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Inscrições abertas: Holambra volta a 
sediar Corrida do Rei após 2 anos

Prefeitura de Artur Nogueira 
recebe novos maquinários

Uso de máscara de proteção não é mais 
obrigatório em SP

O prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis (MDB), con-
quistou um apoio importante 
e estratégico para uma possí-
vel candidatura a vice-gover-
nador do estado de São Paulo 
nas eleições de outubro deste 
ano. Presidente do Conselho 
de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), Reis recebeu o aval 
unânime dos prefeitos presen-
tes na reunião do colegiado re-
alizada na terça-feira, 15, em 
Valinhos.

Página 4

IVAIR OLIVEIRA

Prefeitos da RMC lançam nome de 
Gustavo Reis para vice-governador

Colegas reforçam 
apoio ao prefeito de 
Jaguariúna como 
pré-candidato ao 
cargo no Palácio 
dos Bandeirantes

Vereadora de Engenheiro Coelho tem 
grupo de WhatsApp invadido

A Corrida do Rei, tradicio-
nal prova de pedes- trianismo 
de Holambra e uma das mais 
charmosas de todo o Brasil, está 

de volta. Realizada durante as 
festividades do Dia do Rei, que 
acontecem este ano no dia 24 de 
abril, ela promete agitar a Capi-

tal Nacional das Flores e movi-
mentar os principais pontos tu-
rísticos da cidade. A largada está 
marcada para às 8h.        Página 6

O Governador João Doria 
anunciou nesta quinta-feira, 17, a 
fle- xibilização do uso de másca-
ras em todos os ambientes, com 
exceção do transporte público – e 

seus respectivos locais de acesso, 
como estações de Metrô – e nos 
locais destinados à prestação de 
serviços de saúde. O novo decre-
to foi publicado em edição extra 

do Di- ário Oficial do Estado. 
O uso agora torna-se opcio- nal 
em ambientes como escritórios, 
comércios, salas de aula, acade-
mias, entre outros.          Página 5

Página 9

O prefeito de Jaguariúna é um dos nomes indicados pelo MDB para compor a chapa ao governo do Estado junto com Rodrigo Garcia

Após anúncio, Prefeitura re-
cebeu novos maquinários para 
Artur Nogueira. Segundo a Ad-
ministração Municipal, as má-

quinas devem melhorar ainda 
mais os serviços prestados à po-
pulação.                

Página 6

Município passa a contar com nova motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira 
e um caminhão basculante grande

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Um dilema chegou ao fim. Após dois 
anos de pandemia, o uso de máscara 
agora é facultativo, ou seja, usa quem 
quer. Não é mais uma obrigação. 

A questão foi um dilema por mui-
to tempo. Qual é a melhor? De pano 
ou descartável? De lã protege? E quem 
lembra das faceshields? 

Pois é. Um grande alívio para todos, 
pois, apesar de ter sido um instrumen-
to de segurança e controle da Covid-19, 
estava mais que evidente que ninguém 
aguentava mais e esse pode ser com cer-

teza o último passo para voltar a norma-
lidade pré-coronavírus.

Apesar de que os Estados Unidos e 
países europeus já tiveram essa experi-
ência e precisaram a voltar com a másca-
ra após a variante ômicron, os governos 
estaduais brasileiros estão confiantes de-
vido ao alto número de imunizados con-
tra a doença.

Se você ainda não se sente seguro em 
ficar sem máscara. Use, mas respeite 
quem optou por descartar. E vice-versa. 
Continue se cuidado.
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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*

Eis aqui uma síntese da pesquisa ge-
nealógica de Isabel Fontanella e memó-
rias organizadas em seu livro. Parabéns, 
Isabel! Os patriarcas italianos foram 
Giovanni Fontanello (1857) e Cattterina 
Ravanello (1862). Deixaram a região do 
Vêneto, uma comune de  San Michele de 
Tagliamento em 1897,  com a esperança 
no coração: “America,(Merica)  America, 
America/ Cossa saràlo ‘sta. America?” 
Saíram do Porto de Gênova, em 16 de 
janeiro,  a bordo do navio San Gottardo 
e desembarcaram no Porto de Santos no 
dia 08 de fevereiro. Traziam os 03 pri-
meiros filhos: Giuditta (Rosária 07 anos) 
Maria (04) e Ângelo (02). Seguiram de 
trem para a Hospedaria dos Imigrantes, 
SP. Vieram para trabalhar nas fazendas de 
café de Ribeirão Preto, mas o fazendeiro 
não foi buscá-los. Aceitaram proposta do 
Barão de Ataliba Nogueira e vieram para 
a Fazenda Santa Úrsula, em Jaguary. Ali 
permaneceram na lavoura do café por vá-
rios anos.  Lavraram o café na Fazenda 
Castelo. Neste tempo nasceram mais três 
filhos: Cyrillo, Itália e Antonieta.  Muda-
ram-se para a Fazenda Boa Esperança, 
mais tarde chamada Saint Cloud na divisa 

com Santo Antônio de Posse. Ali mora-
va a Família Sacchi. Moravam todos na 
Colônia do Gato. Faziam roças de café.  
Neste ponto segue a linhagem específica 
de Cyrillo Fontanella Cirilo simpatiza e 
casa com Maria Sacchi 30/04/1921. Nesta 
fazenda nascem os seus primeiros filhos: 
João e Orlando. Depois de algum tempo 
migram para a Fazenda Santa Júlia onde 
trabalharam por dez anos como lavrado-
res.  Nesse período nasceram Ângelo, Ar-
mando, Waldemar e depois Odila. Acon-
teceu a Revolução Constitucionalista de 
1932. Dois anos depois com bastante tra-
balho e algumas economias reservadas, 
o casal Cirilo e Maria já com seis filhos 
arrendam o Sítio São Joaquim do Sr. Davi 
Simão no Bairro de Guedes. Ali planta-
vam algodão e outros cereais. Em 1936 
mudaram-se para a Fazenda da Barra na 
Colônia São Domingos:  algodão e café. 
Nasce a filha Santina. Os 05 filhos maiores 
são alfabetizados, à noite, por outro colo-
no, chamado Antônio Malandrim. Todos 
trabalhavam na roça com os pais durante 
o dia e a escola era distante. Em 1938 o 
casal com a força de trabalho, unido aos 
filhos, compra um sítio de 12 alqueires e 

meio, ao lado da Fazenda Atibaia, cha-
mado Santa Odila. Ali permaneceram 
por 14 anos, lavrando a terra, de sol a sol, 
inclusive aos sábados até anoitecer. Fize-
ram muitas roças. Plantavam algodão. Ti-
nham 7 mil pés de café, várias plantações 
de frutas: mamão, caju, laranja, banana 
e abacate. As únicas casas do sítio eram 
de pau-a-pique onde moraram por dois 
anos. O próprio patriarca construiu uma 
casa de tijolos com oito cômodos para 
a família, quando nasceu o filho caçula, 
Odivor. As casas de barrote tornaram-se 
tulhas para armazenamento dos cereais. E 
nos terreiros de café, aos sábados à noi-
te faziam baile. Era o costume antigo das 
colônias de imigrantes.  D. Maria e a filha 
Odila assavam frangos caipiras e rifavam 
no baile, para pagar os músicos e cobrir a 
despesa da festa. A família Trigolim fazia 
o som para a animada dança: Antônio era 
o sanfoneiro, Dante, o clarinetista e Emí-
lio assumia o cavaquinho. Em 1945 com-
prou um sítio de 12 alqueires ao lado da 
Faz. Castelo.  Ali moraram sete anos: o fi-
lho João casado com Ismênia (Irma) Ortiz 
e Orlando, com Sebastiana Murer. O filho 
Angelim, com Lourdes Murer e continuou 

no Santa Odila., vendido em 1952. O Sr. 
Cirilo, o patriarca, comprou um sítio de 
4,5 alqueires, próximo da Pedreira onde 
se fazia extração de pedras para a Mogia-
na. Era chamado Sítio dos Irmãos Dio-
go (Caixa D’Água). E comprou também 
uma gleba de 2,5 alqueires de terra cujos 
fundos constituem, hoje, o Jardim Fonta-
nella. Na frente, Rua Joaquim Bueno en-
tre a Coronel e Júlia Bueno, o patriarca 
construiu sua casa e, trouxe os filhos para 
junto de si no processo de formação do 
Jardim Fontanela. Armando Fontanella 
casou-se com Paulina Panini, Waldemar, 
com Lourdes Marconato. Odila, com Pe-
dro Lana. Santina com Francisco Baldas-
sin. Odivor, com Neusa Giolo. A família 
Fontanella com seu exemplo de união, 
trabalho e dignidade ajudou a plantar, nos 
tempos difíceis da Vila, o progresso da Ja-
guariúna de hoje. A comunidade nomeou 
naquele bairro a Praça Cirilo Fontanela. 
Homenagem a este  Pai e a todos neste 
dia!!!

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

Série imigração italiana – Família Fontanella 

Sandra R. Ribeiro*

Caracteriza-se como toda interferên-
cia na formação psicológica da criança 
ou adolescente promovida ou induzi-
da por um dos pais, pelos avós ou por 
qualquer adulto que tenha a criança ou 
o adolescente sob sua guarda ou vigí-
lia. Para identificar se está ocorrendo a 
alienação parental é necessário a obser-
vação do comportamento, tanto dos pais, 
avós ou outros responsáveis; no caso das 
crianças e dos adolescentes submetidos 
à alienação parental, sinais de ansiedade, 
nervosismo, agressividade e depressão, 
entre ouros, podem ser indicativos de 
que a situação está ocorrendo. No caso 
dos pais, avós, ou outros responsáveis, a 
legislação aponta algumas condutas que 
caracterizam a alienação parental. 

Dentre as práticas que podem carac-
terizar a alienação, a legislação prevê as 
seguintes: realizar campanhas de des-
qualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou da materni-
dade; dificultar o exercício da autoridade 
parental; dificultar o contato da criança 
ou do adolescente com o genitor; dificul-
tar o exercício regulamentado à convi-

vência familiar; omitir deliberadamente 
ao genitor informações pessoais rele-
vantes sobre a criança ou o adolescente; 
inclusive escolares, médicas e alteração 
de endereço; apresentar falsa denúncia 
contra o genitor, contra familiares des-
te ou contra os avós, para obstar ou difi-
cultar a convivência deles com a criança 
ou adolescente; mudar o domicílio para 
local distante, sem justificativa, visando 
dificultar a convivência da criança ou o 
adolescente com o outro genitor, com fa-
miliares deste ou com os avós.  

Casos de alienação parental são fre-
quentes nas varas de famílias, principal-
mente em processos litigiosos de disso-
ciação matrimonial, onde se discute a 
guarda dos filhos, o que ocasiona con-
sequências emocionais, psicológicas e 
comportamentais negativas a todos os 
envolvidos.  

Independentemente da relação que o 
casal estabelece entre si após a dissolu-
ção do casamento ou da união estável, 
a criança tem direito de manter preser-
vado seu relacionamento com os pais. É 
importante portanto, proteger a criança 

dos conflitos e desavenças do casal, im-
pedindo que eventuais disputas afetem o 
vínculo entre pais e filhos. A figura dos 
pais é a principal referência de mundo e 
de sociedade para os filhos e, em muitas 
situações de alienação parental, provoca-
-se a deterioração dessa imagem, o que 
causa impactos não apenas na relação fi-
lial, mas também na formação da criança 
em seus aspectos intelectual, cognitivo, 
social e emocional. 

Quando identificada a prática de alie-
nação parental deve ser coibida e devem 
ser adotadas as medidas para a preserva-
ção da integridade psicológica da crian-
ça, sendo importante o acompanhamento 
psicológico de todos os envolvidos. Po-
dendo a questão ser tratada no âmbito ju-
dicial. O juiz determinará com urgência, 
ouvido o Ministério Público, as medidas 
provisórias necessárias para à preserva-
ção da integridade psicológica da crian-
ça ou do adolescente, inclusive para as-
segurar sua convivência com o genitor 
prejudicado ou viabilizar a efetiva apro-
ximação entre ambos, se for o caso. Se 
for verificado indícios de ocorrência da 

prática, o juiz poderá determinar a elabo-
ração de laudo da situação, feito a partir 
de perícia psicológica ou biopsicosso-
cial. 

Para a formulação do laudo de identi-
ficação, podem ser realizadas avaliação 
psicológica, entrevista pessoal com as 
partes envolvidas, análise documental, 
histórico do relacionamento do casal e 
da separação e, avaliação da personali-
dade dos envolvidos. 

A Alienação parental é cruel e, os 
danos causados à criança e ao adoles-
cente podem ser irreversíveis, a ponto 
de ambos romperem com a realidade ou 
desenvolverem um Eu distorcido devido 
ao grande sofrimento e trauma causados 
por esse processo.  

Portanto, é bom ficar atentos aos si-
nais apresentados pela criança, adoles-
ceste, genitores e familiares. 

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

Plantão Psicológico.
Contatos: 

(19) 38672928 / (19) 978074249

Alienação parental
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Destaque

Prefeitos da RMC lançam nome de 
Gustavo Reis para vice-governador
Colegas reforçam apoio ao prefeito de Jaguariúna como pré-candidato ao cargo no Palácio dos Bandeirantes

O prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis (MDB), 
conquistou um apoio im-
portante e estratégico para 
uma possível candidatu-
ra a vice-governador do 
estado de São Paulo nas 
eleições de outubro deste 
ano. Presidente do Conse-
lho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), Reis 
recebeu o aval unânime 
dos prefeitos presentes na 
reunião do colegiado reali-
zada na terça-feira, 15, em 
Valinhos.

O Conselho de Desen-
volvimento da RMC é 
composto por 20 municí-
pios e reúne mensalmente 
representantes das cidades 
e do governo do Estado, 
para a discussão de as-
suntos relativos ao desen-
volvimento do conjunto 
de municípios. O apoio a 
Gustavo Reis foi manifes-
tado na abertura da reunião 
desta terça. O prefeito de 
Sumaré e vice-presidente 
do Conselho, Luiz Dalben 
(Cidadania), pediu a pala-
vra e falou sobre a neces-
sidade de “unir a voz da 

região” em torno do nome 
de Gustavo na chapa do 
vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB).

“Somos a segunda maior 
Região Metropolitana do 
estado e uma das maiores 
do Brasil. Nós temos que 
unir a nossa voz no ideal 
de ter representatividade no 
governo do Estado, no ide-
al de ter alguém na ponta 
da lança para que a gente 
alcance nossos objetivos. E 
a ponta da lança desse con-
selho é o Gustavo Reis, que 
deve ter nosso apoio para 
vice-governador do Esta-
do”, afirma Dalben.

O prefeito de Cosmópo-
lis, Junior Felisbino (PP), 
também fez questão de de-
fender o nome de Gustavo 
para a vaga de vice na cha-
pa de Garcia. “O Gustavo 
é uma grande liderança, já 
demonstrou isso. É prefei-
to por três mandatos, é pre-
parado, é um municipalista 
e conhece os pleitos dos 
municípios. Tenho certe-
za que, com o Gustavo, o 
governo do Estado estará 
mais de portas abertas ain-
da para nossa região”, diz 

O prefeito de Jaguariúna é um dos nomes indicados pelo MDB para compor a chapa ao governo do Estado junto com Rodrigo Garcia

IVAIR OLIVEIRA

Felisbino.
O prefeito Claudio 

Jose Schooder, o Leiti-
nho (PSD), foi outro que 
manifestou ao microfone 
o apoio à candidatura de 
Gustavo Reis, assim como 
outros chefes do Executivo 

municipal presentes à reu-
nião do Conselho de De-
senvolvimento. 

“Acho importante que, 
de fato, a gente faça valer 
a força da RMC. Agradeço 
muito as palavras e o apoio 
dos prefeitos, que servem 

de estímulo pra gente po-
der ter um desafio maior 
pela frente. Estou sempre à 
disposição para poder aju-
dar a região de Campinas”, 
diz Gustavo Reis.

O prefeito de Jaguariú-
na é um dos nomes indica-

dos pelo MDB para com-
por a chapa ao governo do 
Estado junto com Rodrigo 
Garcia. Os outros nomes 
são do deputado estadual 
Jorge Caruso e da prefei-
ta de Itapetininga, Simone 
Marquetto.
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Tanto se fala de “networking”. Mas esse 
conceito pode fazer parte da vida do peque-
no empreendedor? Do profissional contra-
tado? De quem não é empresário? Não só 
pode, como deve. A verdade é 
que muitas pessoas estão fazendo 
isso de forma errada.

Para começar, vamos à defini-
ção. “Networking” é uma palavra 
em inglês que indica a capacidade de esta-
belecer uma rede de contatos ou uma cone-
xão com algo ou com alguém. Isso pode ser 
feito de diversas formas. Você pode aumen-
tar sua rede de contatos pessoais, através de 
amigos, conhecidos, grupos e redes sociais 
e transformar essas relações em algo bené-
fico a todos os envolvidos. É dito que quem 
trata bem a todos indistintamente e mantem 
ativas e amplas suas re-
lações, nunca fica sem 
emprego e tem mais 
chances de conseguir 
uma promoção.

Se sua rede for 
boa, você pode utili-
zá-la para obter e dar 
recomendações de prestadores de serviços, 
contratar uma faxineira, encontrar deter-
minado produto que está com dificuldade 
de localizar para comprar, achar um bom 
médico, entre outras coisas. A grande van-
tagem, versus buscar essas informações na 
internet, por exemplo, é que, se sua rede 
for confiável, você pode receber indicações 
qualificadas de quem trabalha bem e quem 
pode realmente ajudar no que você precisa.

Como empreendedor, mesmo de um pe-
queno negócio, você pode participar de gru-
pos (de forma física ou virtual), reuniões, 
eventos e palestras. Há inúmeras formas de 
aumentar sua rede, trocar cartões virtuais e 
conhecer mais pessoas e empresas.

O erro que muitas pessoas cometem é 
achar que em uma única reunião vai encon-
trar clientes e fazer vendas. Esse é o pri-
meiro passo para a frustração. Encontros de 

“networking” não são momentos 
de vender, são oportunidades de 
criar conexões e entender o que 
o outro faz. Tente ouvir mais do 
que falar. Procure aprender e en-

xergar onde há possibilidades de parcerias, 
como você pode fazer indicações qualifica-
das e conhecer realmente outras empresas 
ou profissionais. A geração de negócios é 
uma consequência dos relacionamentos 
que são feitos durante essas oportunidades 
de conexão. A pessoa para quem você se 
apresenta poderá, em determinado momen-
to, indicar você para alguém da rede dela. 

Mas se não for criada 
uma conexão entre vo-
cês, certamente você 
não será lembrado.

Assim, criar um 
primeiro impacto posi-
tivo, buscando a troca 
real (seja de cartões de 

visita, informações ou conhecimento) e a 
criação de uma ligação verdadeira faz com 
que você aumente sua rede. Seja genero-
so. Indique sem expectativas de retribuição 
pessoas e empresas que mereçam ser in-
dicadas porque atendem bem e/ou porque 
possuem um produto de excelente qualida-
de. Dentro da criação de conexões verda-
deiras, esse é sempre o início de uma cor-
rente do bem que propaga quem merece. 
E do seu lado, faça por merecer. Atender 
bem, ter produtos e serviços de alta quali-
dade enquanto investe em relacionamentos 
com pessoas interessantes é o melhor ca-
minho para também ser indicado. Conecte-
-se de forma real e verdadeira.

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora
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Destaque

Uso de máscara de proteção não é mais 
obrigatório em SP, exceto no transporte 
público e unidades médico-hospitalares
A flexibilização em ambientes abertos já havia sido autorizada pelo Governador no dia 09 deste mês

O Governador João 
Doria anunciou nesta 
quinta-feira, 17, a fle-
xibilização do uso de 
máscaras em todos os 
ambientes, com exceção 
do transporte público – 
e seus respectivos locais 
de acesso, como estações 
de Metrô – e nos locais 
destinados à prestação 
de serviços de saúde. O 
novo decreto foi publica-
do em edição extra do Di-
ário Oficial do Estado. O 
uso agora torna-se opcio-
nal em ambientes como 
escritórios, comércios, 

salas de aula, academias, 
entre outros. 

A decisão foi baseada 
em análises técnicas do 
Comitê Científico do Co-
ronavírus de São Paulo. 
Os especialistas levaram 
em consideração o índice 
de vacinação com duas 
doses no estado, que atin-
giu a meta definida pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e do Minis-
tério da Saúde (MS) de 
90% da população elegí-
vel, ou seja, acima de 5 
anos imunizada.

Entre as análises tam-

bém foi considerado que 
após 14 dias do feriado de 
Carnaval, foi constatado 
uma manutenção da me-
lhora dos indicadores epi-
demiológicos, indicando 
que a queda na transmis-
são da Sars-Cov 2 no Es-
tado de São Paulo segue 
de maneira progressiva. 
Pela sexta semana seguida 
registra quedas de interna-
ções nos leitos de Unida-
de de Terapia Intensiva e 
de enfermaria. Na última 
semana foi registrada a re-
dução de 18,5% nas novas 
internações.

O uso de máscaras é necessário somente em ambientes hospitalares e transporte público

Criando Conexões

Network: é 
a sua rede

Networking: é o ato de 
fazer uso desta rede; 
trabalhar manter e 

aperfeiçoar conexões



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

19 de março de 2022

Inscrições abertas: Holambra volta a 
sediar Corrida do Rei após 2 anos

Guarda Municipal recupera veículo furtado em Itatiba

Prefeitura recebe novos 
maquinários para Artur Nogueira

 Holambra 

 Pedreira  

 Artur Nogueira  

6

Região

A Corrida do Rei, tra-
dicional prova de pedes-
trianismo de Holambra e 
uma das mais charmosas 
de todo o Brasil, está de 
volta. Realizada durante 
as festividades do Dia do 
Rei, que acontecem este 
ano no dia 24 de abril, 
ela promete agitar a Capi-
tal Nacional das Flores e 
movimentar os principais 
pontos turísticos da cida-
de. Interessados já podem 
garantir sua vaga por meio 
do site http://www.corpu-
seventos.com. A largada 
está marcada para às 8h.

Organizada por meio 
de parceria do municí-
pio com empresa espe-
cializada em corridas, a 
prova terá percursos de 7 
km para corredores e de 4 

km para quem optar pela 
caminhada – em ambos 
os casos, com visual des-
lumbrante, passando pelo 
Moinho Povos Unidos, 
Deck do Amor, Lago Vi-
tória Régia, pela alameda 
dos guarda-chuvas e di-
versos outros cartões pos-
tais do município.

“Esta será a 8ª edição 
do evento que, antes de 
sua interrupção por con-
ta da Covid-19, reunia a 
cada ano aproximadamen-
te 600 atletas profissio-
nais e amadores vindos 
de mais de 40 cidades do 
país”, diz a diretora muni-
cipal de Turismo e Cultu-
ra, Alessandra Caratti.

Segundo a organiza-
ção, as inscrições seguem 
até 21 de abril ou até o tér-

mino do número de vagas 
disponibilizadas para o 
evento. “O Dia do Rei faz 
parte do Calendário Ofi-
cial de Eventos Turísticos 
do Estado de São Paulo 
desde 2017 e é uma gran-
de alegria poder voltar a 
celebrar a cultura e as tra-
dições trazidas pelos imi-
grantes depois de um pe-
ríodo tão difícil”, explica 
o prefeito do município, 
Fernando Capato. “A cor-
rida, uma das atrações da 
festa, é uma grande opor-
tunidade de unir o resga-
te de nossas raízes com a 
prática de atividade física 
e a contemplação de belos 
cenários. Estamos extre-
mamente felizes com essa 
retomada que, certamente, 
será em grande estilo”.

A Guarda Municipal de 
Pedreira recuperou na terça-
-feira, 15, um veículo da mar-
ca Pegeout, com placas adul-

teradas, furtado na cidade de 
Itatiba e utilizado para diver-
sos roubos em cidades da re-
gião. Na ocasião os guardas 

municipais também realiza-
ram a prisão de dois indivídu-
os envolvidos nos roubos em 
Pedreira e demais cidades do 

Circuito das Águas Paulista. 
“As forças policiais rea-

lizaram diversas diligências 
para obter sucesso na prisão 

dos meliantes e na recupe-
ração do veículo. Parabéns 
aos guardas municipais e aos 
policiais civis que estiveram 

atuando na ocorrência”, des-
taca o secretário municipal 
de Segurança e Cidadania, 
Ângelo Milani Pavão.

Após anúncio, Pre-
feitura recebeu novos 
maquinários para Artur 
Nogueira. Segundo a Ad-
ministração Municipal, as 
máquinas devem melho-
rar ainda mais os serviços 
prestados à população. O 
investimento foi possí-
vel através da plataforma 
digital “Nova Frota – SP 
Não Para”, criada pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo para facilitar 
a aquisição de máquinas 
agrícolas.

Assim, o município 

passa a contar com uma 
nova motoniveladora, re-
troescavadeira, pá carre-
gadeira e um caminhão 
basculante grande.

O prefeito Lucas Sia 
destaca novamente a im-
portância da desburocra-
tização e transparência no 
setor público. “Esses dois 
são nossos aliados. Foi 
assim que conseguimos 
novos maquinários para 
Artur Nogueira através 
do programa “Nova Frota 
SP”. Não podemos deixar 
de agradecer ao Governo 

do Estado de São Paulo 
por ter nos contemplado 
com esses veículos”, pon-
tua. 

A iniciativa visa esti-
mular a geração de em-
pregos diretos e indiretos 
e impulsionando o desen-
volvimento econômico lo-
cal. Além disso, o progra-
ma conta com a integração 
de quatro Secretarias de 
Estado: Agricultura e 
Abastecimento, Diretos 
da Pessoa Com Deficiên-
cia, Infraestrutura e Meio 
Ambiente e Saúde.

As inscrições seguem até 21 de abril ou até o término do número de vagas disponibilizadas para o evento

A inscrição dá direito a uma camiseta da corrida e uma medalha de participação para aqueles que completarem a prova

DIVULGAÇÃO

Município passa a contar com nova motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira e um caminhão 
basculante grande
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Morungaba
Prefeitura inicia reuniões para elaboração do 
Plano Municipal da Primeira Infância

Empresa de ração de pets vai se instalar em Morungaba

O Plano Municipal Primeira Infância visa garantir, no âmbito do município, a prioridade dos direitos 
das Crianças previstos na Constituição Federal

A reunião contou com as orientações da articuladora do Comitê Regional 
do Programa Primeiríssima Infância

A primeira reunião de 
sensibilização para a ela-
boração do Plano Muni-
cipal da Primeira Infância 
(PMPI) foi promovida 
em Morungaba na sema-
na passada. A “Primeira 
Infância” é o período da 
vida que vai da gestação 
até os 6 anos de idade. É 
o período mais importan-
te para o desenvolvimento 
de estruturas e circuitos 
cerebrais, bem como a 
aquisição de capacidades 
fundamentais que permi-
tirão o aprimoramento de 
habilidades futuras mais 
complexas.

Representantes lo-
cais e regionais do pro-
grama “São Paulo Pela 
Primeiríssima Infância”, 

além de integrantes das 
equipes do Departamento 
de Educação, do Departa-
mento de Saúde e do De-
partamento de Ação e In-
clusão Social, iniciaram 
os diálogos para a criação 
do Plano Municipal jun-
tamente com o prefeito 
Marquinho Oliveira, o vi-
ce-prefeito Luis Fernan-
do Miguel, a presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade de Morungaba 
Sonia Oliveira e a dire-
tora do Departamento de 
Educação, Leninha Spi-
guel Polizello.

A reunião contou com 
as orientações da articula-
dora do Comitê Regional 
do Programa Primeiríssi-
ma Infância, a socióloga e 

pedagoga Lígia Maria de 
Almeida Bestetti, da DRE 
Jundiaí, e da articuladora 
da Atenção Básica da DR 
Saúde de Campinas, a psi-
cóloga Claudia Elisa Beli-
nazo Mercadante.

 
Ações na prática

Em Morungaba, al-
gumas ações já têm sido 
colocadas em prática, no 
sentido de garantir os di-
reitos das crianças de 0 a 
6 anos – principalmente as 
mais vulneráveis.

Por meio do Departa-
mento de Ação e Inclu-
são Social, o Programa 
“Criança Feliz” foi im-
plantado no final de 2019 
e hoje são atendidas 33 
crianças por uma equipe 

de três visitadores e uma 
supervisora. No ano pas-
sado, foi instalada uma 
sala de brinquedos para 
as atividades do progra-
ma no Centro de Referên-
cia da Assistência Social 
(CRAS).

Outras ações realizadas 
no município são a Sema-
na do Brincar e a Semana 
do Bebê - promovidas a 
cada ano, respectivamen-
te nos meses de maio e de 
agosto.

O Plano Municipal Pri-
meira Infância deve ser 
constituído de um diag-
nóstico da situação de 
vida, desenvolvimento e 
aprendizagem das crian-
ças da cidade, uma lista de 
ações dos diferentes seto-

O prefeito de Morunga-
ba Marquinho Oliveira e o 
vice-prefeito Luis Fernan-
do Miguel receberam na 
semana passada a diretoria 
da empresa Minas Nutri 
que, em breve, vai instalar 
uma filial no município. A 

empresa adquiriu uma área 
no bairro Buenópolis onde 
ampliará sua produção de 
rações para pequenos pets 
cuja matriz está localizada 
há 15 anos em Poços de 
Caldas (MG).

“É com muita alegria 

que vamos receber em nos-
so município essa grande 
empresa com uma produ-
ção de ração pet que atende 
todo o Brasil. Uma honra 
estar prefeito para poder 
dar uma boa notícia como 
essa para a população mo-

rungabense. Que esta em-
presa seja muito bem vinda 
a nossa cidade!”, saudou o 
prefeito Marquinho.

O prefeito acrescenta 
que a instalação da Minas 
Nutri vai gerar muitos em-
pregos, tanto diretos como 

indiretos, e que a previsão 
é que o centro de distribui-
ção e o setor administrati-
vo da empresa já estejam 
funcionando a partir do 
início do ano que vem.

Vale destacar que as em-
presas que vierem a se ins-

talar no município contam 
com diversos incentivos fis-
cais por meio do Programa 
de Apoio ao Investimento 
de Morungaba (Proinvest), 
que prevê isenções e redu-
ções em impostos como 
IPTU, ISSQN, ICMS.

DIVULGAÇÃO

res para garantir que os di-
reitos das Crianças sejam 
integralmente atendidos e 

metas que permitam ava-
liar as políticas planejadas 
e em curso.
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Engenheiro Coelho

Prefeitura recebe viatura 
e equipamentos para a 
Defesa Civil
Entrega foi feita pelo Governador João Doria

Além da picape, equipamentos de proteção também estão inclusos

A Defesa Civil de En-
genheiro Coelho recebeu 
na quarta-feira, 16, do 
Governo Estadual, uma 
nova viatura. A entrega 
foi feita pelo Governador 
João Doria, em evento re-

alizado em São Paulo.
Além do veículo, o 

município recebeu um 
kit de equipamentos, que 
vai auxiliar o trabalho da 
Defesa Civil na cidade. 
Todo o material foi envia-

do após a realização de 
convênio com o Estado, 
através da Casa Militar, 
por intermédio da Co-
ordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil 
(CEPDEC). 

Vereadora tem grupo de WhatsApp invadido

A vereadora Flávia 
Guimarães (PRTB) teve o 
grupo de mensagens ins-
tantâneas, a qual faz parte, 
invadido pelos chamados 
‘haters’. Dois números 
desconhecidos enviaram 
fotos de pessoas mortas e 
também com teor porno-
gráfico. Flávia registrou 
Boletim de Ocorrências 
(BO) para tentar encontrar 
os autores.

A informação da ve-
readora foi que no sába-
do, 12, uma pessoa com 
dois números diferentes 
integrou o grupo, que de 
acordo com a edil, utili-
zado para dialogar com 
seus eleitores e com mu-

nícipes de uma forma 
geral. Nisso esta pessoa 
começou a publicar men-
sagens e imagens com 
teor pornográfico e tam-
bém com mortes.

“Postou mais de 200 
imagens pornográficas e 
de morticínios… só coisas 
horrendas. Foi horrível! 
Várias pessoas começa-
ram a me ligar para fechar 
o grupo e quando fui ten-
tar fazer isso, meu celular 
travava e eu não conse-
guia nem mesmo fechar”, 
conta a vereadora.

A partir deste mo-
mento, de acordo com 
relato da vereadora, vá-
rias pessoas começaram 

a sair do grupo e somen-
te pelo computador Flá-
via conseguiu bloquear 
os dois contatos e fechar 
o grupo. “Fiquei choca-
da ao ver pessoas tirando 
tempo para me prejudi-
car de graça”, desabafa a 
vereadora.

Em entrevista com 
a vereadora, que teve o 
grupo de WhatsApp in-
vadido, disse que não 
compactua com estas ati-
tudes. Ela alega que estes 
números eram novos no 
grupo e que antes os nú-
meros publicavam links 
estranhos. Ela alega que 
foram mais de 90 destes 
links no grupo.

DIVULGAÇÃO

Nesta semana a vereadora registrou um Boletim de Ocorrências na Polícia Civil para que seja investigado. 
Os números foram arquivados para que sejam incluídos no BO e que se chegue ao autor da invasão
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Jaguariúna

Pré-candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet 
participa de encontro com lideranças regionais

Vacinação infantil mais que dobrou em duas semanas

Covid: Dois anos de pandemia e de superação em Jaguariúna

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

A senadora e pré-candi-
data candidata do MDB à 
Presidência da República, 
Simone Tebet, participou 
nesta semana, em Jaguari-
úna, de um encontro com a 
presença de lideranças polí-
ticas e empresariais de mu-
nicípios de toda a região de 
Campinas. O evento acon-
teceu no hotel Matiz e teve 
como anfitrião o prefeito de 
Jaguariúna e presidente da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), Gustavo 
Reis.

“O Brasil precisa de 
soluções para os seus pro-
blemas, com eficiência e 
seriedade na administra-
ção. Nosso país não suporta 
mais essa polarização polí-
tica que impede o seu pleno 
desenvolvimento. A Simo-
ne Tebet tem uma trajetória 
pública incontestável e é 
hoje um nome de confiança 
do presidente nacional do 
MDB, o deputado Baleia 

Rossi, para apre-
sentar uma alter-
nativa viável e de 
muita capacidade 
de gestão à popu-
lação brasileira na 
próxima sucessão 
presidencial”, des-
taca Gustavo Reis, 
que também é pre-
sidente da Asso-
ciação Nacional de 
Prefeitas, Prefeitos, 
Vice-Prefeitas e 
Vice-Prefeitos do 
MDB e Vice-Pre-
sidente para Tele-
comunicações da 
Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP).

Simone Tebet é 
advogada e senado-
ra líder da Bancada 
Feminina no Sena-
do. Foi a primeira 
mulher a presidir a 
Comissão de Cons-
tituição e Justiça, a 
mais importante da 

Casa (2019-2020). 
Também foi a pri-
meira mulher a li-
derar a bancada do 
MDB no Senado 
(2018) e a primei-
ra mulher a con-
correr à presidên-
cia do Congresso 
Nacional (2021).

Ela ressalta o 
compromisso his-
tórico do MDB 
com a democra-
cia brasileira e a 
necessidade ime-
diata que o Brasil 
tem de viabilizar 
eleitoralmente um 
nome do centro 
democrático ca-
paz de superar os 
inúmeros obstácu-
los e desafios dos 
tempos atuais.

Iniciou sua tra-
jetória política em 
2002, como depu-
tada estadual pelo 

MDB, seu único partido 
até hoje. Depois, foi eleita 
prefeita da sua cidade natal, 
Três Lagoas, por duas ve-
zes. Foi vice-governadora, 
quando exerceu a função 
de Secretária de Governo, e 
iniciou o mandato no Sena-
do Federal em 2015.

No Congresso, tem se 
destacado pela sua capaci-
dade de articulação e pela 
sua competência técnica 
como jurista. Tem sido re-
conhecida pelo Diap entre 
os “100 Cabeças do Con-
gresso Nacional”, há cin-
co anos seguidos (2017 
a 2021) e é tricampeã no 
Prêmio Congresso em Foco 
(2018, 2019 e 2021), sele-
cionada pelo júri especiali-
zado, o mais importante da 
premiação, como a Melhor 
no Senado. Em 2021, ela 
também ficou em primeiro 
lugar na avaliação dos jor-
nalistas que cobrem o Con-
gresso Nacional.

O primeiro caso de in-
fecção pelo coronavírus 
em Jaguariúna foi confir-
mado há exatos dois anos, 
no dia 18 de março de 
2020, pelo Governo do Es-
tado. O paciente, na época, 
teve sintomas leves e não 
necessitou de internação, 
tendo recuperação do qua-
dro. Passados 24 meses 
de pandemia, a cidade re-
gistrou um total de 10.302 
casos de Covid-19 e 209 
óbitos pela doença. 

Desde então, muitas 
ações foram realizadas 
pela Prefeitura de Jaguari-
úna para o enfrentamento 
da Covid na cidade, desde 
a ampliação do número de 
leitos, a homologação de 

leitos de UTI, a abertura 
e manutenção da Unidade 
de Campanha exclusiva 
para pacientes Covid, a 
compra de novos equipa-
mentos e insumos para o 
Hospital Municipal, entre 
outras.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, em 
2020 o mês com maior 
quantidade de casos de 
Covid confirmados foi de-
zembro, com 481. Já em 
2021, março registrou a 
maior quantidade de casos 
confirmados no município, 
com 944. Neste ano, o re-
corde foi em janeiro, com 
o pico absoluto de casos 
confirmados durante toda 
a pandemia, com um total 

de 2.849. 
O número expressivo 

de casos registrado em ja-
neiro se deve, segundo a 
secretaria, principalmente 
à circulação da variante 
ômicron, que apresentou 
maior poder de transmis-
sibilidade em comparação 
com outras variações do 
vírus.

“Um fato importante 
foi a diminuição de casos 
que ocorreu em junho de 
2021. De junho para julho, 
a queda foi de 49,4%. Essa 
queda pode ser explicada 
pelo avanço na campanha 
de vacinação contra a Co-
vid. No mês de junho fo-
ram aplicadas 11.508 do-
ses, em comparação com 

em torno de 6.000 doses 
aplicadas em maio. Nos 
meses seguintes, a vacina-
ção foi se intensificando 
e os impactos vão sendo 
observados conforme o 
aumento da cobertura va-
cinal, demonstrando que 
a vacinação em massa tem 
efeito na circulação do ví-
rus”, avalia a secretária de 
Saúde de Jaguariúna, Ma-
ria do Carmo de Oliveira 
Pelisão.

Ela explica que os im-
pactos também são obser-
vados em relação ao núme-
ro de pacientes internados. 
“Em março de 2021, a mé-
dia de pacientes internados 
por Covid era de 30 leitos. 
Já no mês de junho chegou 

ao número de 40 pacientes 
internados, demonstrando 
que nesse período a doença 
apresentava-se com maior 
gravidade. Em compara-
ção, no mês de novembro 
tivemos períodos com três 
pacientes em internação 
na ala Covid. A baixa taxa 
de ocupação hospitalar se 
mantém no mês de mar-
ço de 2022, felizmente”, 
completa a secretária.

Ainda de acordo com 
avaliação da Secretaria 
Municipal de Saúde, “de 
um modo geral, no mo-
mento atual, o cenário da 
pandemia no município 
encontra-se favorável, o 
número de novos casos 
confirmados vem dimi-

nuindo, assim como o nú-
mero de pessoas notifica-
das (que coletam exame). 
O aumento da cobertura 
vacinal em toda a popu-
lação vem impactando o 
número de pacientes que 
evoluem como casos gra-
ves, demonstrados pela 
baixa taxa de ocupação 
de leitos hospitalares que 
vem se mostrando estabi-
lizados”.

Nesta quinta-feira, 17, 
o Estado de São Paulo li-
berou a obrigatoriedade 
do uso de máscara em am-
bientes abertos. A flexibi-
lização foi justificada pelo 
cenário atual favorável.

As ações de estímulo à 
vacinação infantil adotadas 
pela Prefeitura de Jaguariú-
na resultaram num aumento 
expressivo no número de 
crianças de 5 a 11 anos va-
cinadas contra a Covid-19 
no município. O índice de 
crianças imunizadas com as 
duas doses mais que dobrou 
em apenas duas semanas. 

No início de março, ape-
nas 635 crianças nessa faixa 
etária haviam recebido a se-
gunda dose em Jaguariúna, 
ou 12,7% do total estimado 
de 4.985 crianças, segundo 
dados da Fundação Sea-
de. Nesta quinta-feira, dia 
17, o número já é de 1.317 
crianças com duas doses, ou 
26,4%. O índice, no entan-
to, ainda está abaixo da mé-
dia estadual para esse públi-
co, que é de 28,38%. 

A secretária de Saúde 
de Jaguariúna, Maria do 
Carmo de Oliveira Pelisão, 
destaca a implementação 
de várias ações que esti-
mularam e facilitaram o 
crescimento da imunização 
infantil contra o coronaví-
rus na cidade. “Eu destaco 

a realização do Carnavaci-
na, no sábado de Carnaval, 
dia 26 de fevereiro, e a am-
pliação do horário de vaci-
nação contra a Covid nas 

unidades de saúde”, disse 
Maria do Carmo. “Além 
disso, as ações de comu-
nicação da Prefeitura tam-
bém contribuíram muito 

para mostrar a importância 
da vacinação e da plena 
cobertura vacinal para to-
das as faixas etárias”, con-
clui a secretária. 

IVAIR OLIVEIRA

Ação solidária acontece 
neste fim de semana no 
Jardim dos Ipês

Neste sábado, 19, e 
domingo, 20, uma Ação 
solidária acontece no 
Jardim dos Ipês, em Ja-
guariúna, com o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura. O 
evento da Primeira Igre-
ja Batista de Jaguariúna 
(PIBJ), em parceria com 
a Organização Não Go-
vernamental Aprisco, 
será realizado na sede da 
ONG.

A partir das 9h serão 
oferecidos no local gra-
tuitamente os seguintes 

serviços: 
- Médico: dentistas, 

médicos, oftalmologis-
tas, psicólogo.

- Beleza: esteticista e 
cabeleireiro.

- Para as crianças: 
brincadeiras e pinturas 
de rosto.

- Lojas: mini brechó e 
armação de óculos sendo 
vendida a preços popula-
res.

A ONG Aprisco fica 
na avenida Antônio Pin-
to Catão, 600 Jardim dos 
Ipês.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um total de 3.265 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira 
dose contra a Covid (65,5% do total)

Simone Tebet é advogada e senadora líder da Bancada Feminina no Senado
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Avanço na regulamentação de criptomoedas nos EUA pode 
impactar mercado brasileiro? Veja o que dizem especialistas

A Casa Branca anun-
ciou na última semana 
que o presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
deve assinar ainda essa se-
mana um plano nacional 
de regulação de criptomo-
edas no país. O assunto 
também tem sido pautado 
no Brasil e ganhou novos 
desdobramentos nesta 
semana, quando o texto 
que debate o Marco Re-
gulatório do mercado de 
criptoativos foi aprovado 
na última comissão do 
congresso e segue para 
plenário.

Segundo Safiri Fe-
lix, diretor de Produtos 
e Parcerias da Transfero, 
empresa internacional de 
soluções financeiras base-
adas em tecnologia Blo-
ckchain, com a populari-
zação dos criptoativos, a 
tendência é que cada vez 
mais países busquem essa 
regulamentação e a defini-
ção dos órgãos responsá-
veis e os estágios do trâ-
mite no Brasil e Estados 
Unidos são similares. 

“O decreto assinado 
pelo Biden, basicamente, 
foi estabelecendo que os 
órgãos responsáveis es-
tudem o assunto e criem, 
com regime de urgência, o 

modelo regulatório ameri-
cano. Ainda não tem de-
finições efetivas de quais 
serão as regras, mas sim 
a formação dessa força 
tarefa para construir o ar-
cabouço regulatório dos 
EUA. Em linhas gerais, 
está muito parecido com 
o estágio que estamos no 
Brasil hoje, a diferença é 
que eles fizeram por via 
do ato executivo e não 
pela via do legislativo”, 
explica. 

“É importante frisar 

que a aprovação da regu-
lação no Brasil traz alguns 
bônus e ônus. De um lado, 
empreendedores enxer-
gam uma grande oportu-
nidade de expansão nos 
negócios, pois existe o 
benefício da segurança ju-
rídica para quem opera de 
fato neste mercado, além 
da atração de investido-
res de maior porte e de 
executivos e profissionais 
que querem desenvolver 
o setor no país. Do outro 
lado, há algumas amarras 

e conflitos de percepções, 
afinal, muitos usuários 
acreditam que o avanço do 
Marco Legal de Criptoati-
vos pode tornar o mercado 
burocrático”, avalia Die-
go Perez, Presidente da 
Associação Brasileira de 
Fintechs.

Para César Garcia, di-
retor executivo do Trave-
lex Bank, primeiro banco 
especializado em câmbio 
do País e que realiza o 
câmbio de remessas para 
aquisição de criptomoedas 

realizadas por operadores 
de OTC e exchanges para 
o mercado local, é possí-
vel que haja uma “tropica-
lização” para nossa futura 
legislação de princípios e 
conceitos da regulamenta-
ção estadunidense. 

“Em tese, a decisão 
americana não deverá 
causar nenhum impacto 
na aprovação do marco 
regulatório no Brasil, mas 
devido à sensibilidade do 
assunto e ser comum a 
adoção de boas práticas 

vindas de outros ordena-
mentos jurídicos, existe 
sim a possibilidade de que 
haja uma comunicação 
entre as regulações, assim 
como foi com a LGPD 
(Lei de Proteção de Da-
dos) que incorpora vários 
conceitos semelhantes aos 
adotados pela GPDR (Lei 
de proteção de dados in-
glesa)”, destaca. 

O diretor ainda pontua 
que o Marco Regulatório 
terá um impacto positivo 
no mercado de câmbio 
brasileiro, pois facilitará 
a identificação e preven-
ção de possíveis crimes e 
ilicitudes. “O Marco Re-
gulatório possibilitará a 
criação de uma entidade 
de supervisão pública e 
centralizada, possibilitará 
à adoção de critérios mais 
rígidos para a constituição 
de tais exchanges, con-
tribuirá para a adoção de 
melhor governança cor-
porativa e implementação 
de processos de preven-
ção à lavagem de dinhei-
ro e abordagem baseada 
em risco, já existentes no 
mercado financeiro nacio-
nal e que, por tal mercado 
estar à margem da super-
visão, não são impositivos 
para o mercado de cripto.”

Economia

DIVULGAÇÃO

Assunto teve novos desdobramentos nos dois países nas últimas semanas
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Vários condomínios 
têm como norma a de-
terminação sobre quais 
operadoras de telefonia, 
televisão a cabo e internet 
vão poder fornecer os seus 
serviços em determinado 
condomínio. Essas ques-
tões sempre geram per-
guntas, questionamentos e 
dúvidas se é permitida essa 
interferência do condomí-
nio na escolha do morador 
(condômino), qual a ope-
radora que mais lhe agrada 
e tem um plano que caiba 
no seu bolso, com isso, ge-
rando conflitos entre mo-
radores e síndicos. 

Algumas informações 
são prestadas pelos síndi-
cos, que vão no sentido de 
que a rede de cabeamento 
não suporta outros cabe-
amentos, que foi aprova-
do em assembleia a per-
missão de somente uma 
operadora, se tiver outras 
operadoras pode trazer 
prejuízos ao condomínio, 
e assim vai, com outros 
argumentos que no fun-
do tem a pura intenção de 
manter as condições como 
estão, ou seja, sem altera-
ções para os condôminos, 
que são consumidores de 
quaisquer serviços, e tem 
o seu direito de escolha 
previsto em lei. 

Esses conflitos não são 
particularidades de um con-
domínio, mas ocorre no país 
todo, e neste sentido o judi-
ciário brasileiro foi chama-
do a dirimir conflito dessa 
natureza, onde um morador 
questionava o condomínio 
que não permitia a contra-
tação de operadora de TV a 

cabo diferente daquela exis-
tente no condomínio onde 
ele residia. 

Nas alegações do con-
domínio, no processo mo-
vido pelo autor, foi sus-
citado a questão sobre a 
restrição técnica, e que não 
havia viabilidade para a 
instalação, e, que, também 

tinha sido decidido em as-
sembleia essa proibição de 
instalação de novas opera-
doras no condomínio. 

Em decisão judicial na 
Turma Recursal dos Juiza-
dos Especiais do Distrito 
Federal, reformou parcial-
mente a sentença do Juiz de 
primeira instância no senti-

do de permitir que o autor 
da ação pode instalar a ante-
na de TV por assinatura da 
sua livre escolha, estando 
essa restrita ao seu telhado 
da sua residência, estando 
essa instalação adequada 
aos padrões do condomínio, 
sendo proibida a utilização 
da estrutura comum, veja-
mos comentário do magis-
trado sobre o tema:

“Se a instalação for 
de antena na própria resi-
dência restringe-se a uma 
questão de ordem privada, 
não suscetível de interfe-
rência do condomínio, em 
respeito ao próprio direito 
de propriedade”, registrou 
o magistrado. ”

Ainda nesse sentido 
o magistrado cita o que 
dispõem os artigos 1334 
e 1335 do Código Civil, 
como segue:

“As regras de convivên-
cia condominiais devem 
ser respeitadas, na medida 
que não interfiram no livre 
uso e fruição da unidade. 
E, a contratação de empre-
sa de TV a cabo é mani-
festação de autonomia da 
vontade e condizente com 
o direito de propriedade”.

Processo Judicial ele-
trônico (PJe): 0701192-
66.2016.8.07.0010

Em referência ao arti-

go 1335, colaciono aqui o 
artigo em comento, no seu 
inciso l, vejamos:

Art. 1.335. São direitos 
do condômino:

I - usar, fruir e livre-
mente dispor das suas uni-
dades. 

Importante informar e 
destacar, que essa decisão é 
referente a uma ação movida 
por um morador de Brasília, 
mas pode-se entender que 
esse mesmo entendimento 
pode servir de discussão em 
assuntos análogos que são 
matérias pertinentes ao caso 
aqui em comento. 

Por fim, trago à bai-
la essa discussão, pois no 
Procon temos questiona-
mentos sobre essa questão, 
mas lembro que relações 
entre condomínio e con-
dômino não é relação de 
consumo, não incidindo 
nessa relação o Código de 
Defesa do Consumidor. 

Pode incidir a relação 
de consumo, os problemas 
entre o condomínio e for-
necedores de produtos e 
serviços, pois equipara-se 
ao consumidor a coletivi-
dade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja 
intervindo nas relações de 
consumo. 

Fico por aqui. Excelen-
te fim de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Condomínio não pode interferir 
sobre escolha de TV a cabo

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

O objeto da presente 
matéria pretende mostrar 
o conflito entre os dois 
princípios descritos na 
Lei Geral de Licitações, 
lei esta federal, sendo de 
nº 8.666/93, onde no art. 
3º menciona que a licita-
ção deve observar diver-
sos princípios, dentre eles 
o princípio constitucional 
da proposta mais vantajo-
sa, e de outro lado o prin-
cípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 

Muitas vezes, o ente 
público tem que fazer es-
colha entre um princípio e 
outro.

As doutrinas e as juris-

prudências divergem suas 
opiniões, pois os mais 
conservadores seguem à 
risca o princípio da vin-
culação ao instrumento 
convocatório, enquanto os 
mais liberais, o da propos-
ta mais vantajosa ao ente 
público.

O grande problema 
em seguir para linha da 
proposta mais vantajosa 
ao órgão público, é que 
este pode ferir princípios 
bem relevantes no direito, 
além do citado, como o da 
igualdade e da isonomia, 
além do que pode ocor-
rer algum favorecimento 
a determinados licitantes, 

pois em determinados ca-
sos o órgão pode seguir 
para uma linha, e em ou-
tros para outra, criando 
uma certa discricionarie-
dade ao julgador público, 
o que em regra a lei de re-
gência não permite.

Hoje sustento a po-
sição, que meros erros 
materiais, como a apre-
sentação de uma certidão 
vencida, que estando dis-
poníveis nos sites gover-
namentais possa ser sa-
neado pelo ente, erros de 
cálculos matemáticos, fal-
ta de indicação de marcas 
nas propostas, entre ou-
tros, que não altere subs-

tancialmente o que fora 
apresentado, que possa 
ser saneado pela autori-
dade administrativa com-
petente, à luz dos princí-
pios da razoabilidade e 
proporcionalidade, pois, 
para mim, o principal ob-
jetivo de uma licitação é 
a busca da proposta mais 
vantajosa ao ente público, 
deixando de se agarrar em 
dispositivos inúteis que 
vão na contramão do inte-
resse público.

A exemplo, existe jul-
gado do STF – Superior 
Tribunal Federal, concor-
dando com a desclassi-
ficação de uma proposta 

por mera falta de assinatu-
ra, que poderia facilmen-
te ser saneada na própria 
sessão, e na contramão, 
possui julgado do STJ – 
Superior Tribunal de Jus-
tiça, mencionando que a 
simples falta de assinatura 
em uma proposta é mera 
irregularidade, podendo 
ser saneada.

Coaduno meu entendi-
mento nas sábias palavras 
do doutrinador Marcelo 
Palavéri e Fábio Barba-
lho Leite, onde este pri-
meiro menciona que as 
regras preestabelecidas 
não devem ser encara-
das de forma absoluta e 

formalista, e o segundo, 
usando-se das palavras do 
nobre doutrinador Adíl-
son Abreu Dallari, onde 
descreve: “(...) acabar-se-
-á fazendo das licitações 
paródias tragicômicas das 
gincanas ginasianas, nas 
quais ganha – não aquele 
que oferta a melhor pro-
posta – mas, sim, que me-
lhor cumpre a lei do edital 
(...).

Espero ter contribuído 
com a matéria em tela, 
estando à disposição no 
site do meu escritório (ad-
vocaciapatrussi.com.br), 
para possíveis tiradas de 
dúvidas.

Princípios nas Licitações: Proposta mais 
vantajosa ao ente público X Princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório

Alexandre Patrussi de Souza é advogado 
Especialista em Direito Público, com ênfase 

em Licitações e Contratos
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Saúde e Bem-estar

Remédios para emagrecer 
foram proibidos pela Anvisa 

Receita de pão integral funcional

Nunca se falou tanto 
sobre chás, fitoterápicos 
e medicamentos que pro-
metem emagrecer devido 
ao perigo que oferecem, 
tendo sido o motivo da 
morte de Paulinha Abelha, 
cantora da banda Calcinha 
Preta, que escancara a gra-
vidade do uso indiscrimi-
nado de substâncias para 
emagrecer e o reflexo cruel 
da ditadura da magreza!

E não foi somente ela, 
outra mulher, uma jovem 

enfermeira morreu de 
hepatite fulminante após 
o uso contínuo de chás 
para emagrecer, e cer-
tamente existem muitas 
outras vítimas. 

Recebo frequentemente 
no consultório pacientes 
com a saúde intestinal, en-
xaqueca, saúde hepática e 
renal alterada após uso de 
substâncias ditas naturais 
e até já proibidas para uso 
terapêutico.

A ANVISA que é o ór-

gão regulador para que se-
jam fabricados, liberados 
e comercializados os pro-
dutos naturais e medica-
mentos, publicou uma lista 
com mais de 70 chás e er-
vas consideradas perigosas 
e até letais a saúde. 

A Resolução nº 
396/2022 determina ainda 
o recolhimento de todos os 
lotes dos produtos listados 
na Resolução da Anvisa, 
foi publicada dia 29 de fe-
vereiro de 2022 no Diário 

Oficial da União - Seção 
01/pag. 149 (disponível 
em https://www.in.gov.br/
web/d ou/-/resolucao-re-
-n-396-de-8-de-fe vereiro-
-de-2022 -379090409). 

Veja parte da lista a 
seguir:
• 50 Ervas Emagrecedor 
Forte
• Afina Chá 
• 50 Ervas Emagrecedor
• American Fit
• Cápsula Seca Barriga 

Com Goji Berry
• Castanha Da Índia 
• Celulite Sense Off
• Chá de Aroeira – 
Schinus terebinthifolius
• Chá de Canela de Velho 
– Miconia albicans 
• Chá de Cavalinha – 
Equisetum arvensis 
• Chá de Castanha 
da Índia – Aescullus 
hippocastanum 
• Chá de Amora – Folhas 
de Morus nigra (todos)
• Chá de Mulungu – 

Erythrina mulungu (todos)
• Chá Misto Despachá 
– Dente de Leão e 
Espinheira Santa (todos); 
• Chá de Picão Preto – 
Bidens pilosa (todos)
• Composto Seca Barriga 
• Detox Slim
• Energy Power 
• Innovate 
• Kampo ervas
• Lipodiet Rosa Emagry 
• Seca Barriga Maxx
• Valeriana 
• Vida Ervas Mulher 
Regulador Menstrual – 
Vida Ervas 
• Outros

Existem empresas, clí-
nicas e outros estabeleci-
mentos que produzem suas 
próprias misturas e medi-
camentos, sem o devido 
registro na ANVISA. Claro 
que o uso de chás e fitoterá-
picos é benéfico, usado há 
séculos para tratar enfermi-
dades, sintomas e doenças. 

Uma boa anamne-
se, investigação clínica e 
exames são necessários 
para verificar e adequar 
a indicação de produtos 
naturais, quanto aos co-
mercializados mesmo que 
dito naturais, devem ser 
registrados. A questão á a 
base científica, manipula-
ção, encapsulação, com-
provação do efeito, ausên-
cia de danos e toxicidade, 
se você quer emagrecer, 
procure um profissional de 
saúde habilitado, um nu-
tricionista que juntamente 
com seu médico, podem 
oferecer um tratamento se-
guro e eficiente.

1 copo de leite ou água
2 ovos
2 colheres de sopa de açúcar mascavo ou demerara
3 colheres de sopa de óleo vegetal
1 colher de sopa de sal
1 1/2 copo medidor ou 1 1/2 xícaras de farinha de trigo 
integral
1 copo medidor ou 1 xícara de farinha de trigo branca
1/2 copo medidor ou 1/2 xícara de aveia em flocos
1 copo medidor ou 1 xícara de sementes (girassol, gerge-
lim, painço, abóbora e linhaça)
1 colher de chá de cúrcuma picadinha

Reserve um pouquinho da farinha de trigo branca para 
ajustar se necessário. Lembre-se que a massa fica mole 
mesmo.

Mas, primeiro, algumas dicas:

- nunca misture o fermento com o sal juntos, ele perde a 
“força”, coloque um de cada lado
- a manteiga e ovos devem estar em temperatura ambiente
- peneire os indigentes secos, evita grumos
- para pincelar bata um ovo e misture um pouquinho de 
café, pincele depois de pronto, e tu podes pincelar com 
água para deixar crocante
- logo após assar, retire da forma para não ficar úmido, 
pode colocar em uma grade ou em cima de um pano
💫
Receita:
- pode colocar primeiro á água ou o leite e o fermento, 
misture até dissolver, adicione o açúcar e deve descansar 
por uns cinco minutos
- depois os ossos, manteiga, óleo e sal, e se houver outros 
ingredientes 
- por fim a farinha e aos poucos, começa misturando com 
uma colher de pau (eu prefiro rs), e depois mesa com as 

mãos
- sove a massa (amasse) tendo bons pensamentos por cer-
ca de 10 minutos, o ponto ideal é quando a massa “des-
gruda”das mãos
- coloque em uma tigela e cubra com um pano
- deixe descansar por uns 30 minutos
- molde os pães ou coloque em um única forma
- deixe descansar novamente por mais 40 minutos
- unte a forma por 
- asse em forno pré-aquecido por 180 graus a
💫
Na máquina:
Coloque os ingrediente nesta ordem
COPO: primeiro a farinha, depois o leite e depois o ovo
COLHER: primeiro o fermento, depois o açúcar e depois 
o sal
Normalmente é assim - líquidos, ovo, manteiga, sal, fari-
nha, açúcar e fermento.

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

Fertilizantes – Cerca de 
80% dos fertilizantes usa-
dos na produção agrícola do 
Brasil vêm do exterior, sen-
do que 23% desses adubos 
são da importação da Rús-
sia, de acordo com dados 
do Ministério da Economia. 
Só em 2021 cerca de 41,6 
milhões de toneladas fo-
ram compradas, ao custo de 
USD 15,1 bilhões. Valores 
altos que poderiam ser mi-
nimizados se caso houvesse 
produção nacional. Porém a 
Petrobras abriu mão desse 
tipo de produção.

O Brasil não está dire-
tamente ligado à guerra en-
volvendo Rússia e Ucrânia, 
mas as sanções contra os 
russos ameaçam a econo-
mia brasileira e traz a tona o 
fato de que o país não pro-
duz fertilizantes há 8 anos

Parece difícil de enten-
der como uma potência 
mundial em agricultura ne-
cessita de importação de 
fertilizantes. Mas resposta 
é simples e direta: falta de 
infraestrutura e de políti-
cas públicas. A Petrobras 
chegou a ser dona de pelo 
menos 4 fábricas de fer-

tilizantes, sendo que três 
desses empreendimentos 
– localizados em Camaça-
ri (BA), Laranjeira (SE) e 
Três Lagoas-MS – foram 
vendidas nos últimos anos. 
A última, chamada Unidade 
de Fertilizantes Nitrogena-
dos (UFN3), foi repassada 
grupo empresarial Acron, 
da Rússia. Estava à venda 
desde 2017, ano em que a 
Petrobras bateu o martelo 
sobre não querer mais pro-
duzir fertilizantes e numa 
tentativa de repor as perdas 
financeiras da unidade que 
este ano já acumulam RS 
3,8 bilhões. Esse, portanto, 
se tornava o último passo 
do processo de abandono 
do mercado de produção 
de fertilizantes estabeleci-
do após o presidente Mi-
chel Temer (MDB) chegar 
ao comando do Palácio do 
Planalto. Um plano de ne-
gócios da Petrobras, cria-
do após o impeachment de 
Dilma Rousseff (PT). O 
Brasil também não tem um 
sistema de dutos capaz de 
escoar o gás utilizado para a 
produção de fertilizantes ni-
trogenados. São apenas 40 

mil quilômetros de canos, 
o que também é criticado 
por outros setores. Quando 
as fábricas de fertilizantes 
pertencentes à Petrobras es-
tavam ativas, o Brasil con-
sumia cerca de 30 milhões 
de toneladas de fertilizantes 
frutos da importação. Em 
2020, esse consumo cres-
ceu para 40 milhões de to-
neladas e de lá pra cá a de-
pendência só aumentou.

Como reverter 
o abandono dos 
fertilizantes no Brasil?

Até antes da guerra entre 
Rússia e Ucrânia, o fato de 
o Brasil não produzir mais 
fertilizantes através da Pe-
trobras parecia não ser tão 
preocupante. E o abandono 
do mercado de produção, 
abrindo caminho para ven-
das de fábricas que esta-
vam paradas, portanto, se 
apresentava com um plano 
totalmente promissor. Po-
rém, com as sanções aos 
russos, as exportações de 
fertilizantes foram suspen-
sas, e agora o Governo, que 
já havia descartado a possi-
bilidade de buscar os ferti-

lizantes russos, se vê ainda 
mais pressionado na busca 
por soluções para manter o 
abastecimento dos nitroge-
nados, fosfatados e potás-
sio. Estabelecer uma par-
ceria com o Canadá, outro 
exportador importante de 
fertilizantes, está nos planos 
do Ministério da Agricultu-
ra. A outra alternativa, des-
sa vez com soluções inter-
nas, é o Plano Nacional de 
Fertilizantes. O programa 
anunciado pela ministra Te-
reza Cristina tem promessa 
de ser apresentado até o fim 
de março. Segundo a mi-
nistra, o Plano Nacional de 
Fertilizantes já vinha sido 
planejado e coincide com 
a atual crise oriunda guerra 
no leste europeu. “Isso nós 
pensamos lá atrás. O Bra-
sil, uma potência agro, não 
poderia ficar nessa depen-
dência do resto do mundo, 
de mais de 80% nos três 
produtos, de vários países”. 
Palavras de Tereza Cristina 
na quinta-feira (03) durante 
transmissão ao vivo do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

Fábrica de potássio em 

Sergipe está parada 
e aguardando planta 
industrial

No município de Cape-
la, em Sergipe, existe um 
poço de potássio com cerca 
de 1.620 mil metros de pro-
fundidade que, se funcio-
nasse, poderia aumentar a 
produção do fertilizante em 
54%, diminuindo a neces-
sidade de importação em 
50%. Estimativas é que no 
local exista uma jazida com 
reservas de 4.70 bilhões de 
toneladas de potássio, com 
previsão de retirada de 1,2 
milhão de toneladas do pro-
duto por ano. O projeto po-
deria gerar arrecadação de 
R$ 100 milhões por ano de 
ICMS e royalties.

Guerra na Ucrânia expõe 
Petrobras em relação aos 
fertilizantes e pressiona 
estatal sobre preços dos 
combustíveis

Se já não bastasse a alta 
no valor dos combustíveis 
no Brasil, a guerra no leste 
europeu pode trazer ainda 
mais aumento na gasolina 
e no diesel. Isso porque a 
Rússia é o segundo país que 

mais vende petróleo. Porém 
com a guerra e as sanções 
relacionadas, a logística de 
distribuição é afetada, fa-
zendo com que o valor do 
barril do produto alcance 
valores altos. Esta semana 
o valor do barril do petróleo 
ultrapassou a casa dos USD 
110. O caso é que a política 
de preços dos combustíveis 
da Petrobras é baseada no 
preço do dólar. Por isso, 
há a possibilidade mais au-
mento nos postos.

Leia também: bp bunge 
bioenergia amplia uso de 
biofertilizantes em cana-
viais

Fonte: https://tratamentodeagua.
com.br/por-que-petrobras-nao-pro-
duz-mais-fertilizantes-brasil/?utm_
source=newsle t te r&utm_me-
dium=RD_MAR%C3%87O&utm_
c a m p a i g n = R D _ M A R % -
C3%87O&utm_term=Portal+-
TA&utm_content=Portal+TA 

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

O financiamento é uma 
das alternativas mais co-
muns para os brasileiros que 
querem adquirir um veículo 
próprio. Afinal, mesmo que 
exista a cobrança de juros e 
outras taxas, essa forma de 
compra traz consigo alguns 
benefícios, principalmente a 
possibilidade de parcelar o 
valor total a ser pago.

Muitas pessoas que com-
praram um veículo, com finan-
ciamento, passaram a ter difi-
culdades para seguir pagando 
as mensalidades em dia. O 
que nem todos estão cientes é 
que, em diversas situações, a 
dificuldade em pagar as men-
salidades do financiamento 
advém de juros abusivos.  

A ação revisional, tam-
bém chamada de cálculo re-
visional, é uma ferramenta 
que os brasileiros têm para 
verificar se os juros cobrados 
por algum financiamento são 
adequados ou abusivos. 

Se você suspeita de que 
pode estar pagando juros aci-
ma da média de mercado, isto 
é, pagando juros abusivos, so-
licitar uma ação revisional é 
uma boa alternativa. É preci-
so saber, então, como realizar 
essa solicitação.

A ação revisional de juros 
será um instrumento impor-
tante para tentar amenizar a 
situação, ser ressarcido por 
cobranças indevidas e reajus-
tar o valor das taxas.

Cobrar juros é uma atitude 
ilegal? 

Não. A cobrança de juros, 
por si só, não tem nada de 
ilegal. Aliás, é dessa forma 
que as instituições financei-
ras fiadoras lucram com o 

financiamento de veículos. 
Teoricamente, todos sairiam 
ganhando dessa transação 
comercial.

O problema está na co-
brança de juros abusivos, que 
não é algo tão incomum no 
nosso país. Aproveitando-se 
das burocracias na hora de as-
sinar um contrato comercial 
ou, ainda, do desejo/neces-
sidade do cliente, cobram-se 
taxas muito maiores.

O Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) define como 
“abusivos” aqueles juros 
cujos valores estão muito 
acima da média de mercado, 
respeitando o nicho em que 
estão inseridos os financia-
mentos. O nicho automotivo, 
por exemplo.

Essa situação faz com que 
o valor pago pelo cliente seja 
muito maior do que o valor 
original do veículo – aquele 
que seria pago caso o cliente 
o comprasse à vista. Criam-se, 
então, dívidas enormes e mui-
to difíceis de serem quitadas.

Como solicitar uma ação 
revisional de juros?

A ação revisional de juros 
é uma ação jurídica, o que 
significa que você vai preci-
sar dos serviços de um advo-
gado. Afinal, é esse profissio-
nal quem indica, na petição 
inicial, o que se deseja con-
troverter e quantificar o valor 
incontroverso do débito.

Confira algumas dúvidas 
sobre o tema:

É possível pedir a ação re-
visional depois de já ter assi-
nado o contrato?

Sim, é possível e é muito 
comum que as ações revisio-
nais aconteçam após a assina-

tura do contrato entre o clien-
te e a fiadora. Mas, atenção: 
durante o processo, você deve 
continuar com os pagamentos 
das parcelas (art. 330, §3º, 
Código de Processo Civil).

2. A ação revisional pode 
ser feita se houver parcelas 
atrasadas?

Sim. Mesmo que exis-
tam parcelas em aberto, você 
pode entrar com uma ação 
revisional de juros e solicitar 
que sejam verificados os va-
lores cobrados de você.

3. Se a ação revisional 
constatar que os juros são 
abusivos, o que acontece?

Para responder a essa per-
gunta, é importante ver o que 
estabelece o Código de De-
fesa do Consumidor (CDC), 
em seu art. 42. Segundo esse 
artigo, se for verificada a co-
brança de juros indevidos, os 
valores já pagos pelo consu-
midor devem ser devolvidos 
em dobro.

Então, se for constatado 
que você está pagando juros 
abusivos no financiamento 
do seu veículo, diz a lei que 
deverá ser ressarcido com o 
dobro do que já pagou até o 
momento. A exceção, segun-
do o mesmo artigo, é se hou-
ver um engano justificável 
pela fiadora.

4. Pedir uma ação revisio-
nal atrapalha meu perfil de 
consumidor?

Não. Há um mito de que o 
consumidor pode ficar com o 
“nome sujo” caso entre com 
uma ação revisional de juros. 
Na prática, isso não deveria 
ser assim. Caso você se sinta 
receoso, pode pedir que o pro-
cesso revisional seja feito sob 
sigilo, em segredo de justiça.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Ação revisional de juros: o que é e como 
solicitar? 

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

Por que a Petrobras não produz mais fertilizantes no Brasil, 
passando a ser dependente da importação da Rússia?
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

São Bernardo recebe Guarani FC neste domingo 
de manhã pela 2ª rodada do Interior Cup

Treinador de goleiros Wendel Franco Penteado finaliza curso na CBF Academy 

Esportes

Neste final de semana 
as categorias sub 11, sub 
12, sub 13 e sub 14 do São 
Bernardo FC/IEC recebem 
as equipes do Guarani FC/
Projeto Bugrinho em jo-
gos válidos pela segunda 
rodada do Interior Cup. Os 
confrontos serão realiza-
dos no estádio rubro negro 
em Itatiba.

Na primeira rodada da 

competição realizada no 
último final de semana as 
equipes itatibenses foram 
até São Carlos enfrentar o 
ADESM/Gr São Carlen-
se e na oportunidade ob-
tiveram bons resultados, 
começando pela categoria 
sub 11 onde o jogo ficou 
no 0 a 0. Pela categoria sub 
12 outro empate, desta vez 
em 1 a 1. Na categoria sub 

13 a equipe rubro negra 
venceu por 5 a 1 e pela ca-
tegoria sub 14 os visitantes 
foram derrotados por 3 a 1.

Por sua vez, na rodada 
de abertura da competição 
o Guarani FC/Projeto Bu-
grinho recebeu o Grêmio 
Sumareense em Morun-
gaba e conquistou quatro 
vitórias em quatro jogos, 
sendo que, na categoria 

sub 11 venceu por 1 a 0, 
na categoria sub 12 venceu 
por 2 a 0, no sub 13 foi 1 a 
0 e no sub 14 venceu por 2 
a 0. Certeza mesmo é que 
teremos grandes jogos na 
manhã desse domingo, 20, 
em Itatiba, pois estarão em 
campo dois grandes pro-
jetos que realizam belíssi-
mos trabalhos com a ga-
rotada em suas respectivas 

categorias de base.
08h – Sub 11 (2011)
09h – Sub 12 (2010)
10h – Sub 13 (2009)
11h – Sub 14 (2008)

Confira todos os jogos 
da segunda rodada do 
Interior Cup:
Sábado, 19
Arena 77 x Talentus Aca-
demy (Indaiatuba)

Unidos do Cordenonsi x 
União Brbarense (Ameri-
cana)

Domingo, 20
Itatiba EC/SBFC x Gua-
rani FC/Projeto Bugrinho 
(Itatiba)
Gr Sumareense x Camisa 
10 (Sumaré)
Atletic Academy x Adesm 
/ São Carlos (Limeira)

O treinador de goleiros 
Wendel Franco Penteado, 
um dos melhores profissio-
nais nessa área de Itatiba, 
Morungaba e região, atu-
almente trabalhando nas 
categorias de base do Gua-
rani Futebol Clube e do 
Itatiba EC/SBFC finalizou 
mais um curso, dessa vez, 
o de “treinamentos para 
goleiros” em Teresópolis 
(RJ) oferecido pela CBF 
Academy. Certamente esse 
curso de capacitação irá 
aprimorar e atualizar esse 
excelente profissional, dei-
xando-o ainda mais prepa-
rado para sua função. 

Wendel foi um dos pri-
meiros integrantes da co-
missão técnica das catego-

rias de base do Guarani FC 
que realizam seus treina-
mentos em Morungaba des-
de fevereiro de 2018 e com 
o passar do tempo conquis-
tou a confiança da diretoria 
devido a sua capacidade 
técnica, profissionalismo e 
comprometimento trabalho, 
prova disso são os ótimos 
resultados apresentados 
com os goleiros, pois vários 
deles estão seguindo carrei-
ra na base bugrina e em ou-
tros clubes. 

“Em nome da comissão 
técnica das categorias de 
base do Guarani FC/Projeto 
Bugrinho registramos aqui 
nossa admiração, nosso res-
peito, lhe dando os parabéns 
e te desejando muito suces-

so, tendo a certeza que mui-
to em breve grandes portas 
irão se abrir para você... 
Obrigado por fazer parte da 
nossa equipe”. 

Além de trabalhar em 
dois grandes projetos de 
futebol de base, Wendel faz 
um trabalho paralelo de per-
sonal soccer específico para 
goleiros de todas as idades 
em Itatiba. Os interessados 
em se preparar com Wen-
del devem entrar em conta-
to pelo fone 
(11) 99810-
6819.

Treinador de goleiros Wendel Franco Penteado
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Musculação

Esportes

Fisiologicamente exis-
te um declínio da massa 
muscular com os anos, 
devido as mudanças fisio-
lógicas que o organismo 
sofre, porém os fisiolo-
gistas através de estudos 
apontam a musculação 
como uma excelente op-
ção com o avançar da ida-
de. O desenvolvimento 
muscular se faz por meio 
de exercícios de força, 
sempre controlados com 
variações de volume e in-
tensidade, dentro de uma 
periodização planejada, 
alimentação equilibrada 
e estilo de vida saudável 
compatível. O local mais 
procurado para a prática 
da musculação é a acade-
mia, tendo como proposta 
de treinamento exercícios 
em maquinas ou o uso de 
peso livre, mas sempre se-
guindo padrões biomecâ-
nicos de postura. 

A musculação é indi-
cada à terceira idade por 
promover a melhora no 
desenvolvimento muscu-
lar, auxiliar na prevenção 
da osteoporose, evitar do-
enças crônico-degenerati-
vas do sistema músculo-
-esquelético, promover a 
disposição e o bem estar 
geral. Importante destacar 
que toda atividade física 
dever vir acompanhada 
por profissional de Edu-
cação Física habilitado, 
exames médicos prelimi-
nares e associação de die-
ta alimentar orientada por 
Nutricionista. Equilibrar a 
prática de atividade aeró-
bica para ativar o sistema 
cardio-respiratório com 
exercícios localizados que 
promovem o desenvolvi-
mento músculo-esqueléti-
co, dão ao indivíduo uma 
condição de qualidade de 
vida equilibrada. Diante de 

A prática da musculação vem ganhando muito espaço na sociedade nos últimos tempos pela busca 
de desenvolvimento muscular e qualidade de vida

MUSCULAÇÃO ajuda no 
emagrecimento conjugada com 

atividades aeróbicas, pois um músculo 
bem desenvolvido em volume e 

tonicidade passa a consumir mais 
calorias mesmo em repouso

“ “

Praticar MUSCULAÇÃO ajuda no 
desenvolvimento saudável da pessoa, 
respeitados os limites fisiológicos e os 
princípios biomecânicos, associados 
a periodização do treinamento com 

volume e intensidade adequados

“ “

Viver o estilo fitness é 
mais que uma moda de aca-
demia, é um estilo de vida 
regrado, tendo a discipli-
na como mola mestre que 
leva ao desenvolvimento 
integral do indivíduo. To-

tantas perspectivas favorá-
veis que a musculação pro-
porciona, podemos afirmar 
ser esta prática é indicada 
para a terceira idade res-
peitando os limites fisioló-
gicos de cada indivíduo.A 
musculação também pode 
ser aplicada ao adoles-
cente, desde que seja su-
pervisionada por profis-
sional capacitado e com 
recomendação médica, 
para não interferir no cres-
cimento do jovem que está 
numa fase de desenvolvi-
mento geral. A quantidade 

de hormônios circulante 
na adolescência faz desta 
fase de desenvolvimento 
um momento muito es-
pecial para o ser humano, 
devendo ser respeitado em 
suas variações fisiológicas, 
compatíveis com o cres-
cimento saudável. Assim 
sendo, respeitados todos 
os limites e bases fisioló-
gicas, a musculação é indi-
cada ao adolescente numa 
fase de maior estabilidade 
hormonal e de crescimen-
to que não prejudique seu 
desenvolvimento saudável.

dos que buscam este estilo 
são determinados a alcan-
çar seus objetivos e vêem 
no desenvolvimento mus-
cular uma motivação para 
continuar cada vez mais se 
dedicando a isto. Valorizar 
a qualidade de vida, o es-
tilo de vida saudável, ser 
fitness, praticar muscula-
ção, frequentar academia 
ou outra atividade física 
regularmente leva a pes-
soa a viver mais e melhor, 
afastando o risco de doen-
ças e gozando de boa saú-
de. Pratique musculação 
regularmente para poder 
ter um desenvolvimento 
muscular satisfatório e or-
gulhar-se de alcançar seus 
objetivos.

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Por que é tão importante manter a 
saúde vacinal do seu pet em dia? 

Um cuidado que não se 
restringe somente a fase 
de filhotes e sim ao longo 
da vida do animal para a 
prevenção de doenças in-
fectocontagiosas de gran-
de importância que podem 
ser fatais. Normalmente o 
protocolo vacinal de cães 
e gatos se iniciam a partir 
dos 45 dias de vida, o qual 
o organismo já e capaz de 
receber antígenos vacinais.

Em cães são aplicadas a 
v8 ou v10 que são vacinas 
polivalentes que combatem 
as principais doenças vi-
rais e seus tipos, entre cães 
como por exemplo: CI-
NOMOSE, PARVOVIRO-
SE, CORONAVIROSE, 
ADENOVÍRUS TIPO2, 
LEPTOSPIROSE, E HE-
PATITE INFECCIOSA, 
PARAINFLUENZA. 

O intervalo das aplica-
ções quando o cão e filhote 
pode variar de 21 dias a 30 
dias dependendo da orien-
tação do médico veteriná-
rio. 

E para que o cão con-
clua o protocolo vacinal 
com sucesso são realizadas 

3 doses, e para que isso 
ocorra a saúde de cão não 
pode estar comprometida 
(como por exemplo com 
diarreias, vômitos).

Se o animal apresentar 
qualquer sinal de que sua 
saúde está comprometida 
avise o médico veteriná-
rio para que seja realizado 
a melhor conduta naquele 
momento. 

IMPORTANTE: cães 
que estão com o protocolo 
vacinal em andamento não 
é aconselhável ter acesso a 
rua e ou com animais que 
não tenham a vacinação 
em dia (v8/v10). 

Em gatos o protocolo já 
é diferenciado, pois outros 
tipos de doenças podem 
afetar os peludos. 

A vacinas a serem apli-
cadas neles irá variar muito 
do comportamento de seu 
animal um deles é ACES-
SO LIVRE A RUA OU 
NÃO. No entanto converse 
com seu médico veteriná-
rio para ver qual múltipla 
felina deve ser aplicada em 
seu gato (V3/V4 OU V5) 
que combate as seguin-

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Dead Space (Remake)
Ah uns meses atrás foi 

mostrado um teaser de 10 
segundos do Remake de 
Dead Space e em entre-
vistas, foi dito que nada 
estava pronto e  levaria 
muito tempo até ter algum 
conteúdo para ser publi-
cado. Recentemente foi 
publicado no canal oficial 
do Dead Space intitulado 
Sistema A.L.I.V.E. Aon-
de retrata as diferenças 
básicas do Isaac original 

(protagonista) com o Isaac 
Remake, para citar algu-
mas diferenças estão na 
respiração ao correr pode 
se ouvir, porém a recupe-
ração era rápida, ao tratar 
a respiração no vácuo esta 
não era gradativa. Agora 
quando o desenvolvedor 
mostra o Isaac (Remake), 
é nítida a respiração vol-
tando gradativamente até a 
normalidade. Outros deta-
lhes interessantes no vídeo 
são os diferentes estados 

de Isaac (Remake) que in-
fluencia no dialogo, caso 
corra o vai existir uma 
pausa para retomar o fole-
go assim como estiver com 
a baixa vitalidade também 
vai influenciar. Esses pe-
quenos detalhes tem um 
poder absurdo na imersão 
de um jogo, o personagem 
se torna mais “real”. Dead 
Space Remake ainda não 
tem data de lançamento, 
mas o jogo poderá ser lan-
çado até 2023.

Elden Ring
O jogo recentemente 

atingiu o marco de 12 
milhões de copias ven-
didas, além de receber 
recebeu uma atualização 
para correção de bugs e 
adicionou mais missões.

Warframe 
Esta semana, 16, co-

meçou a nova temporada 
da Nightwave com no-
vas missões. A Garuda 
recebeu novas melho-

rias, pois dia 28 de abril 
o jogo recebe a atualiza-
ção a Jornada Anjos de 
Zariman, que vai adicio-
nar mais um local social, 
a Garuda Prime e mais 
um apartamento para os 
Tennos aonde será pos-
sível personalizar ao 
gosto do jogador.

Essas foram as noti-
cias dessa semana, fo-
ram três anos e alguns 
meses escrevendo aqui, 
por motivos pessoais, 

não irei mais escrever, 
mas agradeço a Paula e 
o Rogério que me deram 
esta oportunidade, con-
vido a todos para me se-
guirem no Youtube Canal 
Navio Fantasmagórico, 
na Twitch naviofantas-
magorico, minhas redes 
sociais no Instaram cap.
aramil e no Kway Capi-
tão Aramil (Cap.Aramil). 
A todos um forte abra-
ço e um final de semana 
abençoado.

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

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

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  

tes doenças: RINOTRA-
QUEÍTE FELINA, PAN-
LEUCOPENIA FELINA, 
CALICIVIROSE, FIV , 
FELV. 

O intervalos de aplica-

ção em felinos pode variar 
também entre 21 a 30 dias 
e devem ser feitas 2 doses 
quando filhotes ou nunca 
expostos a vacinação 

Pessoal, a vacinação 

em filhotes concluída não 
significa que seu pet não 
tenha mais que tomar va-
cinas!!!! 

Ele precisa ser exposto 
a 1 dose de acordo com 

a espécie de seu animal 
ANUALMENTE!! Assim 
ele fica protegido de doen-
ças VIRAIS FATAIS!!!! 

Nos vemos na próxima 
edição! 
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Tendência de moda é o que se usa e se conso-
me em determinado momento. São peças de rou-
pa, acessórios, calçados, além de cores, formatos e 
materiais presentes no gosto de determinado pú-
blico em uma estação do ano ou época específica.

As passarelas demostraram na semana da moda 
em NYF W, o que vem com tudo para essa estação 
de clima de friozinho. Vamos abordar neste artigo 
sobre unhas, penteado e maquiagem que saem da 
Nova York Fashion Week para as ruas.

Durante a estação mais fria, as tendências são nas 
unhas com acabamentos de esmaltes cromados. Para 
os cabelos são os fios repartidos ao meio e tranças finas.

Já na maquiagem encontramos os conceitos 
dos olhos dedicado a quem adora realçar as pál-
pebras, é um multicolorido à arte. Com uma cons-
tante: a maquiagem dos olhos é coordenada com a 
maquiagem dos lábios.

Nos olhos também na semana de moda apre-
sentaram-se os esfumados noturnos e olho rode-

ado por um kajal ou um delineador brilhante que 
contrasta com uma tez nude mínima. A cor, estrita-
mente preta, realça a íris e é combinada com uma 
maquiagem ousada de sobrancelha.

Para fechar o ciclo de tendências, a maquiagem 
apresentou também acabamento nude e sofistica-
do para um fascínio atemporal, uma maquiagem 
quente, mas minimalista.

Meninas, agora só escolher uma tendência que 
combine mais om seu estilo e arrasar nesse friozinho!

Quantas vezes você já abriu o seu guar-
da-roupa cheio de peças, entulhado de 
roupas, e olhou pra tudo isso e pensou 
‘meu Deus eu não tenho nada pra vestir, 
como assim?’. 
Se o guarda-roupa está cheio de peças 
isso parece um pouco contraditório, não 
é mesmo? Vamos entender porque isso 
acontece!
Atualmente, com o excesso de informações 
que a internet nos oferece é possível ter vá-
rias e várias imagens de looks e propostas 
diferentes. O tempo todo as redes sociais 
estão nos oferecendo novas propostas de 
roupas, sapatos e acessórios, e são tantas 
informações que a gente acaba consumin-
do mais do que realmente precisa.
O excesso de informação faz com que se crie 
desejos desnecessários para nossa vida.
A indústria da moda produz, incansavel-
mente, coleções em cima de coleções. Eu 
particularmente conheço mulheres que 
não conseguem usar tudo o que elas ad-
quirem ao longo da sua vida e isso acaba 
gerando uma enorme frustração. 
Vamos pensar que é muito frustrante 
você abrir o seu guarda-roupas, encon-
trar muitas e muitas peças e nada ser útil 
pra você, além de ser um enorme prejuí-
zo financeiro.
Isso acontece por vários motivos, sendo 
um deles a falta de autoconhecimento. 
Posso te dar uma dica? Menos é mais e 

vou citar até um exemplo!
Quando procuramos filmes na Netflix são 
tantas opções, demoramos as vezes meia 
hora a 40 minutos até chegar em um tí-
tulo, e, quando finalmente escolhemos 
o filme entendemos que já perdemos ali 
todo esse tempo só escolhendo. E isso 
acontece no seu guarda-roupas também, 
quando o excesso de roupas pode atra-
palhar.
No entanto, o autoconhecimento nos 
ajuda a fazer compras assertivas e tam-
bém tomar decisões assertivas. 
O primeiro passo para que você tenha 
um guarda-roupas funcional é entender 
o seu estilo. 
O segundo passo é entender o seu bioti-
po e as suas medidas. 
Quando você entende o seu estilo e suas 
medidas você precisa adequar essas 
duas informações a sua rotina de vida. 

Dicas de consultora de imagem: 
Não compre peças aleatórias, e no mo-
mento em que for adquirir uma nova 
peça pense no que você já tem no seu 
guarda-roupas e veja se a peça que você 
está levando é compatível com o que 
você já tem.
Não faça compras por impulso, não é por 
que todo mundo está usando que você 
tem que usar também. Mais importante 
que estar na moda e estar no seu estilo! 

Uma mente negativa jamais vai te dar uma 
vida positiva!

Sei que digo muito sobre isso de formas 
diferentes, mas não custa nada dizer mais 
uma vez.

Melhore seus pensamentos e verá toda a 
sua vida melhorando também. Tudo começa 
no pensamento.

Pensamentos geram sentimentos, e esses 
sentimentos moldam nossos comportamen-
tos.

E por sua vez, o nosso comportamento, de-
termina os nossos resultados.

É um ciclo, então cuide dos seus pensamen-
tos. Você acredita que merece uma vida mais leve?

Pense nisso e decida começar uma semana di-
ferente.

Com carinho, Fabiane Figueiredo

Tendência outono-inverno 2022

Menos é mais
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A nossa felicidade 
depende da 
qualidade dos nossos 
pensamentos

Vanessa Mucci
@vanessamuccimakeup

Fabi Franco
@fabi_franco

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

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

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

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

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

• DESIGNER GRÁFICO - médio / desenvolver materiais 
de comunicação, criação, produção e finalização de ar-
quivos e relacionamento com médias e grandes empresas 

/ conhecimento em illustrator, photoshop, pacote adobe/ 
desejável Corel Draw / horário de trabalho comercial / 
CNH AB/ salário R$ 1700,00 + comissão por trabalho 
feito + vale alimentação + vale transporte + PLR / residir 
em Jaguariúna, Posse, Holambra e Pedreira //

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

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

• FONOAUDIOLOGO - horário flexível - salário a combinar //

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

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

gorjeta / Residir Jaguariúna, Posse e Holambra //

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

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

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

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

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

• OPERADOR DE CABLE - médio / operar cabos de es-

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

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

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

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

• TERAPEUTA OCUPACIONAL - horário flexível - salá-
rio a combinar //

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

EMPREGOS
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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

 Casa - Jaguariúna-SP

Área Const. 252m², 04 quartos,02 suítes, 5
banheiros, área gourmet com psicina.

R$ 1.650.000,00 - VENDA

Casa - Artur Nogueira - SP

125m2 constr. / 300m2 total. 2 quartos, 1
banheiro, 02 vagas. Amplo espaço externo.

R$ 340.000,00 - VENDA

Casa - Holambra - SP

150m2 área total, 70m2  const./ 02 quartos,
01 banheiro, churrasqueira

R$ 350.000,00 - VENDA

Casa - Vila Guedes -  Jaguariúna-SP

172 m2 constr. / 300m2 total.  3 quartos, 1
suíte, 3 banh., 2 vagas 
R$ 1.100.000,00 - VENDA

CRECI: 30434 - J

www.cafcorretora.com.br

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

(19) 3837-4449

Gustavo Silva
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 

ANUNCIE O SEU IMÓVEL  
COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO

(19) 99476-1677

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:

DIEGO BELLINI COELHO e ISABELA ANGELONI BUENO DE CAMAR-
GO. Ele, de nacionalidade Brasileira, advogado, solteiro, nascido em SALVA-
DOR, BA, no dia 14 de dezembro de 1982, residente e domiciliado na Rua Mi-
nas Gerais, Nº 1282, Jardim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCUS 
SILVA COELHO e de ANA MARIA BELLINI COELHO. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 08 
de dezembro de 1989, residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, Nº 1282, 
Jardim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, filha de EDELCIO BRÁS BUENO DE 
CAMARGO e de ROSIMEIRE APARECIDA ANGELONI CAMARGO. 

GILBERTO MIYADA DE ALMEIDA e THAIS DOS SANTOS SOUZA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, serviços gerais autônomo, solteiro, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 15 de junho de 1989, residente e domiciliado na 
Rua Francisco Alves, Nº 107, Residencial Arco Iris I, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de VALDIR ANTÔNIO SILVERIO DE ALMEIDA e de MARIA CECÍLIA 
MIYADA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em GUA-
RUJÁ, SP, no dia 11 de junho de 1992, residente e domiciliada na Rua Francisco 
Alves, Nº 107, Residencial Arco Iris I, JAGUARIÚNA, SP, filha de LEVY DE 
SOUZA e de MARQUIDALVA DOS SANTOS SOUZA. 

RAPHAEL DE CAMPOS DAVI e ELEN ROBERTA CAVARZAN. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, gerente comercial, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 22 de julho de 1994, residente e domiciliado na Rua Antonio Gilberto 
Rosin, Nº 87, Jardim Sylvio Rinaldi II, JAGUARIÚNA, SP, filho de DANIEL 
DAGOBERTO DAVI e de ALESSANDRA DE CAMPOS DAVI. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, analista administrativa, solteira, nascida em AMPARO, SP, 
no dia 15 de março de 1994, residente e domiciliada na Rua Antonio Gilberto 
Rosin, Nº 87, Jardim Sylvio Rinaldi II, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ RO-
BERTO CAVARZAN e de VERA LÚCIA PANASSOLO CAVARSAN. 

RICHARD ALLAN CAVALARO e ALINE GONÇALVES BORGES. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, empresário, solteiro, nascido em SANTO ANTÔNIO 
DE POSSE, SP, no dia 26 de abril de 1983, residente e domiciliado na Rua 
João Ferrari, Nº 103, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
BENEDITO CAVALARO e de MARIA APARECIDA SIMIONATO CAVA-
LARO. Ela, de nacionalidade Brasileira, bancária, divorciada, nascida em SÃO 
PAULO, SP, no dia 02 de março de 1987, residente e domiciliada na Rua João 
Ferrari, Nº 103, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ANTO-
NIO BORGES e de ARLETE JOSEFINA GONÇALVES. 

ALEF ALVES ROCHA e YASMIN APARECIDA AMADEU MONTEIRO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, vendedor, solteiro, nascido em SÃO PAULO, 

SP, no dia 13 de fevereiro de 1995, residente e domiciliado na Rua Francisco 
Vicente Simoso, Nº 590, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de IVANIL-
TON MAIA ROCHA e de DERCILIA ALVES JORDÃO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, do lar, solteira, nascida em CAPIVARI, SP, no dia 16 de novembro de 
1997, residente e domiciliada na Rua Francisco Vicente Simoso, Nº 590, Jardim 
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de ALEX SANDRO GOMES MONTEIRO e 
de MISLENE APARECIDA AMADEU. 

HENRIQUE ALVES BUENO e ALESSANDRA APARECIDA DE MORAIS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, estoquista, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 17 de abril de 1994, residente e domiciliado na Rua José Pires Junior, 
Nº 100, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de EDUARDO ALVES 
BUENO e de ROSELI FARIA DE SOUZA ALVES BUENO. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, nutricionista, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no dia 
09 de junho de 1995, residente e domiciliada na Rua José Pires Junior, Nº 100, 
Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de AUGUSTO FRANCISCO DE 
MORAIS e de ROSELI APARECIDA DE SOUZA. 

MAURO ANGELO e JULIA DE FATIMA BUENO. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, caseiro aposentado, divorciado, nascido em MOGI GUAÇU, SP, no dia 
13 de setembro de 1955, residente e domiciliado na Avenida Alexandre Marion, 
Nº 327, Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO DE ANGELO FILHO 
e de IRENE RODRIGUES ANGELO. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar 
aposentada, solteira, nascida em MOGI MIRIM, SP, no dia 01 de novembro de 
1960, residente e domiciliada na Avenida Alexandre Marion, Nº 327, Capotuna, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de GERALDO BENEDITO BUENO e de TEREZA 
MARIA DE JESUS. 

WENDEL CRUZ DOS SANTOS e THAIS ANTUNES. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, soldador, solteiro, nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 14 de ou-
tubro de 1995, residente e domiciliado na Rua José Marcos Rodrigues dos San-
tos, Nº 171, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de CICERO MACENO 
DOS SANTOS e de CREMILDA FERREIRA DA CRUZ. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, analista de comércio exterior, solteira, nascida em JAGUARIÚ-
NA, SP, no dia 20 de julho de 2002, residente e domiciliada na Avenida Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de ISAIAS ANTUNES e 
de EDINÉIA HÁAS ANTUNES. 

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

JAGUARIÚNA, 17 de março de 2022.

 

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 18 de março de 2022  à  24 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 
08º Lucas de Andrade Gonçalves  
 

Holambra, 18 de março de 2022. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 


