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Covid-19: como vai funcionar 3ª dose
da vacina para maiores de 18 anos

Além de ampliar a terceira dose para toda a população adulta, Ministério mudou o intervalo para o reforço: antes, eram seis meses, agora, são cinco
O Ministério da Saúde anunciou nesta semana que todos
os brasileiros com mais de 18

anos estão aptos a tomar uma
terceira dose da vacina que
protege contra a Covid-19. Até

Jaguariúna é a nova cidade
do interior de SP a receber a
franquia Blue Sol Energia Solar

então, o reforço acontecia após
seis meses e só era indicado
para indivíduos com mais de

60 anos, profissionais da saúde
e imunossuprimidos (pessoas com problemas no sistema

imunológico).
Página 4

Inscrições para Campeonato de Futsal de
Verão estão abertas em Artur Nogueira
DIVULGAÇÃO

Página 9

Trem de natal vai ligar
Campinas e Jaguariúna
Página 9

Governo de SP confirma
repasse de mais R$150 mil à
prefeitura de Pedreira
O Poder Executivo, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, confirmou nesta semana, a liberação
de mais R$150 mil à prefeitura de Pedreira. O recurso financeiro, resultado de emenda

impositiva do deputado Edmir
Chedid (DEM) ao orçamento
estadual, irá contemplar projetos de infraestrutura urbana desenvolvidos pela administração
municipal.
Página 6

O campeonato inclui categorias da Série A, Série B e Feminino (livre)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria
de Esportes, anuncia o início das
inscrições para mais um campe-

onato esportivo no município.
Com o Futebol de Veteranos seguindo a todo o vapor, a pasta já
deu início aos preparativos do

tradicional Campeonato de Futsal de Verão (feminino e masculino), previsto para começar em
17 de janeiro de 2022. Página 6
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Sol e aumento de
nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à
tarde e à noite.
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Consciência Negra
No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência
Negra, data importante para refletir
sobre a desigualdade racial que ainda
existe nos níveis sociais e econômicos no Brasil. Dados da 63ª edição da
Pesquisa Salarial realizada pela Catho,
marketplace de tecnologia que conecta
empresas e candidatos de forma gratuita, revela que profissionais negros
ainda hoje recebem até 34,15% a menos do que trabalhadores brancos em
todos os níveis hierárquicos e de escolaridade.
De acordo com o levantamento, os
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Fotografias são documentos históricos

Tomaz de Aquino Pires*
“Quem não tem fotografias,
morre duas vezes” (Prof. Etienne/UNICAMP). Que alegria
poder observá-las! Quantos ensinamentos estes documentos
históricos revelam para o homem! _“Não nos cansamos de
admirar as fotografias mostradas em cada Exposição da Casa
da Memória Padre Gomes”,
alguém comentou. Esta instituição tem notado a satisfação
com que o observador interage
com realidades que revelam sua
identidade, sua história. Sorrisos, emoção, lágrimas... As
fotos fazem vir à tona memórias que oxigenam o cérebro,
alegram o coração e perfumam
a mente. Relembram fatos
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profissionais negros recebem menos do
que os brancos em todos os níveis hierárquicos. Em cargos de diretoria esses
profissionais ganham 29,5% a menos e
a desigualdade segue em todos outros
níveis de atuação.
O levantamento reforça o quanto a
desigualdade racial está presente em
todos os âmbitos sociais e econômicos.
Esses números são alarmantes.
Esse cenário do mercado de trabalho é apenas um reflexo do racismo
estrutural que, infelizmente, encontramos na sociedade e isso precisa mudar
com urgência.

que desencadeiam análises de
aprendizagens que se tornaram
úteis à experiência humana...
Erick Robsbawun, historiador
judeu, cita: _ “O Passado é
uma dimensão permanente da
consciência humana”. Nas exposições fotográficas da Casa
da Memória nota-se como o
cenário das fotos vai revelando
a transformação da paisagem
urbana de Jaguariúna, produzindo interessantes observações e comentários, frutos de
análises dos expectadores. São
as convicções do cidadão que
vão estruturando-se. As diversos temáticas com novos cenários de cada amostra anual de
fotos vão revelando ora a alte-

ração dos costumes, das brincadeiras da infância, os modos
de vida dos adolescentes, dos
jovens, dos adultos e idosos.
Ora fazem presente épocas
distintas de bodas, de desfiles,
de formaturas, dos recantos
da vila e do novo município,
diversas formas de confraternização humana. Através das
épocas, como se alteram os trajes, as atividades do homem,
seu trabalho, ocupações e profissões... Em todas se notam os
estilos de época da arquitetura
e em todas, os usos e costumes
e elaboração de uma paisagem
cultural. Ora, os casarões com
altos porões e quintais assim
como sua demolição e surgi-

mento de grosseiros e altos
barracões com pré-moldados.
Antigamente, algumas crianças travessas caíam nos poços,
quando a infância galgava com
facilidade o topo das mangueiras e goiabeiras, brincando
e colhendo frutos deliciosos
isentos de agrotóxicos. Saudade das balanças que os pais
faziam nos galhos das árvores!
Memoráveis tombos e galos
na cabeça! As mães colhiam
hortaliças no quintal; eram regadas com água do poço. Os
serviços eram ensinados aos
filhos e partilhados por eles. O
sol, desinfetante natural, arejava todos os ambientes das habitações. No centro de Jaguari,

havia grandes terrenos baldios
tornados campinhos de futebol
onde se instalavam circos de
cavalinhos com leões e gorilas,
e touradas. Hoje são Travessas e Escolas. Assim os documentos fotográficos da Casa da
Memória reconstituem épocas,
fazendo renascer memórias e a
história da cidade. Vocês já registraram sua presença no Livro de Visitas, após observar
a nova exposição: Memorial
Padre Gomes? Exposta 24 h/
dia, inclusive aos sábados e domingos.
Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Líder no comércio
João Rodrigues*
O Presidente em exercício do
Brasil, Jair Messias Bolsonaro,
promulgou a Lei 14.135 de 16
de Abril de 2021, onde institui
no calendário nacional, a Semana Global do Empreendedorismo ( SGE ), que será comemorada na terceira semana do
mês de novembro de cada ano,
os objetivos da SGE são: I) Desenvolver em todo território
nacional, palestras, debates, seminários e outros eventos e atividades, com vistas a fortalecer
e a disseminar a cultura empreendedora no país; II) - Estimular a criação e a divulgação de
políticas públicas que busquem
promover melhorias no ambiente empreendedor brasileiro; III)
- Apoiar as atividades lideradas
e desenvolvidas por organizações da sociedade civil em prol
de um País mais empreendedor.
Diante da Lei, as lideranças da Associação Comercial
e Industrial de Jaguariúna, que
tem como missão, disseminar
a cultura do associativismo,
fomentar negócios e ajudar no
desenvolvimento econômico no
município, resolveram verificar problemas na comunidade e
junto as empresas, encontraram

as seguintes questões: Falha de
Atendimento, Falta de profissionais de Venda, Falta de qualificação da mão de obra, falta
de comportamento proativo, baseado nesta pesquisa realizada,
verificou-se que o EMPREENDEDORISMO pode ajudar na
solução destes problemas, e algumas ações foram realizadas.
O CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos Professora Yvone Poltronieri Santos,
tem um grupo significativo de
alunos que estão em busca da
formação no Ensino Fundamental, porém mais de 27% não voltaram as aulas neste 2 semestre, como forma de colaborar
e motivar os alunos realizou-se
uma palestra do SEBRAE com
o tema “Empreendedorismo
como opção de Carreira” e na
sequência um Case de um empreendedor, e neste sentido o
Sr. Roberto Torrecilhas, falou
de sua experiência de vida junto
aos alunos, e o quanto é importante sonhar e não deixar que
ninguém roube o seu sonho, e
ter muita resiliência, contou sobre os empreendimentos que já
teve e o que faz atualmente, os
alunos se identificaram e fize-
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ram perguntas, logo em seguida,
falei com os alunos sobre a relevância do empreendedorismo
para melhoria das oportunidades na vida, seja através de um
emprego formal, ou o início do
seu próprio negócio (MEI- Micro Empreendedor Individual),
e da importância ter comportamento e característica empreendedora, as quais eles tinham
tomado ciência na Palestra.
Este mês estão sendo realizados diversos cursos na cidade através da parceria ACI Jaguariúna, SEBRAE, SENAC,
SENAI e Prefeitura Municipal
de Jaguariúna e suas Secretarias: Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Fundo Social, os quais estão sendo
realizados no PAT – Posto de
Atendimento do Trabalhador,
SENAI, Hotéis de nossa cidade, Fazenda Barra e no próprio
Fundo Social , oportunizando
as pessoas obterem conhecimento e se qualificarem, tudo
isto de forma gratuita.
Incentivo e apoio ao Grupo
de Empreendedoras que estão
realizando suas feiras, e ainda neste mês um café especial,
para falar sobre Economia Cria-
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tiva, desta forma poderão saber
como melhorar seus produtos,
como vender mais e melhor
criando uma fonte de renda
para a família.
O Líder do Comércio precisa construir pontes, o que está
presente em algumas características do comportamento empreendedor: Busca de Oportunidades e Iniciativa, Busca de
Informações, Persuasão e Rede
de contatos, devido a isto também realizou-se uma visita ao
SENAC Mogi Guaçu, onde a
Gerente Rita Cassia e sua Equipe Kelvis e Josi, mostraram a
estrutura existente e conversou-se sobre os cursos oferecidos
que poderão agregar muito para
melhorar a capacitação das pessoas e ajudar a resolver os problemas que foram relatados na
pesquisa realizada pelos líderes
da Associação.
Através destas ações que os
Lideres do Comércio podem
tomar, abre-se um novo horizonte, com muitas perspectivas
de crescimento econômico e social na cidade, fazendo com que
o Empreendedorismo seja um
meio importante para a melhoria da vida das pessoas em nos-

so município
O Líder do Comércio precisa estar atento não apenas na
empresa, mas também nas pessoas, pois são elas o fator mais
importante no processo, são
elas que precisam ser ouvidas,
obtendo assim um poderoso feedback com: criticas, dúvidas e
sugestões que muito ajudarão a
melhorar sua empresa.
Através do diálogo com os
alunos do CEJA, já criou-se
um Mural com Vagas de Emprego, engajou os mesmos
a terem como Meta a participação e conclusão no Ensino
Fundamental, assim como serem sementes que espalharão as
demais pessoas sobre a importância da Educação e o quanto o
Empreendedorismo pode ajudar
a se desenvolver e melhorando
sua vida e de sua família.
Atitudes simples que um Líder do Comércio pode tomar,
podem fazer a diferença positiva na vida de muitas pessoas.
João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Negócios – Empreendedor do Bem
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• Campinas
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Os artigos não refletem
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Covid-19: como vai funcionar 3ª dose
da vacina para maiores de 18 anos
Além de ampliar a terceira dose para toda a população adulta, Ministério mudou o intervalo para o
reforço: antes, eram seis meses, agora, são cinco
IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna começa a aplicar 3ª dose da vacina em profissionais da Educação

O Ministério da Saúde anunciou nesta semana
que todos os brasileiros
com mais de 18 anos estão
aptos a tomar uma terceira
dose da vacina que protege contra a Covid-19. Até
então, o reforço acontecia
após seis meses e só era
indicado para indivíduos
com mais de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos (pessoas
com problemas no sistema
imunológico).
O ministro Marcelo
Queiroga assegura que o
Brasil tem doses suficientes para oferecer essa terceira aplicação em todos
os adultos entre novembro
de 2021 e maio de 2022,
nos 38 mil postos de saúde espalhados pelo País.
“Graças às informações

preliminares que temos
dos estudos científicos de
efetividade, realizados em
parceria com a Fundação
Oswaldo Cruz (FioCruz) e
a Universidade de Oxford,
nós decidimos ampliar
essa dose de reforço para
todos aqueles acima de 18
anos”, anuncia Queiroga.
Em julho, o Ministério
da Saúde havia solicitado à
FioCruz e à Universidade
de Oxford uma pesquisa sobre a variação da imunidade
após a vacinação com duas
doses e a necessidade de um
reforço algum tempo depois. Esses dados serviram
de base para a decisão de
ampliar a oferta de terceira
dose para toda a população
com mais de 18 anos. Ainda não se sabe se indivíduos
mais jovens precisarão de

novas doses no futuro.
Quando poderei tomar?
De acordo com as informações
divulgadas
pelo Ministério da Saúde,
os brasileiros receberão a
terceira dose cinco meses
depois de terem tomado a
segunda (no caso dos imunizantes CoronaVac, da
Pfizer e da AstraZeneca).
Ou seja: quem completou
o esquema vacinal em outubro de 2021 pode ir aos
postos de saúde para a
terceira dose por volta de
março de 2022.
Qual vacina poderei
tomar?
“A preferência é que
essa dose adicional seja de
uma vacina diferente, que
é uma decisão baseada em

dados e na evidência científica”, explica o ministro.
Em outras palavras, isso
significa que quem tomou
duas doses de AstraZeneca
recebe uma terceira da Pfizer e vice-versa.
A tendência, de acordo com Queiroga, é que a
maioria dos adultos receba
o produto da Pfizer como
terceira dose, até porque
o imunizante da AstraZeneca foi o mais utilizado
como primeira e segunda
doses nessa faixa etária ao
longo dos últimos meses.
“No caso de um eventual
desabastecimento da vacina da Pfizer, o que não
deve acontecer, poderemos
utilizar uma outra plataforma vacinal, de preferência
de um tipo diferente do
que foi usado na vacinação

primária”, completa.
Tomei Janssen. Qual o
esquema vacinal?
Em meio ao anúncio
de uma megacampanha de
imunização, o Ministério
da Saúde confirmou que
todos os brasileiros que tomaram a vacina da Janssen
precisarão receber uma segunda dose desse mesmo
produto. “Embora seja de
dose única, compete a nós
[Ministério da Saúde] as
definições. A pessoa tomará duas doses, em um
intervalo de dois meses. A
Janssen chegou em junho e
julho, então estamos dentro do tempo esperado”.
Em Jaguariúna
A Secretaria de Saúde
de Jaguariúna começou

a vacinar nesta sexta-feira, 19, os profissionais da
educação da cidade com
a terceira dose da vacina
contra a Covid-19. Para receber o reforço, esses profissionais devem ter sido
vacinados com a segunda
dose há no mínimo cinco
meses, de acordo com as
novas recomendações do
Governo Estadual e Ministério da Saúde.
Segundo a Secretaria de
Saúde, todos os profissionais da educação que foram
imunizados com a segunda
dose de qualquer um dos
imunizantes contra a Covid até o dia 19 de junho
de 2021 devem comparecer
ao Parque Santa Maria para
receber a dose de reforço
nesta sexta-feira, no período das 15h às 19h.

MAHLE Jaguariúna realiza 1ª semana da Qualidade
DIVULGAÇÃO

A MAHLE Compressores do Brasil unidade
Jaguariúna realizou na semana passada a 1ª semana
da Qualidade. Os colaboradores puderam participar de uma série de ações,
dentre elas exposição de
veículos, simuladores com
ar condicionado, palestras
e sorteios de prêmios.
A proposta da MAHLE
em promover essa semana
foi de melhorar a forma de
pensar e atitude dos colaboradores na tomada de
decisões para produzir os
produtos com zero defeito e aumentar a qualidade. O objetivo também foi
fomentar o orgulho em se

trabalhar na MAHLE e do
bom resultado de qualidade dos clientes.
Durante o evento os
colaboradores
puderam
usufruir do painel instagramável e exposição de
veículos com explicação
de técnicos e engenheiros
sobre o funcionamento do
compressor, que é o produto produzido pela Mahle. As palestras realizadas
durante o período foram de
histórias reais dos próprios
colaboradores para fortalecer o tema.
SIPAT 2021
Durante os dias 08, 09,
10, 11, e 12, também acon-

teceu a SIPAT 2021 que
acontece todos os anos,
desta vez com o tema Protagonismo em Segurança.
Nestes dias os colaboradores tiveram atividades que
focaram em percepção de
risco, acidentes de trânsito e outros. O objetivo das
ações foi garantir a segurança dos colaboradores
em diversas situações, não
somente dentro da fábrica.
A abordagem da SIPAT
deste ano foi mais interativa e diferenciada, para
oferecer aos colaboradores
uma atividade ativa, tendo
em vista que o SIPAT 2020
foi virtual por conta da
pandemia.

Colaboradores reunidos

Bem na foto
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Pedreira

Governo de SP confirma repasse de mais
R$150 mil à prefeitura de Pedreira
Conquista do deputado Edmir Chedid (DEM) deve ser utilizada em infraestrutura
O Poder Executivo,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, confirmou nesta semana, a liberação de mais
R$150 mil à prefeitura de
Pedreira. O recurso financeiro, resultado de emenda impositiva do deputado
Edmir Chedid (DEM) ao

orçamento estadual, irá
contemplar projetos de infraestrutura urbana desenvolvidos pela administração municipal.
De acordo com o parlamentar, o investimento
é fundamental para que a
prefeitura garanta melhorias à comunidade e aos

turistas. “O município
precisa do apoio do governo para manter e expandir ações em benefício da
nossa comunidade. Apesar
deste benefício, já reiterei
ao Estado a importância
do aumento do repasse de
recursos à prefeitura”, diz
Edmir Chedid.

Em julho, o parlamentar já havia garantido o
repasse de R$100 mil para
a saúde pública. Na ocasião, o recurso financeiro
foi utilizado no pagamento
das despesas geradas com
a manutenção dos serviços
prestados à comunidade.
“Este investimento resul-

tou ainda na compra de
materiais de uso diário dos
profissionais que atuam na
Atenção Primária da Saúde”, afirma.
Entre 2019 e 2020,
Edmir Chedid garantiu o
repasse de R$1,5 milhão
à prefeitura de Pedreira.
O recurso financeiro foi

destinado à saúde pública
e educação. “Com o investimento, por exemplo,
garantimos a construção
de uma unidade do Programa Creche Escola para
atender 150 crianças do
município. Um importante
benefício à comunidade”,
diz o parlamentar.

Holambra

Holambra é uma das 28 cidades do Brasil com legislação
atualizada para implementação de tecnologia 5G
De acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira de
Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel, Holambra é uma das
28 cidades brasileiras
com legislação adequada
para instalação de antenas 5G. É uma entre apenas 8 em todo o Estado
de São Paulo.
A nova geração de telefonia móvel, em fase

final de concorrência para
implementação no
país, deverá estrear em
capitais
brasileiras até
julho de
2022, deverá revolucionar a tecnologia

para transferência de dados
móveis,
com
altíssimos
padrões
de velocidade
de conexão e de
usuários
simultâneos.
Para viabilizar

rápida
implementação
da ferramenta, Estados e
prefeituras correm contra
o tempo para modernizar
suas leis e permitir a instalação das antenas para
uso da nova frequência.
Em Holambra, a Lei Municipal nº 1.007/2021,
que regula a instalação
de infraestrutura de suporte ao 5G, foi aprovada pela Câmara Municipal em 18 de outubro e

sancionada pelo prefeito
Fernando Capato, autor
da propositura, em 09 de
novembro.
Em São Paulo, segundo o estudo, além da Cidade das Flores, somente
as cidades de São Caetano do Sul, Jaguariúna,
Serra Negra, Socorro,
Santo André, Ribeirão
Preto e Jandira dispõem
de legislação similar.
“Procuramos sair na

frente e deixar o caminho
livre, em nossa cidade,
para a implementação
desta nova tecnologia tão
logo esse processo se inicie no Brasil”, afirma o
prefeito. “O 5G trará numerosos benefícios para
as instituições, empresas
e para a população como
um todo que utiliza as
redes de telefonia móvel
para se comunicar e trabalhar”.

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

Inscrições para Campeonato de
Futsal de Verão estão abertas
Interessados devem se dirigir ao Ginásio de Esportes a partir de segunda-feira, 22

Amparo

Escolas municipais recebem
475 novos computadores
para salas de informática
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Computadores para salas de informática
O campeonato inclui categorias da Série A, Série B e Feminino (livre)

A Prefeitura de Artur
Nogueira, por meio da secretaria de Esportes, anuncia o início das inscrições
para mais um campeonato
esportivo no município.
Com o Futebol de Veteranos seguindo a todo o vapor, a pasta já deu início aos

preparativos do tradicional
Campeonato de Futsal de
Verão (feminino e masculino), previsto para começar
em 17 de janeiro de 2022.
Os atletas e times interessados em participar devem se dirigir ao Ginásio
de Esportes Maurício Sia, a

partir desta segunda-feira,
22, até o dia 08 de dezembro. O horário de funcionamento é das as 8h às 17h.
O secretário de Esportes, Caio Rodrigues, se
diz ansioso para mais um
campeonato. “Essas competições já são tradição

aqui em Artur Nogueira e
costumam reunir grandes
nomes do futsal amador.
Estamos todos animados
para fazer a bola rolar mais
uma vez em nossas quadras e tenho certeza que
será mais um campeonato
de sucesso”, frisa.

As salas de informática das escolas municipais de Amparo
receberam 475 novos
computadores de alta
tecnologia que vão melhorar a educação e o
aprendizado digital dos
alunos da rede municipal de ensino.

De acordo com a Secretaria de Educação, os
equipamentos das salas
de informática não eram
atualizados há 17 anos.
Agora, as crianças contam com tecnologia atual
e muito mais praticidade
no aprendizado na disciplina de informática.

19 3867-1411
19 99812-6233

19 99995-5281
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Inscrições abertas para Campeonato de Futsal
O campeonato atrai equipes de toda a região
DIVULGAÇÃO

Bastidores do poder
Inauguração
A Prefeitura de Jaguariúna inaugura neste
sábado, 20, às 8h, o novo
complexo de campos de
futebol society do Parque
Serra Dourada. O evento
vai contar com uma programação especial com
diversas atividades recreativas e esportivas para
as famílias. O complexo conta com três novos
campos de society, de
18m x 40m, com gramado natural, construídos
com recursos da Prefeitura.
Inscrições podem ser feitas até 10 de dezembro

As inscrições para o
XXII Campeonato de Férias de Futsal de Morunagaba estão abertas até o dia
10 de dezembro. O evento
será realizado no Ginásio
de Esportes Luiz Seraphim
pela Prefeitura municipal,
por meio do Departamento
de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
O Campeonato de Férias de Futsal de Morungaba tem atraído em suas
últimas edições equipes de
cidades de toda região, entre elas Itatiba, Campinas,
Valinhos, Vinhedo, Bragan-

ça Paulista entre outras. Já
passaram pela quadra disputando este campeonato
jogadores renomados como
Vander Iacovino, jogador
campeão mundial pela seleção de Futsal do Brasil e
diversos outros atletas que
disputam a Liga Futsal.
O valor das inscrições
por equipe é de R$350
que deve ser depositado
no Banco do Brasil, agência 3083-X, conta corrente 3.140.108-2 (Prefeitura
de Morungaba) ou realizar um PIX para a chave
45.755.238/0001-65.

Feito o pagamento, o
recibo deve ser entregue
pessoalmente no Ginásio
de Esportes Luiz Seraphim ou enviado ao e-mail
esportemorungaba@
gmail.com
juntamente
com o contato do responsável (telefone) e nome da
equipe. É importante destacar que não serão aceitos depósitos feitos em
caixas eletrônicos.
Mais informações: esportemorungaba@gmail.
com ou (11) 4014-4369
com Marcelo ou Constante.

Sebrae-SP oferece vagas para programa
gratuito de inovação na região
O Sebrae está com inscrições abertas para o 4º
ciclo do Programa Brasil
Mais. Ao todo são 6,6 mil
vagas em todo o Estado de
SP. Para a região de Jundiaí
são 176 vagas. Para participar é preciso ser microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP).
O Programa Brasil
Mais é uma iniciativa do
Governo Federal em parceria com o Sebrae, Senai e Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que visa
aumentar a produtividade
e competitividade das mi-

cro e pequenas empresas
brasileiras.
Na região de Jundiaí,
podem se inscrever para
as 176 vagas disponíveis
micro e pequenas empresas das cidades de Bragança Paulista, Cabreúva,
Caieiras, Cajamar, Campo
Limpo Paulista, Francisco
Morato, Franco da Rocha,
Itatiba, Itupeva, Jarinu,
Jundiaí, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista.
Empreendedores e empreendedoras que participam do programa recebem

o acompanhamento de um
(a) agente de local de inovação gratuitamente que faz
diagnóstico inicial e traça
um plano de inovação para
o negócio. “As empresas
participantes do Programa
Brasil recebem acompanhamento personalizado e
são incentivadas a implantar melhorias práticas que
refletem na gestão do negócio, no relacionamento com
parceiros e fornecedores e
movimentam toda a cadeia
de inovação dentro de sua
área de atuação”, explica
Adriano Nakamura, gestor
estadual do programa.

Município VerdeAzul
Jaguariúna
sediou
nesta sexta-feira curso
de capacitação do Ciclo 2021 do Programa
Município
VerdeAzul
(PMVA), do Governo
do Estado de São Paulo.
Representantes de várias
cidades da região estiveram presentes no evento,
realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide. O
objetivo do encontro foi
capacitar os municípios
perante a resolução que
estabelece as diretrizes
do Programa VerdeAzul,
da Secretaria Estadual
do Meio Ambiente, e dar
exemplos de ações práticas que devem ser desenvolvidas nos próximos
meses.

ConectaSP
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna
participou nesta semana,
no Palácio dos Bandeirantes, de evento de lançamento do programa
ConectaSP (Conecta São
Paulo), que vai liberar
R$ 3 milhões para que
as cidades do estado modernizem as leis locais
para permitir a instalação
de antenas da tecnologia 5G. A secretaria foi
representada no evento
pelo diretor de Desenvolvimento Econômico,
José Ricardo Cortez. Jaguariúna foi uma das primeiras cidades do Brasil
e a primeira da região a
aprovar lei municipal
com adequações na legislação necessárias para
atender o 5G, cujo leilão
de concessão pública foi
realizado no início deste
mês.
Trilhas da Mogiana
As prefeituras de
Jaguariúna e Pedreira
firmaram uma parceria para tirar do papel
o projeto Trilhas da
Mogiana. A proposta é
construir uma ciclovia
sobre o leito férreo desativado que margeia
o Rio Jaguari, entre os
dois municípios, numa

extensão de 11 km, sendo 5 km em Jaguariúna
e o restante em Pedreira. Segundo o secretário
de Mobilidade Urbana
de Jaguariúna, Josino
Silva, que coordena o
projeto na cidade, já foi
feita a limpeza do local
e o início da obra aguarda alguns trâmites burocráticos, como a cessão provisória de todo o
trecho, que pertencia à
extinta Fepasa, hoje patrimônio da União.
Projetos
Sete projetos, 10 requerimentos e outras
cinco moções foram votados na 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaguariúna,
na última terça-feira.
Duas proposituras foram votadas em segunda
discussão, ambas de autoria do vereador Walter
Tozzi (MDB): Projeto de Lei nº 064/2021,
que institui e inclui no
calendário oficial de
eventos do Município
de Jaguariúna o “Dia
da Atividade Física e
do Exercício Físico”
e o Projeto de Lei nº
065/2021, que institui e
inclui no calendário oficial de eventos do Município de Jaguariúna o
“Dia do Bombeiro”.

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico
Este mês completou 20 anos de Xbox e lançamentos
surpresa de Ruined King e Hextex Mayhem
O evento de 20 anos
de Xbox começa com
uma recapitulação dos
jogos que fizeram sucesso em cada console. São
20 anos de uma marca
de videogame que se
importa com o consumidor, principalmente com
os jogadores brasileiros,
o serviço do Xbox Gme
Pass Ultimate é um bom
exemplo, onde o jogador
tem acesso a diverso jogos e lançamentos por
R$ 50,00 mensais, isso
sem mencionar a “retrocompatibilidade” que
permite o jogador revisitar, franquias antigas
com seu console atual.
Robbie Bach primeiro
idealizador do Xbox, foi
o primeiro a apresentar
esse evento e comentou
como foi difícil chegar
no primeiro design do
console e eliminar a barreira imposta pelos cartuchos. Foi citada a maior
frustração com o Xbox
360, o “Three Red Light”
ou “Lights of Death” que
significava que o console não funcionaria mais e
isso gerou um verdadeiro
caos, a ponto de colocar
a marca e o nome da Microsoft em jogo. Após

descobrir o que causava
essas luzes vermelhas,
logo foi corrigido e uma
nova remessa foi entregue as lojas. A promessa da Microsoft/ Xbox é
sempre inovar e mantem
essa promessa ate os dias
atuais.
Tina
Summersford
programadora chefe do
Xbox, que continua a
apresentação e anunciou
Power On: A História do
Xbox, que terá seis partes e estará disponível em
múltiplas plataformas no
dia 16 de dezembro.
Phil Spencer assume a
apresentação e comenta
que “Jogos tem tudo haver com reuniões de pessoas, para dividir experiências e relacionamentos,
que vão além da geografia, cultura, gerações e de
tudo que possa separá-las
de outros aspectos da
vida” Phil Spencer ainda afirma da importância
dos jogadores, que são
uma comunidade poderosa e um projeto só segue
adiante depois de ter o feedback deles.
Um teaser foi anunciado da série de Halo, que
será feita pela Paramount e chegará em 2022.

Com algumas gameplays
ao fundo foi comentado,
que o universo de Halo é
extenso assim como Marvel e Star Wars. Por fim,
foi anunciado que a primeira temporada do multiplayer de Halo Infinite,
já está disponível para
download com acesso a
todos os mapas, passe
temporada completo para
desbloquear, academia e
core modes. A campanha
de Halo: Infinite chaga
dia 8 de dezembro.
A Riot surpreendeu
seus fãs com o lançamento
de Ruined King, este que
até então estava sem data
de lançamento, junto com
Hextec Mayhem. Ruined
King se passará nas regiões de Águas de Sentina
e Ilhas das Sombras enquanto Hextec Mayhem
passará em Piltover.
Song Of Nunu: A League of Legends Story,
foi anunciado este será
um jogo single player,
que terá como objetivo
fazer Nunu reencontrar a
sua mãe. Este jogo esta
previsto para chegar em
2022 para PC, PlayStatin
4 e PlayStation 5, Xbox
One, Xbox Series e Nintendo Switch.

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”.
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Jaguariúna é a nova cidade do interior de SP
a receber a franquia Blue Sol Energia Solar

A Blue Sol Energia Solar chega à marca de 138 franquias em todo o Brasil com a chegada à cidade
DIVULGAÇÃO

A Blue Sol Energia Solar - empresa pioneira e
referência, há 12 anos, no
setor de energia solar fotovoltaica – inaugura sua
49ª franquia no estado de
São Paulo. Dessa vez, a
marca chega ao município
de Jaguariúna e tem no comando da unidade os franqueados Pablo Fernandes
e Rodrigo Andreiuk.
Fernandes conta que
atuava na indústria de
produtos naturais e resolveu investir no mercado
de energia solar não apenas pela ascensão exponencial dos negócios, mas
também pela contribuição
com o meio ambiente e
com o país ao disseminar

uma fonte de energia limpa e inesgotável.
Os novos franqueados
da Blue Sol Energia Solar contam que pretendem
levar os sistemas fotovoltaicos às residências e
empresas de Jaguariúna e
região. Também querem
proporcionar que as propriedades rurais gerem a
própria energia. “Vemos
na energia solar um caminho sem volta. Essa será a
principal fonte de geração
de energia nas próximas
décadas. Por meio dela,
os consumidores terão
mais liberdade, gerando a
própria energia de forma
limpa, sustentável e inesgotável. Dessa maneira,

as pessoas vão, inclusive,
contribuir com as concessionárias, que sofrem
com a crise hídrica, além
de auxiliar na preservação
dos recursos naturais do
planeta”, avaliam.
Mesmo no modelo
Next, que tem a sua operação totalmente Home
Based, Pablo Fernandes e Rodrigo Andreiuk
optaram por estabelecer suas atividades em
uma Sala Comercial, OK
Coworking na Rua Mato
Grosso, 142, próximo ao
Centro, administrado pela
Empresária Carol Pepe,
que tem pelos mesmos
princípios em comum, o
conceito de sustentabili-

dade. Dessa maneira, esperam ampliar ainda mais
o networking e alcançar o
maior número de pessoas, para desmistificar as
informações a respeito da
tecnologia fotovoltaica,
no caso Energia Solar!
A Blue Sol Energia Solar chega à marca de 138
franquias em todo o Brasil com a chegada à cidade
de Jaguariúna. Dessas, 49
unidades estão localizadas
no estado de São Paulo,
maior polo de atuação da
rede de franquias referência no segmento de energia solar. A meta da marca
é finalizar 2021 com 350
operações no país, entre
abertas e contratadas.

Na foto, Pablo Fernandes e Victor Fernandes

Trem de natal vai ligar Campinas e Jaguariúna
Um trem turístico deve
ligar as cidades de Campinas e Jaguariúna. Promovido pela Associação
Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF), a
Maria Fumaça faz passeio
noturno de Natal, com a

locomotiva iluminada e a
presença do Papai Noel.
Os ingressos já estão à
venda.
O “Expresso Noel” terá
sua 5ª edição neste ano e
será realizado em três sábados. Confira as datas:

04, 11 e 18 de dezembro.
Os passeios serão das
17h às 22h, com saída da
Estação Anhumas, em
Campinas. Os ingressos do
1º lote custam R$120 para
1 adulto e R$80 para criança de 6 a 12 anos. Crianças

de até 5 anos, viajando no
colo, não pagam.
Roteiro:
17h – Início do evento
com a recepção dos passageiros, todos serão recebidos na estação de Anhu-

mas (ponto de partida);
17h – Grande chegada
do Papai Noel e da Fada
Docinho (Eles chegam de
trem);
18h – Partida do trem
sentido Jaguariúna;
19h30 – Chegada do

trem em Jaguariúna, desembarque liberado dos
passageiros;
21h – Retorno do trem
sentido Anhumas;
22h – Chegada a estação de Anhumas e final do
evento.

Jaguariúna recebe seu primeiro
empreendimento Árbore

19.98727-3702 19.3014-2694
Av. Antônio Pinto Catão,1502
Sala 2 - Jd.Europa
Jaguariúna - SP
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A Árbore Engenharia traz para a cidade de
Jaguariúna, na Região
Metropolitana de Campinas, o empreendimento Reserva Jaguariúna.
Com duas torres, 192
apartamentos, o lançamento fica em excelente
localização, a três minutos do centro, no Jardim
Paraíso, com fácil acesso à Rodovia João Beira
(que interliga Jaguariúna
à Pedreira e Amparo) e
também a uma ciclovia
com extensão de cerca de
três quilômetros.
O projeto traz apartamentos fantásticos, com
dois dormitórios, vaga de
garagem (além de vagas
para visitantes) e a comodidade de uma linda
varanda gourmet. As torres contarão com térreo
e mais onze pavimentos,
em uma área com muito
verde e a vantagem de um
lazer mais que completo,
uma das características
dos
empreendimentos
Árbore Engenharia.
Cine Air e Beach
Tennis
Quem adquirir um
apartamento no Reserva
contará com duas grandes sensações da área de
lazer: O Cine Air e o Beach Tennis. O Cine Air
oferece a experiência do
cinema ao ar livre, em
um espaço que você pode
assistir a filmes e séries
na privacidade e conforto do condomínio. Muito

charme e diversão garantida para toda a família.
Já nos esportes, a novidade vem com uma
quadra de areia para
prática do Beach Tennis
(Tênis de Praia). O esporte alcança cada vez
mais popularidade no
Brasil. Por isso, a Árbore
sempre atenta às últimas
tendências em qualidade
de vida, prepara esse espaço único agora dentro
de seu empreendimento.
Área de lazer completa
Mais saúde mental e
melhor aproveitamento
do tempo com a família e amigos. Todos os
itens da área de lazer
do Reserva Jaguariúna
foram pensados sempre com prioridade para
um convívio harmonioso e com segurança. Os
moradores terão acesso
a piscinas adulto e infantil, academia, espaço
crossfit externo, circuito
de caminhada, salão de
festas, salão gourmet,
churrasqueira,
espaço
para piquenique, quadra
esportiva, redário, playground, playbaby, Praça
das Mães e Pais, uma
charmosa Praça do Fogo
e uma espaço exclusivo
para os animais de estimação, com o pet place.
Um verdadeiro resort.
Vendas
O showroom com o
apartamento
decorado
fica localizado à Praça

Carlos Gomes, 180- Jardim Paraíso. No local,
os interessados poderão
simular
financiamento pelo Programa Casa
Verde e Amarela e saber
todos os detalhes para
garantir já a sua unidade.
A abertura do decorado
acontece neste dia 20 de
novembro.
Sobre a Árbore Engenharia
Ao longo de sua história consolidada, há
23 anos no mercado de
construção civil, a empresa que atua em cinco
estados brasileiros, já
entregou mais de 14 mil
unidades, entre casas e
apartamentos. A empresa
está entre as 30 maiores
construtoras do Brasil do
Ranking INTEC desde
2007. Além disso aparece quatro vezes também
no Ranking das PMEs
que Mais Crescem no
Brasil, da Revista Exame: em 2019 foi a 13ª no
país e a 8ª em São Paulo.
Neste ano de 2021, a
empresa recebeu da Caixa Econômica Federal, a
Certificação NDT- Nível
de Desempenho Técnico,
um reconhecimento pelas
boas práticas, com reflexos de excelência importantes na jornada do cliente, desde o projeto até a
entrega final. O resultado
obtido com a Certificação NDT, vem reforçar o
histórico, credibilidade e
qualidade da Árbore Engenharia no mercado.

GAZETA REGIONAL

Jaguariúna

www.gazetaregional.com.br
20 de novembro de 2021

10

Projeto ‘Trilhas da Mogiana’ terá ciclovia em trecho
antigo leito ferroviário entre Jaguariúna e Pedreira

Objetivo é estimular o turismo na região do Circuito das Águas
O projeto Trilhas da
Mogiana, uma parceria
entre as prefeituras de Jaguariúna e Pedreira, pretende estimular o turismo
na região do Circuito das
Águas com a ocupação
do antigo leito ferroviário em trecho que liga as
duas cidades. A proposta
é construir uma ciclovia
sobre o leito férreo desativado que margeia o Rio

Jaguari, entre os dois municípios, em uma extensão de 11 km, sendo 5 km
em Jaguariúna e o restante
em Pedreira.
Segundo o secretário
de Mobilidade Urbana de
Jaguariúna, Josino Silva,
que coordena o projeto na
cidade, já foi feita a limpeza do local e o início da
obra aguarda alguns trâmites burocráticos, como

a cessão provisória de
todo o trecho, que pertencia à extinta Fepasa, hoje
patrimônio da União.
“Em uma segunda fase
do projeto, outra ciclovia
ligará Jaguariúna a Santo
Antônio de Posse e também utilizará o antigo
leito da via férrea, numa
extensão total de aproximadamente 12 km. O projeto ainda está em fase de

planejamento”, informa
Josino.
Ele lembra que o trajeto da linha entre as cidades é de “rara beleza”. “Já
realizamos os trabalhos de
limpeza de todo o trecho
e o projeto prevê a iluminação do trajeto, além da
instalação de câmeras de
monitoramento. Será com
certeza um grande atrativo turístico para os muni-

cípios”, diz o secretário.
Beleza e história
Além da beleza natural
do trecho, que corta mata
nativa à beira do Rio Jaguari, o local também faz
parte da história das cidades. O trecho pertencia à
Companhia Mogiana de
Estradas de Ferro. Fundada em 1872 por produtores de café, a Mogiana

inaugurou seu primeiro
trecho, Campinas–Jaguariúna, em 1875, com a
presença do Imperador
Dom Pedro II.
Anos depois, chegou a
Ribeirão Preto e estendeu
um ramal para leste. Mais
adiante, adquiriu pequenas
ferrovias e construiu ramais na região norte do estado de São Paulo e na região sul de Minas Gerais.

Jaguariúna recebe peça
teatral infantil no dia 27
O espetáculo infantil O
Canto das Vitaminas - A
Viagem de Polyana chega
a Jaguariúna no dia 27, em
sessão gratuita no Teatro
Municipal Dona Zenaide.
A peça, que inicia às 16h,
traz as peripécias de uma
garota que descobre o
quão colorido é o mundo
dos alimentos. Para assistir basta realizar um cadastro prévio online.
O Canto das Vitaminas
– A Viagem de Polyana é

viabilizada pelo Ministério do Turismo, por meio
da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal e
tem patrocínio da empresa
Agristar, além de apoio
cultural da Prefeitura Municipal de Jaguariúna e
Rekriarte Produções.
A peça conta a história
de Polyana, uma menina
que não gosta de comer.
Sua mãe, preocupada, leva-a até o médico, que é, na
verdade, um cientista muito

divertido. Juntos, eles iniciam uma jornada pela terra dos legumes e verduras.
Lá, ela faz amizade com os
personagens Alface, Beterraba, Espinafre e Banana e
acaba descobrindo sobre a
origem dos alimentos e a
sua importância para uma
vida saudável. Além da
peça, os espectadores também receberão um material
complementar, com um livro e CD inspirados no enredo do teatro.

DIVULGAÇÃO

Espetáculo O Canto das Vitaminas conta com sessão gratuita no Teatro Municipal Dona Zenaide
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Conforto ou zona de conforto
No último ano eu li um
texto sobre os riscos de se
estar na zona de conforto e
não percebermos por causa
de todos os benefícios que
a situação nos proporcionaria. No texto em questão
o autor utilizou um termo
para definir esta situação
que eu também irei fazer
uso para toda a reflexão
neste meu texto.
O autor definiu que algumas pessoas estão em uma
ilha de segurança. A ilha seria um ambiente controlado,
com informações já conhecidas, que garante proteção
ao indivíduo dos perigos
externos e onde é possível
obter os recursos desejados.
Através destes conceitos é
possível perceber que a ilha
garante a todos que se encontram nela uma sensação
de segurança que pode ser
perigosa.
Embora a ilha desta metáfora forneça aos indivíduos uma quantidade satisfatória de recursos para lhe
manter em uma situação estável, o perigo em permanecer nesta ilha de conforto é
visto quando a metáfora nos
apresenta os riscos de se vi-

DIVULGAÇÃO

ver em uma ilha real.
Caso uma praga, uma
tempestade ou qualquer outro tipo de intempérie natural atinja a sua ilha você
ficará sem recursos. Caso
você precise se comunicar
rapidamente com outras
pessoas, o fato de estar isolado em uma ilha dificultará
o seu contato e fará com que
você possa não ter tempo
hábil para reverter uma situação desfavorável.
Portanto, assim como
náufrago do filme você precisa estabelecer uma missão para a sua vida: deixar
a ilha. Para muitos deixar a

ilha pode parecer a decisão
menos inteligente, pois enquanto a ilha possui recursos limitados e que podem
ser postos em xeque em situações que fogem ao controle de quem se encontra
nela, ainda assim ela é um
lugar se segurança e tranquilidade.
Por outro lado, para
aqueles que desejam deixar
a ilha de conforto o início
deste processo de crescimento pode parecer uma
decisão mal tomada e perigosa. Afinal, para deixar a
ilha é necessário se enfrentar o mar de riscos e incer-

tezas que cercam a zona de
conforto.
Muitos podem se perguntar então se é realmente
necessário deixar a segurança e a estabilidade antes que
algo lhe obrigue a isto. Bem,
esta pandemia do novo coronavírus é uma boa resposta
para aqueles que fazem esta
pergunta. Enquanto antes
da pandemia muitos se encontravam em uma situação
cômoda em seus empreendimentos e por isso não se preocupavam em desbravarem
novos caminhos, a Covid-19
surgiu sem nenhum tipo de
aviso que permitisse uma

Edilaine Alves
Analista de Crédito e
Cobrança
Eip Cred

preparação prévia do mercado.
Com todas as mudanças na economia causadas
pela crise sanitária, o que
vimos foram diversos comerciantes que já não estavam mais alinhados com
as necessidades dos nossos
tempos serem engolidos pelas dificuldades criadas pela
pandemia. Muitos tentaram
resistir como se nada estivesse acontecendo, mas um
evento tão grande quanto
esta pandemia com certeza
não permitiu que suas ilhas
de segurança permanecessem intocadas.
Por outro lado, aqueles
que não dependiam de razões ou motivos que estavam além do seu controle,
que não dependiam de uma
segurança estabelecida por
um ambiente ao seu redor
e por fatores que muitas
vezes eram desconhecidos,
estes foram os que conseguiram se destacar. Aqueles
que sempre se mantiveram
decidindo arriscar, aqueles
que sempre entenderam que
permanecer na mesma não
era uma opção.
Portanto dar as mãos ao

comodismo é um dos piores
venenos que você pode servir ao seu negócio, apenas a
fome de crescer lhe permitirá sobreviver em momentos
em que as ilhas nas quais
outros se sentem confortáveis afundarem.
É necessário estabelecer
uma missão consigo próprio. É necessário seguir
buscando o topo e não se
contentar com o que já se
possui. Claro, não digo que
se deve ser ganancioso ou se
dar passos para além do que
se é capaz. Mas deixar a ilha
de segurança não é uma decisão mal pensada, mas algo
feito com planejamento e
preparação para garantir que
fora dela você estará melhor
qualificado e mais forte do
que antes de deixa-la.
A ilha pode nos fazer
com que achemos que está
tudo bem conosco e com
nossos negócios, mas se
não seguirmos diariamente buscando entender com
o que podemos aprender e
como poderemos melhor,
chegarão as tempestades e
os maus momentos da vida
e talvez afundemos junto
com nossa ilha.
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Como não cair em fraudes
e golpes na Black Friday

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá
Fone: (19) 9.7409-2087
E-mail: edisoncds31@gmail.com
DIVULGAÇÃO

As promoções da Black Friday estão aí neste
mês de novembro e, em
especial, no dia 26 de novembro as propagandas
irão se intensificar nos
sites, redes sociais e na
televisão de produtos em
promoções.
É bom e necessário
lembrar a todos da necessidade e cuidados ao
realizar compras pela internet, pois, requer muito
cuidado dos consumidores que precisam estarem
atentos com esses tipos de
contratações no sentido
de evitar dores de cabeça
no futuro, seja por conta
de pagar preço que não
corresponde à realidade,
a não entrega do produto
adquirido, e também entrega de produto defeituoso.
Para isso, se faz necessário a atenção do consumidor em qual site está
sendo realizado o tipo de
compra. Primeiro é verificar se esse site é idôneo,
ou seja, cumpre com o
que está sendo ofertado,
como valor, entrega de
produto com qualidade,
sem vícios que poderão
gerar uma dor de cabeça
na hora de prestar a assistência técnica.
Ainda para essa verificação da idoneidade do
site, é importante buscar

informações se há reclamações nos Órgãos
de Proteção e Defesa do
Consumidor. Para isso à
Fundação Procon de São
Paulo dispõe de um site
para acessar e verificar
se o fornecedor está ou
não na relação como empresas que tem registros
de reclamações ou golpes praticados contra os
consumidores, sendo este
site; https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/
list/evitesites.php.
Tome muito cuidado ao
fazer compras pelas redes
sociais, sendo estas compras feitas em perfil sem
ter informações de quem

está vendendo determinados produtos, pois esses fornecedores não têm
endereços, CNPJ e nem
contatos de quem fabrica
os produtos dispostos aos
consumidores, caso receba o produto com defeitos
não terá assistência técnica para atendê-lo.
Destaco os cuidados
com pagamentos por boletos bancários, isso por
conta dos golpes que estão sendo praticados pelos golpistas de plantão,
que sabe muito bem como
praticar esses tipos de
fraudes em cima dos consumidores.
Algumas dicas são

importantes para que
você nessa seja presa fácil quando se tratar desse
tipo de compra, tomando as devidas precauções
no sentido de verificar
se o site informa os seus
dados, como endereço
físico, telefone, e-mail,
CNPJ e nome da empresa.
Ao realizar a compra,
é indicado salvar os documentos referentes ao
pedido, que podem ser
necessários em caso de
problemas.
Outra medida importante é evitar as compras
por impulso, consultando
o seu orçamento e avaliar
se a compra não irá com-

prometê-lo ajuda a evitar
problemas.
Com relação aos boletos, verifique a veracidade
das informações obtidas e
qual a procedência desses boletos, caso tenha
dúvida, ligue para o site
ou fornecedor do produto
para tirar informações sobre o boleto, tenha sempre número de protocolo.
Oriento que nos próximos dias o consumidor
já comece a monitorar os
preços, pesquisando em
mais de um local e fazendo prints das telas com os
valores ofertados. Deste
modo, é possível avaliar
se o valor é de fato pro-

mocional.
O consumidor deve estar atento a compra online
dos produtos que não está
vendo, mas sim comprando a partir dos critérios
aqui mencionados. Por
isso, deve verificar as indicações constantes no
site, como a espécie do
produto, suas dimensões,
cores, eventuais prazos de
validade etc.
Caso haja algum problema aparente no produto ao recebê-lo, deve
entrar em contato com o
fornecedor para fazer o
reparo, a substituição ou
eventual cancelamento da
compra, sendo isso previsto na nossa legislação
consumerista.
O Código de Defesa do
Consumidor dá o prazo de
30 dias para produtos ou
serviços não duráveis e
90 dias para os duráveis,
contados do recebimento.
Para vícios ocultos, como
algum de defeito no funcionamento, por exemplo.
Além do direito ao arrependimento dentro dos
07 dias, em compra pela
internet.
Por fim, fique atentos
e não caia em golpes ou
fraudes que estão sendo
praticados no mercado de
consumo. Um forte abraço e um excelente fim de
semana.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Wagner Brito
OAB/SP 256.159
E-mail:
wfbrito1969@yahoo.com.br

Cálculo do valor da pensão por morte
Hoje abordaremos o
cálculo da pensão por morte. Podemos observar que
o cálculo deste benefício
se dá de maneiras diferentes para casos diferentes. A
pensão por morte do servidor que estava em atividade tem um formato, a pensão por morte do servidor
que já estava aposentado
é de outra forma, a pensão
por morte em função de
acidente de trabalho tem
outro desfecho e, por fim,
a pensão por morte tem
uma característica própria
quando o descendente tem
deficiência. Iniciemos pe-

las mais simples, a pensão
por morte daquele que já
estava aposentado. Seu entendimento é simples, os
descendentes ficam com
50% do valor, acrescentando 10% pra cada beneficiário. A pensão por morte
em função do acidente de
trabalho tem seu cálculo
fixado em 100% de sua
média. Igualmente a pensão por morte quando o
descendente é deficiente
físico, ou possui uma deficiência mental, intelectual
ou sensorial grave, o valor
de sua aposentadoria será
de 100% da média contri-

butiva. Por fim, a pensão
por morte daquele que
estava em atividade. Esta
requer um pouco mais de
cuidado. Neste caso, antes de tudo, deve-se simular o valor como se fosse
aposentar por invalidez. A
aposentadoria por invalidez é resultante da média
de todas as contribuições
do beneficiário. Em seguida, inicia-se calculando a
média de 60% desse mesmo valor e vai agregando 2% ao que ultrapassar
em 20 anos se homem e
15 anos se mulher. Logo
após, calcula-se o valor da

pensão por morte na seguinte proporção, toma-se
50% dessa média e soma-se 10% a cada dependente, ou seja, se for somente
a mulher, ela terá apenas
60% dessa média, sendo
50% padrão e mais 10%
por ser a única dependente. Vejamos outro caso,
vivendo o cônjuge e mais
dois filhos, o cálculo se
inicia com 50% da média
da aposentadoria por invalidez e agrega mais 30%
pois temos o cônjuge, e
mais dois filhos. A pensão por morte tem mais
detalhes que precisamos

observar. Em relação aos
filhos, eles serão beneficiários até a maioridade de
21 anos, salvo se inválido.
Já o cônjuge, é necessário
atenção. Inicialmente o
instituidor precisa ter pelo
menos 18 meses de contribuição, senão terá apenas
4 meses de pensão a receber. Num segundo momento é necessário saber
a idade do cônjuge. Se o
cônjuge possuir menos de
21 anos na data do óbito
receberá por até 3 anos,
entre 21 e 26 receberá a
pensão por 6 anos, entre
27 e 29 anos, receberá por

10 anos, se possuir entre
30 e 40 anos de idade,
receberá por 15 anos, se
tiver idade entre 41 a 43,
receberá por 20 anos e por
fim as pessoas acima de
44 anos obterá a pensão
por morte vitalícia. Concluindo, cada vez que um
dependente deixar de ser
um beneficiário da pensão por morte sua cota de
10% é excluída do valor e
não retorna mais ao total
calculado. Em tempo, é
possível a cumulação da
aposentadoria com pensão por morte observando
pequenas regras.

agronegócio
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Mapa registra quatro defensivos agrícolas
inéditos para uso dos agricultores
DIVULGAÇÃO

Foram registrados 12
produtos de baixo impacto
ou de base biológica; atualmente, soma-se um total
de 488 produtos de baixo
impacto disponíveis para
os produtores.
O Ato n° 47 do Departamento de Sanidade
Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de
Defesa Agropecuária, publicado nesta quarta-feira
(17/11), no Diário Oficial
da União, traz o registro
de 47 defensivos agrícolas
formulados, ou seja, produtos que efetivamente estarão disponíveis para uso
pelos agricultores. Desses,
12 são considerados de
baixo impacto ou de base
biológica.
Dos produtos de baixo impacto registrados na
data de hoje, três deles são
compostos por novos microrganismos. Um com o
Trichoderma afroharzianum, autorizado para controle de diversas doenças
fúngicas e dois produtos
com o Chrysoperla externa, inseto predador que é
inimigo natural de diversas pragas. Os demais produtos de baixa toxicidade

são compostos dos organismos Telenomus podisi, Bacillus thuringiensis var. kurstaki isolado,
Trichoderma asperellum,
Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae e baculovirus da Spodoptera
frugiperda. Esses baculovirus são vírus específicos
de lagartas, sendo inofensivos a seres humanos e
outros animais.
O outro produto inédito é um herbicida com o
ingrediente ativo Halauxifeno Metílico para controle de plantas daninhas
na cultura de soja como a
buva (Conyza bonariensis) e o capim amargoso
(Digitaria insularis). Esse
produto é apresentado em
associação com o ingrediente ativo Diclosulan,
já autorizado no território
nacional. “Apesar de ser o
primeiro registro no nosso
país, o ingrediente ativo
Halauxifeno Metílico já é
amplamente utilizado em
vários outros países como
Estados Unidos e Austrália, bem como na União
Europeia”, explica a coordenadora substituta de
Agrotóxicos e Afins, Ma-

rina Dourado.
Os demais produtos
utilizam ingredientes ativos já registrados anteriormente no país. O registro
de defensivos genéricos é
importante para diminuir a
concentração do mercado

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Benefício por incapacidade do INSS
Os benefícios por incapacidade ao trabalho representam uma grande demanda dos segurados que
possuem alguma doença
incapacitante.
De acordo com a Lei nº
8.213/91, os benefícios
por incapacidade são destinados àqueles segurados
que estão impossibilitados de trabalhar em razão
de alguma doença incapacitante ou que possuem
redução da capacidade ao
trabalho após terem sofrido algum acidente. São
eles:
• Auxílio por incapacidade
temporária – antes da Reforma da Previdência, era
chamado de Auxílio-doença.
• Aposentadoria por incapacidade permanente - antes
da Reforma da Previdência, era chamado Aposentadoria por invalidez.
• Auxílio-acidente.
Quem pode receber?
Aposentadoria por incapacidade permanente:
qualquer segurado da Previdência Social, desde que
cumpridos os requisitos.
Auxílio por incapacidade
temporária: qualquer segurado da Previdência Social, desde que cumpridos
os requisitos.
Auxílio-acidente: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e
segurado especial.

Quais são os requisitos?
Lembramos que os
requisitos devem estar
presentes no momento
do fato gerador do
benefício, ou seja,
na data de início da
incapacidade (não da
doença). São eles:
Cumprir o período de 12
contribuições mensais,
com exceção dos casos
de isenção de carência
para doenças previstas na Portaria Interministerial MPAS/MS nº
2.998/2001, acidentes ou
doenças
profissionais,
acidentes de trabalho e/
ou de qualquer natureza,
que são avaliados pela
perícia médica federal;
Qualidade de segurado,
ou seja, a pessoa (Empregado Doméstico ou
não, Trabalhador Avulso, segurado especial,
Contribuinte Individual
ou Segurado Facultativo) tem que estar inscrita
no INSS e contribuindo
mensalmente com a Previdência Social ou estar
no chamado “ período
de graça”, no qual, mesmo sem contribuição por
um tempo previsto nas
normas previdenciárias,
o segurado mantém esta
qualidade, com direito
aos mesmos benefícios
ou serviços;
Comprovar, por meio da
avaliação médica, algum

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

acidente ou doença que
o torne incapaz de realizar qualquer tipo de
atividade laboral (seja
a sua habitual ou outra
que possa ser reabilitado) de forma temporária
ou permanente;
No caso do empregado de
empresa, ele deve estar
afastado do trabalho por
mais de 15 dias corridos
ou intercalados, desde
que se enquadre no prazo
de 60 dias, com a mesma doença. Durante os
primeiros quinze dias de
afastamento, cabe à empresa pagar o seu salário
integral.

•
•
•
•
•
•
•
•

Principais documentos
para comprovar a
incapacidade
Os principais documentos
que devem ser apresentados pelo segurado no momento da perícia, sempre
que possível, são:
Atestados e laudos médicos;
Atestado de Saúde Ocupacional;
Exames de imagem;
Prontuários médicos;
Comprovantes de internação hospitalar;
Ficha de evolução clínica;
Receitas médicas com
prescrição de uso de medicamentos;
Bula dos medicamentos
que contenham advertência de possíveis efeitos
colaterais.

e aumentar a concorrência, o que resulta em um
comércio mais justo e em
menores custos de produção para a agricultura
brasileira. Todos os produtos registrados foram
analisados e aprovados

pelos órgãos responsáveis
pela saúde, meio ambiente e agricultura, de acordo
com critérios científicos e
alinhados às melhores práticas internacionais.
Produtos de controle
biológicos

Com o registro desses
12 produtos, já somam
77 produtos de baixa toxicidade para o controle
de pragas registrados em
2021. Em 2020, ano recorde de registro de biopesticidas, foram registrados 95 produtos desse
tipo. “Até uns três anos
atrás grande parte dos produtos que eram utilizados
para o controle de pragas
eram de origem química e
poucos de origem biológica. Porém, esse cenário
vem mudando e hoje percebemos que os produtos
de origem biológica vêm
ganhando mercado. Isso
é demonstrado pelo crescente de registro de produtos de baixo impacto
para controle de pragas”,
destaca Dourado. Atualmente, soma-se um total
de 488 produtos de baixo
impacto disponíveis para
os produtores.
Fonte: https://revistacultivar.com.
br/noticias/mapa-registra-quatro-defensivos-agricolas-ineditos-para-uso-dos-agricultores?utm_medium=email

Contato:
Ecofarm agroambiental
(19) 99363-8210
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Comissão técnica do São
Bento de Sorocaba visita
Morungaba e deve
realizar pré temporada na
Estância Climática
“Time que treina em
Morungaba não cai”. A
frase do saudoso Chuim,
ex dirigente do Morungaba EC e do Buenópolos FC
serviu como uma luva para
o Bentão, que após a saída
do técnico Paulo Roberto
em 2019, o clube sorocabano não realizou sua pré
temporada em Morungaba

e teve dois descenso, o primeiro no campeonato paulista caiu para a série A2
e segundo no campeonato
brasileiro, onde caiu da série B para a série C.
Porém, com o retorno do
treinador a equipe deve realizar sua pré temporada na
pequena estância climática
no final de janeiro. Após

visita da comissão técnica, passando pela pousada
Recanto Por do Sol e nos
estádios Leonardo Frare e
Fioravante Frare os responsáveis pela equipe gostaram
do que viram e praticamente definiram que virão para
Morungaba no início do
próximo ano para finalizar a
preparação da equipe.

Na foto, Luisinho Rangel, Juliano, Paulo Roberto e Julio do Vadu

Guarani FC/Projeto Bugrinho tem rodada
decisiva do Interior CUP neste fim de semana
Nesse final de semana
acontecem os jogos de
volta da Interior Cup válidos pela fase quartas de
finais e na oportunidade
as equipes do Guarani FC/
Projeto Bugrinho entram
em campo com três cate-

gorias no sábado e duas
no domingo, ou seja, na
manhã deste sábado acontecem três partidas decisivas no estádio Fioravante
Frare.
Confira os resultados
dos jogos de ida e a pro-

gramação para este final
de semana e seus respectivos jogos de volta.
Sub 11 – Projeto Bugrinho 0 x 2 Atlétic Academy
Sub 12 – Unidos do Cordenonsi 0 x 1 Projeto Bugrinho

Sub 13 – Projeto Bugrinho 0 x 1 CFA – Itatiba
Sub 14 – Projeto Jaguar 2
x 2 Projeto Bugrinho
Sábado, 20
08h – Projeto Bugrinho x
Unidos (Sub 12)

11h – Projeto Bugrinho x
Projeto Jaguar (Sub 14)
Domingo, 21
08h – Atlétic Academy
x Projeto Bugrinho (Sub
11)
10h – CFA – Itatiba x Pro-

jeto
nho
13)

Bugri(Sub

Prof. Julio do
Vadu

Resultados e próximos jogos do 2º Open de Tênis
Os jogos do 2° Open de tênis - Jaguar Tênis Clube seguem a todo o vapor. Seguem os resultados da semana passada:
Oitavas de final – Categoria Simples livre
Adilson
Ronaldo

6
4

6
3

Conde
John.

6
2

6
3

Nishida
Tavares

4
6

6
3

Quartas de final – Categoria Duplas B livre

Milano/Belli
Jorge/John.

Nishida/Valdir
José/Carlos.

6
1

6
0

6
3

Oitavas de final – Simples livre
Nícolas
Marcelo

As próximas rodadas
são decisivas para definição dos semi-fina-

6
0

BURGUER
Zero4
DE VERDADE
HAMBURGUERIA
ARTESANAL

Quartas de final – Categoria Duplas A
6
2

Zero4

10
6

6
0

listas do torneio. E no
próximo fim de semana
promete grandes dispu-

Toque especial
Zero 4

tas em várias categorias
na quadra do Jaguar Tênis Clube.

Jogos agendados do 2° Open de tênis
Sexta-feira, 19 – 18h30
Oitavas de final
Local: Guedes
Cat Duplas B livre
Fernando/Berbel X Ivan/Rui
Sexta-feira, 19 – 18h30
Quartas de final
Local: Guedes
Cat Duplas A livre
Gabriel/Murilo X Adilson/Romeu
Sábado, 20 - 8h
Quartas de final
Local: Guedes
Cat Simples livre
Ricardo Motta X Ricardo Conde
Sábado, 20 – 6h45
Quartas de final
Local: Jaguar Tênis Clube
Cat Duplas B livre
Nishida/Valdir X Anselmo/Alex
Sábado, 20 – 8h30
Quartas de final
Local: Jaguar Tênis Clube

Cat master livre
Fão / Luis Carlos X Vicente / Marcos.
Sábado, 20 – 9h30
Quartas de final
Local: Jaguar Tênis Clube
Cat Dupla B livre
Walter/Romeu X Gabriel / Ana Lara
Sábado, 20 – 15h
Quartas de final
Local: Jaguar Tênis Clube
Cat Duplas B livre.
Jorge/John X Renan/Igor
Sábado, 20 - 17h
Oitavas de final
Local: Jaguar Tênis Clube
Cat Simples livre
Ivan X Berbel
Domingo, 21 - 8h
Quartas de final
Local: Jaguar Tênis Clube
Cat master livre
Marco/Walter X Gilberto/ Casca

POR + R$12
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Novembro Azul: Grupo UniEduK promove
ações de prevenção ao câncer de próstata
População de Indaiatuba e Jaguariúna têm acesso a orientações de prevenção da doença, que é a
segunda maior causa de morte por câncer em homens no Brasil
No mês do movimento
internacional de prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o Grupo UniEduK,
em apoio à comunidade
de Indaiatuba e Jaguariúna realiza orientações
gratuitas sobre a doença,
que já é a segunda maior
causa de morte por câncer em homens.
Em parceria com as
Prefeitura de Indaiatuba
e Jaguariúna, alunos e

professores do curso de
Medicina, Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia
estarão envolvidos até o
final do mês de novembro, em atendimentos
nas Unidades Básica de
Saúde,
Ambulatórios,
Hospital, Parques e outros centros de Saúde
dos municípios.
Jaguariúna
Até o dia 31, alunos
do curso de Saúde tam-

bém estarão nas Unidades Básicas de Saúde
Florianópolis e Roseira
de Baixo, acompanhados
de professores e profissionais de saúde do município prestando orientações sobre formas de
prevenção ao câncer de
próstata. Os acadêmicos
e docentes também farão
nesse período visitas domiciliares à população
cadastrada para abordar
cuidados com a saúde

masculina e com o diabetes.
Indaiatuba
Até o 31, as Unidades Básicas de Saúde,
Hospital Dia, Ambulatório de Especialidades da
Morada do Sol, Centro
Escola de Especialidades Médicas e no Centro
Esportivo do Trabalhador, contarão com uma
programação especial ao
Novembro Azul.

Além das consultas
e dos exames de rotina,
durante o mês de novembro acontecerão palestras educativas, orientações em salas de espera
sobre os cuidados com
o corpo e com a mente
e rodas de conversas. As
Unidades de Saúde também contarão com uma
decoração especial. As
ações serão em parceria
com os alunos de Medicina da UniMAX, do

Grupo UniEduK.
“A ação reforça o
compromisso do Grupo
UniEduK de promover a
educação de qualidade,
socialmente
responsável e propiciar uma formação prática prestando
atendimentos e orientações gratuitas, além de
garantir aos alunos, o desenvolvimento das práticas no Sistema de Saúde”, afirma a Diretora da
UniMAX, Luciana Mori.

Alunos do Grupo UniEduK auxiliam na campanha de imunização contra Covid-19 em Pedreira
A campanha de imunização contra a Covid-19
da cidade de Pedreira conta com o auxílio dos alunos do décimo semestre
do curso de Enfermagem
(UniFAJ). As atividades
estão ligadas à disciplina
Estágio Supervisionado II
e acontecem com o objetivo de proporcionar experiências profissionais aos
estudantes como também
imunizar a população pedreirense.
“Os discentes estão
vivenciando o papel do

enfermeiro propriamente
dito na atenção primária,
além de vivência com a
imunização da população
contra uma doença que
ceifou a vida de muitas
pessoas. Realmente, essa
experiência ficará marcada na vida acadêmica de
todos os participantes da
ação”, conta a professora
responsável pela supervisão dos alunos, Adriana
Tebaldi Pereira.
Durante o estágio, os
futuros enfermeiros prestaram apoio aos profis-

sionais de saúde que trabalham na campanha de
vacinação na cidade, aplicando vacinas e conscientizando os cidadãos sobre
a prevenção da doença.
“É muito gratificante
observar a responsabilidade e o aprendizado dos
nossos alunos. Participar
das ações de imunização
tem trazido maturidade
profissional e percepção
da importância da prevenção e promoção à saúde
para a população”, finaliza
a professora Adriana.

DIVULGAÇÃO

Alunos do décimo semestre do curso de Enfermagem realizam estágio na campanha de vacinação
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Pets não se dão bem com
todas as plantas
Curiosos por natureza, cães e gatos pode sofrer prejuízos sérios
ao entrar em contato com certas espécies de vegetações
Durante a pandemia, a
busca por cursos e kits de
jardinagem para deixar
seu quintal ainda mais
belo e passar o tempo aumentou, além de ser um
hobby para o tutor. Mas,
se tiver pets em casa a es-

colha destas plantas deve
ser feita com cautela.
Alguns tipos de plantas, que vou citar abaixo,
podem ser fatais ou causar alterações gastrointestinais agudas como
vômitos, diarreias fortes

e salivações, assim como
perda de apetite.
O que não combina
com pets:
- Azaleias
- Lírios
- Comigo ninguém pode

- Espada de São Jorge
- Antúrios
- Costela de adão
-Açucenas
Se optar por manter
uma destas plantas em
seu quintal, deixe-as em

Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072
Médica Veterinária –
Atendimento a Domicilio
(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

locais altos como prateleiras e ou vasos suspensos. Nestes casos vale a
atenção para gatos que
são escaladores, mas, se a
tática não der certo e você
notar que seu pet entrou
em contato com uma das

vegetações, procure um
médico veterinário.
Atenção: receitas caseiras podem piorar ainda mais o quadro do animal!!
É isso ai pessoal , até a
próxima edição.

Cães na faixa de areia: como proteger e preparar o seu animal para curtir a praia
Especialista em comportamento animal dá dicas para que a segurança
e a diversão sejam garantidas.
A partir de 1º de janeiro de 2022, pets e
seus donos poderão circular tranquilamente na
areia, barracas e todos os
anexos da praia de Santos, por meio de uma lei
sancionada nessa semana pelo prefeito Rogério
Santos (PSDB). No primeiro semestre do ano
que vem, algumas outras
praias definidas pelas autoridades poderão receber
animais para um teste de
implementação da lei.
Mas será que as pesso-

as estão preparadas para ir
com seu pet para a praia?
Será que estão educadas o
suficiente para conseguirem prever e evitar transtornos? O especialista em
comportamento animal
Cleber Santos dá algumas
dicas importantes para os
tutores:
• Queimaduras: pets
são suscetíveis a queimaduras, principalmente
quando expostos ao sol
entre 10h e 16h. O ideal
é levar entre 6 e 10 horas
da manhã, quando há um
número menor de pessoas
e, com isso, menos aglomeração e menor risco de
conflitos. Ou após as 16
horas. Entre esses horá-

rios, é estresse na certa,
além do perigo de queimaduras e lesões pela
temperatura da areia.
• Contaminação de
crianças e adultos - antes
de colocarem seus pets
na areia da praia, é fundamental levá-los a uma
área gramada para fazerem as necessidades. Por
mais que o dono tenha a
boa vontade de recolher
as fezes com um saquinho, a areia de praia não
pode ser contaminada. Há
crianças e adultos brincando na areia, inclusive
se enterrando nela.
• Contaminação nos
próprios pets – Praias
são abertas – passa todo

tipo de bicho, principalmente à noite. Se seu pet
não estiver com a vacinação (e vermifugação) em

dia, há o risco potencial
dele contrair doenças por
meio de vermes e parasitas. Alguns dos parasitas

que transitam nas areias,
podem levar o animal ao
óbito ao entrar na corrente sanguínea.

PULGAS E
CARRAPATOS?
A GENTE PODE TE AJUDAR!

ENTRE EM CONTATO:

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

14/09/2021 15:59
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Vitória Savioli

Gabriel Lira

Transforme a sua vida

No dia 20 de
novembro, a
consciência tem
cor, e ela é negra!

“A data foi estabelecida pelo Projeto de Lei n° 10.639 no dia 9 de janeiro
de 2003. Contudo, foi somente em 2011
que a então presidente Dilma Roussef
sancionou a Lei 12.519/2011 que cria a
data sem obrigatoriedade de feriado”.
Uma data como esta, ser criada sem
obrigatoriedade de feriado, chega a parecer piada! Não é novidade para ninguém que o racismo é um problema estrutural da sociedade contemporânea.
O auto reconhecimento do indivíduo
como negro demorou anos para acontecer.
“Já pararam para pensar que o Tarzan era o rei da selva, na África, e era
branco. Um homem branco com uma
tanga na África gritando Oh, Oh, Oh!
Ele briga com os africanos e quebra as
mandíbulas dos leões. Além disso, ele
fala com os animais, e os africanos que
estão lá DURANTE ANOS, não podem falar com os animais, só o Tarzan pode”.
Atualmente, o discurso é lindo: “fogo
nos racistas” para lá, “fogo nos racistas”
para cá.
Já dizia um velho sábio “Para posar
de não racistas, os brancos, “bem-in-

tencionados”, se adiantam em proferir
palavras de ordem em apoio a luta dos
negros”.
Com a alta das redes sociais, os discursos ficaram lindos, os textos ficaram
maravilhosos, o posicionamento cada
vez mais enfático. Seria perfeito se tudo
fosse verdadeiro.
“Ter amigos negros não faz de ninguém menos racista. Ser filho ou parente de negro também não. O que impede
uma pessoa de ser racista é entender
que o racismo é um mal cruel e excludente, que relega as vítimas à pobreza
material e à destruição de seus valores
e de sua cultura”.
Eu compartilho da mesma opinião
de todos, O MUNDO ESTÁ UM SACO. É
mimimi para lá, é mimimi para cá, os
lacradores estão dominando o cenário.
Mas quando falamos do que realmente
importa, eles só aparecem quando a
notícia rende views. Se o preto não for
famoso, eles não se solidarizam, e é por
isto que todos os dias um preto anônimo morre por engano.
Não basta não ser racista, é preciso
ser antirracista!

Sempre é preciso saber quando uma
etapa chega ao final. Se insistirmos em
permanecer nela mais do que o tempo
necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos
viver.
Ninguém pode estar ao mesmo tempo
no presente e no passado, nem mesmo
quando tentamos entender as coisas
que acontecem conosco. O que passou
não voltará. Deixar ir embora. Soltar.
Desprender-se. Ninguém está jogando
nesta vida com cartas marcadas, portanto às vezes ganhamos, e às vezes
perdemos.

Pare de ligar sua televisão emocional
e assistir sempre ao mesmo programa,
que mostra como você sofreu com determinada perda: isso o estará apenas
envenenando, e nada mais.
Antes de começar um capítulo novo, é
preciso terminar o antigo: diga a si mesmo que o que passou, jamais voltará.
Feche a porta, mude o disco, limpe
a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser
quem era, e se transforme em quem é.
Siga-nos em nossas Redes Sociais: @intitutodamentehumana @elainebetanin
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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:
ANDERSON CARNEVALLI e PRISCILA TAVARES. Ele, de nacionalidade Brasileira, vendedor, solteiro, nascido em PRESIDENTE PRUDENTE, SP, no dia 23 de maio de 1980,
residente e domiciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 421, Jardim Cruzeiro do Sul,
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ CARLOS CARNEVALLI e de . Ela, de nacionalidade
Brasileira, funcionária pública municipal, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 02
de dezembro de 1984, residente e domiciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 421,
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ VITOR TAVARES e de RITA DE
CASCIA NASCIMENTO TAVARES.
JULIANA VALÉRIA LEITE e GRAZIELA PORTIOLLI FAELLI. Ela, de nacionalidade
Brasileira, Fisioterapeuta, solteiro, nascida em BOITUVA, SP, no dia 16 de novembro de
1977, residente e domiciliada na Rua Dias, Nº 15, Núcleo Urbano Parque Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filha de BENEDITO OLYMPIO LEITE e de ROSA SCARSO LEITE. Ela,
de nacionalidade Brasileira, Fisioterapeuta, divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia
18 de outubro de 1978, residente e domiciliada na Rua Abílio Soares, Nº 989, Paraíso, SÃO
PAULO, SP, filha de DIRCEU OSCAR FAELLI JUNIOR e de CELIA YUNES PORTIOLLI
FAELLI.
GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA e LARISSA MORAIS GONÇALVES. Ele, de nacionalidade Brasileira, analista logístico, solteiro, nascido em COSMÓPOLIS, SP, no dia 25 de
maio de 1995, residente e domiciliado na Avenida Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ISAIAS DE SOUZA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA. Ela,
de nacionalidade Brasileira, técnica de cadastro, solteira, nascida em BACABAL, MA, no dia
15 de agosto de 1999, residente e domiciliada na Avenida Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão,
JAGUARIÚNA, SP, filha de WÉLBERTY JEFERSON DE MORAIS GONÇALVES e de
CARLIANE FREITAS MORAIS.
BERNARDO ZANETTE e ANDRÉIA LEITE GARCIA. Ele, de nacionalidade Brasileira,
engenheiro químico, solteiro, nascido em FOZ DO IGUAÇU, PR, no dia 06 de dezembro
de 1989, residente e domiciliado na Rua Nelson Righi, Nº 111, Residencial Parque dos Ipês,
JAGUARIÚNA, SP, filho de ARI ZANETTE e de ROSELI TEREZINHA TONELLO. Ela,
de nacionalidade Brasileira, engenheira de produção, solteira, nascida em CABO VERDE,
MG, no dia 15 de novembro de 1989, residente e domiciliada na Rua Nelson Righi, Nº 111,
Residencial Parque dos Ipês, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ FRANCISCO GARCIA e
de ITA LEITE GARCIA.
JOÃO VITOR DOS SANTOS BELINO e MARIA VITÓRIA SANTORO DA SILVA. Ele, de
nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia
15 de outubro de 2000, residente e domiciliado na Rua Tassinari, Nº 483, Jardim Dona Luíza,
JAGUARIÚNA, SP, filho de ISMAEL BELINO e de MARIA SUELI DOS SANTOS. Ela, de
nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 15 de março de
2000, residente e domiciliada na Rua Tassinari, Nº 483, Jardim Dona Luíza, JAGUARIÚNA,
SP, filha de LUIZ FERNANDO DA SILVA e de LORIETE ARLY SANTORO.

EDITAL

CAIO CÉSAR EGERLAND GARCIA e SHAKIRA OTSU PESSONI CORAL. Ele, de nacionalidade Brasileira, corretor de seguros, solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 13
de junho de 1996, residente e domiciliado na Rua Luiz Castelluber, Nº 7, Vale Verde, VALINHOS, SP, filho de ROGÉRIO DOS REIS GARCIA e de LIGIA MARIA EGERLAND
GARCIA. Ela, de nacionalidade Brasileira, arquiteta e urbanista, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 06 de agosto de 1997, residente e domiciliada no Rancho Califórnia, s/n,
Tanquinho Velho, JAGUARIÚNA, SP, filha de FÁBIO ISAAC PESSONI CORAL e de ROSE
MARY OTSU PESSONI CORAL.
LUIZ FELIPE GABRIEL RAMOS e LUANA SANTOS ROCHA. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de produção, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 17 de março de
2001, residente e domiciliado na Rua Pedro Maion, Nº 296, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIZ EDUARDO RAMOS e de MARIA APARECIDA GABRIEL. Ela,
de nacionalidade Brasileiro, estudante, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 30 de
maio de 2002, residente e domiciliada na Rua Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 202, Jardim
Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha de RODRIGO DE AGUIAR ROCHA e de RENATA
ANGELICA DOS SANTOS ROCHA.
JOSÉ PEDRO LAURINDO e DALVA MARIA FERREIRA MARTINS. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de caldeira aposentado, viúvo, nascido em ANADIA, AL, no dia 23
de novembro de 1943, residente e domiciliado na Rua Andriotti, Nº 280, Chácara Panorama,
JAGUARIÚNA, SP, filho de PEDRO LAURINDO DOS SANTOS e de ANALIA MARIA
DA CONCEIÇÃO. Ela, de nacionalidade Brasileira, costureira, divorciada, nascida em PORCIÚNCULA, RJ, no dia 24 de setembro de 1952, residente e domiciliada na Rua Luiz Thomazini Filho, Nº 124, Jardim dos Ipês, PEDREIRA, SP, filha de FRANCISCO FERREIRA
MARTINS e de GERALDA GAMA DE JESUS.
ADRIANO REIS DOS SANTOS e MAÍRA MELO SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, barbeiro, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 13 de maio de 2001, residente
e domiciliado na Rua Dr. Paulo Soares Hungria Júnior, Nº 50, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS e de JULIANA GARCIA
DOS REIS. Ela, de nacionalidade Brasileira, balconista, solteira, nascida em SÃO PAULO,
SP, no dia 05 de março de 2000, residente e domiciliada na Rua Dr. Paulo Soares Hungria
Júnior, Nº 50, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de DOMINGOS MARIO
BATISTA DO SANTOS e de NIVALDA MELO SANTOS.
JANDERSON DA SILVA e CÁSSIA REGINA DE FREITAS. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico eletrônico, divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 18 de junho de
1985, residente e domiciliado na Rua Maneta, Nº 164, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filho de BENEDITO CESARIO DA SILVA e de MARINA DA SILVA. Ela, de
nacionalidade Brasileira, agente comunitária de saúde, divorciada, nascida em CAMPINAS,
SP, no dia 23 de março de 1986, residente e domiciliada na Rua Maneta, Nº 164, Núcleo
Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filha de WALDIR DE FREITAS e de MARIA
INÊS SAVIOLLI FREITAS.
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de
direito.
JAGUARIÚNA, 18 de novembro de 2021.

ESTAMOS
CONTRATANDO
Caixa
Garçom
Barman
Cozinheiro (a)
Aux. Cozinha
Aux. Açougueiro
Aux. Limpeza

interessados enviar e-mail para:
rh@botequimdaestacao.com.br

unidade Jaguariúna

19 99670.2961
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Andréa Poltroniei

Antônio Marcos Poltronieri

Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

CRECI - F 56.375
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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

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492
Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

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.

