
GAZETA REGIONAL
FALE COM A Sol e aumento de 

nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 

tarde e à noite.

29
18

facebook.com/gazetaregional.jaguariuna recepcaogazetaregional@gmail.com
diretoriagazetaregional@gmail.com
jornalismogazetaregional@gmail.com

@jornalgazetaregional

gazetaregional.com.br

3867-0028          (19) 98369-3115

Para receber a Gazeta no seu WhatsApp mande “Eu quero” para o número (19) 98369-3115Sábado, 6 de novembro de 2021 - Edição 1802

73

Arrancada da Saúde: Holambra realiza mutirão 
consultas e exames a partir de segunda-feira

Cantora Marília Mendonça morre 
aos 26 anos em acidente de avião

Jaguariúna é uma das 19 ci-
dades de todo o Brasil que já 
estão preparadas para receber a 
nova tecnologia de telecomuni-
cações 5G. A cidade também é 
a única da Região Metropolita-
na de Campinas (RMC) e uma 
das seis em todo o Estado de 
São Paulo que já fizeram e san-
cionaram as adequações na le-
gislação municipal necessárias 
para atender o 5G, cujo leilão 
de concessão pública começou 
a ser realizado nesta quinta-fei-
ra, 04, pelo Governo Federal e 
prossegue nesta sexta, 05.       

             Página 3

O 5G possibilita 
uma velocidade 
até 100 vezes 
maior do que 
o 4G, abrindo 
caminho para 
a massificação 
de tecnologias 
como a chamada 
“internet das 
coisas”

Jaguariúna é uma das 19 cidades do Brasil e a única 
da RMC preparada para receber a tecnologia 5g

A previsão é de que a tecnologia 5G comece a chegar ao Brasil em 2022, primeiro nas grandes cidades e depois nos demais municípios do país

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira, 03, 
que o estado de São Paulo re-
gistrou, no dia 02 de novembro, 

queda de 93% nas mortes por 
Covid-19 ante o início de abril. 
Com o avanço da vacinação, 
São Paulo também teve em ou-

tubro o mês com menos óbitos 
provocados pelo coronavírus 
desde abril de 2020, ainda no 
início da pandemia.    Página 3

A Prefeitura de Holambra 
promove a partir da próxima se-
gunda-feira, 08, a Arrancada da 
Saúde, mutirão voltado ao aten-
dimento da demanda de consul-
tas, exames laboratoriais e de 

especialidades, além de cirur-
gias oftalmológicas. A iniciativa 
tem como objetivo zerar a fila e 
reduzir o tempo de espera para 
procedimentos como tomogra-
fias computadorizadas e resso-

nâncias magnéticas, ampliar a 
oferta de exames laboratoriais e 
consultas e contará com horário 
estendido de trabalho em duas 
unidades básicas de saúde.    
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IVAIR OLIVEIRA

Estado de SP registra queda 
de 93% de mortes por 
Covid-19 desde abril

“Não esperava”, diz 
estudante que ficou no top 
10 em concurso da EPTV

A estudante da Escola Mu-
nicipal Sada Salomão Hossri, 
Ana Clarice da Silva, ficou 
entre as dez primeiras colo-
cadas no concurso “EPTV na 
Escola 2021”. Nesse ano, o 

tema foi “Pandemia da Intole-
rância”, e Ana ficou em lugar 
de destaque com a poesia au-
toral “Doença Social”, entre 
os quase 300 semifinalistas do 
concurso.                  Página 4
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As exportações brasileiras cresceram 
36% no primeiro semestre de 2021. Hoje, o 
Brasil é a 13ª maior economia global. Sur-
fando nesta onda positiva para o comércio 
exterior, empresas de todos os portes têm 
mirado na internacionalização dos negó-
cios. Muito disso se deve ao novo cenário 
gerado pela pandemia de Covid-19.  As 
empresas começaram a entender não só a 
necessidade, mas também as possibilidades 
mais facilitadas de se tornarem globais.

Porém, uma estratégia de internacionali-
zação não acontece da noite para o dia. Ela 
precisa ser detalhadamente planejada. É fun-
damental, por exemplo, entender o produto, 
o preço aplicado, a legislação do mercado 
alvo, estudar a concorrência e os clientes 
antes de expandir para o mundo. Replicar 

a receita do mercado nacional ao mercado 
externo normalmente não é um bom negó-
cio, pois as variáveis para criar uma relação 
Internacional são muitas. 

Não estamos falando simplesmente de 
exportação ou importação, mas de um ciclo 
de internacionalização que envolve conectar 
a compra de insumos ou produto acabado 
que agregue valor através da importação, 
a negociação com mercados que tenham 
acordos comerciais com o Brasil para fazer 
uso de isenção ou redução de tributação, ex-
pandindo as vendas através da exportação, 
aliando as duas operações aos benefícios 
tributários e legais locais para gerar maior 
rentabilidade, melhor competitividade ati-
vando a inteligência de mercados globais ao 
comércio local.  Pense a respeito
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Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

Forte como uma cabreúva até 
os 99 anos com lúcidas memórias 
e saudosas histórias contava-nos 
por ter presenciado a história da 
cidade e de suas famílias. Suas 
memórias deveriam ter sido gra-
vadas e registradas nesta CASA 
como um documento para estudo 
da posteridade. Os familiares que 
desfrutam do privilégio de ouvir 
histórias dessas pessoas longevas 
devem com urgência providen-
ciar as respectivas gravações e 
trazê-las à Casa da Memória para 
guarda, estudo e pesquisas. Não 
podemos negligenciar tais depoi-
mentos! Sr. Alfredo nasceu em 
24/04/1914 pelas bandas rurais 
da Borda da Mata, filho de José 
Firmino de Souza e de dona Al-
zira de Campos. Ainda criança, 
mudou-se para o centro da Vila 
de Jaguary, quando seu pai traba-
lhava como capataz na criação de 
bois para o marchante João Pe-
dro de Figueiredo. Seu Alfredo, 
menino, aprendeu com seu padri-
nho, Sr. Alonso José de Almeida, 

a arte da carpintaria. Este foi o 3º 
tabelião do Velho Jaguary. Seu 
Alfredo auxiliar do padrinho car-
pinteiro aprendeu com dedicação 
tal arte. Com 14 anos de idade in-
gressou na Companhia Mogiana, 
como auxiliar de linha, função 
que consistia em dar assistência 
aos trabalhadores braçais quan-
do da feitura ou da restauração 
da linha férrea, transportando e 
entregando o almoço e o café, 
fornecendo água...trabalhando 
no trecho da Estação Guanabara 
em Campinas até a Estação de 
Jaguary e também no trecho até a 
Estação de Cascavel, hoje, Aguaí. 
Mais adiante, trabalhou por cerca 
de cinco anos na pedreira local da 
Companhia Mogiana, ainda hoje 
em atividade. Ingressou como 
voluntário nas forças paulistas, 
na Revolução Constitucionalista 
de 1932, servindo ao Batalhão 
23 de maio, quando conviveu 
com bombardeios, invasões e ou-
tras devastações em nossa terra. 
Ingressou no Exército Brasilei-

ro, serviu junto à 4ª Brigada de 
Cavalaria do 6º Regimento de 
Infantaria, com sede em Caçapa-
va, no “Vale do Paraíba”. Voltou 
para a Cia Mogiana transferindo-
-se para a função de artífice de 
linha, como carpinteiro, graças 
ao aprendizado adquirido, quan-
do garoto, passando a percorrer 
toda a linha desde Campinas até 
Araguari, em Minas- Gerais. No 
ano de 1939, casou-se com dona 
Mariana Bodini, com quem teve 
os filhos: Doraci, José Amâncio, 
Isael e Francisco de Assis (Kiko). 
Naquela época trabalhou na cons-
trução da ponte sobre o Rio Ja-
guary, conhecida como Ponte da 
Maria Fumaça (1939-1945). Tra-
balhou no madeiramento da esta-
ção de Jaguariúna, hoje, Centro 
Cultural da cidade. Em meados 
de 1951, licenciando-se da Mo-
giana, passou um período ajudan-
do no desbravamento do Estado 
do Paraná, na região de Campos  
do Mourão. Lá trabalhou na aber-
tura de estradas e na  construção 

de pontes. Tudo sob os auspícios 
da Instituição  “Banco Moreira 
Salles”. Retornando à Cia Mo-
giana, continuou no seu trabalho 
como carpinteiro até  aposentar-
-se. Família de católicos prati-
cantes cujos membros sempre 
pertenceram às Associações Reli-
giosas,foi Congregado  Mariano, 
sempre participante e voluntário 
nas realizações beneficentes da 
Paróquia de Santa Maria. Partici-
pou da Emancipação Política de 
Jaguariúna. Quando distrito de 
Paz de Mogi-Mirim foi Sub-De-
legado de Polícia e Comissário 
de Menores. Elegeu-se vereador, 
de 1967 a 1969 e de 1970 a 1972. 
Recebeu o título de Cidadão Be-
nemérito  da Câmara Municipal 
de Jaguariúna. Em 1988, seu fi-
lho Kiko, com a experiência de 4 
anos que houvera adquirido tra-
balhando em Parati, litoral Sul 
do Rio de Janeiro, pediu ao Pai 
uma imprescindível força e con-
tribuição para a instalação de um 
comércio voltado à cozinha espe-

cializada em frutos do mar. Va-
lendo-se de um terreno adquirido 
na ocasião, Seu Alfredo instalou 
nele  um pequeno trailler, ao 
mesmo tempo construiu um mo-
desto rancho,como hábil carpin-
teiro, obra de arte , totalmente de 
madeira, ambos com  decoração 
à moda praiana, dando margem 
à inauguração do  “Bar da Praia” 
em novembro de 1988. O tempo 
foi passando e sempre pelas mãos 
de seu Alfredo, novos espaços fo-
ram criados e novas construções 
foram erguendo-se, até o Bar da 
Praia atingir o seu atual está-
gio, tornando-se um restaurante 
conhecido internacionalmente. 
Quem teve o prazer de frequentar 
tal especializada cozinha em fru-
tos do mar até 2013 pôde desfru-
tar do privilégio de esbarrar com 
a figura de Seu Alfredo e ouvir, 
de viva voz, suas memórias. 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Alfredo (Firmino) de Sousa, o pai do Bar da Praia

João Rodrigues*

Passado o mês de Outubro 
onde podemos fortemente ho-
menagear nossos professores, 
embora no dia a dia sabemos o 
quanto devemos valorizá-los e re-
conhecer a importância deles para 
o nosso  pessoal e profissional, 
porém dia 15 é o ápice desta co-
memoração, ai chega  novembro, 
e homenageamos aquelas pessoas 
queridas que já se foram do pla-
no terrestre, e isto o fazemos no 
dia 02 de novembro, e novamente 
ressaltar que no dia a dia sempre 
devemos lembrar dos lindos en-
sinamentos e aprendizados que 
recebemos e que deixaram como 
legado e devemos seguir em fren-
te em nossa caminhada, fiz esta 
introdução para chegarmos a falar 
da importância do LÍDER QUE 
EDUCA E APOIA seu liderado, 
sendo fundamental para um líder, 
exercer o papel de um educador, 
propagador de conhecimento, nos 
direcionar, e nos momentos difí-
ceis nos apoiar com decisões sá-
bias e assertivas para seguirmos 
pelo melhor caminho, que o lide-

rado decidir tomar. Vejam que no 
paragráfo anterior eu até destaco 
a palavra liderado, pois sim, é a 
pessoa que deve decidir (tomar a 
decisão), do caminho a ser per-
corrido, por isto a importância do 
líder nutrir o seu liderado de boas 
informações, ajudá-lo a transfor-
mar isto em conhecimento, porém 
a atitude o ato da decisão tem que 
ser do liderado, pois é desta forma 
que ele se comprometerá com a 
decisão tomada, e ambos estarão 
construindo pontes incríveis em 
que todos vão querer passar para a 
chegada no destino (sucesso).

E aí é que está no meu ponto 
de vista, o grande desafio do Lí-
der,  que fará ele perder horas me-
ditando, horas talvez de insônia, 
como delegar?, ou como muitos 
dizem “delargar”, “desapegar”, 
como deixar que o liderado tome 
a decisão?  

Neste momento é que você co-
meça a entender  porque não é tão 
simples ser líder, o porque muitos 
líderes que conhecemos sucum-
bem a qualquer tempestade, por-

que muitas vezes vemos grandes 
impérios serem colocados a bai-
xo, empresas de renome, não mais 
existirem, empresas familiares se-
rem vendidas, fechadas, filhos que 
não querem seguir os rumos dos 
pais na empresa, funcionários que 
não colaboram, troca de emprego 
constante (turnover), a tarefa do 
líder é fundamental para que o 
liderado tome suas próprias deci-
sões e que sejam assertivas para o 
todo e não apenas para ele como 
indivíduo.

Na pandemia como já disse em 
artigos anteriores, vimos vários lí-
deres que apareciam a todo instan-
te, simplesmente se esconderem, 
decisões deixadas de serem toma-
das, evitaram a todo custo apare-
cer, como a mídia divulgou muito, 
eles estavam escondidos debaixo 
da cama, do sofá, da mesa, e ago-
ra que a vacinação avança (Jagua-
riúna mais de 90% imunizados 
com 2 dose ou dose única), eles 
começam a se fazerem presentes 
de novo, como se ninguém tives-
se percebido que eles no momen-

to mais difícil ficaram ausentes e 
coube aos liderados ou aos verda-
deiros líderes o poder da decisão 
para chegar até aqui, basta vocês 
refletirem e identificarão isto,  po-
rém o assunto aqui não é um caça 
às bruxas, é apenas para mostrar o 
quanto é importante o líder educar 
e apoiar o liderado, pois sempre 
surgem situações no dia a dia que 
o liderado é quem tomará a deci-
são, e ele precisa ser assertivo.

Também cabe a líderes apoiar 
ações que ajudem a educar as fu-
turas gerações, vejam o caso da 
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSI-
TO, onde líderes do Poder Público 
Secretária Mobilidade, 3º Setor: 
ABPF, Iniciativa privada: Hon-
da, Casa Shopping, Metropólis, 
Jaguar Entulhos, O Bortolettão, 
através de suas iniciativas permi-
tiram que as crianças conheces-
sem  a importância do trânsito e  
dessem sugestões para o logo da 
campanha EDUCAÇÃO PARA O 
TRÂNSITO – COMPROMISSO 
COM A VIDA, uma oportunidade 
de ir formando os novos líderes, e 

vejam eles tomando a decisão de 
como enxergam esta questão, que 
aflige a todos, que é a MOBILI-
DADE URBANA.

Uma pergunta que sempre re-
cebo, como um líder poder educar 
e apoiar? E sempre gosto de dar 
dicas, para elucidar e contribuir 
nesta formação do líder: 1- Incen-
tive a manifestação de pensamen-
tos, crie um ambiente para troca 
de idéias e compartilhamentos, 2- 
Tome decisões, facilite o diálogo 
entre os liderados, melhore o cli-
ma organizacional, 3-Fale sobre 
expectativas, comunique-se com 
clareza e transparência e mostre o 
norte, 4- Seja Exemplo, palavras 
motivam, exemplos arrastam, fa-
zem acontecer.

Seja um Líder do BEM, aquele 
que sempre está pronto para trans-
mitir seu conhecimento e apoiar 
as pessoas em suas decisões.

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

Líder que educa e apoia!

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
https://gazetaregional.com.br/
https://www.instagram.com/jornalgazetaregional/
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Destaque

Estado de SP registra queda de 93% de 
mortes por Covid-19 desde abril

Cantora Marília Mendonça morre 
aos 26 anos em acidente de avião

Óbitos provocados pelo coronavírus 
chegam a 62 no dia 02 de novembro, ante 
890 registrados no dia 1º de abril

O Governador João Do-
ria anunciou nesta quar-
ta-feira, 03, que o estado 
de São Paulo registrou, no 
dia 02 de novembro, que-
da de 93% nas mortes por 
Covid-19 ante o início de 
abril. Com o avanço da va-
cinação, São Paulo também 
teve em outubro o mês com 
menos óbitos provocados 
pelo coronavírus desde 
abril de 2020, ainda no iní-
cio da pandemia.

“É uma queda sensível 
graças ao avanço da vaci-
nação. É uma vitória da ci-
ência, da vacina e da vida”, 
afirma Doria. “Temos bons 
índices acumulados nas úl-
timas nove semanas aqui 
em São Paulo, e a razão é 
a vacinação. São Paulo é o 
estado que mais vacina no 
Brasil”, reforçou o Gover-
nador.

Na terça, a Secretaria de 
Estado da Saúde computou 
62 mortes por Covid-19 em 
São Paulo. O registro veri-
ficado no dia 1º de abril foi 

de 890 pacientes infectados 
pelo coronavírus que não 
resistiram à doença.

O avanço da vacinação 
em São Paulo é decisivo 
para a queda expressiva de 
mortes causadas pela Co-
vid-19 no estado. A pro-
porção da população adulta 
com esquema vacinal com-
pleto saiu de 3,6% em 1° de 
abril para 88% até o início 
da tarde de quarta.

A ampla cobertura vaci-
nal em São Paulo também 
resultou no total mensal 
mais baixo de mortes por 
Covid-19 dos últimos 18 
meses. Dados do sistema 
Sivep-gripe do Ministério 
da Saúde, que contabiliza 
óbitos por coronavírus em 
todo o país, registram 2.192 
mortes em São Paulo em 
outubro – antes, o menor 
registro era o de abril de 
2020, com 2.239 óbitos.

“Os números são reflexo 
da campanha de vacinação 
no estado de São Paulo, 
que tem hoje mais de 72 
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milhões de doses aplicadas. 
É fundamental que quem 
precisa da segunda dose 
vá aos postos de vacinação 
para estar totalmente imu-

nizado”, diz o Secretário de 
Estado da Saúde, Jean Go-
rinchteyn.

No total, São Paulo 
tem hoje 152.098 mortes 

e 4.407.756 casos de Co-
vid-19. Destes, 4.237.381 
tiveram a doença e já es-
tão recuperados, incluindo 
455.740 que foram interna-

dos e receberam alta hos-
pitalar. A taxa de ocupação 
dos leitos de UTI no estado 
é de 25,94% e na Grande 
São Paulo é de 34,9%.

Pode-se observar que o gráfico de óbitos segundo mês de ocorrência 
apresenta uma curva crescente de casos de óbito por mês, desde 
novembro/2020 até o mês de março/2021. Março é o mês com maior 
número de ocorrências de óbito confirmados por Covid-19, sendo 
registrados 41 casos. 
Observa-se uma diminuição do número de novo óbitos por Covid nos 
últimos meses, assim como a diminuição dos casos grave com necessidade 
de internação hospitalar, mostrando que a ampliação da vacinação contra 
coronavírus é a forma mais eficaz para diminuição dos casos graves e óbitos. 
O mês de agosto apresentou uma grande redução do número de 

óbitos por Covid, mantendo baixos números nos meses seguintes. Em 
setembro foi o mês com registro de menor número de óbitos desde o 
começo da pandemia no município. 
Dos 192 óbitos que ocorreram no ano de 2021, 39 haviam recebido 
pelo menos 1 dose de vacina contra o coronavírus. Representando uma 
mortalidade de 0,07% do total de pessoas que receberam pelo menos 1 
dose de vacina contra Covid.
As informações com base no boletim da Covid-19 de Jaguariúna, 
atualizado em 25 de outubro, mostram que, a letalidade no município é 
de 2,9 contra 3,4 no estado de São Paulo e 2,8 no Brasil. 

Em Jaguariúna

A cantora Marília 
Mendonça, de 26 anos, e 
mais quatro pessoas mor-
reram na tarde desta sex-
ta-feira, 05, após a queda 
de um avião de pequeno 
porte perto de uma cacho-
eira na serra de Caratinga, 
interior de Minas Gerais.

“Com imenso pesar, 
confirmamos a morte da 
cantora Marília Mendon-
ça, seu produtor Henrique 
Ribeiro, seu tio e asses-
sor Abicieli Silveira Dias 
Filho, do piloto e copilo-
to do avião, os quais ire-
mos preservar os nomes 
neste momento. O avião 
decolou de Goiânia com 
destino a Caratinga/MG, 
onde Marília teria uma 
apresentação esta noite. 
De momento, são estas as 

informações que temos.”, 
informou em nota a asses-
soria da cantora.

A aeronave que levava 
a cantora e equipe era um 
bimotor Beech Aircraft, 
da PEC Táxi Aéreo, de 
Goiás, prefixo PT-ONJ, 
com capacidade para seis 
passageiros. Segundo a 
Anac, o avião está em si-
tuação regular e tem au-
torização para fazer táxi 
aéreo.

Antes de embarcar fez 
um vídeo em que aparecia 
entrando no avião e publi-
cou no Twitter.

Informações da 
assessoria de imprensa

Por volta das 16h30, s 
assessora de imprensa de 
Marília Mendonça, que 

confirmou o acidente, mas 
informou que a cantora 
e todos que estavam no 
avião já teriam sido resga-
tados e que estavam bem.

O Corpo de Bombeiros 
não confirmou a informa-
ção da assessoria de que 
todos haviam sido resga-
tados. Por volta das 16h50 
a assessoria de imprensa, 
reafirmou a informação de 
que todos tinham sido res-
gatados e estavam bem.

Por volta das 17h15, a 
assessora da cantora dis-
se que não estava mais 
conseguindo falar com o 
empresário da cantora que 
havia passado as informa-
ções iniciais. Às 17h45, 
a assessoria informou em 
nota oficial que a cantora 
havia morrido.

Marília surgiu como ícone do “feminejo” em 2016, com sucessos como “Infiel” e “Eu sei de cor”

DIVULGAÇÃO
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Destaque

“Não esperava”, diz 
estudante que ficou no top 
10 em concurso da EPTV 

A poesia foi escrita com 
o auxílio da sua professora 
de português, Grace Kelly. 
A estudante se lembrou na 

própria mãe quando colo-
cou as palavras no papel 
e falou sobre a pandemia. 
“Minha mãe trabalha em 

uma unidade de saúde e 
se preocupa muito com a 
contaminação do corona-
vírus”, conta a aluna.

Estudantes de 45 cidades da região participaram da disputa

Jaguar Clube promove 2° 
Open de Tênis

Neste fim de semana 
tem início o 2º Open de 
Tênis do Jaguar Tênis 
Clube. O torneio reúne 
mais de 50 atletas de Ja-
guariúna, Pedreira, Santo 
Antônio de Posse e Cam-
pinas.

O organizador, Jorge 
Ricardo Dutra, comenta 
que está satisfeito com 
a grande participação. 

“Este número supera a 
primeira edição realizada 
em 2019 com atletas da 
região”, comemora.

Os jogos começam 
neste sábado, 06, com as 
fases eliminatórias das 
categorias individual li-
vre, duplas A e B livre 
e categoria master livre. 
Todos os jogos estão libe-
rados para que convida-

dos prestigiem o evento.
As finais estão previs-

tas para o dia 28. O gran-
de encerramento faz par-
te das comemorações de 
aniversário do clube.

“Agradeço todo o 
apoio dado pela gerência 
e diretoria do Clube ao 
esporte e também aos pa-
trocinadores do evento”, 
finaliza Jorge. Quadra de tênis do Jaguar Clube

A estudante da Esco-
la Municipal Sada Salo-
mão Hossri, Ana Clarice 
da Silva, ficou entre as 
dez primeiras colocadas 
no concurso “EPTV na 
Escola 2021”. Nesse ano, 
o tema foi “Pandemia da 
Intolerância”, e Ana ficou 
em lugar de destaque com 
a poesia autoral “Doença 
Social”, entre os quase 300 
semifinalistas do concurso.

O resultado foi uma 

surpresa para a estudante, 
pois, Ana, assim como di-
versos alunos da rede mu-
nicipal, estava com as au-
las presenciais suspensas 
devido a pandemia da Co-
vid-19. Esse período foi, 
para ela, bem estressante 
na maior parte do tempo. 
“Fiquei bem preocupada 
com a perda de matéria, 
tendo em vista que esse 
ano tem vestibulinho pra 
escola técnica, mas tentei 

ao máximo acompanhar as 
coisas a distância, porém, 
é extremamente compli-
cado e sinto que não se 
aprende q distância como 
se aprende no presencial”, 
diz.

Mas, mesmo assim, 
Ana se sobressaiu no con-
curso. Para ela, foi uma 
surpresa. “Não esperava 
de jeito nenhum, mas pos-
so dizer que fico feliz”, diz 
a estudante.

Ana Clarice da Silva, estudante do 9º ano da Escola Sada Salomão

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO

Lançamento das propostas da 
Chapa Compromisso e Inovação

Na noite desta sexta-
-feira, 05, foi realizado 
no Hotel Jaguary o lan-
çamento das propostas 
da chapa 2 Compromisso 
e Inovação para a eleição 
da OAB da subseção de 
Jaguariúna para o triênio 
2022 e 2024. A chapa en-
cabeçada pelo Dr Carlos 
Eduardo apresentou suas 
propostas e, dentre elas, 
as que mais se destacam 
são a participação social 
da OAB e um maior diá-
logo entre a instituição e 
os advogados que relata-
ram estarem distantes da 
ordem.

O Dr Carlos destaca a 
necessidade da União da 
classe que desunida não 

possui força nenhuma, po-
rém trabalhando em União 
consegue trazer a verda-
deiro objetivo da OAB 
que é levar a democracia 
a todos os cidadãos levar a 
justiça a todos os cidadãos.

O evento contou com 
a participação de mais de 
50 advogados apoiadores 
da chapa 2 Compromisso 
e Inovação. Dentre eles, o 
doutor Adib Saad, advo-
gado da cidade de Ampa-
ro e candidato conselheiro 
da chapa OAB seccional 
de São Paulo junto com a 
doutora Patrícia Vanzolini.

Conheça algumas das 
propostas:

1 – Lutar pela união 

entre a classe, eliminando 
a OAB partidária e dividi-
da entre nós e eles, fazer 
com que a OAB Jaguari-
úna e S. A. Posse seja de 
todos e todas;

2 – Promover aos advo-
gados e advogadas opor-
tunidades de crescimento 
profissional e pessoal por 
meio da participação efeti-
va nas decisões da Ordem 
que influirão diretamente 
em sua vida profissional e 
por consequência pessoal;

3 – Valorizar o advoga-
do e a advogada por seu 
capital intelectual, acima 
das questões materiais 
que são meio para o exer-
cício da profissão e não o 
seu fim.

Chapa 2 Compromisso e Inovação

DIVULGAÇÃO
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No dia 31 de outubro, o Parque Santa Maria recebeu mais uma edição do Hip Hop Jaguariúna, o encontro 
de dançarinos que contou com diversas apresentações e batalhas. Foram 12 horas de eventos com uma vasta 
programação, que incluiu workshops sobre a cultura de rua, o hip hop como linguagem social, expressão 
corporal, a elaboração de coreografias de Breaking, Locking, Improvisação, Popping Krump e House Dance.
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Arrancada da Saúde: mutirão consultas e exames a partir de segunda-feira

Município ganhará uma Base 
do Corpo de Bombeiros

Autoridades resgatam homem 
no rio Camanducaia

A ação ocorre com recursos do município com apoio de serviços consorciados e já habilitados pelo Cismetro

 Holambra 

 Pedreira  Amparo

6

A Prefeitura de Ho-
lambra promove a partir 
da próxima segunda-feira, 
08, a Arrancada da Saúde, 
mutirão voltado ao atendi-
mento da demanda de con-
sultas, exames laboratoriais 
e de especialidades, além 
de cirurgias oftalmológi-
cas. A iniciativa tem como 
objetivo zerar a fila e redu-
zir o tempo de espera para 
procedimentos como tomo-
grafias computadorizadas 
e ressonâncias magnéticas, 
ampliar a oferta de exames 
laboratoriais e consultas e 
contará com horário esten-
dido de trabalho em duas 
unidades básicas de saúde.

Até o fim de dezembro, 
os PSFs Santa Margarida e 
Imigrantes funcionam até 

as 19h para que possam 
atender moradores que ne-
cessitem de consultas com 
clínico geral fora do horá-
rio comercial. A ação prevê 
também a ampliação em 
50% da oferta de exames 
laboratoriais, com atendi-
mento agendado das 7h às 
10h em todas as unidades 
de saúde do município. 
Na Policlínica Municipal 
também haverá um núme-
ro 50% maior de consultas 
médicas disponíveis.

Moradores que pos-
suem pedido de tomogra-
fias computadorizadas, 
ressonâncias magnéticas, 
audiometrias, estudos uro-
dinâmicos, espirometrias, 
eletroneuromiografias, ul-
trassonografias e mamo-

grafias – ou que aguardam 
a realização de cirurgias of-
talmológicas – serão procu-
rados pelo Setor de Regu-
lação para o agendamento 
dos procedimentos.

“Existem, em todo lu-
gar, muitos desafios na 
área da saúde. Parte deles 
agravados pela pandemia 
da Covid-19. Nosso obje-
tivo, aqui em Holambra, 
com a Arrancada da Saúde, 
é investir e agir forte para 
garantir com mais rapidez 
a assistência que as pes-
soas precisam”, afirma o 
prefeito Fernando Capato. 
“É uma ação que reforça o 
belo trabalho que vem sen-
do desenvolvido pelos nos-
sos profissionais neste setor 
tão essencial”.

Na semana passada Pe-
dreira recebeu a visita do 
coronel Victor Freitas de 
Carvalho, comandante re-
gional do Corpo de Bom-
beiros, acompanhado do 
major Muniz, capitão Ba-
razza e do tenente Tomon, 
para uma reunião com o 
prefeito Hamilton Bernar-
des Junior, vice-prefeito 
Fábio Polidoro, secretário 
de Segurança e Cidadania 
Ângelo Milani Pavão, se-
cretário de Administração 
Sérgio de Santi, vereado-
res Alessandro Luis de 
Godoy (Mole), Claudinho 
Cassiani e Rafinha Ca-

venaghi, para alinhar as 
questões necessárias para 
a assinatura do convênio 
com a Secretaria Estadual 
de Segurança Pública para 
implantação de uma Base 
do Corpo de Bombeiros 
em Pedreira.  Também 
foram debatidos pontos 
do convênio que deve ser 
formalizado nos próximos 
dias e alisada a melhor lo-
calização para a Base. 

Para o vice-prefeito 
Fábio Polidoro a constru-
ção de uma base desta im-
portante corporação em 
Pedreira é uma demanda 
antiga da população e 

dos empresários da cida-
de. “Em breve estaremos 
concluindo um sonho de 
toda a nossa população”, 
destaca. 

Entre vários imóveis 
disponibilizados, o que 
está localizado na Ave-
nida Antonio Serafin 
Petean, número 3.200, 
Marginal, foi o que mais 
agradou ao Coronel Vic-
tor. “Algumas melhorias 
e alterações terão que ser 
efetuadas, porém o pro-
prietário já assumiu que 
realizará tudo que for ne-
cessário”, enfatiza o pre-
feito Hamilton.

Na quarta-feira, 03, a 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), Defesa Civil e 
Corpo de Bombeiros de 
Amparo trabalharam no 
resgate de um homem que 
teria se jogado no rio Ca-
manducaia. 

De acordo com as in-
formações, por volta das 
14h, os GCMs, Conrado e 
Regina, em patrulhamento 
próximo ao terminal rodo-

viário foram solicitados 
por populares, que infor-
maram que um homem 
havia se jogado no rio. As 
autoridades constataram 
que o homem estava preso 
às margens e iniciaram os 
primeiros procedimentos. 
Com o acionamento da 
Defesa Civil e a utilização 
das cordas, as equipes pu-
xaram o rapaz. 

Com a chegada do Cor-

po de Bombeiros para a 
realização do socorro e 
transporte, as autoridades 
ainda tiveram dificulda-
des, pois, o homem ofe-
receu resistência e parecia 
estar desorientado. Se-
gundo o levantamento das 
autoridades, o homem era 
morador de Serra Negra. 
Ele foi levado para a San-
ta Casa Anna Cintra, onde 
recebeu cuidados.

Região

Para a utilização da assistência ambulatorial de saúde do município é necessário apresentar o Cartão Cidadão ativo

DIVULGAÇÃO

Reunião entre autoridades

Caso ocorreu na quarta-feira, 03

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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Morungaba
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O 5G vem aí
Jaguariúna é uma das 

19 cidades de todo o Bra-
sil que já estão preparadas 
para receber a nova tecno-
logia de telecomunicações 
5G. A cidade também é a 
única da RMC (Região 
Metropolitana de Cam-
pinas) e uma das seis em 
todo o Estado de São Pau-
lo que já fizeram e san-
cionaram as adequações 
na legislação municipal 
necessárias para atender 
o 5G, cujo leilão de con-
cessão pública começou a 
ser realizado nesta quin-
ta-feira (4) pelo Governo 
Federal e prossegue nesta 
sexta (5).  

Cidades
Segundo levantamento 

do site G1, além de Jagua-
riúna, integram a relação 
de municípios que já con-
cluíram a atualização da 
legislação: Brasília (DF), 
Londrina (PR), Campos 
de Goytacazes (RJ), Volta 
Redonda (RJ), Petrópolis 
(RJ), Itaperuna (RJ), Duas 
Barras (RJ), Rio das Flores 
(RJ), Rio de Janeiro (RJ), 
Nova Friburgo (RJ), São 
João da Barra (RJ), Car-
doso Moreira (RJ), Porto 
Alegre (RS), São Caetano 
do Sul (SP), Santo André 
(SP), Ribeirão Preto (SP), 
Suzano (SP) e Santa Rita 
do Sapucaí (SP).

Nova lei
A Lei Complementar 

nº 364, que trata sobre os 
procedimentos para ins-

talação de infraestrutura 
de suporte para estações 
transmissoras de radio-
comunicação (ETR), au-
torizadas pela Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), foi san-
cionada pela Prefeitura de 
Jaguariúna no último dia 
22 de outubro. 

Cidadãos jaguariunenses
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) prestigiou, 
no último dia 28 de ou-
tubro, a cerimônia solene 
de entrega do título de 
“Cidadão Jaguariunen-
se” para 16 pessoas. “Foi 
uma honra poder celebrar 
a trajetória dessas pesso-
as que transformam, dia 
após dia, Jaguariúna em 
um lugar melhor. O meu 

maior respeito e apreço! 
Espero, do fundo do meu 
coração, que vocês conti-
nuem inspirando pessoas 
e mudando vidas. Preci-
samos de bons exemplos! 
Parabéns à Câmara dos 
Vereadores de Jaguariúna 
pela organização, sensi-
bilidade e brilhante con-
dução dos trabalhos”, es-
creveu o prefeito em suas 
redes sociais.

Plano Diretor
O Conselho Munici-

pal do Plano Diretor de 
Jaguariúna aprovou por 
unanimidade o estudo de 
revisão do Plano Diretor 
do Município, elabora-
do e apresentado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano. O 

Plano Diretor é um ins-
trumento fundamental 
para o desenvolvimento 
de políticas públicas da 
cidade e integra a legis-
lação urbanística que 
regulamenta a ocupação 
físico-territorial dos mu-
nicípios.

Fios inúteis 1
O prefeito Gusta-

vo Reis sancionou a Lei 
2.722, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da em-
presa concessionária de 
energia elétrica e demais 
empresas ocupantes de 
sua infraestrutura a se 
restringir à ocupação do 
espaço público dentro do 
que estabelece as normas 
técnicas aplicáveis e pro-
mover a regularização e a 

retirada dos fios inutiliza-
dos, em vias públicas do 
município de Jaguariúna. 

Fios inúteis 2
A lei, de autoria do 

vereador Romilson Nas-
cimento Silva (DEM), 
determina que a empresa 
concessionária, detentora 
de infraestrutura de pos-
tes, fica obrigada a ob-
servar o correto uso do 
espaço público de forma 
ordenada em relação ao 
posicionamento e alinha-
mento de todas as fiações 
e equipamentos instalados 
em seus postes, respeitan-
do as normas aplicáveis, 
em particular em obser-
vância aos afastamentos 
mínimos de segurança em 
relação ao solo.

 Bastidores do poder

Polo da Unisepe Educacional é inaugurado

Atletas morungabenses conquistam 3 medalhas de Ouro na X Copa São Paulo de Karatê

O polo tem capacidade para atender mais de mil alunos

O Polo da Unisepe 
Educacional “União das 
Instituições de Servi-
ços, Ensino e Pesquisa”, 
mantenedora da Unifia 
(Amparo), foi inaugurado 
pela Prefeitura de Mo-
rungaba, na EMEF Irmã 
Amélia Fúria, na Vila 
Mariana, nesta semana. 
Com cursos de graduação 
e pós-graduação na mo-
dalidade de Ensino a Dis-
tância (EAD), o polo tem 
capacidade para atender 
mais de mil alunos.

“É uma forma de estar-
mos qualificando a mão 
de obra local e oferecen-
do oportunidades para 
que mais pessoas possam 

conquistar o nível supe-
rior. Os morungabenses 
dispostos a buscar o nível 
universitário terão mais 
esta oportunidade de aces-
so a diversas graduações e 
pós-graduações”, comen-
ta o prefeito de Morunga-
ba, Marquinho Oliveira.

Com mais esta con-
quista para a população, a 
administração torna reali-
dade uma das metas pro-
postas no Plano de Go-
verno, que é a de trazer 
cursos profissionalizan-
tes, graduações e pós-gra-
duações para o município. 
“Em Morungaba serão 
inicialmente 22 cursos 
de graduação EAD. O 

polo vai funcionar prio-
ritariamente à noite, de 
segunda a sexta-feira das 
18h30 às 21h30. As aulas 
são essencialmente on-li-
ne e as provas a partir de 
2022 serão presenciais. 
Agradecemos ao prefei-
to Marquinho por todo o 
apoio já que, quem ganha 
com esta iniciativa será a 
população que terá uma 
facilidade maior de estu-
dar”, comenta o pró-rei-
tor da instituição, Fábio 
Gomes de Araújo.

Os interessados em 
mais informações sobre 
cursos, valores e inscri-
ções devem acessar o site 
www.unisepe.com.br.

A X Copa São Paulo de 
Karatê-2021, realizada no 
domingo, 31, no Ginásio 
do Ibirapuera, contou com 
a participação de mais de 
800 atletas, sendo 11 mo-
rungabenses da Academia 
Dorta de Karatê Goju-ryu, 
que garantiram 3 meda-
lhas de Ouro. O evento foi 
realizado pela Federação 
Paulista de Karatê.

Disputando com 7 atle-
tas, Sofia Laila da Costa 
Marques (8 anos) que ob-
teve a medalha de Ouro 
na categoria sub-10; Kauã 
Oliveira Leme (7 anos) 
que conquistou a medalha 
de Ouro na categoria Mi-
rim Absoluto, tendo dispu-
tado com outros 6 atletas, 
e vice-campeão na cate-
goria Sub-8 - disputando 

com outros 19 atletas.
O professor João Luiz 

de Oliveira Dorta (55 
anos) participou como 
técnico e também dispu-
tou obtendo a medalha de 
Ouro na categoria Master 
F, tendo o disputado com 
outros 4 atletas.

Rafaela Frare foi vice-
-campeã na categoria Ju-
nior, disputando com ou-

tras 11 atletas e Solange 
Souza, vice-campeã da ca-
tegoria Master B/C, dispu-
tando com outras 8 atletas.

Participaram também: 
Carlos Alexandre Ferreira 
Honório, Gabriel Oliveira 
Guilherme, Gabriel Oli-
veira Dias, Gabriel Souza 
Santana, Danilo Ribeiro, 
Luís Rogério Alves de 
Godoy.

Diversas autoridades estiveram presentes no evento

O evento foi realizado pela Federação Paulista de Karatê

DIVULGAÇÃO
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Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Resident Evil: Villa-
ge estreou dia 7 de maio, 
com novamente Ethan 
Winters como protago-
nista, sua missão agora é 
recuperar sua filha Rose 
de uma antiga seita, lo-
calizada em uma vila. Na 
primeira semana atingiu 
3 milhões de copias ven-
didas e se torna um gran-
de sucesso, recentemente 
atingiu a marca de 5 mi-
lhões de unidades ven-
didas, somados com as 
mídias digitais e físicas. 
A Capcom em resposta 
a esse sucesso vai dispo-
nibilizar a primeira DLC 
gratuitamente.

Fortnite  será encerra-
do no dia 15 de novembro 
após 3 anos na fase beta 
na China. O motivo são as 
próprias leis chinesas, em 
cima de jogos e vídeo ga-
mes, que são muito rígi-
das, dentre essas pode se 
destacar que não podem 
existir personagens afe-
minados ou homossexuais 
em jogos em seu territó-
rio, outra lei é do controle 
no tempo que uma pessoa 
pode jogar por dia. A Epic 
Games, ciente de todas as 

leis, resolveu não lançar, 
mais o jogo no território 
Chinês, todos os servi-
dores serão desligados e 
não será possível baixar o 
jogo novamente, além de 
encerrarem todas as con-
tas e os jogadores não te-
rão a chance de salvar seu 
progresso no jogo.

Warframe a campa-
nha do combate contra o 
câncer foi um sucesso, a 
meta era $100.000,00 e 
teve ainda uma meta extra 
que era de $130.000,00 
foi batida, com um total 
de $179.170,11 dólares, 
para a The Princess Mar-
garet Cancer Foundation. 
Os jogadores ganharam 
diversos prêmios e mais 
bônus de recompensa de 
3 dias. 

Rebeca porta voz da 
equipe de desenvolvi-
mento do Warframe pos-
tou um vídeo curto, onde 
explica que antes da che-
gada da Nova Guerra, o 
jogo sofrera mais uma 
atualização, no dia 11 de 
novembro, que vai corri-
gir alguns problemas que 
o jogo atualmente tem.  
Além de como será utili-

zado a Forma, daqui por 
diante será vinculada a 
maestria do jogador, caso 
estiver com o nível 10 
de maestria, o Warframe 
volta a ficar sem nível, 
mas mantem as habili-
dades ativas. O jogo so-
frerá algumas mudanças 
para a qualidade de vida 
do jogo: a primeira é no 
Guia Tenno, que é uma 
ajuda aos novos jogado-
res do que fazer ou para 
onde vão, a segunda é 
com relação à quantida-
de de recursos, que con-
forme o tempo passa fica 
com uma quantidade ab-
surda, o que vai acontecer 
é que essa quantidade vai 
ser diminuída, justamen-
te para os jogadores não 
ficarem com excesso de 
materiais e conseguirem 
mais rapidamente seu pri-
meiro Necramech. 

A PlayStation Store 
está com uma promoção 
em seus jogos que vai 
do dia 3 até o dia 18 de 
novembro, com ofertas 
de 80% em jogos remas-
terizados ou retro incluí 
Crash Bandicoot, Spyro e 
muitos outros.

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”.

DLC Gratuíta de Resident Evil: Village, Saída de Fortnite 
da China, Warframe e promoção na PlayStation Store

Jaguariúna é uma das 19 cidades do Brasil e a única 
da RMC preparada para receber a tecnologia 5g
O 5G possibilita uma velocidade até 100 vezes maior 
do que o 4G, abrindo caminho para a massificação de 
tecnologias como a chamada “internet das coisas”

Jaguariúna é uma das 
19 cidades de todo o Bra-
sil que já estão preparadas 
para receber a nova tecno-
logia de telecomunicações 
5G. A cidade também é a 
única da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC) 
e uma das seis em todo o 
Estado de São Paulo que já 
fizeram e sancionaram as 
adequações na legislação 
municipal necessárias para 
atender o 5G, cujo leilão 
de concessão pública co-
meçou a ser realizado nesta 
quinta-feira, 04, pelo Go-
verno Federal e prossegue 
nesta sexta, 05.  

Segundo levantamento 
do site G1, além de Jagua-
riúna, integram a relação 
de municípios que já con-
cluíram a atualização da 
legislação: Brasília (DF), 
Londrina (PR), Campos 
de Goytacazes (RJ), Volta 
Redonda (RJ), Petrópolis 
(RJ), Itaperuna (RJ), Duas 
Barras (RJ), Rio das Flores 
(RJ), Rio de Janeiro (RJ), 

Nova Friburgo (RJ), São 
João da Barra (RJ), Car-
doso Moreira (RJ), Porto 
Alegre (RS), São Caetano 
do Sul (SP), Santo André 
(SP), Ribeirão Preto (SP), 
Suzano (SP) e Santa Rita 
do Sapucaí (SP).

“Uma das alternativas 
é que, no processo de es-
colha dos municípios, lo-
calidades e trechos de ro-
dovias contemplados nos 
compromissos de abran-
gência do Edital do 5G, 
seja priorizada a escolha de 
municípios que já tenham 
feito a adaptação de suas 
leis em consonância com 
a Lei Federal 13.116/2015. 
Com isso, Jaguariúna sai 
na frente na implementa-
ção da tecnologia 5G”, ex-
plica o prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis, que 
também é vice-presidente 
de Telecomunicações da 
Frente Nacional de Prefei-
tos (FNP) e presidente do 
Conselho de Desenvolvi-
mento da RMC.

A Lei Complementar nº 
364, que trata sobre os pro-
cedimentos para instalação 
de infraestrutura de suporte 
para estações transmisso-
ras de radiocomunicação 
(ETR), autorizadas pela 
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), foi 
sancionada pela Prefeitura 
de Jaguariúna no dia 22 de 
outubro. As medidas pre-
vistas na nova lei atendem 
às exigências para a im-
plementação da nova tec-
nologia de telefonia 5G e 
regulamentam a instalação 
e o funcionamento das an-
tenas, ou estações transmis-
soras de radiocomunica-
ção. A nova tecnologia vai 
exigir a instalação de mais 
antenas de transmissão de 
dados, que, no entanto, são 
mais compactas do que as 
do 4G.  

Segundo a nova lei, “em 
bens privados, é permitida 
a instalação e o funciona-
mento de estações trans-
missoras de radiocomuni-

A previsão é de que a tecnologia 5G comece a chegar ao Brasil em 2022, primeiro nas grandes cidades e 
depois nos demais municípios do país

IVAIR OLIVEIRA

cação e de infraestrutura 
de suporte com a devida 
autorização do proprietário 
do imóvel ou, quando não 
for possível, do possuidor 
do imóvel”. Já nos bens pú-
blicos municipais, “é per-
mitida a implantação da in-
fraestrutura de suporte e a 
instalação e funcionamento 
de estações transmissoras 
de radiocomunicação me-
diante autorização de uso”.

De acordo com o artigo 
5º da Lei Complementar 
364, “em razão da utili-
dade pública e relevante 
interesse social para a im-
plantação da infraestrutura 
de suporte e a instalação e 
funcionamento de estações 
transmissoras de radioco-
municação, o Município 
pode autorizar o uso do 
bem público de uso comum 
na forma prevista no § 2º 

para qualquer particular 
interessado em realizar a 
instalação de Infraestrutura 
de suporte, incluindo pres-
tadoras ou detentoras sem 
limitação ou privilégio”.

A legislação também 
prevê contrapartidas pela 
utilização do espaço públi-
co, como obras, sistemas, 
serviços e tecnologias que 
atendam ao interesse do 
Município.

Quem é comerciante 
não pode perder a oportu-
nidade que a Prefeitura de 
Jaguariúna traz para se atu-

alizar e aumentar as vendas. 
A Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura, com o 
apoio da Secretaria de De-

senvolvimento Econômico 
e Social, traz para a cidade o 
curso gratuito “E-Commer-
ce – estratégias e modelo de 

negócio” do SEBRAE e as 
inscrições já estão abertas.

O curso acontece nos 
dias 17 e 18, das 18h às 

22h, no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT). Durante as aulas 
os comerciantes aprende-

rão quais são as principais 
estratégias e táticas usadas 
pelas lojas on-line e como 
colocar em prática.

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Mobili-
dade Urbana, dá sequência 
às obras da nova ciclovia 
que vai ligar a região cen-
tral ao bairro Florianópo-
lis. Mesmo com as chuvas 
recentes, os trabalhos não 
pararam.

Segundo o secretário 
de Mobilidade Urbana de 

Jaguariúna, Josino Silva, 
parte do trecho da nova ci-
clovia já foi concretado e 
a obra já foi inspecionada 
pelo Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER). 
O projeto prevê a execução 
de 90 km de ciclovias na 
área urbana, além de uma 
nova ciclovia que vai ligar 
as cidades de Jaguariúna, 
Pedreira e Santo Antônio 

de Posse, que utilizará o 
antigo leito ferroviário no 
local.

“Estamos criando um 
complexo viário que en-
volve as novas ciclovias e 
melhorias nas principais 
vias da nossa cidade. Isso 
melhora a mobilidade ur-
bana e dá mais segurança 
aos motoristas e ciclistas”, 
explica o secretário Josino.

Prefeitura traz para cidade curso gratuito do Sebrae para comerciantes

Prefeitura prossegue com os trabalhos 
da ciclovia do Florianópolis

Trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

DIVULGAÇÃO

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Clima natalino aquece a 
expectativa do comércio

Com a chegada dos 
últimos meses do ano já 
surge no comércio a ex-
pectativa em torno das 
festas natalinas e de ré-
veillon e o aquecimento 
nas vendas que os prepa-
rativos da população para 
estes eventos geram.

A Confederação Na-
cional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) apresentou no mês 
de setembro a expectativa 
de que neste fim de ano o 
comércio varejista cresça 
4,9% nos meses que ain-
da estão por vir. 

Também há uma gran-
de expectativa por parte 
do setor supermercadista 
que prevê uma possibili-
dade de crescimento de 
ao menos 20% com rela-
ção as vendas do último 
ano. Muitos relatam que 
diferente das incertezas 
que marcaram o fim de 
2020, 2022 deverá se ini-
ciar como um período de 
franco crescimento.

É necessário estarmos 
preparados para períodos 
como este em que após 
praticamente dois anos 
de isolamento a popula-

ção que já está vacinada 
e confiante para voltar ao 
convívio cotidiano estará 
novamente nas ruas con-
sumindo. 

O Brasil possui um po-
tencial de consumo repri-
mido que desaguará entre 
estes meses de dezembro 

e janeiro. Caberá ao em-
preendedor saber atrair 
esta clientela com maes-
tria para se colocar em 
posição de preferência de 
mercado. 

É claro que a economia 
nacional possui grandes 
desafios a serem supera-

dos e que eles se refletem 
em nosso cotidiano local. 
A inflação será sim uma 
inimiga dura para a po-
pulação e para os comer-
ciantes, mas ainda assim 
com boas estratégias de 
marketing e atendimen-
to diferenciado o comer-

ciante conseguirá sim ver 
as suas vendas crescerem.

Durante 2020 o setor 
comercial sofreu com os 
efeitos do novo corona-
virus e de algumas polí-
ticas adotadas pelo po-
der público que visavam 
garantir a segurança da 
população, mas que ca-
reciam de um contrapon-
to visando a proteção do 
pequeno empreendedor 
que não veio.

Ao menos as medidas 
adotadas pelo governo 
não foram suficientes 
para a garantia da sobre-
vivência de muitos em-
preendedores de peque-
no porte que tiveram de 
fechar suas portas. Me-
didas como o pagamento 
do auxílio emergencial e 
a flexibilização de con-
tratos empregatícios ti-
veram um efeito positivo 
sobre a economia, mas 
sequer tiveram fôlego 
para manter o cenário se-
melhante ao que se vivia 
anteriormente.

A expectativa real é de 
que apesar de qualquer 
dificuldade econômica 
que se apresente as pes-

soas consumam e com 
isso façam a roda da eco-
nomia girar.

Uma estratégia que 
poderá ser adotada para 
atrair o consumidor nes-
te final de ano para além 
de temas já comuns neste 
período como: a solida-
riedade, o carinho entre 
familiares e a importância 
de se festejar é a impor-
tância de que esse con-
sumidor termine o ano se 
sentindo bem.

Precisamos lembrar a 
este consumidor que mais 
do que qualquer outra 
pessoa ele mesmo mere-
ce ser mimado, merece 
ganhar aquilo com o que 
veio sonhando ao longo 
deste ano. O consumidor 
tem que ser lembrado que 
não será uma compra de 
ano novo que o deixará 
endividado de forma ter-
minal, mas que um pro-
duto que se faz necessário 
poderá lhe dar conforto 
por muito tempo.

Portanto lembre ao seu 
consumidor que após todo 
período de sofrimento ele 
também merece consumir 
e se presentear.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
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Hoje eu quero dialo-
gar com você sobre pro-
blemas que enfrentamos 
no nosso dia a dia com 
às compras de passagens 
aéreas, sendo elas adqui-
ridas em sites de vendas 
disponíveis na internet 
ou também vendidas nas 
agências de viagens. 

As reclamações desses 
tipos de serviços são va-
riadas, mas em todas delas 
sempre encontramos pro-
blemas de todas as formas, 
seja desde o cancelamento 
da viagem sem estorno 
dos valores pagos, seja a 
falta de informações cla-
ras e adequadas, seja pela 
má prestação de serviços 
em geral. 

Infelizmente, temos 
uma gama de problemas 
que em alguns casos são 
solucionadas no Procon, 
mas em outros casos a 
justiça é chamada a diri-
mir conflitos por conta da 
má vontade de solucionar 
problemas quando envol-
ve vários tipos de servi-
ços que são contratados, 
mas não cumpridos pelas 
empresas que vendem as 
passagens e as empresas 
aéreas. 

Como aqui eu não te-
nho espaço e, nem é o 

objetivo, para tratar de 
problemas específicos 
de cada consumidor, vou 
abordar as questões jurí-
dicas que estão inseridas 
no nosso ordenamento ju-
rídico, bem como decisão 
do nosso Tribunal de Jus-
tiça em torno de algumas 
questões. 

A Constituição Federal 
considera a proteção do 
consumidor como direito 
fundamental e princípio 
balizador das ativida-
des econômicas (art. 5º, 
XXXII, e 170, CF). 

Desse modo, tendo em 
vista a vulnerabilidade do 
consumidor, o Código de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (CDC) preza pela 
dignidade dos consumido-
res, bem como pela prote-
ção dos interesses econô-
micos, pela transparência 
e harmonia nas relações 
de consumo. 

Dessa forma, o CDC 
estabeleceu os direitos 
básicos dos consumidores 
e princípios norteadores 
das relações de consumo, 
sendo tais princípios, da 
vulnerabilidade, boa-fé, 
confiança e a transpa-
rência, com objetivo de 
harmonizar os interesses 
das partes, e equilíbrio 

no mercado de consumo, 
contido no artigo 4º, inci-
sos I, II e III, CDC. 

Com base em tais prin-
cípios e regras, todo con-
sumidor possui o direito à 
obtenção de informações 
adequadas e claras sobre 
os serviços e produtos, 
com especificações corre-
tas de suas características, 
composição e preço, nos 
termos do artigo 6º, inci-
so III, do CDC, vejamos: 

 Art. 6º São direitos bá-
sicos do consumidor:

III - a informação ade-
quada e clara sobre os dife-
rentes produtos e serviços, 
com especificação correta 
de quantidade, caracterís-
ticas, composição, quali-
dade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem. 

Sendo esse entendi-
mento reforçado pelo art. 
31 do mesmo código con-
sumerista. 

Trago uma decisão im-
portante sobre esse aspec-
to de danos aos consumi-
dores que são lesados por 
essas práticas anticonsu-
meristas, como segue. 

EMENTA: PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS. 
INTERMEDIAÇÃO DE 
VENDA DE PASSA-
GEM AÉREA. LEGI-
TIMIDADE PASSIVA. 
DANOS MATERIAIS 
COMPROVADOS. DA-
NOS MORAIS CONFI-
GURADOS. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. FI-

XAÇÃO MANTIDA. 
Embora a ré seja interme-
diadora da venda aéreas, 
responde pela falha da 
prestação do serviço que 
comercializa, pois atua 
na cadeia de fornecedo-
res. Autores que alegam 
atendimento telefônico. 
Em que pese ao fato de 
o inc. VIII do art. 6º do 
CDC não retirar a obri-
gação do autor em provar 
o fato constitutivo do seu 
direito, a prática demons-
tra que a única prova de 
informações obtidas por 
meio da central de aten-
dimento é o número do 
protocolo fornecido no 
ato, sendo incumbência 
da prestadora de serviço 
impugnar o protocolo in-
dicado pelo consumidor 
ou demonstrar o conteúdo 
dos atendimentos. Ré que 
não impugna, tampouco 
comprova o conteúdo do 
protocolo de atendimento 
telefônico feito aos auto-
res. Dever de indenizar 
reconhecido. Devida a de-
volução do valor pago por 
novas passagens aéreas, 
bem como a devolução do 
valor da passagem can-
celada. Comprovação dos 
pagamentos realizados por 
meio de faturas de cartão 

de crédito, sem impugna-
ção especifica da ré. Fato 
que ensejou mais que mero 
aborrecimento, causando 
danos morais aos autores. 
Quantum indenizatório fi-
xado em valor que não se 
mostra excessivo pelo que 
não merece redução. Re-
curso desprovido. 

Como visto, não resta 
dúvida quanto a obrigação 
de indenização por parte 
de empresas fornecedoras 
de serviços de passagens 
aéreas, sendo que nesta 
relação todas as empre-
sas, sendo quem vendeu 
a passagem e a empresa 
aérea, respondem de for-
ma solidária. Lembre-se, 
tenha em mãos protoco-
los, e-mails, conversas de 
Whatsapp, pois você terá 
que fazer provas do que 
estão sendo alegados. 

Por fim, a ideia aqui é 
levar um pouco de conhe-
cimento e instrução para 
você saber dar um trata-
mento para esse tipo de si-
tuação.  No mais, o Procon 
está à sua disposição, mas 
você pode também procu-
rar um advogado e ajuizar 
ação na justiça, isso vai 
depender de caso a caso. 

Fico por aqui. Um ex-
celente fim de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Agência de viagem e defeitos nos serviços 
prestados aos consumidores 

Direitos e deveres

Direitos
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Um ótimo Sábado para 
você. Hoje vou falar um 
pouco sobre a ESTRUTU-
RA DO SOLO.

Quando falamos sobre 
estrutura do solo ficamos a 
imaginar como e o que é, 
a estrutura do solo é uma 
propriedade física a qual 
utilizamos para classificar 
os horizontes do solo e 
avaliar as relações e os im-
pactos sofridos pelo solo 
em função dos tipos de 
manejos aplicados.

Par se ter um bom pla-
nejamento sobre o tipo de 
manejo do solo, devemos 
ter conhecimento várias 
áreas da ciência do solo.

Conhecer a estrutura 
do solo facilita para que 
possamos identificar, as 
causas que possam estar 
interferir no desenvolvi-
mento da cultura implanta-
da como também realizar 
a classificação de um hori-
zonte do solo em estudo e 
verificar os impactos cau-
sados pelo tipo de manejo 
do solo.

Vamos elucidar alguns 
conceitos como:

O que é a estrutura do 
solo?

Pode-se dizer que está 

relacionada as característi-
ca e condições de aspecto 
visível, até a estrutura de 
organização dos minerais 
que compõem um agrega-
do do solo

Como se classifica a 
estrutura de um solo?

A estrutura dos solo 
com relação aos seus as-
pectos morfológicos, sua 
classificação não é dos 
mais complicados, po-
rém, tratando da estrutura 
do solo, leva-se em conta 
três aspectos relacionados 
ao tipo de agregado que é 
quanto a forma, o tama-
nho e o grau de desenvol-
vimento.

Formas das estruturas 
do solo.

A classificação é fei-
ta descrevendo-se a geo-

metria apresentada pelo 
agregado do solo. Pode-se 
encontrar agregados com 
as seguintes formas, La-
minar, Prismática, Colu-
nar, Bloco angular, Bloco 
subangular e Bloco gra-
nular. Na figura a seguir 
pode-se notar como são 
essas formas.

Os processos pedoló-
gicos envolvendo vários 
fatores tais como, tipo de 
mineral, a presença de 
agentes cimentantes, as 
forças físicas, o tamanho 
das partículas, o pH e até 
os tipos de cargas do solo, 
é que  dão origem a esses 
formatos de agregados

Grau de 
desenvolvimento e 
Tamanho das estruturas 
do Solo.

O tamanho das estru-

turas do solo  podem ser 
divididos nas categorias, 
muito pequeno, peque-
no, médio, grande e mui-
to grande. A intensidade 
de revolvimento do solo 
pode ser relacionada com 
o tamanho das estruturas 
do solo. Em literatura es-
pecífica pode-se encon-
trar tabelas que trazem 
informações sobre as di-
visões métricas para cada 
categoria citada. Quan-
do tem-se um solo com 
estrutura que apresenta 
agregados de menor, ta-
manho, isso indica que 
esse solo sofreu ou sofre 
uma ação maior de forças 
físicas, seja pela ação de 
chuvas, rolamento, ma-
nejo com maquinários e 
outros processos de ma-
nejo. Existe uma outra 
categoria de classificação 
da estrutura do solo que 
está relacionada ao seu 
grau de desenvolvimento 
a qual leva em considera-
ção a Força de Coesão do 
Agregado. Essa categoria 
divide-se em Sem Estru-
tura, ou seja, sem nenhu-
ma força de coesão, como 
no caso da areia pura e, 
Com Estrutura, que nesse 
caso é dividida em Fraca, 

Moderada e Forte quanto 
a força de coesão apre-
sentada pelo agregado.

Qual a importância e a 
influência da estrutura 
com relação ao manejo 
do solo?

Após relembrar alguns 
conceitos sobre a estru-
tura e a classificação do 
solo, vamos ver algumas 
da relações que essas pro-
priedades podem exercer 
no manejo do solo. Como 
exemplo, podemos citar é 
em relação á velocidade 
de infiltração da água no 
solo em diferentes tipos 
de estrutura. Veja a ima-
gem a seguir.

Na figura acima, po-
de-se notar que o cami-
nho da água no solo com 
estrutura granular será 
muito menor que em um 
solo com estrutura lami-
nar. Esse detalhe permite 
dimensionar os períodos 
de irrigação o manejo da 
aplicação de adubos e o 
tipo de cultura a ser im-
plantada no solo. Portan-
to é muito importante sa-
ber o tipo de estrutura do 
solo para que não se corra 
o risco de ocorrência de 
problemas no desenvolvi-

mento das plantas em fun-
ção de má aeração ou por 
compactação.

Comentário:
Espero que tenha con-

seguido de uma manei-
ra resumida e objetiva 
esclarecer os conceitos 
básicos sobre a estrutura 
e classificação do solo. 
Existem fontes literárias 
na internet sobre o as-
sunto, portanto, àqueles 
que queiram informações 
mais detalhadas, sugiro 
que procurem artigos so-
bre o assunto nos portais 
da EMBRAPA, IAC e ou-
tros órgãos de pesquisa e 
estudo.

Que você tenha um 
ótimo final de semana, 
com a certeza de uma 
semana próspera e com 
a realização de grandes 
projetos em sua vida, em 
nome do SENHOR JE-
SUS CRISTO.

Fonte: https://agropos.
com.br/estrutura-do-so-
lo/?utm_campaign=in-
formativo_173_e-mail_
m a r ke t i n g _ - _ n ove m -
b r o _ 2 0 2 1 & u t m _ m e -
dium=email&utm_sour-
ce=RD+Station 

Com o avanço do nú-
mero de pessoas ligadas 
à internet e com as mu-
danças constantes do 
mercado, cada vez mais 
as empresas, inclusive 
as do agronegócio, pre-
cisam estar em constante 
processo de reinvenção e 
adaptação, o que as ve-
zes torna-se muito difícil 
de realizar quando de-
terminada empresa não 
está presente no mundo 
digital. E perante o atual 
momento que a socieda-
de vive: uma pandemia 
global, isso torna-se im-
prescindível.

Mas se por um lado 
é necessário se adaptar, 
imediatamente surge um 
problema à vista: como 
fazer para estar em con-
sonância com a lei?

Esta pergunta é perti-
nente, afinal, se fora dos 
domínios do mundo digi-
tal já temos uma gama de 
dispositivos legais para 
seguir, imagine na in-
ternet onde teoricamen-
te, é mais “fácil” que as 
pessoas encontrem seus 
produtos? Então, vamos 
analisar a questão.

Sabemos que com 
o advento da internet, 
as negociações ficaram 
muito mais rápidas, e na 
maioria dos casos, ins-
tantâneas, como acontece 
quando alguém compra 
algo de um e-commerce 
(loja virtual).

Ao clicar em comprar 
e efetivar a operação, 
ocorre um negócio do 
ponto de vista jurídico 
que geram obrigações 
inerentes a este. Como 
na maioria das vezes as 
compras acontecem por 
cartão de crédito/débi-
to, o pagamento acaba 
sendo quase que instan-
tâneo, faltando apenas a 
obrigação do vendedor 
de entregar o produto ao 
comprador.

Agora, como funciona 
a relação de pós venda, 
caso o cliente não goste 
do produto, ou desista da 
compra?

Quem regula tudo isso 
é o Decreto nº 7.962/2013 
(Lei do e-commerce) que 
reforça o que está previs-
to no Código de Defesa 
do Consumidor, trazen-
do no seu Artigo 5º além 
dos deveres do fornece-
dor, também a possibili-
dade do cancelamento da 
compra sem nenhum tipo 
de ônus ao consumidor 
(Direito do Arrependi-
mento) em até sete dias 
úteis, contados do rece-
bimento deste.

O fato é que muito 
disso assemelha-se ao 
contrato físico. Quan-
do falamos de compra e 
venda pela internet, nós 
estamos falando de con-
trato imediato e direto, 
onde há duas vontades: 
a do vendedor de vender, 

pois expôs seu produto 
em seu e-commerce e o 
desejo do comprador de 
adquirir o produto. 

Quando o compra-
dor realiza a compra, é 
como se as duas partes 
estivessem uma em fren-
te à outra assinando um 
contrato, pois como já 
explicado, esta instanta-
neidade gerada pela in-
ternet assemelha-se a um 
contrato firmado pesso-
almente ao vivo.

Obviamente que há al-
gumas exceções quanto a 
isso, como por exemplo 
transações de compra e 
venda por e-mail.

Quando uma compra 
e venda é firmada via 
e-mail, ou algum ou-
tro mecanismo de troca 
de mensagens onde há 
margem para pessoas 
não estarem presentes 
no mesmo momento que 
recebem uma proposta, 
é cabível um prazo ra-
zoável para que uma das 
partes obtenha uma res-
posta da outra.

É importante sa-
lientar que o aplicativo 
WhatsApp, por ser uma 
ferramenta de mensa-
gens instantâneas, confi-
gura, diferentemente do 
e-mail, um negócio jurí-
dico imediato, pois lá as 
duas pessoas estão em 
tempo real discutindo e 
negociando uma com a 
outra.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Compra digital no agro 

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
Sócio na AgroBox  Assessoria e Capital em Agronegócios
E-mail: caius.godoy@agroboxadv.com.br

https://jaguarplasticos.com.br/
https://mariaditasenepol.com.br/
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Esporte Morungabense

Na terça-feira chegou 
ao fim a União Cup, um 
dos maiores campeona-
tos de futebol de base do 
estado de São Paulo. A 
competição teve início em 
meados de março e contou 
com 12 agremiações e 4 
categorias cada uma delas, 
ou seja, 48 equipes, mais 
de 1200 garotos de 10 a 14 
anos e aproximadamente 
300 integrantes de comis-
sões técnicas. 

Pela categoria sub 11, 
o campeão foi o Grêmio 
Sumaré. Na categoria sub 
12, o Guarani FC sagrou-
-se. No sub 13 foi o Atlé-
tic Academy e no sub 14 
novamente o Guarani FC, 
com atletas que treinam no 
seu projeto de Morungaba, 
ou seja, de quatro catego-
rias, o alvi verde conquis-
tou duas delas.

Jogando no estádio 
Luis Scavone, em Itatiba, 

a equipe sub 14 do Gua-
rani FC, representada pelo 
Projeto Burgrinho - Uni-
dade Morungaba, fran-
quia oficial do Guarani 
FC, sagrou-se campeão da 
primeira edição da União 
Cup ao vencer nos pênal-
tis (7 a 6). A equipe da In-
ter de Limeira que estava 
sendo representada pelo 
projeto Atlétic Academy/
Noac, após empate em 1 
a 1 no tempo normal com 
gols de Marinho para o 
Atlétic e Arthur para o Bu-
gre, o jogo foi para as pe-
nalidades. 

Comentado por muitos 
como o melhor jogo da 
competição, essa final não 
poderia ser diferente devi-
do a qualidade técnica das 
duas equipes que realiza-
ram um jogaço, com mui-
tas chances de gols para as 
duas equipes, com poucas 
faltas e muita raça, porém, 

o time bugrino, comanda-
do pelo Prof Julio do Vadu, 
foi mais feliz e converteu 
todas as 7 cobranças de pê-
naltis e ficou o título. 

A campanha do Guara-
ni FC foi praticamente im-
pecável, sendo que, em 15 
jogos foram 14 vitórias, 1 
empate, 48 gols marcados 
e 6 gols sofridos. Melhor 
ataque e melhor defesa, 
tendo ainda o zagueiro 
Gustavo Pereira como arti-
lheiro da competição com 
10 gols. O impressionante 
aproveitamento de 99% na 
competição.

Guarani FC; Nabil, 
Lodetti, Gustavão, Ram-
pazzo, Gui Bragança, Ian, 
William Silva, Ryan, Lu-
cas Lima, Gustavo, Vi-
tor, Gustavo Machado, 
Vinicius, Groppo, Natan, 
Torquatto, Guilherminho, 
Artur, Indio, Donabella, 
Pace, João Pedro, Luis 

Prof. Julio do 
Vadu

Guarani é campeão invicto da União Cup 2021

O poder da caminhada

Esportes

CONFRATERNIZAÇÃOCONFRATERNIZAÇÃO

  19 .99812-623319 .99812-6233 19 .99995-528119 .99995-5281 19 .3867-141119 .3867-1411

RESERVASRESERVAS

Guilherme, Malcon, Breno 
e Quiricy. 

Comissão Técnica; Téc-
nico: Profº Julio do Vadu, 
Auxiliar: Robson Fonseca, 
Preparador de Goleiros: 
Wendel Penteado, Prepa-
rador Físico: Marcio Gio-
vanélli, Logística: João 
Pedro, Administrador: 
Rogério Guedes, Coorde-

nador: Renato Frederico e 
Diretor: Gustavo Rosolen.

O coordenador Rena-
to (Pé Mucho) e o diretor 
Gustavo Rozolen agrade-
cem a todos os colabora-
dores que apoiam o projeto 
base Morungaba, à dire-
toria do Operários FC por 
ceder o estádio para a final, 
aos familiares, integrantes 

da comissão técnica e a to-
dos os atletas pelo brilhan-
te desempenho n a 
competição.

Time segura faixa em homenagem ao massagista Wagner Vicente Maciel (Géla) que faleceu vítima da Covid-19

Atualmente a prática re-
gular de atividade física e 
exercício físico faz parte da 
rotina das pessoas na busca 
de um estilo de vida saudá-
vel, melhora dos indicadores 
de saúde e principalmente 

longevidade. A caminhada 
é uma das atividades mais 
populares, tendo diversos 
adeptos mundo afora. 

Muito buscada pelo seu 
baixo custo, necessidade 
de poucos equipamentos e 

principalmente por ser fácil 
de ser realizada em qual-
quer lugar, seja área urba-
na ou rural, em academias 
ou pelas ruas e parques, é 
muito eficaz no resultado 
de bem estar e qualidade 

de vida. Esta atividade é 
classificada como exercí-
cio aeróbico, produzindo 
bons resultados na perda 
de peso e emagrecimento, 
melhora nas funções car-
dio-respiratórias, melhora 
nos índices metabólicos 
do sangue como colesterol 
e triglicerídeos, fortaleci-
mento nos músculos dos 
membros inferiores, pro-
porciona bem estar metal, 
aumento da taxa de endor-
finas, serotonina e outros 
hormônios do prazer. 

Diversos são os benefí-
cios da caminhada e a cada 
dia são descobertas novas 
variáveis para esta ativida-
de essencial para a vida, 
como trilhas por áreas de 
matas, caminhos rurais, 
circuitos urbanos, rotas 
turísticas associando ativi-
dade física e patrimônios 
históricos e naturais, com-
petições como trekking, 
enduros a pé, provas de re-
sistência de longa duração, 
dentre outras. Todas têm 
como base a caminhada e 
seus benefícios a uma prá-
tica de vida saudável, mui-
tas vezes contemplativas 
da sintonia do homem e o 
meio ambiente.

Entretanto, algumas 
restrições e recomenda-
ções são necessárias para 
iniciar no mundo das cami-
nhadas, como uma avalia-
ção médica prévia. Buscar 
um profissional de Educa-
ção Física para prescrição 
da atividade ideal reali-
zando uma periodização 
de treinamento visando o 
resultado a ser atingido, 
buscar orientação nutricio-
nal junto à um profissional 
competente para isto. 

Recomenda-se realizar 

a caminhada de maneira 
progressiva, fazendo o uso 
de um calçado adequado 
com bom amortecimento 
que assim reduz os im-
pactos nas articulações. 
Usar roupas apropriadas 
que absorvam o suor e 
não promovam um super-
-aquecimento do corpo, 
promover hidratação cons-
tante durante o esforço, 
fazer refeições leves antes 
da atividade, buscar terre-
nos planos quando está na 
fase inicial da atividade, 
podendo aumentar o grau 
de dificuldade baseado na 
evolução do treinamento, 
ser disciplinado e cons-
tante na prática da cami-
nhada sendo recomendado 
pela OMS e outros órgãos 
uma frequência mínima 
de três vezes por semana, 
realizar a caminhada em 
horário mais fresco e com 
boa umidade relativa do ar, 
por fim ser perseverante na 
atividade com dedicação e 
foco nos objetivos a serem 
alcançados.

O movimento da cami-
nhada é um movimento na-
tural como classificam os 
estudiosos da Ciência do 
Movimento, é o movimen-
to da marcha, fase evolu-
tiva do desenvolvimento 
humano desde sua infância 
até a vida adulta. Impor-
tante destacar a postura 
durante a caminhada, de-
vendo o tronco está numa 
posição anatomicamente 
correta, os braços soltos 
paralelos com o tronco e 
as pernas promovendo o 
movimento de alavanca 
biomecânica sincronizada.

A necessidade de ser-
mos ativos afasta o risco 
de doenças como infarto, 

derrame, degenerações 
articulares, dores nas cos-
tas, doenças crônico-de-
generativas como câncer 
e outras, enfim vencer o 
sedentarismo é uma meta 
a ser atingida. Para tan-
to a caminhada mostra-se 
muito eficiente e barata, 
dependendo basicamen-
te da força de vontade do 
praticante e essencialmen-
te vencer o “MIMIMI” de 
buscar desculpas para tudo 
afim de procrastinar a rea-
lização da atividade física.

Viver de maneira sau-
dável atualmente é pré-re-
quisito para alcançar vida 
longa, sendo que os desa-
fios para isto somente au-
mentam ao longo do tem-
po, principalmente quando 
somos testados diante dos 
efeitos adversos trazidos 
por uma pandemia. Nunca 
se pensou tanto em saúde 
como agora e a maneira 
mais econômica de cuidar 
da saúde é a prevenção, 
tendo como forte aliada a 
atividade física e o exercí-
cio físico para isto.

Parafraseando o poeta 
Fernando Pessoa podemos 
afirmar que “Caminhar é 
preciso, viver não é pre-
ciso”, dando um sentido 
atual a célebre frase e tra-
duzindo dela seu ensina-
mento podemos dizer “Ca-
minhar é preciso para viver 
mais e melhor, viver não é 
preciso pois temos tantas 
variáveis que torna a vida 
incerta”.

Dedico este artigo a to-
das as pessoas que como 
eu, fazem caminhada pe-
las ruas e parques de nossa 
cidade e podem colher os 
benefícios desta simples e 
eficiente atividade física.

https://jaguarplasticos.com.br/
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Comunidade é conscientizada sobre Câncer 
de Mama e Colo do Útero por alunos do Grupo UniEduK

13

Durante todo o mês de outubro, estudantes dos cursos da Saúde promoveram a conscientização sobre o Câncer 
de Mama e Colo do Útero na Interclínicas da UniFAJ e nas UBS Roseira de Baixo, Tanquinho e Florianópolis

Em ação conjunta, es-
tudantes dos cursos de 
Saúde do Grupo UniEduK 
conscientizaram sobre 
Câncer de Mama e Colo 
do Útero a comunidade 
atendida na Interclínicas 
da UniFAJ e nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
Roseira de Baixo, Tanqui-
nho e Florianópolis, a fim 
de promover a campanha 
“Outubro Rosa”, o que 
perdurou todo o mês. 

Dessa forma, as ações 
multidisciplinares conta-
ram com alunos de Medi-
cina, Nutrição, Psicologia, 
Fisioterapia, Farmácia e 
Enfermagem, além disso, 
foram planejadas e execu-
tadas com as equipes das 
UBS, professores, facilita-
dores e preceptores. Tanto 
as UBS atendidas quanto 
os demais envolvidos fa-
zem parte da Integração 
Ensino e Serviço entre o 
Grupo UniEduK e Secre-
taria Municipal de Saúde 
de Jaguariúna. 

De acordo com a gesto-
ra da Interclínicas, Maria 
Lucia S. Penna Chaves, 
as ações foram além da 
promoção da saúde e pre-

Educação

venção da doença como 
incentivo à coleta de Pa-
panicolau, solicitação de 
mamografia, orientação 
e conscientização sobre 
o autoexame das mamas. 
“As ações têm abordagens 
apoiadas em pilares que, 

comprovadamente, con-
tribuem na prevenção do 
câncer, tais como hábito 
alimentar saudável, ativi-
dade física, importância da 
qualidade do sono e alívio 
de estresse”, explica. 

Assim sendo, as ativi-

dades foram desenvolvi-
das em forma de oficinas, 
palestras e atendimento 
individual conforme a 
necessidade identifica-
da com a finalidade de 
informar e esclarecer às 
mulheres sobre Câncer de 

Mama e Colo do Útero. 

“Quando colocamos 
em prática ações dessa 
magnitude, desenvolve-
mos em nossos estudan-
tes competências socio-
emocionais como olhar 

humanizado, trabalho em 
equipe, respeito ao saber 
do outro e seu papel en-
quanto futuro profissional 
da saúde e, acima de tudo, 
melhoramos a formação 
de ‘pessoas’”, conclui a 
gestora da Interclínicas.

DIVULGAÇÃO

https://grupounieduk.com.br/
https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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ou em momentos de exci-
tação o cão fique preso e 
delimitado em um espaço 
do banco. Para cães me-
nores, existem caixas de 
transportes que são esco-
lhidas de acordo do kg de 
peso de seu animal, para 
que assim a caixa seja o 
suficiente para o mesmo 
deitar-se e se levantar 
com segurança durante a 
viagem. Este também é 
indicado para o transpor-
te de felinos. 

Além do modo que 
vocês devem transportar 
seus pets de maneira se-
gura, separei aqui algu-
mas dicas de manejo para 
que a viagem seja o mais 
tranquila possível. 

1 - Deixei deu Pet em 
jejum alimentar de 4 ho-
ras antes da viagem e 1 
hora hídrico. Isso faz com 
que se evite os possíveis 
enjoos com o balançar do 
veículo;

2 - A cada 2 horas de 
viagem, se possível, faça 
paradas para que seu pet 
possa fazer suas necessi-
dades e possa realizar hi-

dratação;
3 - Leve junto a sua 

bagagem acessórios que 
seu pet costuma utilizar 
(camas, cobertas, brin-
quedos, comedouros e 
bebedouros) 

4 - É OBRIGATÓRIO 
TER EM MÃOS A CAR-
TEIRA DE VACINAÇÃO 
DE SEU PET ATUALI-
ZADA. A CARTEIRA 
DE VACINAS REMETE 
AO DOCUMENTO DE 
SEU PET! PARA VIA-
GENS A OUTROS ES-
TADOS É NESSÁRIO 
UM GUIA DE TRÂN-
SITO EMITIDO PELO 
MEDICO VETERINÁ-
RIO. 

5 - Se seu pet não for 
acostumado com passeios 
de carro, faça um teste 10 
dias antes da viagem para 
que ele possa se adaptar. 

6 - Durante o caminho, 
mantenha a temperatura 
do carro semelhante ao 
externo. Nada de ar con-
dicionado! 

Boa viagem! Nos ve-
mos na próxima edição. 

DIVULGAÇÃO

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Férias a vista
Dicas de como viajar com seu melhor amigo

Ao decidir fazer uma 
viagem de férias em fa-
mília e seu pet, não é tão 
simples rsrs... Não basta 
colocar seu pet no carro 
e cair com o pé na estra-
da. Alguns cuidados de-
vem ser tomados para se 

evitar transtorno a você e 
seu pet.

O transporte irregular 
de seu amigo no carro 
em território brasileiro, 
sejam viagens curtas ou 
longas, com eles soltos 
no banco, pode ser peri-

goso em um acidente e 
pode acarretar multas e 
até apreensão do veículo. 
Existe um mercado muito 
amplo de acessórios que 
podem ser utilizados para 
transportar corretamente 
seu pet. 

Em casos de cães 
grandes e ou gigantes, 
existem cintos de segu-
rança pet os quais uma 
parte se acopla nas co-
leiras e outra no acessó-
rio do cinto fazendo com 
que em freadas bruscas e 

(19) 3867-4558

VIAJE COM SEU MELHOR AMIGOVIAJE COM SEU MELHOR AMIGO
EM SEGURANÇA!EM SEGURANÇA!

Temos tudo para a proteção do seuTemos tudo para a proteção do seu
pet.pet.

Rua Cândido Bueno, 1441, Centro - Jaguariúna/SP

•

https://mariaditasenepol.com.br/
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Círculo cromático das cores
Como prometido, hoje vamos falar um 
pouco sobre os círculos cromáticos das 
cores que é muito presente no universo 
da moda e que ajuda nas composições de 
looks coloridos. 
O círculo cromático é uma representação 
de cores primárias, secundárias, terciárias 
e suas variações. Ao todo, o círculo é 
dividido em 12 partes, iniciando do 
vermelho, passando pelas cores do arco-íris 
laranja, amarelo, verde, azul, azul índigo e 
finalizando na cor violeta.
O responsável pela sua criação foi Isaac 
Newton no século XVII. As cores, ao contrário 
do que se pensava, não eram modificações 
da cor branca, mas partes dela. 
Então, conhecendo as cores do círculo 
cromático, é importante saber que existe 
diferença entre as combinações de cores 
do círculo cromático entre si (primárias, 
secundárias, terciárias) das combinações 
entre as cores do círculo, chamadas de 
harmonizações.
A maioria das coleções de moda se 
utilizam desses conceitos em suas 
composições, vamos entender como são as 
combinações harmonias ou composições 
monocromáticas, complementares, 
análogas e triádicas:

Composições monocromáticas
A ideia é um look de uma mesma cor ou 
mesmo “tom sobre tom”, com variações de 
uma mesma cor.

Composições análogas
As cores análogas são vizinhas umas das 
outras no círculo cromático. Uma harmonia 
desse tipo significa entrepor cores de um 
grupo próximo dentro do círculo.

Composições complementares

A harmonia das cores complementares é 
associada à ousadia e ao contraste. Uma 
cor é complementar da outra que está do 
lado oposto do círculo cromático, como o 
verde e vermelho ou azul e laranja. 

Composições tríades
Esta combinação é a mais ousada, mas é 
perfeitamente harmônica. A composição 
tríade é formada por cores que têm entre si 
a mesma distância. como se formassem um 
triângulo com suas pontas. Um exemplo 
é a combinação entre as cores primárias 
amarelo, azul e vermelho.

Vitória Savioli 

Vem comigo

Eis a maior dúvida dos jovens atuais, viver o 
hoje ou planejar o futuro?

Muitas pessoas se dividem entre al-
gumas frases:

“Viva o hoje porque o amanhã é in-
certo”

“O futuro a Deus pertence” 
“Plante hoje, colha amanhã”.

O que tenho para lhes dizer é: SE 
PREPARE E NÃO PERCA TEMPO!

Independentemente de como, quan-
do ou onde, o tempo nunca deixa de 
passar. “Daqui 5 anos, quem começou a 
faculdade hoje terá uma nova profissão. 
Em 1 ano a mudança alimentar pode te 
deixar 15 kg mais magra. Em 2 anos, ter 
aceito o convite para jantar pode ter vi-
rado casamento”. O tempo sempre irá 
passar, portanto construa HOJE o seu 
futuro. 

O futuro nunca vai mudar a sua vida. O 
seu futuro é a consequência do presente. 

Você não precisa acelerar, basta não 

parar. Entre o plantio do presente e a 
colheita do futuro existem duas coisas: 
o idealizar e o realizar. A escolha é sua! 

Todos nós sabemos que quanto mais 
aceleramos o carro, mais combustível 
gastamos, porque velocidade não tem 
nada a ver com economia e na vida é 
exatamente assim, 90% das pessoas 
que aceleram, cansam e desistem. 

Seja consistente, não seja apressa-
do. Não se preocupe em fazer as coisas 
de uma vez, faça um pouquinho todos 
os dias.

“100% das pessoas falam que vão 
fazer. 50% fazem uma vez. 30% fazem 1 
semana. 10% fazem 1 mês. 1% faz por 6 
meses, e pouquíssimos fazem mais que 
1 ano. A VIDA PREMIA ESSES POUQUIS-
SIMOS”.

A vida é uma maratona, não é uma 
corridinha. 

Falhou? Tá falhado, e NÃO se falha 
mais nisso!

Você sabe que está no caminho certo quando 
perde o interesse de olhar para trás!
O passado já não existe mais, ele é só uma me-
mória que deve ser consultada às vezes somente 
para se lembrar de tudo que viveu. Nunca use o 
passado como muro de lamentações, lá está sua 
biografia e não você‼️
O dia que você escolher olhar adiante e focar nos 
planejamentos dos seus sonhos você estará no 
caminho certo. Dedique tempo ao seu futuro, 
olhe para frente e planeje suas realizações, assim 
você já não terá mais vontade de olhar para trás
Já pensou em como sua vida seria diferente se 
pudesse olhar na direção correta? Busque ajuda. 
Sempre é momento! Você só precisa decidir!

Gabriel Lira

Mente humana
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Como lidar com a volta ao trabalho  
depois da licença-maternidade

Parque D. Pedro Shopping estreia ‘Natal Mágico Disney’

Não se cobre tanto e se organize para passar por essa fase com mais tranquilidade e gerando mais autonomia em seu filho 

Por Natalia Avanci 
Fontenele

A volta à rotina de traba-
lho, após o nascimento do 
bebê, pode parecer um bi-
cho de sete cabeças. O laço 
construído entre mãe e filho 
durante a gestação fica ain-
da mais fortalecido após a 
mãe tomar o bebê em seus 
braços e sentir seu cheiro. 
É mágico. Ali você se tor-
na mãe, e a criança, filho. 
Por isso, o desprendimento 
após esse período intenso 
de dedicação causa ansie-
dade na mãe e na criança. 
Afinal de contas, foram 120 
dias praticamente só de vo-
cês.

Mas querer voltar ao tra-
balho não é apenas normal. 
Faz parte da vida de todas 
nós, e isso não torna nin-
guém uma mãe pior, mas, 
sim, fala de alguém que 
também precisa cuidar da 
carreira. Então, se planejar 
para esse momento, desde 
a gestação, é fundamental. 
O primeiro passo é cons-
truir uma rede de apoio de 
confiança que possa ajudar 
no momento desse “afasta-
mento”. 

Toda mãe precisa esco-
lher as batalhas, mas nenhu-

ma é mais importante que a 
felicidade de um filho. Sem 
desmerecer nenhuma outra, 
como mãe de um menino 
de três anos, listei cinco di-
cas para lidar melhor com a 
culpa de voltar ao trabalho 
e sobre como tornar esse 
momento mais fácil para a 
criança. Confira. Você vai 
ver que já faz muitas dessas 
coisas no seu dia a dia no 
trabalho. Por que não apli-
car agora também na ma-
ternidade?

1. Aprenda a delegar 
tarefas

Depois de passar meses 
dedicados a cuidar exclusi-
vamente do filho, é comum 
sentir culpa no retorno do 
trabalho. A insegurança ao 
deixar a criança com outras 
pessoas é um sentimento 
natural. Contudo, quando 
isso é inevitável vai ser pre-
ciso – e desafiador – delegar 
a tarefa para outra pessoa. 
Para amenizar a inseguran-
ça, procure construir uma 
rede de apoio com antece-
dência. A criança vai ter 
mais tempo para interagir 
com essa outra pessoa, ou 
mesmo com outras pessoas, 
se você tiver mais de uma. 
É um momento importante 

para mãe e para o filho.   

2. Ouça outras 
experiências. Converse 
com mães!

Cada experiência de 
maternidade é única, nós 
sabemos, mas ouvir outras 
mães que estão passando 
ou já passaram por esse 
momento pode acalmar o 
coração. 

Como mãe, que tem um 
filho pequeno e uma rotina 
intensa no hospital, essa 
troca foi fundamental. É 

um momento complicado, 
mas vai passar. Pode con-
fiar!

3. Aproveite melhor 
seu tempo e entregue 
qualidade

Coloque qualidade no 
tempo que você tem com 
seu filho. Esteja com ele de 
fato. Organize sua rotina de 
modo que possa aproveitar 
e realizar atividades impor-
tantes com ele, como brin-
cadeiras e jogos, e acom-
panhar os grandes marcos 

da vida dele. Também é 
importante manter conta-
to com a criança durante o 
período de trabalho com li-
gações curtas, por exemplo. 

4. Se planeje. A 
amamentação pode 
continuar

É possível continuar 
amamentando, mesmo tra-
balhando fora. Você tem 
três opções para armazenar 
leite: de forma manual ou 
com uso de bombinha ma-
nual e elétrica. Não há um 

A magia Disney to-
mará conta do Parque 
D. Pedro Shopping, ad-
ministrado pela Aliansce 
Sonae, a partir deste sá-
bado (6), quando o em-
preendimento dará início 
à celebração da época 
mais aguardada do ano. 
Os visitantes serão sur-
preendidos com o “Natal 
Mágico Disney”, que terá 
a encantadora decoração 
“Mickey e Amigos”, que 
tornará o passeio espe-
cial e inesquecível. Nes-
te ano, o público poderá 
participar, ainda, do sor-
teio de dois Mini Cooper 
elétricos.

O clima natalino começa 
logo na entrada, pois todos 
os seis acessos ganharão 
iluminação especial. A pas-
sarela, no Anel de Águas em 
cima da Praça de Alimen-
tação, terá um brinquedo 
gigante com o personagem 
mais icônico da Disney: 
Mickey Mouse, que há 
mais de 90 anos encanta di-
ferentes gerações. Cascatas 
em LED de 15 metros de 
altura no elevador panorâ-
mico prometem iluminar a 
Praça de Alimentação. Os 
corredores das Flores e das 
Pedras ganham cenários 
para fotos com uma grande 
guirlanda inspirada no ca-
mundongo mais famoso do 
mundo, além do Mickey e 
da Minnie em 3D.

Na Alameda, a atração 
imperdível é a reprodução 
do Mickey com 4 metros 
de altura que estará toda 
iluminada. Ao redor, brin-
quedos acessíveis, tais 
como escorregador, balan-
ço e gira-gira, podem ser 
frequentados gratuitamen-
te. Além disso, o paisagis-
mo receberá iluminação, 
trazendo o clima de encan-
tamento.

jeito certo, mas, sim, aquele 
que mais se adequa a cada 
mãe. Comecem a guardar 
o alimento 15 dias antes de 
retornar ao trabalho. Isso 
vai gerar um sentimento 
de mais segurança. No fre-
ezer, o leite dura 15 dias e 
na geladeira, 24 horas. Em 
casa, você pode continuar a 
rotina de amamentação nor-
malmente até que o bebê 
queira. 

5. Seja transparente. Não 
saia escondido

Jamais faça isso, porque 
quando a criança perceber, 
vai sentir uma sensação de 
abandono. Construa, des-
de cedo, uma relação de 
confiança com o bebê. Ex-
plique com carinho e “sem 
choramingos” que precisa 
se ausentar, mas que estará 
em casa em breve. Quando 
ele perceber o seu retorno, 
dia após dia, o choro vai 
diminuir. Esse momento é 
extremamente importante 
para a criança, pois ele co-
meçará a lidar melhor com 
a ansiedade, algo importan-
tíssimo para seu futuro.

*Natalia Avanci 
Fontenele é médica 

pediatra e mãe do Enrico. 

Já o Papai Noel espe-
ra os visitantes próximo 
à passarela, no Anel de 
Águas. Seguindo os proto-
colos sanitários, ele aten-
derá com distanciamento, 
e o uso de máscaras será 
obrigatório para as fotos.

“Os personagens da 
Disney agradam a todas 
as idades e, por isso, é 
uma excelente oportu-
nidade para pais e filhos 
celebrarem a magia do 
Natal juntos, com toda a 
magia que a marca traz. 
Os visitantes encontra-
rão uma decoração lúdi-
ca, cheia de luz e beleza. 
Além disso, teremos o 
retorno do Papai Noel de 
forma presencial, o que 

torna o momento ain-
da mais especial”, conta 
Taís Tavares, gerente de 
Marketing do Parque D. 
Pedro Shopping.

“Estamos em um dos 
períodos mais especiais e 
esperados do ano, e que-
remos oferecer aos nossos 
visitantes muito mais que 
excelentes opções de com-
pras, como a oportunidade 
de passar momentos de 
lazer com a família e com 
os amigos num ambiente 
encantador, que represente 
bons sentimentos e des-
perte sorrisos nas pessoas. 
Este é o intuito de darmos 
vida ao ‘Natal Mágico 
Disney’. Será um período 
especial, de alegria, amor 

e esperança”, completou o 
superintendente do Parque 
D. Pedro Shopping, Mar-
celo Zaffalon. 

Natal e sustentabilidade
O Parque D. Pedro 

Shopping, que possui o 
cuidado com as pessoas 
e a preservação do meio 
ambiente integrados à 
sua estratégia de negó-
cio, vai sortear, também 
como promoção de Na-
tal, dois Mini Cooper elé-
tricos. A cada R$400,00 
em compras, será gerado 
um número da sorte, e o 
sorteio acontecerá no dia 
12 de janeiro. A partici-
pação acontece até o dia 
06/01. Todas as informa-

ções sobre regulamento, 
prazos, lojas participan-
tes, cadastramento digi-
tal de notas e regras de 
participação serão dis-
ponibilizados em breve. 
“Oferecemos experiên-
cias únicas para pelo 
menos 1,6 milhão de 
pessoas por mês e com 
o dever de salvaguardar 
o meio ambiente para as 
gerações atuais e futuras, 
contribuindo com o de-
senvolvimento sustentá-
vel”, conclui Zaffalon. 

Serviço:
“Natal Mágico Disney” 
- Parque D. Pedro 
Shopping
Início: 6 de novembro

Endereço: Av. Guilherme 
Campos, 500 - Jardim 
Santa Genebra

Horário de atendimento 
do Papai Noel: 
De segunda a sábado, das 
10h às 22h
Domingos, das 12h às 
20h
Intervalos: segunda a 
sábado, das 13h20 às 14h 
e das 18h às 18h40
Domingos, das 15h30 às 
16h30
Protocolo sanitário: 
O atendimento do 
Papai Noel será com 
distanciamento. O uso de 
máscara é obrigatório e 
não é permitido retirar a 
máscara para as fotos. 
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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

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:

WALDEMAR DOS SANTOS SOUZA e APARECIDA DE FATIMA 
CHAVES. Ele, de nacionalidade Brasileira, jardineiro, solteiro, nascido 
em PÉROLA, PR, no dia 06 de fevereiro de 1967, residente e domicilia-
do na Rua Marconato, Nº 151, Vila Miguel Martini, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de SEBASTIÃO GERALDO DE SOUZA e de MARIA CÍCERA 
DOS SANTOS SOUZA. Ela, de nacionalidade Brasileira, doméstica, sol-
teira, nascida em OCAUÇU, SP, no dia 06 de abril de 1966, residente e 
domiciliada na Rua Marconato, Nº 151, Vila Miguel Martini, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de LEOBINO TEIXEIRA CHAVES e de EUNICE AL-
VES PEREIRA. 

MARCELO LEONI GOMES DA SILVA e ELIANE LOPES FARIA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, mecânico, solteiro, nascido em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 12 de agosto de 1978, residente e domiciliado na Av. 
Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ 
GONÇALVES DA SILVA e de THEREZA LEONI DA SILVA GOMES. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida 
em CAMPO MOURÃO, PR, no dia 01 de dezembro de 1986, residente e 
domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de CELINA LOPES DE FARIA. 

THIAGO ROBERTO ROSSINHOLI e MAIARA PEREIRA COSTA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico de laboratório, divorciado, nasci-
do em CAMPINAS, SP, no dia 12 de maio de 1983, residente e domicilia-
do na Rua José Luiz Silho, Nº 678, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de PAULO ROBERTO ROSSINHOLI e de ROSANGELA LOPES 
DA SILVA ROSSINHOLI. Ela, de nacionalidade Brasileira, embaladora, 
solteira, nascida em PIRAPEMAS, MA, no dia 28 de agosto de 1995, 
residente e domiciliada na Rua José Luiz Silho, Nº 678, Nova Jaguariúna, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO DA SILVA COSTA e de LU-
CINETE DA COSTA PEREIRA. 

ANTONIO RAYMUNDO BOGO DOS SANTOS e ÉLLEN CRISTINA 
GOMES. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de máquina, solteiro, 
nascido em JOINVILLE, SC, no dia 07 de maio de 1980, residente e 
domiciliado na Rua Sobral, Nº 93, Iririu, JOINVILLE, SC, filho de ELIO-
MAR FERREIRA DOS SANTOS e de LOURDES BOGO DOS SAN-
TOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, analista fiscal, divorciada, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 01 de maio de 1985, residente e domiciliada 
na Rua Airton Senna, Nº 1426, Chácara Recreio Floresta, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de  e de LUCILENA APARECIDA GOMES. 

FABIO MOLLER CARVALHO e NATÁLIA CAVALCANTI DE 
ARAÚJO. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de produção, soltei-
ro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 03 de julho de 1982, residente e 
domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA CARVALHO e de 
ROSA MARIA RETAMERO MOLLER CARVALHO. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 
09 de janeiro de 1989, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 51, 
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de ROBERTO CAVAL-
CANTI DE ARAÚJO e de MARISA GOMES. 

ANTONIO FRANCISCO DA LUZ DA COSTA e LUCIANA OLIVEI-
RA DE ALMEIDA. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de pro-
dução, solteiro, nascido em TIMBIRAS, MA, no dia 05 de novembro de 
1994, residente e domiciliado na Rua Orestes Gothardo, Nº 291, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de OSMAR NUNES DA COS-
TA e de NILSA DA LUZ DA COSTA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
operadora de produção, solteira, nascida em COROATÁ, MA, no dia 25 
de agosto de 1996, residente e domiciliada na Rua Orestes Gothardo, Nº 
291, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de MANOEL DE 
ALMEIDA e de LUCILENE SANTANA DE OLIVEIRA. 

EWERTON LAMIM DA SILVA SANTOS e KARINA DE PAULA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade Brasileira, guincheiro, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 10 de junho de 1993, residente e domiciliado na 
Rua Francisco Corrêa Viana, Nº 248, Jardim Boa Vista I, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ALCIDES JOSÉ DOS SANTOS e de ADRIANA LAMIM 
DA SILVA SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar adminis-
trativa, solteira, nascida em ARAXÁ, MG, no dia 20 de fevereiro de 1989, 
residente e domiciliada na Rua Aristides Rizzoni, Nº 100, Jardim Cruzei-
ro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ DONIZETE DA SILVA e de 
DORALICE DE PAULA SILVA. 

ELIENAI HENRIQUE DA COSTA e GIOVANNA CALEGARI DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, vigilante, solteiro, nascido 
em COSMÓPOLIS, SP, no dia 26 de janeiro de 1996, residente e domici-
liado na Av. Alexandre Marion, Nº 670, Vila Toscana I, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ADILSON DA COSTA e de SELMA MARIA ROSA DA 
COSTA. Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 15 de abril de 2002, residente e domiciliada na 
Av. Alexandre Marion, Nº 670, Vila Toscana I, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de THIAGO HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA e de ALESSANDRA 
CALEGARI TAVARES. 

MARCOS VIEIRA DOS SANTOS e ESTELLA APARECIDA DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, metalúrgico, solteiro, nascido 
em RONCADOR, PR, no dia 06 de julho de 1986, residente e domici-
liado na Chácara Três Potes, s/n, Colmeia, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS e de MARIA MADALENA GENE-
ROSO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, Recepcionista, 
solteira, nascida em OSASCO, SP, no dia 12 de outubro de 1984, residen-
te e domiciliada na Chácara Três Potes, s/n, Colmeia, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS e de TEREZINHA LOU-
RENÇO CARNEIRO DOS SANTOS. 

LEONARDO CHAVES DA SILVA e EMILY DA SILVA DE OLIVEI-
RA. Ele, de nacionalidade Brasileira, atendente, solteiro, nascido em 
MOGI DAS CRUZES, SP, no dia 18 de janeiro de 2001, residente e do-
miciliado na Rua Carvalho, Nº 386, Terras da Capela de Santo Antônio, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ GONZAGA MOURA DA SILVA e 
de SIRLENE DA ROCHA CHAVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
estudante, solteira, nascida em SUMARÉ, SP, no dia 14 de abril de 2004, 
residente e domiciliada na Rua Cel. Amâncio Bueno, Nº 588, centro, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de ISRAEL MARTINS DE OLIVEIRA e de CE-
LIA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA. 

LEVI HENRIQUE DE SOUSA e GISELLE CRISTINA PIMENTA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, montador elétrico, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 28 de agosto de 1985, residente e domiciliado 
na Rua Antônio João Tonella, Nº 220, Bosque de Barão Geraldo, distrito 
de Barão Geraldo, CAMPINAS, SP, filho de ERLI DE SOUSA e de RO-
SELI PEREIRA DE SOUSA. Ela, de nacionalidade Brasileira, fonoau-
dióloga, divorciada, nascida em UBERABA, MG, no dia 04 de fevereiro 
de 1988, residente e domiciliada na Rua José Antônio da Silva, Nº 332, 
Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de VALDIVINO DOS REIS 
PIMENTA e de CRISTINA SILVA PIMENTA. 

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

JAGUARIÚNA, 04 de novembro de 2021.

EDITAIS

https://www.instagram.com/lava_rapido59/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 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/

