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Em Morungaba: “Fernandão” assume cargo 
de prefeito em exercício

Prefeitura de Artur Nogueira 
inicia obra de recapeamento da 
Rodovia dos Agricultores 

Vacinação de crianças contra a Covid começa na terça-feira, 18, em Jaguariúna

No domingo, dia 17 de 
janeiro de 2021, a enfermei-
ra Mônica Calazans, de 54 
anos, recebeu a primeira va-
cina contra a Covid-19 em 
São Paulo. Ela tomou o imu-
nizante pouco após a Agên-
cia Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) ter apro-
vado o uso emergencial da 
CoronaVac, vacina contra o 
novo coronavírus produzida 
pelo Instituto Butantan em 
parceria com a farmacêutica 
chinesa Sinovac. 

             Página 4

Próximo da data também tem início 
a imunização em crianças de 5 a 11 
anos

A Prefeitura de Artur No-
gueira deu início à resolução 
de mais um problema antigo do 
município. Após anos de uma 
situação dramática no tráfego 

de carros na Rodovia dos Agri-
cultores, devido às péssimas 
condições da malha asfáltica, as 
obras de recapeamento da via 
saíram do papel.            Página 6

A Câmara da Estância Climá-
tica de Morungaba aprovou em 
sessão extraordinária o Decreto 
Legislativo que autoriza a licen-

ça do prefeito Marco Antonio de 
Oliveira, em razão de enfermi-
dade. A licença do prefeito Mar-
quinho dá-se pelo período de 10 

de janeiro até o dia 02 de feve-
reiro, retomando o exercício do 
mandato no dia 03 de fevereiro.     

Página 7

Um ano do início 
da vacinação contra 
Covid-19 em adultos

Ao todo, quase um ano depois 
do início, os dados revelam 
que Jaguariúna já imunizou 
113.621 pessoas

DIVULGAÇÃO

Luis Fernando assina o Termo de Posse junto ao presidente da Câmara, Tomás Federicci

Semanalmente, a rodovia recebe cerca 14 mil veículos e equipamentos, nos dois sentidos

DIVULGAÇÃO

A campanha de vacinação 
contra a Covid para crianças 

de 5 a 11 anos em Jaguariú-
na vai começar na próxima 

terça-feira, 18. O município 
deve receber o primeiro lote 

com 280 doses do imunizante 
pediátrico da Pfizer neste fim 

de semana, distribuído pelo 
Governo do Estado.   Página 3

IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna zera 
fila de espera 
para o programa 
Auxílio Brasil

Festival de Férias 
de Jaguariúna tem 

música, teatro e picnic 
neste fim de semana

Campanha de 
Doação de Sangue 

acontece neste 
sábado, 15

 Página 8  Página 8 Página 8
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Recentemente os números de infecta-
dos com a Covid-19 tem aumentado mui-
to. São números nunca vistos antes, mes-
mo que anteriormente eles já tenham sido 
alarmantes.

A diferença, nesse momento, é que 
muitos brasileiros e tantas outras pesso-
as do exterior estão vacinados. A vacina, 
como foi dito desde o início, não impede 
que sejamos infectados, ele preserva sua 
saúde caso infectado fazendo com que 
você não precise de um leito de UTI. 

E, de acordo com diversos noticiários, 
as pessoas que estão precisando de maio-
res recursos contra a doença neste mo-

mento são os que não se vacinaram até o 
momento. Por isso, vale relembrar a ne-
cessidade da vacinação.

Vacinas salvam! Vacinas existem há 
muito tempo e já pouparam tantas perdas 
que é imensurável. 

Olhem por um momento para o braço 
esquerdo, garanto que você tem a marca 
da vacina contra a varíola que recebeu ain-
da bebê. E quantas outras você já tomou? 
Gripe, sarampo e tantas outras e nunca se 
questionou de onde veio e quem fez. Ape-
nas tomou para o seu bem e de todos a sua 
volta. Seja consciente desta vez, ou, mais 
uma vez. Vacine-se. Vacinas salvam.
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Covid x vacina
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• 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*

O Ginásio Estadual (5ª a 8ª 
série) foi aqui instalado na 2ª 
gestão do Prefeito Joaquim Pi-
res Sobrinho em 1963. Foi um 
descanso e economia para os 
pais, como tão grande oportu-
nidade para todos darem sequ-
ência aos estudos. Adquiriu-se 
um terreno para a construção de 
prédio próprio na Rua Marechal 
Floriano Peixoto no Berlim.  O 
Ginásio funcionou de 1963 a 
1971 no prédio do Grupo Esco-
lar Cel. Amâncio Bueno, após o 
período diurno, das 17h às 21h. 
Hoje é a Escola Estadual Prof. 
Celso Henrique Tozzi.  Neste 
ano houve grande reforma no 
Sistema Educacional pela nova 
“LDBEN Nº 5692. Foi unifica-

do Primário e Ginásio em único 
curso chamado Primeiro Grau. 
O Segundo Grau (Científico, 
Contabilidade, Magistério), 
hoje designado como Ensino 
Médio iniciou, em meados da 
década de 70. Em 80 e 90, com 
o advento de grandes indústrias, 
intensificou-se o movimento 
migratório à procura de traba-
lho. Ocorria migração do Para-
ná e de Minas Gerais. Intensi-
ficou-se a migração nordestina 
buscando Trabalho, Saúde e 
Educação. Chegou o Hospital 
Municipal e seu aparelhamento 
constante. Escolas tornaram-se 
abarrotadas. Construíram-se no-
vas escolas estaduais.  O Ensino 
de 1ª a 8ª série, Primeiro Grau, 

Ensino Fundamental começa a 
ser municipalizado em Jaguari-
úna, em 2002. Com muito bom 
investimento em educação hou-
ve novas condições de atendi-
mento às necessidades básicas 
da Educação. Compúnhamos 
grupo de supervisores do En-
sino Municipalizado.  Houve 
grande desenvolvimento do En-
sino  de 1ª a 8ª série. A Escola 
pôde dar capacitações especiais 
aos supervisores e coordenado-
res pedagógicos e cursos cons-
tantes aos professores. Alunos 
com dificuldades de aprendiza-
gem receberam melhor atendi-
mento pedagógico. Crianças ne-
cessitadas foram consultadas até 
por neurologista infantil, fono-

audiólogo, psicólogo... Criação 
e premiação do “PAS” Programa 
de Apoio suplementar aos alu-
nos que apresentavam dificulda-
des na aprendizagem. Foi zerada 
a evasão escolar. As avaliações 
oficiais aplicadas pela Secretaria 
de Estado de Educação e pelo 
Ministério de Educação teste-
munharam tal progresso. Hoje, 
no município há três escolas es-
taduais de Ensino Médio, uma 
delas em período integral (Celso 
Tozzi, Anna Calvo e Júlia Ca-
lhau). As Escolas  Fundamentais  
foram todas municipalizadas.  
As avaliações oficiais externas 
aplicadas  revelam a constância 
do bom nível de aprendizagem.   
Atualmente são doze Escolas 

Municipais de ensino Funda-
mental. E numa delas funciona o 
Centro de Educação para Jovens 
e Adultos, no período noturno. 
A Educação Infantil conta com 
13 escolas de Educação Infantil 
e 15 CEIs -Centros Infantis (an-
tigas Creches) Tanto o Ensino 
Fundamental quanto a Educação 
Infantil contam com o CRASI, 
Centro de Formação de Alunos 
Inclusivos. Vencendo o período 
de Pandemia do Corona Vírus 
a Educação Municipal retoma 
o processo e retomará suas con-
quistas nas Avaliações Externas 
realizadas pelo Estado. 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Da criação do ginásio à municipalização do ensino

João Rodrigues*

Chega o final do ano e muitas 
empresas aproveitam para con-
ceder férias a seus colaborado-
res e no início do ano devido es-
tarmos no verão muitos lideres 
aproveitam para se dar férias e 
ir com a família curtir a praia, 
momentos no campo ou fa-
zer alguma viagem, até porque 
também por aqui coincide com 
as férias escolares. Outros es-
tão com o mindset ainda antigo 
“no Brasil tudo começa após o 
Carnaval”, porém nesta semana 
vamos explanar alguns pontos 
para reflexão e claro para mu-
danças de comportamento, e já 
vou avisando, não é fácil, pois 
são muitos e muitos anos onde 
isto impera no mercado, mas 
com certeza vai valer a pena 
você fazer este exercício.

Dezembro é o período que 
você tem 13 salário para pagar e 
como deu férias a seus colabo-
radores, deve pagar antecipada-
mente as férias aos mesmos, no 
início do ano, principalmente os 
3 primeiros meses, temos algu-
mas contas fixas no planejamen-
to financeiro de toda empresa 
e pessoal: IPVA, IPTU, Taxa 
de Licença de Funcionamento, 
Taxa de Lixo, Taxa do Esgoto, 

Taxas de Publicidade, matricula 
escolar (muitos já estão fazen-
do isto em outubro/novembro), 
material escolar, dissídio de 
salário (muitos são no inicio 
do ano), a maioria dos serviços 
tem tendência a ser aumentadas 
na virada do ano, torça para seu 
aluguel não vencer nestes pri-
meiros 3 meses, depois ainda 
prossegue IR PF, IR PJ, Decla-
ração do IR, etc, etc, seria o mo-
mento ideal do líder se ausentar 
e tirar férias, ou ele como líder 
e bom gestor já se planejou e se 
organizou no ano anterior, re-
servando riquezas capazes de 
suprir todas estas obrigações do 
final do ano e início do ano?

Lider reflita sobre os pontos 
acima, porém poderia você me 
perguntar: Mas Lider não deve ti-
rar férias? Todo trabalhador deve 
tirar Férias, inclusive o Lider, as 
questões acima é para saber se o 
momento adequado é o fim do 
ano e inicio do ano, e ai caberá a 
cada um analisar junto com sua 
equipe, porém quando nos ques-
tionamos, descobriremos pontos 
positivos e negativos, os quais 
trago aqui para você:

O lider quando tira férias (de 
fato), faz com que no seu retor-

no seja um lider melhor e mais 
ativo com sua equipe, veja os 
benefícios: Desempenho Ce-
rebral aprimorado, Conexão 
Pessoal mais profunda, Melho-
ra da saúde física, Melhora da 
saúde emocional, Pensamento 
mais inovador, Aumento da ca-
pacidade da equipe.

Porém sua equipe está pre-
parada para suprir a ausência 
do líder na empresa? Por isto é 
importante que o líder, prepa-
re a equipe e aqui vão algumas 
dicas: Crie um planejamento 
antes de sair, ele já um substi-
tuto, prepare o seu substituto, 
prepare a equipe, crie sistemas 
visuais de gestão de tarefas, 
fortaleça o organograma em-
presarial mostrando a equipe 
quais as responsabilidades de 
cada um durante suas férias.

E se você for o escolhido 
para o ser o novo líder neste 
período já está preparado? Sai-
ba que o líder toma muitas de-
cisões, que nem sempre são do 
conhecimento da equipe e mui-
tas vezes muito rápidas, então 
no momento em que estiver no 
posto e encontrar dificuldade 
em realizar alguma ação ou to-
mar uma decisão difícil, sem-

pre é bom contar com o apoio 
da equipe, por isto um bom 
relacionamento é muito impor-
tante, porém saiba que muitas 
vezes a decisão a ser tomada 
precisa ser rápida e não dará 
tempo de compartilhar com a 
equipe, então é necessário que 
você assuma o risco e a respon-
sabilidade, pois é preciso cora-
gem para vencer a insegurança.

Mas e a parte financeira 
como resolver? Estamos ini-
ciando o ano, comece a poupar 
e planeje os gastos citados do 
ano seguinte, e os divida em 12 
meses, assim a cada mês, você 
faz um esforço a mais e vai 
guardando o dinheiro que será 
necessário. 

O Período do final de ano e o 
inicio como vimos é o período 
propicio para ficar com a famí-
lia, porém coincide com uma 
elevação dos preços de hospe-
dagem, passagens, produtos 
de consumo, etc, conversando 
com a família verificaram que 
é a melhor época, a dica é: pla-
neje antes, treine sua equipe, e 
faça reservas antecipadas, pois 
elas te proporcionarão um ga-
nho de dinheiro significativo, 
além de lhe dar tranquilidade 

as vésperas de suas férias, pois 
tudo já está planejado e reser-
vado, outra alternativa é neste 
período que podemos chamar 
de sazonal, onde as vendas de 
final de ano principalmente 
no comércio são mais fortes e 
no inicio do ano tendem a ser 
mais fracas, é começar a que-
brar este paradigma e ser ino-
vador e criativo, momento de 
promoções e de investir em 
marketing para atrair o público 
(porque não criar a experiência 
no consumidor dentro da sua 
loja?), o consumidor quer co-
meçar o ano com tudo e nada 
melhor que COMPRAR algo 
pois VOCÊ MERECE, olha 
que GATILHO MENTAL dife-
renciado. Coloque em prática e 
meça os resultados.

O ser humano tem a tendên-
cia de criar barreiras para seu 
crescimento, quebrar medos e 
paradigmas é evoluir, bom pla-
nejamento, boas férias e um su-
per ano que se inicia.

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

Líder em férias?!?!?!
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Destaque

DIVULGAÇÃO

No domingo, dia 17 de 
janeiro de 2021, a enfer-
meira Mônica Calazans, 
de 54 anos, recebeu a 
primeira vacina contra a 
Covid-19 em São Paulo. 
Ela tomou o imunizan-
te pouco após a Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) ter 
aprovado o uso emer-
gencial da CoronaVac, 
vacina contra o novo co-
ronavírus produzida pelo 
Instituto Butantan em 
parceria com a farmacêu-
tica chinesa Sinovac. 

Quem imunizou Môni-
ca foi a enfermeira Jéssica 
Pires de Camargo, fun-
cionária do Controle de 
Doenças e Mestre de Saú-
de Coletiva. Ela também 
imunizou a primeira crian-
ça brasileira no Estado de 
São Paulo, nesta sexta-fei-
ra, 14. A aplicação da va-
cina foi simbólica, pois os 
postos de saúde da capital 
paulista e demais municí-
pios do estado devem ini-
ciar a aplicação a partir de 
segunda-feira, 17.

Um ano depois do iní-
cio da imunização em 
adultos, mais da metade 
desta população mundial 
(55%) recebeu ao menos 
uma dose, ou seja, mais 
de 4,3 bilhões de pesso-
as. E ao menos 44% (3,4 
bilhões) estão com o es-
quema vacinal completo, 
segundo um balanço da 
AFP com base em dados 
oficiais dos países. 

No Brasil, os dados 
atualizados no dia 09 
mostram que já foram 
aplicadas 315.180.274 
doses. Dados recentes do 
Vacina Já (desta sexta, 
14), do Governo do Esta-
do de São Paulo, revelam 
que 88.022.550 doses já 
foram aplicadas no pró-
prio estado. 

Em Jaguariúna, a va-
cinação teve início no 
dia 22 de janeiro. Na-
quela semana, no dia 25, 
Jaguariúna já havia vaci-
nado 298 pessoas, sen-
do 231 trabalhadores da 
saúde da linha de frente 
de atendimento aos pa-
cientes com Covid-19. 
Hoje, o quadro de profis-
sionais que permanecem 
na linha de frente está 
90% completamente va-
cinado; que inclusive é 
a meta do Ministério da 
Saúde, ter uma cobertura 
vacinal de 90%.

Ao todo, quase um 
ano depois do início, 
os dados revelam que o 
município já imunizou 
113.621 pessoas, sen-
do 49.602 pessoas com 
a primeira dose, 47.232 
com a segunda, 15.121 
com a terceira e 1.666 
com a dose única. Com 
isso, o município ultra-
passa o índice de 82% 
da população completa-
mente imunizada contra 
a Covid, número superior 
ao nacional e do Estado 
de São Paulo. 

A campanha de va-
cinação contra a Covid 
para crianças de 5 a 11 
anos em Jaguariúna vai 
começar na próxima ter-
ça-feira, 18. O município 
deve receber o primeiro 
lote com 280 doses do 
imunizante pediátrico da 
Pfizer neste fim de sema-

na, distribuído pelo Go-
verno do Estado.

As doses serão apli-
cadas nas seguintes Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs): Nova Jaguariú-
na, Miguel Martini, XII 
de Setembro, Fontanella, 
Florianópolis, Roseira de 
Cima, Roseira de Baixo e 

Cruzeiro do Sul, sempre 
das 13h às 16h (horário 
exclusivo para a vaci-
nação contra a Covid de 
crianças), de segunda a 
sexta-feira – com a pos-
sibilidade de extensão 
de horário em algumas 
unidades e de vacinação 
também aos sábados. 

Os pais ou responsá-
veis deverão levar os se-
guintes documentos da 
criança: carteira de vaci-
nação, documento com 
foto ou certidão de nas-
cimento, CPF e Cartão 
Cidadão. Nesta primeira 
etapa, será priorizada a 
vacinação de crianças 

com comorbidades. De-
pois, a imunização segue 
ordem escalonada por 
idade (do mais velho para 
o mais novo).

O Governo do Estado 
também orienta o preen-
chimento de um pré-ca-
dastro, que é opcional, 
mas agiliza o atendimen-

to nos locais de imuniza-
ção, evitando filas e aglo-
merações. Para cadastrar 
os filhos, os pais ou res-
ponsáveis devem acessar 
o link https://www.vaci-
naja.sp.gov.br/, clicar no 
botão “Crianças até 11 
anos” e preencher o for-
mulário online.

Um ano do início da vacinação 
contra Covid-19 em adultos

Vacinação de crianças contra a Covid começa na terça-feira, 18

Enfermeira Mônica Calazans, primeira a receber o imunizante contra Covid-19

Próximo da data também tem 
início a imunização em crianças 
de 5 a 11 anos

Indígena de 8 anos é a primeira criança a receber dose de vacina infantil contra Covid-19 em SP
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Pedreira garante veículo 4x4 
do Programa AgroSP+Seguro

Está aberto o processo seletivo para cadastro reserva de Merendeira

 Pedreira

 Holambra

5

Região

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior, acom-
panhado do vice-prefeito 
Fábio Polidoro e outras 
autoridades, esteve na sede 
da Secretaria de Estado 
de Agricultura e Abas-
tecimento, reunido com 
o Secretário de Estado 
Itamar Borges, assinan-
do convênio no valor de 
R$206.890,00 para aqui-
sição de um veículo, mo-
delo 4x4, a diesel, turbo e 
cabine dupla, do Programa 

AgroSP+Seguro. O veícu-
lo será utilizado para vigi-
lância da área rural.  

“O veículo terá identida-
de visual do programa e será 
adaptado com giroflex e tec-
nologias como GPS e rádio 
comunicador. A Prefeitura 
de Pedreira estará estrutu-
rando a vigilância na área 
rural”, destaca o Secretário 
de Estado, Itamar Borges.

O prefeito Hamilton 
agradeceu o Secretário Ita-
mar Borges pela a viabili-

zação do convênio para a 
aquisição da caminhonete 
para Patrulha Rural, além 
do apoio para a realiza-
ção de outros projetos en-
tre o Governo do Estado 
e a Prefeitura de Pedreira. 
“Estivemos na sede da Se-
cretaria Estadual em uma 
Comitiva de Autoridades 
de Pedreira para mostrar 
toda a nossa alegria ao se-
cretário Itamar Borges e 
viabilizar outros projetos”, 
afirma o prefeito.

A Prefeitura de Holam-
bra publicou nesta sema-
na o edital de abertura de 
processo seletivo para ca-
dastro reserva de Meren-
deira. As inscrições, gra-
tuitas, devem ser feitas até 
o dia 17 no Departamento 
Municipal de Educação, 
localizado na Rua Solida-

gos, 48, no bairro Morada 
das Flores.

O atendimento é reali-
zado das 8h às 11h e entre 
13h e 16h. Será necessário 
apresentar cópias do RG, 
do comprovante de resi-
dência e informar número 
de telefone para contato, 
além de endereço eletrô-

nico e documentos que 
demonstrem tempo de ser-
viço no cargo de Meren-
deira, Cozinheira ou Aju-
dante de Cozinha.

Segundo o edital, os do-
cumentos comprobatórios 
serão analisados por comis-
são designada pelo prefeito 
para esse fim. Ainda de acor-

do com o documento, po-
dem se inscrever brasileiros 
que tenham 18 anos ou mais 
(na data de contratação) 
com Ensino Fundamental 
Incompleto. A remuneração 
é de R$1.386,90, acrescidos 
de auxílio alimentação no 
valor de R$270,89. A carga 
horária é de 44 horas por se-

mana.
A diretora municipal de 

Administração e Recursos 
Humanos, Grassi Gomes, 
explica que o processo 
seletivo se faz necessário 
pois foram esgotadas as 
convocações de concurso 
público para estas vagas.

Informa ainda que a re-

lação dos candidatos que 
tiverem a inscrição deferida 
ou indeferida será divulgada 
em 18 de janeiro e a classi-
ficação final dos candidatos 
no dia 20 – sempre no Di-
ário Oficial Eletrônico da 
Prefeitura, em www.holam-
bra.sp.gov.br, onde também 
está o edital completo.

Autoridades estiveram reunidas na sede da 
Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento 

DIVULGAÇÃO

Autoridades de Pedreira e Governo do Estado
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Prefeitura inicia obra de recapeamento 
da Rodovia dos Agricultores

 Artur Nogueira

6

Região

obras e serviços de Recu-
peração Funcional da Es-
trada Municipal ATN-010 
que liga o município no-
gueirense à Mogi Mirim. 
“Agradeço novamente o 
deputado estadual Barros 
Munhoz, deputado federal 
Vanderlei Macris, Gover-
no do Estado de São Paulo 
e todos os envolvidos nes-

sa conquista”, pontua Sia 
(PSD).

A conhecida deman-
da nogueirense foi alvo 
de licitação. Para tanto, 
a empresa concorrente e 
vencedora do processo foi 
a Compec Galasso En-
genharia e Construções 
que ficará encarregada de 
garantir a recuperação e 

execução de todas as me-
lhorias necessárias para a 
recuperação.

De acordo com o Go-
verno do Estado de São 
Paulo, a recuperação fun-
cional da Rodovia dos 
Agricultores e da MMR-
347 possui investimento 
de R$22.618.473 e prazo 
de conclusão de 12 meses. 

Promessa de campanha de Lucas Sia (PSD), nova obra deve garantir segurança no trânsito para 
milhares de veículos e moradores

DIVULGAÇÃO

Semanalmente, a rodovia recebe cerca 14 mil veículos e equipamentos, nos dois sentidos

A Secretaria de Saú-
de de Amparo está com 
inscrições abertas para o 
processo seletivo emer-
gencial para contrata-
ção de profissionais. A 
contratação é imediata, 
considerando a situação 
decorrente da pandemia 
de Covid-19 e a alta ca-
pacidade de contágio de 
novas variantes. 

Estão abertas 6 vagas 
para técnicos de enferma-
gem e 4 vagas para en-
fermeiro, com salários de 
R$1.352,57 e R$3.333,85, 
respectivamente. 

Para se inscrever, os 

candidatos devem entre-
gar a Ficha de Inscrição 
e os documentos conti-
dos no edital publicado 
no Jornal Oficial, até o 
dia 17 no Departamento 
de RH da Prefeitura Mu-
nicipal de Amparo. 

Os critérios de se-
leção são experiência 
com atendimento de Co-
vid-19, experiência em 
hospitais e em atendi-
mento no SUS, e tempo 
de formação do candi-
dato.  Todas as demais 
informações podem ser 
encontradas no edital do 
processo seletivo.

Saúde abre 
processo seletivo 
emergencial 

 Amparo
A Prefeitura de Artur 

Nogueira deu início à reso-
lução de mais um problema 
antigo do município. Após 
anos de uma situação dra-
mática no tráfego de carros 
na Rodovia dos Agricul-
tores, devido às péssimas 
condições da malha asfálti-
ca, as obras de recapeamen-
to da via saíram do papel.

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) comenta o novo 
empreendimento. “É com 
imensa alegria que o tão 
sonhado recapeamento da 
Rodovia dos Agricultores 
sai do papel. Promessa de 
campanha sendo cumpri-
da, mostrando que todas as 
áreas da cidade são priori-
dade para nossa equipe”, 
frisa o chefe do Poder Exe-
cutivo.

Ele explica que a assi-
natura do convênio com o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) foi 
feita no final do ano passa-
do (2021) e o documento 
confirmava a execução das 



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

15 de janeiro de 2022

7

Morungaba

“Fernandão” assume cargo de prefeito em exercício

Saúde reforça orientações 
contra a Covid-19

Morungaba presente em entrega 
de delegacias em Itatiba

O prefeito Marquinho realizou uma cirurgia para 
a remoção do apêndice na semana passada

DIVULGAÇÃO

A Câmara da Estância 
Climática de Morungaba 
aprovou em sessão extra-
ordinária o Decreto Le-
gislativo que autoriza a 
licença do prefeito Mar-
co Antonio de Oliveira, 
em razão de enfermida-
de. A licença do prefei-
to Marquinho dá-se pelo 
período de 10 de janeiro 
até o dia 02 de fevereiro, 
retomando o exercício do 

mandato no dia 03 de fe-
vereiro.

Durante a licença, as-
sume temporariamente 
o cargo o vice-prefeito 
Luis Fernando Miguel. 
“Fernandão” explica que 
dará continuidade no que 
tem sido feito na admi-
nistração prezando pela 
qualidade: “Apesar de ser 
um período crítico pelo 
qual estamos passando, 

principalmente em re-
lação à Saúde, devido à 
pandemia e ao surto de 
gripes, vamos manter o 
compromisso já assumi-
do com a população e 
dar continuidade a linha 
de ação que já está bem 
estabelecida”, explica 
o prefeito em exercício 
que também desejou ao 
prefeito Marquinho sua 
pronta recuperação.

As equipes da Vigilân-
cia Epidemiológica e da 
Vigilância Sanitária e a co-
ordenadora municipal do 
Departamento de Saúde, 
Marla Stranieri, estiveram 
reunidos com o prefeito 
em exercício de Morunga-
ba, Luis Fernando Miguel, 
para tratar do reforço das 
medidas preventivas para 
combater disseminação da 
Covid-19. Devido à velo-
cidade de propagação da 
variante Ômicron da Co-
vid-19 e da gripe, o Depar-
tamento de Saúde orienta a 
população para que reforce 
os cuidados quanto ao uso 
de máscaras, à higieniza-
ção das mãos e uso álcool 

em gel, ao distanciamento 
social e à ventilação dos 
ambientes.

“Apesar do número de 
infectados não houve au-
mento no número de inter-
nações. Mesmo assim pre-
cisamos da parceria com os 
comerciantes e do apoio da 
população em relação aos 
cuidados para que não haja 
a necessidade de maiores 
restrições ou até mesmo 
fechamento dos estabele-
cimentos”, explica o en-
fermeiro Rodrigo Bueno, 
da Vigilância Epidemioló-
gica, que também destaca 
a importância das pessoas 
que estejam com Covid-19 
ou suspeita aguardando re-

sultados para que façam o 
isolamento necessário.

A coordenadora de Saú-
de, Marla Stranieri, reforça 
a importância da vacina 
para que todos estejam 
protegidos. “Lembramos 
que a vacinação está sendo 
realizada somente no Cen-
tro de Saúde e no posto do 
Jardim Amélia, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
14h30”, explica.

A Vigilância Epidemio-
lógica ampliou o horário 
de atendimento, desde a 
semana passada e o expe-
diente da equipe tem sido 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h, e aos sába-
dos, das 8h às 12h.

O prefeito em exercí-
cio, Luis Fernando Mi-
guel, prestigiou nesta 
semana a entrega oficial 
pelo Governador João 
Doria dos novos espaços 
das Delegacias de Defesa 
da Mulher e da Delega-
cia de Itatiba, que foram 
ampliadas e moderniza-
das em parceria com a 
Prefeitura local. Doria 
também fez uma visita 
técnicas às obras da Via 
Perimetral de Itatiba.

“Estamos reformando 
todas as delegacias do 
estado e assim vamos até 
o fim da gestão. O Go-
verno de São Paulo atua 
de forma a valorizar o 
municipalismo em com-
partilhamento com as 
Prefeituras.”, diz Doria.

Os recursos estadu-
ais e municipais foram 
investidos em reformas 
estruturais das duas dele-
gacias, além da aquisição 
de mobiliário e novos 

equipamentos. O inves-
timento público assegura 
excelentes condições de 
trabalho à Polícia Civil 
e amplia a qualidade do 
atendimento à popula-
ção.

Além da DDM e da 
Delegacia de Itatiba, o 
prédio reformado abriga 
ainda o 1º DP e o Plantão 
Policial. A entrega dos 
novos espaços beneficia 
pouco mais de 120 mil 
habitantes de Itatiba.

Luis Fernando assina o Termo de Posse junto ao presidente da Câmara, Tomás Federicci

Reunião realizada no início da semana

Evento realizado em Itatiba

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna

Jaguariúna zera fila de espera para  
o programa Auxílio Brasil
O programa Auxílio Brasil 
é destinado a famílias em 
situação de pobreza

Com a liberação pelo 
Governo Federal de 500 
novas famílias benefici-
árias, Jaguariúna zerou 
neste mês a fila de espera 
do programa Auxílio Bra-
sil, que substituiu o Bolsa 
Família. Segundo a Secre-
taria de Assistência Social 
de Jaguariúna, os novos 
benefícios já entram na fo-
lha de pagamento de janei-
ro e encerram uma espera 
que chegava há quase dois 
anos.

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Assistência 
Social, o programa Au-

xílio Brasil é destinado a 
famílias em situação de 
pobreza, com renda fami-
liar mensal per capita entre 
R$100,01 e R$ 200,00, e 
extrema pobreza, com ren-
da familiar mensal per ca-
pita de até 100,00.

Aplicativo
Para poder sacar o re-

curso, os novos beneficiá-
rios devem baixar o apli-
cativo Caixa Tem e seguir 
as orientações. Confira no 
calendário o dia de paga-
mento e no aplicativo se é 
beneficiário.

Campanha de Doação 
de Sangue acontece 
neste sábado, 15

Festival de Férias de 
Jaguariúna tem música, 
teatro e picnic neste fim 
de semana

A Prefeitura de Jagua-
riúna, em parceria com o 
Hemocentro da Univer-
sidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), realiza 
neste sábado, 15, mais uma 
edição da Campanha de 
Doação de Sangue. Des-
ta vez, a população pode 
fazer a doação na Escola 
Municipal Coronel Amân-
cio Bueno – Rua Bahia, 
140 – Jardim São João.

De acordo com o He-
mocentro, todo o sangue 

coletado serve para abas-
tecer o Banco de Sangue 
da Unicamp, que é res-
ponsável por manter o 
Banco de Sangue Regio-
nal. Para doar é necessá-
rio apresentar documento 
de identificação com foto 
e preencher alguns pré-re-
quisitos como: apresentar 
boas condições de saúde, 
pesar no mínimo 50 kg 
e ter entre 16 e 69 anos 
(desde que a primeira do-
ação tenha sido feita até 

60 anos).
Os doadores também 

devem apresentar o com-
provante de vacinação. 
Lembrando que, as pes-
soas que foram vacinadas 
com a CORONAVAC, pre-
cisam respeitar um prazo 
de 48 horas após a dose 
para poder fazer a doação. 
Já para quem foi vacinado 
com a ASTRAZENECA, 
com a PFIZER ou com a 
JANSSEN esse prazo é de 
7 dias após cada dose.

O fim de semana tem 
atividades para todos os 
gostos no Festival de Fé-
rias realizado pela Secreta-
ria Municipal de Turismo 
e Cultura de Jaguariúna. A 
população pode curtir mui-
ta música, dança, teatro e 
até um dia no parque.

Neste sábado, 15, a Pre-
feitura de Jaguariúna reali-
za o “Picnic Literário” no 

Parque dos Lagos a partir 
das 9h30. No local terá do-
ação de livros, brinquedo, 
pipoca, algodão doce, pin-
ta cara e muito mais!

No domingo, 16, o Tea-
tro Municipal Dona Zenai-
de volta a apresentar o es-
petáculo de grande sucesso 
“Frozen uma história de 
amor congelante”, às 16h. 
A retirada dos ingressos 

será feita com uma hora de 
antecedência na bilheteria. 
Serão entregues dois in-
gressos por pessoa.

Todos os eventos são 
gratuitos e respeitarão as 
normas de segurança con-
tra a covid-19. O público 
deve usar máscaras de pro-
teção, manter o distancia-
mento social e haverá dis-
tribuição de álcool gel.

Ação ocorre na Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno

Picnic  no Parque dos Lagos a partir das 9h30

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

15 de janeiro de 2022

9

Não siga a manada, lidere e entenda as 
suas necessidades para o sucesso

Neste ano de 2022, que 
está se iniciando, o mer-
cado já apresenta algumas 
tendências e algumas pos-
sibilidades de crescimento. 
Para profissionais dispostos 
a adotarem boas práticas e 
que não temem a mudança, 
há sempre como crescer. 

É necessário entender 
que em tempos como os 
atuais em que as coisas 
mudam tão rapidamente 
que possibilidades de bons 
negócios deixam de existir 
num curto espaço de tem-
po, portanto, para aqueles 
que desejam ganhar uma 
fatia para si é necessário 
atenção e disposição de ir 
além da manada. Ir contra 
a manada ou à frente dela, 
como poderíamos melhor 
colocar, pois quem fica de 
frente para a manada e vai 
contra ela corre o riso de 
ser pisoteado, mas quem 
vai à frente é porque lidera 
e chega primeiro, seria in-
clusive um dos ensinamen-
tos que podemos retirar da 
biografia de Hetty Green.

Ela foi uma investidora 
importante nos EUA que 
se notabilizou pela sabe-
doria ao conduzir seus in-
vestimentos e aproveitar 
a máxima lucratividade 
advinda deles, se tornan-
do uma mulher muito rica 
para o seu tempo.

Hetty Green, Warren 
Buffet e até mesmo Geor-
ge Soros são todos investi-
dores que viram seu patri-
mônio crescer adotando o 
que hoje o mercado chama 
de ‘Contrarian Investing’, 
terminologia em inglês 
como ficou famosa. A prá-

tica indica que o investidor 
está comprando ou ven-
dendo títulos e papéis de 
uma empresa, apesar do 
sentimento do mercado de 
que se faça o contrário.

A partir desta prática de 
ir para o lado que o merca-
do não está olhando é que 
se faz possível a maior má-
xima que se repete quando 
estamos buscando ensinar 
para uma pessoa como ela 
deve investir para ganhar 
dinheiro: compre na bai-
xa, venda na alta. Claro 
que isto não é um estímulo 
que se contrarie o merca-

do simplesmente por con-
trariar. Para se tomar este 
tipo de decisão é necessá-
rio algo mais. 

Normalmente isto sig-
nifica acreditar naquilo que 
se está investindo e por isso 
que esta é uma importante 
lição que podemos ter em 
nossas vidas, pois precisa-
mos ir fundo naquilo que 
cremos que é o certo, mes-
mo que os outro nos digam 
que não é a melhor decisão 
para se tomar.

Quem tem um projeto 
de futuro não precisa olhar 
para o momento atual, mas 
entender quais vantagens 
que aquilo que está sendo 
feito no momento lhe trará 
no futuro afim de atingir 
seu objetivo.

Seguindo com o concei-
to de se ter um projeto de 
crescimento e ganho para 
o futuro, algo que precisa-
mos trabalhar diariamente 
em nossas mentes é com-
preender a diferença bási-
ca entre quais são as coisas 
que são urgentes e quais 

são importantes em nossas 
vidas. Há coisas em nossas 
vidas que são importantes, 
mas podem ser posterga-
das para um futuro em que 
as coisas sejam mais favo-
ráveis.

Há coisas que precisam 
ser feitas naquele instan-
te, mesmo que não sejam 
importantes para nós num 
sentido geral. Como tam-
bém existirão coisas que se 
apresentarão como impor-
tantes e urgentes, mesmo 
que não reconheçamos a 
necessidade delas para nós. 

Se seu negócio precisa 
de uma reforma por exem-
plo, esta reforma pode 
ser urgente ou importan-
te. Para definir isto você 
precisará avaliar o motivo 
pelo qual você definiu esta 
reforma como uma das 
suas metas.

Por exemplo: digamos 
que você percebeu que o 
seu estabelecimento está 
apresentando problemas 
estruturais no prédio que 
colocam em risco a sua 

integridade física e a dos 
seus clientes, esta é uma 
reforma urgente, pois um 
acidente precisa ser evita-
do antes que ele ocorra.

Mas se a decisão foi 
tomada apenas baseada 
na sua crença de que a es-
tética do local poderia ser 
mais agradável e que o es-
paço poderia ser readequa-
do, esta é uma mudança 
importante, mas ela não é 
necessariamente urgente. 
Por isso sempre avalie as 
necessidades de cada um 
dos seus passos para que 
suas decisões sejam bem 
tomadas e assim você pos-
sa ganhar sempre mais ao 
executa-las.

Por fim, seja pacien-
te. Nenhum império foi 
criado em apenas um dia, 
mas muitos caíram du-
rante apenas uma noite. 
Por isso se cada um dos 
seus passos for bem dado 
e bem pensado você não 
entrará no poço de areia 
movediça que levará seu 
negócio ao fim. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

DIVULGAÇÃO
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O Procon de Jaguariúna 
tem recebido questiona-
mentos sobre mudanças 
para a A.P.S. Assistência 
Personalizada à Saúde. 
Vários consumidores es-
tão sendo pegos de surpre-
sa com essa mudança sem 
ao menos ter sido informa-
dos dessas alterações. 

No tocante a isso, tenho 
a informar que à Fundação 
Procon do Estado de São 
Paulo, por se tratar de mu-
dança de todas as pessoas 
que possuem convênio com 
a Amil, requereu informa-
ções do ocorrido, sendo que 
será feito o acompanha-
mento dessa transferência 
de planos de saúde da Amil 
para a A.P.S Assistência 
Personalizada à Saúde. 

A Fundação Procon do 
Estado notificou a Amil e a 
A.P.S Assistência Persona-
lizada à Saúde, solicitando 
explicações para as ope-
radoras dos referidos con-
vênios médicos, porém, 
nas informações ofertadas 
à Fundação alegaram que 
não haverá prejuízos para 
os usuários do convênio. 
Mas, apesar dessa resposta 
das operadoras, foram dis-
cutidas as responsabilida-
des do contrato e o seu de-
ver de manter o que foram 

pactuados entres as partes, 
ou seja, consumidores e 
operadoras de saúde, neste 
caso a Amil.

Lembrando que neste 
caso há a chamada respon-
sabilidade solidária que 
está contida no artigo 20, 
parágrafo 2º, quando os 
serviços se mostram ina-

dequados para os fins que 
razoavelmente deles se es-
peram e, também, os ser-
viços que não atendem as 
normas regulamentares de 
prestabilidade, vejamos: 

Art. 20. O fornecedor 
de serviços responde pe-
los vícios de qualidade 
que os tornem impróprios 

ao consumo ou lhes dimi-
nuam o valor, assim como 
por aqueles decorrentes da 
disparidade com as indica-
ções constantes da oferta 
ou mensagem publicitá-
ria, podendo o consumidor 
exigir, alternativamente e à 
sua escolha:

§ 2° São impróprios os 

serviços que se mostrem 
inadequados para os fins 
que razoavelmente deles 
se esperam, bem como 
aqueles que não atendam 
as normas regulamentares 
de prestabilidade.

Ainda nesse sentido, a 
responsabilidade será das 
duas operadoras de servi-

ços que estão fazendo essa 
mudança de contrato. 

Vale lembrar que o 
consumidor não é obriga-
do aceitar essa mudança 
e condições sem expressa 
concordância do convenia-
do, pois se assim proceder, 
poderá ser declarado em 
sede judicial à sua nulidade. 
Caso você consumidor usu-
ário dos serviços da Amil 
esteja sendo convocado para 
aceitar a migração para a 
nova operadora, tenha claro 
que a nova operadora deve 
manter os mesmos serviços 
e qualidade em que a Amil 
mantém com o seu usuário 
de serviço do seu plano de 
saúde na qual foi contratado 
e pactuado em contrato en-
tre as partes. 

Em caso de dúvidas, 
procure o Procon de sua 
cidade para obter maiores 
informações sobre essa 
situação de mudança na 
qual está sendo proposto 
pela Amil. O consumidor 
usuário do serviço da Amil 
deve abrir um processo no 
Procon e questionar essas 
alterações em caso de dis-
cordância delas. 

O Procon está do seu 
lado e pronto para te de-
fender. 

Um forte abraço. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Transferência dos contratos de planos de saúde da 
Amil para a A.P.S Assistência Personalizada à Saúde

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
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Pesquisador da Embra-
pa esclareceu se a produ-
tividade da lavoura pode 
sofrer impacto por causa 
da sombra do componente 
florestal no sistema ILPF.

Em entrevista ao Giro 
do Boi, o pesquisador 
da Embrapa Agrossilvi-
pastoril Ciro Magalhães 
respondeu se em sistema 
ILPF a produção de grãos 
é prejudicada pela sombra 
das árvores.

O engenheiro agrícola, 
mestre e doutor em ciên-
cia do solo disse que de-
pende do desenho do sis-
tema ILPF. “Dependendo 
da configuração e do ma-
nejo do componente flo-
restal, principalmente por 
desbaste e desrama […] é 
possível, sim, a gente vol-
tar a produzir esse grão. 
No nosso caso aqui, soja 
na primeira safra e milho 
na segunda, de maneira 
similar a sistemas sem ár-
vores”, confirmou.

CONFIGURANDO O 
SISTEMA

De acordo com o pes-
quisador, a unidade da 
Embrapa pesquisou di-
versas configurações de 
sistema ILPF para checar 

os impactos. “Nós come-
çamos com sistemas de 
ILPF. Com renques triplos 
de eucalipto, na configu-
ração de 3 metros entre 
plantas e 3,5 metros entre 
linhas e 30 metros entre 
os renques de árvores. 

Então a partir do terceiro 
ano, para o milho, já não 
era possível produzir em 
níveis similares aos siste-
mas sem árvores. E para a 
soja, um pouquinho mais, 
no quarto ano, a gente já 
começou a observar que-

da na produtividade”, 
ponderou.

A partir disso, os testes 
foram apontando as mu-
danças necessárias para 
não influenciar a produ-
tividade dos grãos. Em 
conclusão, Magalhães 
pontuou que alterar o vo-
lume dos renques poderia 
fazer com que a lavoura 
tivesse produção em siste-
ma ILPF em níveis simi-
lares ao cultivo solteiro.

Em seguida, veja abai-
xo, no artigo original pelo 
Giro do Boi, todas as mu-
danças feitas nos estudos 
da Embrapa:

É mito ou verdade que, 
na ILPF, as árvores redu-
zem a produtividade dos 
grãos?

Segundo apontou o 
engenheiro agrícola, o 
manejo das árvores deve 
ser realizado antes dos 
efeitos das sombras sobre 
as lavouras. “Esse ma-

nejo deve ser feito antes 
que ocorra a redução de 
produtividade. Existe a 
necessidade de um acom-
panhamento do desenvol-
vimento do componente 
florestal, que vai ser o 
indicador do momento da 
intervenção. Quanto me-
nor o espaçamento entre 
os renques, menor o tem-
po para realizar a inter-
venção, a fim de manter 
os níveis de produtivida-
de”, disse em síntese.

Fonte: https://www.girodoboi.
com.br/destaques/sistema-ilpf-a-
-producao-de-graos-fica-limitada-
-pelas-arvores/ 

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

Sistema ILPF: a produção 
de grãos fica limitada pelas árvores?

Quem paga MEI se 
aposenta?

A resposta é sim, quem 
paga MEI se aposenta, 
assim como trabalhado-
res CLT, autônomos que 
recolhem INSS à parte, e 
empreendedores de outras 
naturezas jurídicas. 

Para que o MEI tenha 
direito à aposentadoria é 
preciso que ele recolha o 
valor mensal referente a 
esse benefício e que atenda 
aos requisitos necessários.

Importante ressaltar, 
Microempreendedor Indi-
vidual - MEI, recolhe os 
seus tributos e contribui-
ções em uma guia única, 
denominada DAS MEI.

O recolhimento do MEI 
é reduzido, e ela tem a alí-
quota de 5% sobre o valor 
do salário mínimo. Em 
2022, tendo em vista que 
o mínimo é R$ 1.212,00, 
a contribuição previdenci-
ária está em R$ 60,60 por 
mês, além da contribuição 
para o INSS, o DAS MEI 
também inclui o ISS e o 
ICMS, a depender da ca-
tegoria do MEI.

Qual o valor da 
aposentadoria do MEI?

Se mantiver a contri-
buição de 5%, o valor da 
aposentadoria do MEI 
será de um salário mí-
nimo. Entretanto o MEI 
tem a opção de comple-
mentar o recolhimento 
previdenciário com mais 
15% sobre o valor do sa-

lário-mínimo, perfazendo 
a alíquota de 20%.

Importante informação 
é que a contribuição como 
MEI pode ser somada 
com outras contribuições 
(CLT), podendo, também, 
aumentar o valor da sua 
aposentadoria.

Tipos de aposentadoria 
que o MEI tem direito.

Primeiro é importante 
diferenciar os MEI’s que 
contribuem com 5% so-
bre o salário mínimo e os 
que contribuem com 5% + 
15% sobre o mínimo.

Ao pagar apenas 5% 
do salário mínimo para 
o INSS, o MEI abre mão 
do direito à aposentadoria 
por tempo de contribuição 
e às suas regras de transi-
ção. Dessa forma, para se 
aposentar, só poderá usar 
as regras da aposentadoria 
por idade.

Quanto a aposentadoria 
especial, há uma polêmica 
em relação à possibilidade 
de o MEI ter direito.

Para o INSS, como 
essa possibilidade não 
está prevista em lei, o MEI 
não tem direito.

Todavia, a legislação 
da aposentadoria especial 
não exclui o MEI, até por-
que isto seria bem injusto.

Portanto, alguns micro-
empreendedores estão con-
seguindo na Justiça o direi-
to à aposentadoria especial. 
Em caso de dúvidas, um 
advogado especialista em 
INSS pode ajudá-lo.

Outros be-
nefícios previdenciários 
do MEI.

Independente de qual a 
alíquota que você recolhe 
para o INSS como MEI, 
ou seja, mesmo que você 
contribua com 5% sobre o 
valor do salário mínimo, 
você tem direito aos se-
guintes benefícios:
• Aposentadoria por Inva-
lidez (com carência míni-
ma de 12 meses, exceto se a 
invalidez for decorrente de 
acidente ou doença grave);
• Salário-Maternidade 
(com uma carência míni-
ma de 12 meses);
• Pensão por Morte (ga-
rantido aos seus depen-
dentes);
• Auxílio-Reclusão (ga-
rantido aos seus depen-
dentes).

Vale a pena 
complementar a 
contribuição?

Para verificar se vale a 
pena a complementação é 
essencial o estudo detalha-
do do caso, tendo em vista 
que os requisitos e a forma 
de cálculo de benefício 
diferem antes e depois da 
Reforma da Previdência, 
portanto consulte um es-
pecialista nesta área.

Do contrário, há uma 
grande possibilidade dá 
complementação não pro-
duzir os resultados espe-
rados e seu recolhimento 
extra não retornar para 
você no futuro.

Aposentadoria do MEI, como funciona?

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

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Lucas da Silva represeta 
Morungaba na Copa São Paulo 
de Futebol Junior - 2022

Diretoria do Buenópolis FC prepara estádio Leonardo Frare para receber jogos a partir de fevereiro

Esportes

Em quase dois anos 
de gestão em meio a uma 
pandemia que insiste em 
não acabar, a diretoria do 
Buenópolis FC juntamente 
com as dezenas de cola-
boradores/torcedores, aos 
poucos estão reestruturan-
do o estádio Leonardo Fra-
re. Começando pelo gra-
mado que teve 5 mts² de 
grama replantada em 2021, 
no início deste ano recebeu 
mais 320 placas de grama. 
Foram construídos novos 

bancos de reservas, os ves-
tiários foram reformados, a 
sede social passou por uma 
etapa de reforma e a partir 
de fevereiro terá a segunda 
etapa concluída. 

Já foram construídos 
mais de 700 mts² de muro 
no entorno do estádio, 
além da colocação de ma-
terial asfáltico nas depen-
dências do estádio, foram 
colocados 12 toneladas 
na pista de caminhada ao 
redor do gramado, a qual, 

As sementes semeadas 
anos atrás no futebol de 
base morungabense não 
param de brotar. Desta 
vez, o filho de Laércio 
e Angelita, formado na 
escola de futebol morun-
gabense JBM, Lucas da 
Silva Pinto, conhecido 
como Lucas Morunga-
ba, é um dos destaques 

do Paulista de Jundiaí na 
52º Copa São Paulo de 
Futebol Junior, a maior 
competição de futebol de 
base do Brasil. 

Lucas vem chamando 
a atenção da comissão 
técnica nos treinamen-
tos e nos jogos por ser 
um volante moderno, um 
jogador de marcação que 

chega ao ataque e fina-
liza a gol devido ao seu 
estilo agressivo, força 
física e sua técnica apri-
morada. Certamente é 
mais um atleta promissor 
de Morungaba que em 
breve estará brilhando no 
futebol profissional. 

Desde muito cedo o 
atleta chama a atenção 

pela desenvoltura de 
dentro de campo, ten-
do em si a liderança e a 
garra de um jogador que 
está em busca de realizar 
o sonho de se tornar jo-
gador de futebol profis-
sional, seguindo os pas-
sos de Renato Pé Mucho, 
Alex Santana e Gabriel 
Menino.

O atleta vem chamando a atenção da comissão técnica nos 
treinamentos e nos jogos por ser um volante moderno

Lucas Morungaba, é um dos destaques do Paulista de Jundiaí

“Sabemos que são projetos grandiosos e que 
requerem planejamento e grandes investimentos, 
porém, com parcerias que estamos conquistando 
e a credibilidade da atual diretoria, juntamente 

com o trabalho sério e transparente as ações estão 
acontecendo e aos poucos o Buenópolis Futebol 

Clube vai resgatando a sua história”
(Vadu – Presidente)

foi ampliada em 80 mts 
de comprimento e 2 mts 
de largura para melhorar o 
local e oferecer mais con-
forto e segurança para os 

sócios que usam o local 
para caminhar. 

Para o biênio 2022/2023 
a diretoria tem vários pro-
jetos preparados, entre 

eles a reforma completa da 
sede social, a construção 
de novos banheiros para a 
lanchonete, a construção 
de uma quadra de areia e 
uma quadra de beach tênis, 
a construção de dois novos 
vestiários, construção da 
sala de troféus Clóvis An-
tonio de Moraes - Chuim, 
construção do memorial 
dos Presidentes – Romano 
Pelisson e a construção do 
espaço Carlos Renato Fre-
derico, onde ficarão expos-

tas réplicas das premiações 
e das camisas do ídolo 
morungabense Renato Pé 
Mucho que começou sua 
carreira jogando no BOI.
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Como fazer seu animal de 
estimação entender que as férias 
escolares terminaram 

Quem tem crianças em 
casa sabe como é difícil 
enfrentar a primeira sema-
na de fevereiro, marcada 
pela transição do período 
de férias para o início do 
ano letivo. De uma hora 
para outra os dias de des-
canso, de festa e as viagens 

familiares são substituídos 
pela rotina escolar, que 
exige mudanças bruscas 
no dia a dia da família e 
principalmente de seu pet!

No entanto, ao contrá-
rio das crianças, os pets 
não têm compromissos es-
colares e sofrem com essa 

separação de seus donos, 
sentindo-se abandonados. 
O que fazer então?

O mais recomendado é a 
família se envolver em uma 
espécie de força tarefa para 
evitar que cães ou gatos fi-
quem afastados dos donos. 
O prazer deles é estar com 

os donos o tempo todo, 
portanto, quando isso não 
for possível o ideal é criar 
compensações para que 
eles se adaptem com mais 
facilidade à nova fase. 

Converse com eles fre-
quentemente, faça carinhos, 
crie um ambiente rico em 

afazeres para seu cão com 
brinquedos. Além disso, dei-
xe a água sempre fresquinha, 
capriche na ração e quando 
as crianças chegarem da es-
cola, incentive-as a ir direto 
até a casinha do animal.

Assim, aos poucos, eles 
vão entender que, de ago-

ra em diante, o tempo de 
convívio será entremeado 
com as ausências na maior 
parte dos dias. E se possí-
vel passeios em horários 
rotineiros ajudam a com-
preender a rotina da casa. 

É isso aí pessoal! Nos 
vemos na próxima edição.

Campinas, 14 de janeiro de 2022.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO NUCLEO URBANO PARQUE ANA HELENA

Ficam os senhores associados convocados a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da 
Associação dos Proprietários de Lotes do NUCLEO URBANO PARQUE ANA HELENA, Rua Botelho, nr 128 – Bairro 
Ana Helena, Jaguariuna/SP, a realizar-se no dia 29 de janeiro de 2022, às 09H00 em primeira chamada com 
pelo menos 2/3 (dois terços) dos Associados ou às 09h30min em segunda chamada com qualquer número de 
presentes, no Salão de Festas da Associação, localizado a Rua Camata, s/n.º, Bairro Ana Helena, Jaguariúna/SP, 
a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos da Ordem do Dia:
Item 1 – Deliberação sujeita aprovação da adequação da taxa associativa para o próximo período.
Item 2 – Deliberação sujeita aprovação de benfeitorias, bem como sua forma de custeio
Item 3 – Assuntos Gerais

Nelson Roberto Patrocínio - Presidente
Núcleo Urbano Ana Helena

OBSERVAÇÕES:
• Considerando que ainda não vencemos a Pandemia (COVID-19) em nosso país, a assembleia presencial deverá 
ocorrer visando evitar aglomerações, por isso solicitamos que participe 1 (um) representante por unidade;
• Para participar da Assembleia é obrigatório o uso de MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL e Álcool Gel será 
disponibilizado;
• Os senhores associados que não puderem comparecer, poderão fazer-se representar por procuração 
específica, ressaltando o número máximo de 2 (duas) procurações por associado.
• Os associados que não puderem participar e nem se fizerem representar por procuração estarão aprovando 
implicitamente as resoluções tomadas, não sendo aceitas reclamações posteriores.
• Estatuto - Capitulo III, Art. 4º - São direitos dos Associados, Item a) Participar das Assembleias Gerais, 
podendo votar e ser votado para os cargos da Associação, sendo que cada associado terá direito a um voto, 
ressalvado nos casos previstos deste Estatuto. Parágrafo Único – somente os associados em dia com suas 
obrigações poderão gozar dos direitos previstos deste arquivo.
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A moda sempre resgata as cores. Já sa-
bemos que a moda volta de coleções 
anteriores, claro que com ajustes e 
aprimoramento. 
Essa nova coleção promete ser multi-
colorido. Combinações antes jamais 
utilizadas já se tornaram tendência na 
coleção passada. 
O “dopamine dressing” veio para ficar, 
uma referência à dopamina, o neuro-
transmissor produzido pelo organismo 
que provoca sensação de prazer quan-
do liberado. A ideia é se vestir com cores 
vibrantes para se sentir bem.
Inspirada no tão comentado meta-
verso, a Pantone anunciou a Very Peri 
como a cor do ano em 2022. Um mix 
entre “um azul floral com um subtom 
de vermelho vivificante” resulta em um 
roxo azulado, mas sutil. A expectativa é 
que essa cor invada as vitrines, arquite-
tura e design.
Além disso, a moda anos 2000 tam-
bém promete voltar com tudo. Aquela 
vibe mais dark, com xadrez em preto 
e branco. Na coleção atual já observa-
mos vários looks xadrez nas cores do 
próprio verão, sendo uma proposta 
oposta aquilo proposto pelo dark. 
Vale ressaltar, que apesar da estética 
dark, vale estampa de arco-íris, cores 
contrastantes, misturas inusitadas, 
sem restrições. Uma tendência que 
promete atrair uma energia mais feliz 
e despertar aquele espírito mais diver-
tido, que precisamos em 2022. 

Para mais dicas sigam @lojapaulasavioli

Vitória Savioli 

Vem comigo

As cores de 2022
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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 14 de janeiro de 2022 à 20 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 
65º Denise Furtado De Oliveira 
66º Marina Piffer 
67º Raquel Galindo 

 
 

Holambra, 14 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 14 de janeiro de 2022  à 20 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: Assistente Administrativo 40hs – Holambra   
Classificação Candidato 
07º Marcelli Calherani Adani 
08º Evandro Silvestre 

 
 

Holambra, 14 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 14 de janeiro de 2022  à  20 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: Técnico de Enfermagem 40hs – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
17º Aline De Farias Dos Santos  
 

Holambra, 14 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 14 de janeiro de 2022  à 20 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: Técnico de enfermagem 40hs – Amparo  
Classificação Candidato 
06º Rosa Maria Rodrigues 
07º Natalia Dos Santos Silva  

 
Holambra, 14 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 14 de janeiro de 2022  à 20 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 
04º Anna Beatriz De Oliveira Ferreira 

 
FUNÇÃO: Recepcionista 12x36hs – Artur Nogueira 

Classificação Candidato 
09 º Cibele Aparecida Adão 

 
Holambra, 14 de janeiro de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
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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:

BRUNO DE CAMARGO e FRANCINARA DONATO DOS SANTOS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, mecânico de refrigeração, solteiro, nascido 
em CAMPINAS, SP, no dia 04 de dezembro de 1998, residente e domicilia-
do na Rua Vereador Emílio Bergamasco Filho, Nº 151, Residencial Reserva 
da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filho de FÁBIO BENEDITO CAMARGO e 
de SIMONE CRISTINA PESSOTTI DE CAMARGO. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, do lar, solteira, nascida em ITAPIRA, SP, no dia 25 de setem-
bro de 1998, residente e domiciliada na Rua Vereador Emílio Bergamasco 
Filho, Nº 151, Residencial Reserva da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
MÁRCIO CARDOSO DOS SANTOS e de HELENA APARECIDA DO-
NATO DE SOUZA. 

PAULO CÉSAR ZOIA e DHEURY CRISTINA LIMA DE SOUSA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, assistente de operações, divorciado, nascido 
em CAMPINAS, SP, no dia 06 de julho de 1965, residente e domiciliado na 
Rua Durante, Nº 62, Terras da Capela de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de SEBASTIÃO ZOIA e de ELIANA APARECIDA DEMAR-
ÇO ZOIA. Ela, de nacionalidade Brasileira, cabeleireira, solteira, nascida 
em MOGI DAS CRUZES, SP, no dia 02 de setembro de 2000, residente 
e domiciliada na Rua Durante, Nº 62, Terras da Capela de Santo Antônio, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO DIAS DE SOUSA e de RAIMUNDA 
SILVA DE LIMA. 

RAFAEL SOUSA PEREIRA e MARCILENE VERÔNICA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, garçom, solteiro, nascido em MIRANDA 
DO NORTE, MA, no dia 06 de maio de 1988, residente e domiciliado na 
Rua Dr. Paulo Soares Hungria Junior, Nº 304, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de LUIS BARTOLOMEU PEREIRA e de MARIA 
LUIZA MOREIRA SOUSA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
produção, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 22 de setembro de 
1995, residente e domiciliada na Rua Dr. Paulo Soares Hungria Junior, Nº 
304, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCELINO 
ANDRE DA SILVA e de ZELINA COLONTINA CAMPOS. 

REGINALDO COSTA MANTOVANI e DÉBORA LAIZA MEDEIROS 
MACHADO. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, sol-
teiro, nascido em JUNDIAÍ, SP, no dia 24 de fevereiro de 1983, residente 
e domiciliado na Rua José Sebastião Bergamasco, Nº 77, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de DEVAIR MANTOVANI e de SÔNIA 
MARIA COSTA MANTOVANI. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar 
de produção, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 18 de fevereiro 
de 1996, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 1301, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO FRANCISCO MACHADO e de 
LUCIANA MEDEIROS MACHADO. 

JOSÉ ISAEL SANTOS DOS REIS e MARÍLIA MANUELI DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteiro, nascido em ES-
TÂNCIA, SE, no dia 07 de junho de 1995, residente e domiciliado na Rua 
Fernandes, Nº 578, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTE-
NOR GOMES DOS REIS e de MARIA SANTOS DOS REIS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, nascida em BAR-
REIROS, PE, no dia 19 de março de 1999, residente e domiciliada na Rua 
Fernandes, Nº 578, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de AMARO 
MANOEL DA SILVA e de MARIA FRANCISCA DA SILVA. 

ALAN VINICIUS BASSI DE LIMA e EMILY BEATRIZ BARBOSA 
COSTA. Ele, de nacionalidade Brasileira, analista de sistemas, solteiro, nas-
cido em CAMPINAS, SP, no dia 22 de abril de 1993, residente e domiciliado 
na Rua Padre Antônio Joaquim Gomes, Nº 257, Jardim Europa, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de ALAIR TEODORO DE LIMA e de LUCELENE BASSI. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, estudante, solteira, nascida em PASSOS, 
MG, no dia 05 de fevereiro de 2000, residente e domiciliada na Rua Padre 
Antônio Joaquim Gomes, Nº 257, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de EVERSON COSTA e de INGLIDY DANIELA GANDINE BARBOSA. 

JANAELSON RICARDO DA SILVA ALVES e JACIELE SILVA DE 
MELO. Ele, de nacionalidade Brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido 
em PALMEIRA DOS ÍNDIOS, AL, no dia 30 de janeiro de 1989, resi-
dente e domiciliado na Rua Vereador Emílio Bergamasco Filho, Nº 16, 
Residencial Reserva da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ CA-
MILO ALVES FILHO e de MARLUCE RICARDO DA SILVA ALVES. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, nascida em 
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, AL, no dia 13 de abril de 1999, residente e 
domiciliada na Rua Vereador Emílio Bergamasco Filho, Nº 16, Residencial 
Reserva da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filha de DAVI DE MELO e de LU-
CIENE DA SILVA. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei 
e para fins de direito. 
JAGUARIÚNA, 13 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. 


