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Prefeito de Morungaba 
é reeleito presidente da 
Aprecesp

Prefeito Gustavo Reis apresenta 
o Projeto Cidade Linda

Líderes empresariais estive-
ram reunidos na quinta-feira, 
20, a convite do presidente da 
Associação Comercial e Indus-
trial (AC) de Jaguariúna, João 
Rodrigues, para ouvir do prefei-

to Gustavo Reis sobre projetos 
de lei que devem ser adotados 
no município. O objetivo do 
prefeito foi também ouvir as 
opiniões dos líderes.   

 Página 8

A Associação das Prefeituras 
das Cidades Estância do Estado 
de São Paulo (Aprecesp) elegeu 
a sua diretoria para a Gestão 
2022, nesta semana na capital 
paulista. A eleição foi feita por 
aclamação das prefeitas, pre-

feitos e representantes das es-
tâncias paulistas, já que havia 
apenas uma chapa - “São Paulo 
Turismo Forte”, presidida pelo 
prefeito de Morungaba, Marco 
Antonio de Oliveira.   

 Página 7

Com unidade prestes a ser 
inaugurada, os funcionários do 
posto Poupatempo de Artur No-
gueira deram início ao treina-
mento necessário para prestar 

serviços públicos à população 
nogueirense. Após esse período 
de capacitação, será feita a am-
bientação dos novos colaborado-
res no posto e, em seguida, a fase 

de pré-operação – última etapa 
para que os profissionais possam 
iniciar atendimentos à população 
antes da inauguração da unidade.

Página 5

O prefeito de Jaguariúna e atual presidente do 
Conselho de Desenvolvimento da Região Metro-
politana de Campinas (RMC), Gustavo Reis, foi 

eleito para mais um mandato à frente do cole-
giado. A eleição foi realizada durante a primeira 
reunião do Conselho no ano nesta semana, na 

cidade de Campinas.

Página 4

Gustavo Reis é eleito pela 3ª vez presidente 
do Conselho de Desenvolvimento da RMC
O prefeito Luiz Dalben, de Sumaré, também foi reconduzido como vice-presidente do colegiado

A data da inauguração da unidade será comunicada em breve

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça) é nomeado Presidente 
da Comissão de Agronegócios da OAB Jaguariúna

Poupatempo de Artur Nogueira inicia 
treinamento de funcionários

DIVULGAÇÃO

Em 2021, Reis foi eleito vice-presidente do colegiado, mas assumiu em definitivo a presidência após a morte do prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini, que ocupava o posto

Página 8

DIVULGAÇÃO
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Entidades signatárias do Pacto pela 
Vida e Pelo Brasil, lançado em 2020 
diante ao agravamento da pandemia 
no País, criticaram o que chamam de 
“campanha de sabotagem” à vacina-
ção infantil e conclamaram o avanço 
da imunização em crianças e adoles-
centes. Em posicionamento divulga-
do nesta sexta-feira, 21, repudiaram 
as “declarações enganosas de autori-
dades do governo” com a finalidade 
de minar a confiança de pais.

As entidades conclamam que go-
vernadores e prefeitos tomem medi-
das para agilizar a vacinação e pedem 

que pais e familiares cobrem o Estado 
brasileiro. Elas lembram que o Brasil 
“conquistou reconhecimento interna-
cional pelo seu programa de imuniza-
ção” e controlou doenças que afeta-
vam o público infantil.

“Manobras para desacreditar as 
vacinas, com o bombardeio inces-
sante de declarações infundadas, têm 
tão somente por finalidade minar a 
confiança dos pais diante do que é 
correto e inadiável fazer: vacinar as 
crianças, garantindo-lhes proteção 
diante de uma gente infeccioso gra-
ve”, afirmam.
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Vacinação de crianças e adolescentes
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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*

Em suas memórias Padre Gomes re-
latava- me do dia especial em que visi-
tavam as fazendas de Amparo, Pedreira, 
S.A. de Posse e Carlos Gomes. Ele saia 
em campanha pedindo garrotes para a 
Festa de São Sebastião. D. Paschoalina 
Turato assava frango, preparava farofa e 
acomodava aquela deliciosa refeição, em 
uma cesta de taquara. Seu Hugo Masotti 
com seu Fordinho 29 e Seu Aristides Ri-
zzoni acompanhavam-no. Ultrapassando 
as fronteiras em campanha, almoçavam 
à sombra de frondosa árvore e só retor-
navam após cumprir longa trajetória  por 
distantes fazendas. Nos anos 50, D.Alda 
Voltam e Tia Amélia Ferrari montavam  
artístico altar em cetim vermelho, fita 
para beijar, flores naturais e castiçais 
em prata do início do século XIX. Nove 
piedosas noites de intercessão com Reza 
do Terço, cânticos das Ladainhas de N. 
Senhora, Tantum Ergo Sacramentum, 
Bênção Eucarística, Hino de São Sebas-
tião. Na semana da festa, o Chico do Pa-
dre fazia os sinos dobrarem alegremen-
te às 12 horas. Padre Gomes soltava os 

rojões que subiam chiando e suas varas 
desciam sobre nossos quintais. D. Bruna 
Masotti, D. Elvira Chiorato e mais se-
nhoras montavam em casa cordões com 
ramos de uma árvore popularmente cha-
mada  “cedrinho” . Eram os festões que 
decoravam o teto da Igreja. Seu Alfredo 
Firmino pendurava  uma cesta com es-
tes  festões  na carretilha no centro do 
teto trazendo duas pontas nas laterais do 
Coro e as outras duas no Altar-Mor. No 
domingo da Festa o povo da vila acor-
dava às 5h da manhã com a Alvorada. 
Da cama, ouvíamos o repicar dos sinos, 
o espocar dos rojões e as marchas nor-
te-americanas tocadas no disco de vinil 
na sacristia da Igreja. Os alto-falantes 
reproduziam-nas aos quatro pontos car-
deais de Jaguariúna.  Antes era a Banda 
do Paulo Moraes Penteado que desfilava 
pelas ruas centrais tocando hábil e ani-
madamente, neste horário. Missas sole-
nes, vozes argentinas, oratória prepara-
da. O largo da Igreja fervia de gente. A 
cada hora chegavam caminhões comuns 
trazendo os garrotes para o Leilão. Para 

as crianças era uma festa, quando algum 
bezerro afoito escapava e, naquele alvo-
roço, o João Abobrinha pegava-o, à unha. 
O Tinho do Tosque levantava o Pau-de-
-Sebo. Os moleques espertos depois de 
inúmeras tentativas escalavam-no para 
alcançar os prêmios pendurados em sua 
extremidade (bolas de capotão, camisa, 
dinheiro). No Restaurante de São Sebas-
tião havia Chopp, suco, porções de assa-
dos e a rifa da leitoa assada. A rifa dos 
garrotes era muito esperada e o leilão 
muito concorrido. Havia também leilão 
das Leitoas e das Aves. Na semana da 
Festa chegavam os parentes que vinham 
de perto e de longe. Para os visitantes, 
a festa era no dia. Porém para os festei-
ros as reuniões de planejamento, as pro-
pagandas, muitas ações sempre foram 
previstas com antecedência e trabalho. 
A população do sítio e da cidade acom-
panhava  a procissão. O povo vestia suas 
melhores roupas e calçados. Homens de 
paletó e gravata, colete e relógio de bolso. 
Associações com seus uniformes e fitas, 
véus e mantilhas. Imigrantes  holandeses 

em traje típico, vinham a cavalo, presti-
giar a homenagem ao glorioso mártir da 
fé cristã. A Banda não podia faltar. Após a 
procissão, a Banda tocava novamente no 
coreto da praça. A música abria e encerra-
va a festa. Esta Festa completa 103 anos, 
pois seu início foi em 1919. Nestes anos 
de pandemia  da COVID 19 a festa limi-
ta-se à parte religiosa e quermesses com 
rica Praça de Alimentação, grande evento 
com show de prêmios, costelão de chão, 
farto e delicioso almoço, tudo   obedecen-
do rigorosamente aos protocolos sanitá-
rios. Nos anos em que ainda  é possível 
realizar os leilões de animais, visitam-se 
as Fazendas que doam muito gado bovi-
no, suíno e aves.  S. Sebastião é invocado 
como o protetor contra as epidemias, con-
tra a fome e contra a guerra, protetor dos 
rebanhos, das criações e da lavoura.  Nes-
tes  22 e 23 de janeiro de 2022 encerra-se 
a Festa com variada e rica programação. 

Tomaz de Aquino Pires
é coordenador da Casa da Memória

Padre Gomes

Memórias da festa de São Sebastião 

Sandra R. Ribeiro*

Antes conhecido como transtorno de 
múltiplas personalidades, o transtorno dis-
sociativo de identidade trata-se de um qua-
dro onde existem duas ou mais personali-
dade, neste caso, entendemos que várias 
entidades convive em uma só mente, onde 
deveria ter apenas uma. Por conta dessa al-
ternância de personalidade, uma pessoa se 
mostra incapaz de se recordar de seu dia por 
completo. Dessa forma, atividades simples, 
como conversar com alguém, se lembrar 
de algo e até seu nome tornam-se difíceis. 
Nem sempre a pessoa tem consciência de 
que isso ocorre com ela. O TDI, é resultado 
de algum trauma ocorrido em sua vida no 
passado. Talvez na infância pode ter expe-
rimentado algum evento que tenha causado 
estresse opressivo. Isso pode ter abalado 
sua psique em construção, de modo que 
não consiga integrá-la de forma saudável, 
como por exemplo: doenças graves de difí-
cil e exaustiva recuperação, abusos, mortes 
de alguém muito próximo.

A dissociação é um fenômeno multifa-
cetado e pode se manifestar em experiên-
cia de transe em contexto religioso onde a 
pessoa sofre alteração da consciência, mas 
sem perder o contato com sua identidade. 
Além, do transtorno dissociativo de iden-
tidade existem outros tipos de distúrbios 
dissociativos: a amnésia dissociativa e a 

desordem de despersonalização. O fenô-
meno da dissociação é uma desconecção do 
pensamento, memória, sentimento, ações, 
ou sensações de si. Todos em algum mo-
mentos experimentamos isso em devaneios 
ou “nos perdemos nos pensamentos” lendo 
um livro ou assistindo um filme. Da mes-
ma forma em uma experiência traumática, 
a dissociação pode ajudar a pessoa a tolerar 
aquilo que é muito difícil de suportar, como 
também ajudar a pessoa a escapar do medo 
e da dor diante de um evento traumático. 
Isso dificulta a lembrança da experiência 
traumática, conforme relato de muitos so-
breviventes em desastres e acidentes.

Para encontrar um tratamento adequa-
do, é preciso prestar a atenção aos sinto-
mas do transtorno dissociativo de iden-
tidade. O problema deixa marcas bem 
características na pessoa, embora ela não 
se dê conta disso. Quem está próximo, pre-
cisa observar como a pessoa age.

Ao longo da vida construímos uma de-
terminada identidade, que agrega toda nos-
sa essência. No entanto alguém com mais 
de uma personalidade muda de comporta-
mento com frequência. É como se outra 
pessoa assumisse seu corpo e sua mente, 
fazendo-a se socializar de forma inco-
mum, ou seja, essa pessoa muda da água 
para o vinho com facilidade. A desperso-

nalização também está presente no TDI, a 
despersonalização faz com que a pessoa se 
veja desconectada do seu próprio corpo. 
Age como se fosse telespectador de suas 
próprias vidas. Por conta da mudança de 
sua personalidade, o indivíduo tem lapsos 
de memória durante seu dia. Quem inte-
rage com essa pessoa, percebe facilmente 
esse tipo de reação. 

Não é tão fácil identificar por comple-
to o transtorno dissociativo de identidade 
para traçar um diagnóstico, porque deter-
minados sinais acabam se confundindo 
com outras doenças. Os especialistas se 
guiam por: mais de uma personalidade 
como sendo o sinal mais observado, os 
psicoterapeutas observam se o indivíduo 
tem mais de uma personalidade. A sua 
identidade deveria ser integrada a uma só 
totalizando seu self para que não haja con-
flito que consequentemente desencadeará 
sofrimento. Questionários e avaliações 
fazem parte do tratamento, através dessa 
ferramenta se verificará o quanto a vida 
pessoal e profissional da pessoa está pre-
judicada. Se ao invés de se dedicar a uma 
vida comum e relaxada, se ela se ocupa no 
conflito existente em sua mente.

 No tratamento o uso de medicamentos 
refere-se o trabalho da parte física, bem 
como os efeitos na mente. A depressão, a 

ansiedade e os impulsos são controlados 
por isso. De forma conjunta a psicotera-
pia serve para intervir e condicionar o seu 
comportamento a um ritmo saudável. Os 
casos são diferentes, alguns necessitam de 
internação, enquanto outros podem fazer 
acompanhamento de forma livre. Indepen-
dente de qual seja, é preciso ter em mente 
que o tratamento não pode ser interrompi-
do para que as causas da dissociação seja 
identificadas.

 Segundo a (CID-10) Classificação in-
ternacional de doenças e problemas rela-
cionados à saúde, o aumento agudo nos 
casos relatados de transtorno dissociativo 
de identidade nos Estados Unidos, nos úl-
timos anos, tem sido objeto de interpreta-
ções bastante diversos. Alguns acreditam 
que uma maior consciência quanto ao 
diagnóstico entre profissionais da saúde 
mental resultou na identificação de casos 
anteriores não diagnosticado. Em contra 
partida, outros acreditam que a síndrome 
tem sido excessivamente, diagnosticada 
em indivíduo altamente sugestionáveis.

Sandra R. Ribeiro – CRP 06/128296
Psicóloga Cínica / Psicoterapeuta / 

Plantão Psicológico.
Contatos: 

(19) 38672928 / (19) 978074249

Psicanálise Clínica: Transtorno dissociativo de identidade
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Destaque

DIVULGAÇÃO

“Recebi de forma unâ-
nime a votação dos demais 
prefeitos. É um desafio 
enorme a gente poder con-
tinuar realizando esse tra-
balho à frente do Conselho 
da RMC, ao lado do pre-
feito Luiz Dalben, reeleito 
como vice-presidente. Sin-
to-me preparado e tenho o 
apoio necessário para con-
tinuar o desenvolvimento 
desse trabalho”, comenta 
Gustavo Reis.

O Conselho de Desen-
volvimento da RMC é um 
órgão deliberativo, que tra-
ta de reivindicações e pro-
jetos conjuntos dos muni-
cípios, além de convênios 
e da utilização de recursos 
do Fundo de Desenvolvi-
mento da RMC (Fundo-
camp). O fundo é formado 
pelas anualidades pagas 
pelas próprias prefeituras e 
tem na Agência Metropoli-
tana (Agemcamp) o braço 
executivo para implemen-
tar políticas e ações.

A RMC é composta por 
20 municípios, é a segunda 
maior do Estado e a quinta 
maior do país, com um PIB 
de quase R$200 bilhões.

Histórico de Gustavo 
Reis

O atual Prefeito de Ja-

guariúna, Gustavo Reis, 
foi líder estudantil e é ba-
charel em Direito, pós-
-graduado em Direito do 
Trabalho. Autor do livro 
“Cooperativa de Trabalho: 
Problema ou Solução?”.

Ingressou na política 
jaguariunense em 2000, 
eleito vereador com ex-
pressiva votação. Foi eleito 
prefeito de Jaguariúna pela 
primeira vez para a gestão 
de 2009 a 2012. Em 2016, 
voltou a ser eleito prefeito 
de Jaguariúna, para o man-
dato 2017-2020. Foi ree-
leito em 2020 para o ter-
ceiro mandato, na gestão 
2021-2024.

Em suas gestões, se des-
tacam ações na educação, 
na saúde e no desenvolvi-
mento de Jaguariúna, áre-
as cujos indicadores estão 
entre os melhores do País.

É o atual presidente do 
Conselho de Desenvolvi-
mento da RMC, reeleito 
em 2022 para mais um 
mandato à frente do cole-
giado. Em 2021, foi eleito 
vice-presidente de Teleco-
municações da Frente Na-
cional de Prefeitos (FNP) 
e presidente da Associação 
Nacional de Prefeitas, Pre-
feitos, Vice-Prefeitas e Vi-
ce-Prefeitos do MDB.

Reunidos para a 229ª 
reunião do Conselho de 
Desenvolvimento RMC 
os prefeitos decidiram, de 
comum acordo, cancelar 
todas as festas de Carna-
val de 2022. A decisão re-
gional inclui tanto aquelas 
manifestações culturais e 
de lazer previstas para es-
paços e vias públicas (que 
já haviam sido suspensas 
pelos prefeitos no final 
do ano passado), quan-
to aquelas que acontece-
riam em espaços privadas, 
como clubes, bares, giná-
sios e etc.

O motivo, novamen-
te, são os atuais surtos de 
gripe comum (causado 
pela variante Darwin do 
vírus Influenza A H3N2) 
e da Covid-19 (causado 
pela variante ômicron do 
coronavírus Sars Cov 2), 

que lotam pronto-socorros 
em toda a região e que já 
começam a pressionar os 
percentuais de ocupação 
de leitos para pacientes 
respiratórios em algumas 
cidades.

Segundo o prefeito de 
Nova Odessa, Cláudio 
José Schooder – o Leiti-
nho –, “essa é uma medi-
da dura para os prefeitos 
tomarem, mas que é ne-
cessária e é a mais cor-
reta neste momento, em 
que temos que dar toda a 
nossa atenção e esforços 
para as redes de Saúde das 
nossas cidades”. “Carna-
val ano que vem tem ou-
tro, mas a vida a gente tem 
uma só, e neste momento 
é hora de cuidar de vidas, 
de preservar vidas”, pon-
dera Leitinho.

Também será estudada 

a emissão de um atestado 
sanitário online padroni-
zado pelas 20 cidades a 
pacientes com sintomas 
gripais. Para embasar a 
decisão do Conselho da 
RMC e ajudar as cidades 
a lidarem com o rápido 
crescimento de casos de 
síndromes respiratórias 
no início deste ano, es-
pecialmente por causa da 
variante ômicron e do ví-
rus H3N2, a diretora de 
Planejamento do Depar-
tamento Regional de Saú-
de de Campinas (DRS 7), 
Fernanda Vasconcellos, 
apresentou números com 
o avanço dos surtos no 
Estado.

“A média de móvel de 
casos começou a aumen-
tar em janeiro. Mesmo 
com o ‘boom’ neste perí-
odo, esta cepa não é como 

Gustavo Reis é eleito pela 3ª vez presidente 
do Conselho de Desenvolvimento da RMC

Por surtos de gripe e Covid, prefeitos da RMC suspendem todos 
os bailes do Carnaval 2022, públicos e privados

O prefeito Luiz Dalben, de Sumaré, também foi reconduzido como vice-presidente do colegiado

Indígena de 8 anos é a primeira criança a receber dose de vacina infantil contra Covid-19 em SP

Gustavo na RMC 1
O prefeito de Jaguariúna 

e atual presidente do Con-
selho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), Gus-
tavo Reis (MDB), é o pri-
meiro a ser eleito três vezes 
para comandar o colegiado 
de chefes do Executivo. 
A eleição que reconduziu 
Reis à presidência do Con-
selho foi realizada durante 

a primeira reunião do cole-
giado no ano, na manhã da 
última segunda-feira, 17, 
em Campinas. O prefeito 
Luiz Dalben, de Sumaré, 
também foi reconduzido 
como vice-presidente. 

Sem folia
Os prefeitos da RMC 

também decidiram suspen-
der todos os eventos de Car-
naval, inclusive em clubes 

e outros locais privados. 
O Conselho já havia deli-
berado contra a realização 
do Carnaval oficial e agora 
amplia a restrição devido 
a disseminação da varian-
te ômicron do coronavírus 
e dos casos de Influenza, 
que estão sobrecarregan-
do novamente os hospitais 
da região. Além disso, foi 
aprovada a discussão, pela 
Câmara Temática de Saúde 

da RMC, de um protocolo 
conjunto para a adoção do 
atestado sanitário digital 
em todos os 20 municípios 
da região metropolitana, 
nos mesmos moldes do já 
implementado pelo muni-
cípio de Campinas. 

Visita
Gustavo Reis recebeu 

a visita nesta semana do 
Presidente do Parlamento 

da Região Metropolitana, 
o vereador de Campinas 
Zé Carlos. O presidente 
do Parlamento parabeni-
zou o prefeito de Jagua-
riúna pela eleição para à 
presidência do Conselho 
de Desenvolvimento da 
RMC. Além disso, apre-
sentou um ofício solici-
tando a união de forças do 
Parlamento e do Conselho 
na busca de mais recursos 

para o enfrentamento da 
pandemia na região. 

Notificação
A Prefeitura de Jaguariú-

na notificou 533 proprietários 
de terrenos para que façam a 
limpeza e roçagem das áreas. 
A Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços também está 
intensificando os trabalhos de 
roçagem e limpeza de área pú-
blicas neste início de ano.

 Bastidores do poder

as anteriores. A Organi-
zação Pan-Americana de 
Saúde (OPAS) recomenda 
o uso racional de testes”, 
diz Fernanda.

A diretora explica que, 

embora haja aumento de 
casos por ser uma trans-
missão mais rápida, os sin-
tomas são mais brandos, 
principalmente por causa 
da vacinação. Ela também 

destacou a importância 
de as cidades manterem 
a exigência de medidas 
sanitárias e continuarem 
avançando na vacinação 
contra a Covid-19.

Prefeitos da RMC

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Jaguariúna 
e atual presidente do Con-
selho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), Gus-
tavo Reis, foi eleito para 

mais um mandato à frente 
do colegiado. A eleição foi 
realizada durante a primei-
ra reunião do Conselho no 
ano nesta semana, na cida-
de de Campinas.

É a terceira vez que 
Gustavo Reis preside o 
Conselho de Desenvolvi-
mento da RMC. A primei-
ra foi em 2010. Em 2021, 
Reis foi eleito vice-presi-

dente do colegiado, mas 
assumiu em definitivo a 
presidência após a morte 
do prefeito de Hortolândia, 
Angelo Perugini, que ocu-
pava o posto.

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


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

22 de janeiro de 2022

Poupatempo inicia treinamento de funcionários
 Artur Nogueira
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Região

Com unidade prestes 
a ser inaugurada, os fun-
cionários do posto Poupa-
tempo de Artur Nogueira 
deram início ao treinamen-
to necessário para prestar 
serviços públicos à po-
pulação nogueirense. O 
treinamento aborda temas 
conceituais e comporta-
mentais, com módulos em 
ambiente virtual e presen-
cial, e é fundamental para 
ambientação da equipe 
de atendimento da futura 
unidade. Dentre os temas 
abordados, estão serviços 
relacionados à Carteira 
de Trabalho, Carteira de 
Identidade, serviços de ve-
ículos, da Carteia de Ha-
bilitação, além do sistema 
de agendamento e serviços 
eletrônicos. 

Após esse período de 
capacitação, será feita a 
ambientação dos novos co-
laboradores no posto e, em 
seguida, a fase de pré-ope-
ração – última etapa para 
que os profissionais pos-
sam iniciar atendimentos 
à população antes da inau-
guração da unidade. 

O Poupatempo está 
sendo instalado onde 

hoje funciona o Departa-
mento de Trânsito (De-
tran-SP), na Rua Alice 
Pereira Mansur, nº 51, 
na Vila Queiroz. Quando 
inaugurado, agilizará a 
emissão de documentos, 
pagamento de taxas e so-
lução de pendências de 
milhares de nogueirenses.

Adequações
Desde o ano passado, 

a Prefeitura nogueiren-
se tem feito adequações 
no espaço para receber o 
Poupatempo, como des-
montagem das divisórias 
já existentes no Detran-
-SP, mudanças na estrutu-
ra para receber os móveis 
e aparelhos enviados pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, manutenção de ar-
-condicionado, nova pintu-
ra, construção de banheiro, 
restauração da rede elétri-
ca, dentre outros. 

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) ressalta que a uni-
dade trará mais agilidade 
e eficiência aos serviços 
prestados ao morador no-
gueirense. “O poupatem-
po é um pedido antigo da 
população e, em breve, ela 

Etapa é fundamental para ambientação da equipe de atendimento da futura unidade

DIVULGAÇÃO

A data da inauguração da unidade será comunicada em breve

poderá usufruir desse be-
nefício. Nosso objetivo é 
centralizar os serviços, e 
assim evitar que o morador 
tenha uma série de trans-
tornos quando precisar re-

solver alguma pendência. 
Os preparativos estão na 
fase final e logo mais po-
deremos inaugurar a uni-
dade”, destaca.

Dentre os serviços ofe-

recidos pelo Poupatempo 
estão todos aqueles desem-
penhados pelo Procon, além 
de emissão do Registro Ge-
ral (RG), Carteira de Tra-
balho e Previdência Social 

(CTPS), Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e 
demais serviços de CNH, 
licenciamento anual de veí-
culo, acordo com a CDHU, 
dentre outros. 
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Junta Militar realiza 
alistamento para jovens que 
completam 18 anos em 2022

Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
promove capacitação dos 
suplentes e conselheiros tutelares

 Holambra  Pedreira 
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Região

Está aberto o prazo 
para o processo de Alis-
tamento Militar Obriga-
tório para jovens que já 
têm ou que completam 18 
anos de idade em 2022. 
O cadastro deve ser feito 
até o dia 30 de junho. Em 
Holambra o atendimen-
to é realizado de segun-

da a sexta-feira, das 8h 
às 16h30 na Junta Mili-
tar, que fica na Praça dos 
Pioneiros, s/nº. É preci-
so apresentar RG, CPF e 
comprovante de residên-
cia atualizado. 

O procedimento tam-
bém pode ser feito pela 
internet, no endereço 

www.alistamento.eb.mil.
br. Neste caso, após o 
preenchimento do formu-
lário online o jovem deve 
comparecer à Junta para 
validar o procedimento. 
A taxa para emissão do 
certificado de dispensa é 
de R$5,24, sujeita a mu-
danças a cada trimestre.

Há uma semana o Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Pedreira, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desen-
volvimento Social, iniciou 
a capacitação dos mem-
bros suplentes e dos atuais 
conselheiros tutelares. A 
formação é voltada para os 
suplentes e atuais titulares, 

porém também foi aber-
ta a todo o colegiado do 
CMDCA.

Os responsáveis pela 
capacitação, João e Pa-
trícia, tem um período de 
quatro encontros com os 
suplentes e atual colegiado 
para abordar os assuntos 
pertinentes ao Conselho 
Tutelar e o papel da rede 
de proteção à criança e ao 

adolescente.
A presidente do CMD-

CA, Márcia Romero Ma-
rino, agradece o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social por ter rea-
lizado as etapas essenciais 
para a ocorrer esta forma-
ção que é de caráter emer-
gencial e obrigatório para 
o Conselho Tutelar.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3902-4169

Capacitação dos membros do CMDCA
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Morungaba

Prefeito Marquinho é reeleito presidente da Aprecesp

Menina de 10 anos é a primeira 
criança vacinada no município

A eleição ocorreu nesta semana na capital paulista
DIVULGAÇÃO

A Associação das Pre-
feituras das Cidades Estân-
cia do Estado de São Paulo 
(Aprecesp) elegeu a sua di-
retoria para a Gestão 2022, 
nesta semana na capital 
paulista. A eleição foi feita 
por aclamação das prefei-
tas, prefeitos e representan-
tes das estâncias paulistas, 
já que havia apenas uma 
chapa - “São Paulo Turis-
mo Forte”, presidida pelo 
prefeito de Morungaba, 
Marco Antonio de Oliveira. 

Prestigiaram o evento 
o secretário de Turismo e 
Viagens do Estado de São 
Paulo (SETUR-SP), Viní-
cius Lummertz, e sua equi-
pe, o presidente da União 
dos Vereadores do Estado 
de São Paulo (UVESP), 
Sebastião Misiara, dezenas 
de prefeitos, vice-prefeitos 
e secretários. Logo após a 
solenidade, a diretoria da 
APRECESP foi recebida 

pelo secretário Lummertz e 
sua equipe para a primeira 
reunião de trabalho. 

“Nossa missão é levar 
gente para os municípios, 
bem recebê-los com a me-
lhor infraestrutura turísti-
ca. Quanto mais próximos 
estivermos trabalhando em 
conjunto, SETUR-SP e as 
prefeituras, multiplicare-
mos os resultados do turis-
mo em todo o Estado”, des-
taca o secretário Lummertz. 

 “Agradeço a todos as 
prefeitas e prefeitos que 
me reconduziram à pre-
sidência da nossa entida-
de, juntamente com toda a 
nossa diretoria, para con-
tinuar trabalhando pelo 
desenvolvimento do turis-
mo nas 70 estâncias pau-
listas”, agradece o prefeito 
de Morungaba e presiden-
te reeleito da APRECESP, 
Marquinho Oliveira. “Este 
ano, teremos duas priori-

A primeira criança va-
cinada contra a Covid-19 
em Morungaba foi Lorena 
Montico Ferreira, de 10 
anos. Lorena que tem autis-
mo (TEA – Transtorno do 
Espectro Autista) e recebeu 
a dose pediátrica da Pfi-
zer, na Unidade de Saúde 
“Amélia Stranieri Frare”, 
no Jardim Amélia, acompa-
nhada dos pais Edi Carlos 
Ferreira e Camila Montico, 
moradores da Vila Nova. 

Nesta primeira etapa, 
a equipe do Departamen-
to de Saúde atendeu ape-
nas as crianças de 5 a 11 
anos com comorbidades e 

deficiências. Atualmente 
está aberto o agendamento 
para a vacinação das crian-
ças com 11 anos, que deve 
ser feito pelo telefone (11) 
95064-0784, via Whatsapp 
e ligação, de segunda a sex-
ta-feira das 8h às 16h30.

No dia da vacinação é 
obrigatória a apresentação 
do CPF ou do Cartão SUS 
e a presença da mãe, pai 
ou responsável legal pela 
criança. “O atendimento foi 
gentil e humanizado”, con-
ta o pai de Lorena.

Vacinação de adultos
A Prefeitura de Morun-

gaba promove uma ação 
voltada aos adultos que 
ainda não se vacinaram 
ou que estejam com doses 
em atraso neste sábado, 
22, das 8h às 12h, no Cen-
tro de Saúde “Dr. Romeu 
Bueno de Aguiar”, à Praça 
João Pessoa, nº 134. Nos 
demais dias úteis, a po-
pulação pode ser atendida 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 14h30 no Cen-
tro de Saúde e também na 
Unidade de Saúde “Amé-
lia Stranieri Frare”, à Rua 
Luiza Gorete Frare do 
Nascimento, nº 201, NO 
Jardim Amélia.

Diversas autoridades prestigiaram o evento 

Lorena tem autismo e foi vacinada ao lado de seus pais

DIVULGAÇÃO

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

A empresa Blizzard/ Activision 
nos últimos anos, foi rodeada de po-
lemicas que envolve estupros e assé-
dios, sendo um deles que levou uma 
ex-funcionária a cometer suicídio. 
Os funcionários pediam por um posi-
cionamento mais rígido por parte da 
empresa e nada foi feito de significa-
tivo. Após vários anos funcionários 
e ex-funcionários moveram diversas 
ações judicias, contra a empresa, 
para que no mínimo pagassem pelos 
danos cometidos e mesmo assim a 
empresa se envolvia em mais pole-
micas, que causaria dentre duas pos-
sibilidade: a venda ou o fechamento 
da empresa.

Esta semana, a Microsoft veio a 
público e anunciou a compra da Ac-
tivision/ Blizzard, por US$ 68,7 bi-
lhões, essa é a maior compra feita 
neste setor.

Muitos jogadores questionam 
qual será o impacto dessa compra? 
Em um curto período de tempo, al-
guns jogos vão para o catalogo do 
Game Pass. Em longo prazo a Micro-
soft vai contatar novos funcionários 
e demitir aqueles envolvidos, nos ca-
sos de estupros e assédios, inclusive 
o CEO Bobby Kotick que sabia dos 
casos e tomava medidas brandas para 

os agressores. Para os jogos prova-
velmente vão diminuir os preços de 
algumas DLCs, jogos e cosméticos. 
Podem surgir jogos menores e ter 
alguma novidade com Warcraft III: 
Reforged.

A Sony foi questionada sobre a 
nova aquisição da Microsoft a res-
posta foi: ”Esperamos que a Micro-
soft cumpra os acordos contratuais 
e continuem a garantir que os jogos 
da Activision sejam multiplatafor-
ma” disse o representante da Sony. 
A Microsoft não se pronunciou sobre 
a resposta dada pela Sony, mas pelo 
seu histórico a Microsofit cumpre os 
acordos contratuais, como é o caso 
de Deathloop, que se mantem um 
jogo exclusivo de Playstation 5 e PC, 
mesmo após a compra da Bethesda. 

A própria Activision também dis-
se que não tem intenção de remover 
os jogos de outros consoles. Porém 
pode ser que futuros jogos venham 
com exclusividade de Xbox e PC.

A partir de junho de 2023 a Mi-
crosoft será dona de Call of Duty, 
Warcraft, Crash Bandicoot e tantas 
outras. Essas são algumas das mu-
danças mais significativas que ocor-
rerão com a nova aquisição da Mi-
crosoft.

Microsoft compra a Blizzard/Activison por 
US$ 68,7 bilhões

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”.

dades:  assinatura de 100% 
do DADETUR 2022, sem 
contingenciamentos, e a 
aprovação e regulamenta-

ção do Fundo de Melhoria 
dos Municípios Turísticos 
(FUMTUR). Desta forma, 
o Estado de São Paulo será 

pioneiro no fortalecimento 
do turismo como locomo-
tiva na geração de empre-
gos e renda nos municípios 

paulistas. Viva o Turismo 
Paulista! São Paulo para to-
dos!”, finaliza o presidente 
da APRECESP.

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

Prefeito apresenta, em primeira mão, o 
Projeto Cidade Linda
Apresentação ocorreu na Associação 
Comercial e Industrial de Jaguariúna na 
presença de líderes empresariais

Líderes empresariais 
estiveram reunidos na 
quinta-feira, 20, a convite 
do presidente da Associa-
ção Comercial e Industrial 
(AC) de Jaguariúna, João 
Rodrigues, para ouvir do 
prefeito Gustavo Reis so-
bre projetos de lei que 
devem ser adotados no 
município. O objetivo do 
prefeito foi também ouvir 
as opiniões dos líderes. 

O primeiro projeto 
apresentado foi o Cidade 
Linda, que visa transfor-
mar para melhor os es-
paços públicos e as ruas 
da cidade. Ele contempla 
ações de manutenção de 
logradouros, conservação 
de galerias e pavimentos, 
retirada de faixas, carta-
zes e outdores, limpeza de 
monumentos, limpeza de 
pichações, entre outros.

Apesar desta ter sido a 
primeira conversa sobre 
o assunto, os líderes pre-
sentes gostaram da ideia, 
mas pediram que, a partir 
do momento que o projeto 

de lei seja aprovado, exista 
um espaço elástico de ade-
quação de todas as mudan-
ças, além de terem levan-
tado algumas outras ideias 
que podem contribuir com 
a sua execução.

O segundo assunto tra-
tado foi sobre a fiação sub-
terrânea, que continua na 
linha de contribuir para a 
Cidade Linda. Além da 
questão estética que con-
fere um visual urbanístico 
mais agradável à cidade, 
a fiação subterrânea evi-
ta problemas de descarga 
na rede elétrica, diminui 
os apagões nos bairros e 
reduz riscos de queda de 
raios. 

O procedimento para 
instalação da rede subter-
rânea consiste na instala-
ção de dutos enterrados 
em valas. O sistema sub-
terrâneo é mais duradouro 
e, em longo prazo, acaba 
sendo economicamente 
mais viável. Isso aconte-
ce porque os custos com 
reparos chegam a ser até 

80% menores do que na 
rede aérea, exigindo me-
nos substituições de cabos 
e consertos mais espaça-
dos.

E, por último, é o proje-
to na área central da cidade 
que inclui a transformação 
da lateral da Praça Umbe-
lina Bueno em calçadão; o 
que fará com que o fluxo 
de pedestres aumente no 
comércio. “O objetivo é 
transformar Jaguariúna em 
uma cidade ainda mais di-
ferenciada, cada vez mais 
turística e atrativa”, afirma 
o prefeito.

Durante todo o encon-
tro ainda foi possível saber 
do prefeito que o projeto 
“Jaguariúna sem pedágio” 
pode em breve se tornar re-
alidade e que os trabalhos 
no desenvolvimento das 
entradas da cidade conti-
nuam.

Para o presidente da 
ACI, João, todos os pro-
jetos apresentados são 
importantíssimos para Ja-
guariúna. “Ter a presença 

Vacinação para crianças de 10 e 
11 anos sem comorbidades tem 
início na segunda, 24

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça) é 
nomeado Presidente da Comissão de 
Agronegócios da OAB Jaguariúna

A Prefeitura de Ja-
guariúna amplia a va-
cinação pediátrica às 
crianças que têm de 10 
e 11 anos sem comorbi-
dades a partir de segun-
da-feira, 24. Ao mesmo 
tempo, a Secretaria 
Municipal de Saúde 
segue imunizando as 
crianças com comorbi-
dades que têm entre 5 e 
11 anos.

A vacinação das 

crianças acontece de se-
gunda a sexta-feira, das 
13h às 16h, nas seguin-
tes Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s): Nova 
Jaguariúna, Fontanela, 
Florianópolis, Doze de 
Setembro, Miguel Mar-
tini, Cruzeiro do Sul, 
Roseira de Cima e Ro-
seira de Baixo. 

Para que a criança 
seja imunizada, os pais 
ou responsáveis devem 

apresentar documento 
com foto ou certidão de 
nascimento, carteira de 
vacinação, CPF, Cartão 
Cidadão e carteira de 
vacinação. No caso das 
crianças com comorbi-
dades ou deficiência, 
também é necessário 
levar algum compro-
vante ou relatório mé-
dico que comprove a 
condição de saúde do 
filho.

O Dr. Caius Godoy, 
conhecido como Dr. da 
Roça, foi nomeado Pre-
sidente da Comissão de 
Agronegócio e Relações 
Agrarias da OAB Jagua-
riúna. “Estou contente 
demais, pois é um projeto 
antigo, um desejo que eu 
tinha de trazer isso para a 
cidade”, conta o nomeado.

“Meu trabalho é chegar 
para dentro da porteira do 
pequeno e médio produ-
tor. Neste projeto, vamos 

buscar atender quatro pi-
lares”, explica. Os quatro 
pilares baseiam-se em:  
sucessão rural, contratos, 
previdência e acesso ao 
crédito. 

O objetivo do advo-
gado é abrir as portas da 
OAB para que os produto-
res tenham onde sanar as 
dúvidas da área. “Vamos 
fazer isso de uma forma 
simples. E, ainda, vamos 
determinar datas, mas al-
mejamos dar uma assis-

tência judiciária presen-
cial e gratuita”, conta.

Devem ser beneficiados 
com este projeto os produ-
tores de Jaguariúna e Santo 
Antônio de Posse, cidades 
pertencem a subseção da 
OAB Jaguariúna. O objeti-
vo de Dr. Caius na ocupação 
de deste cargo é dar acesso 
à informação de forma sim-
ples. Medidas com o poder 
público serão tomadas para 
alcançar o melhor resultado 
deste projeto.

“Nós não vamo pagar 
nada!”. Assim dizia, o 
grande poeta da música 
popular brasileira, Raul 
Seixa. É incrível como os 
mais antigos tinham uma 
visão perspicaz e proféti-
ca dos acontecimentos fu-
turos do Brasil. 

A leitura feita e escrita 
por “Raulzito” e Cláudio 
Roberto Andrade de Aze-
vedo em 1980, já demons-
trava a entrega fácil das 
estatais para os gringos.  
Acha que estou falando 
de mais? Então, veja a se-
guir…

Numa das estrofes da 
música, Raul canta: “Dá 
lugar pros gringo entrar, 
esse imóvel tá pra alugar, 
os estrangeiros, eu sei 

que eles vão gostar. Tem 
o Atlântico, tem vista pro 
mar, a Amazônia é o jar-
dim do quintal e o dólar 
dele paga o nosso min-
gau”. Sinalizando o claro 
descompromisso do go-
verno em manter aquilo 
que é da nação.

Lembre-se, Seixas es-
creveu e gravou essa can-
ção ainda em plena dita-
dura militar, como que 
isso passou pela censura? 
Acho que foi mais fácil do 
que receita de bolo.

Quase nada muda, ao 
menos para nós

Mas o fato tocante da 
história é que hoje, a his-
tória não muda muito. As 
coisas não são tão dife-

rentes do que eram há 20, 
30, 50 anos atrás. Aí, você 
pode assinalar que não 
regulo bem, “você não 
vê a modernidade, como 
tudo evoluiu etc etc etc,”.   
Querido leitor, tecnologia 
é uma coisa, avanços  e 
modernização tecnológica 
não tem nada a ver com 
locação “latifundiária e 
estatais”. Embora, possa 
estar coligado. 

“Agora você confundiu 
minha cabeça”, você pode 
dizer, “como você diz que 
é uma coisa, mas ainda as-
sim pode estar coligado?”, 
você pode se perguntar.

E faço a ressalva te res-
ponder. Vamos lá!

Qual o primeiro pas-
so de orquestrar a música 

da dança da privatização? 
Ora bolas, a primeira nota 
dá-se em desmerecer e 
desvalorizar aos olhos do 
público aquele bem, para 
que assim, o faça acredi-
tar que será melhor esta 
ou aquela estatal estan-
do nas mãos alheias, do 
que no braço do controle 
da nação. Ou seja, a bela 
frase: Serviço público não 
presta! Sendo que nada é 
de graça, pagamos muitos 
impostos para as máqui-
nas funcionarem.

E onde está a coliga-
ção? A tecnologia evo-
luiu, mas aquela estatal 
continua funcionando 
com Fita K7 e máquina de 
escrever…

 Márcio Pollyla

Aluga-se - “Nós não ‘Vamo Pagar’ Nada!”

CRÔNICA

do Prefeito Gustavo Reis 
falando e ouvindo a su-
gestão dos líderes empre-
sariais de nossa cidade e 
região mostra a relevância 
do nosso empresariado e a 
força e representatividade 

da Associação Comercial 
e Industrial de Jaguariúna. 
Juntos somos fortes”.

João, também aprovei-
tou para fazer pedidos de 
atenção sobre a zona azul, 
que é um assunto que cir-

cula entre os comerciantes 
há muito tempo. Ele tam-
bém falou sobre a geolo-
calização e para atualizar 
a forma de cobrança da 
prefeitura, pois ela ainda é 
muito burocrática. 

Líderes empresariais reunidos

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br – MTB 0092000/SP

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Impacto do turismo para 
o comércio em 2022

Na quarta-feira, 19, a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) pu-
blicou a sua projeção de 
qual deve ser o efeito do 
Auxílio Brasil sobre a eco-
nomia nacional ao longo 
deste ano. De acordo com 
a estimativa, pelo menos 
84 bilhões de reais devem 
girar na economia nacio-
nal se originando do be-
nefício pago pelo Governo 
Federal para famílias de 
baixa renda. 

Apesar de que esta in-
formação possa parecer 
irrelevante para boa parte 
dos membros do setor eco-
nômico e comercial brasi-
leiro, ela é extremamente 
importante. A partir do 
momento que entendemos 
que apenas um programa 
do Governo Federal irá 
garantir uma injeção de 
recursos de mais de 80 
bilhões nas mãos do povo 
precisamos atinar que isso 
também significa que este 
dinheiro será gasto. Este 

é um dinheiro que muito 
provavelmente será gasto 
com alimentação e itens de 
necessidade básica. 

Portanto, há que se pen-
sar e valorizar o consumo 
que programas como este 
estimularão em um país 
cuja população que se vê 
finalmente começando a 
sair da crise revela o dese-
jo de ganhar mais e gastar 
menos em 2022, como nos 
mostra uma pesquisa reali-
zada pela Hibou.

De acordo com os da-

dos apresentados pela 
empresa especializada no 
acompanhamento do mer-
cado financeiro, metade da 
população brasileira pos-
sui o desejo de ganhar me-
lhor neste novo ano, mas 
que 39% dos consumido-
res nacionais também tem 
como meta reduzir os seus 
gastos em comparação ao 
ano anterior.

Curiosamente a parcela 
de entrevistados que reve-
laram o desejo de gastarem 
menos é muito semelhante 

a quantidade de brasilei-
ros que assumiram estar 
iniciando o ano de 2022 
endividada (36%). Con-
siderando que ainda um 
quarto destes entrevista-
dos, que se declararam en-
dividados, afirmou possuir 
dívidas superiores a R$ 15 
mil, medidas que estimu-
lem o crédito e o consumo 
neste primeiro momento 
são verdadeiramente ne-
cessárias. 

Para alguns especialis-
tas este desejo dos brasi-

leiros de frear o consumo e 
gastar menos é claramente 
um fruto nascido dos efei-
tos da pandemia do novo 
coronavírus sobre a eco-
nomia nacional. Após o 
período de arroxo os bra-
sileiros tem dois objetivos: 
pagar dívidas e poupar o 
máximo possível. 

O período de austerida-
de foi um grande professor 
para que muitas pessoas 
conseguissem entender o 
que estava sendo supérfluo 
em suas vidas e abandonar 
tais coisas para poder viver 
de forma mais equilibrada. 
Diante destas constatações 
que estas pessoas seguem 
buscando viver sem extra-
vagâncias.

Esta busca pelo maior 
equilíbrio das contas é 
uma coisa boa de modo 
geral, pois de acordo com 
o Banco Central, a expec-
tativa é de que ao longo do 
primeiro semestre de 2022 
a renda da população fique 
ainda mais comprometida 
do que os 30,3% registra-

dos no terceiro trimestre 
de 2021. 

Diante de todo este ce-
nário é necessário então 
compreender a importân-
cia de cada recurso que 
adentrará no bolso dos bra-
sileiros e potencialmente 
se reverterá e capacidade 
de consumo. Como o ano 
de 2022 ainda está apenas 
se iniciando é muito possí-
vel que tudo rapidamente 
se reverta e neste ano veja-
mos um crescimento eco-
nômico para além do espe-
rado pelos especialistas do 
mercado. 

Para além de simples-
mente aguardar o que o 
mercado reservará para 
os comerciantes e os em-
preendedores é necessário 
também que os geradores 
de renda nacional estejam 
sempre um passo adiante 
e consigam com isso fa-
zer com que mesmo este 
consumidor que pretende 
poupar mais consuma e 
siga girando a economia 
em 2022. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

DIVULGAÇÃO
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O Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
trata da obrigação do for-
necedor de produto ou ser-
viço da obrigação de cum-
prir aquilo que está sendo 
divulgado, está contido em 
contrato escrito ou mesmo 
tratado em conversas entre 
as partes. Lembrando que, 
no caso de não existir con-
trato expresso, vale o que 
for combinado verbalmen-
te ou por meio de redes 
sociais, vinculam às partes 
nesta relação. 

Já vimos em algum mo-
mento da nossa vida al-
gum comércio ou até mes-
mo o comércio eletrônico 
fazer propaganda de um 
determinado produto, mas 
depois se recusar a cum-
prir a oferta na qual foi di-
vulgada em redes sociais, 
jornais, ou até mesmo na 
porta de algum comércio. 

Acontece que depois, o 
fornecedor, por algum mo-
tivo não quer mais cum-
prir o que foi divulgado e 
ofertado ao consumidor, 
seja por quaisquer meios, 
isso configura um dano ao 
consumidor que é passivo 
de multa pelo Procon por 
ser uma pratica manifesta-
mente ilegal que é vedada 
pelo nosso Código Consu-

merista.  
Tal alegação não en-

contra amparo, pois o nos-
so diploma legal consume-
rista estabelece que a parte 
que recusar cumprimento 
à oferta, apresentação ou 

publicidade, o consumi-
dor pode exigir alternati-
vamente e à sua escolha, 
o cumprimento forçado da 
obrigação, conforme dis-
põe o artigo 35, incisos l, 
ll e lll, do CDC, vejamos:  

Art. 35. Se o fornece-
dor de produtos ou servi-
ços recusar cumprimento 
à oferta, apresentação ou 
publicidade, o consumidor 
poderá, alternativamente e 
à sua livre escolha:

 I - Exigir o cumpri-
mento forçado da obriga-
ção, nos termos da oferta, 
apresentação ou publicida-
de;

II - Aceitar outro produ-
to ou prestação de serviço 
equivalente;

III - Rescindir o contra-
to, com direito à restituição 
de quantia eventualmente 
antecipada, monetaria-
mente atualizada, e a per-
das e danos.

Nesse mesmo sentido, 
responde também no âm-
bito criminal que assim 
procede de fazer falsa afir-
mação ou enganosa, omi-
tindo informação relevante 
sobre diversas questões e 
com relação ao preço do 
produto, com detenção de 
três meses a um ano e mul-
ta, nos termos do artigo 
66, do Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor, 
vejamos:

Art. 66. Fazer afirma-
ção falsa ou enganosa, 
ou omitir informação re-
levante sobre a natureza, 
característica, qualidade, 
quantidade, segurança, de-
sempenho, durabilidade, 
preço ou garantia de pro-
dutos ou serviços:

Pena - Detenção de três 
meses a um ano e multa.

Ainda nessa mesma 
discussão vale para quem 
concorrer com o ato ilíci-
to, sendo pessoa que exer-
ça cargo de comando para 
o fornecedor de produto 
ou serviço, agindo em de-
sacordo com a norma aci-
ma mencionada incorrerá 
também em crime, confor-
me o artigo 75, do CDC, 
como segue.

 Art. 75. Quem, de qual-
quer forma, concorrer para 
os crimes referidos neste 
código, incide as penas a 
esses cominadas na medida 
de sua culpabilidade, bem 
como o diretor, adminis-
trador ou gerente da pes-
soa jurídica que promover, 
permitir ou por qualquer 
modo aprovar o forneci-
mento, oferta, exposição à 
venda ou manutenção em 
depósito de produtos ou a 
oferta e prestação de servi-
ços nas condições por ele 
proibidas.

Por fim, importante o 
consumidor ficar atento as 
regras e cobrar o seu direi-
to, para não ser enganado 
por quem quer que seja. 
Tenha sempre prova do que 
você alega em sua defesa e 
garantia do seu direito. 

Um excelente fim de 
semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Obrigação do fornecedor ao cumprimento 
da oferta de produtos e serviços 

Direitos e deveres

Direitos

Jaguariúna é a mais nova cidade a receber o escritório de assessoria 
de investimentos  SE7E INVEST - XP INVESTIMENTOS

A 
SE7E Invest é 
uma empresa de 
agentes autôno-
mos de investi-

mentos devidamente registra-
da na Comissão de Valores 
Mobiliários (na forma de Re-
solução CVM 16 2021) atuan-
do no mercado financeiro cre-
denciado à XP investimentos 
CCTVMS/A, maior corretora 
do país atualmente.
A SE7E Invest nasceu há qua-
tro anos do desejo e do sonho 
grande dos sócios fundadores 
Angelo Orru, Christian Oli-
veira e Diego Garrido (egres-
sos do Private Bank de um 
dos maiores bancos do país 
acumulando muitos anos de 
experiência) de levar o que 
há de melhor em investimen-
tos para seus clientes de for-
ma descomplicada e alinhada 
a seus interesses. Iniciamos 
essa trajetória de muito traba-
lho e sucesso em São Paulo, 
através dos sócios Christian e 
Diego e em Águas de Lindó-
ia (interior de SP) através do 
sócio Angelo e temos orgu-
lho em dizer que atendemos 
clientes em todo o país atra-
vés de uma equipe composta 

por 8 sócios com cabeça de 
dono e compromisso de longo 
prazo com nossa missão.
Recentemente atingimos uma 
marca extremamente relevan-
te: superamos 700 milhões de 
reais sob assessoria, através 
de mais de 1100 clientes as-
sessorados por nós. Mais do 
que uma métrica financeira é 
uma marca que mostra a con-
fiança dos nossos clientes em 
nossa capacidade de orientá-
-los, da forma mais simples 
possível, a investirem melhor.
A empresa possui sede na ci-
dade de São Paulo - Itaim Bibi 
e possui escritórios no interior 
do estado nas cidades de Águas 
de Lindóia e Itapira. Agora é a 
vez da cidade de Jaguariúna 
contar com o nosso trabalho de 
assessoria através do sócio Lu-
cas Stafocher Pansa, possuin-
do em seu currículo graduação 
em Ciências Contábeis, MBA 
em Controladoria de Empre-
sas e MBA em Investimentos 
e Private Banking, contando 
também com experiência de 
mais de 8 anos na área finan-
ceira, acumulando passagens 
por dois dos maiores bancos 
privados do país. 

Lucas afirma o seguinte: “Ja-
guariúna é uma cidade muito 
promissora, possui um grande 
potencial econômico, contan-
do com um parque industrial 
abrangente e um comércio 
consolidado, outrossim pos-
sui uma localização privi-
legiada, se aproximando de 
grandes centros econômicos 
do país sem perder sua carac-
terística interiorana. Tenho 
certeza que podemos agregar 
na vida financeira das pessoas 
da região e sermos referência 
em assuntos relacionados ao 
tema”.
O mercado de investimentos 
continua bastante concentra-
do nos principais grandes ban-
cos, que apesar do aumento 
da competição, seguem ofer-
tando produtos que muitas ve-
zes não fazem parte do perfil 
e objetivo dos clientes. Por 
esse motivo, contamos com a 
parceria da XP Investimentos 
para mudarmos esse cenário, 
corretora inclusive que tem 
ajudado milhões de brasilei-
ros a investirem melhor nos 
últimos 20 anos, porém temos 
a convicção que estamos ape-
nas no começo.

Para mais informações entre em contato em (19) 99608-2395 ou pelo e-mail lucas.stafocher@se7einvest.com.br 
 

CONHEÇA A SE7E INVEST: WWW.SE7EINVEST.COM.BR

INFORME PUBLICITÁRIO

DIVULGAÇÃO
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Para que o cafeicul-
tor tenha uma boa pro-
dutividade é necessário 
garantir a manutenção 
da área foliar do cafe-
eiro, principalmente no 
terço superior das plan-
tas para um melhor pe-
gamento das floradas, 
evitando assim a ex-
posição solar direta às 
flores, além de fornecer 
carboidratos suficientes 
para nutrir a mesma.

Com o objetivo de 
proteger o cafezal e 
contribuir na rentabili-
dade e sustentabilida-
de da lavoura, a IHA-
RA, apresenta Hayate 
para a cultura do Café, 
uma solução inovado-
ra no Brasil que con-
trola o bicho-mineiro, 
praga que se alimenta 
exclusivamente de fo-
lhas de café. “Esta nova 
tecnologia paralisa a 

alimentação, e conse-
quentemente os danos 
causados pela lagarta, 
de forma imediata, a 
partir de uma contração 
muscular ininterrupta e 
causando a mortalidade 
do inseto, garantindo a 
proteção das folhas do 
cafezal. Assim como o 
próprio nome do pro-
duto sugere -- Hayate, 
que significa vendaval 
-- traz a solução para o 
problema de forma rá-
pida e eficaz, como uma 
ventania que contribui 
para um controle efeti-
vo, quebrando o ciclo 
do bicho-mineiro”, ex-
plica Felipe Sulzbach, 
Gerente de Produtos 
da IHARA. Conforme 
dados divulgados pela 
empresa, o bicho-mi-
neiro se adapta a uma 
ampla variação climá-
tica. Apesar da praga 

não ter afinidade com o 
clima ameno e úmido, 
porém com as caracte-
rísticas de clima, quente 
e seco dos últimos anos, 
os danos causados por 
essa praga podem ser 
devastadores, atingindo 
uma área de cerca de 
1,5 milhões de hectares 
de café. Muito maior é 
o potencial de dano fi-
nanceiro que o bicho-
-mineiro pode causar ao 
cafeicultor, reduzindo a 
produtividade da safra 
seguinte. Por este moti-
vo, o controle fitossani-
tário é fundamental para 
a sustentabilidade da 
atividade. Hayate pos-
sui uma nova molécu-
la de alta performance, 
sem resistência cruzada 
e com longo período de 
controle, que garante a 
proteção do cafezal por 
muito mais tempo. O 

produto também possui 
perfil de seletividade a 
insetos benéficos, sendo 
adequado ao manejo in-
tegrado de pragas. Para 
conseguir o máximo de 
eficácia no controle do 
bicho-mineiro, o cafei-
cultor deve começar o 
manejo assim que fo-
rem identificados, por 
meio do monitoramen-
to, o início da infesta-
ção, com a presença de 
adultos e larvas vivas. 
Segundo o pesquisador 
Felipe Santinato, o con-
trole do bicho mineiro 
deve ser realizado em 
etapas, de acordo com a 
estação do ano. Na pri-
mavera, antes do início 
das chuvas, deve-se fa-
zer uma esterilização 
da área utilizando inse-
ticidas via folhar, com 
efeito de “choque” e 
ação “ovicida”, com a 

finalidade de preparar a 
área, com a redução da 
pressão, para a aplica-
ção preventiva via solo 
do inseticida/fungici-
da. Já no verão, com o 
ambiente de maior umi-
dade, aplica-se esta nova 
tecnologia, principalmen-
te a partir de dezembro 
e fevereiro/março, para 
potencializar e prolon-
gar o efeito da aplicação 
preventiva realizada via 
solo na primavera. “Com 
esse manejo, têm-se um 
controle bastante eficien-
te, que muitas vezes se 
abdica de aplicações no 
outono e inverno, duran-
te o período da colheita. 
Dessa forma, se garan-
te um manejo eficiente 
e se reduz a exposição 
excessiva de produtos 
ao ambiente”, ressalta o 
parceiro da IHARA. ”Por 
estarmos sempre ao lado 

das necessidades do ca-
feicultor, a IHARA traz 
Hayate, uma solução que 
contribui para o manejo 
correto e eficiente do bi-
cho-mineiro, protegendo 
contra os danos causados 
nas folhas, garantindo a 
produtividade e sustenta-
bilidade do cafezal”, pon-
tua Sulzbach.

Fonte: https://www.agrolink.
com.br/noticias/como-controlar-o-
-ciclo-do-bicho-mineiro_461241.
html?utm_source=agrolink-clippin-
g&utm_medium=email&utm_cam-
paign=clipping_edicao_7086&utm_
content=noticia&ib=y

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

Como controlar o ciclo do bicho mineiro

O agronegócio é, 
atualmente, responsável 
por cerca de metade das 
exportações do Brasil. O 
setor está em expansão, 
com recordes de produ-
ção e geração de receita 
nos últimos anos. O ano 
de 2021, porém, aca-
bou ficando um pouco 
abaixo das expectati-
vas, principalmente por 
questões climáticas, e 
elas ainda devem afetar 
o próximo ano.

Apesar disso, espe-
cialistas esperam um 
ano positivo, apoiado 
na previsão de uma sa-
fra recorde em 2022.

A expectativa da 
Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuá-
ria (CNA) é de uma pro-
dução de 289 milhões de 
toneladas, 14% a mais 
que a safra 2021/22.

Visando aumentar a 
produtividade, os agri-
cultores terão um dos 
custos mais altos da 
história para o setor. Os 
insumos e fertilizantes 
mais caros, acarretam 
altos custos de produ-
ção, com isso a margem 
de lucro dos produtores 
passa a ser limitada.

Ainda de acordo 
com a CNA, outro fator 
que merece atenção é o 
desempenho da econo-
mia brasileira. Incerte-

zas no mundo econômi-
co devem influenciar o 
agronegócio neste ano 
de 2022.

Em 2021, o produtor 
rural já conviveu com 
um aumento de mais de 
100% nos custos com 
fertilizantes e defensi-
vos para culturas como 
soja e milho, e a tendên-
cia é de que este quadro 
se mantenha em 2022.

Por conta disso, a 
expectativa é de que o 
Produto Interno Bruto 
(PIB) do agronegócio 
cresça em ritmo mais 
lento, ficando entre 3% 
e 5% abaixo do que foi 
registrado neste ano. 
Em comparação com o 
ano de 2020, o PIB do 
agronegócio deve fe-
char com expansão de 
9,37%.

Para o Valor Bruto da 
Produção (VBP), que 
mede o faturamento 
“da porteira para den-
tro” na agricultura e na 
pecuária, a expectativa 
da CNA é que a eleva-
ção de receita ocorra 
em menor ritmo frente 
a anos anteriores.

O VBP deve ser 
de R$1,25 trilhão em 
2022, crescimento de 
4,2% em relação a 
2021. 

A perspectiva para 
2022 é positiva prin-

c i p a l m e n t e pelas 
projeções de condições 
climáticas mais favo-
ráveis em boa parte do 
país.

A produção do agro-
negócio é dividida em 
duas safras. A primei-
ra, chamada de safra 
de verão, é plantada no 
fim de 2021 e colhida 
no começo de 2022, e 
a expectativa é que ela 
tenha um recorde de 
produção.

“Para a segunda sa-
fra desse ser um cená-
rio neutro, podendo ser 
alterado, ou seja, a situ-
ação está em aberto. 

Para a CNA apesar 
da produção enfrentar 
o desafio dos elevados 
custos de produção, a 
perspectiva de produ-
ção é positiva. 

Segundo estudo da 
Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) há uma pro-
jeção para que o agro-
negócio do Brasil deva 
crescer 5% até o final 
deste ano.

A boa expectativa 
para o segmento está 
relacionada à melho-
ra do cenário hídri-
co em comparação ao 
ano passado, ano em 
que o Brasil registrou 
a sua pior crise hídrica 
e energética de quase 
100 anos.

Projeções para o agronegócio em 2022

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

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Praga se alimenta exclusivamente de folhas de café

https://mariaditasenepol.com.br/
https://bluesol.com.br/jaguariuna-fotovoltz/
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Guarani realiza avaliações em 
Morungaba neste fim de semana

Eleição no Buenópolis FC ocorre neste sábado, 22, das 
10h às 12h e tem Vadu como candidato a reeleição

Esportes

Na manhã deste sá-
bado, 22, acontecem as 
eleições para presidente 
e demais membros da di-
retoria executiva e conse-
lho fiscal do Buenópolis 
FC no estádio Leonardo 
Frare das 10h às 12h. Os 
associados interessados 
em compor a diretoria 
executiva tiveram o prazo 
até sexta-feira para apre-

sentar a chapa contendo 
os nomes dos candidatos 
a presidência e vice-pre-
sidência e os interessados 
em compor o conselho 
fiscal, poderiam se ins-
crever nos dias 16, 17 e 
18 de janeiro

Na oportunidade não 
houve interessados a não 
ser a chapa “Resgatando 
a História”, liderada pelo 

atual presidente Vadu 
para o biênio 2022/2024. 

A chapa é composta 
por Oswaldo Antonio de 
Moraes (Vadu), José Ru-
bens Tobias, Paulo Ro-
berto de Moraes, Evandro 
Luis Frare, Paulo Dias 
do Nascimento (Xerife), 
Marcio Alexandre Bar-
telt, Marcio Giovanélli, 
Rogério Nogueira Gue-

des (Rogérião), José 
Mauricio de Oliveira 
(Tuca), Raul Alves Fer-
reira e Marcos Roberto 
Machado (Faísca). Já o 
conselho fiscal continua 
sendo composto por Mar-
co António de Oliveira, 
Michel Assis de Oliveira 
e Rubens de Moraes. 

A gestão da nova di-
retoria tem início ofi-

cialmente no dia 23 de 
janeiro de 2022 e fica 
vigente até 23 de janeiro 
de 2024. A diretoria atu-
al já tem um calendário 
anual pré definido e um 
plano de ação preparado 
para 2022, com muitas 
alternativas voltadas para 
reestruturação do estádio 
Leonardo Frare, entre 
elas, a realização de vá-

rios eventos esportivos, 
parcerias com empresas 
de cidade e obras de in-
fraestrutura.

Projetando disputar 
várias competições im-
portantes em 2022 como 
o Campeonato Paulista, 
Interior Cup, União Cup 
e a Copa Floripa com as 
categorias sub 10, sub 11, 
sub 12, sub 13 e sub 14, a 
comissão técnica das cate-
gorias de base do Guarani 
FC realiza neste final de 
semana uma grande ava-
liação técnica “gratuita” 
em Morungaba. A avalia-

ção teve início nesta sex-
ta-feira, 21, e segue neste 
sábado, 22, no estádio Le-
onardo Frare (campo do 
Buenópolis ) para garotos 
de 10 a 14 anos, ou seja, 
nascidos em 2008, 2009, 
2010, 2011 e 2012. 

Na oportunidade, os 
garotos que forem pré 
aprovados nessas avalia-
ções irão realizar um jogo 
treino avaliativo no dia 29 
de janeiro contra os ga-

rotos que já fazem parte 
da base bugrina. A partir 
daí, se forem realmente 
aprovados, começam a fa-
zer parte do projeto base 
Morungaba a partir de 
fevereiro, que, inclusive, 
completa quatro anos de 
sucesso. 

Os interessados devem 
se apresentar no dia, ho-
rário e local estabelecidos 
na programação com ates-
tado médico, RG, além 

de todo material de jogo 
como camisa, calção, mei-
ões, chuteira, caneleiras e 
estar usando máscaras. A 
apresentação deve ser 30 
minutos antes do respec-
tivo horário da categoria 
para fazer seu cadastro/
inscrição.

A expectativa da co-
missão técnica é de que 
aproximadamente 400 ga-
rotos com idades entre 10 
e 14 anos participem das 

avaliações na Estância 
Climática neste final de 
semana.

Nesta sexta, participa-
ram da avaliação os nas-
cidos em 2008 (Sub 14) 
e nascidos em 2009 (Sub 
13). Confira quem disputa 
neste sábado:
08h30 – Nascidos em 
2012 (Sub 10)
09h30 – Nascidos em 
2011 (Sub 11)

10h30 – Nascidos em 
2010 (Sub 12)

E, no próximo sábado, 
29, os jogos avaliativos en-
tre as equipes da base e os 
garotos pré aprovados nas 
avaliações acontecem con-
forme o cronograma:
08h – Sub 10 (20 x 20)
08h40 – Sub 11 (25 x 25)
09h30 – Sub 12 (25 x 25)
10h20 – Sub 13 (25 x 25)
11h20 – Sub 14 (30 x 30) 

Os pré-aprovados participam de jogo avaliativo na próxima semana

https://bluesol.com.br/jaguariuna-fotovoltz/
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Prefeitura de Jaguariúna abre inscrições para 
2º Campeonato Municipal de Futsal Feminino

Inscrições abertas 
para o Campeonato de 
Vôlei de Praia

Esportes

A Secretaria Municipal 
de Juventude, Esportes e 
Lazer (Sejel) da Prefeitura 
de Jaguariúna abriu nesta 
semana as inscrições para 
o 2º Campeonato Munici-
pal de Futsal Feminino. As 
equipes interessadas têm até 

o dia 28 de janeiro (sexta-
-feira) para confirmar a par-
ticipação na competição.

De acordo com a Sejel, 
as fichas de inscrição de-
vem ser retiradas na sede 
da secretaria, que fica no 
Centro de Lazer do Traba-

lhador “Lebrão”. O atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.

Após o encerramento 
do período de inscrições 
um congresso técnico será 
realizado no dia 8 de feve-
reiro (terça-feira) com os 

times participantes para 
discutir o regulamento da 
competição e a forma de 
disputa. A previsão da se-
cretaria é de que o “Ama-
dorzão” de Futsal Femi-
nino comece no dia 13 de 
fevereiro (domingo).

Conforme o secretário 
de juventude, esportes e 
lazer, Rafael Blanco, me-
ninas a partir dos 15 anos 
de idade poderão partici-
par da competição. “Não é 
segredo para ninguém que 
nós temos o objetivo de fo-

mentar a cultura do futsal 
feminino aqui em Jaguari-
úna. Nossa cidade tem inú-
meros talentos que podem 
ser lapidados e também 
temos muitos apaixonados 
e apaixonadas pela moda-
lidade”, diz o secretário.

A Sejel Jaguariúna 
também abriu nesta se-
mana as inscrições para 
o Campeonato Municipal 
de Vôlei de Praia. Os in-
teressados têm até o dia 
08 de março para con-
firmar a participação na 
competição.

As inscrições devem 
ser feitas na sede da secre-
taria, que fica no Centro 

de Lazer do Trabalhador 
“Lebrão”. O atendimento 
é de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h. 

Após o encerramento 
do período de inscrições 
um congresso técnico 
será realizado no dia 11 
de março (terça-feira) 
com os participantes para 
discutir o regulamento da 
competição e a forma de 

disputa. 
O Campeonato Mu-

nicipal de Vôlei de Praia 
de 2022 terá quatro ca-
tegorias em disputa: du-
plas masculino, duplas 
feminino, 4x4 masculino 
e 4x4 feminino. A pre-
visão é de que o torneio 
de duplas seja no dia 20 
de março. Já a disputa do 
4x4 no dia 27 de março. 

A primeira edição do Campeonato Municipal de Futsal Feminino aconteceu em 2020 e consagrou a 
equipe da UniFAJ como a grande campeã

Uma paixão chamada corrida
A corrida vem ganhan-

do cada vez mais adeptos 
por todo o mundo, prin-
cipalmente por se tornar 
uma atividade física popu-
lar com efeitos eficazes so-
bre a promoção da saúde. 
Inicialmente a corrida era 
uma das modalidades de-
senvolvidas no atletismo, 
sendo que por meio deste 
esporte podemos dividir a 
corrida em provas de velo-
cidade e resistência, sendo 
que as mais destacadas são 
os 100m rasos e a marato-
na.

Houve uma explosão 
na prática desta modali-
dade com a popularização 
e expansão das corridas 
de rua, sendo que as mais 
comuns são 5K (cinco qui-
lômetros), 10K (dez qui-
lômetros), meia maratona 
(vinte e cinco quilôme-

tros), maratona (quaren-
ta e dois quilômetros) e 
as ultramaratonas (acima 
de cem quilômetros). Foi 
a maior democratização 
deste esporte que caiu no 
gosto popular tanto de ho-
mens como de mulheres, 
tornando-se uma das mo-
dalidades esportivas mais 
praticada no mundo.

Os maiores destaques 
em provas de ruas são os 
Quenianos, tornando-se 
lendas vivas mundo afo-
ra nas provas realizadas, 
detentores de diversos 
recordes e valorosas pre-
miações. No Brasil temos 
a prova mais famosa que 
é a Corrida de São Silves-
tre, realizada na cidade de 
São Paulo no dia 31 de 
dezembro de cada ano, 
encerrando assim o calen-
dário esportivo nacional. 

No campo das maratonas 
temos diversas provas co-
nhecidas e reconhecidas 
internacionalmente, mas 
uma muito famosa é a 
Maratona de Nova Iorque, 
sendo uma referencia aos 
praticantes da modalidade.

A evolução do universo 
da corrida é visível atual-
mente, no desenvolvimen-
to de materiais esportivos 
como tênis, roupas, meias, 
suplementos, hidratantes, 
enfim novas tecnologias 
voltadas ao esporte e a 
vida. A evolução biomecâ-
nica é um desafio constan-
te da industria da corrida, 
bem como as novas des-
cobertas para melhor de-
sempenho fisiológico dos 
atletas diante dos recordes 
e desafios esportivos.

Concomitantemente 
a esta evolução material, 

também houve a evolução 
no treinamento desportivo 
voltado a corrida, sendo 
que a ciência do movimen-
to vem superando limites e 
ampliando os horizontes 
dos atletas, sejam estes 
amadores ou profissionais. 
Os métodos de treinamen-
to são multi-disciplinar, 
envolvendo a Educação 
Física, Nutrição, Medici-
na Esportiva, Psicologia, 
dentre outras áreas, todas 
integradas na busca do de-
sempenho atlético.

O gosto pela corrida 
conquistou muita gente 
pela simplicidade da prá-
tica esportiva, por ser um 
esporte individual, por 
utilizar um espaço sim-
ples para ser realizado e 
principalmente por ser 
uma disputa pessoal, onde 
você compete com seus 

próprios limites. A corrida 
tem a capacidade de pro-
mover mudanças signifi-
cativas na pessoa, sendo 
eficaz no emagrecimento, 
melhora no desempenho 
cardio-respiratório, forta-
lecimento muscular, maior 
disposição para as tarefas 
diárias, eficiente no com-
bate as doenças emocio-
nais como ansiedade e de-
pressão, enfim muito boa 
para a qualidade de vida 
saudável.

Praticar corrida tornou-
-se uma atividade propi-
cia aos dias atuais, onde 
a pandemia promoveu li-
mites de atividades cole-
tivas, dando mais espaço 
as atividades individuais. 
Os locais mais utilizados 
para isto são os parques 
públicos, as ruas da cidade 
e também áreas rurais con-

ciliando a paisagem com a 
prática esportiva, fazendo 
bem ao corpo e alma.

Definitivamente a cor-
rida é uma excelente ati-
vidade para ser praticada, 
levando em consideração 
o respeito aos limites pes-
soais, a orientação de um 
profissional competente 
e uma avaliação de saúde 
antes de iniciar uma ativi-
dade física.

Coloque um tênis, use 
roupas adequadas, faça 
uma alimentação propor-
cional e deixe o MIMIMI 
de lado e borá lá correr!

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

Importante ficar atento às datas

IVAIR OLIVEIRA
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Semana passada eu contei para 
vocês que essa tendência deve 
invadir o mundo da moda. En-
tão vamos conhecer um pouco 
desse clássico que existe há 
anos.
A xadrez estampa é um super 
clássico que recebeu destaque 
na edição de janeiro de 1934 da 
Vogue. Sim, já faz 88 anos que 
esse clássico invadiu o guarda 
roupa da mulherada.
Tornando-se símbolo de ele-
gância e sofisticação. Gran-
des estilistas reinventaram a 
padronagem adaptando-a à 
sua identidade. A Chanel, por 
exemplo, aderiu ao pied-de-
-poule e o print tornou-se uma 
das principais características 
de sua identidade, basta lem-
brar dos tailleurs de tweed com 
a estampa. 
 Na coleção 2022 o xadrez veio 
mais moderno. Além do tradi-
cional preto e branco, as cores 
destaques serão as coloridas, 
como o vermelho com preto, 
ou vermelho com branco, azul 
com branco, laranja com bran-
co e assim por diante.

Para mais dicas sigam @loja-
paulasavioli e @visavioli

Vitória Savioli 

“Alimente o seu cachorro 
por 3 dias e ele irá lembrar de 
você por 3 anos. Alimente um 
ser humano por 3 anos e ele 
te esquecerá em 3 dias”.

Na maioria das vezes as 
pessoas não irão enxergar o 
que você fez por elas, elas só 
enxergarão o que você deixou 
de fazer. 

Não deixe que ambientes 
tóxicos impeçam o seu cresci-
mento, mude imediatamen-
te. Não deixe que amizades 
erradas roubem a sua capaci-
dade de construir, crie víncu-
los verdadeiros. 

Muitas das vezes a jornada 
do sucesso é solitária duran-
te um período, porém vale a 
pena. 

Não se sabote. Para cres-
cermos é necessário abrir 
mão de certas coisas. Alguns 
ambientes e algumas amiza-
des não são mais para nós. 
Não tenha medo de redefinir 
as prioridades, quando as 
coisas ficarem difíceis, será 
você por você mesmo. No co-
meço será difícil, a longo pra-
zo será confortador.

Se for preciso se afastar de 
todos a sua volta para buscar 
sua melhora, não hesite!

Acredite muito na sorte, 
você verá que quanto mais 
trabalhar, mais sortudo será!

Gabriel Lira

Não se sabote! Tendência do Xadrez 



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

22 de janeiro de 2022

17

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Como prevenir 
verminoses em seus pets

Vermes e parasitas in-
testinais são problemas 
recorrentes em cães e ga-
tos e, quando não trata-
dos, podem trazer riscos 
à saúde do animal e dos 
tutores também. A vermi-
nose é uma das doenças 
mais comuns nos pets e 
é contraída principal-
mente via oro-fecal, que 
é quando o animal entra 
em contato com fezes ou 
objetos contaminados por 
fezes com ovos ou larvas 
de vermes. Entretanto, a 
doença também pode ser 
contraída por meio de um 
hospedeiro intermediário 
ou até mesmo transmitida 
da mãe para o filhote.

Existem vários tipos 
de vermes, mas os mais 
frequentes em cães e ga-
tos são os dos gêneros 
Ancylostoma, Toxoca-
ra. Eles podem se alojar 
em diferentes partes do 
corpo como coração, es-
tômago, rins, pulmões, 
esôfago, olho, intestino, 
fígado e até no cérebro, 
provocando sérias lesões 

nos órgãos.
Todos os pets, inde-

pendentemente da raça, 
idade ou tamanho, estão 
propensos à contaminação 
por vermes e parasitas in-
testinais. Por isso, os tu-
tores devem ficar sempre 
atentos para reconhecer 
os sintomas e garantir o 
diagnóstico precoce, pois 
quanto antes o animal for 
diagnosticado, menores 
serão os riscos para a saú-
de dele.

Para facilitar o reco-
nhecimento dos sintomas, 
vou listar a vocês os cin-
co sinais clínicos mais re-
correntes em cães e gatos 
com verminose. Se o pet 
apresentar um ou mais 
desses sintomas, o tutor 
deve ligar o sinal de alerta 
e agendar uma consulta no 
veterinário.

Ao constatar os sin-
tomas, o diagnóstico é 
confirmado por meio de 
exame laboratorial rea-
lizado pelo veterinário, 
que indicará qual tipo de 
verme está parasitando o 

pet e recomendará o me-
lhor tratamento para cada 
caso. Confira!

Sinais clínicos:
Perda de apetite, vô-

mitos, diarreias intensas, 
apatia, desidratação.

Como prevenir:
A prevenção é realiza-

da com vacinas e doses 

de vermífugos indicadas 
pelo médico veterinário, 
de acordo com a idade e 
peso do animal. O ideal 
é vermifugar os animais 
com frequência, de pre-

ferência a cada 4 meses e 
ou 6 meses, a partir do 25º 
dia de vida.

É isso aí pessoal! Até a 
próxima! 

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
https://mariaditasenepol.com.br/
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 21 de janeiro de 2022  à 27 de janeiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo 40hs – Jaguariúna  
Classificação Candidato 
01º Ariane Leite de Souza 

 
FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Jaguariúna   

Classificação Candidato 
01º Laís Cristina Barbosa Pracchias 
02º Stefany De Souza Andrade 
03º Eliete Dos Santos Almeida 

 
FUNÇÃO: Médico Regulador 20hs – Jaguariúna   

Classificação Candidato 
01º Lucas Coser Giraldelli 

 
FUNÇÃO: Psicólogo 30hs – Jaguariúna   

Classificação Candidato 
01º Henrique De Divitiis Camuzzo 
02º Júlia Maria de Macedo Fiorello 

 
FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Jaguariúna   

Classificação Candidato 
01º Andreia Salvo Mendes 
02º Larissa Maciel De Almeida Vitor 
03º Henrique Rodrigues De Morais 
04º Paloma Pinho Corbi 
05º Silvana Aparecida De Araujo 

 
Holambra, 21 de janeiro de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 21 de janeiro de 2022  à 27 de janeiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Ajudante geral 40hs – Artur Nogueira    
Classificação Candidato 
05º Gabriel Aparecido Cardoso de Oliveira 

 
Holambra, 21 de janeiro de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 21 de janeiro de 2022  à 27 de janeiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Fisioterapeuta 20hs – Holambra   
Classificação Candidato 
01º Willian Diego Pereira 
02º Luma Carolina Zaniboni 

 
FUNÇÃO: Psicólogo 20hs – Holambra   

Classificação Candidato 
03º Emanuelle Menezes Monteiro 
04º Ana Clara Rodrigues Almeida 

 
 

Holambra, 21 de janeiro de 2022. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 21 de janeiro de 2022 à 27 de janeiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
68º Andressa Caroline da Silva Gomes  
69º Thainara Conceição Porto 

 
Holambra, 21 de janeiro de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 
 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 21 de janeiro de 2022  à 27 de janeiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 

 
FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Paulínia 

Classificação Candidato 
01º Taisa Alves Da Silva Menas 
02º Carolina Zorzo Sestari 
03º Suelen Cristina Pires De Almeida 
04º Samira Cabral Machado 
05º Janaina Masiero 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Técnico de enfermagem 40hs – Paulínia 
Classificação Candidato 
01º Camilla Do Nascimento 
02º Regina Rodrigues De Carvalho Nogueira 
03º Jisely Maiara Dos Santos Leite Gomes 
04º Maria Luzete Neves 
05º Samanta Vanessa Da Costa 
06º Leandra Abreu Dos Santos 
07º Myslaine Xymena Prado Fabris 
08º Lívia Oliveira Castro 

 
Holambra, 21 de janeiro de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

                                    

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 21 de janeiro de 2022  à  27 de janeiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                     

FUNÇÃO: Cirurgião Dentista 20hs – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
01º Lucas Moreira Lara  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
18º Ivanira Cesario 
19º Ester de Azeredo da Silva Ratis 
 

Holambra, 21 de janeiro de 2022. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Servimo-nos da presente para convocar Srs. Condôminos para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
no próximo dia 28 de janeiro de 2022 (Sexta-feira), às 14h00 em 
primeira convocação ou às 14h30 em segunda convocação, no 
mesmo dia por meio digital, com uso de recursos da plataforma 
de videoconferência ZOOM cujo link será disponibilizado, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Item 1. 
Apresentação do Orçamento Geral para o ano de 2022

OBSERVAÇÕES:
a. Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas 

obrigações condominiais não poderão votar nas deliberações 
da Assembléia;

b. Procurações:
 a. É licito aos senhores Condôminos se fazerem representar 

na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos 
com procurações específicas e documento de identificação;

 b. As procurações poderão ser públicas ou particulares, 
entretanto em ambos os casos as procurações deverão 
ser entregues, até o dia 28 de janeiro de 2022 (sexta-feira) 
as 12hs00, na via original e devidamente assinadas (na 
administração do Condomínio) ou enviadas digitalizadas 
por email para: fernanda@condominioduasmarias.com.
br devidamente escaneada; Em caso de cópia as mesmas 
deverão ser autenticadas.

c. As ausências dos senhores Condôminos não os desobrigam 
de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que 
forem tratados e deliberados em Assembleia.

Jaguariúna, 20 de janeiro de 2022.

Cordialmente

Marcos Lima Vaz
Síndico

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna está com vagas de emprego a serem preenchidas. Na lista, há oportunidades para ajudante de motorista, caseiros, garçom, massoterapeuta, por exemplo. Confira 
a lista completa abaixo. As vagas são atualizadas todos os dias e são para todos os gêneros e algumas exigem experiência comprovada na Carteira de Trabalho. A remuneração e o número de vagas para cada oportunidade são 
informados no próprio atendimento. Interessados devem comparecer à unidade com Carteira de Trabalho, RG, CPF e número do PIS.

• AJUDANTE GERAL DE MONTAGEM - 
fundamental / Conhecer ferramentas como 
trena, furadeira, esmerilhadeira, lixadeira, 
paquímetro, e cortadeira de tubos / Dispo-
nibilidade total para realizar viagens a tra-
balho por todo o Brasil, e ficar hospedado 
durante a obra / Salário R$1668,89 + convê-
nio médico + convênio odontológico + VT + 
refeição no local + seguro de vida / Residir 
em Jaguariúna, Posse e Pedreira /

• ARTE-FINALISTA - médio / experiência 
em Photoshop, Illustrator e Indesign,mí-
dias sociais e mídias tradicionais /Horário 
de  trabalho de segunda a sexta das 8h as 
18h /Salário R$1300,00 após experiência 
R$1800,00 + vale refeição / Residir em Ja-
guariúna //

• ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL - técnico ou graduação /  experi-
ência em  toda rotina de fechamento da folha 
de pagamento, conhecimento da legislação 
/ Horário de trabalho das 7:30h as 17:15h, 
de segunda-feira a sexta-feira / Salário 
R$2.800,00 / local de trabalho Pedreira / Re-
sidir Pedreira, Jaguariúna, Posse e Amparo 
//

• ASSISTENTE FISCAL - técnico ou gradu-
ação / experiência em  rotina fiscal da em-
presa, lançamentos de notas entrada, saída, 
prestação de serviços, apuração de impostos 
(ICMS, IPI), sped contribuições, sped fis-
cal, conhecimento da legislação tributária 
/ Horário de trabalho das 7:30h as 17:15h, 
de segunda-feira a sexta-feira / Salário  
R$2.800,00 / local de trabalho Pedreira / 
Residir em Pedreira, Jaguariúna, Posse ou 
Amparo //

• ATENDENTE COMERCIAL - médio /com 
experiência em atendimento a clientes / ho-
rário de trabalho de segunda a sexta das 12h 
as 21h, disponibilidade para alguns sábados/ 
salário R$ 1426.00 / Residir em Jaguariúna .

• ATENDENTE DE SORVETERIA  - médio 
- com experiência em atendimento / neces-
sário veiculo próprio, local não tem acesso 
por transporte publico / Horário de trabalho  
de segunda a sábado das 9:45h as 18:21h, 
domingo das  8:45h as 17h, 1 folga na sema-
na, 1 domingo no mês / Salário R$ 1400,00 
+ vale transporte / Residir em Jaguariúna .

• COBRADOR EXTERNO - médio/ com ex-
periência na função ou como motoboy/ moto 

própria, CNH A válida / horário de trabalho 
de segunda à sexta das 9h às 18h, sábados 
das 9h às 13h / salário R$ 2457,00 + ajuda 
de custo de transporte + plano de carreira + 
assistência médica / Residir em Jaguariúna /

• CONFEITERIO - alfabetizado / com ex-
periência / horário de trabalho das 12h as 
19:20h, escala 6x1/ Salário R$ 1800,00/ Re-
sidir em Jaguariúna //

• CONFERENTE - Médio / com curso de 
operador de empilhadeira / com experiência 
/ Horário de trabalho das 7h as 16:48h, de 
segunda a sexta / Salário R$ 1.877,58 + vale 
transporte + Refeição + vale alimentação / 
Residir em Jaguariúna//

• CONSULTOR DE VENDAS - médio / ex-
periência com vendas consultivas e aten-
dimento a clientes /horário de trabalho de 
segunda a sexta das 13h às 21h, sábados das 
9:30h as 13:30h /R$ 1400,00+ premiações + 
vale transporte + ticket alimentação / Residir 
em Jaguariúna .

• DESIGNER GRÁFICO - médio / desen-
volver materiais de comunicação, criação, 
produção e finalização de arquivos e rela-
cionamento com médias e grandes empresas 
/ conhecimento em illustrator, photoshop, 
pacote adobe/ desejável Corel Draw / horá-
rio de trabalho comercial / CNH AB/ salário 
R$ 1700,00 + comissão por trabalho feito + 
vale alimentação + vale transporte + PLR / 
residir em Jaguariúna, Posse, Holambra e 
Pedreira //

• ELETRICISTA -médio /  temporário para 
cobrir férias / com experiência / curso NR-
10 /Horário de  trabalho de segunda a sexta 
das 7h as 17h / Salário R$ 1.988,72 + 30% 
adicional periculosidade  + vale transporte + 
refeição / Residir em Jaguariúna /

• FARMACÊUTICO - superior completo / 
CRF ativo / responsável técnico para trans-
portadora de medicamentos / horário de 
trabalho de segunda a sexta  das 9h às 13h 
/ salário R$ 2000,00 + convênio médico + 
odontológico + vale transporte + seguro de 
vida + vale alimentação/ local de trabalho 
Posse / Residir Posse, Jaguariúna e Holam-
bra //

• FONOAUDIOLOGO - horário flexível - sa-
lário a combinar //

• FRENTISTA - fundamental /com experiên-

cia/ Horário de trabalho de segunda a sábado 
das 9h as 18h / + Vale transporte + adicional 
periculosidade R$395 + vale refeição + ces-
ta básica / Residir em Jaguariúna /

• GARÇOM - médio / com experiência / ho-
rário de trabalho das 7h as 15:20h ,6x1 / sa-
lário R$ 1450,00 + ajuda de combustível + 
refeição + cesta básica + estimativa de gor-
jeta / Residir Jaguariúna, Posse e Holambra 
//

• GARÇOM - alfabetizado / com experiência 
/ horário de trabalho de terça a domingo das 
16h as 24h / folga 1 domingo no mês e as 
segundas / salário R$ 1450,00 + adicional 
noturno + cesta básica + refeição + ajuda 
combustível / local de trabalho Pedreira / 
Residir Pedreira ou Jaguariúna //

• GARÇOM - médio / com experiência / Ho-
rário de trabalho das 10h as 14h e 17h as 
22h, Folgas às Segundas, e as noites das 
terças e domingos / Salário R$ 1.650,00 + 
Refeição //

• JOVEM APRENDIZ DE 16 A 17 ANOS - 
horário de trabalho das 8h as 14:15h ou das 
11h as 17:15h / bolsa de R$ 793,00 + refei-
ção + vale transporte / Residir em Jaguariu-
na //

• LÍDER DE LIMPEZA - fundamental / com 
experiência / horário de trabalho das 13:40h 
as 22:00h, escala 6x1 (sábados e domin-
gos alternados)/ salário R$1400,00 +  Vale 
Transporte + Refeição + Cesta básica + Bo-
nificação de R$110,00  / Residir em Jaguari-
úna .

• LÍDER DE PRODUÇÃO - médio / Com ex-
periência /horário de trabalho de segunda a 
sexta das 7h as 17:30h, disponibilidade para 
eventuais horas extras aos fds /salário R$ 
2.443,76 + Vale transporte + Ajuda de cus-
to R$150,00 + Refeição + Vale alimentação 
R$173,05 / Residir em Jaguariuna, Posse e 
Pedreira //

• MANICURE - fundamental/ com experiên-
cia / autônomo / disponibilidade de horário / 
material de trabalho fornecido pela empresa/ 
remuneração por comissão / Residir em Ja-
guariúna, Posse e Holambra .

• MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO -  mé-
dio - curso na área e experiência - disponi-
bilidade para viajar / salário R$2000,00 + 
benefícios  / Residir em Jaguariúna/

• MECANICO DIESEL -  fundamental / 
CNH AB / Horário de trabalho de segunda 
a sexta das 7h as 16:30h, sábado das 7h as  
11h / Salário R$3.500,00 +  vale transporte 
+ vale refeição / Residir em Jaguariúna /

• MECÂNICO REFRIGERAÇÃO VEI-
CULAR -  fundamental / com experiência 
/ CNH AB/ horário de  trabalho das 7h as 
16:30h,  segunda a sexta, das 7h as 11h no 
sábado / Salário R$3.000,00 + Vale trans-
porte / Residir em Jaguariúna /

• MONTADOR DE MÓVEIS - alfabetizado 
/ com experiência em montagem de móveis 
planejados / horário de trabalho de segun-
da a sexta das 7:30h as 17:30h / salário 
R$1800,00 / Residir em Jaguariúna /

• MOTORISTA DE CAMINHÃO - alfabeti-
zado / com experiência, CNH D/ horário de 
trabalho de segunda a sexta das 7h as 17h / 
salário R$ 1850,00 + vale alimentação R$ 
350,00/ Residir em Jaguariúna /

• MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS / fun-
damental / com experiência /CNH D/ curso 
de coletivo de  / transportes fretamento exe-
cutivo / disponibilidade de horário / Salário 
R$ 1894,00 + Vale transporte a combinar + 
vale Refeição + cesta básica / Residir em Ja-
guariúna

• MOTORISTA DE ONIBUS DE FRETA-
MENTO -fundamental / CNH D / com ex-
periência e curso de transporte de coletivo 
/ transporte de funcionários para empresas 
/ disponibilidade de horário / salário R$ 
2241,00 + cesta básica/ Residir em Jaguari-
úna, Posse e Pedreira

• OPERADOR DE CABLE - médio / operar 
cabos de esqui aquático / com ou sem expe-
riência / horário de trabalho das 10h as 19h, 
terça a domingo / R$ 1400,00 + vale trans-
porte + cesta básica + vale refeição / Residir 
em Jaguariúna /

• OPERADORA DE MONITORAMENTO 
- médio / com experiência na área de segu-
rança / folguista, cobrir folgas nos horários 
das 6:40h as 15h ou das 13:30h as 21:50h, 
escala 6x1 / salário R$ 1700,00 + refeição 
+ vale transporte + cesta básica / Residir em 
Jaguariúna .

• OPERADOR DE PONTE ROLANTE - al-
fabetizado/ com experiência em operação de 
ponte rolante e peças de grande porte/ horá-

rio de trabalho de segunda à sexta das 07h 
às 16h48/ Salário R$ 1.640,00 + benefícios 
/ Residir em Jaguariúna, Posse, Pedreira e 
Holambra

• PROJETISTA DE MÓVEIS PLANEJA-
DOS - médio / conhecimento em Promobi/ 
horário de trabalho de segunda a sexta das 
09h as 18h e sábados das 09h às 13h/ salário 
R$ 1800,00 + comissão + vale transporte //

• RECEPCIONISTA DE HOTEL - médio / 
com experiência / horário de trabalho das 7h 
as 15:20h ou das 15h as 23h,6x1 / salário R$ 
1450,00 + ajuda de combustível + refeição + 
cesta básica  estimativa de gorjeta /  Residir 
Jaguariúna, Posse e Holambra //

• REPOSITOR - médio / com experiência, 
horário de trabalho de segunda a sábado 
das / Salário R$1,662.27 + Vale transporte + 
assistência médica + odontológica / Residir 
em Jaguariúna /

• SOLDADOR MIG - alfabetizado / com ex-
periência  / horário de trabalho de segunda a 
sexta das 7h as 16:48h / salário R$ 2000,00 
+ fretado  / Residir em Artur Nogueira ou 
Posse /

• TERAPEUTA OCUPACIONAL - horário 
flexível - salário a combinar //

• TRABALHADOR RURAL - alfabetizado /
com experiência em manuseio de plantas or-
namentais, plantação, limpeza, tirada, poda /
Segunda a Sexta das 7h as 17h, sábado por 
escala / ter Veículo próprio, não tem con-
dução para o local /Salário R$ 1.441,00 + 
adicional de dupla função 20% +ajuda com-
bustível + cesta básica / Residir Jaguariúna, 
Posse e Holambra/

• VENDEDORA P/ LOJA DE CONFECÇÃO 
- médio / com experiência / horário de traba-
lho de segunda a sexta das 7h as 17h /Salá-
rio R$ 1.500,00 + Vale Alimentação + Plano 
Odontológico .

• VENDEDOR PORTA A PORTA - funda-
mental - com ou sem experiência / horário 
de trabalho comercial / efetuar visitas as re-
sidências e empresas, oferta/venda de servi-
ços de Internet Fibra Óptica, TV por Assina-
tura, Linha Telefônica Fixa/Móvel,  Internet 
móvel, Streaming entre outros / Salário R$ 
1.300,00 +  Vale Alimentação R$ 390,00  + 
Plano Odontológico + Transporte da empre-
sa + comissão / Residir em Jaguariúna //

EMPREGOS

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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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 335M² OPORTUNIDADE ............................................................................................R$ 140.000,00

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

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ........................................................................................................R$ 140.000,00

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

• LOTE AGUAS DO JAGUARI 250M² .........................................................................................................................R$ 110.000,00

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

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NOVA COND VILA GUEDES 185M² DE CONSTUÇÃO, C/ PISCINA, 3 DORM(SUITE),

AREA GOURMET, ARMARIO PLANEJADO, DOC OK P/ FICANANCIAMENTO ..............................................R$ 920.000,00

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

    OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO ..................R$ 450.000,00

• 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 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 

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:

VICTOR RAPHAEL DE LIMA CAVALCANTI e JOSEANE 
SILVA BARRETO. Ele, de nacionalidade Brasileira, Analista 
de processos, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
07 de março de 1984, residente e domiciliado na Rua Jorge 
Antônio Cury, Nº 480, Colinas do Castelo, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de CLEDER PEDRO CAVALCANTI e de GISLAI-
NE DE LIMA CAVALCANTI. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, técnica de financeiro, solteira, nascida em LAURO DE 
FREITAS, BA, no dia 13 de dezembro de 1988, residente e 
domiciliada na Rua Jorge Antônio Cury, Nº 480, Colinas do 
Castelo, JAGUARIÚNA, SP, filha de JUVENAL PEREIRA 
BARRETO e de JOSELIA SOARES DA SILVA. 

MURILO HENRIQUE DA SILVA e BRUNA PEREIRA DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, comerciante, soltei-
ro, nascido em MATÃO, SP, no dia 31 de janeiro de 1995, 
residente e domiciliado na Rua de Izepe, Nº 75, Núcleo Re-
sidencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA e de LUCINEIDE SANCHES 
DE MENESES SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, co-
merciária, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 25 de 
março de 1998, residente e domiciliada na Rua de Izepe, Nº 
75, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de JOSÉ PEREIRA DA SILVA e de MARIETA 
MARIA PEREIRA DA SILVA. 

JOSÉ CARLOS BARSOTTI e OTACILIA RIBEIRO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, serviços gerais, divorciado, nascido 
em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, SP, no dia 18 de dezem-
bro de 1967, residente e domiciliado na Rua Souza, Nº 475, 
Vila 12 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, filho de LAZARO 
BARSOTTI e de DURVALINA MATIAS. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, serviços gerais aposentada, solteira, nascida 
em SÃO PAULO, SP, no dia 27 de maio de 1979, residente 
e domiciliada na Rua Souza, Nº 475, Vila 12 de Setembro, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de SÔNIA APARECIDA RI-
BEIRO. 

LUIZ CARLOS GABETTA e AUGUSTA GONÇALO DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, trabalhador rural 
aposentado, divorciado, nascido em VALINHOS, SP, no dia 
17 de outubro de 1954, residente e domiciliado na Rua Ernani 
de Souza, Nº 31, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO GABETTA e de MARIA 
APPARECIDA DA SILVA GABETTA. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, do lar, solteira, nascida em FRANCO DA RO-
CHA, SP, no dia 20 de abril de 1977, residente e domiciliada 
na Rua Ernani de Souza, Nº 31, Núcleo Residencial Dr. João 
Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO GONÇALO 
DA SILVA e de MARIA JOSÉ GONÇALO DA SILVA. 

MARCIO STEFANINI MACIEL e NATALIA CRISTI-
NA MACHADO. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços 
gerais, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 10 de 
agosto de 1978, residente e domiciliado na Av. Pacífico Mone-
da, Nº 2000, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANESIO 
MACIEL e de ANTONIA STEFANINI. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, cozinheira, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, 
no dia 05 de dezembro de 1995, residente e domiciliada na Av. 
Pacífico Moneda, Nº 2000, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de  e de TELMA APARECIDA MACHADO. 

DANIEL OSCARLINI JÚNIOR e BEATRIZ DOS SANTOS 
GAMA. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de máqui-
na, solteiro, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 29 de agosto 
de 2002, residente e domiciliado na Rua Lázaro Pereira de 
Oliveira, Nº 180, Jardim Marajoara, PEDREIRA, SP, filho de 
DANIEL OSCARLINI e de IVETE MARINÊS RUFINO OS-
CARLINI. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de pro-
dução, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 13 de 
maio de 2002, residente e domiciliada na Rua Paulo Saviolli, 
Nº 42, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de PAULO 
SÉRGIO SOUZA GAMA e de SILVANY RAIMUNDO DOS 
SANTOS GAMA. 

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

JAGUARIÚNA, 20 de janeiro de 2022.

 OPORTUNIDADE:
EXPRESSO METRÓPOLIS CONTRATA: 

Motorista de Ônibus – Habilitação D ou E 
 Ensino Fundamental completo
 Desejável experiência mínima de 6 meses (comprovadas em CTPS) 
 Curso de Transporte Cole�vo de Passageiros e Escolar
 Residir em Jaguariúna, Pedreira, Amparo e Santo Antônio da Posse

 Interessados enviar currículo para 
rhumanos@expressometropolis.com.br com a palavra Motorista no 
campo assunto ou comparecer diretamente ao RH toda quarta-feira,
às 14:00h. Endereço: Rua Testa, n° 291- Jd. São Sebastião – 
Jaguariúna/SP
 Observação: Para realizar o teste prático, é necessário portar 
os documentos pessoais: Currículo, CNH e carteira de trabalho. 

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

