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INGRESSOS

26 NOV 
A 4 DEZ

Uma das festas de peão mais 
tradicionais do Brasil e a primei-
ra a voltar após a suspensão pela 
Covid-19, o Jaguariúna Rodeo 

Festival começou nesta sexta-
-feira, 26. O rodeio inaugura o 
retorno dos grandes eventos com 
público em pé no estado e todos 

os olhos estão voltados para os 
cumprimentos dos protocolos 
para evitar o contágio da doença.

O “passaporte da vacina”, com 

duas doses ou dose única, é exigido 
para garantir o acesso à festa que 
tem três pontos diferentes de verifi-
cação. O uso de máscara também é 

obrigatório. Os portões do comple-
xo da Red Eventos abrem às 20h 
e a expectativa é receber 140 mil 
pessoas em quatro dias.     Página 3

O Jaguariúna Rodeo Festival 
preparou três pontos diferentes 
de triagem para verificar os cer-
tificados de imunização do pú-

blico. O “passaporte da vacina”, 
com duas doses ou dose única, é 
obrigatório para garantir o aces-
so à festa.    Página 3

A Prefeitura de Jaguariú-
na, por meio da Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer, 
inaugurou na semana passada o 
complexo de campos de futebol 
society “Lúcio Vicentin”, no Par-

que Serra Dourada, que já está 
aberto para uso da população. O 
evento contou com uma progra-
mação especial com diversas ati-
vidades recreativas e esportivas, 
totalmente gratuitas e voltadas 

às famílias, como vôlei, futsal e 
basquete, escolinhas de futebol 
masculino e feminino, além de 
dança e zumba e brinquedos e 
atividades para as crianças.

  Página 9

Dois atletas de Jaguariúna, da 
equipe do professor José, estão 
participando do Supercampeo-
nato Brasileiro de Taekwondo, 
que é realizado entre os dias 24 
e 28, na Arena Carioca, no Par-

que Olímpico do Rio de Janeiro. 
Caio Henrique e Davi Guilherme 
passaram pelo processo de pesa-
gem na quarta-feira, 24, e as lu-
tas ocorreram na quinta e sexta-
-feira, dias 25 e 26.      Página 15

Primeira festa do peão a voltar no 
Brasil, Rodeio de Jaguariúna estreia 

26 meses após a última edição

Festival marca a retomada de grandes eventos após a suspensão pela pandemia da Covid-19

A festa foi autorizada pelo governo estadual por conta da redução dos indicadores da doença e do avanço na vacinação

Rodeio tem três 
pontos de controle do 
certificado de vacinação

Prefeitura inaugura complexo 
de campos de futebol Society no 
Serra Dourada

Taekwondo de Jaguariúna busca 
medalhas em Supercampeonato 
no Rio de Janeiro

Jaguariúna de Mãos Dadas lança 
promoção “Natal Iluminado”

Inauguração no Parque Serra Dourada

Página 10

DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA
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Muitas pessoas ainda estão com 
receio da Covid-19 que matou tantas 
e tantas pessoas, mas, o Governo do 
Estado autorizou e neste fim de sema-
na, após 26 meses, acontece mais uma 
edição do Jaguariúna Rodeo Festival 
2021. O rodeio é um evento teste do 
estado, está gerando diversos empre-
gos e promete uma injeção na econo-
mia. A festa do peão também marca o 
retorno das pontuações do Professio-
nal Bull Riders (PBR) Brasil, principal 
competição de montaria em touros. 

A expectativa é receber 35 mil pes-
soas por dia e o tráfego deve ser intenso 

nas proximidades da Red Eventos pela 
Rodovia Governador Doutor Adhe-
mar Pereira de Barros (SP-340). Para 
contribuir com a fluidez do trânsito na 
rodovia, mais conhecida como Campi-
nas-Mogi, a concessionária Renovias e 
a Polícia Rodoviária prepararam uma 
operação com monitoramento, fiscali-
zação, avisos em painel e reforço do 
efetivo.

O turismo e a parte hoteleira do 
município e região nesse momento 
também devem ser favorecidos. Os 
cuidados contra a Covid-19 devem 
continuar. 
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COBERTURA

• Amparo
• Artur Nogueira
• Campinas
• Cosmópolis
• Engenheiro Coelho
• Holambra
• Hortolândia

• Jaguariúna  
• Monte Alegre do Sul
• Morungaba
• Paulínia
• Pedreira  
• Sto. Antonio de Posse  
• Serra Negra

Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

Historicamente o ciúme tem 
relação com nossa raiz cultural 
judaico cristã, dos povos antigos, 
os judeus eram os que mais valo-
rizavam o ciúme. A justificativa 
para o ciúme era a monogamia, 
uma característica do povo hebreu 
juntamente com o sentimento de 
posse. A mulher é vista como pro-
priedade do homem. 

Na definição do dicionário 
Houaiss “ciúme é um estado emo-
cional complexo que envolve um 
sentimento doloroso causado a 
uma pessoa de quem se pretendo 
o amor exclusivo”. A pessoa tem 
medo do seu objeto amado trocá-
-lo por outro, então cultivam esse 
desagradável sentimento pensan-
do que isto seja uma prova de 
amor saudável, mas na verdade, 
reflete o medo que alguém sente 
de perder o outro ou sua exclusi-
vidade sobre ele. Não resta dúvida 
que o ciúme faz com que a pessoa 
pague um preço muito alto e nega-
tivo na relação. É nesse momento 
que acende uma “luz vermelha” 
como sinal de alerta.

Segundo a teoria psicanalítica, 

o ciúme que deixa a pessoa inse-
gura com medo e desprotegida 
em sua relação, pode ser algo que 
está em seu inconsciente como so-
frimento e conflito. Para Freud o 
ciúme se apresenta em três graus: 
Estado emocional normal, Proje-
tado ou Delirante. O estado emo-
cional normal poderia ser compa-
rado ao luto cheio de sofrimento 
pela perda do objeto amado. O 
projetado está ligado ao próprio 
ciumento que com suas traições 
como um desejo ou possibilidade 
de trair a pessoa com quem man-
tém um relacionamento amoroso. 
O ciumento atribui ao parceiro 
erótico a própria infidelidade, ou 
os seus impulsos reprimidos. O ci-
úme projetado tanto pode ser atri-
buído a homens ou mulheres. E 
por último o ciúme delirante que 
para Freud pode ser considerado 
anormal e doentio. Nesse estágio 
ocorre um sofrimento constan-
te, a pessoa se sente ameaçada o 
tempo todo com o “fantasma” da 
infidelidade do parceiro que nem 
sempre o motivo é real. O porta-
dor/a do ciúme delirante age de 

forma compulsiva pensando o 
tempo todo que está sendo traído 
pelo parceiro/a, se atormenta por 
algo irreal, provoca em si mesma 
um sofrimento desproporcional e 
dessa forma vive em um estado 
de tensão constante. É nesse mo-
mento que o ciúme paranoide ou 
patológico pode se manifestar ao 
ponto de provocar tragédia.  “Cri-
mes passionais são praticados em 
razão de relacionamento sexual ou 
amoro. Os motivos que movem a 
conduta criminosa são provenien-
tes do ódio, da possessividade, do 
ciúme, da busca por vingança, do 
sentimento de frustração aliado à 
prepotência, da mistura de desejo 
sexual frustrado com rancor por 
não suportar a perda de seu objeto 
de desejo ou para lavar sua honra 
ultrajada. Esse ato violento é qua-
se sempre inesperado e advém de 
pessoas que geralmente demons-
tra um comportamento discreto e 
livres de suspeita. Pessoas próxi-
mas do assassino, amigos e paren-
tes ficam perplexos diante do fato. 
Às   vezes, o agressor sente-se ar-
rependido a ponto de não suportar 

a culpa e acaba colocando fim na 
própria vida. Por trás desse com-
portamento agressivo pode estar 
embutido carência afetiva que 
talvez tenha ocorrido na infância 
do indivíduo, e por conta disso 
desenvolveu uma forma falsa de 
ser na vida reprimindo toda rai-
va, depressão projetando-as às 
pessoas que ele acha que não su-
priu suas carências e que lhe ne-
gou afeto. Pode ocorrer então o 
instinto de morte: mata o objeto 
amado e se suicida.

Estudos mostram que o perfil 
passional é geralmente de homem 
de meia idade, egocêntrico, ciu-
mento e considera a mulher um 
ser inferior que lhe deve obediên-
cia ao mesmo tempo que a elege 
o problema mais importante de 
sua vida. Trata-se de pessoa que 
se preocupa muito com a própria 
imagem social e sua respeitabili-
dade de macho. Emocionalmente 
é imatura e descontrolada, presa 
fácil da ideia fixa. Trazem dentro 
de si os conceitos da sociedade 
patriarcal machista. Ainda é uma 
incógnita o motivo do indivíduo 

matar quem ele ama, uma vez que 
agindo assim estará assinando sua 
sentença de perda da liberdade.  
Isso é algo complexo e profundo, 
e está relacionado com a subjeti-
vidade, isto é, o que se passa no 
íntimo do sujeito. Subjetividade 
engloba as particularidades ine-
rente à condição de ser do sujeito, 
envolvendo as capacidades senso-
riais, afetivas, imaginárias racio-
nais de um determinado indivíduo 
com todas as suas expressões.

“A desigualdade de gênero é 
uma das principais questões da so-
ciedade atual e a conscientização 
sobre esse assunto pode evitar o 
aumento dessas tristes estatísticas 
e salvar vidas de muitas mulheres, 
que precisam de força para sair de 
seus relacionamentos abusivos, 
assim como mudar a mentalidade 
da sociedade como um todo.”

Sandra R. Ribeiro
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta 
/Plantão Psicológico – CRP 
06/128296
Contatos: (19) 978074249 
(WhatsApp).

Quando o ciúme se torna patológico?

A Casa da Memória Padre Gomes con-
gratula-se com o amigo Ilzeu Bodini, pela 
publicação de sua obra. Com prazer rece-
bemos mais uma joia que vem enriquecer 
o acervo cultural desta instituição. Reju-
bilamo-nos com o lançamento da mesma, 
cumprimentando e abraçando-o.  Parte de 
sua história, a meu ver, e que foi de prepon-
derante influência em seus escritos, partiu 
da cordialidade da família donde procede. 
A sensibilidade, o amor à terra, a fineza do 
trato, a doçura da acolhida, vindo da humil-
dade de italianos lombardos aqui chegados 
em 1888 para lavrar o café da Barra. A fa-
mília que sente compaixão pela terra pela 
proximidade com ela, na atividade de lavra-
dor está presente nos versos. Os patriarcas 
Giácomo Bodini e Mariana Galli eram en-
cantados com o espetáculo da vida que sen-
tiam na sublimidade e produção da nature-
za. Assim se sucederam as gerações. A terra 
lavrada produz flores e frutos, daí o encan-
tamento do amigo da natureza. O grande 
amor da família pela Mãe Terra foi transmi-
tido aos descendentes. Aqueles que vieram 
morar em casas na cidade sempre tiveram 

grandes parreiras de uvas selecionadas, pes-
segueiros carregados, pés de figo, limas da 
Pérsia, mangas escolhidas e muitas outras 
variedades de frutas e de enxertos bem su-
cedidos. Quantas rosas de Santa Teresinha, 
primaveras, flores infinitas nestas saudosas 
vivendas. O poeta vai assim cunhando seus 
versos fazendo apologia de uma vida sus-
tentável no campo. Seus versos descrevem 
a presença da fauna e de seus ruídos, reve-
lando o profundo amor à natureza. Lamenta 
o fogo que destrói e mata os animais e as 
plantas. Membro participante da Executiva 
do Partido Verde de Jaguariúna e membro 
atuante do CONDEMA – Conselho Muni-
cipal do Meio-Ambiente. Narra os encan-
tos da natureza em passeio à beira do Rio 
Jaguary, porém ao ver a manilha despejan-
do o esgoto em seu leito, isto incomoda-o 
gravemente. Seus versos denotam a agres-
sividade do Sistema Cantareira dos anos 
1970 ao empobrecer o volume das águas da 
Bacia do Piracicaba para desviá-la para a 
Grande São Paulo. Machuca-o porquê do 
desenvolvimento não se fazer com planeja-
mento. Sua poesia revela sua inconformida-

de com o grito dos excluídos. Ele tem sede 
de justiça social, pois anseia por um país 
mais ético com valores que têm sido negli-
genciados pelos tempos contemporâneos. 
Ilzeu foi Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Seus poemas mostram repúdio à desigual-
dade de condições sociais e econômicas. 
Valoriza a Educação através dela será pos-
sível melhorar o homem e o mundo. Cha-
ma-a “a mais nobre de todas as profissões” 
A perda do Patrimônio Artístico, Arquitetô-
nico não passou incólume em seu lamento 
poético. Assim o poeta registra a angústia 
pelo desaparecimento da Casa Paroquial de 
Jaguariúna. Como em sua militância sofreu 
com a varredura de nossas ruas de vários 
imóveis históricos. Por isso milita desde 
a sua fundação no Conselho de Defesa do 
Patrimônio- CONPHAAJ. A transitorieda-
de da vida, um traço do Carpe Diem Hora-
ciano manifestou-se em seus poemas, pois 
o poeta lamenta a fugacidade dos tempos, 
a brevidade da vida.  O amor a Jaguariúna 
fica patente nos versos onde se alegra por 
mostrar a efervescência, o desenvolvimento 

e o progresso da cidade. Destaca a impor-
tância de se ter um cantinho apropriado em 
seu lar onde pratica o seu hobby. É o seu ar-
tesanato, é o fulcro gerador da criatividade, 
chama-o local dos sonhos, ali a vida brota 
a todo momento. O Poeta é um eterno ena-
morado da esposa, pois nos versos român-
ticos a Ela dedicados, exalta as qualidades 
da mesma e o valor e significado de sua 
companhia, o mesmo respeito revela para 
com os filhos e Família. São as vivências 
que vieram de berço cristão iluminado pela 
fé, fortalecido pela oração e pelos valores 
das Famílias Bodini e Bergamasco. Buffon 
diz: “O estilo é o homem”. Realmente seus 
escritos fotografam por inteiro a sua pes-
soa. Pessoa altruísta, abnegada participa da 
defesa dos bens comunitários, luta por eles. 
Estas pessoas são imprescindíveis à vida 
de uma cidade, porque a constroem.  Ele 
está doando a contribuição do livro para a 
APAE. Parabéns, Ilzeu!

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

“A normalista” - “Poesias, 
Divagações e Narrativas”
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Destaque

Primeira festa do peão a voltar no Brasil, Rodeio de 
Jaguariúna estreia 26 meses após a última edição

Afiliada da TV Cultura na Região 
de Campinas, TV Artes, transmite 
o Jaguariúna Rodeo Festival 2021

Rodeio tem três pontos 
de controle do certificado 
de vacinação

Festival marca a retomada de grandes eventos após a suspensão pela pandemia da Covid-19
DIVULGAÇÃO

Depois de ser suspen-
sa em 2020 devido a pan-
demia da Covid-19, uma 
das mais tradicionais e 
aguardadas festas de peão 
do País pode ser assisti-
da pelos telespectadores 
de 25 cidades da Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC) no conforto de 
casa. A afiliada da TV Cul-
tura na região, a TV Artes, 
está transmitindo ao vivo 
o evento todos os dias de 
sua realização. Além dis-
so, todas as informações 
da transmissão também 
podem ser acompanha-
das pelas redes sociais da 
emissora.

“Este será o primeiro 

ano que a TV Artes trans-
mite o Jaguariúna Rodeo 
Festival como afiliada da 
TV Cultura, mas a mis-
são continua a mesma, 
levar a emoção da arena 
e dos shows para o sofá 
dos amantes do rodeio. 
Para isso, a emissora está 
contando com um time de 
profissionais já conheci-
dos pelo público, como a 
jornalista Anapaula Ziglio 
(Jornal Boa Noite Notí-
cias) e o apresentador Ro-
berto Torrecilhas (Progra-
ma “Tamo Junto”)”, conta 
o diretor artístico da emis-
sora, Rogério Guimarães.

Já o diretor de progra-
mação da emissora, Jo-

natas Simina, afirma que 
a transmissão está sen-
do diferenciada. “É uma 
transmissão e programa-
ção diferenciada. A equipe 
da TV Artes também está 
contando com a parce-
ria da empresa EI SOM”, 
conta.

Serão no total oito ho-
ras diárias de cobertura do 
JFR ao vivo. Portanto, os 
cerca de 300 mil telespec-
tadores da RMC têm um 
encontro marcado com as 
mais belas imagens e toda 
a emoção dos rodeios e 
shows do Jaguariúna Ro-
deo Festival na tela da TV 
Artes (canal 19,1 digital) – 
afiliada da TV Cultura!

O Jaguariúna Rodeo 
Festival preparou três 
pontos diferentes de tria-
gem para verificar os cer-
tificados de imunização 
do público. O “passapor-
te da vacina”, com duas 
doses ou dose única, é 
obrigatório para garantir 
o acesso à festa.

O documento deve es-
tar impresso ou no apli-
cativo Conecte SUS, do 
Ministério da Saúde. A 
primeira triagem é logo 
na entrada do complexo 
da Red Eventos, onde o 
rodeio é realizado, que 
fica próxima à Rodovia 
Governador Adhemar Pe-

reira de Barros (SP-340), 
mais conhecida como 
Campinas-Mogi.

Já o segundo ponto de 
controle acontece a 300 
metros da entrada princi-
pal. Independentemente da 
forma de chegar, qualquer 
pessoa tem que passar por 
tendas onde os funcioná-
rios do festival verificam 
novamente os documen-
tos. Por fim, o movimento 
de checagem é repetido na 
catraca, antes do visitante 
acessar o complexo.

Os testes negativos 
para o coronavírus não 
são cobrados e nem ser-
virão como “passaporte 

para a festa”. Além disso, 
o distanciamento social 
não é exigido e o evento 
não tem nenhuma limita-
ção de circulação

As precauções são 
para garantir a segurança 
das 35 mil pessoas es-
peradas em cada dia do 
rodeio, segundo o orga-
nizador Gui Marconi. “É 
o primeiro grande evento 
desse tipo depois que os 
eventos param. Sentimos 
que há uma euforia maior 
das pessoas e queremos 
recebê-las bem, sobretu-
do, com segurança. Para 
todos possam se divertir 
com segurança”, diz.

Uma das festas de peão 
mais tradicionais do Bra-
sil e a primeira a voltar 
após a suspensão pela 
Covid-19, o Jaguariúna 
Rodeo Festival começou 
nesta sexta-feira, 26, com 
apresentações de Gustta-
vo Lima, Felipe Araújo 
e Zé Vaqueiro. O rodeio 
inaugura o retorno dos 
grandes eventos com pú-
blico em pé no estado e 
todos os olhos estão volta-
dos para os cumprimentos 
dos protocolos para evitar 
o contágio da doença.

O "passaporte da va-
cina", com duas doses ou 
dose única, é exigido para 
garantir o acesso à festa 

que tem três pontos dife-
rentes de verificação. O 
uso de máscara também é 
obrigatório. Os portões do 
complexo da Red Eventos 
abrem às 20h e a expecta-
tiva é receber 140 mil pes-
soas em quatro dias.

Show deste sábado, 27
Os Barões da Pisadi-

nha, símbolo máximo do 
“mix” forró nordestino 
contemporâneo, sobem ao 
palco principal da arena 
neste sábado, 27, mesmo 
dia de Zé Neto e Cris-
tiano e Dennis, grandes 
astros do sertanejo e do 
funk, respectivamente. A 
organização não divulgou 

a ordem dos shows, mas 
disse que a festa vai até o 
amanhecer.

Arena ou pista de 
pisadinha?

A pisadinha é a grande 
novidade da programa-
ção do rodeio em 2021, 
e promete transformar a 
arena em pista de dança 
para o estilo nova sensa-
ção das baladas, que mis-
tura forró, tecnobrega e o 
próprio sertanejo. O per-
nambucano Zé Vaqueiro, 
de 22 anos, dá o pontapé 
inicial com suas músicas 
“Eu Tenho Medo”, “Volta 
Comigo Bb”, “Meu Mel”, 
“Letícia”, “Metade de Um 

Abraço”, “Cangote”, en-
tre outros hits que estou-
raram durante o isolamen-
to social.

Rodrigo Barão e Felipe 
Barão, que comandam o 
grupo "Os Barões da Pi-
sadinha", entram em cena 
no sábado. Eles foram os 
primeiros a despontar na-
cionalmente com o ritmo e 
vêm acumulando sucessos 
nos últimos dois anos: "Tá 
Rocheda", "Basta Você Me 
Ligar", "Já Que Me Ensi-
nou a Beber", "Galera do 
Interior" e "Recairei", só 
para citar alguns.

Provas: montaria em 
cavalo e Três Tambores

Além dos megashows 
que levam o público ma-
drugada adentro, serão 
realizadas as provas dos 
Três Tambores e montaria 
em cavalos nos primeiros 
dois dias do Rodeio de Ja-
guariúna, sexta e sábado, 
a partir das 20h.

A montaria é dividi-
da nas modalidades Ba-
reback, Sela Americana 
e Cutiano. Em todas, as 
notas variam de zero a 
100, contadas desde que 
o competidor permaneça 
no mínimo oito segundos 
sobre o animal. As provas 
de montaria em cavalo te-
rão a tropa da ProHorse e 
premiação totalizada em 

R$30 mil.
O tradicional Três 

Tambores, no qual as 
amazonas devem percor-
rer a arena contornando 
os tambores no menor 
tempo, terá a categoria fe-
minino e mirim (para até 
12 anos). Em ambas, são 
feitas classificatórias du-
rante a manhã, semifinais 
e final, à noite durante fes-
ta. São chanceladas pela 
Associação Nacional dos 
Três Tambores (ANTT) 
e totalizada em R$32 mil 
para as vencedoras. Terá 
ainda competição com um 
touro mecânico. O melhor 
da noite levar R$1 mil 
para casa.

A festa foi autorizada pelo governo estadual por conta da redução dos indicadores da doença e do avanço na vacinação

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Lucas Sia assina convênio que destina R$2 mi 
para instalação do Corpo do Bombeiros

Saúde investe em novos equipamentos oftalmológicos e inicia exames de retina

Pela 1ª vez na história, o município contará com uma base exclusiva para combate de incêndios e prevenção de acidentes

 Artur Nogueira 

 Santo Antônio de Posse 

6

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) assinou nesta sema-
na um convênio que destina 
uma verba de R$2 milhões 
- enviada pelo Governo do 
Estado de São Paulo - para 
a instalação de uma base 
do Corpo de Bombeiros em 
Artur Nogueira. A assina-
tura foi feita no Gabinete 
Municipal, na presença do 
Tenente Coronel Harley, 
Capitão Giovani e sargento 
Cruccello. 

Essa é primeira vez 
que o município contará 
com uma base exclusiva 
dos Bombeiros. Lucas Sia 
(PSD) comemora mais 

uma conquista para o povo 
nogueirense e destaca sua 
importância. “O morador 
nogueirense merece mais 
essa boa notícia. Temos tra-
balhado na vinda de uma 
base do Corpo de Bombei-
ros desde o primeiro mês do 
mandato, e hoje finalmente 
podemos compartilhar essa 
excelente conquista com 
a população. É um pedido 
antigo e uma realização 
inédita no município”. 

O prefeito ainda com-
plementa que, quando 
instalada, a Corporação 
trabalhará na execução 
de serviços de prevenção 

e extinção de incêndios, 
busca de salvamento, na 
fiscalização das normas 
de prevenção de incêndios 
e de proteção à vida e ao 
patrimônio, e em situações 
de calamidade pública e 
resgate de acidentados. 

“Com essa base, po-
deremos evitar estragos 
como aquele que desesta-
bilizou a família da dona 
Celina e do Valdivino, e 
de outros tantos moradores 
que foram prejudicados 
por incêndios e acidentes. 
Nossos munícipes mere-
cem se sentir seguros e 
respeitados”, frisa Sia. 

Sem custos com efetivo
De acordo com o Exe-

cutivo, a sede da Corpora-
ção será localizada onde 
hoje se encontra a base da 
Guarda Municipal (GM), 
na Rua 1º de Janeiro. A 
GM, por sua vez, será 
transferida para o prédio 
do Paço Municipal, na Rua 
10 de Abril. 

A verba enviada pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo será usada para re-
forma do espaço e para a 
aquisição de dois veículos 
- uma ambulância e um ca-
minhão especializado em 
apagar incêndios.

Desde o mês de outu-
bro, o setor de oftalmo-
logia localizado no Am-
bulatório Municipal de 
Especialidades Médicas, 
passou a realizar exames 
de retina (fundo do olho), 
por meio do equipamento 
Oftalmoscópio, recente-

mente adquirido pela Se-
cretaria Municipal da Saú-
de. Inicialmente os exames 
estão sendo realizados 
através do cadastro inicial 
dos pacientes que já passa-
ram em consulta oftalmo-
lógica no setor e apresen-
tam maior possibilidade de 

complicação.
Devido a defasagem e 

carência de ferramentas, 
a Secretaria Municipal da 
Saúde de Santo Antônio 
de Posse vem realizan-
do desde o início do ano 
investimentos em novos 
equipamentos de oftalmo-

logia a fim de prevenir do-
enças e obter melhor diag-
nóstico quanto a visão dos 
pacientes.

Ao todo a Secretaria 
adquiriu sete novos apa-
relhos para o setor de of-
talmologia, sendo que três 
dessas ferramentas não ha-

viam na especialidade. A 
Tonometria de Aplanação 
– equipamento utilizado 
para mediar a pressão in-
tra-ocular; Retinoscópio 
– ferramenta que prevê 
objetivamente o erro refra-
cional do paciente; Oftal-
moscópio – que possibili-

ta ao profissional realizar 
exames de retina (fundo 
do olho).

Além da aquisição de 
novos aparelhos, a Secreta-
ria renovou os equipamen-
tos já existentes, devido 
desgaste e o péssimo esta-
do que se encontravam.

Região

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

Além do investimento 
em veículos e reforma, o 
município não terá custos 
para manter os agentes tra-
balhando na base, já que 
os mesmos serão enviados 

e mantidos pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado.  A 
previsão é que a sede seja 
inaugurada até o fim do 
primeiro semestre do ano 
que vem.
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Amparo está entre as três melhores 
cidades do País em saúde e bem estar, 
no prêmio Band Cidades Excelentes
xxxxxxxxxxxx

 Amparo
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realizou diversas ações de 
combate à disseminação 
do vírus, como aumen-
to de leitos de UTI nos 
hospitais, testagem em 
massa da população, de-
terminação de lockdown, 
instalação de um hospital 
de campanha e acelera-

ção da vacinação contra 
a Covid-19. Depois de 
todas essas ações, hoje 
os números de Covid-19 
em Amparo caíram signi-
ficativamente, e a cidade 
recebe a premiação pelo 
enfrentamento exemplar 
à pandemia.

Região

90 dias sem mortes 
por Covid

 Holambra 

Balanço semanal di-
vulgado pelo Departa-
mento Municipal de Saú-
de de Holambra revelou 
nesta quinta-feira, 25, o 
registro de 7 novos casos 
de Covid-19 na cidade. O 
município alcança agora 
90 dias sem mortes em 
função da doença.

Holambra contabili-
za, desde o início da pan-
demia, 2.131 casos e 15 
óbitos. Neste momento, 
9 pessoas aguardam, em 
isolamento domiciliar, o 
resultado de exames. O 
bairro Imigrantes soma 
596 confirmações, se-
guido do Centro com 
197 e do Groot com 192 
registros.

“A vacinação e os 
protocolos sanitários 
seguem sendo funda-

mentais na luta contra 
a Covid-19”, explica 
o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Pedimos que 
a higienização frequente 
das mãos, o uso de más-
cara e o distanciamento 
social sejam mantidos 
e que, acima de tudo, o 
prazo de recebimento 
das três doses das va-
cinas disponíveis seja 
rigorosamente seguido. 
Somente assim conse-
guiremos combater, de 
vez, essa doença”.

Até o momento, 
90,6% dos holambrenses 
já receberam a 1ª dose 
do antígeno. 81,42% têm 
o ciclo completo de imu-
nização, ou seja: toma-
ram as duas doses ou o 
antígeno de dose única.

O prêmio é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o 
Instituto Aquila e é direcionado a todos os municípios do País

DIVULGAÇÃO

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

Nesta semana acon-
teceu em Brasília a final 
do Prêmio Band Cidades 
Excelentes, que premia 
as boas práticas da gestão 
pública de todos os muni-
cípios do País.  Na fase fi-
nal, Amparo ficou entre as 
três melhores cidades do 
país entre os municípios 
de 30 mil a 100 mil habi-
tantes na categoria Saúde 
e Bem-Estar, que avalia 
os seguintes critérios: Co-
bertura estratégica Saúde 
da Família; Expectativa 
de vida ao nascer; Núme-
ro de leitos hospitalares 
por mil habitantes; Nú-
mero de profissionais da 
saúde por mil habitantes; 
Proporção de internações 
sensíveis à Atenção Bá-
sica, Taxa de mortalidade 
infantil por mil habitan-
tes; Casos de Covid-19 
por 100 mil habitantes; e 
Mortes por Covid-19 por 
100 mil habitantes.

Na fase estadual da 
premiação, que aconteceu 
há um mês em São Paulo, 

Amparo ficou em primei-
ro lugar do estado entre 
os municípios de 30 mil a 
100 mil habitantes na cate-
goria Saúde e Bem-Estar.

De acordo com o pre-
feito de Amparo, Carlos 
Alberto Martins, que este-
ve em Brasília para rece-
ber o prêmio de reconhe-
cimento do seu trabalho, a 
premiação é fruto de um 
trabalho de transformação 
de Amparo que está só co-
meçando. “É um orgulho 
muito grande representar 
essa cidade que eu nasci 
e que eu amo numa pre-
miação federal. Tenho a 
honra e a satisfação de re-
ceber esse reconhecimen-
to pelo trabalho de toda a 
prefeitura, e especialmen-
te da Secretaria de Saúde, 
no enfrentamento exem-
plar que tivemos na pan-
demia.”, diz o prefeito.

No primeiro semestre 
do ano, Amparo passou 
por alta no número de ca-
sos e óbitos por Covid-19 
na cidade e a prefeitura 

DIVULGAÇÃO

https://jaguarplasticos.com.br/
https://jaguarplasticos.com.br/
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Morungaba

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Rato Borrachudo ou 
Douglas Mesquita é um 
influenciador digital com 
aproximadamente 4.5 mi-
lhões de seguidores e tem 
seu próprio estúdio de 
criação de jogos eletrô-
nicos a Uzmi Games. Re-
centemente anunciaram 
que estão desenvolvendo 
um jogo de MMORPG 
que é a sigla para Massi-
vely Multiplayer Online 
Role-Playing Game, com 
inspiração em Diablo 2, 
Ultima Online e Ragna-
rok, que nas habilidades 
dos personagens e não 
nas classes, como é co-
mum em jogos do mesmo 
gênero. 

O jogo possui diver-
sas mecânicas como a 
criação de itens, colheita 
de materiais e montarias, 
além de focar na comu-
nidade, os jogadores são 
livres para explorar o 
jogo como preferir. Para 
uma guilda mais pode-
rosa será necessário ter 
uma variedade de perso-
nagens como, por exem-
plo: magos, guerreiros e 
arqueiros. Tale of Sha-

dowland será lançado em 
janeiro de 2022 somente 
para PC.

A primeira tempora-
da de Arcane terminou, 
possui um total de nove 
episódios com três atos, 
porém algumas pergun-
tas ainda não foram res-
pondidas, dentre essas 
Vander se tornará Warwi-
ck? Visto que o persona-
gem não teve um fim que 
justificasse o contrario, 
além de Singed ter sido 
revelado na serie, que na 
história é o criador do 
campeão lupino. A Ne-
tflix Geeked anunciou 
em seu Twitter a segunda 
temporada, que já está 
em produção. 

Arcane soube trabalhar 
as irmãs Violet e Powder, 
além de dar a mesma im-
portância para os demais 
campeões apresentados. 
Todas as tramas são mui-
to bem construídas e co-
nectadas, nenhum perso-
nagem tem menos peso. 
O espectador consegue se 
apegar e intender as moti-
vações de cada campeão, 
mesmo que estes ainda 

não fazem parte do jogo. 
A segunda temporada 
ainda não tem uma data 
para chegar à Netflix, mas 
deve chegar em 2022.

Durante Joystick 
Awards foram anunciados 
e premiados alguns jogos, 
como The Elden Ring que 
ganhou como o jogo mais 
procurado e Dark Souls 
ganhou na categoria me-
lhor história. The Invin-
cible ganhou mais um 
trailer, onde mostra mais 
desse que será um jogo 
de ficção científica (Sci-
-fi), em primeira pessoa. 
Wronget Us também ga-
nhou um trailer que mos-
tra suas inspirações em 
Resident Evil, Dark Souls 
e Silent Hill.

Matt Goldman diretor 
criativo de Dragon Age, 
deixou a BioWare, por 
razões que não foram di-
vulgadas. Essa saída vai 
afetar no desenvolvimen-
to do novo Dragon Age, 
porém a equipe continua 
dedicada, a criar um jogo 
de qualidade. Ainda não 
foi anunciado quem irá 
substituí-lo.  

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”.

Os principais assuntos da semana, no mundo dos games

Prefeito participa da quarta edição do 
“Conexidades” em Olímpia

Inscrições abertas para a candidatura à 
eleição do Conselho Municipal de Proteção e 
Defesa dos Animais – Pró Animais

Prefeitura realiza audiência 
do Plano de Educação

O Conexidades discute temas de interesse dos 
municípios juntamente com a iniciativa privada, 
entidades, fundações e associações representativas

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho Oli-
veira, participou do 4º 
Conexidades - Encontro 
Nacional de Parceiros 
Públicos e Privados, que 
neste ano teve como tema 
“A retomada do desen-
volvimento”. O evento 
foi realizado no Centro 
de Convenções do Par-
que Aquático Thermas 
dos Laranjais em Olímpia 
nesta quarta-feira, 24.

O Conexidades foi 
criado pela União dos Ve-
readores do Estado de São 
Paulo (UVESP) e discu-
te temas de interesse dos 
municípios juntamente 
com a iniciativa privada, 
entidades, fundações e as-
sociações representativas.

O prefeito da Estância 

Climática de Morungaba 
que também é presidente 
da Associação das Pre-
feituras das Cidades Es-
tância do Estado de São 
Paulo (Aprecesp) partici-
pou do evento juntamente 
com o secretário de Tu-
rismo e Viagens do Esta-
do de São Paulo, Vinicius 
Lummertz, em um debate 
a respeito da retomada do 
turismo, quando foram 
discutidas estratégias e 
meios de realizar ações 
para a recuperação eco-
nômica dos municípios.

“A Aprecesp é uma as-
sociação composta por 70 
estâncias que estão tra-
balhando para que essa 
retomada seja rápida e 
segura. Acreditamos que 
não vamos enfrentar uma 

nova onda da pandemia 
graças à vacinação que 
vem se mostrando cada 
vez mais eficaz e dizer 
que agora estamos pron-
tos e incentivando nossos 
comércios, pousadas e 
hotéis a trabalharem para 
acolher bem os turistas, 
o Estado de São Paulo é 
rico em relação ao Tu-
rismo, temos tudo o que 
precisamos e acreditamos 
em nosso potencial”, diz 
o prefeito Marquinho em 
sua fala durante o evento.

Participaram também 
do debate o prefeito mu-
nicipal de Olímpia, Fer-
nando Cunha e o presi-
dente da União Nacional 
de Convention & Visitors 
Bureau e Entidades de 
Destinos (Unidestinos) e 

Os interessados em in-
tegrar o Conselho de Pro-
teção e Defesa dos Ani-
mais – Pró Animais podem 
se inscrever até o dia 30 de 
novembro. Os novos inte-
grantes representarão a so-
ciedade civil no Conselho.

As inscrições podem 
ser feitas no terceiro gui-
chê da prefeitura acom-
panhado da Carta de 
Intenções para fins de ve-
rificação de envolvimen-
to com a causa animal. A 
eleição será realizada no 

dia 06 de dezembro, no 
Paço Municipal, em horá-
rio a ser definido. Os ins-
critos serão avisados pelo 
telefone indicado no ato 
da inscrição. Os resulta-
dos serão publicados nos 
atos oficiais do município.

A Prefeitura de Mo-
rungaba, por meio do De-
partamento de Educação, 
promoveu a Audiência 
Pública para a validação 
do Plano Municipal de 
Educação (PME) no Cen-
tro de Informações Turís-
ticas (CIT) nesta semana. 
A Audiência Pública teve 
como objetivo apresentar 
os resultados de acom-
panhamento do PME de 

Morungaba, no período 
de 2019 a 2020, e a forma 
como está ocorrendo o 
acompanhamento das me-
tas do plano que contou 
com 13 metas que envol-
vem diversas ações reali-
zadas pelo Departamento 
de Educação e pelo Poder 
Executivo Municipal.

“O objetivo é discutir 
as metas e estratégias do 
Plano Municipal de Edu-

cação, além de monitorar 
e avaliar o trabalho reali-
zado nos últimos anos de 
implementação do Plano 
e estabelecer meios para 
continuar proporcionan-
do um ensino de quali-
dade aos estudantes da 
rede municipal de ensino 
em Morungaba”, explica 
a diretora de Educação, 
Leninha Spiguel Poli-
zello.

Prefeito Marquinho Oliveira participa do encontro

DIVULGAÇÃO

do São Paulo Convention 
& Visitors Bureau (SPV-
CB), Toni Sando.  

Durante toda a sema-
na, assuntos fundamen-
tais estão sendo debati-
dos, com a presença de 

autoridades estaduais e 
nacionais.

A 4ª edição do Cone-
xidades é gratuita e pre-
sencial, respeitando todos 
os protocolos de seguran-
ça e prossegue até sába-

do, dia 27 de novembro, 
com temas solicitados 
por prefeitos, vereadores 
e empresários ligados ao 
poder público, estratifica-
dos entre grandes, médios 
e pequenos municípios.

Além da diretora Leninha, participaram das discussões professores, gestores e coordenadoras técnicas das 
escolas municipais do município

DIVULGAÇÃO

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Prefeitura inaugura complexo de campos 
de futebol Society no Serra Dourada 

Lar Feliz convida

O evento contou com uma programação especial com diversas atividades recreativas e esportivas

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria de Juventude, Espor-
tes e Lazer, inaugurou na 
semana passada o comple-
xo de campos de futebol 
society “Lúcio Vicentin”, 
no Parque Serra Dourada, 
que já está aberto para uso 
da população. O evento 
contou com uma progra-
mação especial com diver-
sas atividades recreativas 
e esportivas, totalmente 
gratuitas e voltadas às fa-
mílias, como vôlei, futsal 
e basquete, escolinhas de 
futebol masculino e fe-
minino, além de dança e 
zumba e brinquedos e ati-
vidades para as crianças. 

Uma partida de futebol 
entre membros da Prefei-
tura e da Câmara Muni-
cipal de Jaguariúna tam-
bém foi realizada, com a 
participação do prefeito 
Gustavo Reis e dos vere-
adores Walter Tozzi, Ton 
Proêncio, Rodriguinho, 
Cristiano Cecon, Romil-
son Silva, Silvio Mene-
zes e Francisco Campos, 

além do presidente do Le-
gislativo, Afonso Lopes 
da Silva, e do também 
vereador Willian Morri-
nho, que prestigiaram o 
evento. 

O presidente da Asso-
ciação Comercial e In-
dustrial (ACI) de Jagua-
riúna, João Rodrigues dos 
Santos, também partici-
pou da partida, jogando 
na equipe da Prefeitura, 
que venceu por 10 a 5. 

“É motivo de muita 
satisfação entregar mais 
esse equipamento espor-
tivo para os moradores de 
Jaguariúna. É lindo ver 
o Parque Serra Dourada 
cheio de vida. Parabéns 
ao secretário de juventu-
de, Esportes e Lazer, Ra-
fael Blanco, pela realiza-
ção e viabilização dessa 
ideia. Da mesma forma, 
agradeço todos os vere-
adores que participaram 
deste momento”, disse o 
prefeito Gustavo Reis.

O complexo conta com 
três novos campos de so-
ciety, de 18m x 40m, com 

Inauguração no Parque Serra Dourada

IVAIR OLIVEIRA

gramado natural, cons-
truídos com recursos da 
Prefeitura. Os nomes dos 

campos também fazem 
homenagem a três perso-
nalidades do mundo do 

futebol em Jaguariúna: 
Campo 1 - “Laurindo de 
Campos (Baiano)”; Cam-

po 2 - Amauri Rodrigues 
e Campo 3 - Eurípedes 
Rufino da Silva (Sudaco).

As crianças e adoles-
centes do Lar Feliz deci-
diram se juntar para fazer 
um evento muito especial 
e convida você para pres-
tigiar. Durante as aulas 
com o professor Ever, elas 
pintaram obras de arte que 
serão leiloadas em prol de 
um orfanato em Uganda – 
África.

Esse desejo de ajudar 
surgiu porque as crianças 

e adolescentes estão cien-
tes de que mesmo passan-
do por dificuldades aqui 
em nossa cidade e país, 
há muitas crianças e ado-
lescentes passando por si-
tuações piores em outros 
locais. Juntamente com 
a Comunidade ‘Novo & 
Livre’ queremos levantar 
R$12.000,00 para comprar 
8 treliches e 24 colchões. 
Hoje o orfanato em Ugan-

da conta com 25 crianças e 
apenas quatro camas dis-
poníveis.

O leilão ocorre no dia 
11 de dezembro, com ho-
rários intercalados dispo-
níveis para grupos, reserve 
agora sua entrada gratuita. 
Você vai amar fazer parte 
disso. Inscrição pelo nosso 
WhatsApp.

Está com a gente nessa?
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Da sobrevivência à inovação, OK 
Coworking completa 2 anos

Procon móvel chega ao município

xxxxxxxxx
No dia 26 de novem-

bro de 2019, Jaguariúna 
ganhava um novo investi-
mento, empreendimento 
moderno e disruptivo que 
ainda era uma novidade 
em algumas cidades do 
interior. Há exatos 2 anos, 
começava a funcionar o 
OK Coworking, espaço 
de trabalho compartilhado 
que reúne, no mesmo lo-
cal, inovação, segurança, 
modernidade e baixo cus-
to. O local conta com salas 
comerciais, de reuniões, 
treinamentos, palestras e 
também com duas salas de 
atendimento terapêutico.

E no decorrer desses 2 
anos, o que se apresentava 
como uma novidade, tor-
nou-se uma tendência. “O 
espaço compartilhado de 
trabalho, com salas comer-

ciais para aluguel por hora, 
por período ou por mês, 
virou tendência pós-pan-
demia”, aponta a empresá-
ria Carolina Marmo Pepe, 
sócia-fundadora do OK 
Coworking. “A flexibilida-
de e o networking são as 
soluções mais procuradas 
pelas pequenas empresas 
e empreendedores autô-
nomos”, defende Carol, 
lembrando que a pandemia 
impôs uma série de restri-
ções e que inovar foi a so-
lução. 

Uma das vantagens de 
trabalhar em espaços como 
esses é o networking, que 
segundo Carol Pepe, acon-
tece por meio de grupos 
locais como o Clube Fo-
mento de Negócios e a Li-
monada Empreendedora 
(grupo de mulheres em-

preendedoras de Jaguariú-
na, Holambra e região). As 
conexões acontecem tam-
bém por meio de palestras 
(muitas vezes gratuitas) e 
eventos como a Vitrine do 
OK, que acontece em 11 
de dezembro deste ano e 
contará com a exposição 
de mais de 20 empreende-
dores locais. A entrada é 
franca.

Projetos sociais e 
sustentáveis

O OK Coworking co-
memora seu aniversário 
de forma inovadora crian-
do uma comunidade para 
seus clientes interagirem e 
gerarem negócios. O espa-
ço também participa ativa-
mente de projetos sociais 
e sustentáveis, arrecadan-
do copos de requeijão de 

Na próxima semana 
chega ao município uma 
nova ferramenta de aten-
dimento ao consumidor. 
Por meio da Fundação 

Procon de SP, o Procon 
Móvel é a novidade.

Esse é um serviço adi-
cional para à população 
da cidade. “Foi por meio 

do meu contato com a 
Fundação Procon que 
possibilitou a vinda do 
Procon móvel”, conta o 
diretor do Procon Jagua-

riúna, Edison Cardoso de 
Sá.

O Procon Móvel é um 
serviço adicional, por-
tanto, o atendimento do 

Procon, na rua Alfredo 
Bueno, 1235, continua 
normalmente. O Procon 
móvel ficará instalado no 
centro da cidade na Pra-

ça Umbelina Bueno, e vai 
atender à população com 
informações, dúvidas e 
esclarecimentos quanto 
as relações de consumo.

Espaço compartilhado atravessou a crise da pandemia com inovação e 
diversificação, não se limitando ao aluguel de salas

DIVULGAÇÃO

vidro, lacres e latinhas de 
alumínio, tampas plásti-
cas, esponjas de cozinha 
para reciclagem e garrafas 
de vidro.

Os copos são persona-

lizados e então vendidos. 
O lucro é revertido para 
a Casa Irmã Antônia, em 
Jaguariúna. As garrafas 
de vidro são destinadas a 
projetos sustentáveis em 

parceria com a Mimos e 
Verdinhos, empresa local 
que os transforma em mini 
terrários.

“São muitas ideias e 
muitos projetos”, diz Carol 
Pepe, “mas o principal é o 
fortalecimento do empre-
endedorismo local, de for-
ma sustentável, divulgando 
nossos clientes e procuran-
do criar impactos positivos. 
Estamos sempre abertos a 
novas parcerias”.

SERVIÇO
OK Coworking
Rua Mato Grosso, 142, 
Bairro Frazatto, Jaguariúna. 
(Próximo ao Cartório da 
Rua São Paulo)
Contatos: 19-99837-
9513 / 19-99762-6014 
(WhatsApp)
contato@okcoworking.com.br

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Cuidado, ou você matará 
o seu próprio negócio

No mundo dos negó-
cios e em um país em que 
tantas empresas morrem, 
antes mesmo de completa-
rem um ano de sua funda-
ção, alertar para os riscos 
de que o próprio comer-
ciante pode ser a grande 
razão para que o seu negó-
cio chegue ao fim poderá 
parecer óbvio para muitos, 
mas há situações e dias em 
que até mesmo o óbvio 
precisa ser dito e repetido.

É natural que aquele 
que cria um negócio ou 
inicia sua jornada como 
profissional liberal em 
um novo ramo do merca-
do sempre acredite que o 
seu empreendimento dará 
certo e seguirá crescen-
do. Mas é necessário que 
as pessoas de negócios 
possuam alguns cuidados 
para que elas mesmas não 
se tornem o veneno que as 
obrigará a fechar as portas. 

Excesso de ganância, 
falta de organização, pre-
guiça são algumas das 
características que preci-
sam ser combatidas para 

garantir que o seu negó-
cio não morra. Um negó-
cio muitas vezes reflete 
as características e a per-
sonalidade do seu dono, 
portanto, em um negócio 
que está sofrendo sempre 
se deve buscar primeiro 
as causas do problema no 
próprio dono/criador. 

Claro que no mundo dos 
negócios devemos sempre 
ter vontade de crescer e de 
nos tornarmos maiores e 
melhores, o conformismo 
também nunca poderá ser 
visto como uma qualidade 
por aquele que guia uma 
empresa. Mas até mesmo 
para que a fome de suces-
so lhe garanta o caminho 
certo para o crescimento 
é necessário que ela seja 
bem dosada.

Aqueles que simples-
mente fecham negócios 
sem medirem sua capa-
cidade de atendê-los, que 
buscam dominar o mer-
cado ofertando condições 
irreais e outras práticas 
movidas pela ganância 
empresarial, tudo isso ape-

nas lhe destinará ao fracas-
so.

À medida que o seu ne-
gócio passar a sofrer com 
os problemas gerados pela 
ganância, o empresário 
se colocará em um bura-
co lentamente cavado pelo 
mesmo e do qual ele difi-
cilmente conseguirá sair, 
pois práticas gananciosas 
também possuem normal-
mente como aliadas a falta 
de organização e quando 
um negócio mal organizado 
começa a ruir é praticamen-
te impossível se criar um 
plano de contenção de da-
nos que permita que o em-
preendedor supere todos os 
percalços e volte a cresce. 

Neste tipo de caso, mes-
mo para aqueles que con-
seguem sobreviver a todos 
os danos causados na ima-
gem e na estrutura da em-
presa por uma má gestão, 
dificilmente há um retorno 
para o patamar anterior à 
crise e o crescimento além 
disto é quase impossível. 

Por outro lado, o como-
dismo com um patamar de 

crescimento que possa de-
monstrar algum nível de 
sucesso também sempre 
será um caminho para o 
fracasso. Ainda que possa 
ser um caminho mais lento 
do que a vontade predató-
ria de crescer, o caminho 
do comodismo também 
não se demonstra efetivo.

Desde sempre a grande 
medida do mercado para 
o sucesso foi a inovação. 
Inovar nem sempre signifi-
ca que você deva criar algo 
novo e que revolucionará 
o meio no qual você exis-
te economicamente. Mas 
é necessário estar pronto 
para mudar. Como diz o 
slogan da marca de whisky 
Johnie Walker: Siga an-
dando. É preciso seguir 
em frente para que não fi-
quemos tão defasados que 
ninguém mais nos leve em 
conta. 

A falta de valorização 
daqueles que permitem 
com que você atinja o su-
cesso também não pode 
existir por parte do em-
preendedor. Mesmo se no 

seu negócio você trabalha 
sozinho, há uma cadeia 
de pessoas e profissionais 
que permitem que você 
desempenhe a sua ativida-
de. Nenhum ser humano é 
uma ilha então sempre dê 
o devido valor para quem 
te ajuda a crescer. 

Ter uma equipe qua-
lificada e capacitada é o 
desejo de todo mundo, 
que gere um negócio que 
não depende apenas de si 
mesmo. Então, a partir do 
momento que se tem fun-
cionários desempenhando 
uma função em favor da 
sua empresa valorize-os. 
Não enxergue os membros 
do seu time como simples 
funcionários descartáveis 
e simplesmente substituí-
veis, pois acredite a sua 
empresa não sobrevirá 
apenas com você e uma 
equipe de inaptos. 

E é necessário valori-
zar principalmente aque-
les que integram a sua 
equipe e demonstram um 
potencial e uma fome de 
crescimento que o desta-

ca. Quando você tem um 
profissional de qualidade 
é necessário que você o 
valorize na mesma medi-
da em que ele é essencial e 
permite que a sua empresa 
siga crescendo. 

Desmotivar a sua equi-
pe apenas fará com que 
você tenha uma série de 
profissionais que traba-
lham sem amor àquilo que 
fazem e visam unicamen-
te o lucro. Com isso uma 
hora a sua empresa sofre-
rá por causa deste serviço 
feito nivelado pelo mínimo 
esforço que os seus funcio-
nários precisam desempe-
nhar para se adequarem às 
métricas da sua empresa e 
se manterem empregados 
até o dia em que encon-
trarem algo que os dê uma 
oportunidade melhor no 
mercado.

Portanto, sempre avalie 
as suas posturas como em-
preendedor, mensure tudo 
que você está fazendo e 
garanta que não seja você 
a causa que levará o seu 
negócio a fechar um dia. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia
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Trago essa importante 
discussão sobre a reativa-
ção em serviços contrata-
dos de telecomunicações, 
que em muitos casos, são 
suspensos pela operadora 
contratada, com o serviço 
suspenso pela operadora 
contratada por você con-
sumidor, a mesma não faz 
a religação dos serviços, 
impondo sérios prejuízos 
aos consumidores.  

Primeiramente cabe 
aqui mencionar a abran-
gência dos serviços que 
trata a Resolução 632, de 
07 de março de 2014, da 
Anatel, pois é sobre a pris-
ma dessa Resolução que 
embaso os meus comentá-
rios sobre o tema, e você 
que está lendo esse texto, 
vai saber a abrangência dos 
serviços que trata a Reso-
lução, em especial no ar-
tigo 1º, e Parágrafo 1º, da 
Resolução 632, de 07 de 
março de 2014, como diz: 

Art. 1º Este Regula-
mento tem por objetivo 
estabelecer regras sobre 
atendimento, cobrança e 
oferta de serviços relati-
vos ao Serviço Telefônico 
Fixo Comutado – STFC, 
ao Serviço Móvel Pesso-
al – SMP, ao Serviço de 
Comunicação Multimídia 

– SCM e aos Serviços de 
Televisão por Assinatura.

§ 1º Para fins deste Re-
gulamento, os Serviços de 
Televisão por Assinatura 
abrangem, além do Ser-
viço de Acesso Condicio-
nado – SeAC, o Serviço 
de TV a Cabo (TVC), o 
Serviço de Distribuição de 
Sinais Multiponto Multi-
canal (MMDS), o Serviço 
de Distribuição de Sinais 
de Televisão e de Áudio 
por Assinatura via Satélite 
(DTH) e o Serviço Espe-
cial de Televisão por Assi-
natura (TVA).

Muitas pessoas desco-
nhecem os seus direitos e 
as obrigações que a opera-
dora, na qual foi contrata-
do por você consumidor, 
tem responsabilidade de 
fazer essa religação em até 
24 horas do pagamento do 
valor devido, isto é, do va-
lor que estava o consumi-
dor inadimplente. 

O artigo 100, da Reso-
lução 632/2014, da Anatel 
diz assim, vejamos:

Art. 100. Caso o Con-
sumidor efetue o pagamen-
to do débito, na forma de 
pagamento pós-paga, ou 
insira novos créditos, na 
forma de pagamento pré-
-paga, antes da rescisão do 

contrato, a Prestadora deve 
restabelecer a prestação do 
serviço em até 24 (vinte e 
quatro) horas contadas do 
conhecimento da efetiva-
ção da quitação do débito 
ou da inserção de créditos.

Parágrafo único. Sobre 
o valor devido por ina-
dimplemento poderá inci-
dir multa não superior a 2 
(dois) pontos percentuais, 
correção monetária e juros 
de mora não superiores a 1 
(um) ponto percentual ao 
mês pro rata die.

Aqui fica claro a respon-
sabilidade da operadora de 

fazer a religação em 24 ho-
ras, mas também de cobrar 
multa por conta do atraso 
do pagamento pelo consu-
midor das faturas devidas. 

Deve-se também levar 
em consideração para efeito 
dessa obrigação de restabe-
lecer o seu pleno funciona-
mento da prestação de servi-
ço, o pagamento da primeira 
parcela, e as demais do acor-
do, nos termos do artigo 101, 
e parágrafo 1º, da Resolução 
632/2014, vejamos:

Art. 101. No caso de 
celebração de acordo entre 
a Prestadora e o Consumi-

dor para o parcelamento de 
débitos, o termo de acordo 
e as parcelas referentes ao 
valor pactuado devem ser 
encaminhadas ao Consu-
midor em documento de 
cobrança separado.

§ 1º É obrigatório o res-
tabelecimento integral do 
serviço, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) ho-
ras, contados da confirma-
ção do pagamento da pri-
meira parcela do acordo, 
sem qualquer espécie de 
restrição não autorizada 
pelo Consumidor.

No mesmo artigo em 

comento, ou seja, artigo 
101, parágrafo 2º, da Re-
solução 632/2014, da Ana-
tel, diz assim: 

§ 2º No caso de inadim-
plência do acordo, ainda 
que parcial, transcorridos 
5 (cinco) dias da notifica-
ção de existência de débito 
vencido, a Prestadora pode 
suspender totalmente a 
prestação do serviço.

Assim, pode no caso de 
descumprimento do acordo 
por parte do consumidor, a 
operadora, após transcorri-
do o prazo de 5 (cinco) dias 
da notificação da existência 
do débito vencido, suspen-
der totalmente a prestação 
do serviço.

Ainda nesse sentido, fica 
proibido a cobrança de tarifa 
ou preço para restabelecer 
a prestação do serviço por 
parte da operadora, confor-
me o artigo 102, da Reso-
lução 632/2014, da Anatel, 
conforme aqui mencionado: 

Art. 102. É vedada a co-
brança pelo restabelecimen-
to da prestação do serviço.

Por fim, termino aqui 
o meu texto, tendo a mais 
absoluta certeza que você 
está muito bem informado 
dos seus direitos e deve-
res. Um forte abraço e um 
excelente fim de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Prazo para reativação em serviço de 
telecomunicações suspenso após pagamento

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO
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O Beauveria bassiana 
é um fungo de ocorrência 
natural nos solos, que cau-
sa a morte em mais de 200 
insetos-pragas. O fungo 
Metarhizium anisopliae, 
também de ocorrência no 
solo, coloniza naturalmen-
te mais de 300 espécies 
de insetos, que incluem 
pragas importantes para 
a agricultura. O Mesopel 
Mix®, da Dillon Biotec-
nologia, tem na sua com-
posição estes dois fungos e 
possui registro no MAPA, 
para o controle do perce-
vejo Euschistus heros e, 
também, para o controle 
da praga Deois flavopicta 
(cigarrinha-das-pastagens; 
cigarrinha-dos-capinzais). 
O Brasil é o maior pro-
dutor mundial de soja, 
entretanto esta cultura so-
fre com a ação de muitas 
pragas e doenças impac-
tantes aos seus custos de 
produção, principalmente 
decorrentes da necessida-
de do uso de defensivos. 
O percevejo-marrom Eus-
chistus heros é uma das 
pragas mais importantes 

na cultura da soja, pois se 
alimenta do grão, durante 
todo o seu desenvolvimen-
to, deixando-o enrugado. 
As cigarrinhas-das-pasta-
gens (Deois flavopicta) é 
um inseto sugador de sei-
va, sendo que os adultos 
vivem na parte aérea das 
gramíneas, enquanto suas 
ninfas ficam protegidas 
por uma espuma branca na 
base das plantas. Ela ataca 
as pastagens em épocas de 
alta umidade e é responsá-
vel pela “queima” do pas-
to, provocando o secamen-
to e queda das folhas. 

Como os fungos atuam? 
Existem muitas es-

pécies de fungos que se 
especializaram em com-
pletar o seu ciclo bioló-
gico predando insetos e 
aracnídeos e outros artró-
podes. Estes fungos são 
entomopatogênicos, pois 
conseguem colonizar a 
hemolinfa dos insetos, 
causando-lhes a morte. Ao 
evoluírem paralelamente 
em alguns artrópodes, du-
rante milhões de anos, são 
raros os casos de apareci-
mento de pragas resisten-
tes. Beauveria bassiana e 
Metarhizium anisopliae 
atuam sobre os insetos-
-pragas, com mecanismos 
de ação semelhantes, sen-
do a principal diferença a 

maior ou menor especi-
ficidade deles, para com 
os insetos alvos. A ação 
destes fungos no inse-
to inicia-se pela adesão 
e posterior germinação 
dos conídios na cutícula, 
chegando a hemolinfa, 
aos sistemas respiratório 
e digestório. Na infeção, 
o fungo emerge forman-
do uma massa branca, no 
caso de B. bassiana, e uma 
massa verde-acinzentada, 
no caso de M. anisopliae, 
na superfície do cadáver, 
como visto nas figuras a 
seguir.

Como os fungos podem 
ser utilizados?

O Mesopel Mix® trata-
-se de uma formulação lí-
quida de fácil solubilidade, 
que portanto, facilita o seu 
manejo pelo produtor. Por 
ser constituído de dois fun-
gos diferentes, a chance de 
infeção no inseto ou arac-
nídeo fica aumentada, e 
também devido ao fato das 
diferentes condições am-
bientais favorecerem mais 
a ação de um ou outro dos 

microrganismos. O produ-
to ao apresentar uma alta 
concentração de conídios 
viáveis, permite a calda au-
mentar a probabilidade de 
contato do microrganismo 
com o alvo e assim iniciar 
a adesão, germinação e 
penetração no artrópode. 
Destaca-se que mesmo não 
existindo a morte imediata 
do artrópode, que ocorre 
de quatro a 10 dias, após 
a aplicação, em algumas 
condições, já em 24 horas, 
o inseto interrompe seus 
movimentos, a alimentação 
e a colocação de ovos.  É 
comum o produtor esperar 
a morte rápida da praga, 
tal como que ocorre com 
a aplicação de alguns quí-
micos, mas quando os mi-
crorganismos são emprega-
dos, os mesmos efeitos são 
obtidos, com a vantagem 
de não haver comprometi-
mento da saúde do próprio 
produtor e dos consumido-
res dos alimentos, poden-
do inclusive os alimentos 
serem consumidos ime-
diatamente, após o uso do 
bioproduto. O controle de 

qualidade para manter os 
fungos viáveis é uma preo-
cupação constante durante 
a produção e na logística 
de distribuição do produto 
biológico. Os 22 anos da 
empresa Dillon Biotecno-
logia, com a linha ECCB 
Bioinsumos, somam-se na 
experiência em melhorar o 
seu controle de qualidade. 
Pelo exposto, os biopro-
dutos podem ser utilizados 
como ferramenta no culti-
vo tradicional, na produção 
orgânica, ou incluídos no 
manejo integrado de pragas 
em culturas agrícolas.

Fonte: https://www.agrolink.
com.br/noticias/o-homem-usando-
-a-evolucao-biologica-de-fungos-
-ao-seu-favor--um-caso_458854.
html?utm_source=agrolink-clippin-
g&utm_medium=email&utm_campaig-
n=clipping_edicao_7044&utm_conten-
t=noticia&ib=y 

Contato:
Carlos Rosin
ECOFARM 
AGROAMBIENTAL
Fone / WhatsApp - (19) 99363-
8210
e-mail: ecofarm.
agroambiental@gmail.com

O que é aposentadoria 
mista?

A Aposentadoria Mista 
(Híbrida) é uma espécie 
de aposentadoria onde os 
segurados podem somar 
os tempos de trabalho 
urbano e rural com o ob-
jetivo de reunir o tempo 
necessário para ter direito 
ao benefício, ou seja, se-
rão considerados os perío-
dos que você trabalhou na 
modalidade rural e urbana 
para ter acesso a uma apo-
sentadoria.

Quem tem direito à 
aposentaria mista?

Tem direito à aposen-
tadoria mista os segurados 
do INSS que exerceram 
atividade urbana e rural e 
desejam somar estes tem-
pos de trabalho para con-
seguir o benefício previ-
denciário.

Os requisitos dessa 
aposentadoria vão depen-
der da data que você con-
seguiu esses requisitos, 
isso porque a Reforma 
da Previdência, em vigor 
desde 13/11/2019, alterou 
as regras da Aposentado-
ria Mista.

Antes da reforma:
Até 12/11/2019, terá 

direito a essa aposentado-
ria quem cumpriu os se-
guintes requisitos:

Para os homens: 65 
anos de idade e 180 meses 
de carência.

Para as mulheres: 60 
anos de idade e 180 meses 

de carência. 
Isso significa que, caso 

você tenha 65/60 anos e 
180 meses de carência até 
o dia 12/11/2019, você tem 
direito adquirido e pode se 
aposentar com estas regras 
da Aposentadoria Mista, 
mesmo que faça o reque-
rimento do benefício após 
essa data.

Alterações trazidas pela 
reforma 

Se você não com-
pletou os requisitos até 
12/11/2019 ou se começou 
a contribuir para a Previ-
dência depois desse perí-
odo, será necessário cum-
prir:
Para os homens
65 anos de idade e 20 anos 
de tempo de contribuição.
Para as mulheres
62 anos de idade e 15 anos 
de tempo de contribuição.

Com a reforma 
da Previdência, 
ocorreram as seguintes 
mudanças: 

1. Necessidade de tem-
po de contribuição ao in-
vés da carência;

2. Acréscimo de 5 anos 
no tempo de contribuição 
para os homens e 

3. Acréscimo de 2 anos 
no tempo de contribuição 
para as mulheres.

A contagem do tempo 
de contribuição e da ca-
rência é a mesma: é conta-
da a competência de cada 
contribuição, ou seja, o 

tempo de contribuição e 
da carência são contados 
de mês a mês.  

 Não há Regra de Tran-
sição para a Aposentado-
ria Mista.  

A aposentadoria mista 
vale a pena?

Em regra, ela é benéfi-
ca para quem possui bas-
tante tempo de contribui-
ção/carência em um tipo 
de trabalho (urbano ou ru-
ral) e está usando o tempo 
trabalhado em outra zona 
como complemento para 
atingir os requisitos da 
aposentadoria.

Agora, se você possui 
metade do tempo da zona 
rural e metade do tem-
po na zona urbana, por 
exemplo, a Aposentadoria 
Mista pode ser uma pe-
dra no sapato, caso você 
seja atingido pelas novas 
regras que a Reforma da 
Previdência estabeleceu., 
isso porque não há uma 
Regra de Transição.  

Nesses casos, é impor-
tante avaliar se vale a pena 
pedir uma Aposentadoria 
Mista ou pedir uma Apo-
sentadoria Rural, ou Urba-
na por Idade nas Regras de 
Transição.

Para isso, você terá que 
ver quanto tempo vai de-
morar para você se apo-
sentar nas duas modalida-
des (Regra de Transição 
x Aposentadoria Mista). 
Depende muito da situ-
ação em que você se en-
contra. 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Aposentadoria mista – rural e urbana: 
mudanças trazidas pela reforma da previdência

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

O homem usando a evolução biológica de fungos ao seu favor: Um caso
Dois importantes agentes biológicos juntos no controle de pragas agrícolas

DIVULGAÇÃO

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


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

27 de novembro de 2021

14

Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Diretoria do Buenópolis organiza  
eventos de futebol de base

Guarani realiza avaliação oficial em Morungaba em 
janeiro para os nascidos em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Esportes

A diretoria do Buenó-
polis FC está organizando 
dois eventos de futebol de 
base para garotos nascidos 
nos anos de 2008 e 2009.  
O primeiro será denomi-
nado 1º Copa Renato – 
Morungaba de futebol de 
base – Sub 13 (nascidos 
em 2008) e será realizado 
no dia 18, em forma de 
homenagem ao ídolo mo-
rungabense Carlos Renato 
Frederico (Pé Mucho). 

O torneio deve con-

tar com a participação de 
clubes tradicionais do es-
tado de São Paulo como 
Guarani FC, Taubaté, São 
Bernardo e Itapevi FC, 
sendo disputado no forma-
to de quadrangular, onde 
as equipes jogam de ma-
nhã e a tarde entre si. Na 
oportunidade as equipes se 
enfrentam em dois jogos, 
onde os vencedores e per-
dedores da rodada da ma-
nhã voltam a se enfrentar a 
tarde.  As equipes recebe-

rão troféus e  dos os atletas 
e integrantes de comissões 
técnicas receberão suas 
respectivas medalhas per-
sonalizadas.

1ª COPA RENATO – 
SUB 13
08h45 – Guarani FC x Ita-
pevi FC (J 1)
09h45 – Taubaté x São 
Bernardo (J2 )
11h as 13h – Almoço
15h – Perdedor J1 x Perde-
dor (J2)

16h – Vencedor J1 x Ven-
cedor (J2)

Já no dia domingo, 19,) 
entram em campo os ga-
rotos da categoria sub 12 
(nascidos em 2009) no 
mesmo formato de dispu-
ta. Esse quadrangular conta 
com as equipes do Guarani 
F C, Itapevi F C, E C Pri-
mavera e C F A – Itatiba. 

Na segunda edição da 
Copa Buenópolis FC as 
equipes se enfrentam pela 

manhã e a tarde onde os 
perdedores e os vencedo-
res. Assim como a Copa 
Renato, as equipes partici-
pantes receberão troféus e 
todos os atletas e integran-
tes de comissões técnicas 
receberão suas medalhas 
personalizadas.

A diretoria do BFC 
idealizou esses dois qua-
drangulares para encerrar 
as atividades do clube em 
2021, os quais, servirão 
para testar o gramado e os 

novos bancos de reservas 
recém construídos no está-
dio Leonardo Frare. 

2ª COPA BUENÓPOLIS 
FC – SUB 12
08h45 – Guarani FC x Ita-
pevi FC (J 1)
09h45 – CFA – Itatiba x 
EC Primavera (J 2)
11h as 13h00 – Almoço
15h – Perdedor J1 x Perde-
dor (J2)
16h – Vencedor J1 x Ven-
cedor (J2)

A comissão técnica das 
categorias de base sub 10, 
11, 12, 13 e 14 do Guarani 
F C, coordenada pelo ex 
jogador Renato Pé Mucho 
e pelos diretores Gustavo 
Rosolen e Assis, reali-
za uma grande avaliação 
técnica para garotos nas-
cidos nos anos de 2008, 

2009, 2010, 2011 e 2012. 
A avaliação oficial “gra-
tuita” do Guarani FC será 
realizada nos dias 21 e 22 
de janeiro de 2022 no es-
tádio Leonardo Frare em 
Morungaba, também co-
nhecido como campo do 
Buenópolis. 
Na sexta feira, 21, à tarde 

a partir das 14h30 serão 
avaliados os garotos nas-
cidos em 2008 e 2009 e 
no sábado, 22, de manhã 
a partir das 08h30 serão 
avaliados os garotos nas-
cidos em 2010, 2011 e 
2012. Na oportunidade é 
obrigatória a apresenta-
ção de atestado médico 

atualizado e os garotos 
não poderão se apresentar 
com uniformes de clubes 
profissionais, porém será 
permitido uniformes de 
projetos e de escolas de 
futebol.  
A avaliação tem como ob-
jetivos principais captar 
novos talentos que pos-

sam vir a integrar as cate-
gorias de base do Guarani 
FCdo sub 10 ao sub 14 
que treinam em Morun-
gaba e fortalecer as equi-
pes para a disputa de vá-
rias competições em 2022 
como a União Cup, o In-
terior Cup, Paulista Cup, 
Campeonato Paulista, 

Copa Floripa 
e possivel-
mente um 
t o r n e i o 
i n t e r n a -
cional no 
México em 
julho/2022.

São dois eventos nos dias 18 e 19 de dezembro
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Taekwondo de Jaguariúna busca medalhas 
em Supercampeonato no Rio de Janeiro

Finais o 2° Open de Tênis - 
Jaguar Tênis Clube ocorrem 
neste fim de semana

Judocas do Clube Recreativo Vale Verde 
e AEJAR disputam 6º Festival de Judô 

Esportes

Dois atletas de Jaguari-
úna, da equipe do profes-
sor José, estão participan-
do do Supercampeonato 
Brasileiro de Taekwondo, 
que é realizado entre os 
dias 24 e 28, na Arena 
Carioca, no Parque Olím-
pico do Rio de Janeiro. 
Caio Henrique e Davi 
Guilherme passaram pelo 
processo de pesagem na 
quarta-feira, 24, e as lutas 
ocorreram na quinta-fei-
ra, 25.

O professor José afirma 
que os atletas estão prepa-
rados por terem seguido os 
treinos, mesmo na pande-
mia, o que é um diferen-
cial. “Mesmo com cada 
um na segurança da sua 
casa conseguimos manter 
os treinos”, explica.

Resultado do esforço 
foi demonstrado na pri-
meira luta de Caio, na 
quinta, que venceu de um 
atleta do RN por 19 a 12 
e avançou para as quartas 
de finais. “Mas infeliz-
mente na metade do pri-
meiro round ele acabou 
tento um choque de joe-
lho com joelho e não con-
seguiu lutar o restante da 
luta”, lamenta o professor 
José. Mas, mesmo assim, 
Caio ficou com o 4°lugar 
na competição. 

Essa foi a primeira 
vez que Caio integrou a 
Seleção Paulista e parti-
cipou do Super Campeo-
nato Brasileiro ontem es-
tão reunidos os melhores 

atletas de cada estado. 
Davi lutou nesta sex-

ta-feira, 26, em uma ca-
tegoria com 25 atletas. A 
expectativa é que tenha 
no mínimo cinco lutas até 
a final. “Estamos confian-
tes e na torcida por um 
bom resultado, pois é a 
primeira luta após a lesão 
que sofreu”, diz José.

Para ele, treinar e par-
ticipar desses momentos 
de competição na vida 
dos atletas é uma mistura 
de responsabilidade, feli-
cidade, amor pela arte e 
carinho. “Mas é compli-
cado, porque na maioria 
das vezes, além deles, eu 
sou o único que acredita 
neles”, lamenta.

Mas, mesmo assim, 
o esforço do professor e 
dos atletas tem mostrado 
resultados. “Ser um atleta 
exige muito, mas me sinto 
abençoado em poder ensi-
nar esse esporte que tanto 
amo e conviver com eles. 
Temos um vínculo muito 
forte, além de aluno e pro-
fessor, e sou muito grato”

Linha do tempo
No mês de julho, com 

a retomada das competi-
ções, os atletas partici-
param do Open Sudes-
te, seletiva para o Grand 
Slan que é um evento que 
forma a seleção brasilei-
ra para o ano de 2022. 
Os atletas Caio Henrique 
Iossi e Davi Guilherme 
participaram.

Caio ficou em primei-
ro lugar e garantiu sua 
vaga para o Grand Slan, 
que ainda não tem data 
definida. Davi, três se-
gundos antes do fim da 
luta sofreu uma lesão no 
posterior da coxa, o que 
o impossibilitou de con-
tinuar a luta. Ele foi des-
classificado.

Neste mês de outubro, 
os atletas participaram, 
nos dias 30 e 31 do Cam-
peonato Paulista, que é 
a seletiva para o Super 
Campeonato Brasileiro. 
Mais de 300 atletas com-
petiram.

Davi Guilherme, ainda 
se recuperando da lesão, 
é número um no ranking 
estadual, portanto foi auto-
maticamente selecionado e 
não precisou disputar. “O 
que para nós foi uma van-
tagem muito importante, 
pois ele tem um período 
maior para se recuperar”, 
diz o professor José.

Caio ficou em segundo 
lugar. “Foi uma luta muito 
dura com um atleta mais 
experiente, mas assim 
mesmo conseguiu con-
quistar a vaga”, conta José.

Atletas
Davi Guilherme faz par-

te da equipe Pró-team, em 
Rio Claro, que tem atletas 
de nível mundial. “Ele tem 
tido uma oportunidade di-
ferenciada. Está em uma 
equipe profissional que já 
destacou diversos atletas, 

“Estou muito feliz que 
o torneio foi um sucesso 
de participantes, grandes 
jogos, e tudo ocorreu como 
o planejado. Agradeço a 

toda diretoria pelo supor-
te, aos amigos que sempre 
ajudam, e aos patrocinado-
res pelo apoio”, agradece 
Jorge.

Atletas do judô do Pro-
jeto Pró Esportes desen-
volvido pela Secretaria 
Municipal de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Pedreira estiveram no sá-
bado, 20, disputando na 
cidade de Lindóia o 6º 

Festival de Judô da As-
sociação Desportiva Re-
gional. A equipe foi com-
posta por atletas do Clube 
Recreativo Vale Verde e 
da AEJAR. 

“A competição reuniu 
atletas de 6 a 11 anos que 

disputaram as categorias 
Sub-7, Sub-9 e Sub-11 do 
6º Festival da Associação 
Desportiva Regional que 
reuniu cerca 250 judo-
cas”, conta o secretário 
de Esportes e Lazer Valdir 
Carlos Volpato, o Patão.

Cerca de 1.300 atletas de todo o País estão no evento para disputar as modalidades luta e poomsae

A competição promete agitar o Clube

Pedreira
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DIVULGAÇÃO

Neste sábado, 27, a partir 
das 7h começam as disputas 
das semi-finais do 2 Open 
de Tênis do Jaguar Tênis 
Clube. No domingo, 28, 
acontecem as finais de todas 
as categorias a partir das 7h 
com premiações e brindes 
para todos os finalistas.

Nesse 2° torneio além 
das disputas em quadra, ao 
entorno do evento haverá 
vendas de bebidas, alimen-
tação, materiais esportivos, 
entre outros produtos para 
atender jogadores e tor-
cedores. Esse torneio faz 
parte das comemorações 
do Aniversário do clube, 
comemorado no dia 25 de 
novembro”.

DIVULGAÇÃO

então tem evoluído mui-
to rápido e nós aqui não 
podemos ficar para trás. 
Estamos sempre tendo tro-

ca de informações com a 
equipe de lá, sempre ten-
tando evoluir nossa parte 
física e técnica. Além dis-

so, os meninos e meninas 
são muito dedicados, o que 
facilita bastante o meu tra-
balho”, diz
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Sala de Diagnóstico por Imagem 
recebe novos equipamentos para 
realização de sessões de Raio X e 
Ultrassom em animais

O HVET do Grupo 
UniEduK (UniFAJ) inau-
gura a sala de Diagnóstico 
por Imagem. De acordo 
com a professora respon-
sável pelo setor de radio-
logia, Alessandra Regina 
Dhom Pimentel de Mo-
raes, o investimento visa 
oferecer ainda mais qua-
lidade no atendimento à 
população. Além disso, 
Alessandra diz que o obje-
tivo da sala é fornecer me-
lhor infraestrutura para o 
aprendizado dos alunos do 
curso de Medicina Veteri-
nária. No novo ambiente, 
serão realizados exames de 
Raio X e Ultrassom, além 
de aulas práticas sobre o 
diagnóstico por imagem 
animal. 

A sala possui diversos 
equipamentos, dentre eles, 
um aparelho de Raio X 
fixo com mesa integrada, 
que emite radiação com 
sistema moderno regula-
dor de potência conforme 
cada espécie do animal. 

Para complementar, tam-
bém há um Digitalizador 
e Placas CR (radiologia 
computadorizada), que re-
cebem a radiação na mesa 
e digitalizam a imagem 
para o computador. Ainda, 
está disponível uma Placa 
DR (radiologia digital), 
que transfere a imagem 
para o sistema ou compu-
tador sem precisar ser di-
gitalizada, resultando em 
imagens de alta qualidade. 

O novo ambiente tam-
bém possui os aparelhos 
de proteção contra a radia-
ção, os EPIs – Equipamen-
tos de Proteção Individual, 
como avental e protetor de 
tireoide de chumbo, a sala 
conta com um biombo de 
proteção contra a radiação, 
permitindo que o disparo 
do Raio X possa ser acom-
panhado à distância. Todas 
as paredes são protegidas 
por sistemas de massa ba-
ritada e vidro plumbífero. 
O HVET UniFAJ ainda 
conta com um aparelho 

Educação

portátil emissor de Raio X, 
que permite realizar ima-
gens em centro cirúrgico 
ou a campo com a mesma 
qualidade do equipamento 
fixo.  

Sobre o aprendizado 
dos alunos na nova sala, a 
professora de Diagnóstico 
por Imagem, Alessandra 

Moraes, reforça: “Esse 
equipamento de última 
geração beneficia o apren-
dizado do aluno uma vez 
que, por meio de aulas e 
estágios no setor, ele pode 
acompanhar o posiciona-
mento, laudo, pedidos de 
exames, conforme a clínica 
do paciente. Por estar den-

tro da clínica de pequenos 
animais, o aluno consegue 
associar o diagnóstico por 
imagem de cada caso e 
acompanhar a evolução do 
tratamento do paciente”.

Da mesma forma, a 
docente conta que, com o 
novo equipamento profis-
sional, será possível dar 

apoio a outras clínicas ve-
terinárias da região. “Com 
equipamento e profissio-
nais de qualidade, leva-
mos o bom atendimento a 
pessoas de todas as classes 
sociais com seus compa-
nheiros do dia a dia, que  
atualmente são os pets”, 
finaliza a professora. 

DIVULGAÇÃO

https://grupounieduk.com.br/
https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Cheiros que seu gato não 
gosta: conheça os odores 
que incomodam seu amigo

4 dicas para o pet não enjoar do alimento

Alguns odores realmen-
te incomodam bastante seu 
amigo pet, seja por um fa-
tor evolutivo da espécie e/
ou preferências a certas fra-
grâncias. Vamos entender 
um pouco mais. 

Fragrâncias a qual con-
tém seu cheiro mais cítrico 
como limão, laranja, citro-
nela, causam sensibilidade 
nas narinas do felino, as-
sim causando uma breve 
alergia, fazendo com que 
ele tente evitar o ambien-
te e ou superfície que está 
com este odor. 

Para o tutor que deseja 
manter seu gato distante de 
determinados móveis e/ou 
para evitar marcação de ter-
ritório, essa é uma boa op-
ção para manter ele distante 
deste local e ou objeto.

Outro odor que seu ami-
go não gosta é a pimenta, o 
qual também não só mexe 
com seu olfato, mas tam-
bém com suas papilas de-
gustativas.... A pimenta é 
bem forte e eles sentem de 
longe devido a seu olfato 
caçador. 

Tutores de felinos já de-
vem ter reparado que seus 
amigos são bem metódicos 
e gostam sempre de ter 
suas caixas de areia lim-
pas, pois o odor de fezes 
e urina por muitos dias ali 
faz com que eles não pro-
curem mais o local para 
realizar suas necessidades. 
Por isso, lembre-se de dei-
xar o banheiro de seu ami-
go sempre limpo!

Outro vilão para seu 
peludo é a canela! Ela tem 

um odor bem desagradável 
a eles e pode causar toxi-
cidade quando em excesso 
fiquem atentos! 

Fiquem atentos tam-
bém a produtos de higiene 
como pinho, detergentes 
aromatizados de frutas cí-
tricas, pois estes também 
podem causar irritabilida-
de ao seu pet. 

E, por fim, cuidado com 
seu jardim. As hortas que 
contém alecrim também 
causam alergias e toxici-
dades do trato respiratório 
superior. 

Vale ressaltar que: qual-
quer contato frequente com 
uma das fragrâncias citadas 
acima, o médico veteriná-
rio deve ser procurado. É 
isso aí pessoal! Até a próxi-
ma edição.

Ao contrário dos huma-
nos, os pets não precisam 
variar o cardápio constan-
temente, desde que tenham 
uma alimentação completa 
e balanceada. No entanto, 
não é incomum que cães e 
gatos passem a rejeitar o 
alimento em determinadas 
situações. Essa falta de in-
teresse pela refeição pode 
estar relacionada a vários 
motivos, inclusive ao cha-
mado “apetite seletivo”.

“Normalmente, essa 
seletividade está ligada a 
raças de pequeno porte, 
enquanto os animais de 
porte grande costumam 
comer mais e dificilmente 
rejeitam o alimento”, afir-
ma o médico-veterinário 
Flavio Silva, mestre em 
nutrição de cães e gatos 
e supervisor de capacita-
ção técnico-científica da 
PremieRpet. Segundo ele, 
é necessário também en-
tender que vários aspectos 
do alimento influenciam a 
ingestão da dieta, como o 
odor, textura, tamanho e 
temperatura.

No entanto, mesmo que 
o apetite seletivo seja uma 
característica desses ani-
mais, é importante ficar 
atento para que o pet não 

passe mais de um dia sem 
comer. “Oferecer um ali-
mento altamente palatável 
é o primeiro passo para a 
melhoria do quadro, por 
meio de produtos de alta 
qualidade com ingredien-
tes selecionados e nutrien-
tes provenientes de fontes 
nobres”, garante Flavio.

4 dicas 
Mantenha uma roti-

na na alimentação – No 
caso dos cães, manter uma 
rotina de horários fixos 
para a alimentação ajuda 
na aceitação do alimen-
to pelo animal. Deixar o 
comedouro com alimen-
to à vontade faz com que 
ele queira comer a todo 
momento, podendo enjo-
ar mais facilmente. Além 
disso, a exposição prolon-
gada compromete a cro-
cância, o sabor e qualida-
de do produto.

Não ofereça petiscos em 
excesso – Petiscos são uma 
ótima opção para agradar o 
melhor amigo, mas não de-
vem ser oferecidos em ex-
cesso para não comprome-
ter o equilíbrio nutricional 
nem interferir no apetite, 
fazendo com que o pet dei-

xe de comer sua refeição 
habitual. Os petiscos são 
um complemento e devem 
representar no máximo 
10% das calorias diárias 
indicadas para a idade e o 
porte do animal.

Armazene o alimento 
corretamente – Os cuida-
dos com a conservação 
do alimento garantem os 
benefícios nutricionais e 

evitam o desenvolvimen-
to de fungos e bactérias. 
Além disso, caso a emba-
lagem fique exposta, pode 
ocorrer perda de aroma, 
textura e sabor, fazendo 
parecer que o pet enjoou 
do alimento.

Coloque o comedou-
ro em local adequado 
– Cães e gatos são mais 
receptivos ao alimento 

quando estão em um lo-
cal confortável, seguro e 
tranquilo. Por isso, é im-
portante evitar deixar o 
comedouro em corredo-
res e passagens ou expos-
to ao sol. Também deve-
-se evitar locais próximos 
ao tapete higiênico, já 
que o cheiro pode ser um 
fator determinante para o 
animal não querer comer.

“O pet com apetite se-

letivo deve se sentir o mais 
confortável e estimulado 
possível para aceitar o ali-
mento. Saber como lidar 
com o manejo alimentar 
desses animais é funda-
mental para garantir que 
eles receberão uma nutri-
ção completa e balance-
ada, tão importante para 
sua saúde, longevidade e 
qualidade de vida”, fina-
liza o médico-veterinário.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Existe uma saída

Rodeio: a tradição de 
Jaguariúna

A palavra Êxodo deriva do grego éxodos; com o sen-
tido de saída.
Saída espontânea de um povo de um lugar para ou-
tro; saída, emigração.

O que é que te prende hoje?
Ansiedade?

Insegurança?
Medo?
Rejeição?
Mágoa?
Tristeza?

Não importa o que te aprisio-

na, o importante é você saber que existe uma saída 
pra você! Então:
1- Reconheça que talvez você precise de ajuda;
2- Saiba que existem pessoas qualificadas para 
cada desafio da vida;
3- Não se limite a buscar ajuda.
Viva a vida que você sempre sonhou.

Lembre-se: há um êxodo, uma saída e, nós do Ins-
tituto da Mente Humana, estamos aqui para te aju-
dar!

Siga-nos em nossas Redes Sociais: @rafaellanco-
ni_oficial / @institutodamentehumana

O Jaguariúna Rodeio Festival é 
um grande festival que movimen-
ta o turismo, promove empregos 
diretos e indiretos, movimenta a 
economia local tanto gastronômi-
ca quanto turística. Além de tudo 
isso, ele ainda nos proporciona 
um espetáculo com suas provas 
de montaria e shows.
É quando o sertanejo abre espa-
ço, a balada domina e a festa que 
bomba até o dia seguinte. Junto 
disso a moda vem com muito bri-
lho, pedrarias e muito glamour! 
Assim está de volta o Jaguariúna 
Rodeio Festival.

Rafael Lançoni

Vitória Savioli 

Vem comigo

Dia 25 de Novembro de 
2021.

Há exatos 30 dias para o 
Natal, dá-se início a todos os 
preparativos. Lojas, praças 
e centros todos enfeitados, 
luzes iluminam os entornos 
e tem Papai Noel pendurado 
para todos os lados.

Em casa, a família já co-
meça a discutir qual será o 
local da comemoração. Uma 
tia leva o pavê, a outra leva o 
mousse, a mãe faz a farofa, a 
vó assa o peru, os tios levam 
a cerveja, e a criançada pede 
os presentes. 

As crianças e os jovens de 
férias das escolas enchem 
as ruas, soltam pipa, jogam 
bola, pega-pega, esconde-
-esconde. 

As bombinhas são sagra-
das, biribinha, estalinho, 
buscapé. É barulho o dia in-
teiro, as “tias” ficam loucas. 

Roupa nova não é priori-
dade. Os que não tem con-
dições de comprar nova, 
vestem a melhor que tem. 
Ninguém liga para o que o 
amigo veste, se é Lacoste, 
Tommy Hilfiger ou Armani, 
não importa se é do sho-
pping ou da lojinha de esqui-
na. Não importa. O que im-
porta é estourar bombinha e 
se divertir. 

Os jovens não combinam 
roles, pois no Natal, família 
é prioridade. Não tem essa 

de “baile”. Depois da meia 
noite todos se abraçam, é 
FELIZ Natal para a família, 
para os amigos, para os vizi-
nhos, para quem passa pela 
rua, a felicidade reina, sem 
vaidade, sem grosseria, sem 
maldade, somente paz. 

Isso um dia foi a reali-
dade de muitos, inclusive a 
sua que está lendo até aqui. 
Quantas lembranças não lhe 
vieram à mente? 

A nova era reclama de 
tudo, reclama da família, 
dos amigos, do emprego, da 
faculdade, da vida. São inú-
meras lamentações. Mas já 
parou para pensar que o seu 
Eu de hoje, pode ter perdido 
a sua essência do seu Eu de 
ontem?

Qual é o valor que você dá 
a sua família? O quanto você 
se importa com aqueles que 
estão ao seu lado? O quanto 
você se dedica ao seu traba-
lho? O quanto você se esfor-
ça aos seus estudos? O que 
você faz para prosperar na 
vida?

A ordem e progresso no 
País não existe, a desordem 
e regresso é nítida. Mas e 
você, o seu progresso está 
aonde? Vale a pena regredir 
na essência para progredir 
no material? 

O que é o Natal para você?

Gabriel Lira

Hoje, o que é o Natal para você?
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Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável 

CNPJ Nº 11.166.922/0001-90 
 

DELIBERAÇÃO Nº 01/2021 
 

“Altera o Regulamento de Recursos Humanos do Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável - CONDESU, que 
passa a ter a seguinte redação consolidada.” 
O CONSELHO DE PREFEITOS do Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Sustentável - CONDESU, no uso de suas 
atribuições estatutárias (art. 3º, inciso XI e art. 20, alínea “o”), 
APROVA a seguinte DELIBERAÇÃO: 
Art. 1º. Fica alterado o Regulamento de Recursos Humanos do 
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável – 
CONDESU, que passa a ter a redação consolidada pela presente 
DELIBERAÇÃO. 
Art. 2º. As despesas decorrentes dessa DELIBERAÇÃO serão 
absorvidas pelas verbas previstas no orçamento de 2021, conforme 
Contrato de Rateio firmado para o Exercício de 2021. 
Art. 3º. A presente DELIBERAÇÃO entra em vigor na data de sua 
aprovação pela Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Sustentável - CONDESU, conforme proposta 
apresentada pela SUPERINTENDÊNCIA DO CONDESU (art. 27, 
alínea “f” do Estatuto). 
Art. 4º. A publicação da presente DELIBERAÇÃO, pela 
SUPERINTENDÊNCIA, se fará por afixação em quadro próprio do 
CONDESU e pela publicação da redação resumida e consolidada da 
DELIBERAÇÃO nº 01/2021, nova denominação do termo 
RESOLUÇÃO, adotado anteriormente, publicação esta que será feita 
junto à imprensa oficial. 
 

TABELA DE SALÁRIO 
EMPREGOS EM GERAL 

 
Emprego Salário (R$) 
Ajudante Geral I 1.625,00 
Ajudante Geral II 1.625,00 
Almoxarife 1.681,00 
Arquiteto 5.500,00 
Atendente de Call Center 1.650,00 
Auxiliar Administrativo 1.930,00 
Eletricista de Manutenção 2.950,00 
Eletricista para Iluminação Pública 2.950,00 
Encarregado de Jardinagem 1.949,00 
Encarregado Geral de Serviços 3.472,00 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 5.500,00 
Engenheiro Eletricista 5.500,00 
Engenheiro Civil 5.500,00 
Engenheiro Ambiental 5.500,00 
Gestor de Recursos Humanos 3.472,00 
Inspetor do Sistema de Iluminação Pública 2.083,00 
Lavador de Veículos 1.771,00 
Mecânico 2.950,00 
Motorista I 1.930,00 
Motorista II 2.292,00 
Motorista III 2.360,00 
Operador de Britador 3.693,00 
Operador de Escavadeira 3.037,00 

 

Operador de Máquina Costal 2.300,00 
Operador de Máquinas 2.514,00 
Operador de Moto Niveladora 2.508,00 
Operador de Motosserra 2.300,00 
Operador de Pá Carregadeira 2.508,00 
Operador de Retroescavadeira 2.508,00 
Operador de Rolo de Pé de Carneiro 2.508,00 
Pedreiro 2.950,00 
Recepcionista 1.625,00 
Servente de Limpeza 1.388,00 
Técnico em Química 2.300,00 
Técnico em Segurança do Trabalho 3.266,00 
Tratorista 1.779,00 
Varredor de Rua 1.625,00 
Vigia 1.736,00 

 
TABELA DE SALÁRIO 

EMPREGOS EM CONFIANÇA 
 
Emprego Salário (R$) 
Superintendente 9.867,00 
Coordenador Geral 7.961,00 
Coordenador Técnico  7.577,00 
Coordenador de Projetos 5.858,00 
Coordenador Administrativo 4.858,00 
Coordenador Financeiro e de Patrimônio 4.858,00 
Supervisor Operacional 5.699,00 
Supervisor Técnico  4.656,00 
Assessor Operacional de Saneamento 3.550,00 
Assessor de Recursos Humanos 3.550,00 
Assessor Técnico  3.118,00 
Assessor de Projetos 3.118,00 
Assessor Administrativo 3.118,00 

Assessor Operacional de Obras 2.600,00 
 

TABELA DE SALÁRIO 
FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
Função Salário (R$) 

Chefe do Departamento de RH 3.810,00 

Chefe do Departamento Financeiro 3.536,00 

Chefe do Setor de Call Center 1.800,00 
 

 
Cosmópolis, 04 de novembro de 2021. 

 
 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Presidente 

 

  

 CENTRAL DE ATENDIMENTO – CAMPINAS - JAGUARIÚNA - INDAIATUBA (19) 2514-5050 – JUNDIAÍ (11) 4521.4230 

 Matriz Campinas - Av. Orosimbo Maia, 601, Vila Itapura - Campinas-SP - CEP: 13023-002 - e-mail: rmbarros@rmbarros.com.br 

Filial Jaguariúna - Rua Candido Bueno, 1.299, Sala 12 térreo, Jaguariúna-SP - CEP: 13820-000 – e-mail: jaguariuna@rmbarros.com.br 

Filial Jundiaí - Rua Antônio Devisate, 91, Jundiaí-SP - CEP: 13215-570 – e-mail: jundiai@rmbarros.com.br 

ASS. DOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CHACARAS LONG ISLAND 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
Ficam convocados todos os associados ou seus procuradores legais da ASSOCIAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CHACARAS LONG ISLAND, situado na Rua João 

Sisti, 114, Tanquinho Velho, Jaguariúna/SP, a participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 11/12/2021, sábado, nas dependências da Associação, em primeira convocação 
às 8h30, com a presença de condôminos que representem 2/3 dos associados, e em segunda 
convocação às 9h, com qualquer número de presentes, para tratar dos seguintes assuntos da 
ordem do dia: 

1. Prestação de contas do exercício anterior (composição de investimentos e posição 
jurídica);  

2. Gerador de energia para portaria e adequação de portões e sistema de entrada; 
3. Adequação de espaços de escritório e Salão de festas; 
4. Reforma dos quiosques, área de convivência e praça da saúde; 
5. Continuidade do caminho da saúde; 
6. Eleição da Diretoria e Conselho Consultivo/Fiscal, com inicio de mandato em 01/01/2022. 

 
Os associados que não comparecerem ou não se fizerem representar por procuradores legais 
para este fim, estarão aprovando as resoluções tomadas nesta assembleia. 

É direito de o associado votar nas deliberações da assembleia e dela participarem, ESTANDO 
QUITE, conforme art. 1335, III do Código Civil. 
 
Jaguariúna, 23 de novembro de 2021. 

ASS. DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CHACARAS LONG ISLAND 

ABANDONO DE EMPREGO

JGR TORRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA, empresa com sede em, Estrada Municipal 
Alberto Macedo Junior Nº91, Bairro Chácara São 
José, CEP 13916-200, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 29.013.055/0001-18. Convoca a Sr. CARLOS 
ALBERTO DA SILVA, CTPS 00063135, série 00296/
SP, respectivamente, a comparecerem em sua sede 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) sob 
pena de configurar abandono de emprego, sujeito às 
penalidades previstas no art. 482 da CLT.

Companhia Jaguari de Energia
CNPJ: 53.859.112/0001-69

Atenção: Atualização na Norma de Conexão em Alta Tensão
A CPFL Santa Cruz comunica aos consumidores, fabricantes, distribuidores, 
comerciantes de materiais e equipamentos padronizados, técnicos em instalações 
elétricas e demais interessados que: 1. Encontra-se publicada na página 
(www.cpfl.com.br) a nova versão da Norma Técnica CPFL GED 4313 - CONEXÃO AOS 
SISTEMAS ELÉTRICOS DE SUBTRANSMISSÃO DA CPFL; 2. Está se modificando os 
critérios para conexão consumidores, geradores, concessionárias e permissionárias 
nas linhas de distribuição do Grupo CPFL (tensão igual ou superior a 69 kV); 3. A data 
de início da vigência da nova norma é 01/01/2022.

https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 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. 

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:

NELSON IRAOLA DE OLIVEIRA JUNIOR e VANESSA MORALES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, coordenador de marketing, solteiro, 
nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 19 de outubro de 1988, residente 
e domiciliado na Rua Vereador Emílio Bergamasco Filho, Nº 174, Resi-
dencial Reserva da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filho de NELSON IRA-
OLA DE OLIVEIRA e de APARECIDA DIOGO DE OLIVEIRA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, compradora, solteira, nascida em CAMPI-
NAS, SP, no dia 22 de novembro de 1996, residente e domiciliada na 
Rua Vereador Emílio Bergamasco Filho, Nº 174, Residencial Reserva 
da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ EDUARDO MORALES e 
de MARIA CECÍLIA LANA MORALES. 

RONALDO SOARES DE OLIVEIRA e SIMONE TONELLO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, operador de máquina, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 23 de março de 1983, residente e domiciliado 
na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de NOEL LIMA DE OLIVEIRA e de MARIA LUIZA SOARES 
DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, 
solteira, nascida em AMPARO, SP, no dia 16 de novembro de 1986, 
residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Caman-
ducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ CARLOS TONELLO e de 
VERA LUCIA MESSIAS TONELLO. 

GABRIEL PAULO SANTOS e BRUNA JAQUES DIAS. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, empresário, solteiro, nascido em SÃO PAULO, 
SP, no dia 29 de junho de 1989, residente e domiciliado na Rua Dois, 
Nº 110, Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filho de WESLEY SANTOS e de 
GLÓRIA MARGARIDA ALVES SANTOS. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, analista de vendas, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
26 de setembro de 1991, residente e domiciliada na Rua Dois, Nº 110, 
Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filha de EZEQUIEL DE ALMEIDA DIAS 
e de ANDRÉA JAQUES DIAS. 

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

JAGUARIÚNA, 25 de novembro de 2021.

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

