
Para receber a Gazeta no seu WhatsApp mande “Eu quero” para o número (19) 98369-3115Sábado, 12 de março de 2022 - Edição 1820

83



GAZETA REGIONAL
FALE COM A Sol e aumento de 

nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde. À noite o tempo 

fica aberto.

29
21

facebook.com/gazetaregional.jaguariuna recepcaogazetaregional@gmail.com
diretoriagazetaregional@gmail.com
jornalismogazetaregional@gmail.com

@jornalgazetaregional

gazetaregional.com.br

3867-0028          (19) 98369-3115

Para receber a Gazeta no seu WhatsApp mande “Eu quero” para o número (19) 98369-3115Sábado, 12 de março de 2022 - Edição 1820

83

Prefeito de Holambra assina convênio para serviços 
de conservação em 5km de estradas rurais

Prefeitura adquire duas 
novas vans para transporte de 
pacientes com deficiência física

Justiça suspende lei que reconhece Guarda 
Municipal como instituição policial

Determinação e foco impulsionam 
mulheres a estar onde quiserem

O prefeito de Jaguariú-
na e presidente do Conse-
lho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), Gustavo 
Reis (MDB), comemorou a 
aprovação, pelo conselho da 

Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), da manutenção 
dos 27 km² do sítio aeropor-
tuário para a nova licitação 
do Aeroporto Internacional 
de Viracopos, em Campinas. 

             Página 4

O poder público da região se mobilizou 
para a manutenção do sítio aeroportuário 
na nova licitação do aeroporto

A Prefeitura de Pedreira, por 
meio de sua Secretaria Munici-
pal de Saúde adquiriu, por meio 
de licitação, duas vans zero qui-
lômetro, adaptadas para o trans-

porte de pessoas com deficiên-
cia. Os veículos são da marca 
Citroen/Jumper Minibus, para 
15 lugares mais motorista.            
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O prefeito de Holambra, Fer-
nando Capato, esteve em São 
Paulo nesta quinta-feira, 10, 
para assinatura de novo convê-
nio com o Governo do Estado 

– desta vez, para execução de 
serviços de conservação e ade-
quação em cinco quilômetros 
de estradas rurais. O ato foi 
acompanhado pelo vice-prefei-

to, Miguel Esperança, e pelo 
vereador Janderson Adriano Ri-
beiro, o Chiba.
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Após pedido da 
RMC, Anac mantém 
área de ampliação 
de Viracopos

Manutenção deve ser concluída no fim de 2022

DIVULGAÇÃO

Assinatura do convênio para serviços em HolambraOs veículos tem capacidade de transportar 15 pessoas mais motorista

DIVULGAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu os efeitos da Lei 
Complementar nº 291, que reconhece a Guarda Municipal de Jaguariúna 
como instituição policial do Município. A lei – de autoria do vereador Romil-
son Nascimento Silva – entrou em vigor em 2017 e alterou a denominação da 
Guarda, que passou a se chamar Polícia Municipal.

O mês de março tem uma comemoração importante, de uma luta tam-
bém muito importante. No dia 08 de março celebramos mundialmente o Dia 
Internacional da Mulher. Sempre lembrada como uma data simbólica para 
reforçarmos a homenagem a estas que tanto nos inspiram, a Gazeta Regional 
não poderia deixar de fazer algo especial.

IVAIR OLIVEIRA

Semana da 
mulher é marcada 
por encontros e 
eventos

Uso de máscaras 
deixa de ser 

obrigatório em 
ambientes abertos

Red Eventos abre 
temporada de 

shows com Raça 
Negra
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O conselho da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) aprovou a manu-
tenção dos 27 km² do sítio aeroportuário 
para a nova licitação do Aeroporto Inter-
nacional de Viracopos. O poder público 
da região, incluindo a Prefeitura, o Con-
selho de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana e o Parlamento Metropo-
litano, se mobilizaram para a manuten-
ção do sítio aeroportuário na nova licita-
ção do aeroporto, que deve ser concluída 
no final de 2022.

Agora, o Tribunal de Contas da União 
tem 90 dias para analisar a minuta e, 

após esse prazo, o edital será publicado 
no Diário Oficial da União.

Os prefeitos da RMC comemoraram 
a vitória desta reivindicação, alegando 
que o Aeroporto de Viracopos é estraté-
gico para o futuro não só de Campinas, 
mas também de toda a região. Uma área 
maior possibilita aumento da geração de 
emprego e renda, além de induzir o de-
senvolvimento da região, o que beneficia 
toda a população.

Nesta edição falamos mais detalhes e 
da imensa alegria do prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis, com esta decisão.
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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*

Leitor, qual a trajetória que 
fizeram seus mais antigos ante-
passados até fixarem morada na 
Estação de Jaguary? Já era Vila 
Bueno ou Distrito de Paz de Ja-
guary? Ou Município? Você 
procurou saber de onde vieram? 
Portugal, Espanha, África, Itá-
lia, Síria, Líbano, Japão? Outra 
terra? Pode especificar tais lo-
gradouros?  Em que época aqui 
chegaram? Pesquisou se hou-
ve presença de outros povos na 
constituição de sua família? A 
família e os mais longevos mem-
bros devem ter muitas curiosi-
dades para lhe REVELAR... Por 
que não convidá-los para um café 

e um memorável papo a respei-
to de sua história familiar?  Eles 
permitem que se grave tal entre-
vista? Há notável trabalho sobre 
a memória dos velhos e profundo 
estudo sobre tal assunto. Por que 
não lhes pedir fotos mais antigas 
que lhe revelariam a caminha-
da construída? Esta instituição 
de memória cita sempre o Prof. 
Etiene da Unicamp: _ “Quem não 
tem fotografias morre duas ve-
zes!” E hoje há fontes seguras de 
pesquisas através da informática 
e internet.  É um hobby, é jogo 
interessante que vai MOSTRAN-
DO surpresas a cada passo.  Tor-
na-se possível buscar imagens 

dos locais de origem dos patriar-
cas, em seu berço natal. Por que 
emigraram? Você conhece as 
causas? Quando aqui chegaram, 
quais atividades empreenderam 
até construírem esta situação em 
que você se encontra? Por quais 
lugares peregrinaram? Quais 
profissões exerceram?  Aquela 
antiga luta permaneceu? Quais 
diversos novos meios foram ne-
cessários para os filhos, netos, 
bisnetos?  À guisa de algumas 
orientações a Casa da Memória 
cita, dentre outras possibilidades 
alguns sites disponíveis para pes-
quisa através do Google: Family 
Search, My Heritage, Ancestry, 

Arquivo Nacional, Geneanet, 
Genoom... Você poderá montar 
sua árvore genealógica, pesqui-
sando os nomes das gerações que 
lhe antecederam. O poeta Drum-
mond de Andrade no poema 
“Infância” lembra seus primei-
ros anos, quando lia a comprida 
história de Robinson Crusoé  que 
não acabava mais. Conclui que 
sua história fora  mais interessan-
te que a do protagonista daquela 
aventura. A história se desenrola 
em todos os recantos com todas as 
personagens, nós fazemos a nos-
sa história. (Ferreira Gullar) E por 
que não conhecer e registrar a de 
nossa família? Nossas memórias, 

nossa história, nossa identidade. 
Os rastros de vivências compõem 
a estrutura do conhecimento do 
passado e que servem para com-
preender e interpretar o presente 
e servirão para planejar o futu-
ro. Traga, leitor, suas pesquisas, 
embora em rascunho, suas fotos, 
construamos juntos, neste arqui-
vo público, a história do nosso 
município.  “Guardar o Passado é 
o nosso Presente para o Futuro”. 
Registremos e socializemos nossa 
história na Casa da Memória Pa-
dre Gomes.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Origens de minha família
- “CONHECE-TE A TI  MESMO!”

João Rodrigues*

Dia 09/03/2022 o Governa-
dor de São Paulo João Dória 
informou a população que nas 
áreas livres, não mais será obri-
gatório o uso de Máscaras,  nós 
cidadãos  desde o  anúncio do 
Decreto 64.881 de 22/03/2020 
que instituiu a quarentena de-
vido a pandemia do COVID-19 
e do Decreto 64.959 de 01 de 
Julho de 2020, que instituiu a 
obrigatoriedade do uso de más-
caras, nos vimos cerceados de 
ver o rosto de amigos e pessoas 
que gostamos nas ruas, atitudes 
estas que tinham como função 
vital, SALVAR VIDAS, porém 
apesar de sabermos do BEM 
MAIOR, muito nos entristecia, 
pois passávamos  despercebidos 
e muitas vezes sequer reconhe-
cíamos a pessoa ao lado, isto 
causou um impacto muito gran-
de nas relações humanas, porém 
mudamos o nosso mind-set, o 
nosso jeito de fazer negócios.

O Líder teve uma função 
importante na conscientização 
e na disseminação de informa-
ções críveis e orientativas para 
sua cadeia de relacionamento, 
e assim felizmente muitas vi-
das foram salvas, muitos ne-
gócios permaneceram e alguns 
até aproveitaram o momento, se 

qualificaram, reciclaram, inova-
ram, foram criativos  e cresce-
ram na pandemia.

Neste importante momento 
é preciso que ainda tenhamos a 
consciência que o vírus do CO-
VID-19, ainda se faz presente, 
os cuidados em áreas fechadas, 
se faz necessário e mesmo em 
áreas livres, devemos tomar os 
cuidados que já nos acostuma-
mos, mas é o momento de re-
tomarmos o convívio social e 
empresarial, para fomentarmos 
negócios em nossa cidade e re-
gião. O Líder que se preparou, 
mesmo na pandemia, continuou 
movimentando sua rede de con-
tatos, e fazendo conexões para 
este momento, visando novas 
oportunidades de emprego e 
renda para as  pessoas.

A articulação decisiva de lí-
deres locais com pensamento 
sistêmico regional, possibilita-
ram a vinda de 2 eventos abertos 
ao empreendedor/empresário 
e que merecem ser destacados, 
devido a sua abrangência de 
toda a região da RMC (3 mi-
lhões de pessoas), e que terá a 
participação da Quadrupla Hé-
lice (Poder Público, Instituições 
de Ensino e Iniciativa Privada, 
Sociedade Civil e Ongs).

CAFÉ – IMPOSTO DE 
RENDA SOLIDÁRIO, impor-
tante evento de conscientiza-
ção, sensibilização  e orienta-
ção para quem até dia 30/04, 
fará sua Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física, evento 
que ocorrerá dia 16/03 às 8h30 
na sede da Associação Comer-
cial e Industrial de Jaguariúna, 
que contará com nossas ONGs, 
OSCIP, Secretários e Direto-
res do Poder Público Munici-
pal, Contadores, Instituições 
de Ensino e Empresários que 
sabem a importância de ajudar 
uma CAUSA. No evento pode-
rão conhecer a importância no 
Balanço Social na vida física 
e jurídica, pois isto nos eleva 
como seres humanos e nos in-
clui no grupo seleto de pessoas 
que  terão o poder do PERTEN-
CIMENTO junto a Entidade ou 
Fundo beneficiado.

ENCONTRO REGIONAL 
DE ARTICULAÇÃO DE PO-
LÍTICAS PÚBLICAS -  Um 
Grande Evento pela 1 vez em 
Jaguariúna (18/03, no Hotel 
Matiz), onde estarão reunidos 
todos os líderes políticos, se-
cretários e diretores municipais, 
ongs, instituições de ensino e 
lideranças locais da RMC (Re-

gião Metropolitana de Campi-
nas), representando a iniciativa 
privada e sociedade civil. Even-
to que será coordenado pelo 
SEBRAE (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas e pela FGV (Fundação 
Getúlio Vargas), com o objetivo 
de articular os municípios da re-
gião para implementar políticas 
públicas de fomento ao empre-
endedorismo.

No período da tarde o encon-
tro terá algo especial para quem 
deseja vender para o Poder 
Público, que é um curso sobre 
compras públicas, o objetivo é 
capacitar e estimular a partici-
pação de empreendedores da 
cidade nesse setor. A capacita-
ção explicará o que são com-
pras públicas, licitações e quais 
os tipos de licitação, bem como 
serão mostrados quais são os 
benefícios e as oportunidades 
para o MEIs (Micro Empreen-
dedor Individual),  MPE (Micro 
e Pequena Empresa) para que 
possam acrescentar no seu Ca-
nal de Vendas, esta importante 
possibilidade.

O evento também reserva-
rá na parte da tarde algo muito 
importante para os munícipios 
a Governança SIM (Serviço de 

Inspeção Municipal Regional), 
Inclusão Produtiva, Desburo-
cratização (tempo abertura de 
uma empresa), pautas estas que 
estão no dia a dia do empresá-
rio, oportunidade para  conhe-
cer, debater e trocar informa-
ções com os presentes.

O Líder que tem a visão Re-
gional, sabe que estes assuntos, 
podem melhorar a vida do ci-
dadão que deseja empreender e 
com isto abrem-se novas opor-
tunidades de negócios, gerando 
melhoria dos índices de empre-
go e renda no munícipio. Em-
presas Fortes, Cidadão Forte, 
Cidade próspera.

Iniciativas de abrangência de 
médio e longo prazo com ações 
no curto prazo, com certeza fa-
rão de nossas cidades, um local 
melhor para se morar e produ-
zir.  A participação neste mo-
mento é fundamental, para que 
você se prepare e saia na frente,  
“Quem chega primeiro bebe a 
água limpa”.

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 

Negócios – Empreendedor do 
Bem

Articulador regional
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Destaque

Após pedido da RMC, Anac mantém 
área de ampliação de Viracopos

Justiça suspende lei que reconhece Guarda 
Municipal como instituição policial

Uso de máscaras deixa 
de ser obrigatório

O poder público da região se mobilizou para a manutenção do sítio 
aeroportuário na nova licitação do aeroporto

O prefeito de Jaguariú-
na e presidente do Conse-
lho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), Gusta-
vo Reis (MDB), comemo-
rou a aprovação, pelo con-
selho da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), 
da manutenção dos 27 km² 
do sítio aeroportuário para 
a nova licitação do Aero-

porto Internacional de Vi-
racopos, em Campinas.

O poder público da re-
gião, por meio do Conse-
lho de Desenvolvimento 
da RMC, se mobilizou 
para a manutenção do sí-
tio aeroportuário na nova 
licitação do aeroporto, que 
deve ser concluída no final 
de 2022. Agora, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) 

tem 90 dias para analisar a 
minuta e, após esse prazo, 
o edital será publicado no 
Diário Oficial da União.

“Depois do nosso pedi-
do formal, aprovado na úl-
tima reunião do Conselho 
de Desenvolvimento da 
RMC, no dia 22 de feve-
reiro, o conselho da Anac 
aprovou a manutenção dos 
27 km² do sítio aeroportuá-

rio para a nova licitação do 
Aeroporto Internacional 
de Viracopos. A manuten-
ção da área de ampliação 
de Viracopos é importante 
para a criação de empregos 
e para o desenvolvimento 
da nossa região, e é uma 
reivindicação unânime 
no conselho de prefeitos 
da RMC”, disse Gustavo 
Reis.

O Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo 
suspendeu os efeitos da 
Lei Complementar nº 291, 
que reconhece a Guarda 
Municipal de Jaguariúna 
como instituição policial 
do Município. A lei – de 
autoria do vereador Ro-
milson Nascimento Silva 
– entrou em vigor em 2017 
e alterou a denominação 
da Guarda, que passou a se 
chamar Polícia Municipal.

Com a decisão em ca-
ráter liminar do TJ, a Po-
lícia Municipal volta a se 

chamar Guarda Municipal 
de Jaguariúna. O relator do 
caso no Tribunal de Justi-
ça, James Siano, atendeu 
ao pedido da Procuradoria 
Geral de Justiça do Estado 
de São Paulo, em ação dire-
ta de inconstitucionalidade.

Na ação, a Procuradoria 
destaca que a Lei Comple-
mentar 291 “afronta aos 
artigos 144 e 147 da Cons-
tituição do Estado de São 
Paulo”. “As funções de-
sempenhadas pela Guarda 
Municipal não podem ser 
equiparadas à atividade 

policial, corroborando o 
descabimento do emprego 
da denominação impugna-
da”, diz a ação.

“Havendo relevantes 
indícios de inconstitucio-
nalidade do ato normativo, 
que atribui a denomina-
ção “Polícia Municipal” à 
corporação Guarda Civil 
Municipal de Jaguariúna, 
conveniente e de rigor a 
suspensão da eficácia do 
ato normativo impugnado 
até o julgamento final da 
lide”, conclui o desembar-
gador James Siano.

O uso de máscaras dei-
xou de ser obrigatório em 
locais abertos por deter-
minação do Governo do 
Estado de São Paulo. 
Jaguariúna, Amparo e 
cidades da região se-
guem acompanhando 
as determinações do 
plano de ação contra a 
Covid-19. 

A utilização da prote-
ção facial deixa, portanto, 
de ser exigida nos espaços 
ao ar livre, públicos ou pri-
vados, incluindo escolas, 
praças, parques, estádios 

de futebol, centros abertos 
de eventos, autódromos e 

demais áreas livres. O uso 
continua obrigatório em 
ambientes fechados, como 
salas de aula, transporte 

público, escritórios, ci-
nemas e teatros.

Segundo o governo 
Doria, em todo o Esta-
do, as mortes por Co-
vid-19 caíram 55% e as 

internações, 77%. Daqui 
a duas semanas, o Gover-
no do Estado irá avaliar a 
liberação completa do uso 
de máscaras, o que poderia 
incluir a liberação para es-
paços fechados.

Manutenção deve ser concluída no fim de 2022

IVAIR OLIVEIRA
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Destaque

Determinação e foco impulsionam 
mulheres a estar onde quiserem
Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Gazeta traz durante o mês histórias de lideranças femininas 

O mês de março tem 
uma comemoração impor-
tante, de uma luta também 
muito importante. No dia 
08 de março celebramos 
mundialmente o Dia Inter-
nacional da Mulher. Sem-
pre lembrada como uma 
data simbólica para refor-
çarmos a homenagem a es-
tas que tanto nos inspiram, 
a Gazeta Regional não po-
deria deixar de fazer algo 
especial.

Enquanto imprensa, te-
mos o privilégio de conhe-
cer e acompanhar pessoas 
extraordinárias. Entre elas 
mulheres, presentes em di-
ferentes segmentos e enti-
dades.

Preparamos uma série 

especial que, ao longo do 
mês, conta a história de 
algumas das personalida-
des femininas. Elas, entre 
muitas outras, são mulhe-
res que servem de inspira-
ção de competência, dedi-
cação, profissionalismo e 
muito mais.

Acompanhe.
Seguir uma carreira 

profissional, ser líder, es-
posa, mãe e dona de casa 
são desafios constantes. 
Servidora pública desde 
1992, Maria do Carmo 
Pelisão, ocupa estes car-
gos sendo muito realizada, 
pois tudo o que conquistou 
até aqui foi fruto de muito 
estudo e dedicação.

Mas, fazendo uma re-

trospectiva de seu percurso 
até chegar na posição que 
ocupo hoje, de secretária 
municipal de Saúde, em 
Jaguariúna, Maria do Car-
mo afirma que encontrou 
várias pedras no caminho. 
“Foi preciso vencer várias 
barreiras e transpor alguns 
obstáculos; principalmente 
em uma área que tradicio-
nalmente era comandado 
por médicos, ou seja, histo-
ricamente via-se o cargo de 
Secretário de Saúde, como 
uma atuação assistencial e 
não gerencial. E, se não me 
engano, eu sou a primeira 
Secretária de Saúde não 
médica; só aí a batalha foi 
grande; pois culturalmen-
te até mesmo a população 

entendia desta forma; então 
para mim as dificuldades 
foram grandes, mas com 
estudo, dedicação e empe-
nho, foi possível chegar até 
aqui”, relata.

Maria do Carmo é se-
cretária de Saúde desde 
2009. Para ela, a questão 
de valorização profissio-
nal no setor público é di-
ferente, tendo em vista que 
as contratações se dão via 
concurso público em cima 
da competência técnica e 
qualificação profissional 
na área desejada. “Porém, 
quando se fala em cargos 
comissionados que são de 
livre nomeação do Pre-
feito, considero que em 
Jaguariúna a mulher é va-

É inegável que as 
mulheres desenvolvem 

competências que 
são características 

favoráveis aos 
líderes, e são tão 

eficientes quanto os 
homens para assumir 

postos estratégicos 
e que requerem 

responsabilidade. 
Muitas mulheres 

exercem dupla jornada, 
desempenhando 

múltiplas funções e 
tarefas, dentro de casa 
e nas empresas, mas 
ainda assim separam 
um tempo para estar 

com a família e cuidar 
da casa

Provamos que 
podemos ser cada 
dia melhor. Seja 
no trabalho, no 
esporte ou na 

vida

Maria do Carmo Marina Malachias

“

““ “

lorizada tendo em vista a 
representatividade do nú-
mero de mulheres que ocu-
pam o cargo de secretárias 
municipais, diretoras, as-
sessoras, etc.”.

No entanto, nem tudo 
são flores. Maria do Carmo 
relata que o preconceito 
existe sim, de forma vela-
da, mas é perceptível nos 
olhares. “Principalmente 
em ambientes em que exis-
te a predominância mascu-
lina, pois a resistência ain-
da existe, ainda há homens 
que se sentem desconfor-
táveis em ter uma mulher 
como chefe; principalmen-
te os mais conservadores”.

Para a secretária, in-
dependente dos olhares 
e pensamentos tortos, as 
mulheres podem estar e 
ser o que quiserem. “Hoje 
muitas são líderes de se-
tores, gestoras, empresá-
rias individuais ou sócias 
e assim assumem as mes-
mas responsabilidades que 
os homens, tomando para 
si funções que geram de-
safios de conduzir uma 
equipe, ajudar no alcance 
de objetivos e ainda assim 
motivá-los a querer seguir 
o mesmo caminho. As 
mulheres possuem mui-
tas características que são 
evidentes do perfil de um 
líder, o que as torna mais 
flexíveis e de fácil comuni-

cação com uma equipe”.
Ainda na área da saúde, 

uma mulher forte e deste-
mida que se destaca por 
onde passa, e corre, é Ma-
rina Malachias. Ela que co-
leciona vitórias e tem uma 
longa trajetória no esporte 
e se sobressai a cada passo.

Marina é corredora 
há 14 anos e quando essa 
paixão nasceu em seu pei-
to naquela época poucas 
mulheres participavam das 
provas. Atualmente, o nú-
mero de participantes au-
mentou e em algumas cate-
gorias elas são até maioria.

“Porém tem homem que 
não aceita perder de mu-
lher, então no meio da cor-
rida você vê que quando ele 
percebe que é uma mulher 
que está ultrapassando, ele 
acelera”, conta a corredo-
ra. “Tentamos sempre lidar 
com o preconceito, inde-
pendente se é no esporte ou 
na vida. Sempre fui muito 
decidida do que eu queria 
com meus resultados e con-
quistas, mas sempre tem 
preconceito”, relata.

Para Marina, as mulhe-
res podem sim estar no lu-
gar que desejam. “A mulher 
é multi faceta. A gente con-
segue fazer mais que duas 
ou três coisas ao mesmo 
tempo. É incrível. Temos 
que nos apoiar para con-
quistar o mundo”, acredita.
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Prefeito assina convênio para serviços de 
conservação em 5km de estradas rurais

 Holambra 

6

Região

70% das crianças de 5 a 11 anos estão vacinadas contra Covid-19
 Amparo

O prefeito de Holam-
bra, Fernando Capato, es-
teve em São Paulo nesta 
quinta-feira, 10, para as-
sinatura de novo convênio 
com o Governo do Estado 
– desta vez, para execução 
de serviços de conserva-
ção e adequação em cinco 
quilômetros de estradas 
rurais. O ato foi acompa-
nhado pelo vice-prefeito, 
Miguel Esperança, e pelo 
vereador Janderson Adria-
no Ribeiro, o Chiba.

Liberado pela Secreta-
ria de Agricultura e Abas-
tecimento com apoio do 
deputado estadual Jorge 
Caruso (MDB), o inves-
timento, estimado em 
R$722 mil, contempla as 

vicinais HBR-165, co-
nhecida como estrada do 
Tubântia; HBR-358, no 
acesso ao bairro Fundão; 
e HBR-215, no bairro 
Alegre.

“Essa é uma parceria 
com o Estado por meio do 
Programa Melhor Cami-
nho. Um trabalho que be-
neficiará estradas rurais de 
Holambra utilizadas dia-
riamente por moradores e 
produtores. Mais segurança 
e conforto tanto para aces-
so quanto para escoamen-
to da produção”, destaca o 
prefeito. “Somos gratos ao 
Caruso pela parceria com 
nossa cidade e pela dedica-
ção no sentido de viabilizar 
essas melhorias”.

Amparo chegou nesta 
semana à marca de 70% 
das crianças vacinadas 
contra a Covid-19. Essa 

porcentagem está na mé-
dia do estado de São Paulo, 
que hoje apresenta 70,92% 
das crianças vacinadas. 

A meta da Secretaria 
Municipal de Saúde é vaci-
nar toda a população infan-
til de Amparo. A secretária 

municipal de saúde, Mari-
na Leitão, relembra a im-
portância da vacinação das 
crianças. “As crianças vol-

taram às aulas e é impor-
tante que elas estejam vaci-
nadas, protegidas e seguras. 
De todas as mais de 3.500 

crianças amparenses vaci-
nadas, nenhuma apresentou 
reação à vacina. A vacina é 
segura.”, diz Marina.

Realização é uma parceria com o Estado por meio do Programa Melhor Caminho

Programa...
O prefeito Gustavo Reis (MDB) esteve 

em Campinas nesta sexta-feira, 11,ao lado 
do ministro do Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni, do presidente do INSS, 
José Carlos Oliveira, e do prefeito Dário 
Saadi. Eles participaram do lançamento 
do programa federal Serviço Civil Volun-
tário, que vai ajudar jovens e pessoas aci-
ma de 50 anos desempregados a encontrar 
uma colocação no mercado de trabalho.

...federal
O programa permite que prefeituras 

contratem jovens, entre 18 e 29 anos, e 
pessoas acima de 50 anos em regime de 
meio turno, pagando uma bolsa equiva-
lente a meio salário mínimo. Além disso, 
no outro turno, a pessoa irá realizar cur-
sos de qualificação, podendo dessa for-
ma se preparar melhor para concorrer a 
uma vaga de emprego. “É um programa 

muito importante para ajudar os municí-
pios a gerarem novos empregos e fazer 
com que as pessoas que estão no merca-
do informal possam ganhar uma bolsa 
trabalhando meio período e ainda fazer 
um curso de qualificação profissional”, 
disse Gustavo Reis.

Empregos
Por falar em empregos, Jaguariúna 

começou o ano de 2022 da mesma forma 
que encerrou 2021: gerando novos pos-
tos formais de trabalho. Segundo o Novo 
Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do Ministério do 
Trabalho, a cidade registrou em janeiro 
um saldo positivo de 25 vagas. Foram no 
total 1.208 admissões e 1.183 demissões. 
O destaque no primeiro mês deste ano 
foi a indústria. Em todo o ano de 2021, 
Jaguariúna criou cerca de 3,3 mil novas 
vagas de emprego.

 Bastidores do poder

Assinatura do convênio para serviços em Holambra

DIVULGAÇÃO
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Em Artur Nogueira, Projeto “Planeta Água em Cena 
4” incentiva crianças a preservar a água

informe publicitário

Apresentações gratuitas da peça foram realizadas em escolas da cidade nos dias 3 e 4 de março

A
s escolas municipais EMEF 
“Francisco Cardona” e 
EMEF “Edmo Wilson Car-
doso” receberam nos dias 

3 e 4 de março a peça teatral infantil 
“Planeta Água em Cena 4”, que traz 
reflexões sobre a importância da pre-
servação da água e do meio ambiente 
para todos os seres vivos.
Com histórias e músicas divertidas, 
o pinguim Pinguinho enfrentou difi-
culdades com a falta de água na sua 
casa, e precisou da ajuda de seu avô, 
o Vovô Pingão e outros amigos para 
aprender sobre o consumo conscien-
te desse elemento, com atitudes res-
ponsáveis e sustentáveis.
O evento gratuito recebeu 517 crian-
ças. Sucesso com o público, essa já é 
a quarta edição do projeto, que segue 
com suas apresentações por diver-
sas cidades do Brasil. O intuito é que 
as crianças aprendam desde cedo a 
respeitar e manter a natureza, para 
deixarmos um planeta melhor para as 
futuras gerações.
“Planeta Água em Cena 4” é viabiliza-
do pela Lei de Incentivo à Cultura e 
realizado pelo Ministério do Turismo 
via Secretaria Especial de Cultura. O 
Projeto é uma produção da Incentivar, 
e em Artur Nogueira contou com o pa-
trocínio da Kurita.

Sobre a KURITA: A trajetória da KURI-
TA no Brasil teve início em 1975 com 

atendimento ao segmento siderúr-
gico. Em seguida, passamos a atuar 
também no segmento petroquímico 
onde nos tornamos referência em 
atendimento e qualidade dos servi-
ços oferecidos. Desde então, a KURI-
TA veio aumentando gradativamente 
o seu mercado de atuação e leque de 
soluções e atualmente, atendemos 
todos os segmentos industriais onde 
o uso da água se faz presente. Conta-
mos com atuação nacional, viabiliza-
da através dos nossos escritórios e fi-
liais instalados nos principais Estados 
do Brasil. Fornecemos ao mercado 
industrial, produtos químicos, equipa-
mentos, serviços e desenvolvimento 
de projetos específicos mediante a 

atuação de profissionais altamente 
especializados. Tudo isto, aliado à so-
luções inovadoras, unindo tecnologia, 
experiência e responsabilidade com 
o meio ambiente. As nossas soluções 
visam a economia de recursos, a pre-
servação dos ativos e o compromisso 
com os ecossistemas de forma sus-
tentável, com os mais altos níveis de 
segurança e governança corporativa.
Sobre o Ministério do Turismo: Princi-
pal ferramenta de fomento à Cultura 
do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura 
contribui para que milhares de projetos 
culturais aconteçam, todos os anos, em 
todas as regiões do país. Por meio dela, 
empresas e pessoas físicas podem 
patrocinar espetáculos – exposições, 

shows, livros, museus, galerias e várias 
outras formas de expressão cultural – e 
abater o valor total ou parcial do apoio 
do Imposto de Renda. A Lei também 
contribui para ampliar o acesso dos 
cidadãos à Cultura, já que os projetos 
patrocinados são obrigados a oferecer 
uma contrapartida social, ou seja, eles 
têm que distribuir parte dos ingressos 
gratuitamente e promover ações de 
formação e capacitação junto às comu-
nidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o 
mecanismo do incentivo à cultura é um 
dos pilares do Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac), que também 
conta com o Fundo Nacional de Cultura 
(FNC) e os Fundos de Investimento Cul-
tural e Artístico (Ficarts).

 Pedreira 

Região

No mundo de hoje as empresas que 
entendem que a concorrência é o mal 
da economia moderna estão fadadas ao 
fracasso. Não são os concorrentes que 
fazem quebrar negócios, são as ações e 
a visão da administração. Claro que a 
concorrência importa, não deve ser ig-
norada nem desprezada, porém manter 
seu empreendimento de forma inova-
dora e colaborativa, com foco no clien-
te, pode ser a diferença entre quebrar 
ou ter sucesso.

Empresas com negócios distintos 
ou até mesmo concorrentes podem ser 
parceiras. Há muitas formas em que 
isso ocorre na economia moderna. Pri-
meiro, precisamos ter em mente que 
nossas empresas não são capazes de 
suprir todas as necessidades dos clien-
tes. É aí que entram as parcerias. As 
empresas aéreas e as grandes empresas 
de tecnologia já fazem isso há anos, 
por que não trazer para a realidade das 
pequenas empresas?

Segundo definição do dicionário 
Michaelis, cooperativismo é o sistema 
econômico e social em que a coopera-
ção é a base sobre que se constroem 
todas as atividades econômicas (in-
dustriais, comerciais etc.). As relações 
econômicas e comerciais de ajuda 
mútua são a tendência dos negócios. 
Nichos de empreendedores se reúnem 
para trocas de ideias, conhecimentos, 
experiências e indicações qualifica-

das. Você ensina o que sabe e aprende 
com quem tem outros conhecimentos 
que você ainda não adquiriu. Abre as 
portas, através da cooperação, para 
parcerias em que seu negócio é divul-
gado enquanto você divulga também 
os parceiros. Possibilita ampliar a rede 
de clientes de forma simples. Viabili-
za permutas de produtos e serviços ou 
pode até mesmo agregar valor ao seu 
produto ou serviço na oferta de algo 
que seu parceiro tenha e sua empresa 
não. As possibilidades são infinitas.

Onde encontrar esse tipo de coope-
rativismo na nossa região? Há diver-
sos grupos de networking criando co-
nexões por aqui. Alguns exemplos são 
o Fomento Clube de Negócios, a Li-
monada Empreendedora, o Grupo de 
Empreendedoras da Baixa Mogiana, 
o BNI. São todos grupos que reúnem 
empreendedores e empreendedoras 
com a finalidade de trocar conheci-
mentos, gerar negócios e criar redes 
de apoio. Há espaços abertos para este 
tipo de troca na região, como as Asso-
ciações Comerciais, coworkings (es-
paços de escritórios compartilhados) e 
associações de classe.

Se você pretende expandir seu pe-
queno negócio, o cooperativismo é um 
caminho para inovação, desenvolvi-
mento e crescimento. Basta você dar 
o primeiro passo para criar novas co-
nexões!

Cooperativismo
para quê?

CONEXÃO

Carolina Pepe,
empresária e escritora

A Prefeitura de Pedrei-
ra, por meio de sua Secre-
taria Municipal de Saúde 
adquiriu, por meio de lici-
tação, duas vans zero qui-
lômetro, adaptadas para o 
transporte de pessoas com 
deficiência. Os veículos 
são da marca Citroen/Jum-
per Minibus, para 15 luga-
res mais motorista. 

Segundo o vice-prefeito, 

Fábio Polidoro, as vans são 
adaptadas com plataforma 
elevatória veicular, para o 
embarque e desembarque 
de usuário cadeirante. “O 
veículo também é equipado 
com sistema de segurança 
para fixação da cadeira de 
rodas, além de cintos de se-
gurança”, conta.

De acordo com a secre-
tária de Saúde, Ana Lúcia 

Nieri Goulart, os veículos 
serão usados para levar os 
pacientes às consultas e 
aos exames, entre outros 
procedimentos médicos, 
dentro e fora do municí-
pio. “Isso será feito com 
conforto e segurança, pois 
as vans são adaptadas para 
esse tipo de transporte, 
com local reservado para a 
cadeira de rodas”, afirma.

Os veículos tem capacidade de transportar 15 pessoas mais motorista

Prefeitura adquire duas 
novas vans para transporte de 
pacientes com deficiência física

DIVULGAÇÃO
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Morungaba

Departamento de Obras e Urbanismo dá início 
ao recapeamento de diversas ruas do município
Os recursos do Governo do Estado são 
provenientes de Emendas Individuais

Série de obras de recapeamento

O Departamento de 
Obras e Urbanismo da 
Prefeitura da Estância Cli-
mática de Morungaba deu 
início a uma série de obras 
de recapeamento de di-
versas ruas do município 
na semana passada. Com 
os recursos de R$300 mil, 
enviados pela Secretaria 
de Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São 
Paulo, somados ao valor 
de R$106.093,07 - corres-
pondente à contrapartida 
da prefeitura - estão sendo 
executadas as obras de re-
capeamento das ruas Eu-
clides de Moraes, João An-
tônio Consolin, Francisco 
Miano e Elvira Miano.

Os recursos do Governo 
do Estado são provenientes 
de Emendas Individuais do 
deputado estadual Edmir 
Chedid. As obras integram 
o Plano de Governo 2021 a 
2024 da gestão que prevê a 
manutenção dos logradou-
ros públicos dos bairros do 
município.

Visitas na vicinal
O prefeito de Morun-

gaba Marquinho Oliveira 

Prefeitura e OAB oferecem 
atendimento judiciário

Primeiro sargento se 
apresenta na prefeitura

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho Oli-
veira, recebeu nesta se-
mana o vice-presidente 
da subseção da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil (OAB) Itatiba, José 
Fernando Solido, e vice-

-presidente da Comissão 
da Mulher Advogada, 
Marcela Zem. O encon-
tro teve como objetivo 
tratar do convênio com 
a OAB e a Defensoria 
Pública do Estado de 
São Paulo com a OAB, 

para que seja facilitado o 
acesso gratuito da popu-
lação carente de Morun-
gaba aos serviços judi-
ciais. Também participou 
da reunião o assessor de 
gabinete da prefeitura 
Paulo Roberto Marine.

O prefeito Marquinho 
Oliveira recebeu o coman-
dante da 2ª Companhia da 
Polícia Militar, Fernando 
Augusto Biancardi, que 
apresentou o novo primei-
ro-sargento de Morun-
gaba, André Luis Xavier 
Dutra em seu gabinete 
nesta semana. O Sargento 
Dutra substituirá o Sar-
gento Marcio Bartelt, que 
deve se aposentar.

O Sargento Bartelt 
prestigiou a reunião que 
também tratou de assun-
tos relevantes à Seguran-
ça Pública, como o au-

mento de patrulhamento 
urbano e rural, a atividade 
delegada e o planejamen-

to de ações para o contro-
le das ocorrências no mu-
nicípio.

O encontro contou com a participação do assessor do gabinete 
para assuntos de Segurança Pública, Reginaldo Miguel Frare, e do 
assessor de Gabinete, Paulo Marin

DIVULGAÇÃO

está visitando as obras de 
recuperação funcional da 
estrada vicinal Benedito 
Olegário Schiovatto, co-
nhecida como Estrada do 
Bairro dos Silvas, que liga 
Morungaba a Bragança 
Paulista. As obras tiveram 
início em janeiro pelos 
trechos com mais necessi-
dades ainda em Bragança 
e estão prosseguindo no 
sentido Rodovia das Es-
tâncias. Os recursos são 

do Governo do Estado de 
Paulo encaminhados por 
meio do apoio do deputado 
estadual Edmir Chedid.

A melhoria da via é um 
compromisso firmado no 
Plano de Governo da atu-
al gestão e deve beneficiar 
não somente o escoamen-
to da produção agrícola 
local, como também fo-
mentar o Turismo Gastro-
nômico, o Turismo Rural 
e o Cicloturismo.

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna

ACI recebe representantes do projeto 
“Compromisso com a Vida”

Semana da mulher é marcada por encontros 

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

Jaguariúna tem uma lei 
municipal que implemen-
tou o projeto de educação 
para o trânsito “Compro-
misso com a vida” e que 
está agora sendo colocado 
em prática pelo Depar-
tamento de Mobilidade 
Urbana. Os comerciantes 
e empresários puderam 
conhecer um pouco mais 
sobre a iniciativa na Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial (ACI) de Jaguariúna.

O Projeto está dentro 
das escolas e empresas. A 
logomarca, por exemplo, 
foi idealizada por uma 
criança do oitavo ano da 
Rede Pública, em uma di-
nâmica interna.

O objetivo é cons-
cientizar os motoristas a 
valorizar a vida e assim 
diminuir os acidentes e 
fatalidades no trânsito do 
município. O foco são os 
motociclistas.

Nesta semana em que 
se comemorou o Dia In-
ternacional da Mulher, al-
guns eventos foram reali-
zados em homenagem. 

Na Amarena Doce-
ria reuniram-se mulheres 
empresárias e empreen-
dedoras que tiveram uma 
noite marcante, com muita 
emoção e descontração. O 
evento foi idealizado pela 
empresária Vitória Savioli 
e Letícia Cantizano. 

Na Associação Comer-
cial e Industrial (ACI) 
Jaguariúna, foi realizada 
a palestra “Finanças Fe-
mininas – Vermelho só 
o batom”, com a Juliana 
Villas Boas. O evento foi 
idealizado pelo Vereador 
e presidente da Câmara 
Municipal de Jaguariúna, 
Silva, que ficou imensa-
mente feliz com todos que 
participaram. “Uma lição 
de vida de como podemos 
cuidar melhor de nossas 
finanças”, diz o parlamen-
tar. 

E o Teatro municipal 
também recebeu a palestra 
“Desconstruindo Amélia 
– A mulher em contínua 

DIVULGAÇÃO

Empresários reunidos na ACI Jaguariúna

evolução”, apresentada 
pela professora Eliana El 

Badouy. Ela falou da im-
portância da data e da for-

ça da mulher na sociedade 
contemporânea.

DIVULGAÇÃO

Red Eventos abre 
temporada de shows 
com Raça Negra

Desafiar o tempo 
com suas canções sem-
pre foi uma das princi-
pais características do 
Raça Negra. Suas mú-
sicas são conhecidas 
por públicos de todas as 
faixas etárias e classes 
sociais.

Com 38 anos de car-
reira, Luiz Carlos e seus 
companheiros já pro-
varam ser unanimidade 

em todos os segmentos 
musicais. E, no dia 18, 
a Red Eventos, uma das 
maiores casas de shows 
e eventos da região de 
Campinas, recebe este 
grande sucesso.

A casa abre as 22h e 
o show está programa-
do para iniciar a 00h30. 
Ingressos a venda pelo 
site oficial da Red ou 
parceiros. 

Show Raça Negra & amigos II

DIVULGAÇÃO
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A guerra dos grandes varejistas 
brasileiros contra o Mercado Livre 

Desde o ano passado o 
mercado nacional está em 
uma guerra que vem pas-
sando desapercebida por 
muitos, a guerra dos gran-
des varejistas nacionais 
contra o Mercado Livre. O 
marketplace argentino não 
é uma novidade no nacio-
nal já há muito tempo, mas 
a empresa ‘hermana’ vem 
se fazendo cada vez mais 
presente em território bra-
sileiro.

Além da forte presença 
digital que já possuía desde 
o início das suas atividades 
atendendo ao público tupi-
niquim no ano de 1999, 
as atividades no Brasil ti-
veram início apenas dois 
meses após a fundação da 
empresa na Argentina, o 
Mercado Livre representa 
cada dia mais uma par-
cela importante do PIB 
brasileiro. Segundo dados 
fornecidos pela própria 
empresa em seu site, as 
negociações feitas através 
do Mercado Livre repre-
sentam 0,12% do Produto 
Interno Bruto Brasileiro. 

Embora a cifra fria 
diante do todo que é a 
economia brasileira possa 
parecer pequena é preciso 
se ter a visão de que estas 
vendas feitas por meio do 
Mercado Livre são capazes 
de sustentar 98.648 postos 

de trabalho*. Diariamente 
centenas e até milhares de 
produtos são comerciali-
zados por pessoas de dife-
rentes partes do Brasil. 

Todo este volume de 
vendas e recursos gerados 
diariamente, sendo que 
de acordo com a própria 
empresa 90% dos produ-
tos comercializados são 
produtos novos, mostram 
que o Mercado Livre está 
longe de merecer o “apeli-
do carinhoso” de cameló-
dromo digital que ganhou 
de um grande varejista 
nacional. Utilizando-se 

de uma narrativa de que 
o Mercado Livre não exi-
ge nota fiscal de todos os 
produtos que são vendidos 
através da sua plataforma e 
por isso gera concorrência 
desleal no mercado que os 
gigantes nacionais decidi-
ram atacar a empresa ar-
gentina no último ano. 

O período também não 
pode ser visto como um 
mero fruto do acaso, mas 
como também um fruto 
do período que enfrenta-
mos em 2020 e em 2021. 
Com o isolamento social e 
o crescimento das vendas 

online é óbvio que gigan-
tes brasileiras que ante-
riormente olhavam para a 
empresa argentina apenas 
com desprezo viram nela 
então uma concorrente a 
ser contida na luta pelo 
espaço e pelas vendas na 
internet brasileira.

Atualmente a batalha 
para conseguir ser o prin-
cipal marketplace brasi-
leiro vem sendo travada 
tanto na internet através 
do fornecimento de ser-
viços cuja qualidade e ta-
xas buscam suplantar a de 
rivais, quanto em órgãos 

reguladores. Na segunda 
metade do último ano, por 
exemplo, o Mercado Livre 
foi quem sofreu uma dura 
derrota ao questionar jun-
to ao tribunal do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica a compra fei-
ta pela Magazine Luiza da 
fintech Hub Prepaid.

Portanto é necessário se 
manter atento a esta guerra 
que já vem durando mais 
de um ano no mercado 
nacional e que a qualquer 
momento pode gerar novas 
repercussões que atinjam 
diretamente a economia 

nacional. Caso alguma 
destas plataformas sofra 
uma grande derrota que 
signifique na necessidade 
de que estes comerciantes 
façam a migração de espa-
ço digital ainda qualquer 
mudança seja rápida não 
será indolor.

Atualmente o principal 
impacto que uma decisão 
deste nível pode ter sobre a 
vida dos cidadãos comuns 
é na forma como são feitas 
as vendas e as compras por 
meios digitais. O normal é 
que uma decisão neste âm-
bito de se combater as ven-
das digitais sem a emissão 
de nota fiscal acarrete no 
aumento da burocracia e 
dos custos no comércio de 
produtos entre pessoas fí-
sicas na internet. 

Não há também como 
apontar que definitiva-
mente qualquer decisão 
que venha a ser tomada 
será ruim, mas em geral 
decisões que ocasionam a 
perda da liberdade do in-
divíduo comum e no au-
mento da burocracia ten-
dem a não serem a melhor 
opção. Aguardemos para 
ver como evoluirá o mer-
cado digital nacional e se 
o mesmo se auto regulará 
ao ponto de embates como 
este ficarem apenas no 
passado.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

DIVULGAÇÃO
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O Procon é um órgão 
com poderes que foram 
atribuídos pela nossa le-
gislação consumerista, 
sendo essa uma lei espe-
cial que é de ordem pú-
blica, e que faz parte de 
um microssistema que 
visa proteger o consumi-
dor, pessoa vulnerável e 
hipossuficiente frente ao 
fabricante e fornecedor de 
produtos e serviços. 

O Poder do Procon está 
na sua ação de demandar 
em nome do consumidor 
direito que versam sobre 
relações de consumo, 
sendo este direito avalia-
do por uma pessoa que é 
capacitada para entender 
do mundo consumeristas, 
e como se dá essa rela-
ção para compreender se 
incide esse direito que o 
consumidor alega estar 
sendo lesado. 

Após uma leitura ju-
rídica da situação fática 
do consumidor, havendo 
a incidência de relações 
consumerista, será aberto 
um processo no Procon e 
encaminhado para o fabri-
cante ou fornecedor que 
reponde solidariamente 
pelos danos causados ao 
consumidor, que em pra-
zo de 15 dias úteis deve-

rá haver manifestação dos 
alegados no processo do 
consumidor por parte de 
quem está sendo deman-
dado. 

Caso não seja enviado 
manifestação pelo fabri-
cante ou fornecedor do 
produto ou serviço, estará 
esse que foi demandado, 
em descumprimento da 
nossa legislação consu-
merista, bem como, nosso 
Código de Processo Civil. 

Enviando a manifesta-
ção por parte do fabrican-
te ou fornecedor de pro-

dutos ou serviços, e essa 
manifestação não aten-
der os pedidos do consu-
midor, poderá o Procon 
convocar uma audiência 
de conciliação, que terá 
como obrigação de estar 
presente e apresentar seus 
argumentos sobre as te-
ses invocadas no processo 
aberto pelo Procon. 

Caso haja acordo em 
audiência, ou mesmo não 
havendo acordo, será la-
vrado a termo uma ata que 
terá todos os compromis-
sos e obrigações a serem 

cumpridas, isso na condi-
ção das partes pactuarem 
uma solução para o confli-
to, caso não seja realizado 
esse acordo entre as par-
tes, será então orientado 
quais são os seus direitos e 
como postular esses mes-
mos direitos em juízo. 

Porém, o que não se 
pode confundir é até onde 
o Procon pode chegar e 
agir em prol dos consumi-
dores, pois é bom lembrar 
e reforçar que o Procon 
é um órgão extrajudicial 
e não judicial, isto é, as 
prerrogativas do Procon 
está na esfera administra-
tiva e não tem o poder de 
prolatar sentença, pois não 
se tem ali alguém que seja 
investido das prerrogati-
vas de juiz. 

Essa prerrogativa de 
julgar é concedida pelo Es-
tado ao Poder Judiciário, 
que tem a sua jurisdição 
concedida para essa finali-
dade, ou seja, de julgar um 
conflito que as partes não 
tiveram interesse em solu-
cionar através do diálogo e 
entendimento entre os en-
volvidos em um determina-
do conflito ou conflitos, a 
depender do caso concreto. 

Assim, o Procon no 
processo que move em 

face dos interesses do con-
sumidor, não pode reque-
rer que seja pago ao con-
sumidor danos morais, ou 
estéticos, pois está função 
é prerrogativa do Poder 
Judiciário que tem capa-
cidade de analisar, decidir 
e quantificar os danos mo-
rais ou estético causados 
ao consumidor. 

Não tem também poder 
o Procon de obrigar o fa-
bricante ou fornecedor, na 
chamada inversão do ônus 
da prova, pois  quem tem 
esse o poder é o estado 
juiz, que no caso conflitu-
oso vai avaliar se faz ne-
cessário inverter a prova 
em favor do consumidor 
para melhor convenci-
mento e esclarecimento 
do produto ou serviço que 
apresenta vício, podendo 
ser por prova pericial ou 
prova que o fabricante ou 
fornecedor de produto ou 
serviço deva trazer para se 
desincumbir dos alegados 
pelo consumidor em sede 
judicial. 

Um exemplo disso é o 
próprio empréstimo con-
signado, quando o forne-
cedor do credito alega que 
aquele contrato é legal e 
foi devidamente assina-
do pelo consumidor, e faz 

juntada de um contrato 
com a assinatura desse 
mesmo consumidor. 

 Conforme o exem-
plo, o Juiz pode decidir 
pela prova pericial, que é 
chamada de grafotécnica, 
para que essa assinatura 
possa ser avaliada por um 
técnico, e, se é verdadeira 
ou falsa. 

Em suma, o Procon vai 
agir dentro do ordenamen-
to jurídico pátrio, como o 
Juiz também o fará, po-
rém, o Procon não é ór-
gão julgador caso não haja 
interesse do fabricante e 
fornecedor na solução do 
conflito, essa responsabili-
dade é do Poder Judiciário. 

No caso de descumpri-
mento da norma consume-
rista o que o Procon pode 
fazer é lavrar um Auto de 
Constatação e depois um 
Auto de Infração caso jul-
gue cabível, sendo esse 
um papel do Procon de 
multar quem descumpri as 
regras consumeristas, mas 
o valor dessa multa ficará 
para a fazenda pública e 
não para o consumidor. 

Espero ter contribuído 
para melhor esclarecimen-
to do que é o papel e o po-
der do Procon.

Um forte abraço a todos.  

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

As prerrogativas do procon não pode ser confundidas 
com as prerrogativas do poder judiciário

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO
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Saúde e Bem-estar

Você precisa saber os 
perigos pós-Covid

Você também usa vitamina D?

Certamente você já ou-
viu falar sobre a síndrome 
Pós-Covid, as manifesta-
ções clínicas que ocorrem 
após o diagnóstico positi-
vo da doença. A infecção 
por coronavírus causa uma 
tempestade dentro das 
nossas células, é uma con-
dição inflamatória de bai-
xo grau, mas persistente, 
difusa, multissistêmica e 
prolongada, não existe um 
consenso médico, contu-
do percebe-se as seguintes 
manifestações clínicas:

Queda de cabelo, perda 
de memória e outros défi-

cits cognitivos, distúrbios 
do sono, cansaço e fadiga 
intensa, enxaqueca, ane-
mia, alterações do paladar, 
perda da libido, ansiedade, 
depressão, perda de olfato, 
tonturas, dores crônicas, 
complicações cardíacas, 
diabetes, obesidade, alte-
ração do sistema imunoló-
gico até doenças hepáticas.

É muito importante se 
você já foi infectado com 
Covid-19 tratar por cerca 
de 6 meses no mínimo e in-
vestir na sua saúde, afinal 
você não quer este paco-
te de sintomas e doenças, 

não é mesmo? Você vai 
precisar de ferro, vitamina 
E, selênio e zinco e pode-
ria usar alguns compostos 
bioativos (fitoquímicos 
presentes nos alimentos), 
que vão auxiliar no contro-
le da inflamação/infecção 
e melhora do sistema imu-
nológicos além de tantas 
outras funções vitais.

Um dos exemplos mais 
importantes é a vitamina 
C, melhora sistema imune, 
estresse, síntese de coláge-
no, e entre outras funções 
é um potente antioxidante 
quando em doses adequa-

das. Recomendo cerca de 
1 grama em doses fracio-
nadas durante o dia, natu-
ralmente encontrada em 
alimentos cítricos e com 
dois copos de suco de ace-
rola, limão ou laranja, já 
atende a recomendação, 
mas neste caso sugiro uma 
boa marca de suplemento.

A vitamina A é um dos 
mais importantes agen-
tes anti-infecciosos, an-
tioxidante, participa das 
funções pulmonares, hor-
monais, neurais, visuais, 
reprodução e saúde celu-
lar e outras. É encontrada 

no fígado bovino, ovos, 
carnes, leite e fontes ve-
getais amarelo-alaranjadas 
e verdes escuras. Use em 
saladas, misture moranga 
e couve no cozimento do 
feijão e sucos verdes são 
ótimas opções para consu-
mo.

Já a vitamina D tem 
resposta inflamatória pul-
monar e no aumento das 
respostas de defesa imuno-
lógica, além de melhorar a 
eficiência do mecanismo 
de insulina e glicose das 
nossas células, indico um 
bom suplemento.

É importante não suple-
mentar por conta, usar co-
quetéis de suplementos ou 
polivitamínicos sem orien-
tação, pois existe uma con-
dição ideal para estes nu-
trientes serem absorvidos 
e corretamente utilizados.

Considere ainda a prá-
tica de exercícios físicos 
regularmente, beber água 
com maior regularidade 
e em pequenos volumes, 
regular o sono e estresse e 
pensar em exercícios cog-
nitivos e ginástica cere-
bral.

A deficiência de vita-
mina D é aceitável quan-
do abaixo de 20 ng/mL, 
exclusivamente para po-
pulações de risco o nível 
deve estar entre 30 a 60 
ng/mL. São considerados 
valores normais: 20 a 60 
ng/mL. Lembrando que a 
intoxicação ocorre acima 
90 ou 100 ng/mL!

Entende-se por 
população de risco: 
- idosos (acima de 65 
anos)

- gestantes
- indivíduos com fraturas 
e quedas frequentes
- pós-cirurgia bariátrica
- em uso de fármacos 
que interferem no 
metabolismo da vitamina 
D
- doenças 
osteometabólicas 
(osteoporose, 
osteomalácia, 
osteogênese imperfeita, 
hiperparatireoidismo 
primário e secundário)
- sarcopenia

- diabetes mellitus tipo 1
- doença renal crônica
- insuficiência hepática
- anorexia nervosa
- síndrome de má 
absorção
- câncer

Credo Dra. Vanessa, 
mas então não há hipovi-
taminosa? Sim, existem 
várias evidências, mas os 
distúrbios dependem da 
população estudada, seu 
estado imunológico, esta-
do nutricional, região que 

reside, dieta, cor da pele, 
baixa exposição solar, in-
divíduos institucionaliza-
dos e outros.

Cada caso deve ava-
liar o estado nutricional 
relativo à vitamina D, 
mas também vitamina A, 
cálcio, magnésio, PTH, 
ingestão de gordura, e as 
condições do trato gas-
trointestinal.

Cuidado, ingestão ali-
mentar pode ser insuficien-
te, mas suplementar altas 
doses é muito perigoso.

Dra. Vanessa Coutinho CRN3:6183
Nutricionista Clínica Geral e Desportiva

Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar

Consultas: (19) 998710507
Instagram:@dravanessacoutinho
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Histórico do SiBCTI 
A primeira versão do 

SiBCTI foi lançada em 
2005 e era específica para 
o Semiárido. Foi resultado 
da cooperação entre a Em-
brapa e a Codevasf, com o 
apoio de diversas institui-
ções e profissionais atuan-
tes nas áreas de pedologia 
e irrigação. 

A segunda versão, en-
tregue à sociedade em 
2012 e ainda voltada ao 
Semiárido, trazia atualiza-
ções e ampliações no ban-
co de dados e novas fun-
cionalidades relacionadas 
a potencial e limitações 
dos elementos solo, água 
e cultura vegetal. Houve 
também avanços na estru-
tura de tecnologia da in-
formação, o que permitiu o 
acesso às informações em 
ambiente web.  

A partir de 2016, con-
tando com o apoio do Mi-
nistério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), um grupo de tra-
balho liderado pela Em-
brapa Solos deu início à 
formulação da versão na-
cional, para abarcar todos 
os biomas brasileiros. A 
nova edição foi oficialmen-
te entregue no fim de 2020. 

Desde a primeira ver-
são do SiBCTI, diversos 
treinamentos presenciais 
foram oferecidos e realiza-
dos pelos pesquisadores e 

técnicos da Embrapa Solos 
a diversas instituições de 
pesquisa, ensino e exten-
são rural, bem como para 
associações e cooperativas 
de produtores e empresas e 
instituições que trabalham 
diretamente na área de irri-
gação no País. 

Irrigar para aumentar a 
produção de alimentos 

Para Silvio Tavares, a 
irrigação será cada vez 
mais importante na elabo-
ração de qualquer planeja-
mento estratégico visando 
à segurança alimentar. Isso 

porque, segundo estudo de 
2015 da Organização das 
Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura 
(FAO), 80% da produção 
adicional de alimentos ne-
cessária para atender às 
demandas mundiais serão 
provenientes de áreas irri-
gadas.  

“Um dos maiores desa-
fios da humanidade neste 
século é garantir a produ-
ção de alimentos para todas 
as pessoas do planeta, in-
dependentemente das dife-
renças sociais, econômicas 
e ambientais e dos lugares 

onde elas vivem”, alerta 
o pesquisador. Ele acres-
centa que o mesmo estu-
do da FAO revelou que, 
para conseguir atender a 
toda essa demanda, seria 
necessário um aumento 
real de 60% na produção 
mundial de alimentos até 
o ano de 2050. 

A irrigação, ainda de 
acordo com Tavares, é um 
dos mais poderosos meios 
de superar o desafio de 
aumentar a produção de 
alimentos para o patamar 
necessário. Isso porque 
a atividade possui vários 

fatores limitantes: a re-
dução das fronteiras agrí-
colas; a assimetria entre 
crescimento populacional, 
da produção de alimen-
tos e da oferta hídrica; o 
aumento da demanda por 
alimentos variados e de 
melhor qualidade; o au-
mento crescente por fibras 
e agroenergia e o aumento 
das exigências ambientais 
em todo o planeta. 

A agricultura irrigada 
é a atividade humana que 
mais consome água. O per-
centual de área irrigada no 
mundo corresponde a me-
nos de 20% de toda a área 
agrícola cultivada, produ-
zindo mais de 40% de toda 
a produção do planeta. O 
Brasil possui 75,9 milhões 
de hectares de área plan-
tada, mas apenas 9% dela 
(6,95 milhões de hectares) 
são irrigadas. Por sua vez, 
a área irrigada potencial 
no País gira em torno de 
29 milhões a 75 milhões 
de hectares.  

“O Brasil já é um gran-
de player mundial no supri-
mento de alimentos e será 
chamado cada vez mais 
para atender essas crescen-
tes demandas mundiais, em 
quantidade e qualidade. Por 
esse motivo, será preciso 
otimizar o aproveitamento 
das áreas irrigadas”, prevê 
Tavares, frisando que essa 
otimização só será possí-

vel com o uso integrado 
de inúmeras tecnologias, 
como o desenvolvimen-
to genético de plantas que 
demandem menos água no 
seu ciclo de vida; a adoção 
de sistemas de irrigação de 
precisão; aproveitamento 
agrícola de águas de quali-
dade inferior; uso de fontes 
alternativas de energia para 
irrigação e de instrumentos 
e sistemas para o manejo 
eficiente da água.  

“É importante ressaltar 
que todos esses esforços 
serão em vão se, na con-
cepção dos projetos de ir-
rigação, forem escolhidas 
áreas com baixa ou sem 
nenhuma aptidão para ex-
pressar um potencial das 
terras que justifique os in-
vestimentos físicos e de 
recursos financeiros para 
tornar as áreas irrigadas 
viáveis e sustentáveis dos 
pontos de vista ambiental 
e econômico”, pondera o 
cientista. 

Fonte:https://revistacultivar.
com.br/noticias/sistema-de-clas-
sificacao-de-terras-para-irrigacao-
-ganha-versao-nacional?utm_me-
dium=email  

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

Sistema de Classificação de Terras para
Irrigação ganha versão nacional (parte 2)

Plataforma ajuda a selecionar melhores áreas para irrigar de acordo com o solo, sistemas de irrigação e cultura vegetal

Produtores rurais, ago-
ra, podem contar com 
mais uma opção de finan-
ciamento e crédito rural. 
As fintechs, plataformas 
digitais, crescem e ga-
nham a confiança dos bra-
sileiros. O agronegócio, 
assim, passa a ter mais 
oportunidades de desen-
volvimento.

O que é uma fintech?
O termo vem do inglês 

e significa uma junção de 
tecnologia e financiadora. 
Fintechs são espécies de 

bancos digitais que, em 
alguns casos, oferecem 
serviços, como emprés-
timos, financiamentos e 
investimentos.

Quais as vantagens 
das fintechs para o 
agronegócio? 

Elas reúnem quem pre-
cisa de empréstimos (to-
madores) e investidores 
(emprestadores). Todos os 
processos são feitos den-
tro dos princípios legais 
do Banco Central, salva-
guardando todas as partes 

da relação.
Para quem precisa de 

empréstimo e financia-
mento, as taxas de juros 
são mais em conta que as 
dos bancos tradicionais. 
Já emprestar o dinheiro 
é uma espécie de investi-
mento, em que a pessoa 
tem mais ganhos que nos 
outros tipos de aplicações. 

Pequenos e médios 
produtores rurais tendem 
a se beneficiar bastante 
com essa oportunidade, 
pois costumam passar por 
dificuldades na hora de 

pedir créditos em bancos 
tradicionais que, além das 
taxas de juros, exigem vá-
rias garantias.

Com as fintechs, tam-
bém é possível investir 
com mais facilidade em 
equipamentos, com o in-
tuito de fazer o negócio se 
desenvolver.

Exemplos de fintechs 
que atuam no 
agronegócio

Há fintechs que atu-
am de forma abrangente, 
atuando não só no agro-

negócio, e garantem em-
préstimos com aprovação 
simples e sem burocra-
cias. Outras, além de faci-
litar empréstimos especí-
ficos a produtores rurais, 
viabilizam uma espécie 
de “Carteira de Identida-
de Rural”, um documen-
to que utiliza inteligência 
artificial, que entre outras 
funcionalidades, permi-
te, por meio de aplicati-
vo, que o produtor rural 
gerencie todo o processo 
produtivo, desde o plantio 
à venda. Isso propicia me-

lhor tomada de decisão no 
planejamento.

Existem também pla-
taformas exclusivas para 
o mercado agrícola. Fa-
zendo uso de Machine 
Learning e Big Data para 
construírem uma grande 
base de dados do agrone-
gócio. Isso tudo para fa-
cilitar, aos produtores, o 
acesso a créditos rurais.

E assim sendo, contar 
com fintechs no agrone-
gócio é mais uma opor-
tunidade que a tecnologia 
nos proporciona.

Fintechs para o agronegócio

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

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

4º Interior Cup começa neste fim de semana

Interior Cup categoria 10 deve contar com dez equipes; Previsão de início em abril

Esportes

Nesse final de sema-
na tem início a 4º edição 
do Interior Cup, uma das 
maiores competições de 
futebol de base do interior 
do estado de São Paulo 
que é disputada no pri-
meiro semestre de 2022, 
a qual, contará com a 
participação de dez agre-
miações, onde cada uma 
delas estará participando 
com quatro categorias, ou 
seja, sub 11 (2011), sub 
12 (2010), sub 13 (2009) e 
sub 14 (2008). 

São aproximadamente 
1.000 jovens atletas com 
idades entre 11 e 14 anos 
e mais de 60 integrantes 
de comissões técnicas 
que participam dessa edi-
ção. O Interior Cup tem 
como patrocinador ofi-
cial a empresa fabricante 
de bolas SPORT BALL 
que está fornecendo bo-

las para todas as equipes 
em suas respectivas cate-
gorias. 

As finais da série prata e 
série ouro serão realizadas 
nos dias 9 e 10 de julho em 
campo neutro e local a ser 
definido até a última roda-
da da primeira fase. 

Programação
Como de costume a 

competição tem quatro 
jogos por dia começando 
às 08h com a categoria 
sub 11, seguindo às 09h 
sub 12, às 10h sub 13 e 
às 11h com o sub 14. São 
realizados jogos em dez 
cidades diferentes, sendo 
elas,  Morungaba, Itati-
ba, Americana, Sumaré, 
Limeira, Rio Claro, Por-
to Ferreira, Santa Barba-
ra D’oeste, São Carlos  
e Inadiatuba. A comis-
são organizadora deseja 

Complementando a 
quarta edição do Interior 
Cup 2022, a partir de abril 
será realizado também a 
competição da categoria 
sub 10 para garotos nas-

cidos em 2012 e já conta 
com 9 equipes confirma-
das, podendo chegar a 10 
até o final de março. O 
formato de disputa será 
diferente, porém ainda 

está sendo definido pelos 
organizadores, ou seja, 
pode ser grupo único com 
nove equipes, que jogarão 
somente jogos de ida e ro-
dadas quadruplas, sendo 

que os quatro jogos serão 
realizados no mesmo local 
e uma equipe ficará de fol-
ga, ou então, dois grupos 5 
com somente jogos de ida. 

A primeira rodada está 

prevista para o primeiro 
final de semana de abril. 
Certo mesmo é que a 
criançada de 9 e 10 anos 
irão correr atrás da bola em 
breve pelo interior do esta-

do paulis-
ta. 

Disputa conta com mais de 1.000 atletas de 10 a 14 anos

a todos uma excelente 
competição e apresenta a 
rodada inicial com jogos 
no sábado e no domingo, 
confira:

Sábado (12)
Projeto Fantasma x Uni-
dos do Cordenonsi (In-
daiatuba)
Projeto Bugrinho x Gr Su-

mareense (Morungaba)
Leão da 13 x Atlétic Aca-
demy (Santa Barbara 
D’oeste)
Adesm x Itatiba EC/São 

Bernardo (São Carlos)

Domingo (13)
Talentus Academy x Ca-
misa 10 (Porto Ferreira)  

Equipe sub 13 do Guarani FC que disputa o 4º Interior Cup
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Medicina preventiva veterinária 
– qual a importância para os pets 

Além de reforçar a ne-
cessidade de prevenção a 
doenças e ajudar a garantir 
o bem-estar do pet, a me-
dicina veterinária preventi-
va traz mais confiabilidade 
aos profissionais que se-
guem esta linha de traba-
lho. É justamente por meio 
desta antecipação “check-
-up”, que se pode evitar o 
adoecimento de animais ou 
que doenças graves, que 
precisam de acompanha-
mento ou de um tratamento 
urgente, sejam detectadas 
precocemente e tenham 
mais chances de cura. 

Um dos principais be-
nefícios de investir na pre-
venção é que ela propor-
ciona mais qualidade de 
vida para os animais. Con-
fira algumas ações que as 
clínicas podem oferecer ao 
praticar este trabalho pre-
ventivo em pets:

• Avaliação nutricio-
nal: garante o monitora-
mento do peso e a mensu-
ração do escore corporal 
nas avaliações periódicas. 
Além disso, como os ani-
mais também têm doenças 
como diabetes, intolerân-
cias e alergias alimenta-

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Exoprimal
O jogo é ambientado num 

futuro onde fendas dimen-
sionais se abrem e hordas 
de dinossauros emergem de 
dentro. Um grupo seleto de 
pessoas treinadas usa um 
exotrage, para proteger os 
cidadãos dos ataques desses 
animais, que um dia estavam 
extintos. O jogo tem a pre-
visão de lançamento em 
2023 para Xbox One, 
Xbox Series, PlayS-
tation 4, PlaySta-
tion 5 e PC. Não 
se sabe se chega-
rá para Nintendo 
Switch.  Confira a 
foto ao lado.

Forspoken
Narra à jornada de uma 

garota chamada Frey, que 
foi transportada para a bela 
e cruel Athia, nesse lugar 
desenvolve habilidades má-
gicas e com esses poderem 
deve desbravar esse mundo 

para encontrar um caminho 
para casa.  Estava previsto 
para chegar em maio  deste 
ano, mas foi adiado para o 
dia 11 de outubro, afim de 
trazer uma melhor qualidade 
para o jogo. Exclusivo para 
PC e PlayStation 5.

Gundam Evolution
Para os fãs da franquia 
Gundam mais um novo 

jogo estão com os 
dias contados para 
chegar aos con-
soles. Este que 
será um multijo-
gador de 6 contra 

6, com três modos 
de jogo a clássica cap-

tura de área, Dominação e 
destruição. O jogo será em 
primeira pessoa, gratuito  e 
disponível para Xbox One, 
Xbox Series, PlayStation 4, 
PlayStation  5 e PC.

Trek to Yomi
O jogo se firma em dois 

pilares o Xintoísmo e o Ja-
pão histórico. A sua game-
play é no formato 2D. O 
enredo os jogadores irão 
encarnar na pele de Hiroki, 
um jovem espadachim que 
jurou vingança pela morte 
do seu sensei. O jogo che-
ga dia 31 de dezembro, para 
Xbox One, Xbox Series, 
PC, PlayStation 4 e PlayS-
tation 5.

Valkyre Elysium 
Este é uma sequência dire-

ta Valkyre Profile, chega ainda 
este ano para PC, PlayStation 
4 e PlayStation 5. Este jogo 
traz mecânicas de RPG em 
tempo real. No enredo Odin 
usa suas ultimas forças para 
enviar uma Valquíria, afim 
impedir o Ragnarök. 

Esses foram os maiores 
anúncios deste evento, po-
rém o State of Play voltará 
ainda com mais anúncios. 
Tenham um ótimo final de 
semana e até a próxima.

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”.

DIVULGAÇÃO

Os principais anúncios do State of Play 2022

res, é essencial manter um 
acompanhamento para 
conferir o funcionamento 
de seus órgãos;

• Vacinação: previ-
ne doenças infecciosas e, 
por isso, deve ser realizada 
anualmente nos animais;

• Check-up anual: 
realização de exames físi-
cos, como palpação abdo-
minal, linfonodos, auscul-
tação cardíaca e pulmonar, 
inspeção da cavidade oral, 

oftalmológico, coleta de 
material biológico (san-
gue, urina e fezes para tes-
tes laboratoriais).

• Controle parasitá-
rio: os animais devem ser 
submetidos a exames, tais 
como fezes e urina. 

Mantenha a saúde de 
seu pet em dia. Leve seu 
pet ao veterinário semes-
tralmente. 

É isso aí, pessoal! Nos 
vemos na próxima semana. 
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Os cosméticos veganos têm conservantes naturais em sua composição, 
como óleos essenciais, extratos vegetais e ácidos orgânicos de cítricos. Desse 
modo, eles agem de forma segura e impedem a proliferação de micro-organis-
mos. Além disso, eles são produzidos com uma quantidade menor de ingre-
dientes sintéticos. 

Uma boa razão de por que usar produtos veganos é que essa linha não con-
tém determinadas substâncias químicas. Petrolatos, corantes e metais pesa-
dos. Essas substâncias podem ser prejudiciais ao longo prazo.

A linha vegana é muito indicada para peles mais sensíveis. Isso acontece 
devido à composição natural desses produtos.

Quem tem tendência a ter alergias e irritações na pele precisa constante-

mente trocar os cosméticos para saber a fonte da irritação. Ao usar produtos 
veganos, as peles sensíveis se adaptam melhor e diminuem os efeitos adver-
sos de outros produtos químicos.

Além de não utilizar ingredientes de origem animal, os produtos veganos 
diminuem o impacto ambiental. A empresa Natura, por exemplo é pioneira na 
sustentabilidade e conservação do meio ambiente.

Se você está em busca e adepta a qualidade de vida, se liga nessas dicas de 
algumas marcas de produtos mais naturais no mercado de cosmético: Herbia, 
Natura, Feito no Brasil, Balmish, Face It Vegan Beauty, Cativa Natureza, O Bo-
ticário, Multivegetal.

Certamente a princesa Diana conquistou o mundo na década de 80 quando se ca-
sou com o príncipe Charles. A cerimônia foi transmitida ao vivo para mais de 750 
milhões de pessoas. A partir daí as pessoas começaram acompanhar todos os seus 
passos, até a trágica morte em 1997. 
Daiana era uma princesa rebelde que quebrava protocolos, conquistando o mundo 
da moda e a mídia. A princesa Diana fez história durante a sua trajetória tanto na 
realeza como no mundo da moda. 
Diana era ousada e na sua primeira aparição pública como namorada oficial de 
Charles ela usou um longo preto decotado e ofuscou o príncipe. Nesse mesmo dia, 
o príncipe Charles criticou o seu look, mas Diana não se intimidou e se recusou a 
trocar de roupa. Seguiu firme e plena na sua decisão. 
O vestido de tafetá que ela usou no seu casamento com o príncipe, que logo depois 
foi copiado pelo mundo, foi usado 10 pérolas e um véu de 25 pés (7,62 metros) de 
comprimento. Mas, apesar de ter sido copiado pelo mundo todo, ninguém jamais 
conseguiu recriar os babados super elaborados do modelo original.

Ela costumava usar saias curtas que deixavam suas pernas alongadas Diana gosta-
va de inovar e ser autêntica, prova disso foi quando ela usou uma gargantilha como 
tiara em um evento noturno. 
Além disso, Diana era muito mais que uma linda mulher que sabia se vestir, ela igno-
rava o título de princesa, ficava muito mais próxima dos plebeus e conversava com 
as pessoas. 
Diferente de outras princesas, Diana priorizava a sua felicidade em primeiro lugar e 
seus deveres de princesa vinham em segundo plano. 
Assim, a maneira de se vestir foi a forma que Diana encontrou de se expressar. 
Diana estava tão à frente do seu tempo que alguns de seus looks poderiam ser usa-
dos nos dias atuais com muita tranquilidade. 
Diana, a princesa do povo, ícone da moda com sua elegância natural, marcou a his-
tória da moda e determinou o futuro das próximas princesas que vieram logo de-
pois dela transformando a realeza para sempre sendo referência até os dias de hoje.

Vou lhes contar uma história!
A Ana é uma ótima amiga. Está sempre disponível para ajudar e ouvir suas ami-

gas. É só ligar para ela ou pedir alguma coisa que ela faz.
A Ana é uma ótima filha, sempre faz as vontades dos pais, sempre motivo e orgu-

lho. A filha que nunca deu trabalho algum.
A Ana é uma ótima mãe e esposa. Ela cuida da casa como ninguém, faz uma co-

mida maravilhosa e está sempre de bom humor.
Acontece que a Ana as vezes fica sozinha. Tem autoestima baixa, não tem tempo 

para si mesma, dizendo SIM para todo mundo e NÃO para si mesma.
Diferente do que aparenta, ela vive frustrada com as próprias decisões.

A Ana poderia ser uma personagem fictícia, mas infelizmente, não é. 
Eu falo muito com mulheres deste assunto por aqui, e diariamente chegam men-

sagens que traduzem essa realidade.
São mulheres que já perceberam que esses comportamentos afetam negativa-

mente a sua vida e também a de quem convive com elas.
É muito gostoso ser aquela mãezona, uma esposa sempre presente, a filha que 

só dá orgulho... tudo isso traz a sensação de sermos mais importantes e que faze-
mos a diferença para alguém.

Mas essas atitudes não são sustentáveis a longo prazo, se você estiver vivendo 
em segundo plano. Para muitas de nós, é um exercício diário, viver como protago-
nista, mas é um exercício necessário.

Lembre-se, a primeira pessoa que você precisa agradar é você mesma.
Para que você se sinta mais autêntica e realizada, você precisa ser sua prioridade!
Com carinho, Fabiane Figueiredo.

Benefícios dos produtos veganos 

Princesa Diana: influenciadora 
de moda na década de 80
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Essa é a ANA

Vanessa Mucci
@vanessamuccimakeup

Fabi Franco
@fabi_franco

DIVULGAÇÃO

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi
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MELHOR TERRENO DO 
ESTÂNCIA DAS FLORES

Vendo terreno na Estância das Flores, com 502 
metros quadros, ótima localização. 

Parte Alta do bairro (longe do rio).
Tratar direto com proprietário

Fone: (19) 978266267 ou (19) 987702604

 

 

 Matriz Campinas - Av. Orosimbo Maia, 601, Vila Itapura - Campinas-SP - CEP: 13023-002 - Telefone: (19) 3519.3180 – e-mail: rmbarros@rmbarros.com.br 
 
 Filial Jundiaí - Rua Antônio Devisate, 91, Jundiaí-SP - CEP: 13215-570 - Telefones: (11) 4521.4230 - 4521.5861 – e-mail: jundiai@rmbarros.com.br 
 
 Filial Jaguariúna - Rua Candido Bueno, 1.299, Sala 12 térreo, Jaguariúna-SP - CEP: 13820-000 - Telefones: (19) 3937.4116 – 3937.4117 – e-mail: jaguariuna@rmbarros.com.br 
 

 
ASSOC. DOS PROP. DAS UNIDADES AUTONOMAS CHÁCARA RANCHO CALIFÓRNIA 

CNPJ: 05.643.292/0001-02 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Ficam convocados todos os associados ou seus procuradores legais da ASSOCIAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES AUTONOMA CHACARA RANCHO CALIFÓRNIA, estabelecido no 
Sitio Barranco Alto, s/nº, Tanquinho, Jaguariúna/SP, CEP: 13820-000, CNPJ: 05.643.292/0001-02, a 
participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada nas dependências da associação, no dia 
20/03/2022, domingo, em primeira convocação às 8h30, com a presença de condôminos que 
representem, no mínimo, 50% mais um dos votos, e em segunda convocação às 9h, com qualquer número 
de presentes, para tratar dos seguintes assuntos da ordem do dia: 
 
1. Prestação de contas de janeiro e fevereiro/2022; 
2. Eleição para membros da diretoria executiva para o biênio 2022/2024; 
3. Eleição para membros do conselho deliberativo para o biênio 2022/2024; 
4. Eleição para membros do conselho fiscal para o biênio 2022/2024; 
5. Assuntos Gerais. 
 
Devido à pandemia do COVID-19, será obrigatório a todos os participantes fazer uso de 
máscara de proteção.  
Durante a realização da assembleia estaremos respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 
metros entre os participantes.  
Recomendamos a presença de um condômino por unidade. 
 
Os associados que não comparecerem ou não se fizerem representar por procuradores legais para este fim, 
estarão aprovando as resoluções tomadas nesta assembleia. 
 

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

 

Jaguariúna, 07 de março de 2022. 

 

ASSOC. DOS PROP. DAS UNIDADES AUTONOMAS CHÁCARA RANCHO CALIFÓRNIA 

REVISÃO DA VIDA TODA  
ATENÇÃO APOSENTADOS

APOSENTADOS E PENSIONISTAS HÁ MENOS DE 10 ANOS TEM
DIREITO A REVISÃO DA VIDA TODA PARA INCLUIR AS
CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES A JUL/1994. DIREITO RECONHECIDO
PELO STF. 

O VALOR DA APOSENTADORIA PODERÁ DOBRAR, PORÉM
NECESSÁRIOS REALIZAR UM CÁLCULO PARA VERIFICAR O VALOR
DO BENEFÍCIO REVISADO!
PROCURE UM ADVOGADO ESPECIALIZADO E SOLICITE A SUA
REVISÃO!

DRA. ANA PAULA KUNTER POLTRONIERI - OAB/SP 220.371DRA. ANA PAULA KUNTER POLTRONIERI - OAB/SP 220.371
(19) 99205-4926(19) 99205-4926  

Conselho de Consumidores
da CPFL Santa Cruz

CONSELHO DE CONSUMIDORES - COCEN DA CPFL SANTA CRUZ
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, COCEN da CPFL Santa Cruz, 
comunica a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 23 de março de 2022, 
às 09h00, no auditório do Hotel Portal das Águas, situado à Rua Gáspere, 1021 - 
Jardim Cruzeiro do Sul, Jaguariúna - SP, em conformidade com no inciso § 2º do 
art. 8º da Resolução Normativa ANEEL nº 963/2021, que estabelece as condições 
gerais para a criação, organização e atuação dos Conselhos de Consumidores de 
Energia Elétrica no âmbito das concessionárias do serviço público de distribuição de 
energia elétrica. Na ocasião, será abordada a representatividade das entidades e dos 
Conselheiros indicados e os aspectos ligados ao fornecimento de energia elétrica, tais 
como o atendimento ao consumidor, as tarifas aplicadas e a adequação dos serviços 
prestados pela distribuidora. As entidades interessadas em participar deste Conselho 
devem ter atuação em toda a área de concessão da distribuidora, assim como 
previsão em seus estatutos sociais a defesa dos direitos da classe de consumidores 
que representam e não possuir finalidade lucrativa. Além disso, a entidade deve 
assegurar que não tenha sido declarada inidônea ou possua dirigente condenado 
mediante sentença transitada em julgado por prática de crime, contravenção ou 
improbidade administrativa, com pena que não tenha sido extinta por quaisquer 
causas legais. A entidade interessada na participação deverá encaminhar Carta de 
Manifestação atendendo ao contido no Comunicado de Audiência publicado no site 
https://www.cpfl.com.br/santa-cruz/cocen-conselho-de-consumidores.

Welington Gomes Vieira
Presidente do COCEN da CPFL Santa Cruz

 

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 001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 11 de março de 2022  à 17 de março 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: Recepcionista 40hs – Artur Nogueira    
Classificação Candidato 
09º Keiti Elen Henrique   

 
Holambra, 11 de março 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 0001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 11 de março de 2022  à  17 de março 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 – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
06º Bruno Lasta    
07º Luiz Carlos Scarpa 
 

Holambra, 11 de março 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 0001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 11 de março de 2022  à 17 de março de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
 

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Paulínia 
Classificação Candidato 
11º Flávia Cristina de Souza  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  FUNÇÃO: Farmacêutico 40hs – Paulínia 
Classificação Candidato 
06º Ana Paula Sardim  

 
Holambra, 11 de março 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 0001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 11 de março de 2022  à 17 de março de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Santo Antônio de Posse 
Classificação Candidato 
02º Aline Cristina Germano Martins   

 
Holambra, 11 de março de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

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

• LOTE RESERVA DA BARRA 335M² OPORTUNIDADE ............................................................................................R$ 140.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Vendas
Apartamento de 2 dorm. acabamento  
em porcelanato e rico em planejados,  
Jd. Anton Von Zuben ..... R$230.000,00
Apartamento de 3 dorm com suite,  
fino acabamento e todo planejado;  
Jd. Nova Europa ........... R$ 330.000,00
Cobertura de 2 dorm, lavanderia externa, 
churrasqueira, uma vaga de garaem;  
Jd. Nova Europa ........... R$ 330.000,00
Cobertura de 2 dorm com área gourmet 
externa e duas vagas de garagem 
cobertas, Ponte Preta......... 435.000,00
Apartamento de 2 dorm,  
Jd. Sta. Monica ............. R$ 190.000,00
Apartamento de 2 dorm com  
varanda gourmet, todo planejado, 
cozinha com fogão e geladeira, 
Guanabara ....................  R$ 730.000,00

www.bernardoexpertise.com.br

CRECI: 30434 - J

www.cafcorretora.com.br

R. Julio Frank, 791, Centro - Jaguariúna - SP

(19) 3837-4449 (19) 9 8986-8662

Tiago Carraro
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 

Apartamento - Jaguariúna-SP

Apart. 51m², 02 quartos,01 banheiro, 01
vaga, cond. completo

R$ 280.000,00 - VENDA

Casa - Reserva do Jaguary, Jaguariúna-SP

194m2 constr. / 300m2 total. 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros, 4 vagas, área de lazer

R$ 890.000,00 - VENDA

Casa - Reserva do Jaguary, Jaguariúna-SP

300m2 área total, 173m2  const./ 03 quartos,
01 suíte, 03 banheiros, 02 vagas

R$ 856.000,00 - VENDA

Chácara Long Island, Jaguariúna-SP

331 m2 constr. / 1500m2 total.  4 quartos, 3
suíte, 7 banh., 4 vagas / psicina 
R$ 1.100.000,00 - VENDA

ANUNCIE O SEU IMÓVEL  
COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO

ESTAMOS
CONTRATANDO

MOTORISTA DE ÔNIBUS  

MONITORA ESCOLAR  (Meio Período)

AUXILIAR DE LIMPEZA

LAVADOR DE VEÍCULOS

 

ESTAMOS
CONTRATANDO

ELETRICISTA AUTOMOTIVO  

MECÂNICO DIESEL “B” (Noturno)

MECÂNICO DIESEL “A” (Diurno)

 

EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do município e comarca de JAGUARIÚNA-
SP, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem:

ANDERSON LUÍS MARTINS e ANA CLAUDIA DA SILVA. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, motorista, solteiro, nascido em AMPARO, SP, no dia 
08 de outubro de 1983, residente e domiciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO BATISTA MARTINS e 
de IRIA DE FATIMA PRADO MARTINS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
serviços gerais, solteira, nascida em IVAIPORÃ, PR, no dia 18 de abril de 
1985, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ATILIO PEREIRA DA SILVA e de NAIR DOS 
SANTOS SILVA. 

LAURINDO HONDA e ELISIANA ABILIO DE SOUSA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, químico, divorciado, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, SP, no dia 27 de dezembro de 1954, residente e domiciliado na Rua 
Lauro de Carvalho, Nº 897, centro, JAGUARIÚNA, SP, filho de TAKAO 
HONDA e de SETSU SOMA HONDA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
auxiliar de produção, solteira, nascida em BONITO DE SANTA FÉ, PB, no 
dia 05 de abril de 1980, residente e domiciliada na Rua Lauro de Carvalho, 
Nº 897, centro, JAGUARIÚNA, SP, filha de MANUEL ABILIO DA SILVA 
e de MARIA OLINDINA DA SILVA. 

JOSÉ ROBERTO CAMARGO e CHAYENE CARDOSO CAMPOS. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, motoboy, divorciado, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 17 de setembro de 1993, residente e domiciliado na Rua Maria 
Ângela, Nº 314, Joaquim Alface, JAGUARIÚNA, SP, filho de GLICÉRIO 
BENEDITO DE CAMARGO e de MARIA LÚCIA DE CAMARGO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, promotora de vendas, divorciada, nascida em 
COSMÓPOLIS, SP, no dia 08 de janeiro de 1993, residente e domiciliada 
na Rua Maria Ângela, Nº 314, Joaquim Alface, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS e de MÁGDA DE SOUZA CARDOSO DE 
CAMPOS. 

MAYKON CEZAR DO NASCIMENTO LIMA e JOSIMEIRE KÉLLEN DA 
SILVA LIMA. Ele, de nacionalidade Brasileira, analista de logística, solteiro, 
nascido em COXIM, MS, no dia 16 de novembro de 1988, residente e domi-
ciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JESUS PEREIRA LIMA e de MARLY APARECIDA DO NASCIMEN-
TO LIMA. Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, nascida em 
CAMPO GRANDE, MS, no dia 24 de janeiro de 1992, residente e domiciliada 
na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
ROCHA DE LIMA e de LUCIMEIRE ELIAS DA SILVA LIMA. 

DIOVANNY LOPES DA ROSA e CLEIDE BORTOLOTTO. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, engenheiro químico, solteiro, nascido em MARCELI-
NO RAMOS, RS, no dia 16 de setembro de 1982, residente e domiciliado na 
Av.a Pacífico Moneda, Nº 230, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de IVAN 
LOPES DA ROSA e de MARA RUBIA LOPES DA ROSA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, professora, solteira, nascida em GUAÍRA, PR, no dia 27 
de dezembro de 1982, residente e domiciliada na Av.  Pacífico Moneda, Nº 
230, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de SEVERINO BORTOLOTTO e 
de IDA RIBEIRO BORTOLOTTO. 

LUCAS HENRIQUE BUENO DA SILVA e BEATRIZ SOUZA DA SILVA 
SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, consultor, solteiro, nascido em 
PEDREIRA, SP, no dia 31 de julho de 1996, residente e domiciliado na 
Rua Doutor João Roberto Pires Bueno, Nº 349, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de LUIZ CARLOS DA SILVA e de CATIA REGINA 
BUENO DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, consultora, solteira, 
nascida em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 19 de dezembro de 1997, residente 
e domiciliada na Rua Doutor João Roberto Pires Bueno, Nº 349, Jardim Cru-
zeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de CLAUDIO COSTA DOS SAN-
TOS e de VILMA DA SILVA DOS SANTOS. 

MURILO AUGUSTO ALVES e ADRIANA MARIA CANINA. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, magistrado, solteiro, nascido em AMPARO, SP, no 
dia 27 de abril de 1992, residente e domiciliado na Rua Andriotti, Nº 248, 
Chácara Panorama, JAGUARIÚNA, SP, filho de JACKSON FARCHE AL-

VES e de CONCEIÇÃO CRISTINA AUGUSTO ALVES. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, professora, solteira, nascida em AMPARO, SP, no dia 15 de 
dezembro de 1988, residente e domiciliada na Rua São Sebastião, Nº 138, 
São Sebastião, AMPARO, SP, filha de FRANCISCO CANINA NETO e de 
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA. 

ARLANDILSON GONÇALVES FERREIRA e KLEICIANE SILVA DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, vendedor, solteiro, nascido em 
ALCÂNTARA, MA, no dia 26 de outubro de 1996, residente e domici-
liado na Rua Durvalina Almeida Finotelli, Nº 73, Jardim Novo Horizonte, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIS AZEVEDO FERREIRA e de LUCELY 
GONÇALVES BOAIS. Ela, de nacionalidade Brasileira, agente educacional 
infantil, divorciada, nascida em BELÉM, PA, no dia 05 de fevereiro de 1989, 
residente e domiciliada na Rua Durvalina Almeida Finotelli, Nº 73, Jardim 
Novo Horizonte, JAGUARIÚNA, SP, filha de MANOEL ROSA DA SILVA 
e de MARIA DO DESTERRO FERRAZ SILVA. 

MARCOS ROBERTO PEREIRA DA ROCHA e SABRINA DOS SANTOS 
REIS. Ele, de nacionalidade Brasileira, mecânico, solteiro, nascido em PE-
DREIRA, SP, no dia 03 de dezembro de 1995, residente e domiciliado na 
Rua Mangueira, Nº 93, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de JU-
RACI PEREIRA DA ROCHA e de JURACÍ DE JESUS COLISSE DA RO-
CHA. Ela, de nacionalidade Brasileira, agente de recursos humanos, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 07 de janeiro de 1997, residente e domi-
ciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 180, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de CLAUDEMIR RODRIGUES DOS REIS e de MARCIA APARECIDA 
DOS SANTOS REIS. 

DIONE RODRIGUES DA SILVA e ANDRÉA DOS SANTOS GRANZOT-
TI. Ele, de nacionalidade Brasileira, estético automotivo autônomo, solteiro, 
nascido em COTIA, SP, no dia 29 de agosto de 1989, residente e domiciliado 
na Rua Minas Gerais, Nº 1181, Jardim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de MANOEL FIGUEIREDO DA SILVA e de ROSEMARY RODRIGUES 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, terapeuta, solteira, nascida em 
SÃO PAULO, SP, no dia 24 de setembro de 1980, residente e domiciliada 
na Rua Minas Gerais, Nº 1181, Jardim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de JOSÉ APARECIDO GRANZOTTI e de VERA LÚCIA DOS SANTOS 
GRANZOTTI. 

VAGNER FEITOSA BATISTA e MARIA DE LOURDES LEITE VAL-
DEVINO. Ele, de nacionalidade Brasileira, inspetor de qualidade, solteiro, 
nascido em OLHO D’ÁGUA, PB, no dia 13 de março de 1998, residente e 
domiciliado na Rua Dr. Paulo Soares Hungria Junior, Nº 49, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDOMIRO JUSTINIANO BATIS-
TA e de ENI SOARES FEITOSA BATISTA. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, do lar, solteira, nascida em OLHO D’ÁGUA, PB, no dia 27 de junho de 
1997, residente e domiciliada na Rua Dr. Paulo Soares Hungria Junior, Nº 
49, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO VAL-
DEVINO SOBRINHO e de MARIA DO SOCORRO LEITE VALDEVINO. 

DANILO PEREIRA DE LUCA e DAIANA SCARPATO CAVASOTI. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, engenheiro de software, solteiro, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 16 de abril de 1992, residente 
e domiciliado na Rua Domingos Granghelli, Nº 1029, Vila Primavera, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de EDSON DE LUCA e de DENISE MONTEIRO 
PEREIRA DE LUCA. Ela, de nacionalidade Brasileira, engenheira ambien-
tal, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 05 de fevereiro de 1983, 
residente e domiciliada na Rua Domingos Granghelli, Nº 1029, Vila Prima-
vera, JAGUARIÚNA, SP, filha de APARECIDO LAERCIO CAVASOTI e de 
MARIA IGNES SCARPATO CAVASOTI. 

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

JAGUARIÚNA, 10 de março de 2022.


