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SP entrega Auto Bomba 
de Salvamento ao Corpo 
de Bombeiros de Amparo

Educação de Jaguariúna ganha novo 
caminhão para distribuição de alimentos 
da merenda escolar

Diretor-executivo do Procon fala 
sobre os desafios da pandemia

Vereadores contemplam 16 
mulheres com a “Medalha 
Vereadora Adna Hossri Faria”

A Viatura Auto Bomba de 
Salvamento (ABS), obtida a 
partir da reivindicação do depu-
tado Edmir Chedid (DEM) ao 
governo estadual, foi entregue 
nesta sexta-feira, 29, ao 3º Pe-
lotão de Amparo. A solenidade, 

promovida pelo 19º Grupamen-
to de Bombeiros, contou com a 
participação do parlamentar, do 
prefeito Carlos Alberto Martins, 
do vice-prefeito Gilberto Pias-
sa, além de vereadores e autori-
dades locais.            Página 5

Na terça-feira, 26, o diretor-
-executivo da Fundação de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-SP), Fernando Capez, 
esteve em Jaguariúna a fim de 
participar da semana jurídica do 

Grupo UniEduK, no Centro Uni-
versitário de Jaguariúna (Uni-
Faj). Mas, primeiramente, esteve 
no gabinete da Prefeitura para 
coletiva de imprensa. 

Página 3

A Prefeitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, adquiriu um 

caminhão para a distribuição 
de gêneros alimentícios para a 
produção da merenda escolar 

nas unidades de ensino munici-
pais e estaduais de Jaguariúna.

Página 7

Paula Partyka
Na noite de quinta-feira, 28, a 

Câmara Municipal de Vereadores 

de Jaguariúna realizou a entrega 
dos títulos de Cidadão Jaguariu-
nense. Dentre os contemplados, 

o Deputado Federal do Estado de 
São Paulo, Junior Bozzella, rece-
beu a honraria. Bozzella, que além 

de Deputado Federal também é 
advogado e empresário, recebeu 
o título por meio da proposta de 

concessão do título do vereador 
Ton Proêncio, que foi aprovada por 
unanimidade na Câmara.  Página 3

Câmara Municipal concede título de Cidadão 
Jaguariunense ao Deputado Federal Bozzella
Em cerimônia no Teatro Municipal Dona Zenaide, o Deputado Federal e outros importantes nomes que 
contribuem com o município foram contemplados com a honraria

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA

“O fato de receber uma honraria de uma cidade importante como Jaguariúna, 
que é referência não só na região como em todo o Estado de São Paulo, é um 
reconhecimento daquilo que a gente produz enquanto homem público”, diz Bozzella

O caminhão foi comprado com recursos da Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Página 7
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Nesta semana Jaguariúna recebeu a visi-
ta do Diretor-executivo do Procon SP, Fer-
nando Capez. Em conversa com a Gazeta, 
Fernando revelou alguns dos grandes pro-
blemas causados pela pandemia.

Primeiramente, quando assumiu a dire-
ção, em 2019, deparou-se com um método 
de reclamação antigo, onde as pessoas pre-
cisavam locomover-se até o Procon mais 
próximo para assim efetivar a reclamação. 
Com a pandemia, acelerou o processo e 
atualizou a forma de reclamação que agora 
pode ser efetuada de maneira online, sem 
precisar sair de casa, em poucos segundos.

O número de reclamações no período au-

mentou tanto pelas compras pela internet, 
que foi o que sustentou inúmeros empre-
endedores, como pelas poucas físicas que 
podiam ser feitas no momento. Ou seja, a 
ferramenta realmente significou um avanço 
para o consumidor.

É inegável que o mundo todo está na 
internet. Hoje é possível comprar, elogiar, 
reclamar, enviar dinheiro e muito mais por 
meio da internet. É um meio de comunica-
ção poderoso que está na palma das mãos 
todos os dias e o consumidor mais do que 
nunca tem voz e força para expressar suas 
opiniões sobre negócios e produtos. Mas, 
lembrando, sempre com responsabilidade.
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• Pedreira  
• Sto. Antonio de Posse  
• Serra Negra

Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

Relação tóxica ou relação abusi-
va é qualquer tipo de relação que es-
tabelecemos na vida e que provoca 
desconforto angústia ou sofrimento 
em todos os envolvidos. Seja fami-
liar, social, profissional ou amoro-
sa. Essa relação fere, suga, e desres-
peita. É uma relação empobrecida, 
destrutiva pouco criativa alimen-
tada pela dependência emocional. 
Qualquer pessoa pode se deixar en-
volver em uma relação tóxica, mas 
as pessoas mais vulneráveis são 
as que têm baixa autoestima, com 
pouco conhecimento de si, que so-
freram abuso e tem uma visão dis-
torcida do que é o afeto. Esse tipo 
de relação faz muito mal à saúde, as 
pessoas não se dão conta e tentam 
se adaptar ao inadaptável. A relação 
tóxica causa muito estresse e con-
tribui para o aparecimento de várias 
doenças físicas e psicológicas sem 
que a vítima perceba. O fato de as 
pessoas envolvidas numa relação 
abusiva não conversarem sobre o 
que a incomoda, elas guardam as 
informações e vão se reprimindo 
cada vez mais, preferem revelar es-
ses incômodos no momento em que 
ocorrer outra discussão. Quando 
acontece a situação desconfortável 
a pessoa deve refletir, respirar fun-
do, deixar que as coisas se acalmem 
até que se sinta confortável para fa-

lar, caso contrário os abusos vão se 
tornar um círculo vicioso sem que a 
vítima perceba. O abusador age de 
forma que a vítima pense que só es-
tará bem ao lado dele.

O tema de relacionamento abu-
sivo vem tomando mais força, com 
muita frequência ouvimos notícias 
devastadoras sobre mulheres que 
foram assassinadas por parceiros 
ou ex-parceiros, por exemplo, mes-
mo no caso em que não há morte, o 
relacionamento pode deixar marcas 
profundas em suas vítimas.

O conceito mais aceito para de-
finir uma relação tóxica é aquele 
em que duas pessoas se relacionam, 
porém, há excesso de poder. A vio-
lência ocorre com muita frequência 
e não é apenas física, mas também 
moral, psicológica, social, sexual 
e patrimonial. Num relacionamen-
to tóxico a vítima se torna doente, 
perde a autoconfiança e não conse-
gue viver sem o outro, não consegue 
enxergar que este relacionamento a 
fere causa dor e sofrimento. É bom 
ressaltar que a relação tóxica não 
ocorre só entre os casais. Dentre os 
ambiente onde isso pode acontecer, 
destaca-se o ambiente de trabalho, 
familiar e entre as amizades.

 No ambiente de trabalho o re-
lacionamento abusivo acontece, ge-
ralmente, em relações hierárquicas. 

Isso quer dizer que os comporta-
mentos ocorrem entre superiores e 
seus supervisionados. Assim, ocorre 
sempre que o superior busca humi-
lhar, diminuir e contrariar o subordi-
nado. Dessa forma, diz que este não 
é capaz, ou coloca defeito em tudo 
que faz. Há exigências maiores que 
são colocadas sobre esse, e que não 
são colocadas sobre os outros. Há 
uma tentativa contínua de induzir o 
outro ao erro sempre.

Na família, ocorre quando os pais 
fazem os filhos se sentir menor ou 
menos amado até cumprir exigências 
pontuais deles, por exemplo, quando 
os pais dizem que o filho será menos 
amado ou respeitado por não seguir 
uma determinada profissão. Isto é 
abuso e faz com que o filho adoeça 
porque o filho sempre escuta isso.

Nas relações de amizades o re-
lacionamento tóxico pode ser visto 
quando uma pessoa passa a igno-
rar a outra. Por outro lado ocorre 
quando uma tenta sempre infe-
riorizar a outra. Nessa relação, há 
sempre a necessidade do outro se 
mostrar melhor, de modo a fazer 
com que a vítima só seja feliz se 
estiver ao seu lado.

Dessa forma, fica claro que o 
conceito de relação tóxica ocorre 
em toda relação em que uma pessoa 
busca exercer poder excessivo sob a 

outra. Há uma busca pela inferiori-
zação e dominância, deixando a pes-
soa à mercê da sua existência.

Para reconhecer que a pessoa está 
num relacionamento tóxico, é preci-
so que a vítima consiga enxergar se 
está sofrendo com os abusos. O abu-
sador age devagar, em doses que não 
dá para a vítima perceber, porque ao 
mesmo tempo em que ele exerce seu 
poder dominador, bate, xinga, grita, 
violenta a vítima, ele faz juras de 
amor deixando a vítima sem reação 
positiva. Assim se torna um círculo 
vicioso essa relação. Isso alimenta o 
ego do abusador e diminui a autoes-
tima, o autoconhecimento e a capa-
cidade de a vítima agir com a razão.

É muito importante que ao me-
nor sinal de violência a vítima se 
afaste do agressor e procure ajuda. 
Caso contrário os abusos só tendem 
a aumentar e pode trazer consequên-
cias drásticas à vítima.

Freud em seus estudos chegou 
no sadismo e masoquismo, pulsão, 
reversibilidade pulsional primária. 
Mais tarde com mais experiência 
clínica ele mesmo chegou no ma-
soquismo primário, porque o outro 
é aquele que pode, sabe, cuida e 
manipula no melhor sentido (situa-
ção do bebê que depende do outro). 
Você está na mão do outro, eu estou 
na mão do outro, nós todos estamos 

na mão do outro inconscientemente. 
Somos manipulados, deixamos que 
o outro nos domine porque em algum 
lugar arcaico, inconsciente infantil o 
outro sabe e nós não sabemos. Isso é 
um trabalho difícil e profundo da clí-
nica. A base das transferências, você 
supõe no outro um saber. Essa par-
te que você não confia em você que 
sempre tem dúvida, essa parte que 
o outro sabe inconscientemente, e, 
vai pegar uma brecha e chama-la de 
“chata” e dizer que você é culpada 
da relação está ruim, dizer que você 
é ciumenta e por isso te bateu. Você 
é burra e por isso foi demitida. Você 
não serve para ser meu amigo (a), 
sinto vergonha de sair com você. É 
dessa forma que se dá as relações tó-
xicas e muitas vezes de formas mais 
agressivas ainda. 

Portanto procure identificar se 
está sofrendo dentro de uma rela-
ção tóxica e se afaste o quanto an-
tes. Peça ajuda a um profissional da 
saúde mental, faça terapia se possí-
vel, tente ser você mesma e não uma 
pessoa que se torna um fantoche nas 
mãos de outra pessoa.

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

Relações abusivas

A Casa da Memória Padre Go-
mes cumprimenta e agradece a Ma-
ria Izabel (Panini) Fontanella pela 
pesquisa genealógica sobre a Fa-
mília Panini e, toma a liberdade de 
elaborar este texto com base no res-
pectivo estudo. Cita a pesquisadora 
como exemplo a ser seguido pelos 
cidadãos que gostariam de ver pu-
blicadas suas anotações genealógi-
cas, revelando, assim, a identidade 
dos seus laboriosas e distintos an-
tepassados.  Os patriarcas Giovanni 
Panin e Maria Bonvento são da Co-
mune de Arqua’ Polesine, Província 
de Rovigo, Região do Vêneto. A 
Igreja de Santo André Apóstolo re-
gistrou os dados que compuseram o 
seu batistério. Emigraram da Itália, 
em janeiro de 1895. A mãe, prova-
velmente viúva, Maria Bonvento 
Panin saiu do Porto de Gênova com 
seus 05 filhos a bordo do Vapor “Re 
Umberto” no dia 26 de janeiro e de-
sembarcaram em Santos em 19 de 

fevereiro de 1895, após 24 dias de 
viagem. Em São Paulo, a Hospeda-
ria do Imigrante registrou a Mãe e 
seus filhos: Frederico com 37 anos, 
Vittorio com 33 anos, Antônio com 
27 anos, Luigi com 24 anos, Mar-
gherita com 14 anos. Frederico e 
Antônio haviam servido o exército 
na terra natal no Batalhão de In-
fantaria.  Na hospedaria as famílias 
aguardavam os fazendeiros que vi-
nham buscá-los para trabalhar em 
suas fazendas no interior do estado 
como colonos. A família veio para 
Pedreira e foram cuidar da produ-
ção do café na Fazenda Fortaleza. 
Depois foram trabalhar na Fazen-
da do José Teodoro. Antônio Panin 
conhece uma imigrante de Treviso, 
Vêneto chamada Elisa Pelincer, e 
com ela casa-se: aos 18 de setem-
bro de 1997. Ela, filha de Valentine 
Pelincer e de JoannaBarbon. Dessa 
união nasceram nove filhos. Antô-
nio e Elisa vêm com os filhos para 

o Distrito de Paz de Jaguary traba-
lhar nas terras localizadas no Capo-
tuna onde, mais tarde, ele adquire 
as mesmas. Os filhos mais velhos 
Dante e José assumem com sua Mãe 
Elisa a responsabilidade da família, 
com a morte do pai Antônio aos 52 
anos de idade. Seu irmão Fioravan-
te conhecido como Dante Panini 
casou-se com Vitória Finotelli. João 
casou-se com Ana da Silva. Rober-
to casou-se com Luiza Scaion. Otá-
vio, casou-se, em primeiras núpcias 
com Angelina Zóia, seu segundo 
casamento foi com Santina Mora-
es. Pedro, casou-se com Carolina 
Lana. Maria casou-se com Pedro 
Pinto. Hilde casou-se com Arlindo 
da Silva e Angelina casou-se com 
Aléscio Gandolphi. José Panini, o 
segundo filho, nascera em 1901 em 
Pedreira.  Aqui em Jaguary, aos 23 
anos, conhece Angelina Corazza, 
quatro anos mais jovem que ele. 
Fora nascida em 03 de setembro de 

1905, “bella ragazza” italiana cuja 
família lavrava o café na Fazenda 
Capim Fino. Casaram-se em 17 de 
dezembro de 1924. Permaneceram 
residindo no sítio Capotuna em Ja-
guary com a Mãe viúva, Elisa Pe-
lincer Panini, com o Tio Frederico 
(irmão de seu Pai Antônio) e a irmã 
caçula Angelina que se casou mais 
tarde. O casal José Panini e Angeli-
na Corazza criaram como seu Pai, 
Antônio Panin, nove filhos. Per-
maneceram no Sítio Capotuna. Da 
agricultura seus filhos partiram para 
o comércio de frutas e as filhas ca-
saram com sitiantes estabelecidos, 
em sua maioria na Vila de Jaguari 
que se tornou Jaguariúna.

 1º - Santa Panini, casada com 
Angelo Sisti.  2º- Eugênio Panini, 
casado com Isaura Colombini. 3º- 
Palmira Panini, casada com Lino 
Sisti. 4º- Joaquim Panini, casado 
com Isabel Pinto Catão. 5º- Luís 

- faleceu com 08 anos. 6º- Luíza 
casada com Dionísio Serraglio. 7º- 
Paulina (Paula) casada com Arman-
do Fontanella. 8º- Laurindo Panini, 
casado com Apparecida Benatti. 9º- 
Nair Panini, casada com José Mieli. 
10º- José Luiz Panini, casado com 
Marlene Marmirolli. Família parti-
cipante das Festas da Igreja, devo-
ta de São Sebastião. Dante Panini, 
festeiro, doou o 1º sino em 1935 
para a Matriz Centenária. A Casa 
da Memória Padre Gomes aguarda 
a pesquisa genealógica das outras 
famílias, seus “retratos”, memórias 
e histórias, a fim de que possa regis-
trá-la, publicá-la, em síntese, mos-
trá-la nas exposições, disponibilizar 
a pesquisa para a consulta e estudo 
da posteridade. casadamemoria@
jaguariuna.sp.gov.br

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

Série imigração italiana 
– Família Panini 
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Destaque

Câmara Municipal concede título de Cidadão 
Jaguariunense ao Deputado Federal Bozzella

Diretor-executivo do Procon fala sobre os desafios da pandemia

Em cerimônia no Teatro Municipal Dona Zenaide, o Deputado Federal e outros importantes nomes 
que contribuem com o município foram contemplados com a honraria

IVAIR OLIVEIRA

Na noite de quinta-fei-
ra, 28, a Câmara Municipal 
de Vereadores de Jaguari-
úna realizou a entrega dos 
títulos de Cidadão Jagua-
riunense. Dentre os con-
templados, o Deputado 
Federal do Estado de São 
Paulo, Junior Bozzella, re-
cebeu a honraria.

Bozzella, que além de 
Deputado Federal também 
é advogado e empresário, 
recebeu o título por meio da 
proposta de concessão do 
título do vereador Ton Pro-
êncio, que foi aprovada por 
unanimidade na Câmara. 
Ton reconhece a importân-
cia das emendas parlamen-
tares do Deputado direcio-
nadas a Saúde do município 
no pico da pandemia da Co-
vid-19. A primeira emenda 
foi de R$1.000.000,00 
(um milhão) e a no valor 
de R$50.000,00 (cinquen-
ta mil). 

“Bozzella demonstrou 
responsabilidade ao des-
tinar os recursos que são 
do cidadão. Jaguariúna foi 
uma cidade muito respon-
sável durante a pandemia 
e tenho certeza que o De-
putado analisou o cenário 
para que encaminhasse os 
recursos. Temos que exal-
tar isso e de fato dar espaço 
para que lideranças como a 
dele, do movimento liberal, 
se destaquem no País”, jus-

tifica o vereador Ton.
Para Bozzella, essa é 

uma honraria importante 
enquanto Deputado Fede-
ral, em seu primeiro man-
dato. “O reconhecimento 
público é fundamental nas 
diretrizes da nossa vida pú-
blica e carreira, pois esse é 
nosso legado”, diz. “Agra-
deço a Câmara de Verea-
dores em ter me permitido 
receber o título. Dou muito 
valor para a atividade públi-
ca, principalmente do vere-
ador que é o agente político 
mais próximo da população 
e o Ton foi o grande res-
ponsável em apresentar a 
honraria, então sou muito 
grato em receber esse títu-
lo, principalmente em um 
momento como esse em 
que a cidade é bem gerida 
e administrada e os indica-
dores como Saúde e Edu-
cação são reconhecidos no 
Estado e País. O Gustavo é 
um grande prefeito e desti-
nar recursos para uma cida-
de onde a gente sabe que o 
dinheiro é aplicado com efi-
ciência conforta todos nós”, 
agradece o Deputado.

Em contrapartida, o 
prefeito Gustavo Reis 
agradece ao Deputado 
Bozzella, que é realmente 
um amigo de Jaguariúna. 
“O fato de ele estar aqui 
hoje recebendo essa jus-
ta homenagem, colocada 

“O fato de receber uma honraria de uma cidade importante como Jaguariúna, que é referência não só na 
região como em todo o Estado de São Paulo, é um reconhecimento daquilo que a gente produz enquanto 
homem público”, diz Bozzella

pelo vereador Ton, reflete 
tudo que ele tem feito em 
prol do nosso município. 
Esse recurso poderia ter 
sido destinado para outra 
cidade, mas ele escolheu 
Jaguariúna. Então, para-
béns ao Ton pela iniciativa 
e gratidão ao Deputado”.

O prefeito acrescenta 
que as emendas chegaram 
em momento oportuno para 
o município, auxiliando na 
pandemia em um momen-
to de dificuldade em re-
ceber verbas para Saúde, 
pois todos estavam preci-

sando, mas a cidade ain-
da conseguiu aplicar mais 
que o dobro determinado 
pela Constituição Federal. 
“Aplicamos cerca de 33% 
na Saúde e parte desse re-
curso veio graças ao Depu-
tado. Isso permitiu que fi-
zéssemos outras frentes de 
trabalho para combater o 
coronavírus e que fossemos 
modelo no combate como 
somos hoje”.

“Talvez o dinheiro não 
refresque a dor daqueles 
que perderam seus entes 
queridos, mas, de alguma 

forma, ajudou a salvar ou-
tras vidas. E sempre nos-
sa solidariedade àqueles 
que perderam a vida, mas 
sabemos do comprome-
timento da administração 
pública local em relação a 
tratar da pandemia”, consi-
dera Bozzella.

Representante do co-
mércio e indústria, o pre-
sidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Jaguariúna (ACI), João Ro-
drigues, parabeniza Boz-
zella em tornar-se Cidadão 
Jaguariunense, por ser um 

Na terça-feira, 26, o di-
retor-executivo da Funda-
ção de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-
-SP), Fernando Capez, es-
teve em Jaguariúna a fim 
de participar da semana ju-
rídica do Grupo UniEduK, 
no Centro Universitário de 
Jaguariúna (UniFaj). Mas, 
primeiramente, esteve no 
gabinete da Prefeitura para 
coletiva de imprensa.

Fernando agradeceu o 
prefeito Gustavo Reis, que 
é alguém que ele tem gran-
de apreço, pois no início 
de sua carreira teve a opor-
tunidade de ser assessor 
do Procurador de Justiça 
e Jurista, Marcio S. Reis, 
pai do prefeito. “Aprendi 
muito com ele, de manei-
ra que tenho uma relação 
emocional muito grande. 
Vim verificar o andamento 
das ações de defesa do con-
sumidor em Jaguariúna e 

estou muito feliz em ver o 
Prefeito Gustavo honrando 
a história do seu pai e tam-
bém do próprio Ministério 
Público”.

O diretor tem 35 anos 
de carreira no Ministério 
Público de São Paulo. Co-
meçou como Promotor e 
hoje é Procurador de Jus-
tiça. Também já foi Depu-
tado Estadual três vezes e 
presidente da Assembleia 
Legislativa. “Mas confesso 
que nunca exerci um cargo 
que me proporcionasse tan-
ta satisfação como presidir 
o Procon de São Paulo”.

A coletiva foi voltada 
aos desafios que assolaram 
o Procon no período inicial 
da pandemia. De acordo 
com o diretor, o primeiro 
desafio foi o das compa-
nhias aéreas que tiveram 
seus voos cancelados. O 
segundo desafio foi os 
eventos, como shows, ca-

samentos, festas de debu-
tantes e etc. A solução do 
Procon foi manter o crédito 
para usar oportunamente.

Depois, a alta do valor 
dos alimentos e do gás. “Ti-
vemos que fiscalizar saben-
do que no Brasil não existe 
regime de tabelamento. 
Fiscalizamos se os merca-
dos tiveram ampliação da 
margem de lucro. Não se 
pode ter isso em pande-
mia”, afirma o diretor.

Ainda, os empréstimos 
consignados foram outro 
grande problema, pois os 
aposentados e pensionistas 
receberam em suas contas 
altos valores sem solici-
tá-los. A solução foi: “O 
Procon entendeu que o de-
pósito sem autorização é 
amostra grátis, não precisa 
ser devolvido. E os juros 
cobrados, são cobranças 
indevidas, devem ser de-
volvidos em dobro”.

 Atualmente, os proble-
mas estão divididos entre 
reajustes de planos de saú-
de e plataformas digitais 
que vendem e não entre-
gam, ou, vendem e entre-
gam com defeito. “Para o 
primeiro, estamos exigindo 
a abertura dos boletos para 
que o consumidor tenha 
conhecimento das despesas 
para saber o reajuste corre-
to. O segundo problema são 
as plataformas. Na próxi-
ma semana vamos assinar 
um acordo com o Merca-

Deputado atuante e líder. 
João agradece também ao 
prefeito Gustavo por todo o 
diálogo entre o poder públi-
co e privado durante a pan-
demia. “O prefeito foi uma 
das pessoas que tivemos um 
diálogo muito longo duran-
te a pandemia, mas desde o 
início mostrou ser um gran-
de líder e a conversa entre o 
privado e poder público es-
tão nos ajudando a superar a 
pandemia”, finaliza.

Outros homenageados
A cerimônia, que ocor-

reu no Teatro Dona Zenai-
de, também contemplou 
outros importantes nomes 
que contribuem positiva-
mente com Jaguariúna. 
Os homenageados foram: 
Secretária de Saúde Maria 
do Carmo de Oliveira Peli-
são, Aparecida do Espírito 
Santo Ribeiro, Marcelo 
Baptista de Oliveira, Pedro 
Fernandes Saad, Antonia 
Sebastiana Tenan de Oli-
veira, Pedro Antonio de 
Oliveira Filho, Francisco 
Porfirio Afonso, Marlidi-
na Goulart Porfírio, Edu-
ardo Martinho Rodrigues, 
Maria Auxiliadora Zanin, 
Nicolino Bozzella Junior, 
Silmara Sertório, Leandro 
Afonso Pereira, Fernando 
Aurélio Cunha Figueiredo, 
Shirlei Siqueira de Aguiar 
e Biana Nobre de Lima.

do Livre, Procon e Polícia 
Civil que determina que o 
consumidor seja reembol-
sado quando o produto che-
gar atrasado; que façam um 
seguro para o consumidor; 
e que retirem das pratelei-
ras todos os produtos que 
o Procon informar que tem 
origem duvidosa e tem que 
emitir nota fiscal”.

O diretor ainda comenta 
que o Procon está fazendo 
uma censura pública pedin-
do que as pessoas não com-
prem na Shopee. “São Pau-
lo recebe de braços abertos 
quem vem aqui, gera em-
pregos, recolhe impostos 
e se estabelecem. Mas, SP 
não vê com bons olhos em-
presas fantasmas no senti-

do que elas chegam, anun-
ciam, vendem sem nota 
fiscal, não geram empregos 
e atuam como simplesmen-
te verdadeiros parasitas. É 
claro que a venda online é 
uma modernidade que não 
podemos recuar, mas não 
podemos esquecer quem 
está estabelecido aqui”, 
afirma Fernando.

Autoridades no gabinete da Prefeitura de Jaguariúna

IVAIR OLIVEIRA

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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O fim de semana foi de festa e alegria para o empresário Eliton 
Leite. Comemorando seus 46 anos, o empresário reuniu amigos e 
familiares no Bull Clube, em Americana. 
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SP entrega Auto Bomba de Salvamento ao Corpo de Bombeiros

Motorista de caminhão 
morre em acidente

Prefeitura inicia Pavimentação Asfáltica da Estrada Municipal Maria Baroni Cartarozzi

Prefeitura deve construir 
banheiros na Praça Bom Jesus

Deputado Edmir Chedid foi o responsável por garantir o benefício à comunidade

 Amparo

 Santo Antônio de Posse

 Pedreira

 Monte Alegre do Sul
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A Viatura Auto Bom-
ba de Salvamento (ABS), 
obtida a partir da reivindi-
cação do deputado Edmir 
Chedid (DEM) ao gover-
no estadual, foi entregue 
nesta sexta-feira, 29, ao 3º 
Pelotão de Amparo. A so-
lenidade, promovida pelo 
19º Grupamento de Bom-
beiros, contou com a par-
ticipação do parlamentar, 
do prefeito Carlos Alberto 
Martins, do vice-prefeito 
Gilberto Piassa, além de 
vereadores e autoridades 
locais.

O veículo destina-
do ao município possui 
motor de 280 cavalos, 
câmbio automatizado, 
cabine dupla para melhor 

acomodação do efetivo e 
reservatório para quatro 
mil litros de água. Tam-
bém conta com bomba de 
água de vazão com 750 
GPM, sistemas eletrô-
nicos de espuma e guin-
cho. “O comando da via-
tura é automatizado para 
facilitar as atividades 
dos bombeiros”, afirma 
o parlamentar.

Edmir Chedid revela 
ainda que foi investido 
R$522,8 mil na compra 
desta Viatura Auto Bom-
ba de Salvamento. “Na 
prática, esta aquisição in-
tegra um investimento de 
R$23 milhões do governo 
estadual para a compra de 
44 veículos ao Corpo de 

Bombeiros, fundamental 
para garantir a qualidade 
dos serviços e, principal-
mente, a segurança dos 
profissionais da corpora-
ção”, comenta.

A viatura possui certi-
ficação NBR 14.096, que 
comprova a qualidade do 
equipamento adquirido 
pelo governo estadual. 
“O benefício obtido irá 
contribuir com o trabalho 
dos profissionais no com-
bate a incêndios, resgates 
e remoção de produtos 
perigosos. Agora, vamos 
continuar atuando pela 
ampliação do número de 
profissionais em Amparo 
e nos demais municípios 
do entorno”, destaca.

Na madrugada de quar-
ta-feira, 27, um acidente 
entre dois caminhões dei-
xou uma vítima, na Rodo-
via SP-340, entre os mu-
nicípios de Mogi Guaçu/
Aguai. A vítima tinha 27 
anos e era morador de San-
to Antônio de Posse.

De acordo com as in-

formações, o caminhão 
Mercedes carregado com 
laranjas, conduzido por 
Elton Cesar Perrucio, por 
motivo desconhecido, coli-
diu contra a traseira de um 
caminhão carregado com 
papelão, com o forte im-
pacto a cabine do caminhão 
de laranjas ficou completa-

mente destruída e o condu-
tor teve morte instantânea. 
O condutor do caminhão de 
papelão não se feriu.

Equipes de resgate e 
tráfego da concessionária 
que administra o trecho 
(Renovias) e da Polícia 
Militar Rodoviária atende-
ram ao acidente.

A Prefeitura de Pedreira, 
por meio de sua Secretaria 
Municipal de Obras e Vias 
Públicas, após todo o tramite 
da Licitação Pública, iniciou 
as obras de Pavimentação 
Asfáltica da Estrada Munici-
pal Maria Baroni Cartarozzi, 

no bairro Jardim Panorama. 
Antes de implantar o asfalto 
a empresa vencedora o pro-
cesso licitatório construiu 
2.359 metros de guias e sar-
jetas extrusadas, além de 20 
caixas de passagem.

“Após esta etapa, foi re-

alizada a abertura de caixa 
com profundidade de 40 
centímetros e o material foi 
aproveitado para a execução 
do subleito. A compactação 
também foi executada após 
a obtenção do teor de umi-
dade especificado, com as 

operações de compactação 
com rolos pé de carneiro 
com tipo de solo utiliza-
do”, destaca o secretário de 
Obras e Vias Públicas, Ri-
cardo Sérgio Sertorio.

Para o prefeito Hamilton 
Bernardes Junior, essa é uma 

melhoria importante para to-
dos os moradores e proprie-
tários de chácaras da região. 
“Com a execução das obras 
de Pavimentação Asfáltica 
estaremos melhorando con-
sideravelmente a qualidade 
de vida dos moradores, pois 

como a mesma não está pa-
vimentada, a água da chuva 
causa assoreamento na pista 
e acúmulo de sedimentos nas 
valetas, além dos problemas 
enfrentados pela Administra-
ção Municipal para a manu-
tenção desta via”, enfatiza.

Uma antiga reivindi-
cação da população de 
Monte Alegre do Sul será 
atendida. A construção 
de banheiros na Praça 
Bom Jesus. O local esco-
lhido é a antiga Associar-
te, que fica localizada na 
parte de baixo do Clube 
(Sociedade Recreativa 1º 

de Outubro). 
Outra boa notícia, é 

que a Câmara Municipal 
e a Prefeitura assinaram 
um Termo de Permissão 
para o uso dos sanitários 
externos, localizados nas 
dependências da Câmara 
Municipal, com acesso 
direto da via pública e 

que já estão à disposição 
da população e turistas. A 
Prefeitura é responsável 
pelo cuidado e manuten-
ção do local, bem como 
a limpeza, preservar as 
instalações e cuidar da 
abertura e fechamento 
dentro dos horários pré-
-estabelecidos.

Região

Foi investido R$522,8 mil na compra desta Viatura Auto Bomba de Salvamento

DIVULGAÇÃO

Acidente envolvendo caminhões ocorreu na SP-340 Praça Bom Jesus

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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Prefeito se reúne com Secretário da Casa Civil

A partir de 03 de novembro estarão 
abertas as inscrições para o 22º 
Campeonato de férias de Futsal

O prefeito de Mo-
rungaba e presidente da 
Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo 
(APRECESP), Marquinho 
Oliveira, participou junta-
mente com as diretorias 
da Associação das Prefei-
turas dos Municípios de 
Interesse Turístico do Es-
tado de São Paulo (AMI-
TESP) e da APRECESP 
de uma reunião com o 

Secretário da Casa Civil, 
Cauê Macris no Palácio 
dos Bandeirantes. A reu-
nião teve como objetivo 
a adequação de critérios 
para a classificação de 
Estâncias Turísticas e de 
Municípios de Interesse 
Turístico, juntamente com 
a forma de distribuição de 
recursos para os grupos.

Estâncias Turísticas 
são cidades que possuem 
infraestrutura e serviços 

direcionados ao turismo, 
seguindo legislação espe-
cífica e pré-requisitos para 
a qualificação. São 70 
municípios com essa clas-
sificação em São Paulo e 
elas podem ser destacadas 
como Turísticas, Climáti-
cas e Hidrominerais, já os 
Municípios de Interesse 
Turístico, são municípios 
que buscam condições 
para incrementar o turis-
mo em suas cidades.

O departamento de Es-
portes da Prefeitura Muni-
cipal de Morungaba abre as 
inscrições para o tradicio-
nal campeonato de férias de 
futsal a partir do dia 03. O 
prazo para inscrição segue 
até o dia 30 de novembro 
e a competição está previs-
ta para começar no dia 05 
de janeiro de 2022 e estará 

abrindo o calendário espor-
tivo oficial do próximo ano. 

A expectativa da organi-
zação é que a competição 
conte com a participação 
de 20 equipes. O departa-
mento de esportes da Es-
tância climática já está ava-
liando a possibilidade da 
realização do campeonato 
varzeano de 2022 e a data 

prevista para começar é dia 
5 de março de 2022. Maio-
res informações com Mar-
celo ou Cons-
tante pelo 
fone (11) 
4014-8001 
em horário 
comercial.

A reunião teve como objetivo a adequação de critérios 
para a classificação de Estâncias Turísticas e de 
Municípios de Interesse Turístico
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Reunião realizada na quinta-feira, 21

DIVULGAÇÃO

Morungaba

Esporte Morungabense

Prof. 
Julio do Vadu

Prefeito Marquinho de Oliveira e empresário Alcides Guerreiro que reformou a quadra do Ginásio de Esportes 
Luis Seraphim

DIVULGAÇÃO
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Paula Partyka

A Casa da Memória de 
Jaguariúna inaugurou na 
semana passada o Memo-
rial Padre Gomes, título da 
12ª exposição de fotos do 
espaço – que também leva 
o nome do pároco – loca-
lizado na Praça Umbeli-
na Bueno. A inauguração 
integra as comemorações 
dos 67 anos de emancipa-
ção de Jaguariúna.

A exposição conta com 
38 painéis com 689 fo-
tografias históricas que 

desvendam a vida e a tra-
jetória do religioso, con-
siderado o Pai Espiritual 
de Jaguariúna. O trabalho 
de pesquisa e curadoria 
é do professor Tomaz de 
Aquino Pires, idealizador 
e coordenador da Casa da 
Memória, participante ati-
vo das atividades religio-
sas e guardião da história 
da cidade.

Para o Sr. Tomaz, a 
satisfação de inaugurar 
a exposição é semelhan-
te àquela do término de 
uma grande pesquisa ou 

conclusão de um trabalho 
motivador, porque está de 
acordo com a necessida-
de, capacidade e interesse 
de uma instituição criada 
para esta finalidade. “Ale-
gria após longos meses 
de coleta e seleção de fo-
tografias cuja triagem foi 
dividindo as partes de um 
todo, constituindo seus 
subtemas, para serem 
apresentados em 38 pai-
néis de fotografias. Esta é 
a 12ª Exposição da Memó-
ria. Em cada solenidade 
de inauguração renova-se 

a alegria que fortalece a 
mente e consequentemen-
te o corpo”, diz.

A exposição represen-
ta que a Casa da Memória 
cumpre a sua função ao 
apresentar as referências 
de um povo e de uma cida-
de. “Ela reconstitui a vida 
de piedade franciscana de 
um sacerdote cujo zelo 
pela Igreja o consumia e 
suas obras sociais tecendo 
também a história de Ja-
guariúna a partir de 1947 
até sua passagem para 
a eternidade em 2003”, 

acrescenta Tomaz.
A exposição fica em 

cartaz na praça central da 
cidade “Umbelina Bueno” 
até o próximo ano, nas co-
memorações da semana do 
município, quando a Casa 
mostrará uma nova pesqui-
sa, coletando e selecionan-
do mais memórias e histó-
ria do município. Pode ser 
apreciada a qualquer hora 
do dia e da noite. 

Quando visitar, Tomaz 
pede que não deixe de 
assinar o Livro de Visita 
presente nos dias e horá-

rios comerciais. “Poderá 
deixar sua opinião e su-
gestão para as próximas 
exposições. Toda família 
guarda fotografias! Ela faz 
parte da História.  A Casa 
da Memória aguarda seu 
álbum para cópia ou doa-
ção para armazenamento 
do acervo. Você tem fotos 
que a Casa ainda não tem! 
Precisamos delas conti-
nuamente. Não deixe de 
visitar nosso site, foi revi-
talizado: casadamemoria.
jaguariuna.sp.gov.br”, fi-
naliza.

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Educa-
ção, adquiriu um caminhão 
para a distribuição de gê-
neros alimentícios para a 
produção da merenda es-
colar nas unidades de ensi-

no municipais e estaduais 
de Jaguariúna. O veículo, 
da marca Mercedes-Benz 
modelo 1016, zero-quilô-
metro, é um caminhão fri-
gorífico equipado adequa-
damente para o transporte 
de alimentos, apropriado 

para trafegar nas mais di-
versas vias e estradas dos 
municípios brasileiros. 

“Este caminhão foi 
uma grande conquista para 
o Departamento de Ali-
mentação e Assistência ao 
Escolar. Fará a logística 

de distribuição com muito 
mais segurança e efetivi-
dade”, diz a secretária de 
Educação de Jaguariúna, 
Cristina Catão.

A merenda da rede pú-
blica de ensino de Jagua-
riúna foi apontada pelo 

Índice de Satisfação dos 
Serviços Públicos (Indsat) 
como a de melhor quali-
dade dentre as 15 maiores 
cidades da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC). Conforme a con-
sulta feita pelo Indsat so-

bre os alimentos servidos 
aos alunos, Jaguariúna 
atingiu alto grau de satis-
fação entre os entrevista-
dos. No total, mais de 10 
mil alunos são beneficia-
dos com a merenda escolar 
em Jaguariúna.

A Câmara Munici-
pal de Jaguariúna reali-
zou na quarta-feira, 27, 
sessão solene de entrega 
da “Medalha Vereadora 
Adna Hossri Faria” a 16 
mulheres, indicadas pelos 
vereadores, com atuação 
de destaque e relevantes 
serviços prestados ao mu-
nicípio. As homenagea-
das foram: Irma Abrucezi 
Santiago, Doralice Carva-
lho Mineiro, Lurdes Inês 
Carvalho Mineiro, Vera 
Lúcia Carvalho Minei-

ro (in memorian), Neuza 
Campos Santos (in me-
morian), Maria de Fátima 
Rodrigues Bezerra, Ivani 
Aparecida Conti Moreira, 
Alzira Eleani de Campos 
Souza Venturini, Sônia 
Maria dos Santos, Marcia 
Josele Hossri Faria Coe-
lho, Alessandra Braga de 
Morais, Veridiana Melli-
lo, Ana Salete de Oliveira 
Cavalcanti, Laura Umbe-
lina Santi, Maria de Fá-
tima de Oliveira e Laura 
Batista.

O Projeto de Resolu-
ção 07/2019, da Mesa Di-
retora, que institui a Me-
dalha “Vereadora Adna 
Hossri Faria”, foi apro-
vado em abril de 2019. A 
homenagem é realizada 
anualmente, em solenida-
de especial, com entrega 
de medalha acompanhada 
de diploma, assinada pela 
Mesa Diretora e pelo ve-
reador autor do Decreto 
Legislativo, certificando 
sua concessão, e contendo 
o nome da homenageada.
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Exposição da Memória é inaugurada
A exposição conta com 38 painéis com 689 fotografias históricas que desvendam a vida e a 
trajetória do religioso, considerado o Pai Espiritual de Jaguariúna

IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna

Educação ganha novo caminhão para distribuição de alimentos da merenda escolar

Vereadores contemplam 16 mulheres com 
a “Medalha Vereadora Adna Hossri Faria”

Fotografias estão expostas no lado externo da Casa da Memória, com frente para a Rua Alfredo Bueno, entre a Matriz Centenária e o Teatro Municipal

DIVULGAÇÃO

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Nesta quarta feira, 27, 
ocorreu um pequeno even-
to da PlayStation, State of 
Play, com algumas novida-
des. Para começar, Let It 
Die um jogo gratuito que 
teve mais de sete milhões 
de download, volta para 
uma sequência chamada 
DeathVerse: Let It Die. O 
jogo é um formato de so-
brevivência e ação multi-
player, em terceira pessoa. 
Os eventos de DethVerse 
acontece séculos após os 
eventos de Lei It Die e no 
mesmo mundo, e nele o 
jogadores lutam pelo es-
trelato em um programa de 
intitulado Death Jamboree, 
muito parecido com o fil-
me Jogos Vorases. O jogo 
foi até o momento anun-
ciado para o PlayStation 4 
e PlayStation 5, chega na 
primavera de 2022. 

We Are OFK é um jogo 
narra a trajetória de quatro 
amigos, cujo o objetivo é 
lançar seu primeiro disco. 
O jogo é em formato narra-
tivo com debates sobre mu-
sicas, trocas de mensagens 
e vários vídeos musicais 
alternativos. We Are OFK 
é um exclusivo de PlayS-

tation 4 e PlayStation 5. 
Chega em 2022. 

Mais um trailer de Five 
Nights At Freddy’s: Secu-
rity Breach, mostrou um 
pouco do que os jogadores 
vão enfrentar, neste novo 
jogo da franquia. Algumas 
novas mecânicas, dentre 
elas a possibilidade de en-
trar no Freddy e passar de-
sapercebido, mas aparen-
temente este não será um 
recuso que estará sempre 
disponível, o que forçará 
o jogador buscar outros 
meios de sobreviver. Dife-
rentemente dos outros jo-
gos da franquia, o jogador 
poderá se movimentar pe-
los corredores. A novidade 
também estão-nos próprios 
animatronics alguns novos 
outros velhos conhecidos, 
porém atualizados.  Five 
Nights At Freddy’s: Secu-
rity Breach será tempora-
riamente um exclusivo de 
PlayStation 4, PlayStaion 
5 e PC. Chega dia 16 de 
dezembro. 

Death’s Door estão com 
os dias contados para che-
gar ao Playstation e para 
quem fizer a Pre-Order ga-
nhará Titan Souls. Death’s 

Door chega dia 23 de no-
vembro. 

Para os fãs de King of 
Fighters, foi aberto um beta 
para o PlayStation  4 e para 
o PlayStation 5 do novo 
jogo da franquia e dentre 
os lutadores poderão jogar 
com a Dolores. King of Fi-
ghters XV chega no dia 17 
de Fevereiro de 2022. 

Little Devil Inside é um 
jogo simples que mescla o 
3d, com o 2D. Possui um 
extenso mapa que lembra 
um tabuleiro, para o joga-
dor ter uma ideia da gran-
diosidade do mundo que 
se encontra e é livre para 
explorar, sem ficar preso 
na trama principal. Este 
não é um jogo para cres-
cer rápido e chegar ao fi-
nal, com este intuito não 
tem viagem rápida, este 
é para se envolver com a 
trilha sonora e os eventos 
que acontecem ao longo do 
jogo. Ainda não tem data 
de quando Little Devil In-
side chegará. 

Ainda foram anuncia-
dos Bugsnax: The Isle of 
Bigsnax, Kartrider: Drift, 
Fist Class: Trouble, Star 
Ocean: The Divine Force. 

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”.

Solenidade ocorreu no Teatro Dona Zenaide

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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As mudanças tecnológicas e a economia

Apesar de algumas 
pessoas ainda apresenta-
rem uma certa resistência 
quanto a importância de 
se manter uma presença 
ativa nas redes sociais 
para empresas e negó-
cios, hoje a necessidade 
de se estar online é inegá-
vel e precisa ser compre-
endida. 

De acordo com uma 
pesquisa realizada pela 
companhia Kantar, os bra-
sileiros passam em média 
4,2 horas por dia conecta-
dos. O número pode não 
saltar aos olhos inicial-
mente, mas se pensarmos 
que das 24 horas diárias 
cada um destes indivíduos 
dorme seis, significa que 
das 18 horas diárias que 
lhes resta eles passam pra-
ticamente um quarto utili-
zando o celular.

Obviamente, como 
qualquer média, estes 
números irão variar de 
acordo com a faixa de-
mográfica que for apli-
cada, mas ainda assim 
estes números nos indi-
cam uma verdade inegá-
vel: todos estão de olho 
nas redes. Cada vez mais 

as pessoas procuram os 
serviços que irão con-
sumir, os produtos que 
irão comprar e onde irão 
comprar esses produtos 
através da internet.

As pessoas hoje bus-
cam realizar suas com-
pras por meio do ambien-
te digital, facilitando suas 
vidas e poupando o tempo 
de ir até uma loja física, 
além da melhor variedade 
de preços que muitas das 
vezes se encontra através 
de negócios na internet.

Portanto, para o co-
merciante que deseja se 
fazer presente e que seu 
serviço e produto seja 
atrativo, principalmente 
para consumidores jo-
vens, é necessário estar 
online. É necessário que 
seu negócio se destaque 
nas redes e atraia poten-
ciais clientes. 

Nesta busca por atra-
tividade e poder de con-
vencimento de clientes 
é que é necessário se ter 
um bom planejamento. 

Apenas estar online não 
é suficiente, muitos já 
estão online e diariamen-
te muitos outros entram 
para também criarem 
seus negócios e vende-
rem seus produtos. Por-
tanto, é necessário saber 
como chegar até o cliente 
num ambiente tão cheio 
de informações e como 
garantir que ele seguirá 
até o momento da con-
cretização do negócio ou 
da venda. 

É exatamente por isso 

que o marketing e sua 
correta aplicação tem 
sido assunto de interesse 
de tantos comerciantes 
na atualidade, não ape-
nas durante a pandemia 
quando para muitos o co-
mércio digital se tornou a 
única opção, mas mesmo 
antes deste período os 
mais atentos já buscavam 
formas de se fazerem for-
tes no mundo digital. 

Boas estratégias de 
marketing, compreensão 
de como funciona o fu-
nil de vendas na internet 
e a correta aplicação de 
técnicas de copywriting 
naquilo que escrevemos. 
Todos estes são concei-
tos que não eram alvo de 
preocupação do pequeno 
empresário brasileiro até 
os anos 2000, mas hoje 
mais do que um algo a 
mais é uma necessidade. 

Para além da garantia 
da competitividade dian-
te de concorrentes que 
também buscam conquis-
tar um cliente que é cada 
vez mais bem informado 
e crítico, a força de uma 
presença online hoje re-
presenta a sobrevivência 

de muitos negócios. 
Hoje já é possível con-

versar com diversos em-
presários que atuavam 
com lojas ou espaços 
físicos e simplesmente 
optaram por tornar suas 
operações totalmente vir-
tuais. Muitas pessoas que 
hoje pensam na criação 
dos seus negócios já o 
pensam integralmente di-
gitais. Porque este é o ca-
minho mais rápido de se 
comunicar com o cliente, 
sem barreiras ou meios 
que possam atrapalhar a 
comunicação. 

Uma forte presença 
online hoje se faz ne-
cessária para aqueles 
que desejam conhecer e 
ser conhecidos entre os 
clientes. Através desta 
relação é possível criar 
laços de identificação en-
tre cliente e marca que já 
não é mais possível de se 
produzir fora das redes. 
O mundo está mudando 
e se tornando cada vez 
mais digital e para aque-
les que desejam ser bem-
-sucedidos no mundo 
real é necessário também 
ser grandes no digital. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

A importância de estar presente online para se ter uma marca forte

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
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Um tema importante e de 
grande relevância que atin-
ge todos nós consumidores, 
usuários dos serviços ban-
cários, que é sempre motivo 
de reclamações das pessoas 
que enfrentam filas e mais 
filas para serem atendidos. 
Mesmo os bancos disponibi-
lizando os atendimentos vir-
tuais, muitas pessoas ainda 
procuram os bancos físicos 
para tratarem das transações 
financeiras, pois, muitas pes-
soas não têm entendimento 
mais fácil e ágil para manu-
searem os aplicativos dos 
bancos, alguns também não 
vê segurança nessas tran-
sações, por isso, preferem 
os atendimentos diretos nas 
agências bancárias. 

O grande problema de 
tudo isso, é que os bancos 

diminuíram os seus funcio-
nários para atenderem todos 
que procuram os bancos, 
isso já não é de hoje, todos 
nós sentimos a lentidão e 
espera nas filas nas por-
tas das agências bancárias. 
Agora com a pandemia da 
Covid-19, estão fazendo 
os clientes e consumidores 
aguardar do lado de fora do 
banco, alguns até expostos 
ao sol e chuva. 

O Procon tem procurado 
agir nesse sentido, buscan-
do discutir, debater e buscar 
juntos aos bancos soluções 
de menos impactos aos con-
sumidores, entendendo que 
em algumas cidades exis-
tem leis especificas que tra-
tam desse assunto de tempo 
máximo permito em fila de 
espera. 

Aqui na nossa Cidade de 
Jaguariúna temos uma Lei 
Municipal de nº 2064/2011, 
que versa sobre essa maté-
ria, sendo que a previsão de 
atendimento em dias nor-
mais é de 15 minutos, 25 
minutos às vésperas de fe-
riados e 30 minutos nos dias 
de pagamento de funcioná-
rios públicos municipais, 
estaduais e federias. 

Em cidades e estados que 
não possui essa lei sobre 
essa questão, temos a orien-
tação da Febraban – Federa-
ção Brasileira dos Bancos, 
no sentido de diminuir no 
máximo o tempo de espera 
em fila nos bancos. 

Principalmente nesse 
momento de pandemia, fi-
las devem ser evitadas e os 
bancos têm obrigação de so-

lucionar essa questão e evi-
tar filas intermináveis e com 
excesso de espera. 

O descumprimento des-
sa obrigação, além de ge-
rar multa pelo Procon, gera 
também o dever de indeni-
zação no âmbito judicial, 
caso haja processo judicial 
movido pelo consumidor e 
cliente do banco.  

Assim tem entendido os 
Tribunais de Justiça, de in-
denização por danos morais 
os bancos que não estão se 
atentando as regras nesse 
sentido. Vejamos decisão do 
STJ. 

CONSUMIDOR E 
PROCESSUAL CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL. 
INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS. ESPERA 
EM FILA DE BANCO. 

LEGISLAÇÃO LOCAL. 
PERÍODO EXCESSIVO 
PARA RECEBER ATEN-
DIMENTO. CONFIGU-
RAÇÃO. 1. (...) 2. Danos 
morais: grave ofensa à per-
sonalidade. Precedentes. 3. 
(...). 4. Contudo, a espera 
por atendimento em fila de 
banco quando excessiva ou 
associada a outros cons-
trangimentos pode causar 
danos morais. 5. Recur-
so especial não provido. 
(STJ - REsp: 1662808 MT 
2016/0075262-3, Relator: 
Ministra NANCY ANDRI-
GHI, Data de Julgamento: 
02/05/2017, T3 - TERCEI-
RA TURMA, Data de Pu-
blicação: DJe 05/05/2017) 

Os tribunais entendem 
com base na tese do desvio 

produtivo do consumidor, 
formulada pelo advogado 
capixaba Marcos Dessaune, 
e que ganhou nos últimos 
anos adesão do Judiciário.

Segundo o autor da tese, 
o desvio caracteriza-se 
quando o consumidor, dian-
te de uma situação de mau 
atendimento, precisa des-
perdiçar o seu tempo e des-
viar as suas competências, 
de uma atividade necessária 
ou por ele preferida, para 
tentar resolver um proble-
ma criado pelo fornecedor. 
Assim, deve os bancos se 
adequarem e os consumido-
res denunciar essas práticas 
que ofende o direito do con-
sumidor. 

Fico por aqui. Bom fim 
de semana e um excelente 
feriado. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Tempo excessivo de espera em fila de banco 
dá direito à indenização por danos morais 

Direitos e deveres

Direitos

Valor da pensão por morte de aposentado
O valor da Pensão por 

Morte mudou muito com as 
novas regras inseridas pela 
Emenda Constitucional 103 
de 2019. Os beneficiários 
quando recebem o valor 
da Pensão ficam surpre-
sos pois a queda no valor é 
significativa. Essa surpresa 
ocorre porque a forma an-
terior era muito diferente da 
que temos hoje. Nesse tex-
to vamos tratar especifica-
mente da Pensão por Morte 
do cônjuge falecido que já 

recebia aposentadoria. Na 
regra anterior, quando ocor-
ria o falecimento do cônju-
ge que estava aposentado, 
simplesmente aquele valor 
era revertido para os bene-
ficiários sobreviventes com 
suas cotas proporcionais ao 
número existente. Outro fa-
tor importante é que quando 
algum dos beneficiários dei-
xava essa condição, como 
por exemplo, um dos filhos 
completasse a maioridade 
de 21 anos, não havia mu-

dança nos valor da pensão 
e sua cota retornava àquele 
beneficiário que já recebia 
parcela da pensão. Diferen-
temente da situação atual, 
que alterou significativa-
mente o valor da pensão por 
morte. Como ficou a Pensão 
por Morte daquele que já es-
tava aposentado? Hoje o cál-
culo do benefício inicia com 
50% (cinquenta por cento) 
do valor da aposentadoria e 
soma-se 10% (dez por cen-
to) para cada beneficiário. 

Vejamos um exemplo. Um 
trabalhador aposentado que 
recebia aposentadoria no va-
lor de 4.000,00 (quatro mil 
reais). O cálculo da pensão 
por morte deste trabalhador, 
inicia com 50% desse va-
lor, ou seja, 2.000,00. Caso 
tenha somente uma esposa, 
essa receberá 2.000,00 mais 
10%, ou seja, 2.200,00. 
Vamos acrescentar nesse 
exemplo mais dois filhos. 
A pensão neste caso será 
de 2.000,00 mais 10% para 

cada beneficiário que no caso 
serão 3 pessoas, a esposa e 
mais dois filhos. Teremos 
então o valor de 2.600,00, 
ou seja, 2.000,00 inicial 
mais 200 reais para cada de-
pendente. Podemos obser-
var que a Pensão por Morte 
que antes era de 4.000,00 
caiu de forma assustadora. 
O legislador entendeu que 
uma aposentadoria que ser-
via para o beneficiário prin-
cipal, poderia ser dividida 
no caso de seu falecimento. 

Mas as mudanças não pa-
ram por aí. Na redução de 
quaisquer dos dependentes, 
sua cota é reduzida do valor 
total da pensão. Voltemos ao 
exemplo anterior. Uma mãe 
com dois filhos que recebia 
os 2.600,00. Ao ter um dos 
filhos completando mais 
de 21 anos, perde a quota 
do filho que era de 10%, e 
essa cota não retorna aos 
demais beneficiários. Nes-
se caso a cota será reduzida 
em 200 reais. 

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

14/09/2021 15:59 Formatos Mestiere.jpeg
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Memória preservada
A Casa da Memória de 

Jaguariúna acaba de inaugu-
rar a exposição fotográfica 
“Memorial Padre Gomes”. 
Com aproximadamente 700 
fotos do acervo da Casa da 
Memória e 38 painéis, que 
desvendam a vida e a trajetó-
ria do religioso, considerado 
o Pai Espiritual de Jaguariú-
na, a exposição tem trabalho 
de pesquisa e curadoria do 
professor Tomaz de Aquino 
Pires, idealizador e coorde-
nador da Casa da Memória.

Presenças

O evento contou com a 
apresentação da Orquestra 
de Violeiros e com a presen-
ça do prefeito Gustavo Reis 
(MDB). Também estiveram 
presentes a vice-prefeita, 
Rita Bergamasco, o presiden-
te da Associação Comercial 
e Industrial de Jaguariúna, 
João Rodrigues dos Santos, 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Afonso Silva, e os 
vereadores Walter Tozzi, Ton 
Proêncio e Romilson Silva.

Em Brasília
O prefeito Gustavo Reis 

voltou a Brasília nesta se-

mana. Ele começou o péri-
plo pela capital federal com 
visita ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), onde apresen-
tou pedido de recursos para a 
construção de novas creches 
e escolas municipais. Depois, 
Gustavo foi ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
para tratar sobre a construção 
de novas casas populares, 
através do programa Minha 
Casa Verde Amarela.  O pre-
feito ainda esteve na Secreta-
ria de Assuntos Federativos 
e fez uma visita ao deputado 
federal Silvio Costa Filho, na 

Câmara dos Deputados. O 
parlamentar é relator da PEC 
15, que será incluída na PEC 
dos Precatórios e vai ajudar a 
saúde financeira dos municí-
pios.

Aulas
Jaguariúna retoma inte-

gralmente as aulas e demais 
atividades presenciais na rede 
pública de ensino no próximo 
dia 3 de novembro. O Decre-
to Municipal nº 4.346, publi-
cado na Imprensa Oficial na 
última terça-feira, estabelece 
a obrigatoriedade do retorno 
presencial às aulas e as regras 

e exceções a serem seguidas. 
“As aulas e demais atividades 
presenciais deverão ser reto-
madas integralmente, com o 
objetivo de atender a 100% 
dos estudantes”, diz o decre-
to. E continua: “Fica estabe-
lecida a obrigatoriedade dos 
estudantes em frequentar as 
aulas e atividades presen-
ciais na escola a partir de 3 
de novembro de 2021”, diz o 
decreto.  

Conselho da RMC
A volta às aulas também 

foi tema da reunião do Con-
selho de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), no audi-
tório da CATI, em Campinas, 
na última segunda-feira (18). 
O conselho de prefeitos, co-
mandando pelo prefeito de 
Jaguariúna, Gustavo Reis, 
também discutiu temas como 
meio ambiente - com uma 
apresentação sobre o progra-
ma Município VerdeAzul, do 
qual Jaguariúna é destaque 
mais uma vez - e a liberação 
de mais recursos para a saú-
de nos municípios. A próxi-
ma reunião do Conselho da 
RMC será no dia 16 de no-
vembro, em Cosmópolis.

 Bastidores do poder

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Um ótimo Sábado para 
você.

Neste artigo aborda-
remos o assunto sobre o 
Micronutriente BORO 
(B), esse micronutriente 
é muito importante para o 
desenvolvimento da plan-
ta. O Boro é facilmente 
lixiviado no solo princi-
palmente em solos areno-
sos a sua disponibilidade 
para as plantas é na forma 
de ácido bórico (H3BO3) 
e sua disponibilidade está 
diretamente ligada ao teor 
de matéria orgânica e ao 

índice de pH do solo.

Funções do Boro (B)
• Age na transloca-

ção de açúcares e Metabo-
lismo de carboidratos;

• Atua no Floresci-
mento e no processo de 
frutificação;

• Intervem na absor-
ção e metabolismo de cá-
tions, por exemplo o Cálcio;

• Interage no proces-
so de absorção de água e na 
formação da parede celular.
Sintomas de Deficiência 
de Boro (B) nas Plantas

As plantas com defici-
ência de Boro (B), apre-
sentam:

• A redução e defor-
mações no seu desenvolvi-
mento vegetativo;

• Folhas deforma-
das, pequenas, grossas, 
quebradiças, ocasionando 
a diminuição da área fo-
liar;

• Partes mais velha 
com acúmulo de compos-
tos nitrogenados;

• Redução no cresci-
mento das raízes;

• Aumento do abor-

tamento floral, Deforma-
ções em ramos, pecíolos e 
frutos, na concentração de 
clorofila e a atividade das 
enzimas oxidantes dimi-
nuída.;

• Maior suscep-
tibilidade às infecções, 
tornando as plantas mais 
susceptíveis ao ataque de 
doenças;

Sintomas de Excesso de 
Boro (B)

• As plantas com 
sintomas de excesso de 
Boro, apresentam amare-

lecimento.

As metodologias utilizadas 
para extração do 
micronutriente Boro (B)

Alguns laboratórios fa-
zem a extração do Boro 
em solos, utilizando a so-
lução de Melich que é uma 
mistura de ácidos e outros 
utilizam a metodologia da 
extração em água quente.

Qual metodologia devo 
solicitar?

A metodologia mais 
utilizada é a da água quen-

te, portanto, essa deve ser 
a metodologia a ser utiliza-
da. No caso de o laborató-
rio não realizar a extração 
do boro com essa meto-
dologia,  deve-se solicitar 
uma tabela de interpreta-
ção dos resultados para a 
metodologia utilizada.

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 JE-
SUS CRISTO.

A Reforma da Pre-
vidência em  2019, em 
nada modificou a Apo-
sentadoria Rural no 
INSS, assim, para ter a 
concessão de sua Apo-
sentadoria Rural não 
será necessário entrar 
em novas regras de tran-
sição, bastando preen-
cher os requisitos já co-
nhecidos.

O que é a 
aposentadoria rural no 
INSS?

A aposentadoria rural 
no INSS é um benefício 
destinado aos trabalha-
dores rurais em regime 
de economia familiar. 
Regime de Economia 
Familiar nada mais é do 
que quando os membros 
da família trabalham em 
conjunto para a própria 
subsistência, em uma 
condição de mútua de-
pendência e colaboração 
e sem a contratação de 
empregados.

Esses trabalhadores 
são chamados de Segu-
rados Especiais: a pessoa 
física residente no imóvel 
rural ou em aglomerado 
urbano ou rural próxi-
mo a ele que, individu-
almente ou em regime de 
economia familiar, ainda 
que com o auxílio even-
tual de terceiros a título 
de mútua colaboração, 
na condição de produtor, 
seja proprietário, usufru-
tuário, possuidor, assen-
tado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário 
ou arrendatário rurais. 

Se enquadram nes-
sa categoria, ainda, o 
pescador artesanal, o 
indígena, garimpeiro, 
membros da família do 
segurado especial.

Como podemos veri-
ficar, quem tem direito a 
aposentadoria rural é o 
segurado especial.

Quais são os requisitos 
da aposentadoria 
rural?

Para ter a concessão 
de uma Aposentadoria 
Rural no INSS, não é ne-

cessário que haja a con-
tribuição previdenciária 
como segurado especial, 
no entanto, é preciso 
comprovar, no mínimo, 
180 meses em atividade 
rural (em torno de 15 
anos).

Entretanto, além da 
necessidade de compro-
vação de tempo efeti-
vamente trabalhado em 
atividade rural, também 
é preciso atingir uma 
idade mínima que é de 
55 anos para mulheres e 
de 60 anos de idade para 
os homens.

Havendo início de 
prova material e prova 
testemunhal da ativida-
de, é possível o reconhe-
cimento da atividade ru-
ral desde a infância.

Como reconhecer o 
período de trabalho 
rural?

Esse benefício possui 
algumas particularida-
des e a principal delas é 
entender quem de fato é 
considerado trabalhador 
rural.

Vamos entender al-
guns pontos importantes 
sobre cada tipo de segu-
rado especial para o re-
conhecimento do traba-
lho rural.

• Produtor Rural
O produtor rural so-

mente se encaixará na 
categoria de Segurado 
Especial se, além de 
não ter empregados fi-
xos na lida do campo, 
sua condição em relação 
ao imóvel rural for de 
proprietário, possuidor, 
comodatário, arrenda-
tário, parceiro, meeiro, 
usufrutuário, condômi-
no, posseiro, assentado, 
ou acampado e, a explo-
ração não deve exceder 
o limite de 4 módulos 
fiscais, se enquadrando 
como uma pequena pro-
priedade rural de acordo 
com as leis municipais.

• Pescador Artesanal
Para o pescador arte-

sanal basta que a ativi-

dade seja seu meio de 
subsistência.

A pesca deve ser feita 
individualmente ou em 
regime de economia fa-
miliar, desde que sem o 
uso de embarcações ou 
em embarcações de pe-
queno porte.

• Indígena
O Indígena tem sua 

atividade enquadrada 
por órgão específico, 
sendo a FUNAI, com-
petente pelo reconheci-
mento e enquadramento 
do índio como segurado 
especial, bem como pelo 
fornecimento de docu-
mentos necessários ao 
pedido de benefício jun-
to ao INSS.

Os índios não preci-
sam necessariamente vi-
ver de agricultura ou pes-
ca artesanal, pois a eles 
é permitido também se 
encaixarem como Segu-
rados Especiais quando 
viverem como artesãos.

Membros da família 
do segurado especial

Como dissemos, os 
membros do grupo fa-
miliar, tanto do produtor 
rural quanto do pesca-
dor, podem ser conside-
rados segurados espe-
ciais. Assim, basta que 
comprovem serem filhos 
maiores de 16 anos, (ou 
equiparados a filhos), 
cônjuges ou companhei-
ros do produtor rural ou 
pescador.

Como comprovar a 
atividade rural na 
condição de segurado 
especial?

Para que seja feito o 
reconhecimento e côm-
puto do período de ati-
vidade rural pelo INSS, 
o segurado especial deve 
apresentar o impresso 
de autodeclaração, con-
tendo as informações 
detalhadas do período 
que se quer comprovar 
como segurado especial, 
e, se exigido pelo INSS, 
alguns documentos para 
comprovação desta ati-
vidade.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Saiba o que é e quem tem 
direito à aposentadoria rural

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

https://jaguarplasticos.com.br/
https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
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Em mais de mil inscritos, alunos do Grupo 
UniEduK ficam entre os 81 selecionados para o QQSU 2021

12

Além disso, eles foram classificados em primeiro lugar na Região Metropolitana de Campinas (RMC), bem como do Circuito das Águas

Com o projeto Eletro 
Help, alunos do curso de 
Logística do Grupo UniE-
duK conquistaram um dos 
81 lugares entre quase mil 
inscritos no evento QQSU 
2021 – Quem Quer Ser 
Um Unicórnio, promo-
vido pela Voe Sem Asas, 
aceleradora de (intra) em-
preendedores. Essa é a 
primeira vez que um pro-
jeto do Grupo UniEduK 
alcança essa fase. 

A seleção garantiu aos 
estudantes o “Golden Ti-
cket”, portanto, um valor 
de R$2.700,00 referen-
te ao ingresso no evento. 
Além disso, eles foram 
classificados em primei-
ro lugar na Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), bem como do Cir-
cuito das Águas. 

“Foi muito legal a no-
tícia de que tínhamos sido 
selecionados. A princípio, 
ficamos felizes, foi uma 
surpresa, mas a maior sur-
presa veio depois, quando 
vimos a complexidade, o 
tamanho e a quantidade 
de pessoas [concorrendo] 
com a gente e consegui-
mos ser selecionados en-
tre esses 81. Foram qua-

se mil pessoas do Brasil 
inteiro”, revela um dos 
alunos componentes do 
Grupo Eletro Help, Bruno 
Cardozo. “Desde o início, 
demos o nosso melhor e 
fomos recompensados”, 
acrescenta. 

Sobre o QQSU 2021
Primeiramente, até o 

dia 04 de novembro, os 
selecionados participam 
do Esquenta QQSU com a 
finalidade de prepará-los 
para o evento. Nesse sen-
tido, são disponibilizados 
conteúdos digitais como 
metodologias ágeis, IOT, 
análise de métricas (data 
analytics), entre outros 
temas, a fim de que todos 
os participantes possam 
descobrir e aprofundar co-
nhecimentos.

“Nesse momento do 
Esquenta, as startups es-
tão participando de lives 
e vão apresentar o pitch 
do negócio para uma ban-
ca, sendo que dos quatro 
avaliadores, pelo menos 
um deles tem que apro-
var para irem para a fase 
seguinte, quando sobra-
rão apenas oito projetos, 
sendo dois de cada área: 

Educação

Inovação, Serviços, Im-
pacto e Educação”, expli-
ca o professor responsável 
pelo Grupo Eletro Help, 
Rafael Ferraresso. 

Se aprovados, os es-
tudantes de Logística 
concorrerão a um prêmio 
de R$80 mil para inves-
tir na startup. Para isso, 
continuam a contar com 

a orientação do docente, 
que tem feito a preparação 
dos alunos para a apresen-
tação do pitch e aprimora-
mento do projeto. 

“O projeto academica-
mente já é um sucesso, as-
sim como os outros proje-
tos orientados, e ainda tem 
uma viabilidade imensa de 
se tornar realidade, inclu-

sive já levantamos os valo-
res para se criar a empresa 
efetivamente e  temos um 
pós-projeto para trans-
formá-lo em uma rede de 
franquias de assistência 
técnica de eletroeletrôni-
cos”, salienta o professor. 

O aluno Bruno Cardo-
zo também está otimista. 
“Hoje a Eletro Help saiu 

do papel, graças aos en-
sinamentos e à ajuda do 
Grupo UniEduK. Não 
vamos tentar, nós vamos 
trazer, se não ficarmos em 
primeiro, vamos trabalhar 
forte para ficar entre os 
finalistas. Vamos mostrar 
do que somos capazes e 
aonde o Grupo UniEduK 
pode chegar”, afirma.

Esquenta do QQSU – Quem Quer ser Um Unicórnio, evento de empreendedorismo promovido pela Voe sem Asas segue até dia 04 de novembro

DIVULGAÇÃO

https://grupounieduk.com.br/
https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Dia Mundial de Combate ao Estresse:  
Como os pets podem ajudar na saúde mental?

Os problemas cardía-
cos estão entre as princi-
pais causas de morte de 
animais de estimação e 
isso se deve, em grande 
parte, à demora em iden-
tificar os sintomas – e em 
buscar assistência vete-
rinária. Em geral, os pri-
meiros sinais de doença 
cardíaca em pets mani-
festam-se de forma sutil 
e não chegam a alarmar 
os tutores. Quando isso 
acontece, na maior parte 
das vezes, a enfermida-

de já está em um estágio 
muito avançado.

A idade é um dos prin-
cipais fatores de risco 
para doença cardíaca em 
pets. Algumas raças, po-
rém, possuem uma predis-
posição maior para desen-
cadear, ao longo da vida, 
algum tipo de cardiopatia. 
Cavalier, Poodle, Boxer, 
Doberman, Cocker, Da-
chshund e Schnauzer são 
apenas alguns exemplos.

Vale ressaltar que [/n] 
qualquer animal pode de-

senvolver doenças cardí-
acas, mesmo filhotes [/n]. 
O porte do animal tam-
bém tem influência dire-
ta sobre o tipo de doença 
cardíaca a qual ele está 
mais sujeito.

De forma geral, os 
principais sintomas de 
doença cardíaca em Pets 
costumam ser:

Intolerâncias á exercí-
cios físicos e ou cansaço 
a pequenas excitações, 
dificuldades para respirar, 
a cianose que são as mu-

cosas (gengivas e língua 
roxa) isso significa uma 
falta de oxigênio no corpo 
do animal.

As tosses (elas são co-
muns em outras doenças 
mas se for de caráter crô-
nico deve-se ficar atento e 
procurar o médico veteri-
nário. 

Desmaios podem ocor-
rer, seguidas das crises de 
tosses. Fique atento à saú-
de do seu companheiro! 

É isso aí pessoal, nos ve-
mos na próxima edição!!

Desde o início da pan-
demia, muito tem se falado 
sobre o aumento de casos 
de depressão e estafa men-
tal causada pelo isolamen-
to social e pela inseguran-
ça relacionada à Covid-19. 
A rotina atribulada, o tem-
po de lazer escasso, a pres-
são do dia a dia, a falta de 
convívio social e muitos 
outros fatores são os prin-
cipais responsáveis pelo 
estresse.

Para driblar esse senti-
mento, percebeu-se um au-
mento no número de casas 
com pets. Os benefícios de 
ter um animal de estima-
ção são amplamente co-
nhecidos, pois eles trazem 
alegria e bem-estar para 
seus tutores, amenizando 
os sentimentos negativos.

O Instituto de Pesquisa 
Animal Waltham Pet Care 
Science Institute aponta 
que cuidar de um ser vivo 
com necessidades espe-
cíficas, como um gato ou 
cão pet, pode aumentar os 
níveis de ocitocina, dimi-
nuindo os níveis de estres-
se. Além disso, o pet tem 
o poder de trazer um pro-
pósito para a vida de um 
tutor, principalmente para 
os que moram sozinhos. 
Nesse caso, especifica-
mente, o pet tem um papel 
ainda mais importante pois 
ele é uma companhia que 
pode amenizar a sensação 
de solidão, além de ajudar 

a detectar atitudes, gestos, 
olhares e emoções, aju-
dando seus tutores a redu-
zirem o nível de estresse.

Ao acariciar os pelos de 
um cão, por exemplo, ou 
fazer com que eles venham 
até você em busca de aten-
ção, e outras atividades, 
como levá-lo para passear, 
brincar e alimentar, tudo 
isso pode proporcionar al-
gum alívio emocional, es-
pecialmente em momentos 
difíceis como quando há 

sinais de ansiedade ou es-
tafa mental.

“Normalmente, os ani-
mais que iniciam a sua inte-
ração com humanos ainda 
filhotes têm mais facilidade 
para reconhecer e se adap-
tar ao ambiente, e conse-
guem perceber quando há 
alguma mudança no estado 
emocional, principalmente 
quando essas mudanças são 
negativas”, explica Priscila 
Rizelo, Médica-Veterinária 
e Coordenadora de Comu-

nicação Científica da Royal 
Canin.

Melhora da saúde men-
tal por meio da relação 
com os pets: uma explica-
ção biológica

Estudos demonstraram 
que a relação entre pets 
e tutores pode fornecer 
um impulso de ocitocina, 
(hormônio que tem papel 
importante na criação de 
vínculo e relaxamento) 
tanto para o ser humano 
quanto para o animal de 

estimação. A ocitocina, 
também conhecida como 
hormônio do amor, provo-
ca efeitos fisiológicos no 
corpo, incluindo a redução 
dos batimentos cardíacos, 
o que pode resultar em 
emoção positiva.

Apesar de todos os be-
nefícios que um animal 
pode trazer para a redução 
do estresse, é importante 
frisar que a escolha de se 
tornar um tutor é de gran-
de responsabilidade, por 

isso, deve-se levar em con-
sideração diversos fatores 
antes de receber um pet. 
Além do compromisso fi-
nanceiro, um pet precisa 
de atenção e cuidados que 
podem consumir algumas 
horas do seu dia a dia.

Essa consciência é fun-
damental pois assim como 
os humanos, os animais 
de estimação também po-
dem sofrer com o estres-
se. Se os pets não tiverem 
estímulos ou se tornarem 
emocionalmente depen-
dentes de seus donos, eles 
podem sofrer com crises 
de ansiedade. Para cuidar 
da saúde mental dos bichi-
nhos, é importante mantê-
-los ativos. Especialistas 
indicam atividades físicas 
em conjunto, ter uma ro-
tina que seja previsível ao 
cão, uma boa alimentação 
e, se necessário, visitas ao 
veterinário, caso eles apre-
sentem sintomas. E assim 
como eles, os tutores que 
sofrem com estresse ou 
com alguma outra doença 
emocional devem procurar 
ajuda de um profissional 
para cuidar da saúde da 
melhor forma.

A prevenção do estres-
se não é uma tarefa sim-
ples. Muitas pessoas têm 
dificuldade de lidar com 
emoções, gerando sensa-
ções que prejudicam tanto 
a saúde mental quanto a 
saúde física.

DIVULGAÇÃO

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Sinais de doenças 
cardíacas em PET

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
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Vibe Colors 
Tenho certeza que você era daquelas que não deixava 
faltar um look preto no closet. E quem imaginava que 
a cor mais tradicional de todas seria trocada por uma 
onda de cores chamativas e neons?! 
As cores neons já vem sutilmente há um bom 
tempo sendo colocadas em detalhes de estampas, 
composições de conjuntos e aparecendo em looks de 
celebridades. Sua explosão na moda e desejo por todas 
era apenas uma questão de tempo e esse grande mix de 
cores explodiu nessa coleção de 2022. 
Se antes só fashionistas usavam combinações de cores 
formadas pelo círculo cromático, agora posso afirmar 
com convicção que essa trend ganhou o coração de 
muitas. E vamos falar a verdade, com a vibe colors o 
looks fica super alegre, descontraído e ao mesmo tempo 
elegante, né? 
Na próxima semana, vou contar tudo o que vocês 
precisam saber sobre círculo cromático e compras 
inteligentes. Até a próxima, beijos!  

Para mais dicas sigam @lojapaulasavioli  

Vitória Savioli 

Vem comigo

Metabolismo antes dos 30 x depois dos 30
Imagine duas pesso-

as com 40 anos de idade. 
Ambas possuem a mesma 
rotina atual de exercícios 
e alimentação. Uma delas, 
sempre foi mais desregra-
da, com várias perdas e 
ganhos de peso ao longo 
da vida, tendo mudado 
sua rotina há apenas um 
mês. Já a outra, sempre foi 
um exemplo com exercí-
cios e alimentação correta. 

Sem medo de errar, 
posso garantir que o meta-
bolismo da segunda será 
mais acelerado/responsi-

vo que o da primeira. 
Tenho inúmeros pa-

cientes com um histórico 
de vida fisicamente ativo, 
com mais de 40 ou 50 anos 
de idade, com uma res-
posta metabólica melhor 
do que um alguém com 20 
anos, mas que nunca teve 
regularidade com exercí-
cios e alimentação. Má-
gica? Não! Estilo de vida! 
Isso sim, quando adequa-
do, é o que vai manter seu 
metabolismo acelerado! 

O envelhecimento é 
inevitável! Mas em con-

tra-partida, você pode ser 
uma melhor versão de 
você mesmo a cada ano! 

Sempre digo que os fí-
sicos mais impressionan-
tes que tenho hoje como 
pacientes, são de pessoas 
acima dos 40 anos. Mas 
isso porque nos últimos 
anos eles se dedicaram 
muito! 

Portanto, pare de dar a fa-
mosa “desculpa” e mexa-se!  

Instagram: @nutrima-
theusrondini 

CRN-3 59921 

Pai nosso que está no céu 
Abençoada seja a nossa quebrada 
Venha a nós os nossos sonhos 
Dada a nós a nossa liberdade 
Que não nos limitem a alcançar o céu 
Que não nos deixe se abater pelos não 
Não adianta falar que é impossível  
“Nós é” teimoso e cheio de disposição  
Que para cada porta fechada 
Seja uma voadora com impulsão 
Que a humildade sempre permaneça 
E nunca tiremos os pés do chão 
Que tenhamos doutores ou empresários 
Que todos tenham uma condição 
Independente qual for à área 
Que todos tenham respeito e educação 
Que para cada amigo que se perdeu 
Seja apresentado um caminho digno 
Que todo sonho continue vivo 
Que cada evento de playba 
Tenha lá um quebrada RICO 
AMÉM!!!! 

@sergiovasconcelos_oficial

Muitas pessoas estão em bus-
ca do tão sonhado emprego 
para poder honrar com seus 
compromissos e poder pro-
porcionar um pouco de con-
forto para sua família. Nesse 
momento atual que estamos 
vivendo, vagas de trabalho es-
tão começando a surgir e será 
que estamos preparados para 
conquistar uma dessas vagas? 
E mais importante, estamos 
preparados para permanecer 
nessas vagas? Temos conheci-
mentos e habilidades para isso? 
De acordo com dados da 
Page Personnel, consulto-
ria especializada em recrutamento de São Paulo, 90% das demissões de 
funcionários são por falta de inteligência emocional no ambiente de tra-
balho. Ou seja, hoje apesar de ser muito importante a parte técnica do 
profissional, podemos dizer que a forma com que você se relaciona no 
trabalho com clientes, colegas e situações, determinam a sua carreira. 
Sendo assim, aprender sobre você e como pode melhorar seus comporta-
mentos é cada vez mais importante. Quer se conhecer e melhorar o seu com-
portamento para poder conquistar seus objetivos?

Matheus Rondini  

Gabriel lira

Aqui hoje, vou lhes apresentar 
a “Oração da quebrada”
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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

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
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 29 de outubro de 2021  à 05 de novembro 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 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 12x36hs – Santo Antônio de Posse 
Classificação Candidato 
01º Leonardo Benedito Lima 
02º Paulo Gilberto Pavan 
03º Welinton Rogerio Ferreira 

 
FUNÇÃO: Servente Geral 40hs – Santo Antônio de Posse 

Classificação Candidato 
01º Luis Otavio Da Fonseca 
02º Daiane Cristina Arcanjo Da Silva 

 
FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Santo Antônio de Posse 

Classificação Candidato 
01º Thiara Ferreira Marques 

 
FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12x36hs – Santo Antônio de Posse 

Classificação Candidato 
01º Daniela Aparecida Ribeiro Lesso Dos Santos 
02º Dijane Martins Dos Santos 
03º Patrícia Passagnoli Bettiol 

 
 
 

Holambra, 29 de outubro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
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 29 de outubro de 2021  à  05 de novembro 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 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Enfermeiro 40HS – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
1º Ana Paula Matos Nunes De Melo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40HS – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
1º Isabelli Cabrini Alegre 
2º Ayone De Tassia De Mori BENICIO Dos Santos 
3º Fernanda Torres Mauro Martins 
4º Samuel Davi Flor Pereira 
5º Suely Santana De Oliveira 
6º Karina Dias Furlaneto 
7º Beatriz De Souza Campos 
8º Tamiris Campeon Nunes 
9º Yasmin De Campos 
10º Beatriz Galles Livinhale 
11º Katelly Tauany Costa Santos 
12º Daniele Fernanda Leme 
13º Samara De Oliveira Coelho Xavier 
 

Holambra, 29 de outubro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
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 29 de outubro de 2021  à 05 de novembro 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 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Enfermeiro 12x36hs – Holambra   
Classificação Candidato 
01º Daiane de Assis Flausino 
02º Elias Tristão da Silva Neto 

 
FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Holambra   

Classificação Candidato 
01º Maria Carolina Pinto Martins 

 
FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 12x36hs – Holambra   

Classificação Candidato 
01º Welinton Rogerio Ferreira 
02º Emerson Aparecido da Silva 

 
FUNÇÃO: Recepcionista 40hs – Holambra   

Classificação Candidato 
01º Adriana Cristina  Silva Toledo 
02º Brenda De Souza 
03º Sabrina Exel Davi 
04º Fabio Eduardo Do Prado Mazzetti 
05º Patricia Da Silva Gomes 
06º Rosangela Aparecidapereira Carradas 
07º Danielle Andrade De Oliveira 
08º Caroline Alves Do Nascimento 
09º Lorena A Nascimento 

 
FUNÇÃO: Recepcionista 12x36hs – Holambra   

Classificação Candidato 
01º Vanuza Soares De Lira 
02º Adriana Cristina Bueno Menezes 
03º Raissa Assis Campos 

 
 

 

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 29 de outubro de 2021 à 05 de novembro 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 
60º João Paulo Panegassi 

 
Holambra, 29 de outubro de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

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:

LUIS FERNANDO GRANDESE e ADRIANA GODOY DE CHAMI. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em AMPARO, SP, no 
dia 20 de abril de 1985, residente e domiciliado na Rua Mario Broglio, Nº 30, 
Vila Macedo, PEDREIRA, SP, filho de JOSÉ ANTONIO GRANDESE e de 
CREUSA APARECIDA PAGOTTI GRANDESE. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, advogada, divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 02 de janeiro 
de 1970, residente e domiciliada na Rua Zenaide Ferreira Machado, Nº 109, 
Jardim IK II, JAGUARIÚNA, SP, filha de HUGO CHAMI DE LA TORRE e de 
BENEDICTA GODOY DE CHAMI. 

TIAGO GOMES VIEIRA e CINDI CRISTINA FERREIRA DE CAMARGO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, tecnólogo de logística, solteiro, nascido em 
CABO VERDE, MG, no dia 05 de dezembro de 1987, residente e domiciliado 
na Rua Macieira, Nº 225, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIZ 
ANTONIO VIEIRA e de ENI APARECIDA GOMES VIEIRA. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, funcionária pública federal, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 28 de agosto de 1978, residente e domiciliada na Rua Macieira, Nº 
225, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO FERREIRA DE 
CAMARGO e de MARIA APARECIDA FERREIRA DE CAMARGO. 

SAMUEL MORETTI BERNARDO e SARAH SALOMON MÜLLER. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, administrador, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 21 de abril de 1987, residente e domiciliado na Rua Maranhão, Nº 
2390, Loteamento São Pedro, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIZ DONIZETI 
BERNARDO e de VITALINA DORINDA MORETTI BERNARDO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, 
no dia 01 de março de 1988, residente e domiciliada na Rua Maranhão, Nº 2390, 
Loteamento São Pedro, JAGUARIÚNA, SP, filha de HERBERT MÜLLER e de 
MARIA BEATRIZ SALOMON MÜLLER. 

LUCAS FRANCESCHINI PIRES e LAÍS BARBOSA SOARES. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
08 de junho de 1992, residente e domiciliado na Rua Julio Frank, Nº 1159, cen-
tro, JAGUARIÚNA, SP, filho de PAULO EDUARDO PIRES e de ROSIMEIRE 
APARECIDA FRANCESCHINI PIRES. Ela, de nacionalidade Brasileira, Re-
cepcionista, solteira, nascida em SETE LAGOAS, MG, no dia 12 de dezembro 
de 1991, residente e domiciliada na Rua Julio Frank, Nº 1159, centro, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JORGE HENRIQUE SOARES e de MARCIA MARIA 
BARBOSA SOARES. 

WILSON PEDRO DA SILVA e JACQUELINE SANTOS PALMEIRA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, vigilante, divorciado, nascido em ITANHAÉM, SP, 
no dia 10 de junho de 1984, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 
359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de ADÃO PEDRO DA 
SILVA e de MARIA APARECIDA MARTINS PEREIRA DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, professora, divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, 
no dia 06 de agosto de 1983, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, 
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de EUJÁCIO PALMEIRA e 
de ERENILDA SANTOS PALMEIRA. 

DENIS DOMINGOS DA ROCHA e LETÍCIA DROVETTO RODRIGUES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, engenheiro de produção, solteiro, nascido 
em CAMPINAS, SP, no dia 04 de abril de 1991, residente e domiciliado na 
Rua Sisti, Nº 170, Jardim São Caetano, JAGUARIÚNA, SP, filho de RAFAEL 
DOMINGOS DA ROCHA e de DIRCE APARECIDA DA ROCHA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, Biomédica, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no 
dia 09 de janeiro de 1995, residente e domiciliada na Rua Sisti, Nº 170, Jardim 
São Caetano, JAGUARIÚNA, SP, filha de DANIEL LINO RODRIGUES e de 
SIMONE DROVETTO RODRIGUES. 

GABRIEL DA CUNHA LUZ e NÚBIA SALLES FIORAVANTE. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em PEDREIRA, 
SP, no dia 17 de junho de 2000, residente e domiciliado na Rua Nistarda, Nº 
545, Jardim Boa Vista II, JAGUARIÚNA, SP, filho de ALÍCIO DA LUZ e de 
TERESA MARIA DA CUNHA LUZ. Ela, de nacionalidade Brasileira, estu-
dante, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no dia 21 de dezembro de 2002, 
residente e domiciliada na Rua Nistarda, Nº 545, Jardim Boa Vista II, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de FÁBIO ROBERTO FIORAVANTE e de CINTIA APARE-
CIDA SALLES FIORAVANTE. 

MANOEL MESSIAS NASCIMENTO DOS SANTOS e LARISSA DO NAS-
CIMENTO LINS. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de produção, sol-
teiro, nascido em VIÇOSA, AL, no dia 16 de maio de 1982, residente e do-
miciliado na Rua Eny Ponce Villela Lima, Nº 221, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de DALMARIO LUIZ DO NASCIMENTO e de MA-
RIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, operadora 
de produção, solteira, nascida em VIÇOSA, AL, no dia 08 de maio de 1997, 
residente e domiciliada na Rua Eny Ponce Villela Lima, Nº 221, Jardim Cruzei-
ro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ CICERO DOS SANTOS LINS e 
de LEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO. 

HEVERTON CANDIDO DE MOURA e LAUREN EDUARDA DE SOUZA 
TEODORO. Ele, de nacionalidade Brasileira, pintor, solteiro, nascido em PE-
DREIRA, SP, no dia 28 de junho de 1996, residente e domiciliado na Rua Pani-
ni, Nº 158, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filho de EDOSN 
CANDIDO DE MOURA e de ELIZABETH DOS SANTOS. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 26 de novembro de 1999, residente e domiciliada na Rua Panini, Nº 
158, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filha de JULIO CESAR 
DE OLIVEIRA TEODORO e de SUZANA MARIA DE SOUZA TEODORO. 

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

JAGUARIÚNA, 28 de outubro de 2021.

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

 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. 

https://www.imobiliariapoltronieri.com.br/
https://www.facebook.com/jaguarcenterplaza/

