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Prefeitura de Holambra 
abre inscrições para 
escolinhas e atividades 
esportivas gratuitas

Vice-governador anuncia início 
das obras de recuperação de 
barragem em Artur Nogueira

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) assinou autoriza-
ção para início de obras no maci-
ço da barragem Mateus Mariano 
Cotrins, principal responsável 

pelo abastecimento de água em 
Artur Nogueira. A assinatura 
aconteceu durante a cerimônia 
de inauguração do Poupatempo, 
na sexta-feira, 28.        Página 5

A Prefeitura de Holambra 
está com inscrições abertas para 
atividades esportivas gratuitas 
oferecidas por meio do Depar-
tamento Municipal de Esportes. 

As aulas tem início na próxima 
semana. Dentre as modalidades 
oferecidas estão Alongamento, 
Caminhada, Futebol e Jiu-Jitsu.   

 Página 5

O Hospital Municipal Wal-
ter Ferrari acaba de receber um 
moderno equipamento de resso-
nância magnética, adquirido pela 
Prefeitura de Jaguariúna, o que 

coloca a saúde pública da cidade 
na vanguarda do diagnóstico por 
imagem, uma vez que apenas mu-
nicípios de maior porte possuem 
esse tipo de equipamento na rede 

pública. Com isso, a população 
não precisará mais se deslocar 
para outras cidades para a reali-
zação de exames de ressonância.

Página 7

A Prefeitura de Jaguariúna 
apresentou nesta quinta-fei-
ra, 03, a proposta de reajuste 
dos salários do funcionalismo 

público municipal para 2022. 
O índice apresentado durante 
reunião com o Sindicato dos 
Servidores Públicos Munici-

pais de Jaguariúna é de 15% 
de aumento a todos os funcio-
nários, um dos maiores rea-
justes já anunciados entre os 

municípios da Região Metro-
politana de Campinas (RMC) 
e o segundo maior concedido 
pela Administração Municipal 

desde 2009, quando foram da-
dos 17% de aumento.

Página 4

Prefeitura oferece 15% de 
reajuste salarial aos servidores
Índice está acima da inflação

O aparelho, da marca Siemens e modelo Magnetom Sempra, foi adquirido com recursos federais por R$2,9 milhões

Presidente da ACI Jaguariúna assina contrato de 
construção da nova sede

Jaguariúna ganha equipamento de 
ressonância magnética de última geração

IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna
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Em 95,5% dos municípios a va-
cinação de crianças de 5 a 11 anos 
está ocorrendo. Em relação ao re-
torno às atividades escolares pre-
senciais, 25,9% afirmaram que as 
aulas já começaram e 72,6% in-
formaram que ainda não. Des-
tes, 88,8% têm data para o início.  
As informações foram levantadas 
pela pesquisa realizada pela Con-
federação Nacional de Municípios 
(CNM) sobre a situação da Covid-19 
nos municípios brasileiros. A entida-
de ouviu 1.827 prefeituras entre os 

dias 31 de janeiro e 03 de fevereiro. 
Sobre a obrigatoriedade da compro-
vação da vacina para os alunos que 
começarem a frequentar as aulas pre-
senciais, 21,3% dos gestores locais 
afirmaram que será exigida, 26,2% que 
não haverá essa exigência e na maio-
ria dos municípios pesquisados, 51%, 
ainda não foi tomada essa decisão.  
Neste momento é importante lembrar 
que vacinas salvam e todos devem ser 
imunizados. É uma atitude pessoal e 
coletiva, que protege vidas. A vida 
não é negociável.
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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 homenagem à Sra. Santa Panini 
Siste (96 anos), que partiu para Deus nes-
tas  calendas de fevereiro/2022,  apresen-
taremos, nesta edição, sua genealogia ma-
terna. Ela recebeu em 2011 do Programa 
Municipal e da Casa da Memória Padre 
Gomes o diploma e medalha de represen-
tante das Famílias Pioneiras. Foi   exemplo 
de fé, dignidade e trabalho,  participan-
do ativamente da  vida comunitária e da 
Igreja. A genealogia demonstra a origem 
das famílias e o parentesco existente entre 
elas, por isso este conhecimento é funda-
mental. Vai revelando os laços sanguíneos 
de nossos antepassados tecendo a história 
da constituição de um povo. Mostram fa-
mílias que vencem neste desafio fantástico 
da vida, porque enfrentam a luta. Deixam 
países, singram os mares e do nada cons-
troem suas famílias em nova terra. Com 
seu sangue, suor e lágrimas extraem dela 
leite e mel. Foi a Imigração Italiana. A 
Casa da Memória tem recebido dados da 
Família Corazza-Panini, em sua função de 

coletar memórias, histórias, identidade de 
Jaguariúna. E, hoje, prossegue a série da 
Imigração Italiana sobre esta família pio-
neira que se firmou no Capotuna, em sítio 
adquirido da Fazenda da Barra, na quebra 
da bolsa de Nova Iorque de 1929, com o 
declínio do café. É preciso incentivar a 
pesquisa genealógica das primeiras famí-
lias do Velho Jaguary para não deixar de-
saparecer a história da cidade. Agradáveis 
surpresas se levantam à medida que deslin-
damos as nossas origens. Os genealogistas 
têm contribuído com o respectivo acervo 
desta Instituição de Memória. Sr. Vitório 
Marconato já nos havia mencionado da re-
lação desta família com Marion e, desta, 
com Marconato. A família de José Panini, 
através da esposa, Angelina Corazza liga-
-se à família Marion. Seus pais eram Eugê-
nio Corazza e Eugênia Marion. Analisem 
os relacionamentos sanguíneos de suas fa-
mílias pioneiras com diversas outras cons-
tituindo a base da identidade desse povo e 
desse lugar. Dados pesquisados por Isabel 

Panini Fontanella mostram que Eugênio 
Corazza era filho de Ângelo Corazza e Ma-
ria Bisconsin.  Ângelo era filho de Pietro 
Corazza e Giulia Conte. A esposa de Eugê-
nio Corazza era Eugênia Marion. Esta era 
filha de Valentino Marion e de Maria Fra-
gonese.  O casal Eugênio Corazza e Eugê-
nia Marion chegaram ao Brasil já casados. 
Não se encontrou a data do desembarque 
no Porto de Santos na Hospedaria do Imi-
grante. Ainda pesquisam! Segundo relatos 
de D. Paulina Panini Fontanella seus avós 
maternos foram morar e trabalhar na cultu-
ra do café, na Fazenda Capim Fino. Eram 
pais de onze filhos: Rosa, Antônio, Maria, 
Luíza, Carlos, Ângelo, Linda, Ângelo (II), 
Angelina, Natal e Basílio. A maioria se ca-
sou em Pedreira, alguns foram para Presi-
dente Prudente, e outros, para São Paulo, 
capital. Eugênio era um bom cozinheiro 
e para completar a renda familiar ele e a 
esposa, Eugênia  saiam com sua carroça 
e faziam pratos da época nas festas de ca-
samento nos sítios  dos amigos e conhe-

cidos nesta região.  O prazer pela culiná-
ria foi herdado por alguns filhos e netos, 
que se tornaram conhecidos pelos pratos 
e molhos de pimenta. Relembrando a Fa-
mília de Jaguariúna de José Panini casado 
em 1924 com Angelina Corazza.  Ele era 
filho de Antônio e Elisa Pelincer Panini. 
Formaram nove filhos no Capotuna: Santa, 
Eugênio, Palmira, Joaquim, Luíza, Pauli-
na, Laurindo, Nair e José Luiz. Dentre os 
netos Corazza-Panini de Jaguariúna que 
herdaram dos avós Corazza o gosto pela 
culinária, destacaram-se Joaquim por suas 
conservas e molhos de pimenta e lingui-
ças e Eugênio por suas galinhadas e pratos 
a base de peixes e de caça. As pesquisas 
genealógicas da família continuam através 
das novas gerações e vão revelando cada 
vez mais importantes dados de sua jornada 
na Itália de ontem e no Brasil de hoje. 

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

Dona Santa Panini Sisti , 
Membro  da  Família Corazza

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

Presidente da ACI Jaguariúna assina 
contrato de construção da nova sede

Sejel abre inscrições para seus programas

Reajuste salarial 1
A Prefeitura de Jaguari-

úna já apresentou a propos-
ta de reajuste dos salários 
dos servidores deste ano. O 
índice apresentado duran-
te reunião com o Sindica-
to dos Servidores Públicos 
Municipais de Jaguariúna 
é de 15% de aumento a to-
dos os funcionários, um dos 
maiores reajustes já anun-

ciados entre os municípios 
da RMC (Região Metro-
politana de Campinas) e o 
segundo maior concedido 
pela Administração Munici-
pal desde 2009, quando fo-
ram dados 17% de aumento.

Ressonância
Por falar no prefeito 

Gustavo Reis, ele comemo-
rou nesta semana a chegada 

ao Hospital Municipal Wal-
ter Ferrari do equipamento 
de ressonância magnética, 
adquirido pela Prefeitura de 
Jaguariúna. O aparelho co-
loca a saúde pública da ci-
dade na vanguarda do diag-
nóstico por imagem, uma 
vez que apenas municípios 
de maior porte possuem 
esse tipo de equipamento na 
rede pública. 

Mais empregos
Jaguariúna está entre as 

seis das 20 cidades da RMC 
que mais criaram empregos 
formais em 2021. Segundo 
os dados do Novo Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho, a ci-
dade gerou 3.238 novos pos-
tos de janeiro a dezembro do 
ano passado, a sexta melhor 

marca na RMC, ficando atrás 
apenas de Campinas, Indaia-
tuba, Americana, Sumaré e 
Santa Bárbara d’Oeste. No 
total, foram 15.854 contrata-
ções e 12.616 desligamentos 
em todo o ano passado. O 
setor de Serviços foi o gran-
de responsável pela recupe-
ração no número de vagas, 
criando 2.771 novos postos 
na cidade. 

O IPTU vem aí
A Prefeitura de Jagua-

riúna começou a entregar 
nesta semana os carnês de 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU), taxa 
de licença e Imposto Sobre 
Serviços (ISS) fixo de 2022. 
O serviço de entrega aos 
contribuintes está sendo fei-
to pelos Correios até o pró-
ximo dia 12 de fevereiro. 

 Bastidores do poder

Prefeitura oferece 15% de reajuste 
salarial aos servidores
Índice está acima da inflação 

A Prefeitura de Jagua-
riúna apresentou nesta 
quinta-feira, 03, a propos-
ta de reajuste dos salários 
do funcionalismo público 
municipal para 2022. O 
índice apresentado durante 
reunião com o Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais de Jaguariúna é 
de 15% de aumento a todos 
os funcionários, um dos 

maiores reajustes já anun-
ciados entre os municípios 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) e o 
segundo maior concedido 
pela Administração Muni-
cipal desde 2009, quando 
foram dados 17% de au-
mento.

O índice de 15% pro-
posto pela Prefeitura de 
Jaguariúna supera a infla-

ção oficial medida pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) dos últimos dois 
anos – 10,06% em 2021 e 
4,52% em 2020 –, o que 
dá 14,58% de reposição. 
O aumento será concedido 
em três etapas, sendo 12% 
em março deste ano, 1,5% 
em 2023 e 1,5% em 2024. 

Em 2021, devido à pan-

demia de coronavírus, os 
municípios brasileiros fo-
ram proibidos de conceder 
reajuste salarial ao funcio-
nalismo pela Lei Comple-
mentar nº 173/2020. Em 
2020, já em meio à pande-
mia, a Prefeitura de Jagua-
riúna manteve o reajuste 
de cerca de 5% aprovado 
pela Câmara Municipal e 
reajustou em 17% o vale-

-refeição.
“Mesmo com a proibi-

ção de reajuste em 2021, 
a proposta da Prefeitura 
de Jaguariúna incorpora a 
inflação do ano passado e 
ainda oferece aumento real, 
ou seja, acima da inflação, 
a todo o funcionalismo pú-
blico municipal”, explica 
o prefeito Gustavo Reis 
(MDB). 

Também no início da 
pandemia, a Prefeitura con-
cedeu um bônus salarial de 
insalubridade no valor de 
40% do salário mínimo na-
cional aos funcionários da 
Saúde. Outras medidas de 
valorização do funcionalis-
mo também foram adota-
das, como a antecipação do 
pagamento salarial e do 13º 
salário do funcionalismo.

Jaguariúna

IVAIR OLIVEIRA

Nesta semana o presiden-
te da Associação Comercial 
e Industrial (ACI) de Jagua-
riúna, João Rodrigues, ao 
lado de sua diretoria assinou 
o contrato de construção da 
nova sede. O ato contou 
com a presença de represen-
tantes da empresa de cons-
trução JHE e da empresa 
de Arquitetura Arquiteth.  
A construtora contratada 
PHE iniciou os trabalhos 
no dia 1º de fevereiro. A 
expectativa de conclusão é 
para o dia 30 de novembro 
de 2022, um total de dez 

meses. O valor contratual é 
de R$700.000,00 a serem 
pagos em parcelas mensais, 
o associado e todo cidadão 
poderá conferir os detalhes 
do acordo, informações do 
projeto bem como acompa-
nhar o andamento da obra 
por meio de um portal que 
foi criado no site https://
www.acijaguariuna.com.
br/construcao-da-sede-aci. 
“A forma de se pagar esta 
importante obra para a cida-
de será através da troca do 
pagamento do aluguel pelo 
financiamento da obra, além 

disso, vamos fazer uma cam-
panha de arrecadação para 
angariar o que chamaremos 
de bemfeitor, desta forma a 
marca da empresa será des-
tacada na história da cidade 
e seu nome será lembrado 
em um local especialmente 
que será construído na As-
sociação. Outra alternativa 
é trazermos novos associa-
dos, neste sentido tenho 
feito muitas reuniões, espe-
cialmente para atrair nossa 
indústria, para que se faça 
presente na nossa comuni-
dade, reformulamos o Logo 

da Entidade justamente para 
sinalizar a Indústria que a 
Associação é também a sua 
casa na cidade, e que pode-
mos ajuda-la no quesito do 
Balanço Social, pois além 
de sermos sem fins lucrati-
vos, temos o título de utili-
dade pública, explica João. 
Para o presidente, a sede 
própria sempre foi um so-
nho dos empresários lo-
cais, visto que há 25 anos 
adquiriram o terreno situ-
ado na Rua Silvia Bueno, 
nº484, no centro da cida-
de, e que espera que tudo 

dê certo para entregar este 
importante legado no man-
dado de sua diretoria atitu-
de. Ele explica que é uma 
realização que vai bene-
ficiar muito o associado, 
pois aumentará o número 
de capacitações realizados 
no município, além de ter-
mos um espaço diferencia-
do no centro, que poderá 
ser utilizado por nosso 
associado e bemfeitor. 
“E tem mais! O projeto 
da arquiteta é intimista e 
tem um auditório no piso 
superior, o que facilita 

promover mais cursos. 
Além disso, estamos no 
centro da cidade e não tí-
nhamos nenhum auditório 
com o espaço para 100 
pessoas. A Associação vai 
oferecer isso”, diz João. 
A nova sede também per-
manece acolhendo o posto 
Sebraeaqui que tem sua 
operação nas dependên-
cias da Associação, outros 
parceiros de serviços, e na 
sequência trazermos tam-
bém um serviço de linha 
de crédito, que muito aju-
dará o empreendedor.

Na segunda-feira, 07, 
a Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
(Sejel) abre as inscri-
ções online para todos os 

seus programas, sendo 
eles o Primeiros Passos, 
ProAtiv+ e Viva Melhor. 
As inscrições devem ser 
feitas pelo link ://www.

projetocampeoes.jagua-
riuna.sp.gov.br/.

As aulas do Primeiros 
Passos são para crianças 
e adolescentes nascidos 

entre 2005 e 2015. Do 
Proativ+ são para adul-
tos e idosos a partir dos 
18 anos e o Viva Melhor 
a partir de 40 anos.

Para modalidades de 
piscina, natação e hi-
droginástica, as inscri-
ções devem ser feitas 
exclusivamente na sede 

da Sejel. Após a inscri-
ção efetuada o professor 
responsável entrará em 
contato para iniciar as 
aulas.

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Prefeitura abre inscrições para escolinhas e 
atividades esportivas gratuitas

 Holambra

5

Região

A Prefeitura de Holam-
bra está com inscrições 
abertas para atividades 
esportivas gratuitas ofere-
cidas por meio do Depar-
tamento Municipal de Es-
portes. As aulas tem início 
na próxima semana. Dentre 
as modalidades oferecidas 
estão Alongamento, Cami-
nhada, Futebol e Jiu-Jitsu.

As aulas de Alongamen-
to e Caminhada são reali-
zadas de 2ª a 5ª feira, das 
8h às 9h30, no Complexo 
Esportivo Municipal. Po-
dem participar morado-
res a partir de 40 anos. As 
de Jiu-Jitsu, por sua vez, 
acontecem no Ginásio Mu-
nicipal às terças e quintas, 
entre 18h30 e 19h30, e aos 
sábados, das 15h30 às 17h. 
Moradores a partir de 7 
anos de idade, de ambos os 
sexos, podem se inscrever.

Quem tiver interesse em 
participar da Escolinha de 
Futebol tem como opções 
as aulas realizadas de se-
gunda a sexta feira, das 
8h às 10h, e no período da 
tarde, das 13h às 15h. As 
aulas ocorrem também no 
Complexo Esportivo, nos 

As inscrições devem ser feitas na sede do Departamento de Esportes
DIVULGAÇÃO

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Microsoft compra 
Activision/Blizzard

Algumas semanas 
atrás a Microsoft di-
vulgou em suas redes 
sociais, que compra-
ram a empresa Activi-
sion/Blizzard por US$ 
68,7 bilhões. Porém 
algumas pessoas ques-
tionaram é, se a Mi-
crosoft poderia fazer 
isso, visto que poderia 
configurar na tentativa 
se se tornar um mo-
nopólio. Antes de o 
acordo ser fechado, a 
Comissão Federal de 
Comercio (FTC), vai 
investigar a compra e 
seus impactos. 

A Microsoft já apre-
sentou garantias posi-
tivas sobre a compra, 
dentre essas é que o 
jogo Call Of Duty vai 
continuar a ser multi-
plataformas e a recente 
compra da Bungie pela 
Sony, deve se tornar 
um argumento favorá-

vel para o lado da Mi-
crosoft.

Sony compra Bundie
Esta semana a Sony 

divulgou a recente 
compra da Bundie, por 
US$ 3,6 Bilhões, isto é 
claro foi uma resposta a 
Microsoft pela compra 
da Activison/Blizzard.

A Bundie se torna-
rá uma subsidiaria e 
poderá colocar os seus 
jogos aonde achar me-
lhor, seus jogos devem 
continuar multiplata-
forma.

Ghostwire: Tokyo 
Em uma transmis-

são especial do canal 
da PlayStation, que 
ocorreu no dia 3 de fe-
vereiro, foi anunciado 
que Ghostwire: Tokyo 
chega dia 25 de mar-
ço para PlayStation 5 
e PC.

Esquadrão Suicida: 
Mate a Liga da 

Justiça
A Warner, prova-

velmente, deve adiar 
o jogo para 2023, não 
existe um motivo claro, 
mas pode ser para não 
criar competividade 
entre Esquadrão Suici-
da: Mate Liga da Jus-
tiça e Gotham Knight.

Jogos que deixam 
Game Pass

Alguns jogos que 
estão no catalogo do 
Game Pass, a mais de 
um ano vão deixar o 
serviço em breve. Os 
jogadores têm até o dia 
15 de fevereiro para 
terminar os seguintes 
jogos ou aproveitar o 
desconto de 20% para 
compra-los. São esses:
- Control
- Code Vein
- The Medium
- Final Fantasy XII:   
   The Zodiac Age 
- Project Winter  
- The Falconeer.

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”.

As principais noticias do mundo dos games

arredores da Rua da Ami-
zade (Rua Coberta).

De acordo com o dire-
tor municipal de Esportes, 
André Luís Buzzerio, as 
inscrições devem ser feitas 
na sede do Departamento, 
que fica no Estádio Muni-
cipal Zeno Capato. É ne-
cessário apresentar docu-
mento oficial com foto e 
Cartão Cidadão. O horário 
de atendimento é das 8h às 
12h e das 13h às 17h. O te-
lefone é o (19) 3802-4711.

Alongamento
2ª a 5ª feira, das 8h às 9h30

Local: Complexo Esporti-
vo Municipal

Caminhada
2ª a 5ª feira, das 8h às 9h30
Local: Complexo Esporti-
vo Municipal

Escolinha de Futebol
2ª a 6ª feira, das 8h às 10h
2ª a 6ª feira, das 13h às 15h
Local: Complexo Esporti-
vo Municipal

Jiu-Jitsu
3ª a 5ª, das 18h30 às 19h30
Sábados, das 15h30 às 17h. 
Local: Ginásio Municipal

Vice-governador anuncia início das 
obras de recuperação de barragem 

O vice-governador Ro-
drigo Garcia (PSDB) assi-
nou autorização para iní-
cio de obras no maciço da 
barragem Mateus Mariano 
Cotrins, principal respon-
sável pelo abastecimento 
de água em Artur Noguei-
ra. A assinatura aconteceu 
durante a cerimônia de 
inauguração do Poupatem-
po, na sexta-feira, 28. 

A barragem apresenta 
vários pontos de erosão e 
infiltração de água no ma-
ciço. A intervenção deve 
durar seis meses e prevê 
recuperação da estrutura, 
implantação de um dissi-
pador de energia no verte-
douro e controle de erosão 
na saída do canal que liga 
o descarregador de fundo e 
o vertedouro ao rio.

Em 2021, o governador 
João Dória (PSDB) havia 
anunciado a abertura de 
crédito suplementar ao Or-
çamento Fiscal no Departa-

mento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE) para a ela-
boração do projeto e execu-
ção de reparos na represa. 
No mesmo ano, o prefeito 
Lucas Sia (PSD) esteve 
junto ao governador para 
a assinatura do autorizo 
que celebra o convênio de 
R$5.477.133,00 para pro-
jeto e reparação do local.

“Essas obras são de ex-
trema importância para o 
município, visto que o sis-
tema de captação de água 
da represa é responsável 
por atender a demanda de 
70% da população de Artur 
Nogueira. Agradeço todo 
o empenho do governador 
João Dória e do vice Ro-
drigo Garcia em atenderem 
mais essa demanda”, disse. 

Gabriela Montoya, 
presidente do Serviço de 
Água e Esgoto (Saean) e 
do PSDB em Artur No-
gueira, pontua que a obra 
será voltada à reforma do 

Talude que tem caráter 
emergencial. “Essa pri-
meira é muito importante 
para o município porque 
impedirá o rompimento da 
barragem. Continuaremos 
na luta para a vinda de no-
vos recursos para que pos-
samos fazer todos os repa-
ros necessários nas duas 
etapas e manter o abaste-
cimento da cidade para os 
próximos 10 anos”, afirma. 

A presidente da au-
tarquia ainda frisa que, 
segundo orientações do 
DAEE, o período mais 
adequado para as obras é 
durante a estiagem. Nes-
se período, há diminuição 
dos índices pluviométri-
cos que permitirão que os 
serviços sejam executados 
com o reservatório em ní-
veis mais baixos. Além de 
propiciar melhores condi-
ções para a movimentação 
de terra e compactação do 
maciço.

 Artur Nogueira

 Amparo

Câmara retoma sessões no dia 07
As sessões ordinárias da 
Câmara Municipal de Am-
paro retornam na segunda-

-feira, 07, depois do reces-
so parlamentar. A reunião 
tem início às 19h e será 

transmitida ao vivo pelo 
canal oficial do Youtube 
do Legislativo Amparense.
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Morungaba

Mutirão de vacinação para crianças  
e adultos ocorre neste sábado, 05

Morungaba é destaque na “Viagem e Turismo”

A ação ocorre das 9h às 15h; Confira os locais

A Prefeitura da Es-
tância Climática de Mo-
rungaba promove neste 
sábado, 05, o Mutirão de 
Vacinação contra a Co-
vid-19 para crianças e 
adultos. A ação ocorre das 

9h às 15h.
As crianças de 6 a 11 

anos devem ser vacinadas 
na EMEF Antônio Rodri-
gues da Silva, à Rua 13 
de Mario – Centro. Para 
agilizar o atendimento, é 

necessário efetuar o pré-
-cadastro no site: vacina-
ja.sp.gov.br. É obrigatória 
a presença da mãe, do pai 
ou do responsável legal e 
a apresentação do CPF ou 
do Cartão SUS.

Para receber a 2ª dose, 
a dose adicional ou algu-
ma dose que esteja em 
atraso, os adultos devem 
comparecer no Centro de 
Saúde Dr. Romeu Bueno 
de Aguiar, à Praça João 

Pessoa, nº 134 – Centro.
Além do dia do Muti-

rão, as crianças de 6 a 11 
anos podem ser vacinadas 
também sem necessidade 
de agendamento, de se-
gunda a sexta-feira, das 

8h às 14h30 no Centro de 
Saúde Dr. Romeu Bueno 
de Aguiar e na Unidade de 
Saúde “Amélia Stranieri 
Frare”, à Rua Luiza Go-
rete Frare do Nascimento, 
nº 201 – Jd. Amélia.

O site Viagem e Turis-
mo do Grupo Editora Abril 
publicou em sua edição 

online de janeiro deste ano 
a reportagem com o título 
“Circuito das Frutas é óti-

ma opção de bate e volta 
desde São Paulo” na qual 
citou Morungaba e suas 

particularidades, dentre 
outras cidades. A matéria 
destaca a Estância Climáti-

ca pelas produções de uva, 
figo, laranja, maracujá e 
pêssego, o famoso Túnel 

de Bambu e os tradicionais 
Doces David e Companhia 
das Ervas.

Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Categoria de 
base do Guarani 
FC realiza série 
de quatro jogos 
amistosos

Base do Guarani FC recebe convite para disputar torneio internacional na Argentina

A partir do próximo sá-
bado as categorias de base 
do Guarani FC realizam 
jogos amistosos no estádio 
Leonardo Frare e no está-
dio Fioravante Frare como 
parte importante da pre-
paração das equipes para 
a disputa da 4ª edição do 
Interior Cup que tem início 
dia 12 de março e também 
para a formação das equi-
pes sub 11 e sub 13 para 
a disputa do campeonato 
paulista previsto para co-
meçar na segunda quinze-
na de maio. Esses jogos fa-
zem parte da programação 
das equipes e estavam pre-
vistos para começar neste 

final de semana, porém, 
devido às chuvas ficaram 
agendados para o próximo 
final de semana.

As equipes bugrinas irão 
jogar contra as fortes equi-
pes do Taubaté, Brasilis F C 
e União Mogi e Flamengo 
de Guarulhos, sendo que, 
todos esses jogos serão re-
alizados em Morungaba 
aos sábados de manhã nos 
estádios Leonardo Frare e 
Fioravente Frare.

08h – Sub 10 (2012)
08h50 – Sub 11 (2011)
09h40 – Sub 12 (2010)
10h30 – Sub 13 (2009)
11h30 – Sub 14 (2008)

Na sexta-feira a comis-
são técnica responsável 
pelas categorias de base 
do Guarani FC em Mo-
rungaba foi surpreendida 
com um convite especial. 
Na oportunidade, um re-
presentante das catego-

rias de base do New Old 
Boys da Argentina entrou 
em contato e fez o convi-
te para que duas equipes 
da base bugrina (sub 12 
e sub 13) participe de um 
torneio internacional na 
cidade de Rosário, na Ar-

gentina, entre os dias 17 e 
24 de julho deste ano.

De acordo com os or-
ganizadores, a compe-
tição deve contar com 
equipes tradicionais 
como New Old Boys e 
Rosário Central da Ar-

gentina, Penãrol e Ren-
tista do Uruguai, Can-
talao e Sports Boys do 
Peru, Miami Macabbi 
dos Estados Unidos, The 
Strongest e Real Poto-
si  Bolívia, EMELEC do 
Equador, entre outros. A 

direção do projeto base 
Morungaba aguarda a 
confirmação para come-
çar a traçar a logística da 
competição. O importan-
te mesmo é o reconheci-
mento internacional do 
Guarani FC e do traba-

lho de ex-
c e l ê n c i a 
realizado 
em Mo-
rungaba.

Equipe sub 14 do Guarani FC
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Jaguariúna ganha equipamento de 
ressonância magnética de última geração
Equipamento coloca saúde pública do município na vanguarda do diagnóstico por imagem

operação em  poucos dias, 
com previsão de realização 
de 200 exames por mês. “A 
chegada desse equipamen-
to envolveu uma grande 
operação, com uma série 
de procedimentos desen-
volvidos há vários meses 
pela Secretaria de Saúde, 

como adaptações estrutu-
rais no local, blindagem 
do ambiente, instalações 
elétricas, instalação de ar 
condicionado, entre ou-
tros”, explica.

“A chegada desse equi-
pamento é um importante 
avanço para a área da saú-

de do nosso município, 
pois com ele conseguire-
mos atender toda a nossa 
demanda de exames de 
ressonância magnética 
com qualidade e seguran-
ça, zerando a nossa fila de 
espera”, completa Maria 
do Carmo.

Saiba mais
O Siemens Magnetom 

Sempra é um equipamen-
to de 1,5 Tesla, que su-
porta até 200 quilos, pro-
porcionando conforto e 
bem-estar aos pacientes. 
Com capacidade de rea-
lizar exames em até 12 

minutos, apresenta ima-
gens de alta qualidade 
de diagnóstico, podendo 
ser aplicado em diver-
sas especialidades como 
neurologia, angiografia, 
cardiologia, oncologia, 
ortopedia, pediatria, en-
tre outras.

Escola das Artes abre matrículas 
para novos alunos

Fazenda da Barra ganha 
novo centro de eventos

O aparelho, da marca Siemens e modelo Magnetom Sempra, foi adquirido com recursos federais por R$2,9 milhões

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

IVAIR OLIVEIRA

ela, o projeto já foi licitado 
e as obras devem começar 
já neste mês de fevereiro.

O ministro do Turismo, 
Gilson Machado Neto, res-
saltou que a obra trará be-
nefícios econômicos para 
a região, além de dar um 
novo equipamento para o 
turismo de negócios e de 
eventos do país. “A prio-
ridade do nosso governo é 
investir em obras que real-
mente impactam na quali-
dade de vida da população 
e no desenvolvimento eco-
nômico das diversas regi-
ões”, afirma o ministro.

O Ministério do Turis-
mo destaca a relevância 
de Jaguariúna como cida-
de turística e promotora 

de grandes eventos, como 
o tradicional rodeio. Tam-
bém cita o passeio da Ma-
ria Fumaça e a realização 
de festas e eventos, como 
o “Café com Viola”, festas 
juninas, entre outros.

“Poder executar mais 
uma obra em convênio 
com o Ministério do Turis-
mo é algo que coroa nosso 
trabalho de anos na cidade. 
Já fizemos a Estação de 
Guedes, a revitalização da 
Fazenda da Barra, o novo 
portal de entrada da cida-
de, o Boulevard do Cen-
tro Cultural, o conjunto 
de deck e pedalinhos do 
Parque dos Lagos e agora 
faremos o centro de even-
tos”, conclui a secretária.

A Escola das Artes de 
Jaguariúna abre na se-
gunda-feira, 07, as ma-
trículas de novos alunos 
para os cursos na moda-
lidade presencial. São 
oferecidas mais de 1.600 
vagas distribuídas entre 
os cursos de música, ar-
tes visuais, artes da cena, 
idiomas, pilates, gastro-
nomia, capoeira, perfu-
maria e decoração e ma-
quiagem artística.

Para que mais pessoas 
tenham acesso aos cursos 
oferecidos na Escola das 
Artes, a matrícula é volta-
da apenas para novos alu-
nos, e o limite é de apenas 
um curso por aluno. Para 
a realização da matrícu-
la, os interessados devem 
apresentar cópia do Car-
tão Cidadão, cópia do RG, 

CNH ou certidão de nasci-
mento e cópia do compro-
vante de residência. 

Segundo a Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Cultura, as matrículas de-
vem ser realizadas na uni-
dade da Escola das Artes 
do Parque Santa Maria, nos 
seguintes dias e horários:
segunda-feira, 07 – das 
7h às 12h e das 13h30 às 
20h
terça-feira, 08 – das 8h às 
12h e das 13h30 às 20h
quarta-feira, 09 – das 8h 
às 12h e das 13h30 às 20h
quinta-feira, 10 – das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17h
sexta-feira, 11 – das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h

“Todas as aulas estão 
sendo programadas com 
número reduzido de alu-

nos por turma e a obri-
gatoriedade do uso de 
máscara. Desta forma, 
respeitamos o distancia-
mento e os protocolos sa-
nitários para a Covid-19”, 
explica a secretária de Tu-
rismo e Cultura de Jagua-
riúna, Maria das Graças 
Hansen Albaran Santos.

“Uma novidade deste 
ano será o curso de libras, 
muito solicitado pela po-
pulação. Também iremos 
trabalhar com o empre-
endedorismo, trazendo 
o curso de perfumaria e 
decoração”, completa. 
Ainda segundo a secretá-
ria, outras novidades são 
a volta do curso de rit-
mos e o início dos cursos 
de dança do ventre aeró-
bica e práticas de banda e 
fanfarra.

Todas as aulas estão sendo programadas com número reduzido de alunos por turma

IVAIR OLIVEIRA
IVAIR OLIVEIRA

O projeto foi licitado e as obras devem começar neste mês de fevereiro

A Fazenda da Barra, 
espaço histórico que foi 
recentemente revitalizado 
pela Prefeitura de Jagua-
riúna, ganha em breve um 
centro de eventos. O proje-
to do novo centro foi desta-
que do portal do Ministério 
do Turismo, com a confir-
mação pelo ministro do 
Turismo, Gilson Machado 
Neto, da realização da obra 
em Jaguariúna com recur-
sos do governo federal na 
ordem de R$1,77 milhão, 
oriundos do Ministério do 
Turismo.

O espaço terá 10.800 
metros quadrados e conta-
rá com uma arena de apre-
sentações multiuso com 
área de estar, lanchonete, 
sanitários, áreas funcionais 
para animais, veículos e 
equipamentos, área de car-
ga e descarga e para trai-
lers. A expectativa é de que 
o espaço fique pronto em 
menos de dois anos.

“O projeto visa diver-
sificar e incrementar o tu-
rismo no município. Esse 
centro de eventos poderá 
receber turistas de todos os 
lugares o ano todo. Desde 
eventos de cavalos de raça 
ao agronegócio, que podem 
fomentar de forma efetiva 
a economia local”, expli-
ca a secretária de Turismo 
e Cultura de Jaguariúna, 
Maria das Graças Hansen 
Albaran Santos. Segundo 

O Hospital Municipal 
Walter Ferrari acaba de 
receber um moderno equi-
pamento de ressonância 
magnética, adquirido pela 
Prefeitura de Jaguariúna, o 
que coloca a saúde públi-
ca da cidade na vanguarda 
do diagnóstico por ima-
gem, uma vez que apenas 
municípios de maior porte 
possuem esse tipo de equi-
pamento na rede pública. 
Com isso, a população não 
precisará mais se deslocar 
para outras cidades para a 
realização de exames de 
ressonância.

O aparelho, da marca 
Siemens e modelo Magne-
tom Sempra, foi adquirido 
com recursos federais por 
R$2,9 milhões e é de últi-
ma geração tecnológica. A 
Prefeitura também investiu 
R$560 mil nas adaptações 
estruturais e construção de 
uma sala baritada – com 
proteção radiológica – para 
receber o equipamento de 
ressonância dentro do hos-
pital. O aparelho está sen-
do instalado no setor de 
diagnósticos de imagem, 
onde já se encontram os 
equipamentos de raio-x e 
de tomografia.

Segundo a secretária de 
Saúde de Jaguariúna, Ma-
ria do Carmo de Oliveira 
Pelisão, a expectativa é de 
que o aparelho entre em 

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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MAHLE Jaguariúna conquista a marca 
de 20 milhões de unidades vendidas

guro e agradável.
– Melhoria contínua 

nos processos produtivos 
e na qualidade de nossos 

produtos.
– Preservar os Princí-

pios de Liderança e sem-
pre trabalhar com foco e 

determinação.

Você contribuiu com 
esse resultado e faz parte 

dessa vitoriosa história. 
Por isso, em nome de toda 
a direção da MAHLE, o 
nosso Muito Obrigado!!

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

DIVULGAÇÃO

O grupo MAHLE está 
comemorando, pois, a uni-
dade BU4 Compressores 
localizada em Jaguariú-
na atingiu o marco de 20 
milhões de unidades ven-
didas. Toda essa caminha-
da teve seu início há 22 
anos, onde inicialmente 
(enquanto Delphi) a plan-
ta foi idealizada para uma 
produção anual de 350 mil 
unidades de compressores.

Diante da certeza de 
um futuro promissor e 
longevidade da operação, 
registramos o momento 
do primeiro embarque de 
compressores variáveis 
produzidos em nossa uni-
dade que ocorreu exata-
mente as 11h do dia 06 de 
julho de 2000, onde foram 
despachados 144 compres-
sores para General Motors 
do Brasil.

Desde o início até os 
dias atuais aproximada-
mente 3 mil pessoas parti-
ciparam desta jornada com 
cerca de 150 mil horas tra-
balhadas distribuídas em 
mais de 7.000 dias. São 
números que levam a nos-
sa unidade a AGRADE-
CER o tempo dedicado de 
cada um dos nossos cola-

boradores.
Em 04 de fevereiro 

2022 registramos muito 
mais do que a marca de 
20 milhões de unidades 
produzidas, esta conquista 
representa todo empenho e 
dedicação das pessoas en-
volvidas nessa trajetória de 
sucesso e solidez de nosso 
produto no mercado.

A excelente performan-
ce de nossos produtos, os 
altos índices de qualidade 
e o elevado nível de aten-
dimento aos clientes nos 
colocaram na liderança do 
mercado regional. Hoje 
estamos capacitados para 
uma produção anual de 1,8 
milhões de compressores 
e equipamos os principais 
veículos situados no topo 
do ranking de vendas no 
Brasil, esse resultado nos 
traz muita satisfação, mas 
também promove desafios.

Diante desse potencial 
e dedicação reconhecidos, 
contamos com todo o time 
para transformarmos esses 
desafios em motivação e 
movimento que continue 
impulsionando na busca 
constante por:

– Manter o ambiente de 
trabalho cada vez mais se-

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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O tema é de extrema 
importância, pois aconte-
ce no dia a dia das pessoas 
que procuram emprego, e 
em algum momento é ne-
gado emprego por conta 
da pessoa ter o seu nome 
negativado nos órgãos dos 
devedores, como o SERA-
SA, SCPC, entre outros. 

Mas aí vem a pergunta 
que não quer calar.  Isso 
pode acontecer, existem 
regras para impedir ou no 
mínimo inibi essas ques-
tões? 

Sendo que hoje temos 
em torno de 63,5 milhões 
de pessoas inadimplente 
no Brasil.

Como enfrentar essa 
questão, sendo que é pre-
ciso ter emprego para pa-
gar às suas obrigações e 
compromissos da vida co-
tidiana.

Não pretendo esgotar 
aqui essa discussão, pois 
entendo que esse tema é 
muito complexo e cheio 
de discussões, mas, é pre-
ciso enfrentar essa questão 
de frente, e nisso, trago 
minha contribuição neste 
texto.

A primeira questão é 
buscar responder se a em-
presa pode negar emprego 
por conta do seu nome e 
CPF estar negativado nos 
órgãos de proteção ao cré-
dito. 

A resposta é que não 

pode. Isso mesmo, a em-
presa não pode negar em-
prego para quem está com 
o nome negativado nos ór-
gãos de devedores, como 
SERASA, SCPC, entre 
outros. 

Nisso os recrutadores 
das empresas não podem 
usar a consulta nos órgãos 
de proteção ao crédito, 
como SERASA, SCPC, 
para avaliar a contratação 
de um candidato, com base 

na sua condição de negati-
vado. 

Se a empresa usa esse 
tipo de expediente para 
com o candidato a vaga de 
emprego, comete ilegali-
dade, pois está infringindo 
à proteção à intimidade, 
violando dados que são 
protegidos pela Lei Ge-
ral de Proteção de Dados 
– LGPD, sendo que não 
pode ser usado consultas 
em órgãos de proteção ao 

crédito fora da finalidade a 
que é permitida, saber se a 
pessoa tem crédito ou não, 
do contrário há um cons-
trangimento à pessoa. 

Ainda, nesse mesmo 
sentido, posso afirmar que 
essa prática é ato discri-
minatório durante o recru-
tamento de pessoas, nos 
termos da Lei 9.029/95, 
como diz, vejamos: 

Proíbe a exigência de 
atestados de gravidez e es-

terilização, e outras práti-
cas discriminatórias, para 
efeitos admissionais ou de 
permanência da relação 
jurídica de trabalho, e dá 
outras providências. 

A lei também imputa 
a prática discriminatória 
como crime ao emprega-
dor que assim proceder, 
com pena de detenção de 
um a dois anos e multa.

O TST – Tribunal Supe-
rior do Trabalho, se mani-
festou sobre essa temática, 
sendo um caso que foi ne-
gado para o candidato ao 
emprego, pois tinha o seu 
nome inserido nos órgãos 
de proteção ao crédito. 

Com este entendimen-
to, o Tribunal Superior 
do Trabalho considerou 
discriminatória a pesquisa 
de dados crédito de candi-
datos a vagas de motorista 
feita por uma empresa de 
Brasília. 

Na ação civil pública, 
o Ministério Público do 
Trabalho sustentou que a 
empresa de gestão de ris-
cos compila em banco de 
dados informações pesso-
ais (distribuição criminal, 
SPC e Serasa, entre ou-
tras). O representante da 
empresa admitiu, durante 
o procedimento investi-
gatório conduzido pelo 
MPT, que a companhia faz 
consultas diárias de novos 
interessados em vagas de 

emprego.

A ministra Delaíde 
Miranda Arantes, relatora 
do caso, assinalou que o 
artigo 1º da Lei 9.029/95 
proíbe a adoção de práti-
cas discriminatórias nas 
relações de trabalho. Para 
ela, qualquer restrição ao 
acesso de um candidato a 
uma vaga de emprego por 
seu nome constar em listas 
de serviços de proteção ao 
crédito é ato discriminató-
rio, pois impede a contra-
tação sem justificativa ra-
zoável e plausível e viola 
os princípios da dignida-
de da pessoa humana, do 
valor social do trabalho, 
da isonomia e da não dis-
criminação, previstos na 
Constituição da Repúbli-
ca.

Pelo exposto, nesse tex-
to, a conclusão é que não 
pode haver discriminação 
se o candidato está com o 
seu CPF negativado nos 
órgãos de proteção ao cré-
dito.

Caso isso o corra com 
você, deve ter prova da 
discriminação e ajuizar 
ação na Justiça Trabalhista 
contra esse empregador. 

Espero ter contribuído 
com essa discussão e elu-
cidar algumas questões so-
bre esse assunto. 

Um excelente fim de 
semana.

Desde de 1º de abril de 
2021 está vigente a Lei nº. 
14.133, que substituirá, 
na integralidade, as leis nº 
8.666/93 e nº 10.520/02. 
Contudo, é importante res-
saltar, que até 31/03/2023 
a Administração Pública 
poderá se valer da utiliza-
ção da legislação publicada 
recentemente ou das leis 
anteriores, porém não pode 
se utilizar das mesmas con-
comitantemente, tendo que 
fazer a opção.

As principais mudanças 

trazidas pela Lei nº. 
14.133/2021 são:
· Criação do Portal Na-

cional de Contratações 
Públicas – PNCP, onde 
todos os editais, contra-
tos e aditivos oriundos 
destes deverão estar dis-
poníveis no referido site, 
sob pena de nulidade dos 
atos;

· Os editais publicados 
através desta nova lei 
não poderão se valer 
mais das modalidades 
convite e tomada de 
preços, onde fora criada 

uma nova modalidade, 
a do “diálogo competiti-
vo”, trazendo mais perto 
da Administração Públi-
ca as pessoas físicas e 
jurídicas privadas;

· Fora criada a matriz de 
riscos, que consiste em 
cláusula contratual de-
finidora de riscos e res-
ponsabilidades entre as 
partes e caracterizadora 
do equilíbrio econômi-
co-financeiro inicial do 
contrato;

· Os entes públicos uti-
lizam bastante a figura 

do credenciamento, que 
serve para credenciar 
pessoas físicas ou jurídi-
cas interessadas em for-
necer ou prestar deter-
minados serviços / bens, 
nos preços fixados pela 
Administração e demais 
condições, onde a nova 
lei estabelece a forma 
deste, sendo que antes 
não existia esta figura 
expressa;

· Os documentos podem 
ser autenticados não so-
mente por servidores pú-
blicos, mas por qualquer 

advogado, através de de-
claração de autenticida-
de, como é no judiciário;

· Os contratos de forne-
cimento contínuos que 
antes em tese não po-
deriam ser prorrogados, 
com a nova lei podem 
ter duração de 5 (cinco) 
anos, como era na hipó-
tese de serviços continu-
ados, que em determina-
das hipóteses, contratos 
de serviços contínuos 
podem ter duração hoje 
com a nova lei o prazo 
de 10 (dez) anos;

· Por fim, a nova lei di-
minui o prazo em que a 
Administração pode ficar 
inadimplente com os for-
necedores / prestadores 
de serviços, onde o prazo 
anterior em tese era de 90 
(noventa) dias de atraso, 
a contar do vencimento 
da nota fiscal ou docu-
mento equivalente, e hoje 
o prazo diminuiu para 2 
(dois) meses, a contar da 
emissão da nota fiscal, 
podendo o contratado 
optar pela extinção do 
contrato.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

É correto a empresa negar contratação de emprego para 
quem tem negativação nos órgãos de proteção ao crédito? 

Principais mudanças na Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

Por Alexandre Patrussi de Souza – Advogado 
Especializado em Direito Público, com ênfase 

em Licitações e Contratos
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Ainda que, a prin-
cípio, possam parecer 
a mesma coisa, heran-
ça e espólio se diferem 
um pouco. Enquanto a 
herança é definida pelo 
conjunto de bens, di-
reitos e deveres que um 
falecido deixa, o espólio 
é a reunião dos bens que 
serão parte da sucessão 
e, assim, passados aos 
herdeiros.

Esse processo de su-
cessão, que pode envol-
ver inventários, holdin-
gs etc, abrange, além de 
alguns procedimentos 
burocráticos inerentes, o 
pagamento de taxas, ta-
rifas e tributos ou custos. 
Alguns dos tributos serão 
o tema do nosso artigo de 
hoje. Acompanhe!

Espólio, Herança e 
Tributos

O processo de suces-
são pode envolver diver-
sos custos, entre eles os 
tributos referentes a cada 
tipo de procedimento. 
Estar prevenido em rela-
ção a eles é a melhor op-
ção para que a sucessão 
não seja objeto de gran-
de preocupação. Alguns 
valores desses gastos, no 
andamento do processo, 
podem variar, de acordo 
com o Estado e a com-
plexidade da questão.

ITCMD
O ITCMD (impos-

to de transmissão cau-

sa mortis e doação), 
por exemplo, por ser de 
competência de cada Es-
tado e do Distrito Fede-
ral, é um dos que sofrerá 
divergência na quantia. 
Ele é calculado sobre o 
valor venal de referên-
cia. Os contribuintes 
desse imposto serão os 
herdeiros e legatários. E 
sem o seu pagamento, a 
sucessão não poderá ser 
concluída.

Tal tributo, além de 
diferir, ainda pode ter sua 
alíquota fixa ou variável, 
dependendo de como 
cada Estado trabalha com 
ela. A lógica por trás do 
método que varia é tentar 
cobrar um valor justo ao 
contribuinte, que pagará 
mais, se tiver ganhado 
mais. Em São Paulo, por 
exemplo, temos uma alí-
quota única de 4%. Já na 
Bahia, temos uma varia-
ção de 4% a 8%.

Impostos Devidos
Importante também 

colocar que os suces-
sores são responsáveis 
pelos tributos não pagos 
pelo de cujus, limitado 
esse valor até o quinhão 
do legado. Já o espólio 
será responsável pelos 
tributos até a data da su-
cessão.  Atente-se para 
o fato de que a Receita 
tem 5 anos para fazer o 
lançamento do contri-
buinte na dívida ativa, 
podendo acontecer de o 

herdeiro ser notificado 
tempos após a sucessão.

Então, resumindo, te-
mos que cabe ao espólio 
a responsabilidade pelos 
tributos não pagos pelo 
falecido, até a data da 
partilha. Após, os herdei-
ros serão os responsáveis.

IRPF
As declarações do 

espólio podem ser clas-
sificadas em: inicial 
(ano-calendário do fale-
cimento), intermediária 
(durante o processo da 
partilha) e final (após o 
término do processo). 
Será preciso informar 
nome e CPF do de cujus 
no momento. Enquanto 
o processo ainda estiver 
em curso, a declaração 
será apresentada pelo in-
ventariante, em nome do 
espólio. Já a declaração 
final será feita em pro-
grama específico.

Caso você seja her-
deiro, deverá acrescen-
tar os bens na sua de-
claração de IR após a 
conclusão da partilha. 
Eles deverão ser discri-
minados como herança, 
juntamente com o CPF 
do falecido.

Então, esse foi mais 
um artigo da nossa sequ-
ência do tema de suces-
são familiar. Atente-se 
aos tributos relaciona-
dos ao espólio e à he-
rança, para que não haja 
surpresas depois.

Sucessão familiar: Empresas agro 
e produtores rurais - impostos

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

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

CEOs do agronegócio no Brasil 
confiam em uma retomada da economia global em 2022, 
revela pesquisa da PwC
77% dos executivos brasileiros do setor estão otimistas com as perspectivas econômicas globais neste ano

Executivos do agro-
negócio brasileiro acom-
panham uma tendência 
global e demonstram oti-
mismo em relação à ex-
pectativa de crescimento 
da economia global. Os 
dados estão na 25ª edi-
ção da Pesquisa Global 
com CEOs da PwC (25th 
Annual Global CEO Sur-
vey), que ouviu mais de 
4.400 executivos, em 89 
países, com uma partici-
pação expressiva de líde-
res do Brasil.

Para 77% dos execu-
tivos do agronegócio no 
Brasil a economia global 
deve acelerar neste ano. 
O percentual é equiva-
lente à média mundial e 
também à média Brasil. 
Porém, quando o assunto 
é a perspectiva de cresci-
mento do PIB no Brasil 
neste mesmo período, o 
otimismo cai para 57% 

entre os executivos do 
agronegócio brasileiro. 
Outros 30% avaliam o ris-
co de uma desaceleração 
neste mesmo período, en-
quanto 13% projetam um 
cenário de estabilidade.

A confiança volta a 
crescer quando os CEOs 
avaliam a perspectiva 
de crescimento das suas 
empresas nos próximos 
12 meses. Para 74% dos 
líderes do agronegócio 
ouvidos na pesquisa, as 
receitas tendem a crescer 
neste ano, uma confian-
ça superior à média dos 
líderes brasileiros (63%) 
e do mundo (56%). Esse 
otimismo aumenta para 
80%, quando é medida a 
confiança para os próxi-
mos três anos.

“O agronegócio é mui-
to importante para o Bra-
sil e vem aumentando 
ano a ano sua represen-

tatividade no PIB brasi-
leiro, gerando riquezas 
e atraindo investimentos 
em toda a cadeia, princi-
palmente em tecnologia. 
O otimismo é mais do 
que justificado pelos re-
sultados que esta indús-
tria vem obtendo nos últi-
mos anos”, afirma o sócio 
da PwC Brasil, Maurício 
Moraes.

Estados Unidos e Chi-
na são os mercados mais 
importantes para o setor 
na perspectiva de cres-
cimento de receita neste 
ano, os dois países fo-
ram mencionados, res-
pectivamente, por 63% 
e 60% dos participantes. 
O percentual indica que 
estes mercados são mais 
relevantes para o Agro-
negócio brasileiro que 
para outros setores par-
ticipantes da pesquisa 
no país. Enquanto 50% 

dos executivos brasilei-
ros indicaram os Estados 
Unidos como mercado 
estratégico, a China foi 
mencionada por 34% dos 
participantes.

Riscos e Compromissos
Para os executivos ou-

vidos na CEO Survey, a 
volatilidade macroeconô-
mica (57%), as mudan-
ças climáticas (50%) e os 
riscos cibernéticos (27%) 
são as três principais pre-
ocupações que podem 
impactar negativamente 
os negócios em 2022.

Em relação às práticas 
ESG, o nível de compro-
misso das empresas do 
setor no Brasil está acima 
da média mundial, 47% 
afirmam ter compromis-
sos de carbono neutro e 
43% estão com compro-
missos em desenvolvi-
mento, enquanto a média 

global de empresas que 
assumiram compromis-
sos de carbono neutro é 
de 26% e de 31% na mé-
dia Brasil.

Esta mesma tendência 
está evidente nos com-
promissos Net Zero, 37% 
das empresas do agrone-
gócio brasileiro possuem 
compromissos firmados, 
enquanto nos demais se-
tores no Brasil o percen-
tual é de 27% e a média 
global é de 22% entre os 
participantes do estudo.

“Práticas de ESG são 
fundamentais para todos 
os setores, porém para o 
Agronegócio são ainda 
mais relevantes. O con-
sumidor e os agentes fi-
nanceiros e de comércio 
internacional estão cada 
vez mais exigentes”, re-
força Moraes.

67% dos líderes par-
ticipantes afirmam que 

mitigar os riscos das mu-
danças climáticas está por 
trás da sua estratégia de 
compromisso de carbono 
neutro ou net zero, va-
lor maior do que a média 
global que foi de 61%. O 
mesmo percentual (61%) 
também indica que os 
compromissos foram im-
pactados pelas expectati-
vas dos consumidores.

Assim como na média 
nacional, as tendências 
de longo prazo do setor 
são o principal fator para 
geração de valor financei-
ro para os CEOs de agri-
business no Brasil. 73% 
deles acreditam nessa re-
alidade. 50% dos CEOs 
brasileiros do agronegó-
cio afirmaram que inves-
tem em novos projetos 
pelo menos a cada ano, 
43% fazem aquisições de 
empresas, em média, a 
cada dois anos.

https://mariaditasenepol.com.br/
https://bluesol.com.br/jaguariuna-fotovoltz/
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Cuidados pós-festas e 
férias com seus pets

Exames de checagem 
em seu pet pós viagem são 
de suma importância para 
verificar se não houve con-
tato com parasitas como 
vermes e ou carrapatos, 
até mesmo outros contac-
tantes. No entanto, reforço 
a informação que a atuali-
zação preventiva de seus 
pets contra pulgas carrapa-
tos e vermes devem estar 
atualizadas antes durante e 
depois das férias. 

Algumas destas doen-
ças podem se manifestar 
de forma silenciosa, ca-
racterizada como fase as-
sintomática. No entanto, 
seu pode não manifestar 
alterações, mas pode estar 
contaminado. 

Ele pode apresentar 
apatias, perda de peso 
progressivas, vômitos, 
diarreias, lesões no corpo, 
anemias e alterações em 
funcionamento de alguns 
órgãos e quando notamos 
estes sinais acende um 
alerta, pois a patologia já 
encontra em período de 
ação. Caso note estes si-
nais, procure o médico ve-
terinário mais próximo. 

Nossos pets podem 
contrair, verminoses e ou 

ectoparasitas em contato 
com ambientes externos 
com vegetações como 

rios, ou também com ou-
tros cães que estejam con-
taminados. 

Assim, quando se faz o 
check-up de nossos amigos 
conseguimos tratar as doen-

ças de forma eficaz ou até 
mesmo orientá-los de como 
manter eu pet saudável.

É isso aí pessoal! Ex-
celente início de ano e nos 
vemos na próxima edição.

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
https://mariaditasenepol.com.br/
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O termo color block 
vem do inglês e signi-
fica bloco de cor. Essa 
tendência é baseada 
na mistura de uma ou 
mais cores vibrantes 
de um mesmo tom ou 
cores contrastantes no 
mesmo look. 
A atual coleção 2022 
está no ápice da ten-
dência color block, en-
tretanto seus primeiros 
sinais como queridinho 
do momento surgiram 
na coleção 2019, antes 
mesmo da pandemia. 
Vamos então de três 
dicas para quem quer 
começar a se aventurar 
nesta tendência:
1) inicie usando o color 
block em acessórios;
2) a terceira peça pode 
ser usado para equili-
brar seu visual, aposte 
nessa peça em cor cha-
mativa (blazer, jaque-
ta, camisas, coletes);
3) se você quer ser mais 
ousada, escolha cores 
opostas no círculo cro-
mático.

Vitória Savioli 

Nós somos únicos. Dos pés a cabeça. Por 
dentro e por fora.

Cada um tem sua rotina, limitações e con-
dições. Por isso é tão importante não se com-
parar com ninguém, porque não existe com-
paração justa.

Seja realista. Avalie suas condições, o que 
está fazendo para alcançar seus objetivos e 
quais as ferramentas você tem para isso.

E, se for para se comparar, olhe para quem 
você era ontem, pois as outras pessoas de-
vem ser vistas apenas como inspirações. Me-
lhore. Evolua. Cresça. Por você!

Paula Partyka

Não se compare! Color block
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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 04 de fevereiro de 2022 à 10 de fevereiro 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 
72º Daniela Aparecida Estacioni 
73º Gabriela Antonia Aves 

 
 

Holambra, 04 de fevereiro 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 04 de fevereiro de 2022  à 10 de fevereiro 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 12x36hs – Cordeirópolis   
Classificação Candidato 
06º Adriana Oliveira Mascarenhas   

 
FUNÇÃO: Técnico de Raio-X 24hs – Cordeirópolis   

Classificação Candidato 
04º Leonardo Dias Pires Bueno    
05º Armando Ferreira Custodio 

 
Holambra, 04 de fevereiro 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 04 de fevereiro de 2022 à 10 de fevereiro 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 – Holambra   
Classificação Candidato 
03º Mythiara Stefanela Teixeira Maranha  

 
FUNÇÃO: Psicólogo 20hs – Holambra   

Classificação Candidato 
06º Mayara Kuntz Martino  

 
Holambra, 04 de fevereiro 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 04 de fevereiro de 2022 à 10 de fevereiro 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 – Jaguariúna  
Classificação Candidato 
04º Murilo Rosendo De Lima 
05º Ana Paula Ziglio De Andrade Gaio 
06º Thainá Stephani Franco Da Silva 

 
FUNÇÃO: Farmacêutico 40hs – Jaguariúna   

Classificação Candidato 
02º Theo Hikosaka 

 
FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Jaguariúna   

Classificação Candidato 
04º Ana Laura Rodrigues 

 
Holambra, 04 de fevereiro 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 04 de fevereiro de 2022  à 10 de fevereiro 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 
06º Júlia de Melo Carmona 
07º Camila Baungartner Travisani 
08º Julia Veiga Copertino Niro 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Holambra, 04 de fevereiro 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 04 de fevereiro de 2022  à 10 de fevereiro 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: Motorista de Ambulância 12x36hs – Santo Antônio de Posse 
Classificação Candidato 
04º Jorge Pansani De França 
05º Vinicius Francisco Zorzetti 

 
FUNÇÃO: Recepcionista 40hs – Santo Antônio de Posse 

Classificação Candidato 
01º Leticia Maria Alves Dos Santos 
02º Andreia Delminda Ferreira 
03º Laura Regina Bizigatto 

 
FUNÇÃO: Terapeuta Ocupacional 20hs – Santo Antônio de Posse 

Classificação Candidato 
01º Samara Olivia dos Santos 

 
Holambra, 04 de fevereiro 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 04 de fevereiro de 2022  à  10 de fevereiro 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: Psicólogo 30hs – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
04º Mayra Fernanda Lima Guilherme   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Holambra, 04 de fevereiro de 2022. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna , convoca por meio 
deste Edital, todos os seus associados quites com suas obrigações 
estatutárias, aptos a votar conforme  Estatuto Vigente, para a Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de Fevereiro de 2022 as 
8h em primeira chamada, e trinta minutos após em segunda chamada 
na sede da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna sito a Rua 
Júlia Bueno, 651- Centro, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo 
com a seguinte ordem do dia:
Retificar data do mandato da diretoria eleita em 31 de Janeiro de 2019 
Jaguariúna, 

_____________________________
João Rodrigues dos Santos

Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001698-94.2021.8.26.0296. 
A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, 

Dra. ANA PAULA COLABONO ARIAS, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a BRUNO LUIZ CORREA, CPF: 310.890.348-90, que por este Juízo tramita o presente Cumprimento de 
Sentença, movida por MARCIA REGINA ZORZIN DA SILVA e ALINE FERNANDA PAULO. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL (art. 513, §2º, IV do CPC), para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia fixada em sentença de R$ 
1.006,10, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(art. 523 e §§, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

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, esmeri-
lhadeira, lixadeira, paquímetro, e cortadeira de tubos / 
Disponibilidade total para realizar viagens a trabalho por 
todo o Brasil, e ficar hospedado durante a obra / Salário 
R$1668,89 + convênio médico + convênio odontológico 
+ VT + refeição no local + seguro de vida / Residir em 
Jaguariúna, Posse e Pedreira /

• CONFEITERIO - alfabetizado / com experiência / horá-
rio de trabalho das 12h as 19:20h, escala 6x1/ Salário R$ 
1800,00/ Residir em Jaguariúna //

• CONFERENTE - Médio / com curso de operador de em-
pilhadeira / 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 / experiência com 
vendas consultivas e atendimento 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 trans-
porte + ticket alimentação / Residir em Jaguariúna .

• DESIGNER GRÁFICO - médio / desenvolver materiais 
de comunicação, criação, produção e finalização de ar-
quivos e relacionamento com médias e grandes empresas 
/ conhecimento em illustrator, photoshop, pacote adobe/ 
desejável Corel Draw / horário 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 + refei-
ção / Residir em Jaguariúna /

• FARMACÊUTICO - superior completo / CRF ativo / res-
ponsável técnico para transportadora 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 Holambra 
//

• FONOAUDIOLOGO - horário flexível - salário a combi-
nar //

• FRENTISTA - fundamental /com experiência/ Horário de 
trabalho de segunda a sábado das 9h as 18h / + Vale trans-
porte + adicional periculosidade R$395 + vale refeição + 
cesta básica / Residir em Jaguariúna /

• GARÇOM - médio / com experiência / horário de traba-
lho das 7h as 15:20h ,6x1 / salário R$ 1450,00 + ajuda 
de combustível + refeição + cesta básica + estimativa de 
gorjeta / 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 com-
bustível / local de trabalho Pedreira / Residir Pedreira ou 
Jaguariúna //

• GARÇOM - médio / com experiência / Horário de traba-
lho 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 + refeição + vale transporte / Residir em 
Jaguariuna //

• MANICURE - fundamental/ com experiência / autônomo 
/ disponibilidade de horário / material de trabalho forne-
cido pela empresa/ remuneração por comissão / Residir 
em Jaguariúna, Posse e Holambra .

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

• OPERADOR DE CABLE - médio / operar cabos de es-
qui aquático / com ou sem experiência / horário de tra-
balho das 10h as 19h, terça a domingo / R$ 1400,00 + 
vale transporte + cesta básica + vale refeição / Residir em 
Jaguariúna /

• OPERADORA DE MONITORAMENTO - médio / com 
experiência na área de segurança / 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 trans-
porte + cesta básica / Residir em Jaguariúna .

• OPERADOR DE PONTE ROLANTE - alfabetizado/ 
com experiência em operação de ponte rolante e peças de 
grande porte/ horário de trabalho de segunda à sexta das 
07h às 16h48/ Salário R$ 1.640,00 + benefícios / Residir 
em Jaguariúna, Posse, Pedreira e Holambra

• SOLDADOR MIG - alfabetizado / com experiência  / ho-
rário 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 - salá-
rio a combinar //

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

• VENDEDOR PORTA A PORTA - fundamental - com ou 
sem experiência / horário de trabalho comercial / efetuar 
visitas as residências e empresas, oferta/venda de servi-
ços de Internet Fibra Óptica, TV por Assinatura, Linha 
Telefônica Fixa/Móvel,  Internet móvel, Streaming en-
tre outros / Salário R$ 1.300,00 +  Vale Alimentação R$ 
390,00  + Plano Odontológico + Transporte da empresa + 
comissão / Residir em Jaguariúna //

EMPREGOS
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0549  XODO DE BICHO
000001

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

31/12/2020ENCERRADO EM:

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA:14.086.899/0001-11CNPJ:

   1 - ATIVO
      1.1 - ATIVO CIRCULANTE
         1.1.1 - DISPONIBILIDADES

            1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
               1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S.A 891,40 D
               1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.720,91 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.612,31 D

         1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS

            1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
               1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 389,49 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 389,49 D

Total do ATIVO 3.001,80 D

   2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
      2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
         2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

            2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA
               2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.299,00 C
               2.1.3.01.0009 - INSS A RECOLHER 1.098,14 C
               2.1.3.01.0010 - FGTS A RECOLHER 198,74 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA 2.595,88 C

         2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

            2.1.5.02 - CONTAS A PAGAR
               2.1.5.02.0001 - ALUGUEIS A PAGAR 2.000,00 C

CONTAS A PAGAR 2.000,00 C

      2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
         2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL

            2.4.1.05 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS
               2.4.1.05.0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS 7.675,40 C
               2.4.1.05.0002 - DEFICITS ACUMULADOS 9.269,48 D

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 1.594,08 D

3.001,80 CTotal do PASSIVO E PATRIMÔNIO…

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em  31 de Dezembro de 2020  conforme documentação apresentada.

CPF: 079.686.098-01

LELIANE MAGALHAES GUERRA GANDOLPHI
FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 717.603.508-34
CT/CRC: 1SP112058/O-0

LUIS CARLOS MARQUEZINI
FUNÇÃO: CONTADOR

CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

000001

DATA: 20/01/2022

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

0549 XODO DE BICHO
FOLHA:BALANCETE ANALíTICO

14.086.899/0001-11CNPJ: PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

3.001,80 D 192.073,33 186.542,731 - ATIVO 8.532,40 D
3.001,80 D 192.073,33 186.542,73     1.1 - ATIVO CIRCULANTE 8.532,40 D
2.612,31 D 187.994,50 182.074,41     1.1.1 - DISPONIBILIDADES 8.532,40 D

2.612,31 D 187.994,50 182.074,41     1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.532,40 D

891,40 D 75.175,29 72.373,450001 - BANCO DO BRASIL S.A 3.693,24 D(0000000011)
1.720,91 D 112.819,21 109.700,960002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.839,16 D(0000000012)

389,49 D 4.078,83 4.468,32     1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS 0,00

389,49 D 2.953,83 3.343,32     1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00

389,49 D 2.115,83 2.505,320002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00(0000000102)
0,00 838,00 838,000003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS 0,00(0000000103)

0,00 1.125,00 1.125,00     1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00

0,00 1.125,00 1.125,000001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00(0000000111)

3.001,80 C 101.676,18 100.508,832 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 1.834,45 C
4.595,88 C 94.000,78 92.833,43     2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 3.428,53 C

0,00 33.176,92 33.176,92     2.1.1 - FORNECEDORES 0,00

0,00 33.176,92 33.176,92     2.1.1.01 - FORNECEDORES 0,00

0,00 29.144,99 29.144,990001 - FORNECEDORES DIVERSOS 0,00(000651-001)
0,00 1.748,29 1.748,290004 - NUTRIVET COM.RAÇÕES E PROD.VETERINARIO L 0,00(000651-004)
0,00 2.283,64 2.283,640006 - CENTRO VETERINARIO ULTRALABVET 0,00(000651-006)

2.595,88 C 33.203,86 32.036,51     2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA 1.428,53 C

2.595,88 C 33.203,86 32.036,51     2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA 1.428,53 C

1.299,00 C 21.946,70 21.155,700001 - SALÁRIOS A PAGAR 508,00 C(0000000731)
0,00 1.675,25 1.675,250007 - 13º SALÁRIOS A PAGAR 0,00(0000000737)

1.098,14 C 7.811,53 7.403,150009 - INSS A RECOLHER 689,76 C(0000000739)
198,74 C 1.734,38 1.766,410010 - FGTS A RECOLHER 230,77 C(0000000740)

0,00 36,00 36,000012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 0,00(0000000742)

2.000,00 C 27.620,00 27.620,00     2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.000,00 C

2.000,00 C 27.620,00 27.620,00     2.1.5.02 - CONTAS A PAGAR 2.000,00 C

2.000,00 C 24.000,00 24.000,000001 - ALUGUEIS A PAGAR 2.000,00 C(0000000851)
0,00 3.620,00 3.620,000009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00(0000000859)

1.594,08 D 7.675,40 7.675,40     2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.594,08 D
1.594,08 D 7.675,40 7.675,40     2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL 1.594,08 D

1.594,08 D 7.675,40 7.675,40     2.4.1.05 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 1.594,08 D

7.675,40 C 7.675,40 0,000001 - SUPERAVITS ACUMULADOS 0,00(0000001601)
9.269,48 D 0,00 7.675,400002 - DEFICITS ACUMULADOS 1.594,08 D(0000001602)

0,00 160.864,24 6,904 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE CUSTE 160.857,34 D
0,00 158.380,50 6,90     4.1 - DESPESAS DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES SOCIA 158.373,60 D
0,00 35.767,78 6,90     4.1.1 - PESSOAL APLICADO NAS ATIVIDADES SOCIAIS 35.760,88 D

0,00 22.830,95 6,90     4.1.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO 22.824,05 D

0,00 16.051,97 6,900001 - SALÁRIOS 16.045,07 D(0000003001)
0,00 2.669,33 0,000012 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.669,33 D(0000003012)
0,00 1.455,25 0,000014 - 13º SALÁRIO 1.455,25 D(0000003014)
0,00 2.654,40 0,000015 - FÉRIAS 2.654,40 D(0000003015)

0,00 7.396,83 0,00     4.1.1.02 - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 7.396,83 D

0,00 5.630,42 0,000001 - PREVIDENCIA SOCIAL 5.630,42 D(0000003031)
0,00 1.766,41 0,000002 - FGTS 1.766,41 D(0000003032)

CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

000002

DATA: 20/01/2022

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

0549 XODO DE BICHO
FOLHA:BALANCETE ANALíTICO

14.086.899/0001-11CNPJ: PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

0,00 5.540,00 0,00     4.1.1.03 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS FUNCIONÁRIOS 5.540,00 D

0,00 5.540,00 0,000005 - VALE TRANSPORTE 5.540,00 D(0000003055)

0,00 122.612,72 0,00     4.1.4 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS 122.612,72 D

0,00 122.612,72 0,00     4.1.4.01 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS 122.612,72 D

0,00 24.000,00 0,000001 - ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS 24.000,00 D(0000003101)
0,00 3.370,43 0,000013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 3.370,43 D(0000003113)
0,00 85,00 0,000019 - MATERIAL DE CONSUMO 85,00 D(0000003119)
0,00 34.690,00 0,000021 - ALIMENTACAO DE ANIMAIS 34.690,00 D(0000003121)
0,00 500,00 0,000030 - ANUNCIOS E PUBLICACOES 500,00 D(0000003130)
0,00 3.980,00 0,000032 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.980,00 D(0000003132)
0,00 54.800,59 0,000043 - MEDICAS E MEDICAMENTOS 54.800,59 D(0000003143)
0,00 1.186,70 0,000046 - OUTRAS DESPESAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS 1.186,70 D(0000003146)

0,00 2.483,74 0,00     4.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS 2.483,74 D
0,00 173,05 0,00     4.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 173,05 D

0,00 75,10 0,00     4.2.2.03 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 75,10 D

0,00 75,10 0,000025 - OUTRAS DESPESAS ADIMINISTRATIVAS 75,10 D(0000003525)

0,00 97,95 0,00     4.2.2.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 97,95 D

0,00 97,95 0,000005 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 97,95 D(0000003555)

0,00 2.310,69 0,00     4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS 2.310,69 D

0,00 2.310,69 0,00     4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS 2.310,69 D

0,00 2.210,20 0,000001 - DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS 2.210,20 D(0000003601)
0,00 100,49 0,000002 - MULTA E JUROS DE MORA 100,49 D(0000003602)

0,00 0,00 167.555,295 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE CUSTE 167.555,29 C
0,00 0,00 167.555,29     5.1 - RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS 167.555,29 C
0,00 0,00 167.555,29     5.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO 167.555,29 C

0,00 0,00 96.000,00     5.1.1.01 - DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS 96.000,00 C

0,00 0,00 96.000,000003 - GOVERNO MUNICIPAL 96.000,00 C(0000004003)

0,00 0,00 34.868,96     5.1.1.03 - DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS 34.868,96 C

0,00 0,00 34.868,960002 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 34.868,96 C(0000004052)

0,00 0,00 36.686,33     5.1.1.05 - RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE 36.686,33 C

0,00 0,00 36.686,330010 - RENDAS DIVERSAS 36.686,33 C(0000004110)

8.532,40 1.834,45
167.555,29160.857,34

Total do
Total de

Total do
Total de

169.389,74 169.389,74Somatórias

D
D

C
C

CD

0,00Total de

ATIVO
CONTAS DE RESULTADOS - D
CONTAS TRANSITÓRIAS E DE 

PASSIVO E PATRIMÔNIO
CONTAS DE RESULTADOS - R 000003

DATA: 20/01/2022

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

0549 XODO DE BICHO
FOLHA:BALANCETE ANALíTICO

14.086.899/0001-11CNPJ: PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

6.697,956.697,95

6.697,95 D

CC

0,00Não há diferença entre os Lançamentos:

Total de Lucros do Período Total de Lucros Acumulados

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

CPF: 079.686.098-01

LELIANE MAGALHAES GUERRA GANDOLPHI
FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 275.322.618-08
CT/CRC: 1SP202283/O-2

RAMON GRANGUELLI BRANCALHONE
FUNÇÃO: CONTADOR

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

A COMISSÃO PROVISÓRIA DE JAGUARIÚNA, DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB, na

Pessoa do Presidente Municipal, Luis Laurentino Gomes,

CONVOCA todos os filiados em dia com suas obrigações partidárias a participarem, por meio da

plataforma Google Meet, do CONGRESSO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA, a ser realizado no 

dia 12 de fevereiro.

O link será disponibilizado em momento oportuno aos filiados em dia com suas obrigações. As

discussões terão início as 9h e serão deliberadas as seguintes pautas:

a) Cenário político municipal;

b) Discussão e deliberação sobre o posicionamento do PSB quanto às eleições estaduais e nacional

de 2022, bem como estratégia de filiação de novos membros;

c) Eleição do Diretório Municipal e suplência, eleições dos Conselhos de Ética, fiscal e de seus

respectivos suplentes, eleição da chapa de Delegado para o Congresso Estadual e seu 

eventual suplente.

Findo o debate e a votação serão proclamados os resultados, encerrando-se o Congresso com a

lavratura da Ata.

Jaguariúna, 05 de fevereiro de 2022

LUIS LAURENTINO GOMES

Presidente da Comissão Municipal de Jaguariúna – PSB

Rua Carvalho, 56 Capela Santo Antônio – Jaguariúna

(Fone) 19 99768 0259

CNPJ 01.391.644/0001-10

Socialismo e Liberdade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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:

ISAAC RODRIGUES SANTOS e MARTA RIBEIRO BAR-
ROS. Ele, de nacionalidade Brasileira, Operador de empilha-
deira, solteiro, nascido em JAGUAQUARA, BA, no dia 10 de 
maio de 1998, residente e domiciliado na Rua Celso de Ca-
margo Moraes, Nº 53, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de DJALMA PEREIRA SANTOS e de ELVANEIDES 
RODRIGUES DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, comerciária, solteira, nascida em NOSSA SENHORA 
DA GLÓRIA, SE, no dia 18 de janeiro de 2001, residente e 
domiciliada na Rua João Voltan, Nº 246, Nova Jaguariúna, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ LUIZ GOMES BARROS 
e de MARLENE RIBEIRO BARROS. 

PAULO CÉSAR FARIA MOURA e HERDER SARA VIT-
TA. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, divorciado, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 16 de julho de 1977, resi-
dente e domiciliado na Rua Orestes Gothardo, Nº 260, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de GERALDO 
CARDOSO DE MOURA e de NEUZA DE FARIA MOURA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, comerciante, divorciada, 
nascida em INDIAPORÃ, SP, no dia 23 de setembro de 1974, 
residente e domiciliada na Rua Orestes Gothardo, Nº 260, Jar-
dim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de ENES VIT-
TA e de CLEUSA MARIA DOS SANTOS VITTA. 

PAULO SÉRGIO PINTO e FABIANA DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, Motorista de caminhão, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 22 de janeiro de 1969, 
residente e domiciliado na Praça Gomes, Nº 45, Jardim Pla-
nalto, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ APARECIDO OSO-
RIO PINTO e de IRENE APARECIDA DE MELLO PINTO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, técnica de enfermagem, di-
vorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 17 de março de 
1977, residente e domiciliada na Praça Gomes, Nº 45, Jardim 
Planalto, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ MENDES DA 
SILVA e de NEUZA DE DEUS DA SILVA. 

EDIVALDO NASCIMENTO e ZÉLIA RODRIGUES DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, conferente, divor-
ciado, nascido em MONTE AZUL, MG, no dia 29 de julho de 
1978, residente e domiciliado na Rua Setim, Nº 77, Vila Mi-
guel Martini, JAGUARIÚNA, SP, filho de DEIJENAR NAS-
CIMENTO e de VALDICE MARIA NASCIMENTO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de lavanderia, divorciada, 
nascida em ESPINOSA, MG, no dia 16 de agosto de 1985, 
residente e domiciliada na Rua Vigato, Nº 160, Vila Miguel 
Martini, JAGUARIÚNA, SP, filha de FLORIVALDO PAULO 
DE SOUZA e de ZELI RODRIGUES DE SOUZA. 

JUAN VICTOR FRASÃO ALVES DIAS e ISABELA BRAN-
DÃO MOMESSO. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar 
de logística, solteiro, nascido em JACI, SP, no dia 11 de janei-
ro de 1996, residente e domiciliado na Rua Jacintho Favero, 
Nº 71, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho de ARIDI 
ALVES DIAS JUNIOR e de WILMA DE ARAUJO FRA-
SÃO. Ela, de nacionalidade Brasileira, cuidadora de idosos, 
solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no dia 29 de outubro 
de 1996, residente e domiciliada na Rua Jacintho Favero, Nº 
71, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha de DANIEL 
MOMESSO e de NAHLIN BRANDÃO. 

DANIEL LUIZ LAZAROV JUNIOR e CATARINA CARBO-
NARI SIQUEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresá-
rio, divorciado, nascido em AMPARO, SP, no dia 18 de agosto 
de 1986, residente e domiciliado na Avenida Antarctica, Nº 
720, Santa Úrsula, JAGUARIÚNA, SP, filho de DANIEL 
LUIZ LAZAROV e de ROBERTA CICIVIZZO LAZAROV. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, empresária, solteira, nascida 
em SÃO PAULO, SP, no dia 25 de abril de 1987, residente e 
domiciliada na Avenida Dr. Adilson Rodrigues, Nº 2396, Jar-
dim das Samambaias, JUNDIAÍ, SP, filha de MANOEL PE-
DRO SIQUEIRA e de SUSANA CARBONARI SIQUEIRA. 

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

JAGUARIÚNA, 03 de fevereiro 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

