
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 11 
de julho de 1995, residente e domiciliado na Rua 
Eduardo Tozzi, Nº 2280, Vila 12 de Setembro, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO RAIMUN-
DO DO NASCIMENTO e de IRACEMA APA-
RECIDA VICENTE DO NASCIMENTO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, analista de garantia 
de qualidade, solteira, nascida em CORNÉLIO 
PROCÓPIO, PR, no dia 14 de dezembro de 1998, 
residente e domiciliada na Rua Joaquim Pinto de 
Andrade, Nº 568, Jardim Botânico, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de ALUIZO DA SILVA e de SÔNIA 
OZETTO DA SILVA. 

CLEBER ALEX BUENO PORTAPILA e MA-
RIA CAROLINA RIBEIRO ALVES. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, analista de sistemas, 
divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 
01 de novembro de 1979, residente e domiciliado 
na Rua Pernambuco, Nº 17, Santa Maria, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de ADEMIR PORTAPILA e de 
SILZE LUIZA BUENO PORTAPILA. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, funcionária pública esta-
dual, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
04 de outubro de 1980, residente e domiciliada na 
Rua Pernambuco, Nº 17, Santa Maria, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de JOSÉ ROBERTO PEDROSO 
ALVES e de SANDRA RIBEIRO ALVES. 

SINEZINHO LUIZ DOS SANTOS e GABRIE-
LA APARECIDA GERALDO. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, pedreiro, divorciado, nascido 
em JAÍBA, MG, no dia 01 de março de 1974, 
residente e domiciliado na Rua Jabuticabeira, Nº 
543, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de SINEZIO LUIZ DA SILVA e de ANTONIA 
ANICETO DOS SANTOS. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, doméstica, divorciada, nascida em 
SERRA NEGRA, SP, no dia 14 de novembro de 
1986, residente e domiciliada na Rua Jabuticabei-
ra, Nº 543, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOSÉ PAULINO GERALDO e de MA-
RIA GOMES GERALDO. 

ALEX DE JESUS OLIVEIRA e LUCILEIDE 
DINIZ BARROS. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, motofretista, solteiro, nascido em CRA-
VOLÂNDIA, BA, no dia 04 de novembro de 
1993, residente e domiciliado na Estrada Judite 
dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de VALTER DOS SAN-
TOS OLIVEIRA e de EDNALVA DA SILVA DE 
JESUS. Ela, de nacionalidade Brasileira, fun-
cionária pública municipal, solteira, nascida em 
SÃO JOÃO BATISTA, MA, no dia 23 de julho 
de 1978, residente e domiciliada na Estrada Judite 
dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ MANOEL DE 
JESUS BARROS e de MARIA DAS MERCES 
DINIZ BARROS. 

JOÃO BENEDITO FERRAZ JUNIOR e ANA 
MARIA RABELO DO NASCIMENTO. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, advogado, solteiro, 
nascido em AMPARO, SP, no dia 20 de maio de 
1986, residente e domiciliado na Rua José Acá-
cio Policarpo, Nº 600, Vale Verde, PEDREIRA, 
SP, filho de JOÃO BENEDITO FERRAZ e de 
CRISTIANA FRANCISCA HERMÓGENES 
FERRAZ. Ela, de nacionalidade Brasileira, coor-
denadora de recursos humanos, solteira, nascida 
em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, no dia 02 de 
janeiro de 1979, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Lana, Nº 51, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de PEDRO SÉRGIO DO NASCIMENTO e 
de MARIZETE ALVES RABELO DO NASCI-
MENTO. 

JOSÉ RICARDO AMARAL FERREIRA e FLÁ-
VIA DANIELI LOPES. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, encarregado de produção, solteiro, nas-
cido em ITUMBIARA, GO, no dia 27 de março 
de 1988, residente e domiciliado na Rua Olímpio 
Arten, Nº 744, Núcleo Urbano Bom Jardim, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de NILSON MARQUES 
FERREIRA e de JOANA D’ARC DO AMARAL 
ORIAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, empre-
sária, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 09 de outubro de 1988, residente e domicilia-
da na Rua Olímpio Arten, Nº 744, Núcleo Urbano 
Bom Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filha de NEL-
SON FRANCISCO LOPES e de VERA LÚCIA 
VILELLA LOPES. 

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

JAGUARIÚNA, 21 de outubro de 2021.

 

 
 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de 
Campinas – Norte – CISMETRO 

CNPJ Nº 19.947.645/0001-64 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - 
PROCESSO SELETIVO nº 001/2021 

O SUPERINTENDENTE DO CISMETRO, Sr. ÉLCIO 
FERREIRA TRENTIN, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais; CONSIDERANDO o art. 37, I, II e III da 
Constituição Federal; CONSIDERANDO o Resultado Final do 
Processo Seletivo publicado no site www.consulpam.com.br, 
em 15 de outubro de 2021, e tendo transcorrido todos os 
prazos recursais. RESOLVE: Art. 1º - Torna pública a 
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO nº 001/2021, 
possibilitando a contratação de colaboradores para o quadro de 
empregos do CISMETRO, de acordo com o Edital do certame e 
a lista de classificados, com vigência de 02 (dois) anos, 
contados da data da publicação da presente, prorrogável por 
igual período. Art. 2º - Ratificar o RESULTADO FINAL 
constante no site www.consulpam.com.br, publicado em 15 de 
outubro de 2021. Art. 3º - Determinar ao órgão competente que 
cumpra fielmente as normas legais para contratação dos 
candidatos classificados, quando conveniente à Administração. 
Art. 4º - O presente Termo entra em vigor na data de sua 
publicação. Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em 
contrário. Holambra, 20 de outubro de 2021. Élcio Ferreira 
Trentin, Superintendente. 

https://www.imobiliariapoltronieri.com.br/
https://www.facebook.com/jaguarcenterplaza/
https://www.instagram.com/lava_rapido59/?hl=pt-br

