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INGRESSOS

26 NOV 
A 4 DEZ

Jaguariúna de Mãos 
Dadas lança promoção 
“Natal Iluminado”

O projeto Jaguariúna de Mãos 
Dadas, que sorteou um Iphone 12 
para os consumidores do comér-
cio de Jaguariúna em setembro, 
lança agora a promoção “Natal 
Iluminado”. Com o intuito de 

continuar fomentando o comér-
cio local, a promoção sorteia 
agora uma moto zero quilômetro 
em parceria indireta com a Con-
cessionária Suzuki Major Motos

Página 4

O Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE), res-
ponsável pela construção da Bar-
ragem Pedreira, no rio Jaguari, 

entre os municípios de Pedreira e 
Campinas, já executou 35% das 
obras e a previsão é concluí-las 
até o final de 2022. A obra tem 

como objetivo principal garantir 
a segurança hídrica de mais de 5 
milhões de pessoas.

Página 7

O Jaguariúna Rodeo Fes-
tival será realizado após dois 
anos de suspensão desde a úl-

tima edição por conta da pan-
demia da Covid-19. O evento 
acontece nos dias 26 e 27 de 

novembro, e 03 e 04 de dezem-
bro. A festa foi autorizada pelo 
Governo Estadual por conta da 

redução dos indicadores da do-
ença e do avanço na vacinação. 
Para participar, é obrigatória a 

apresentação do certificado de 
imunização.

Página 3

Jaguariúna está entre as ci-
dades que têm boa gestão fis-
cal, de acordo com o Índice 

Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) 
divulgado neste mês pela Fede-
ração das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro. O levanta-
mento apresenta uma radiogra-
fia completa da situação das 

contas públicas municipais em 
todo o País e é baseado nos re-
sultados fiscais oficiais, decla-

rados pelas prefeituras à Secre-
taria do Tesouro Nacional.

Página 9

Com estrutura maior, Rodeio de 
Jaguariúna prepara atrações surpresas e 
homenagem à Marília Mendonça
O Rodeio de Jaguariúna será o primeiro entre os grandes do Brasil a voltar a ser realizado após a suspensão por conta da pandemia da Covid-19

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) já executou 35% das obras

Contas da Prefeitura têm boa gestão fiscal, segundo índice Firjan

Apesar do pouco tempo, a empresa responsável pelo evento decidiu 
ampliar o recinto e, por isso, a capacidade, que antes era prevista 

para ser de 30 mil pessoas por dia, foi estendida para 35 mil

Construção da Barragem Pedreira 
deve ser concluída até o fim de 2022

DIVULGAÇÃO
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Cada vez mais popular e atrativa, a 
Black Friday deve aquecer o volume 
de vendas do Estado de São Paulo. De 
acordo com uma pesquisa realizada pela 
Federação das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de São Paulo (FC-
DLESP), com a participação das princi-
pais CDLs do Estado, o aumento deve 
ficar em torno de 5%. 

Neste ano, os lojistas esperam que o va-
rejo receba uma alta demanda de compra. 
Isso porque, segundo a entidade, o consu-
midor está mais otimista e confiante para 
as comemorações de fim de ano. Mesmo 
com o bom desempenho do e-commer-
ce na data e com a acelerada adaptação 
do varejo físico para o on-line, de acor-

do com o levantamento da FCDLESP, as 
vendas devem apresentar um equilíbrio 
entre os dois ambientes.

O atual cenário do varejo tem mostra-
do bons resultados e por isso a previsão 
para as vendas da Black Friday é positiva. 
A data, que tem atraído boa parte dos con-
sumidores, será um termômetro essencial 
para o Natal. 

Com o impacto econômico causado 
pela pandemia da Covid-19, para os lo-
jistas, os clientes devem aproveitar a data 
para adiantar as compras de Natal. Além 
dos descontos e promoções, a facilidade 
no pagamento deve motivar a compra, já 
que o consumidor está mais antenado e 
cauteloso ao pesquisar sobre os produtos.  
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Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

Nos quadros hipocondría-
cos, predominam os temores 
e as preocupações intensas 
com a ideia de ter uma doen-
ça grave. Essas ideias surgem 
geralmente a partir de sensa-
ções corporais ou sinais físi-
cos insignificantes. O indiví-
duo procura constantemente 
os médicos e os serviços de 
saúde para ter garantias de 
que não tem doença grave. 
Entretanto, embora haja uma 
preocupação enorme com a 
possibilidade de sofrer de tais 
doenças, essas preocupações 
não possuem caráter deliran-
tes, podendo o indivíduo fazer 
uma crítica, em algum mo-
mento, quanto ao caráter ab-
surdo de suas preocupações.

Já a somatização é um 
termo de significação muito 
ampla, referente ao processo 
pelo qual um indivíduo usa 
(consciente ou inconsciente-
mente) seu corpo ou sintomas 

corporais para fins psicológi-
cos ou para obter ganhos pes-
soais. Os sintomas comuns 
são dores difusas (cefaleias, 
lombalgias, artralgias, dores 
abdominais, “corpalgias”, 
etc.), sintomas gastrintes-
tinais, (náuseas, diarreias, 
dispepsias, etc.) e síndromes 
pseudoneurológicas.

A somatização pode ocor-
rer na presença de doença fí-
sica demonstrável (intensifi-
cando demasiadamente a sua 
apresentação sintomática), 
assim como na ausência de 
qualquer patologia física. Em 
geral, há o desejo de adquirir 
o papel de doente físico para 
obter ganhos primários (psi-
cológicos, intrapsíquicos) ou 
secundários (sociais sou in-
terpessoais). A somatização 
pode servir como um meio 
de comunicação quando a 
expressão verbal mais direta 
está bloqueada. Pode também 

representar uma forma de so-
frimento e desconforto em 
pessoas que não conseguem 
reconhecer e verbalizar seus 
sentimento, ou seja, não con-
segue identificar sentimentos 
e diferenciá-los de sensações 
corporais, assim como a difi-
culdade de falar sobre as pró-
prias emoções e a tendência a 
ter um estilo de pensamento 
orientado para o externo. Os 
fatores citados podem ser mais 
frequentes em alguns grupos 
sociais e culturais e possivel-
mente se associa a certos tra-
ços de personalidade, como 
introversão, isolamento e pio-
res relações interpessoais. 

Os quadros de somatização 
pode ser situacionais e transi-
tórios (durante uma fase difí-
cil da vida), ou instáveis e du-
radouros, passando a ser um 
estilo ou modo de conduzir à 
vida. As pessoas hipocondría-
cas e somatizadoras tendem a 

rejeitar a ideia de que seu so-
frimento seja de origem psico-
lógica ou psicossocial. 

Como se sabe, a somatiza-
ção é provocada por desequilí-
brios internos, sejam de ordem 
psíquicas ou não. Contudo, as 
representações psíquicas exer-
cem papel fundamental nesse 
processo. Nesse caso, falamos 
das experiências emocionais 
que nutrimos ao longo de 
nossas vidas. Grandes even-
tos deixam grandes marcas. 
Ou seja, a construção do nos-
so lado emocional ao longo 
do tempo pode ser determi-
nante à nossa saúde no futuro. 
A intensidade dela dependerá 
diretamente dos estímulos 
proposto pelo ambiente en-
quanto nos desenvolvíamos. 
Isso explica porque alguém 
é mais suscetível a determi-
nada doença enquanto outra 
pessoa não.

Cabe ressaltar que o am-

biente onde vivemos tem papel 
fundamental nessa construção 
somática, influenciando em 
nossas percepções. Por meio 
dele, recebemos os gatilhos 
que transformam nossas emo-
ções, pensamentos e reações. 
Isso pode explicar porque al-
guém adoece bastante e outra 
pessoa tem saúde de ferro.

Segundo a (OMS), soma-
tização é a construção física 
de um equilíbrio biológico 
e/ou psíquico numa pessoa. 
Ou seja, se a nossa mente e o 
corpo estão desregulados, os 
mesmos darão sinais físicos 
ao nosso corpo físico. Dessa 
forma, desenvolvemos doen-
ças relacionadas diretamente 
com esse desequilíbrio.

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

Síndromes hipocondríacas e somatização

O  Legislativo Municipal reali-
za Audiências Públicas  anteriores 
à votação final. Como cidadão que 
acompanha a luta pela Preservação 
do Patrimônio Histórico, tenho visto 
obstáculos enfrentados, em se tratan-
do de preservar a memória, a história, 
a identidade deste município e de seu 
povo. Sabemos que o desenvolvimento 
da cidade deve fazer-se planejadamen-
te sem destruir a sua paisagem cultu-
ral.  Há casarões construídos desde o 
final do século XIX, até meados do 
século XX que são caracterizados por 
singular estilo arquitetônico que foto-
grafam uma época.  São verdadeiros 
monumentos que mostram uma  his-
tória que não pode ser apagada, prin-
cipalmente de  um Centro Histórico, 
no marco zero da cidade.   Até ocor-
rer o moroso processo de  Inventário e 
Tombamento deles  pelo Conselho  do  
Patrimônio  eles  correm sério risco 
de desaparecimento. Tais construções 

encontram-se selecionadas e votadas 
no Cadastro do Patrimônio Histórico 
Municipal desde 2012. Grande núme-
ro de imóveis foi destruído nas últimas 
décadas. Alguns deles foram  desca-
racterizados  por reformas, assim que 
comprados por  donos interessados só 
na locação dos mesmos como  prédios 
comerciais. Há necessidade de se in-
cluir  no Plano Diretor do Município 
a preservação, manutenção arquitetô-
nica desses  patrimônios   municipais. 
Possam  tais imóveis que já figuram 
no Cadastro do Patrimônio terem as-
seguradas legalmente sua preservação 
no novo Plano Diretor. Sejam eles res-
guardados por cuidados específicos de 
preservação e de revitalização deste 
hipercentro, marco zero, onde nasceu 
a Vila Bueno em 1894.  O hipercentro 
histórico já foi delimitado  em Reu-
nião CONPHAAJ/ 2020. Ele abrange 
área  envolvendo as ruas de  Alfredo 
Engler a Lauro de Carvalho, de Síl-

via Bueno a José Alves Guedes. Nela  
há  poluição visual de  outdoors com 
seus luminosos e  propagandas que 
escondem o patrimônio arquitetônico. 
As fachadas históricas necessitam de 
reconstituição, restauração.   Aquela  
excessiva fiação elétrica e telefônica 
entre muitos postes poderia tornar-se 
subterrânea, mormente nesta área.  A 
sinalização do trânsito poderia fazer-
-se em solo eliminando postes e placas. 
As calçadas deveriam ser novamente 
padronizadas com pedras portuguesas, 
assentadas  com esmero, como foram 
em 1970, com  desenho característi-
co do cognome da cidade, “Estrela da 
Mogiana”. Carecem de serem unifor-
mizadas e niveladas, pois representam 
séria ameaça de queda a todos, princi-
palmente aos idosos. Há necessidade 
de rearborizar a cidade, lembrando-se 
de que há árvores certas para locais 
certos.  È imprescindível num novo 
Plano Diretor a inclusão de incentivos 

fiscais aos proprietários e a seus patri-
mônios:  1º- Isenção de IPTU para os 
imóveis já inventariados e/ou tomba-
dos. 2º- Criação de um Fundo Muni-
cipal de proteção ao Patrimônio His-
tórico.  3º- Transferência do Potencial 
Construtivo. Sejam beneficiados os 
proprietários de Patrimônios com in-
centivos equivalentes em novas áreas e 
construções. Não se substituem Patri-
mônios Históricos de um centro histó-
rico por edifícios residenciais moder-
nos.  Há espaços novos para bairros 
modernos vizinhos ao marco zero da 
cidade. “Cada coisa no seu lugar. Cada 
lugar com sua coisa.” Planejemos com 
visão e cuidado o crescimento de Ja-
guariúna! Nossa terra e nosso povo 
merecem por direito a sua História!

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

Plano Diretor na Câmara Municipal    

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

Com estrutura maior, Rodeio de Jaguariúna prepara 
atrações surpresas e homenagem à Marília Mendonça
O Rodeio de Jaguariúna será o primeiro entre os grandes do Brasil a voltar a ser realizado após a 
suspensão por conta da pandemia da Covid-19

O Jaguariúna Rodeo 
Festival será realizado 
após dois anos de suspen-
são desde a última edição 
por conta da pandemia da 
Covid-19. O evento acon-
tece nos dias 26 e 27 de 
novembro, e 03 e 04 de 
dezembro. 

A festa foi autorizada 
pelo Governo Estadual 
por conta da redução dos 
indicadores da doença e 
do avanço na vacinação. 
Para participar, é obriga-
tória a apresentação do 
certificado de imunização.

A expectativa da orga-
nização é de que essa edi-
ção seja a mais grandiosa 
de todos os tempos. “Será 
o grande marco da retoma-
da do entretenimento ao 
vivo e presencial”, afirma.

A venda dos ingressos 
está aberta pela internet e 
em ponto oficial no Cen-
tro Cultural de Jaguariú-
na. Os espaços do evento 
se dividem entre arena, 
pista premium, camarote 
Super Bull, Open Super 
Bull e Camarote Brahma.

Estão confirmados 
para o evento os cantores 

Gusttavo Lima, Henrique 
e Juliano, Barões da Pisa-
dinha e outros. A cantora 
Marília Mendonça, faleci-
da em um acidente aéreo 
em Piedade de Caratinga 
(MG), na sexta-feira, 05, 
aos 26 anos, era uma das 
atrações do dia 03 e o Fes-
tival está preparando uma 
série de homenagens à 
eterna Rainha da sofrên-
cia. Detalhes ainda não 
foram divulgados.

“A saudade da Marília é 
o que nos inspira a plane-
jar algo que esteja à altura 
do que ela sempre fez por 
nós”, diz o organizador do 
rodeio, Gui Marconi.

No dia que Marília 
faria a apresentação no 
rodeio, ainda estão pre-
vistos os shows de João 
Gomes, Jorge e Mateus 
e JetLag. A presença 
do cantor João Gomes 
no line up do evento foi 
confirmada na semana 
passada e a organização 
diz que está planejando 
outras novidades para os 
shows já confirmados.

João Gomes é o fenô-
meno das plataformas di-

gitais com o hit “Meu Pe-
daço de Pecado”. O astro 
do piseiro - uma inovação 
do forró conhecida nacio-
nalmente durante a pande-
mia da Covid-19 - entra na 
programação, que já esta-
va definida, como atração 
‘“surpresa”, turbinando a 
noite. 

Estrutura
Quem está aguardan-

do ansioso há dois anos 
pela Rodeio de Jaguariúna 
pode se preparar para uma 
festa ainda mais grandiosa. 
A arena principal ganhou 
1 mil metros quadrados no 
espaço que anteriormente 
era 5,2 mil m².

Além disso, mais duas 
palmeiras tiveram de ser 
plantadas para acompa-
nhar a expansão. Isso por-
que as árvores se tornaram 
uma marca da produção, 
dando um toque especial 
no paisagismo do local 
ao trazer uma sensação de 
expansão da arena para a 
praça de alimentação e 
demais tendas.

Acompanhando o cres-
cimento da arena, os ca-

confraternização 
Botequim

 19 .99812-6233 19.99995-5281 19 .3867-1411

marotes Brahma e o Super 
Bull também ganharam 
800 metros cada um.

Concurso de Rei e 
Rainha

A procura de suas no-
vas realezas, o Jaguariúna 
Rodeo Festival volta os 
olhos para as raízes serta-
nejas na eleição da rainha, 
figura já tradicional do 
evento, e do rei, escolhi-
do pela 1ª vez na história 

da festa. Diferentemente 
dos anos anteriores, que 
focava muito mais em pa-
drões estéticos, desta vez, 
a “simplicidade do cam-
po” e o conhecimento do 
“universo agro” são crité-
rios de peso, segundo as 
juradas do concurso.

Os selecionados para a 
2ª fase do concurso come-
çam a disputar uma vaga 
na final a partir deste sá-
bado, 13, em enquetes re-

alizadas no portal G1. O 
resultado será divulgado 
no dia 18 de novembro.

Na fase final, os cinco 
finalistas disputam o prê-
mio, nos dias 19 e 20 de 
novembro, também em 
votação no g1. Os três 
mais votados ganharão 
os títulos de rei/rainha; 
muso/musa; e príncipe/
princesa. O resultado será 
publicado após o dia 21 de 
novembro.

Apesar do pouco tempo, a empresa responsável pelo evento decidiu ampliar o recinto e, por isso, a capacidade, 
que antes era prevista para ser de 30 mil pessoas por dia, foi estendida para 35 mil

DIVULGAÇÃO

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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https://jaguarplasticos.com.br/
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Destaque

Jaguariúna de Mãos 
Dadas lança promoção 
“Natal Iluminado”
Projeto que tem como missão fomentar o comércio 
na retomada econômica tornou-se referência em 
toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC)

O projeto Jaguariúna 
de Mãos Dadas, que sor-
teou um Iphone 12 para 
os consumidores do co-
mércio de Jaguariúna em 
setembro, lança agora a 
promoção “Natal Ilumi-
nado”. Com o intuito de 
continuar fomentando 
o comércio local, a pro-
moção sorteia agora uma 
moto zero quilômetro em 
parceria indireta com a 
Concessionária Suzuki 
Major Motos.

A idealizadora, ceo da 
EIP Cred, Edilaine Alves, 
conta que essa é uma re-
alização que tem o apoio 
de diversos empresários, 
o apoio da Associação 
Comercial e Industrial 
de Jaguariúna e também 
da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo municipal. 

“É uma corrente de força 
que visa dar continuidade 
ao projeto que beneficiou 
tanto os comerciantes 
nesta retomada”, afirma.

Para participar, o clien-
te deve consumir no co-
mércio de Jaguariúna 
e preencher seu cupom 
que será entregue no ato 
da compra e depositar na 
urna da loja. Desta vez a 
ação tem ainda mais par-
ticipantes e você pode 
conhecer todos eles por 
meio da conta no Insta-
gram @jaguariunadema-
osdadas. 

Além do sorteio da 
moto, serão sorteados la-
vadora de roupa, televi-
são, vapi e muito mais. “O 
sorteio ocorre como gran-
de incentivo para que os 
comerciantes participem 

de todo movimento que 
visa tornar o comércio de 
nossa cidade ainda mais 
atrativo durante o período 
natalino”, diz Edilaine. 

O “Natal Iluminado” 
realiza todos os sorteios 
no dia 08 de janeiro de 
2022, visando abranger 
compras do natal, ano 
novo e inclusive as tro-
cas do período de festas, 
dando maior chance de o 
cliente ganhar. Os sorteios 
ocorrem na Praça Umbe-
lina Bueno.

Sobre o projeto
O movimento Jagua-

riúna de Mãos Dadas é 
composto por membros 
do setor comercial local e 
outras pessoas interessa-
das na reestruturação eco-
nômica do município.

O Deputado Federal, 
Baleia Rossi (MDB), reu-
niu-se de maneira remo-
ta com as autoridades de 
Jaguariúna nesta sema-
na para tratar de emenda 
parlamentar impositiva 
destinada para o municí-
pio para ser aplicada em 
entidades que prestam 
serviços de assistência 
à população. A reunião 
ocorreu com autoridades 
municipais, incluindo a 
secretária de Assistência 
Social, Andreia Lizun, e 
representantes das entida-
des Lar Feliz, Associação 
de Amigos do Padre Go-
mes, Centro de Equotera-
pia de Jaguariúna (CEJ), 
Associação Santa Maria 
de Saúde (Asamas), Apae 
Jaguariúna e Associação 
Jaguariunense de Jovens 
Aprendizes (AJJA).

“Foi uma reunião im-
portantíssima e o Deputa-
do expressou seu empenho 
em enviar recursos para 
ajudar em custeio por meio 
de emenda impositiva”, 
diz o vereador Walter To-
zzi. “Sabemos o esforço 
enorme dessas entidades 
para poder manter a qua-
lidade do atendimento e 
principalmente ajudar a 

quem precisa. Agradeço 
ao Deputado Baleia Rossi 
e Jorge Caruso por sempre 
terem um olhar carinhoso 
e respeitoso por Jaguariú-
na”, agradece o vereador.

O pedido de envio de re-
cursos foi feito pelo prefei-
to Gustavo Gustavo Reis, 
vice-prefeita Rita Berga-
masco, vereador Walter 
Tozzi e Cristiano Cecon 
com o apoio do assessor 
parlamentar Arthur Cruz. 
“A reunião foi bastante 
produtiva e os recursos se-
rão bem-vindos para as en-
tidades que tiveram muitas 
dificuldades nos últimos 
meses com a pandemia da 
Covid-19”, diz Gustavo.

Além dos recursos 
que devem ser enviados 
por meio de emenda par-
lamentar impositiva, o 
Deputado Baleia Rossi 
destinou recentemente um 
carro para a Assistência 
Social que vai ajudar nas 
ações municipais. 

Outras conquistas
Durante a 25ª sessão 

ordinária da Câmara Mu-
nicipal, o vereador Tozzi 
ainda falou sobre outras 
conquistas para o municí-
pio. “Para nossa alegria, 

dois parlamentares dessa 
casa, eu e o vereador Ce-
con, pegamos o veículo 
oficial da Câmara no início 
deste ano e fomos até SP e, 
junto a Secretaria de Agri-
cultura, representamos os 
interesses de Jaguariúna e, 
nesta semana, chegou até 
nós o ofício, autorizando, a 
vinda de uma viatura 0km 
para a Guarda Municipal, 
totalmente equipada para 
implementar o programa 
de SP Agro SP mais Se-
guro. É uma viatura para 
o patrulhamento rural que 
muitas vezes são desprovi-
dos da segurança pública”.

Ao todo, os parlamen-
tares levaram até a Capital 
três ofícios. Então, além 
da viatura, a visita resultou 
na conquista da vinda dos 
programas Rotas Rurais 
e Melhor Caminho. “Isto 
é trabalho. Trabalho sério 
destes parlamentares que 
buscam trazer recursos e 
ajudar o desenvolvimento, 
sempre sustentável, de Ja-
guariúna. Meu agradeci-
mento ao Deputado Baleia 
Rossi, Jorge Caruso e ao 
secretário de Agricultura, 
Itamar Borges, que nos 
atendeu neste pedido”, fi-
naliza Walter Tozzi.

Entidades assistenciais de Jaguariúna são 
beneficiadas por meio de emendas impositivas 
destinadas pelo Deputado Federal Baleia Rossi

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Holambra lidera ranking de vacinação na RMC

Construção da Barragem Pedreira 
deve ser concluída até o fim de 2022

Após assinatura de Lucas Sia, moradores serão beneficiados 
com escritura de propriedade definitiva de imóvel

Dois morrem em colisão  
frontal na Rodovia SP-340

Dados são baseados no Ranking de Vacinação do Governo do Estado

 Holambra 

 Pedreira

 Artur Nogueira

 Santo Antônio de Posse

7

O Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holam-
bra já aplicou 26.563 va-
cinas contra a Covid-19 e 
90,2% dos holambrenses já 
receberam a 1ª dose do an-
tígeno. 80,24% têm o ciclo 
completo de imunização, 
ou seja: tomaram as duas 
doses ou o antígeno de 
dose única. Esses números 

fazem da cidade, de acordo 
com dados do VacinaJá, do 
Governo do Estado, a lí-
der no Ranking de Vacina-
ção entre os municípios da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC).

Quando o assunto é 
primeira dose, Holam-
bra é seguida por Monte 
Mor (88,7%), Morunga-

ba (87,4%) e Indaiatuba 
(85,7%). Já no ranking 
de imunização com-
pleta estão, depois da 
Cidade das Flores, In-
daiatuba (79,05%), Mo-
rungaba (76,52%) e Jagua-
riúna (75,48%).

“Este resultado é fruto 
de um trabalho sério, de 
planejamento, compro-

metimento e eficiência da 
equipe de Saúde e de cons-
cientização de toda a co-
munidade”, comemora o 
prefeito de Holambra, Fer-
nando Capato. “Seguimos 
na luta contra a doença 
com muita dedicação. Saú-
de, aqui em Holambra, é e 
sempre será tratada com 
prioridade”.

Dados da doença
O balanço do Departa-

mento Municipal de Saú-
de de Holambra revelou 
nesta quinta-feira, 11, o 
registro de 3 novos ca-
sos de Covid-19. A cida-
de alcança agora 76 dias 
sem mortes em função da 
doença.

O município contabili-

za, desde o início da pan-
demia, 2.116 casos, sendo 
2.101 considerados cura-
dos e 15 óbitos. 9 pessoas 
aguardam, em isolamento 
domiciliar, o resultado de 
exames. O bairro Imigran-
tes soma 591 confirma-
ções, seguido do Centro 
com 197 e do Groot com 
190 registros.

Campo Limpo, Holambra, 
Hortolândia, Indaiatuba, 
Itatiba, Itupeva, Jaguariú-
na, Jundiaí, Limeira, Lou-
veira, Monte Mor, Nova 
Odessa, Paulínia, Pedreira, 
Piracicaba, Sumaré, Va-
linhos, Várzea Paulista e 
Vinhedo. 

O Governo do Estado 
está investindo um total de 
R$297 milhões. Em março 
de 2021, foi necessário um 

aditivo no valor R$41 mi-
lhões em virtude da varia-
ção cambial do dólar. 

Nas obras de Pedreira, 
que não foram paralisadas 
em decorrência da pande-
mia, todos os 240 trabalha-
dores do empreendimento 
executam as respectivas 
funções de acordo com as 
normas da vigilância sani-
tária no combate e preven-
ção à Covid-19. 

Região

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) já executou 35% 
das obras

Carro em que homem e mulher estavam bateu de frente ao invadir a contramão da Rodovia Adhemar Pereira de Barros

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

O Departamento de 
Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), responsável pela 
construção da Barragem 
Pedreira, no rio Jaguari, en-
tre os municípios de Pedrei-
ra e Campinas, já executou 
35% das obras e a previsão 
é concluí-las até o final de 
2022. A obra tem como ob-
jetivo principal garantir a 
segurança hídrica de mais 
de 5 milhões de pessoas.

O reservatório, que faz 
parte de um complexo que 
inclui a barragem de Duas 
Pontes, no rio Camandu-
caia (afluente do rio Ja-
guari), em Amparo, tem o 
objetivo de criar uma reser-
va hídrica estratégica nas 
bacias do Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí. Conjunta-
mente ao Sistema Adutor 
PCJ, o equipamento irá 
beneficiar 23 municípios: 
Amparo, Americana, Ar-
tur Nogueira, Campinas, 

Duas pessoas morreram 
e outras duas ficaram feri-
das em uma colisão frontal 
na Rodovia Governador 
Adhemar Pereira de Bar-
ros (SP-340), em Santo 
Antônio de Posse, na tarde 

de domingo, 07. Segundo 
a Polícia Rodoviária, os 
veículos bateram de frente 
por volta das 13h52 e as 
pessoas que estavam em 
um Fiat Uno, um homem e 
uma mulher, morreram.

A informação passada 
pelos policiais é que o Uno 
invadiu a contramão após 
acessar uma alça da rodovia. 
As outras duas vítimas, que 
estavam em um Ford Ka, ti-
veram ferimentos leves.

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) assinou, nesta sema-
na, um documento para a 
liberação da regularização 
fundiária que irá beneficiar 
526 famílias dos bairros 
Parque dos Trabalhadores 
e do Coração Criança. O 
objetivo é garantir o di-
reito social e legal à ha-
bitação para aqueles que 
moram em assentamentos 
informais localizados nas 

áreas urbanas conforme 
regularização Fundiária 
Urbana (Reurb) baseada 
na Lei 13.465/17.

Durante a assinatu-
ra da licitação, estiveram 
presentes o secretário de 
Planejamento do municí-
pio, Fernando Arrivabene, 
o vereador Henrique Te-
les, e Jaime Vinhedo, re-
presentante da Secretaria 
Estadual de Habitação do 

Estado. Sia (PSD) celebra 
a iniciativa e garante que a 
medida irá regularizar si-
tuações fundiárias penden-
tes há anos. “Fico feliz por 
mais uma vez conseguir-
mos realizar esta união do 
município com o Governo 
do Estado em prol dos di-
reitos sociais. Já estamos 
encaminhando toda a do-
cumentação para o Cartó-
rio e, em breve, teremos 

boas notícias para os mo-
radores”, assegura.

Demanda antiga da 
população de ambos os 
bairros, a liberação para a 
assinatura da escritura da 
propriedade definitiva do 
imóvel nos bairros Parque 
dos Trabalhadores e Co-
ração Criança foi come-
morada pelos munícipes 
como conquista e grande 
vitória. 

 Amparo 

O Núcleo de 
Zoonoses da 
Prefeitura de 
Amparo re-
aliza neste 
sábado, 13, 
a Feirinha 
de Adoção 
de Gatos, na 
Praça Pádua 
Salles, das 9h às 
12 horas. Para a adoção 

responsável, o maior 
de 18 anos pre-

cisa apresentar 
d o c u m e n t o 
com foto e 
comprovante 
de residência. 
Pelo menos 

25 animais es-
tarão na Praça 

para serem levados 
para casa.

Feirinha de Adoção de Gatos 
acontece neste sábado, 13
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Morungaba

Morungaba recebe do Governo do Estado 
veículos e equipamentos para Defesa Civil

Exposição de Arte e Sustentabilidade

Governo também entregou 
carros para os municípios de 
Caconde e Paulínia

Em solenidade reali-
zada nesta semana pela 
Prefeitura da Estância 
Climática de Morungaba, 
o Governo do Estado de 
São Paulo entregou ofi-
cialmente veículos des-
tinados à Defesa Civil 
do município, além das 
Defesas Civis dos muni-
cípios de Caconde e de 
Paulínia. “Não importa o 
dia e a hora, se é feriado 
ou não, esta equipe fan-
tástica da Defesa Civil de 
Morungaba está sempre à 
disposição da população. 
Agradeço a cada inte-
grante desta nossa equi-
pe. Cumprimento tam-
bém o Governo do Estado 
que, junto com o depu-
tado Rafa Zimbaldi, está 
beneficiando hoje três 
municípios com veículos 
e equipamentos que virão 
somar neste trabalho ár-

duo das equipes munici-
pais de Defesa Civil. Em 
nome de toda a população 
morungabense, agradece-
mos ao deputado por este 
veículo e pelos equipa-
mentos”, disse o prefei-
to de Morungaba, Marco 
Antonio de Oliveira, em 
seu pronunciamento du-
rante a solenidade.

A Casa Militar, por 
meio de sua Coordenado-
ria Estadual de Proteção e 
Defesa Civil, em conjun-
to com a União e os mu-
nicípios tem como missão 
a execução da Política 
Nacional de Proteção e 
Defesa Civil, com ações 
e políticas voltadas à ges-
tão de riscos de desastre, 
com foco na prevenção, 
mitigação, preparação, 
resposta e recuperação.  
Neste contexto de auxi-
liar os municípios paulis-

Autoridades reunidas na entrega oficial de veículos ao município

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Arcane teve sua estreia 
na Netflix no ultimo sába-
do, 6, com seu primeiro 
ato, que conta como as 
irmãs Vi e Powder (Jinx) 
perderam os pais e de-
pois se separaram. Muitos 
Campeões apareceram e 
um marcou com “Será?”. 
A série vai muito além 
das “protagonistas”, o te-
lespectador vai se deparar 
com diversas subtramas, 
que estão diretamente co-
nectadas com essas irmãs. 

As regiões apresenta-
das até o momento são 
Piltover e Zaum, mas 
na história existem mais 
regiões como Águas de 
Sentina, Shurima, Ilha 
das Sombras, Noxus e ou-
tras. São inúmeras regiões 
com seu próprio sistema 
politico e seus próprios 
campeões. 

Essa série foca muito 
na dualidade tanto nos 
Campeões quando nas 
próprias cidades, Pilto-
ver é representada como 
uma cidade do progresso 
e onde se concentra as ri-

quezas, enquanto Zaum é 
o oposto uma cidade suja 
e perigosa para aqueles 
que não nasceram lá.

Neste primeiro ato não 
temos somente a origem 
de Jinx e Vi, mas de outros 
campeões e para aqueles 
que prestaram atenção na 
dublagem, perceberam 
que o Vander tem uma 
voz bastante conhecida, 
dentre os campeões per-
tencentes a Zaum, resta 
saber se futuramente este 
campeão vai se lembrar 
de Jink e Vi, já que é uma 
histórica canônica. Mui-
tas perguntas ainda estão 
para serem respondidas. 
Arcane ato dois está dis-
ponível na Netflix. 

Arcane também conta 
com muitos Easter Eggs, 
como o Cho‘Gath, Cava-
leiro; A mascara da Akali 
Lua Sangrenta; E Singed  
estes e outros foram encon-
trado pela usuária do Twit-
ter Zelda (@Pahssion). 

A Riot Games apro-
veitou para anunciar ou-
tro jogo derivado de Lea-

gues of Legends, Hextech 
Mayhem. O jogo vai se 
passar em Piltover. O jo-
gador controlará Ziggs, um 
Campeão especializado 
em explosivos deverá fu-
gir de Heimerdinger, para 
criar a maior bomba que 
Runerterra já viu. Maiores 
detalhes ainda são desco-
nhecidos, mas estará dis-
ponível para PC, Nintendo 
Switch e Netflix. 

Jinx chega em Fortnite 
e além dela poderá ser ob-
tido outros itens pessoais 
dela da serie Arcane.

Por fim, Aos jogadores 
de Warframe está disponí-
vel a atualização de núme-
ro 30, este é a ultima atu-
alização antes da jornada 
New War chegar. Além do 
novo suporte de vida do 
jogo como o jeito de usar 
a Forma, que agora estará 
vinculada a maestria do jo-
gador, guia para os inician-
tes e redução dos recursos 
para fabricação da Railjack 
e dos Necramechs, estes 
que serão itens importantes 
para concluir a New War.

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”.

Uma carta de amor da Riot, para os fãs
Contas em ordem 

Jaguariúna está entre as 
cidades que têm boa gestão 
fiscal, de acordo com o Ín-
dice Firjan de Gestão Fis-
cal (IFGF) divulgado nes-
te mês pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro. O levantamento 
apresenta uma radiografia 
completa da situação das 
contas públicas municipais 
em todo o País e é basea-
do nos resultados fiscais 
oficiais, declarados pelas 
prefeituras à Secretaria do 
Tesouro Nacional.

Indicadores
Jaguariúna obteve a nota 

0,7 no IFGV, que é com-
posto por quatro indicado-
res: autonomia, gastos com 
pessoal, investimentos e li-
quidez. Nos dois primeiros, 
a cidade obteve a nota má-
xima (excelência). A pon-
tuação dada aos municípios 
varia entre 0 e 1, sendo que 
quanto mais próxima de 1 
melhor a gestão fiscal do 
município. O estudo ava-
liou as contas de 2020 de 
5.239 municípios brasilei-
ros e aborda os principais 
desafios para a gestão fiscal 
nas prefeituras. No Estado 
de São Paulo, foram anali-
sadas as contas de 630 dos 
645 municípios.

 Nota A
Em 2020, as contas da 

Prefeitura de Jaguariúna 
também obtiveram o me-
lhor índice de avaliação da 

capacidade de pagamento 
(CAPAG) do Tesouro Na-
cional, um dos principais 
indicadores financeiros 
do País, responsável pelo 
diagnóstico da situação fi-
nanceira de estados e mu-
nicípios. Jaguariúna possui 
nível de excelência no con-
trole de todos os quesitos 
avaliados pelo índice CA-
PAG (endividamento, pou-
pança corrente e liquidez).

Combate à Covid 1
A vacinação em mas-

sa derrubou o número de 
casos e de mortes por Co-
vid-19 em Jaguariúna. É 
o que comprovam os nú-
meros do Boletim Epide-
miológico divulgado pela 
Secretaria de Saúde de 
Jaguariúna. Segundo os 
dados, a queda no núme-
ro de casos confirmados 
da doença em outubro foi 
de 93% e no de mortes, 
de 88%. Em março deste 
ano, quando foi registra-
do o pico de casos e óbi-
tos na cidade na chamada 
segunda onda da Covid, 
Jaguariúna registrou 938 
casos diagnosticados e 
41 mortes. Já em outubro 
esses números despenca-
ram para 63 e 5, respecti-
vamente.

Combate à Covid 2
“É importante destacar 

que, mesmo com a am-
pliação da vacinação, de-
vemos manter os cuidados 
relativos à transmissão 

da Covid, principalmente 
pelo fato de que a pessoa, 
mesmo que vacinada, ain-
da pode ser um veículo de 
transmissão para outras 
pessoas. Além disso, ne-
nhuma das vacinas garan-
te que a pessoa imunizada 
não poderá adquirir Co-
vid. A função da vacina-
ção é diminuir o risco de 
agravamento da doença, 
evitando a necessidade de 
internação ou até mesmo 
óbito”, avalia a secretária 
de Saúde, Maria do Car-
mo Pelisão.

Parlamento 
Metropolitano

O Parlamento Metropo-
litano da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC) 
se reuniu, na sexta-feira, 
05, para mais uma ses-
são ordinária. O encontro 
aconteceu no plenário da 
Câmara Municipal de Cos-
mópolis e contou com a 
presença de vereadores de 
todas as cidades que com-
põem a região. Durante a 
reunião foram discutidos 
assuntos como o alto valor 
dos pedágios cobrados nas 
estradas do estado de São 
Paulo, investimentos que 
precisam ser feitos nos ser-
viços regionais de Saúde, 
o novo processo de con-
cessão do Aeroporto Inter-
nacional de Viracopos, em 
Campinas, e as medidas 
sanitárias para garantia do 
retorno às aulas nas redes 
municipais de Educação.

 Bastidores do poder

Morungaba recebe uma 
ação cultural pelo ProAC-
-ICMS nos dias 24 e 25 de 
novembro com uma ofici-
na gratuita “Arte no Reúso 
de Embalagens” e a expo-
sição “Made in Brasil” do 
artista plástico Rafael Pif-
fer. que contará com traba-
lhos de artistas convidados 
e de alunos que participa-

rão das oficinas. O projeto 
será realizado por meio do 
ProAC-ICMS - Programa 
de Ação Cultural, da Se-
cretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado 
de São Paulo.

 O artista plástico mul-
tidisciplinar Rafael Piffer 
atua há mais de 20 anos 
na área cultural, tendo 

iniciado sua trajetória nas 
artes plásticas, passando 
pelo cinema, produções 
audiovisuais e de eventos. 
“A mostra Made in Brasil 
surgiu da vontade de ex-
pressar a importância da 
união da arte, da natureza 
e sustentabilidade” explica 
o artista. 

Para isso, o projeto re-

sultará na produção de 15 
telas produzidas pelo pro-
ponente e 40 trabalhos dos 
alunos que participarão 
das oficinas gratuitas de 
artes plásticas na região. 
A exposição contará com 
telas produzidas com ma-
teriais orgânicos com a 
mistura de tinta acrílica, 
aquarela, bordados, cola-

gens, associados a elemen-
tos naturais.

Para que esse projeto pu-
desse ser realizado, a Greco 
& Guerreiro, de Morungaba 
e a Fernandez Indústria de 
Papel, de Amparo, destina-
ram parte do ICMS para o 
projeto, por meio do Pro-
grama de Ação Cultural 
(ProAC), em 2020.

As vagas são limitadas 
e poderão participar gra-
tuitamente da oficina de 
artes moradores de Mo-
rungaba com mais de 14 
anos. Durante a oficina, 
serão utilizadas embala-
gens plásticas da empresa 
Greco & Guerreiro e o par-
ticipante poderá levar sua 
própria obra para a casa.

tas com o fornecimento 
de equipamentos ade-
quados, a Coordenadoria 
Estadual vem realizando 
tratativas na Assembleia 
Legislativa de São Pau-
lo desde 2019 a fim de 
sensibilizar os parlamen-
tares da importância de 
direcionar recursos de 
Emendas Parlamentares 

Impositivas ou Demandas 
Parlamentares, com o ob-
jetivo de equipar as Coor-
denadorias Municipais de 
Proteção e Defesa Civil.

Após a captação dos 
recursos, a Casa Militar 
realiza todo o processo de 
aquisição dos equipamen-
tos e executa a transferên-
cia para os municípios por 

meio de convênio. Foram 
entregues equipamentos 
para 33 municípios con-
templados em 2020 e, 
em 2021, serão contem-
plados um total 254 mu-
nicípios paulistas, entre 
eles Morungaba, Cacon-
de e Paulínia, municípios 
que receberam veículos e 
equipamentos - na manhã 
desta terça-feira - com 
emendas do deputado es-
tadual Rafa Zimbaldi que 
esteve presente à soleni-
dade.

“Hoje estamos aqui 
entregando estas viaturas 
e estes kits de equipamen-
tos para a Defesa Civil 
dos municípios de Cacon-
de, Paulínia e Morunga-
ba. Conseguimos através 
de emenda parlamentar 
fazer esta destinação de 
veículos e equipamentos 
que eram uma demanda 
apresentada pelas cida-
des. Estamos à disposição 
dos municípios e quero 
reassumir aqui este meu 
compromisso com toda a 
população de Morunga-

ba que pode contar sem-
pre com nosso mandato”, 
afirma o deputado estadu-
al Rafa Zimbaldi.

Presente ao evento re-
presentando o secretário-
-chefe da Casa Militar e 
coordenador estadual de 
Proteção e Defesa Civil, 
Coronel Alexandre Mon-
clús Romanek, o diretor 
do Departamento de Pro-
teção e Defesa Civil do 
Estado, Tenente Coronel 
da Polícia Militar Fau-
zi Salim Katibe: “Esta 
ação de aparelhamento 
das Defesas Civis dos 
municípios paulistas con-
ta com a parceria do Po-
der Legislativo. De 2019 
a 2021 contemplamos 
mais de 280 municípios 
com viaturas, materiais, 
equipamentos que são de 
grande importância para 
o atendimento do dia a 
dia das Defesas Civis mu-
nicipais, porém que mui-
tas vezes as prefeituras 
não têm condições de ad-
quirir”, explica o Tenente 
Coronel Katibe.

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Jaguariúna

Contas da Prefeitura têm boa gestão 
fiscal, segundo índice Firjan
O estudo avaliou as contas de 2020 de 5.239 municípios brasileiros

Jaguariúna está entre as 
cidades que têm boa ges-
tão fiscal, de acordo com 
o Índice Firjan de Gestão 
Fiscal (IFGF) divulgado 
neste mês pela Federação 
das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro. O le-
vantamento apresenta uma 
radiografia completa da si-
tuação das contas públicas 
municipais em todo o País 
e é baseado nos resultados 
fiscais oficiais, declarados 
pelas prefeituras à Secre-
taria do Tesouro Nacional.

Jaguariúna obteve a 
nota 0,7 no IFGV, que é 
composto por quatro indi-

cadores: autonomia, gastos 
com pessoal, investimen-
tos e liquidez. Nos dois 
primeiros, a cidade obteve 
a nota máxima (excelên-
cia). A pontuação dada aos 
municípios varia entre 0 e 
1, sendo que quanto mais 
próxima de 1 melhor a 
gestão fiscal do município.

A classificação dos mu-
nicípios é feita segundo 
esses conceitos: Gestão de 
Excelência (resultados su-
periores a 0,8 ponto), Boa 
Gestão (resultados entre 
0,6 e 0,8 ponto), Gestão 
em Dificuldade (resulta-
dos entre 0,4 e 0,6 ponto) e 

Gestão Crítica (resultados 
inferiores a 0,4 ponto).

“Esses dados do Índi-
ce Firjan refletem as boas 
práticas de gestão fiscal 
adotadas pela Prefeitura 
de Jaguariúna nos últimos 
anos. Desde 2017, temos 
mantido alto índice nos in-
dicadores da Firjan, o que 
comprova que estamos no 
caminho certo, que é o da 
responsabilidade fiscal”, 
diz a secretária de Admi-
nistração e Finanças de 
Jaguariúna, Elisanita Apa-
recida de Moraes.

O estudo avaliou as 
contas de 2020 de 5.239 

municípios brasileiros e 
aborda os principais de-
safios para a gestão fiscal 
nas prefeituras. No Estado 
de São Paulo, foram anali-
sadas as contas de 630 dos 
645 municípios.

Nota A pelo Tesouro
Em 2020, as contas da 

Prefeitura de Jaguariúna 
também obtiveram o me-
lhor índice de avaliação da 
capacidade de pagamento 
(CAPAG) do Tesouro Na-
cional, um dos principais 
indicadores financeiros 
do País, responsável pelo 
diagnóstico da situação fi-

nanceira de estados e mu-
nicípios. Jaguariúna pos-
sui nível de excelência no 
controle de todos os que-
sitos avaliados pelo índice 
CAPAG (endividamento, 
poupança corrente e liqui-
dez). 

Contas aprovadas pelo 
TCE

Outro órgão a validar 
as contas da Prefeitura de 
Jaguariúna é o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) 
de São Paulo. O tribunal 
aprovou as contas de 2017, 
2018 e 2019 da Adminis-
tração municipal. 

O Município de Ja-
guariúna ganhou des-
taque nos últimos anos 
pela seriedade, eficiên-
cia e responsabilidade na 
gestão fiscal, em função 
da implantação de ações 
planejadas e transparen-
tes, que previnem riscos 
e corrigem desvios ca-
pazes de afetar o equilí-
brio das contas públicas, 
mediante o cumprimento 
de metas de resultados 
entre receitas e despesas 
e a obediência a limites 
e condições previstos na 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

A tradicional chegada 
do Papai Noel de Maria Fu-
maça já tem data marcada 
para acontecer em Jaguari-
úna. Será no domingo, 05 

de dezembro, e a Prefeitu-
ra preparou tudo para que 
a população possa receber 
o bom velhinho no Centro 
Cultural.

O trem está previsto para 
chegar às 19h e será recebi-
do pela Encantada de Natal 
com a Banda do Papai Noel. 
A criançada poderá apro-

veitar para tirar fotos com e 
fazer pedidos, tudo gratuita-
mente.

Além da chegada do Pa-
pai Noel, a Secretaria Muni-

cipal de Turismo e Cultura 
também preparou uma pro-
gramação completa que vai 
deixar a cidade no clima do 
Natal durante todo o mês de 

Chegada do Papai Noel ocorre no dia 05 de dezembro

O bom velhinho chega no Centro Cultural

IVAIR OLIVEIRA

BURGUER
DE VERDADEZero4Zero4

Toque especial
Zero 4

POR + R$12

Zero4
H A M B U R G U E R I A
A R T E S A N A L  

dezembro. Haverá espetá-
culos no Teatro Municipal 
Dona Zenaide, Musical Na-
talina, Encenação de Natal, 
apresentações da Banda 
Municipal Maestro Paulo 
Moraes Penteado de Jagua-
riúna, da orquestra Violeiros 
de Jaguary, e muito mais.

Para quem não conseguir 
levar as crianças para ver 
o bom velhinho no dia em 
que ele chegará no Centro 
Cultural, também haverá a 
opção de visitar a Casa do 
Papai Noel em locais dife-
rentes: do dia 04 até dia 23 
no Centro Cultural, de quar-
ta-feira a domingo, das 18h 
às 22h. De 8 a 23 de dezem-
bro no coreto encantado da 
praça Umbelina Bueno, das 
17h às 21h.

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Estabilidade não existe 

No mundo dos negó-
cios é comum ouvirmos 
pronunciamentos, ou, ler-
mos textos que exaltam o 
fato de que não podemos 
contar com a sorte e nem 
ficarmos ao sabor do vento 
simplesmente sendo leva-
dos pelas marés da econo-
mia. Bem, até onde descre-
vi não há realmente erro 
algum nesta mensagem 
que é passada.

Tanto nos negócios 
quanto na vida não pode-
mos ficar dependendo da 
sorte para avançarmos ou 
seguirmos existindo. Te-
mos que ter um bom plane-
jamento, saber o que que-
remos e o que oferecemos. 
Mas, apesar de todo bom 
planejamento, também 
precisarmos estar prontos 
para em alguns momentos 
simplesmente termos uma 
ajudinha da sorte. 

Dois chavões também 
muito comuns no mundo 
dos negócios, empreende-
dorismo e desenvolvimento 
pessoal de modo geral são: 
faça a sua própria sorte e, a 

sorte favorece aos audazes. 
As duas frases são ditas 
normalmente com a mes-
ma intenção: indicar que 
aqueles que se preparam, 
se qualificam e são efetivos 
naquilo que fazem sempre 
terão boa sorte. 

E isto até certo ponto 
é uma realidade. Se você 
sempre se coloca pelo 
seu próprio esforço em 
situações vantajosas, nos 
momentos em que a rea-
lidade estiver fora do seu 
controle a tendência é que 
você também não se veja 
prejudicado. Isso podendo 
simplesmente significar 
que que sim, você deu sor-
te, ou que apenas os danos 
causados não foram sufi-
cientes pra lhe prejudicar. 
Em ambos os casos muitos 
considerarão que você teve 
boa sorte e que por isso se-
guirá crescendo. 

Por isso que nesta se-
mana decidi lembrar que 
devemos estar sempre nos 
preparando, nos qualifi-
cando e buscando cami-
nhos para evoluirmos para 

que nos momentos que ti-
vermos que contar com a 
sorte ela seja nossa aliada 
e não nossa inimiga. 

Não devemos contar 
com a sorte, afinal o im-
previsível e o intangível 
realmente não devem estar 
presentes em nossos pla-
nejamentos. Mas temos 
que reconhecer que irão 
haver momentos em que 
nossa única opção será 
observar o andamento das 
coisas e aguardar. Isto não 
é ser conformista ou acei-
tar posições desfavoráveis 
no mercado sem buscar 
muda-las, mas apenas a 
dose necessária de realis-
mo que todos precisamos 
ter todos os dias.

Nem tudo está sob o 
nosso controle nestes mo-
mentos que precisamos ver 
a sorte como u8ma aliada 
e não apenas como uma 
coisa volátil que na maio-
ria das vezes se mostra em 
nosso desfavor.

No mundo dos negócios 
há uma série de empresas 
que hoje poderiam sequer 

existir, mas por causa de um 
pouco de sorte no momento 
certo elas hoje são gigantes 
de mercado e conhecidas 
mundialmente. Como é o 
caso da empresa de jogos 
japonesa Nintendo.

A empresa que por 
muitos anos foi simples-
mente uma fabricante de 
jogos de carta teve sua 
grande mudança quando o 
dono e presidente à época 
Hiroshi Yamauchi decidiu 
que era a hora de inovar e 
adentrar um mercado no 
qual ele via potencial, os 
jogos eletrônicos.

Para quem conhece a 
história da gigante japone-
sa se sabe que a criação do 
personagem Mario quase 
foi um tiro no pé da em-
presa. Antes da criação do 
primeiro jogo com Mario 
como protagonista a japo-
nesa vinha tendo sucesso 
tanto na própria terra quan-
to nos EUA, mas o jogo do 
mecânico inicialmente não 
emplacou e quase fez a 
empresa desistir dos jogos 
eletrônicos. 

Mas em um determina-
do momento a equipe bem 
preparada da Nintendo e 
que possuía um produto 
verdadeiramente bom con-
seguiu que a sorte virasse 
ao seu favor, o produto 
passou a ter boa aceitação 
e desde então é considera-
do um sucesso. 

Outra gigante do mer-
cado que precisou não de 
uma, mas de diversas do-
ses de sorte foi a Nike. A 
empresa que surgiu como 
uma simples revendedora 
de calçados japoneses no 
estado norte-americano do 
Oregon esteve no centro 
de muitas disputas fora do 
campo esportivo. 

Desafios para inserir 
seus produtos no merca-
do norte-americano, con-
vencer o público de que 
era possível usar tênis 
cotidianamente ao con-
trário da cultura da épo-
ca de se usar tênis apenas 
para se praticar esportes, 
e diversas batalhas legais 
marcaram a história da 
empresa de material es-

portivo mais conhecida 
do mundo.

Na grande maioria des-
tes momentos a sorte foi a 
única coisa que manteve a 
Nike viva enquanto os seus 
donos e criadores pratica-
mente criavam o modelo 
que pretendiam liderar. A 
equipe a Nike não era for-
mada por despreparados, é 
necessário se ter em mente. 
O criador da empresa ape-
sar de muitas vezes ter feito 
as coisas de forma instinti-
va era um contador jovem, 
mais experiente, com uma 
boa ideia em mente e com 
aliados ainda melhor prepa-
rados do que ele. 

Em definitivo, prepara-
-se e cerque-se de pessoas 
tão boas ou melhores do 
que você naquilo que você 
faz. Pode ser que você acu-
mule alguns momentos de 
azar a serem superados, 
todos temos nossas doses 
diárias de azar e de sorte. 
Mas quando esta segunda 
sorrir para você, caso você 
esteja preparado, apenas o 
crescimento é possível.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

DIVULGAÇÃO

No mundo dos negócios, a sorte é um adicional,  
é preciso trabalhar duro, com planejamento e atitude

https://mariaditasenepol.com.br/
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Estamos chagando no fim 
do ano de 2021 e também o 
aproxima-se o verão e, com 
isso, aumentam as locações 
de imóveis para temporada. 
Importante orientar e des-
tacar alguns aspectos desse 
tipo de contratação, sendo 
essa relação regida pela lei 
8.245/91, com modificações 
em parte pela lei 12.112/09, 
que dispõe sobre locação de 
imóveis urbanos. Lembran-
do que diversos artigos visam 
proteger o locatário parte em 
tese sempre mais vulnerável 
nesta relação contratual.

Quando se fala em con-
trato, podemos entender que 
pode ser o contrato formal 

ou tácito, sempre lembran-
do que o tácito deve-se ter 
prova do que foi pactuado 
entre às partes contratantes, 
mas lembrando que o me-
lhor é ter sempre o contrato 
formal, aquele redigido em 
documento assinado entre 
os envolvidos. 

No artigo 48 da lei 
8.245/91, diz, como segue:

Art. 48. Considera - se 
locação para temporada 
aquela destinada à residên-
cia temporária do locatário, 
para prática de lazer, realiza-
ção de cursos, tratamento de 
saúde, feitura de obras em 
seu imóvel, e outros fatos 
que decorrem tão-somen-

te de determinado tempo, e 
contratada por prazo não su-
perior a noventa dias, esteja 
ou não mobiliado o imóvel.

Observa-se, que o ar-
tigo acima comentado diz 
que o prazo de contratação 
não pode ser superior a no-
venta dias. 

No parágrafo único do 
mesmo artigo da lei em co-
mento, diz sobre o imóvel 
mobiliado e o estado que se 
encontra para depois devol-
ver nas mesmas condições 
que foi alugado, vejamos:

Parágrafo único. No caso 
de a locação envolver imó-
vel mobiliado, constará do 
contrato, obrigatoriamente, 

a descrição dos móveis e 
utensílios que o guarnecem, 
bem como o estado em que 
se encontram.

Caso o locatário não de-
volva o bem dentro do pra-
zo de vigência do contrato, 
pode o locador pedir em 
ação de despejo por denún-
cia vazia (ou imotivada). E, 
de acordo com o artigo 59, 
parágrafo terceiro da lei 8. 
245/91, sendo admissível 
pedido de Liminar para de-
socupação do imóvel em 15 
dias, independentemente de 
prestada a caução no valor 
da dívida não cumprida. 

Vale lembrar que contrato 
dessa natureza deve ser ex-

clusivamente para alta tem-
porada, sendo este de até o 
máximo de 90 dias, somente, 
fora disso será enquadrado 
como contrato residencial e 
não de alta temporada. 

Também é importan-
te ter a máxima atenção na 
hora de fazer esses tipos de 
contratos, para não cair em 
golpes, pois todo cuidado 
é pouco. Com isso, ficam 
algumas dicas importantes 
neste sentido, como:

Verificar se a pessoa com 
quem está contratando é 
idônea, e tem recomenda-
ções de outras pessoas que 
já utilizaram o imóvel que 
se pretende alugar;

Informe-se sobre a infra-
estrutura do local;

Pesquise as avaliações 
em sites e redes sociais;

Guarde os recibos e com-
provantes de pagamentos 
em caso de contratação do 
imóvel;

Faça vistoria quando 
chegar no imóvel e tenha 
fotos do estado em que você 
encontrou o mesmo. 

Em suma, tome todos os 
cuidados necessários para 
evitar dores de cabeça. No 
mais, curta o seu mereci-
do descanso, pois esse ano 
nada foi fácil para todos 
nós. Tenha um excelente 
fim de semana.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Os cuidados e direitos na hora de fazer 
locação de imóvel para temporada 

Direitos e deveres

Direitos

Valor da pensão por morte 2
Em matéria anterior, es-

crevemos sobre a Pensão 
por Morte ao familiar, cujo 
instituidor no momento da 
morte estava aposentado, 
agora vamos tratar do cálcu-
lo do benefício, cujo insti-
tuidor no momento da morte 
estava trabalhando. Da mes-
ma forma que a anterior, o 
valor desse benefício foi 
alterado significativamen-
te. A Pensão por Morte do 

trabalhador na ativa sofreu 
perdas substanciais. Quan-
do ocorre a morte do tra-
balhador na ativa, o cálculo 
prevê um benefício baseado 
nos valores de uma eventual 
aposentadoria por invalidez, 
hoje chamada de Aposenta-
doria por Incapacidade Per-
manente. O INSS calculará 
a média de todo o tempo 
trabalhado aplicando um 
percentual de 60%, acres-

centando 2% a cada ano de 
trabalho que ultrapassar a 
15 anos se mulher e 20 anos 
se homem. Só essa média já 
impacta o valor final pois 
seu cálculo é baseado em 
toda a média contributiva e 
não nas 80% maiores con-
tribuições. Lembro que no 
cálculo da Pensão Morte ao 
beneficiário daquele que já 
estava aposentado, o ponto 
de partida é o próprio valor 

da aposentadoria, enquanto 
que agora, o ponto de par-
tida é a média contributiva. 
Mas não para por aí, uma 
vez identificada a média, 
referido valor será redu-
zido pela metade, ou seja 
50%. Após essa redução, 
acrescenta-se 10% por de-
pendente. Imaginemos uma 
única beneficiária. Após a 
redução de 50%, será acres-
centado mais 10%, ou seja 

60% do valor médio en-
contrado. Se houver filhos, 
mais 10% para cada benefi-
ciário até alcançar o limite 
de 100%. As novas regras 
trouxeram ainda mais peso 
ao beneficiário sobrevivente. 
A cada pessoa que deixa de 
ser beneficiária, essa propor-
ção de 10% é retirada do va-
lor pago e não retorna mais 
aos demais. Se uma família 
tiver dois filhos, quando es-

tes alcançarem a maiorida-
de, o valor é retirado e não 
compõe mais o cálculo da 
Pensão por Morte. Para ficar 
mais fácil, vamos exemplifi-
car, se uma mãe e mais dois 
filhos que recebiam 80% da 
média encontrada, ocorren-
do a maioridade de um fi-
lho, o valor cairá para 70% 
da média e assim sucessiva-
mente. O estrago, como po-
demos perceber foi grande.

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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O plantio direto é utiliza-
do em 80% das propriedades 
produtoras de grãos no esta-
do do Paraná. Contudo, as 
perdas de nutrientes são es-
timadas em 242 milhões de 
dólares por ano pela baixa 
adoção de práticas da agri-
cultura conservacionista. A 
parceria entre a Embrapa e 
o Sistema OCB contou com 
a atualização da assistência 
técnica em agricultura con-
servacionista e fertilidade 
do solo, com resultados que 
estão chegando aos produ-
tores rurais em todo o País. 
No Paraná, um dos exem-
plos está na região oeste do 
Estado, com a promoção da 
agricultura conservacionista 
através da atuação do depar-
tamento técnico da coopera-
tiva C.Vale.

Os trabalhos voltados à 
conservação de solos no Pa-
raná evoluíram do plantio 
direto para o manejo de mi-
crobacias ainda na década de 
1980. “O manejo de solo foi 
orientado pelas microbacias, 
desconsiderando a divisa das 
propriedades, pois a água 
não respeita cercas. O traba-
lho em microbacias permitiu 
o planejamento no uso do 
solo em toda a região com 
resultados mais efetivos”, 
conta Enoir Pelizzaro, geren-
te do departamento técnico 
da CVale.

Uma das tecnologias di-
fundidas naquela época foi 

a construção de terraços em 
nível para conter o excedente 
de água das chuvas que não 
infiltravam no solo. Em Pa-
lotina, PR, o produtor Jonas 
Vendruscolo construiu 24 
terraços nos 400 hectares de 
lavoura ainda na década de 
1980. “Sempre achei que es-
tava fazendo tudo certo, com 
curvas, terraços e rotação 
de culturas em benefício do 
solo. Fiquei surpreso quando 
o pessoal da C.Vale chegou e 
disse pra tirar todos os terra-
ços, que estavam ali há mais 
de 30 anos”, lembra Jonas.

Hoje, são apenas 7 ter-
raços na propriedade, que 
foram reposicionados e re-
dimensionados para melhor 
adequação às operações 
agrícolas: “Com as máqui-
nas cada vez maiores, preci-
samos reduzir o trânsito na 
lavoura, otimizando as ope-
rações com menos entradas 
nas áreas e maior capacidade 
e agilidade nos equipamen-
tos”, diz o produtor, desta-
cando que o reposicionamen-
to dos terraços aprimorou a 
contenção de enxurradas. 

“Logo que implantados, 
os novos terraços supor-
taram chuvas de 130 mm 
numa única noite”, disse, 
lembrando que a conten-
ção só foi possível com a 
ajuda da boa cobertura do 
solo deixada pela palhada 
na rotação de culturas como 
milho, trigo e aveia: “Não 

adianta ter terraços e não 
ter palha no solo. É preciso 
reduzir o volume e a velo-
cidade da enxurrada e não 
apenas tentar conter o que 
a chuva levou”.As práticas 
de agricultura conservacio-
nista foram determinantes 
para manter a família Dazzi 
na atividade. Na década de 
1970, a produção de grãos 
começou com uso intenso 
do arado e da grade e a ero-
são rapidamente tomou con-
ta da fazenda, em Palotina, 
PR. “ Sofríamos com perdas 
na fertilidade do solo, gran-
des áreas com sulcos abertos 
pela erosão e consequente 
queda das produtividades. 
Foi preciso rever as ações e 
buscar ajuda na assistência 
técnica para continuar pro-
duzindo”, afirma o produtor 
Adir Dazzi. Com o manejo 
correto do solo, a família 
conseguiu triplicar a área da 
fazenda em menos de uma 
década, chegando a 1200 
hectares nos municípios de 
Palotina e Iporã.

Ampliando a divulgação 
dos terraços

De acordo com estudos 
da Embrapa Trigo, os terra-
ços previnem perdas de solo, 
água, corretivos, nutrientes, 
fertilizantes, restos culturais 
e matéria orgânica no solo 
que acabam sendo levados 
pela erosão. “A economia 
com fertilizantes pode che-

gar a 40%, além de preservar 
os atributos químicos e físi-
cos do solo que impactam di-
retamente na produtividade 
de grãos”, alerta o pesquisa-
dor José Eloir Denardin.Ele 
lembra, ainda, a importância 
de conter o escoamento da 
chuva nas lavouras visando 
à preservação dos recursos 
hídricos: “Podemos rapida-
mente identificar como está 
o manejo de uma lavoura 
apenas observando a cor da 
água do rio mais próximo 
num dia chuvoso. Além da 
turbidez da água suja com 
o solo, análises químicas 
certamente vão mostrar a 
contaminação com resíduos 
de fertilizantes e defensivos. 
Ou seja, a erosão implica 
tanto em impactos econô-
micos quanto ambientais na 
produção agrícola”.Apesar 
das inúmeras vantagens, o 
uso de terraços ainda tem 
baixa adoção no Paraná. Se-
gundo o pesquisador Tiago 
Telles, do Instituto de De-
senvolvimento Rural do Pa-
raná (IDR/IAPAR), vários 
fatores podem explicar a 
resistência dos produtores à 
construção de terraços agrí-
colas: “É difícil isolar qual 
fator é o mais impactante. 
Entre os motivos apresenta-
dos estão o uso de máquinas 
agrícolas cada vez maiores e 
o cultivo na direção do decli-
ve, buscando reduzir o tem-
po de operação e o consumo 

de combustível”.Outro fator 
que pode explicar a falta de 
uso ou mesmo a retirada dos 
terraços visa ampliar a área 
de cultivo: “A condição eco-
nômica da propriedade pode 
superar as necessidades to-
pográficas durante a tomada 
de decisão quanto ao uso da 
terra. Ainda assim, verifi-
camos que a probabilidade 
de uso dos terraços é 18% 
maior para os produtores 
cujas fazendas estão em de-
clive e os terraços são 24% 
mais frequentes quando os 
produtores avaliam que seus 
solos não são férteis”, expli-
ca Telles.Na área de atuação 
da C.Vale no Paraná, a con-
servação do solo possibilitou 
o uso de áreas marginais para 
a implantação de açudes, es-
timulando uma nova fonte de 
renda com a criação de pei-
xes destinados ao frigorífico 
da cooperativa. “Antigamen-
te, a água da lavoura escoava 
para as estradas, que ficavam 
intransitáveis, contaminando 
todo tipo de recurso hídrico. 
Com o escoamento resolvi-
do, os rios e açudes mantém 
a água límpida e recebem 
apenas o reforço da chuva”, 
explica o engenheiro agrôno-
mo Enoir Pelizzaro.

O quadro técnico da C.
Vale conta com 263 agrô-
nomos e veterinários para 
atender mais de 23 mil asso-
ciados, com unidades no RS, 
SC, PR, MS, MT e no Para-

guai. Profissionais do depar-
tamento técnico da CVale 
participaram do módulo de 
atualização em agricultura 
conservacionista e fertilidade 
do solo promovido na série 
de capacitações na parceria 
Embrapa e Sistema OCB, 
com o apoio da Ocepar.

“O papel da pesquisa 
agropecuária é gerar infor-
mações para o campo, mas 
também transferir os conhe-
cimentos para agentes multi-
plicadores, como a assistên-
cia técnica, que vai levar a 
pesquisa até o produtor. Esse 
é o caminho para promover, 
de modo efetivo, resultados 
no setor produtivo, com im-
pactos em diversos segmen-
tos da sociedade”, conclui 
Jorge Lemainski, chefe-geral 
da Embrapa Trigo.

Segundo ele, após a qua-
lificação de quase 200 profis-
sionais do cooperativismo em 
seis anos de capacitações na 
cadeia produtiva de cereais de 
inverno, está sendo desenha-
do um novo projeto de parce-
ria com o objetivo de ampliar 
ainda mais o alcance dos re-
sultados gerados pela pesqui-
sa agropecuária brasileira.

Contato:
Ecofarm agroambiental
(19) 99363-8210

Fonte: https://revistacultivar.com.
br/noticias/regiao-oeste-do-parana-e-
-modelo-em-agricultura-conservacio-
nista?utm_medium=email 

Abaixo reuni todas as 
informações que você pre-
cisa saber para finalmente 
conseguir se aposentar.

1. Situação de quem se 
filiou ao INSS antes da 
reforma (13/11/2019):

Quem já era filiado ao 
INSS antes da reforma da 
Previdência terá que se en-
caixar a uma das regras de 
transição:

Na regra de transição 
por idade, por exemplo, 
no ano de 2021, além dos 
15 anos de contribuição, 
a mulher precisa ter 61 
anos de idade para poder 
se aposentar. Em 2022, 
a mulher precisará ter 61 
anos e seis meses de idade 
e 15 anos de contribuição. 
Essa idade sobe seis meses 
a cada ano, até chegar aos 
62 anos, em 2023.

O homem, em 2021, 
precisa ter 65 anos de ida-
de e 15 anos de contribui-
ção. A idade, para o ho-
mem, não vai subir porque 
a regra continua a mesma.  

As mudanças só valem 
para quem atingir os crité-
rios de aposentadoria em 
2021. Quem já tinha cum-
prido os requisitos no ano 
de 2020, mas ainda não 
deu entrada no pedido de 
aposentadoria, os critérios 
que valem são os de 2020.

2. Aposentadoria por 
idade para quem se filiou 
ao INSS após a reforma 
(13/11/2019): 

O homem vai poder se 

aposentar por idade quan-
do atingir 65 anos de ida-
de. Já a mulher, com 62 
anos de idade.

No entanto, além da 
idade mínima, será ne-
cessário um tempo míni-
mo de contribuição. Para 
a mulher, são 15 anos de 
contribuição. No caso dos 
homens, são 20 anos.

 
3.Quem tem direito à 
aposentadoria por idade?

• Empregado: pres-
tadores de serviço de na-
tureza urbana ou rural, 
contínuo e subordinado ao 
empregador;

• Empregado do-
méstico: prestadores de 
serviços de natureza contí-
nua e de finalidade não lu-
crativa à pessoa ou à famí-
lia no âmbito residencial 
destas;

• Contribuinte in-
dividual: aquele que não 
tenha vínculos empregatí-
cios;

• Trabalhador avul-
so: prestadores de servi-
ços a diversas empresas, 
sem que haja relação de 
vínculos empregatícios. 
São aqueles anteriormente 
denominados de “empre-
sário”, “trabalhador au-
tônomo” e “equiparado a 
trabalhador autônomo”;

• Segurado especial: 
pessoa física que exerça 
sozinha ou em regime de 
economia familiar ativida-
des de artesanato, pesca, 
produtor, seringueiro.

• A dona de casa;

• O síndico de con-
domínio, quando não re-
munerado;

• O estudante;
• O brasileiro que 

acompanha cônjuge que 
presta serviço no exterior;

• Aquele que deixou 
de ser segurado obrigató-
rio da Previdência Social;

• O bolsista e o esta-
giário que prestam serviço 
a empresa de acordo com a 
Lei 11.788/2008;

• O bolsista que se 
dedique em tempo integral 
a pesquisa, curso de espe-
cialização, pós-graduação, 
mestrado ou doutorado, no 
Brasil ou no exterior, des-
de que não esteja vincula-
do a qualquer regime de 
previdência social;

• O presidiário que 
não exerce atividade re-
munerada nem esteja vin-
culado a qualquer regime 
de Previdência Social;

• O brasileiro resi-
dente ou domiciliado no 
exterior, salvo se filiado a 
regime previdenciário de 
país com o qual o Brasil 
mantenha acordo interna-
cional;

• O segurado reco-
lhido à prisão sob regime 
fechado ou semiaberto, 
que, nesta condição, pres-
te serviço, dentro ou fora 
da unidade penal, a uma 
ou mais empresas, com 
ou sem intermediação da 
organização carcerária 
ou entidade afim, ou que 
exerce atividade artesanal 
por conta própria.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Como funciona a aposentadoria 
por idade em 2021?

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

Região Oeste do Paraná é modelo em agricultura conservacionista
Conservação de solo nas propriedades rurais do PR

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

Prof. Julio do 
Vadu

Guarani FC/Projeto Bugrinho – Morungaba classifica 
as quatro categorias para terceira fase do Interior Cup

Diretoria do Buenópolis finaliza construção de novos 
bancos de reservas e projeta reforma da sede social

Iniciaram os jogos de rodadas 
livres do 2° Jaguar Open de Tênis 

Esportes

19.3014-269419.98727-3702
Av. Antônio Pinto Catão,1502

Sala 2 - Jd.Europa
Jaguariúna - SP

Cliente 
 Arco Iris tem

desconto
especial!

DURA MAIS ECO MAIS 18L
BRANCO, GELO OU PALHA
 

               119.90

OFERTA VÁLIDA ATÉ 30.11.2021

Após conquistar o tí-
tulo da União Cup pelas 
categorias sub 12 e sub 14 
o Guarani FC, por meio de 
sua franquia oficial cha-
mada de Projeto Bugri-
nho – Unidade Morungaba 
classificou suas quatro ca-
tegorias para a terceira fase 
do Interior Cup. As quatro 
equipes entram em campo 
neste final de semana e na 
oportunidade duas catego-
rias jogarão em casa, no 
estádio Fioravante Frare e 
outras duas jogarão fora, 
ou seja, as categorias sub 
12 e sub 14.

Começando pela ca-
tegoria sub 11, onde os 

pequeninos conquistaram 
uma vitória emocionante 
diante do CFA- Itatiba 
na terça feira, vencendo 
no jogo e nos pênaltis, 

agora enfrentam a equipe 
do Atlética Academy em 
Morungaba neste sábado 
as 09h. A equipe sub 11 
passou de fase com sobra, 

vencendo o Bata Sports 
por 3 a 1 no jogo de ida 
e 7 a 0 no jogo de volta, 
sendo assim, enfrenta na 
terceira fase o Unidos do 

Cordenonsi em America-
na as 09h nesse sábado. 

Pela categoria sub 13 o 
bugre faz uma campanha 
de plena recuperação e re-
formulação de sua equipe 
e em meio a uma atmos-
fera positiva e com muita 
garra também venceu os 
dois jogos contra o Grê-
mio Sumareense, sendo 1 
a 0 em Sumaré e 3 a 0 em 
Morungaba. Na terceira 
fase o time do técnico Car-
lão enfrentará o CFA- Ita-
tiba em Morungaba neste 
sábado as 10h no campo 
do Morungaba EC. 

Por sua vez a catego-
ria sub 14 também con-

quistou sua vaga para as 
quartas e finais após dois 
empates contra a equipe 
do Arena 77 ( Primavera 
EC ) de Indaiatuba, sendo 
1 a 1 em fora e 0 x 0 em 
casa. Na oportunidade do 
jogo de volta a equipe bu-
grina foi derrotada por 6 
a 5 nos pênaltis, mas com 
o ponto conquistado, ga-
rantiu sua permanência 
na competição. Neste 
final de semana, ou me-
lhor dizendo, no sábado, 
o alvi verde enfrentará o 
Projeto Jaguar na cidade 
de Santa Barbara D’oeste 
no jogo de ida das quar-
tas de finais.

Os novos bancos de re-
servas do estádio Leonar-
do Frare ficaram prontos. 
Pensando no conforto e 
na segurança dos  atletas, 
integrantes de comissões 
técnicas e árbitros a dire-
toria do Buenópolis FC 
construiu novos bancos de 

reservas e arbitragem do 
lado oposto aos antigos. 
A obra foi construída de 
forma voluntária pelos co-
laboradores Paulão Xerife, 
seu filho Beto e demais 
funcionários, já os ma-
térias foram doados pelo 
colaborador e diretor do 

clube Zé Vitor Almeida, 
proprietário da marmora-
ria Juma Pedras. 

Agora a diretoria está 
projetando o início da re-
forma da sede social em 
parceria com uma empresa 
da cidade que prefere não 
se identificar, mas o proje-

to já está pronto e a obras 
devem começar ainda no 
mês de novembro e a pre-
visão de término é abril de 
2022. Além de tudo isso, 
a diretoria alvi verde já 
está finalizando as vendas 
das propagandas do muro 
recém construído as mar-

gens da avenida Araújo 
Campos e as pinturas estão 
previstas para começar dia 
22 de novembro e sua fina-
lização até 30 de dezem-
bro. Por fim, está previsto 
para janeiro a construção 
de uma quadra de beach 
tennis e uma quadra de 

vôlei de areia 
ao lado da 
sede so-
cial. Exce-
lente final 
de semana 
a todos.

No fim de semana do dia 
06 teve início o 2º Open de 
Tênis do Jaguar Tênis Clu-

be. O torneio reúne mais de 
50 atletas de Jaguariúna, 
Pedreira, Santo Antônio de 

Posse e Campinas. Confira 
os resultados dos primeiros 
jogos:

Próximos jogos do 
torneio

Grandes disputas ocor-
reram nesta sexta-feira, 
12, na categoria simples 
livre entre os atletas Adil-
son X Ronaldo e Nishida 
X Tavares. Os resultados 
serão divulgados aqui na 
Gazeta na próxima sema-
na. Confira os jogos do fim 
de semana:

Sábado, 13 - 8h

Local: Jaguar Tênis 
Clube
Cat Simples Livre
Conde x John

Domingo, 14 - 08h
Local: Jaguar Tênis 
Clube
Cat Duplas A 
Milano/Belli X Jorge/John

Domingo, 14 – 15h30
Local: Jaguar Tênis Clube
Cat Duplas B livre

Nishida/Valdir X José/
Carlos

Sábado, 21 – 8h30
Local: Jaguar Tênis 
Clube
Cat master 
Fão / Luis Carlos X Vicen-
te / Marcos

A entrada para visitan-
tes no clube está liberada. 
Todos estão convidados 
para prestigiar o evento.

Categoria Duplas A livre:
Quartas de final
Gustavo/Motta 7  6
Berbel/Távares 6  4

Categoria Duplas B livre:
Oitavas de Final
Igor/Renan  6  6
Marcelo/Fabio 3  0

Dupla Master Livre:
Quartas de Final
Ivan/Rui  6  7
Paulo/Renato 1  5

Cássio/Guina 6  6
Evandro/Riquinho 3  4

Walter/Romeu  6  6
Marcelo Kenji/Marcelo 2  1

Quadra de tênis do Jaguar Clube

https://jaguarplasticos.com.br/


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

13 de novembro de 2021

Pós-Covid: Grupo UniEduK auxilia na 
prevenção de doenças e reabilitação de pacientes, em Jaguariúna

14

Programa de Ação Interdisciplinar em Promoção, Prevenção, 
Reabilitação e Educação para a Saúde (PAIPPRES) integra cursos de Saúde

Mesmo com o avanço 
na vacinação, a Covid-19 
pode exigir internação e 
deixar sequelas, como fa-
diga, dificuldade de res-
pirar, taquicardia, perda 
de massa muscular e di-
minuição da capacidade 
funcional. Para auxiliar na 
reabilitação física de pes-
soas acometidas pelo ví-
rus, docentes e alunos dos 
cursos de Saúde do Cen-
tro Universitário Jaguari-
úna - UNIFAJ, do Grupo 
UniEduK realizam aten-
dimentos todas as terças 
e quintas-feiras, das 8h às 
17h, UBS Roseira de Bai-
xo, localizada na Interclí-
nicas da instituição.

O Programa de Ação 
Interdisciplinar em Pro-
moção, Prevenção, Rea-
bilitação e Educação para 
a Saúde (PAIPPRES) tem 
como objetivo promover 
atendimento multidiscipli-
nar à população por meio 
de acompanhamento espe-
cializado que envolve os 
cursos Educação Física, 
Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, 
Nutrição e Psicologia.

“A ideia é promover a 

integração entre o ensino, 
a pesquisa e a extensão 
em conformidade com os 
princípios e diretrizes do 
SUS, favorecendo a am-
pliação da atenção à saúde 
e a formação de profissio-
nais voltados para a ação 
interdisciplinar. O Grupo 
UniEduK tem se empe-
nhado a oferecer ensino 
de qualidade, excelência e 
prática, para contribui cada 
vez com o protagonismo, 
autonomia e desenvolvi-
mento integral dos alunos, 
desde os primeiros anos de 
formação”, explica a ide-
alizadora e coordenadora 
do programa, a professo-
ra Sofia Helena Mariante 
Massaro.

Todas as pessoas que 
já testaram positivo a Co-
vid-19 podem participar. 
Basta ir até à recepção da 
Interclínicas portanto o 
Cartão Cidadão, do mu-
nicípio de Jaguariúna. Os 
profissionais de saúde da 
Unidade Básica de Jagua-
riúna fazem o acolhimento 
dos usuários e seguindo a 
demanda, o aconselha-
mento para o PAIPPRES.

Após inscrição o inte-

ressado passará por um 
protocolo de inclusão e 
acompanhamento multi-
disciplinar que vai avaliar 
com maior objetividade 
as demandas do paciente. 
“É um protocolo realizado 
no início, meio e no final 
do programa. De acordo 
com as necessidades de 
saúde de cada indivíduo, 
a população de Jaguariúna 
pode ser beneficiada com 
as ações multidisciplinares 
em promoção, prevenção, 
reabilitação e educação 
para a saúde, dentro dos 
diversos grupos que ire-
mos trabalhar”, explica a 
coordenadora.

Nas próximas fases do 
programa serão incluídos 
grupos de pacientes que 
tratam de comorbidades 
que envolvam fatores de 
risco para o desenvolvi-
mento de doenças car-
diovasculares, gestantes e 
puérperas, mulheres que 
entraram no climatério e 
menopausa, além de pa-
cientes que necessitam 
de reabilitação cardio-
vascular. “A acelerada e 
irrefreável disseminação 
do novo coronavírus pelo 

Educação

mundo que diante das 
recomendações de isola-
mento social, a popula-
ção tendeu a adotar uma 
rotina sedentária, o que 
favorece o surgimento de 
comorbidades associadas 
a um maior risco cardio-
vascular, como obesidade, 
aumento da pressão arte-

rial, intolerância à glico-
se, bem como transtornos 
psicossociais como ansie-
dade, depressão e estresse 
pós-traumático”, comenta 
a docente.

Serviço
Programa de Ação Inter-
disciplinar em Promo-

ção, Prevenção, Reabili-
tação e Educação para a 
Saúde
Local: UBS Roseira de 
Baixo
Endereço: Av. dos Ipês, 
678 - Jaguariúna 
Atendimentos: Terças e 
quintas-feiras, das 8h às 
17h

DIVULGAÇÃO

https://grupounieduk.com.br/
https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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DIVULGAÇÃO

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Verão... época de 
acidentes com escorpião
Veja os cuidados

VOCÊ DISSE RAÇÃO?!
 É só ligar e entregamos na sua casa!

(19) 3867-4558
(19) 99685-2511 

Os relatos sobre o apa-
recimento de escorpiões 
próximos às casas cos-
tumam aumentar a partir 
de setembro. Isso porque 
o tempo úmido e quente 
é mais propício para a 
proliferação do aracní-
deo. Assim, a quantidade 
de escorpiões começa a 
aumentar, até chegar ao 
ápice no verão.

Podia-se dizer que o 
escorpião era um arac-
nídeo presente apenas 
no campo e em zonas 
mais úmidas, mas, eles 
se adaptaram as regiões 
urbanas, principalmente 
nas que apresentam di-
ficuldades de saneamen-
tos básicos onde se dá a 
presença de esgoto, fa-
cilitando assim seu “jan-
tar” (baratas). Para evitar 
acidentes, é aconselhável 
manter o local limpo, fa-
zer manutenção do esgo-
to, caixas de gorduras, e 
principalmente em ralos. 

Outra maneira é vedar 
cantos, ralos e fissuras 
para que os escorpiões 
não se escondam. Para 
quem tem quintal e tem 
a disponibilidade de ga-

linhas, também é uma 
boa opção, já que elas 
são predadoras deles. 

O escorpião fica ento-
cado durante o dia. Seu 
hábito é noturno e mui-
tas vezes pode ser fatal 
a você e a seu pet, pois a 
grande maioria das espé-
cies é venenosa. 

Meu pet foi picado por 
um escorpião o que 
fazer? Quais são os 
sinais clínicos?

A gravidade do caso 
varia de acordo com a 
espécie que entrou em 
contato com seu ami-
go. Geralmente temos 
a presença da espécie 
T. serrulatus, também 
conhecida como escor-
pião-amarelo.

No geral, o seu pet irá 
apresentar dor intensa no 
local da picada, geral-
mente encontradas em 
membros e ou focinho 
com a região avermelha-
da, quente, com aumen-
to de volume e até mes-
mo enegrecidas. Podem 
apresentar episódios de 
vômitos seguidos, tremo-
res intensos e salivação. 

Não perfure ou corte 
a pele do animal para 
remover o veneno. Isso 

não será eficaz e apenas 
promoverá mais dores. 
Se suspeitar do contato 

de seu amigo com um 
escorpião dirija-se ao 
veterinário mais próxi-

mo com urgência.
É isso pessoal, até a 

próxima edição.

14/09/2021 15:59 Formatos Mestiere.jpeg

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/cardapio?projector=1 1/1
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Estilos universais
Você sabia que existem 7 
estilos universais? E que 
toda pessoa tem de 2 ou 
mais estilos diferentes? 
Claro que temos o nosso 
estilo base, aquele que 
sempre predomina, 
ele surge de acor-
do com a per-
sonalidade e 
essência do 
indivíduo. Os 
outros estilos 
são chamados de estilo se-
cundário. Esses dependem 
do que desejamos ser ou 
transmitir naquela fase em 
determinado fase da nos-
sa vida. 

Vamos conhecer os 
principais estilos: 
Natural: o famoso bá-
sico. Mulheres com vi-
sual despojado e prá-
tico, cores neutras e 
alegres. A palavra de 
ordem é conforto.
Romântico: adoram 
tons claros e pastéis, 
estampas florais. Peças 
fluidas, babados, laços e 
bordados. São mulheres 
femininas e doces.
Clássico: discretas. Roupas 
formais com linhas retas e 
poucos detalhes. Transmi-
te uma imagem conserva-
dora e seria.

Refinado: é o mais elegante dos 
sete estilos. Com peças clás-
sicas e sofísticas, porém mo-
dernas. É aquela mulher que 
transmite uma imagem de su-
cesso e segurança.

Sexy: gosta de salto alto, 
estampas marcan-

tes, peças justas e 
decotes. Forte 

e poderosa, 
ela sabe 

valorizar 
o próprio 
corpo.

Urbano: elas 
adoram preto! Usam 

poucos acessórios e gostam 
de um visual propositalmen-
te largado e rebelde. São 
super modernas e de per-
sonalidade marcante.
Criativo: esse estilo é uma 
mistura de todos os outros 
seis universais. É possível 
transitar por todos eles, 
criando produções ou-
sadas misturando peças 
chaves de estilos dife-
rentes. Transmitindo a 
imagem de uma mulher 
independente que cria a 
própria moda. 

Para mais dicas, 
sigam  

@lojapaulasavioli

Vitória Savioli 

Vem comigo

O mundo não te deve nada 
Enquanto você achar que o mundo 

te deve algo, você nunca sairá da sua 
zona de conforto. O MUNDO NÃO TE 
DEVE NADA. Tire da sua mente esse sen-
timento de perseguição, de fragilidade, 
pois o mundo não gira ao seu redor e 
nem tudo é sobre você. 

Pare de ser mimado (a) e achar que 
tudo é sobre você. Pare de se vitimizar e 
achar que a vida só é dura contigo. Exis-
tem pessoas em situações bem piores 
que a sua, a diferença é que elas sabem 
que reclamar não fará a vida delas me-
lhorar, trabalhar sim, então elas levan-
tam e fazem O QUE TEM QUE SER FEITO, 
todos os dias. 

Este seu senso de “não me toque”, 
te faz perder oportunidades de evoluir 
e ser mais efetivo em sua vida. Este seu 
ego inflado blindado para críticas te faz 

ser frágil perante as situações. 
Seu chefe não te persegue, seu pro-

fessor não te odeia, seu amigo não é 
melhor do que você, e a sua vida não é 
injusta.

Olhe para você mesmo. Você é real-
mente esforçado, dedicado, pontual, 
entrega mais do que o esperado, é ali-
nhado com as suas vestimentas, tem 
caráter, tem postura e respeito com os 
que estão a sua volta?

Dificilmente algum superior irá per-
seguir pessoas com estas condutas. 
Pare de ser mimado, reconheça suas fa-
lhas, se aprimore, evolua, cobre-se para 
se tornar o melhor no que faz. 

“Você pode contar a si mesmo todas 
as desculpas do porque você não. Nada 
disso é verdade, e você sabe!”

Seja humilde, mas não seja tolo.

Sou mulher, mãe, empreendedora e treinadora com-
portamental, e esse amor por transformar vidas desa-
brochou em mim, quando mudei a minha forma de ver 
e viver a vida.
Todos nós temos nossas histórias, nossos medos, cren-
ças, sonhos, valores e forma de encarar a vida, e foi en-
carando a minha vida de frente que assumi o papel de 
treinadora comportamental.
Transformar comportamentos é uma evolução interior, 
onde deixamos alguns costumes e hábitos  para assu-
mir novos.
Mas só descobrimos isso quando temos clareza do que 
realmente queremos nos tornar, é preciso atitude, cora-
gem, energia e amor, muito amor, para poder enxergar a 
beleza que existe em você.  Já dizia Jesus: “amar o pró-
ximo como a ti mesmo.” então por que não se amar?
Por que não se libertar de padrões, de crenças limi-
tantes, e descobrir quem realmente você é? Acredite 
em você! Haja! Apoie a ideia de transformar-se, sua 
evolução depende exclusivamente de sua ação, você 
é único!

Gabriel Lira

Fabiana Domeneguete - Treinadora Comportamental

Instituto Mente Humana
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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:

FÁBIO MILAN e MÁRCIA MENESES DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, eletrotécnico, divorciado, nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 27 de abril 
de 1972, residente e domiciliado na Rua Ângelo Marques Rosa, Nº 143, Jardim Bo-
tânico, JAGUARIÚNA, SP, filho de ÉDIO ARLINDO MILAN e de MAGDALENA 
DE SOUZA MILAN. Ela, de nacionalidade Brasileira, balconista, solteira, nascida em 
ITORORÓ, BA, no dia 02 de março de 1985, residente e domiciliada na Rua Ângelo 
Marques Rosa, Nº 143, Jardim Botânico, JAGUARIÚNA, SP, filha de MANUEL ME-
NESES DOS SANTOS e de ELZA MENESES DOS SANTOS. 

GIOVANI NOEL DA SILVA e ANA PAULA ALCANTARA RODRIGUES. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, Engenheiro de processos, solteiro, nascido em MOGI GUAÇU, 
SP, no dia 10 de janeiro de 1989, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, 
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de NOEL BENTO DA SILVA e de 
MARIA DO CARMO REZENDE SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, analista de 
qualidade, solteira, nascida em SEABRA, BA, no dia 11 de junho de 1987, residente e 
domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ISAU PIRES RODRIGUES e de MARIA APARECIDA ALCANTARA DE SOUZA. 

RAFAEL DE LIMA MAXIMO e DANIELA CHAGAS LANDIM. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, carreteiro, solteiro, nascido em OSASCO, SP, no dia 20 de outubro de 
1988, residente e domiciliado na Rua Paulo Moraes Penteado, Nº 188, Vila São Francis-
co, JAGUARIÚNA, SP, filho de RONIE CARLOS MAXIMO e de SHIRLENI CAN-
DIDO LIMA MAXIMO. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar financeira, solteira, 
nascida em SÃO RAIMUNDO NONATO, PI, no dia 28 de fevereiro de 1994, residente 
e domiciliada na Rua Paulo Moraes Penteado, Nº 188, Vila São Francisco, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de VILMAR PAES LANDIM e de LEIVA CHAGAS LANDIM. 

MAURO CELSO MENEGÃO e CRISTINA APARECIDA DE SOUZA MARQUES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, caminhoneiro, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 11 de novembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Doutor José Emílio 
Pires Bergamasco, Nº 75, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de MAURO ME-
NEGÃO e de LÁZARA APARECIDA MORAES MENEGÃO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, caminhoneira, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 05 de junho 
de 1969, residente e domiciliada na Rua Doutor José Emílio Pires Bergamasco, Nº 75, 
Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de CINIRA DE SOUZA. 

ANDRÉ GOMES CARDOSO e MIRIAM LUCIA DE BARROS. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, eletricista, divorciado, nascido em UBERABA, MG, no dia 27 de 
maio de 1985, residente e domiciliado na Rua Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 232, 
Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO GOMES CARDOSO JUNIOR 
e de VERA LÚCIA GERACI CARDOSO. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
divorciada, nascida em ALTO PIQUIRI, PR, no dia 25 de agosto de 1977, residente e 
domiciliada na Rua Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 232, Jardim Pinheiros, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de ALFREDO LUCIO DE BARROS e de CREUNICE PAZ DE LIRA. 

PAULO HENRIQUE MILHIAN e ROSELI APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de logística, solteiro, nascido em CAMPI-
NAS, SP, no dia 27 de maio de 1995, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 
359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDIR JOSÉ MILHIAN e de ANGELA 
MARIA RODRIGUES MILHIAN. Ela, de nacionalidade Brasileira, operadora de lo-
gística, divorciada, nascida em ITARIRI, SP, no dia 28 de março de 1981, residente 
e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de RO-
BERTO TEIXEIRA e de ANTONIA QUITÉRIA DA SILVA TEIXEIRA. 

JOÃO KENEDY DIONÍZIO e THAÍS DE FÁTIMA MILHIAN. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, vigilante, solteiro, nascido em TAIOBEIRAS, MG, no dia 17 de maio de 
1987, residente e domiciliado na Rua Baldassim, Nº 73, Terras da Capela de Santo 
Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO DIONÍZIO e de RITA VERGOLINA 
DIONÍZIO. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 28 de maio de 1992, residente e domiciliada na Rua Baldas-
sim, Nº 73, Terras da Capela de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filha de VALDIR 
JOSÉ MILHIAN e de ANGELA MARIA RODRIGUES MILHIAN. 

ADENILSON LEANDRO JUNIOR e BARBARA MENEGON. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, Analista de sistema, solteiro, nascido em CHAVANTES, SP, no dia 21 de 
julho de 1998, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, Nº 535, 
Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filho de ADENILSON LEANDRO e de SANDRA 
CORREA DE FREITAS LEANDRO. Ela, de nacionalidade Brasileira, bióloga, soltei-
ra, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 05 de abril de 1998, residente e domicilia-
da na Av. Alexandre Marion, Nº 630, Laércio Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOÃO VALDEMIR MENEGON e de ANDREIA FINOTELLI MENEGON. 

PATRICK DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA e GABRIELLE FERNANDA SALES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, assistente de legalização, solteiro, nascido em CAM-
PINAS, SP, no dia 31 de dezembro de 1993, residente e domiciliado na Rua Rita Villela 
de Andrade Lima, Nº 63, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de DONI-
ZETE ROCHA DE OLIVEIRA e de ELAINE DE FATIMA DANIEL DE OLIVEIRA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, estudante, solteira, nascida em LIMEIRA, SP, no dia 
24 de fevereiro de 1999, residente e domiciliada na Rua Dom Tarcísio Ariovaldo do 
Amaral, Nº 989, Jardim Residencial Graminha III, LIMEIRA, SP, filha de ELIAS DA 
SILVA SALES e de ANA PAULA BASTOS SALES. 

JHONISON DE JESUS SANTOS CUTRIM e FERNANDA OLIVEIRA ASSUN-
ÇÃO. Ele, de nacionalidade Brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em SÃO 
JOÃO BATISTA, MA, no dia 30 de novembro de 1989, residente e domiciliado na Rua 
José Poltronieri, Nº 132, Nova Jaguariúna II, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO DE 
DEUS CORRÊA CUTRIM e de JOSEFINA SANTOS CUTRIM. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, nutricionista, solteira, nascida em POÇÃO DE PEDRAS, MA, no dia 02 
de outubro de 1987, residente e domiciliada na Rua José Poltronieri, Nº 132, Nova Ja-
guariúna II, JAGUARIÚNA, SP, filha de DOMINGOS EVANGELISTA ASSUNÇÃO 
SANTOS e de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ASSUNÇÃO. 

EDUARDO DE SOUZA e MARLENE CRISTINA DOS SANTOS. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, encarregado de obras, divorciado, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 18 de dezembro de 1972, residente e domiciliado na Rua Salvador Torres, Nº 
32, Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO SIMÃO DE SOUZA e de 
DEOLIRIA DORTA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, 
nascida em IBIPORÃ, PR, no dia 27 de janeiro de 1975, residente e domiciliada na 
Rua Salvador Torres, Nº 32, Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
PEREIRA DOS SANTOS e de APARECIDA DE LOURDES SANTOS. 

WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA e KAUANY LINAIRA CARVALHO RI-
BEIRO FERREIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteiro, nas-
cido em COSMÓPOLIS, SP, no dia 20 de março de 1998, residente e domiciliado na 
Rua Marion, Nº 18, Chácaras Santo Antonio do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
SILVIO RONALDO DA SILVA e de MARTA MARIA DA SILVA. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 07 de agosto 
de 2001, residente e domiciliada na Rua Marion, Nº 18, Chácaras Santo Antonio do 
Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filha de FÁBIO RIBEIRO FERREIRA e de GISELE DE 
CARVALHO. 

ALEXANDRE ADÃO DE ALMEIDA e PATRICIA YOSHIE HATAE. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, professor, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 17 
de outubro de 1973, residente e domiciliado na Rua Luiz Cyrillo Ferrari, Nº 64, Re-
canto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO OTÁVIO DE ALMEIDA e 
de MARIA APPARECIDA SOUZA DE ALMEIDA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
empresária, divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 18 de setembro de 1969, 
residente e domiciliada na Rua Luiz Cyrillo Ferrari, Nº 64, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de PAULO YOJI HATAE e de MARIKO HATAE. 

VITOR DANIEL RIBEIRO e MARINA HAYAR DEL POENTE. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, vendedor, solteiro, nascido em ITATIBA, SP, no dia 10 de abril de 
1993, residente e domiciliado na Alameda Júlio Benedito Corsi, Nº 363, Estância das 
Flores, JAGUARIÚNA, SP, filho de VITOR ISRAEL RIBEIRO e de MARISA SAL-
LÉSSI RIBEIRO. Ela, de nacionalidade Brasileira, veterinária, solteira, nascida em 
SÃO PAULO, SP, no dia 24 de julho de 1995, residente e domiciliada na Alameda 
Júlio Benedito Corsi, Nº 363, Estância das Flores, JAGUARIÚNA, SP, filha de CE-
SAR AUGUSTO FRANDOLIGE DEL POENTE e de ALISAR WADIH HAYAR DEL 
POENTE. 

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

JAGUARIÚNA, 11 de novembro de 2021.

Nucleo Urbano  Ana Helena  
CNPJ: 01.283.394/0001-03 
Rua Botelho, nr 128 Bairro Ana Helena - Jaguariuna/SP  

 
+ 55 19 3737-5555                    condominio@zelocondominios.com.br               

zelocondominios.com.br 
Rua Ferreira Penteado, 1.121 – Cambuí – Campinas/SP 

 

Campinas, 12 de novembro de 2021. 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
NUCLEO URBANO PARQUE ANA HELENA 

 
Ficam os senhores condôminos associados convocados a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
do NUCLEO PARQUE ANA HELENA Rua Botelho, nr 128 – Bairro Ana Helena, Jaguariuna/SP, a realizar-se 
no dia 27 DE novembro de 2021, às 09H00 em primeira chamada com pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
Associados ou às 09h30min em segunda chamada com qualquer número de presentes, no próprio 
Condomínio, no Salão de Festas , a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos da Ordem do Dia abaixo 
descrito. 

 
1) Prestação de Contas – Exercício de 2021 

 
2) Alteração do prazo de mandato da diretoria para 2 anos: 

 
3) Eleição da Diretoria  

-  Diretor Presidente  
- Vice Diretor Presidente 
- Primeiro Secretário 
- Segundo Secretário 
- Primeiro Tesoureiro 
- Segundo tesoureiro 
- Diretora Social 
- Conselho Fiscal – 5 membros 
- Suplentes – 2 membros 
 

4) Apresentação de projetos futuros para o Núcleo Urbano Parque Ana Helena;  
 

5) Assuntos Gerais; 
Nelson Roberto Patrocínio - Presidente 

Núcleo Urbano Ana Helena 
 
OBSERVAÇÕES: 
● Considerando que ainda não vencemos a Pandemia (COVID-19) em nosso país, a assembleia 

presencial deverá ocorrer visando evitar aglomerações, por isso solicitamos que participe 1 (um) 
representante por unidade; 

● Para participar da Assembleia é obrigatório o uso de MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL e Álcool 
Gel será disponibilizado; 

● Os senhores condôminos que não puderem comparecer, poderão fazer-se representar por 
procuração específica. 

● Os condôminos que não puderem participar e nem se fizerem representar por procuração estarão 
aprovando implicitamente as resoluções tomadas, não sendo aceitas reclamações posteriores. 

● Código Civil - Art. 1.335 - São direitos do condômino: III - votar nas deliberações da assembleia e 
delas participar, estando quite. 

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/

