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FALE COM A Sol e aumento de 

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

fica aberto.
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Alunos do Colégio Anglo 
visitam a redação da Gazeta

A assistência social 
fora de época

Jaguariúna recebe sessões gratuitas do Cine Autorama

O Governo de São Paulo 
realizou, nesta semana a en-
trega dos prêmios de nove ci-
dades vencedoras da segunda 
edição da premiação “Cases 
Inovadores”, do Programa 
Parcerias Municipais “Boas 

Práticas”. Jaguariúna, mais 
uma vez, ocupou posição 
de destaque no Estado e em 
todo o Brasil. A cidade ficou 
entre as finalistas em quatro 
categorias. 

             Página 4

Governo do Estado premiou iniciativas 
municipais mais inovadoras do ano

É muito, muito, muito co-
mum ver ações sociais e as-
sistenciais em épocas festivas 
como Páscoa ou Natal. São 

ações importantes e que mudam 
a vida de muitas pessoas caren-
tes e necessitadas, sim, mas e no 
restante do ano?            Página 4

Os alunos do 4º ano do ensino 
fundamental do Colégio Anglo, 
de Jaguariúna, visitaram nes-

ta semana a redação da Gazeta 
Regional. O intuito foi conhecer 
um pouco mais sobre o jornalis-

mo por conta de um conteúdo 
da apostila que trabalha sobre o 
texto jornalístico.         Página 10

Jaguariúna é finalista 
e destaque em quatro 
categorias do programa 
“Parcerias Municipais” 

Premiação do Programa Parcerias 
Municipais celebra melhoria da 
qualidade de vida da população 
em Saúde, Educação, Segurança e 
Desenvolvimento Socioeconômico

DIVULGAÇÃO

Alunos do 4º ano do ensino fundamental

Alimentos sendo organizados para a doação

DIVULGAÇÃO

Jaguariúna recebe pela primeira vez o Cine Autorama, projeto de cinema drive-in itinerante da Brazucah Pro-
duções. A iniciativa, que tem programação com filmes focados em animais de estimação, integra mais uma parceria 
com a Mars e convida o público a assistir às produções ao lado de seus pets..

IVAIR OLIVEIRA

Importação 
para pequenas 
empresas?

Claro Fibra chega a 
Morungaba com banda 

larga de até 1 Giga

Bem-estar animal agita 
Câmara Municipal de 

Engenheiro Coelho
 Página 11  Página 9 Página 10

Página 10
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O Conselho de Desenvolvimento da Re-
gião Metropolitana de Campinas (RMC) 
lança livro para celebrar os anos da gestão 
pública realizada de forma colegiada pelos 
representantes dos 20 municípios que com-
põem o bloco. A RMC foi criada por lei em 
junho de 2000. 

Integram a região as cidades de Cam-
pinas, Indaiatuba, Sumaré, Hortolândia, 
Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Morungaba, 
Americana, Nova Odessa, Jaguariúna, Pe-
dreira, Holambra, Santo Antônio de Pos-
se, Artur Nogueira, Paulínia, Santa Bár-
bara d’Oeste, Engenheiro Coelho, Monte 
Mor e Cosmópolis.

Esse bloco compreende uma população 
estimada de 3,3 milhões de habitantes, com 
poderio econômico similar ao de um País. 
É a décima maior região metropolitana do 
Brasil e a segunda maior região metropoli-
tana de São Paulo, faz parte do Complexo 
Metropolitano Expandido, uma megalópole 
que, já em 2008, compreendia 12% da po-
pulação brasileira, ou cerca de 30 milhões 
de habitantes.

É considerada a 2ª maior região metro-
politana de São Paulo e uma das maiores do 
Brasil. Responde por aproximadamente 8% 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 
Parabéns, RMC.
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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*

É fecundo o trabalho da Im-
prensa Escrita, bendito jornal que 
vai registrando a História, as me-
mórias, a identidade de um povo.  
Assim temos  em “A Comarca!” 
preciosa fonte de pesquisa  produ-
zida por seus correspondentes nos 
diversos recantos de Mogi Mirim, 
então nosso Município.Desta for-
ma este farol  fundado na abertura 
do século XX pelo benemérito Sr. 
Francisco Cardona foi pontuando 
os primeiros degraus da evolução 
de suas Vilas. CONSTRUÇÕES 
E REFORMAS: Na edição de 
13 de abril de 1911, o semaná-
rio anunciava o agito de desen-
volvimento pelos investidores da 
Vila de  Jaguary. E registrou que 
a Sra. Linda Bueno (Ermelinda 
Romanini), mãe de dez filhos do 
Cel. Amâncio, reformava três de 
suas propriedades. O imigrante 
italiano Antônio Gallo, apelidado 
de  Peroba, adaptava o casarão de 

esquina , na frente da Igreja para 
sua residência e montagem de sua 
Relojoaria.  Felipe Salomão , imi-
grante libanês, irmão de Pedro e 
Milete (Miled) S.. Hossri,  havia 
adquirido terreno para construir 
palacete para sua residência e co-
mércio diante da Praça Umbelina 
Bueno.  Pedreiros e carpinteiros 
estavam acertando as casas com-
pradas na Cândido Bueno pelo 
marchante José Pires Jr. Registra-
va também o término da constru-
ção na Alfredo Engler de Augusto 
Chiavegato., casarão e comércio.  
A vila ia crescendo!    TELEFO-
NE:    Neste mesmo ano o jornal 
pontua na edição de 10 de outubro 
a inauguração da rede telefônica 
estabelecendo a comunicação da 
estação  ferroviária e da Vila com 
Campinas. A chegada do telefone 
foi comemorada pelo proprietário 
do Restaurante da Estação, Sr. Ja-
nuário Eliseu de Navarro, por ou-

tros colegas como Natale Milani, 
por outros membros beneméritos  
que compuseram uma comissão. 
Entre  eles Cap. José Alves Gue-
des (Barra), Alberto Moraes Bue-
no (Atibaia), Elias de Souza...A 
notícia foi enviada pelo Sr. Janu-
ário E. Navarro com as seguintes 
palavras: ” foi hoje inaugurada a 
linha telefônica de Jaguary insta-
lada pela direção do Sr. Achilles 
Rolim de Moura.   Luz Elétrica:    
Com a manchete:  “Inauguração 
da illuminação  electrica na Villa 
de Jaguary, deste municípío – Fes-
tejo. Jaguary, 6-5-1913. A come-
moração aconteceu no domingo, 
05. Desde  o dia  havia muito 
povo nas ruas, ruído e movimen-
to.  A banda “União Jaguaryense” 
abrilhantou a festa na praça com 
repertório selecionado . Depois  
tocou  em desfile. pelas ruas com 
o povo até o local onde se encon-
traram as autoridades de Mogi 

Mirim. E da vila houve destaque 
para o subprefeito, Sr. João Leite 
Penteado, o professor Alexandre 
de Carvalho, o “Mestrinho” e o 
Maestro D’Artagnan de Andrade.  
Foi melhoramento muito esperado 
pela população  com justificada 
alegria diante daquele progresso.  
Fogos de estampido e rojões.   FU-
TEBOL.  Degustando nossa histó-
ria em “A Comarca” (20/04/1913) 
vemos registro que na  vila o 1º 
Clube de futebol foi fundado em 
10 de abril  de 1913 pelos jovens 
da elite local. Chamava-se “ Sport 
Club Lá Vou Eu”. Este esporte foi 
introduzido no Brasil no final do 
século XIX, por imigrantes euro-
peus, jovens  que  traziam a  novi-
dade  da  Europa. 

Os introdutores do esporte 
compuseram assim a primeira 
diretoria. Foram Eles: Presiden-
te, Caetano Santos Pereira; Vice-
-Presidente, Juvenal da Cunha; 

1º secretário, Carlos Turato; 2º 
secretário, Moysés Turato; Cap-
tain, Pedro Moraes; Vice-Captain, 
Hugo Masotti; Fiscal, Lázaro Fé-
lix dos Santos; Diretor, Abelardo 
Baccarat; Tesoureiro, Fortunato 
Chiavegato; Procurador, Hermí-
nio Masotti. Depois vieram re-
presentantes de outras famílias. 
Búffolo, Corsi, Bergamini, Voltan, 
Almeida... De 1914 a 1921 funda-
ram seis novos clubes.  Sobre este 
assunto a Casa da Memória Padre 
Gomes organizou uma exposição 
fotográfica comemorando o cente-
nário da chegada à Vila de Jaguary 
do grande esporte mostrando as 
profundas raízes criadas no cora-
ção do  esportista brasileiro desde 
os seus albores. E assim a nossa 
benemérita Imprensa vai prosse-
guindo em suas nobres lides.  

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

A Comarcade Mogi Mirim de Francisco Cardona 

João Rodrigues*

Um dos pensamentos que o 
Líder de visão deve ter e replicar 
as pessoas é : NÃO ESTAMOS 
SÓS. Por mais que se estranhe 
esta frase é comum vermos o ci-
dadão agir como se ele estivesse 
sozinho na jornada, e olha que 
no dia a dia ele está nas redes so-
ciais, tvs, jornal, rádio, grupos de 
whats, app, mas porque insinuar 
que ele se imagina só? Esta de-
dução fica evidente devido a falta 
de atitudes que não se toma ou se 
toma de forma monocrática, sem 
consultar uma infinidade de enti-
dades e pessoas de alto conheci-
mento, para poder tomar melho-
res decisões. Até entendo que isto 
no passado fizesse sentido, a con-
sulta de pessoas mais próximas, 
normalmente Pai, Mãe ou outra 
pessoa da família, mas hoje o uni-
verso tecnológico está a um click 
de distância, o que nos possibilita 
inúmeras fontes de consulta em 
poucos minutos.

O fortalecimento de nossos 
negócios e a melhoria de vida 
como cidadãos está muito liga-
da a obtenção do conhecimento 
que antes era limitado e difícil e 
que hoje é extenso e fácil, mas 
que está fazendo com que recue-

mos no tempo ao invés de avan-
çarmos, pois a abundância, nos 
deixa com inúmeras opções de 
escolha, e não estamos com tem-
po para escolher uma ou duas 
apenas, fazendo com que rene-
guemos isto e nos isolemos na 
tomada de decisão, nos deixando 
SÓS no momento crucial que é 
o de TOMADA DE DECISÃO.

Para começarmos a enxergar, 
o outro ao nosso lado, é que o LÍ-
DER inspirador e evangelizador 
deve ser capaz de alertar, cativar 
e de maneira empática contar a 
boa história que nos conduza a 
percebermos a riqueza que está 
ao nosso lado,  e assim avançar-
mos juntos em busca de mais 
capacitação, novos conhecimen-
tos, resultado em melhoria de 
vida pessoal e profissional.

Nas cidades de São Paulo, exis-
te uma entidade que conecta as 
pessoas e as empresas em prol des-
te pensamento sistêmico, que são 
as Associações Comerciais, que re-
presentam as empresas nas catego-
rias: COMÉRCIO, PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO E INDÚSTRIA, 
através delas é que se chega ao po-
der público ( Prefeitos, Secretários, 
Diretores, Líderes Políticos), Insti-

tuições de Ensino (Escolas Públi-
cas, Privadas e Universidades), En-
tidades de capacitação: SEBRAE, 
SENAI, SENAC, SENAR, SESI, 
Empresas e Entidades que promo-
vem a capacitação de nossos jo-
vens como CIEE, ITEMM, AJJA, 
com esta junção de forças fica claro 
que não estamos sós, e que juntos 
somos fortes.

Exemplos não faltam para 
exemplificar esta forte conexão, 
porém vou citar um que eviden-
cia como isto é articulado e feito 
pelos líderes que já entenderam 
que uma cidade não é uma ilha 
e que o desenvolvimento econô-
mico e social deve ocorrer regio-
nalmente, pois aí sim as coisas 
se fortalecem e se propagam, 
gerando uma riqueza coletiva 
a todos. Dia 18 de março deste 
ano, foi realizado pelo SEBRAE 
liderado por seu Diretor Admi-
nistrativo e Financeiro Guilher-
me Campos e sua equipe  e pela 
FGV através do coordenador 
regional Mário Vitale Junior e 
equipe um grande evento que 
reuniu 25 cidades, mais de 150 
líderes se inscreveram para o dia 
todo se conectarem e obterem 
informações que se transforma-

ram num precioso conhecimento 
sobre como melhorar a vida do 
cidadão através do empreende-
dorismo, abrangendo um ator 
principal deste desenvolvimento 
que é o poder público, de forma 
a melhorar a governança mu-
nicipal, com estudos de caso, 
melhoria na governança através 
da transformação digital, que é 
necessária se fazer, para que o 
cidadão seja melhor atendido e 
gere mais negócios no local. 

Os líderes que lá se apresen-
taram já estão na mesma sinto-
nia, já estão fazendo análises 
sobre como está a situação em 
cada cidade e com o evento pu-
deram ver o quanto o SEBRAE, 
FGV e Associação Comercial, 
pode ajudar nesta transformação 
e capacitação das pessoas no dia 
a dia das cidades.

Debates sobre o principal 
problema local e possíveis solu-
ções, como melhorar o produto 
do empreendedor rural, através 
do SIM- Serviço de Inspeção 
Municipal Regional, Inclusão 
Produtiva como ferramenta de 
transformação humana, Desbu-
rocratização e rapidez com a im-
plantação do VRE Municipal e 

algo especial para o MEI e MPE 
o tema COMPRAS PÚBLICAS,  
foi desmistificado como esta este 
sistema hoje em dia, de forma 
digital e com inúmeros recursos 
nos alertam sobre quem deseja 
nosso produto e quem é a pre-
feitura ou setor que está neces-
sitando, além de nos mostrarem 
a simplicidade de se obter isto, 
pois o software hoje tem núme-
ros estatísticos incríveis e até 
um BI, onde os gestores podem 
tomar as melhores decisões de 
compra, bem como o fornecedor 
pode analisar como está o mer-
cado daquele produto/serviço, 
em gráfico bem elaborados.

Quando percebemos que não 
estamos sós o mundo se abre para 
nós, possibilitando darmos pas-
sos firmes e sólidos em busca do 
nosso Sonho de melhoria de vida. 
Sonhar Grande e Sonhar Peque-
no dá o mesmo trabalho, por isto 
vamos sonhar JUNTOS, pois o 
SUCESSO está nos aguardando.

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 

Negócios – Empreendedor do 
Bem

Não estamos sós 
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Destaque

A assistência social fora de época

Jaguariúna é finalista e destaque em quatro 
categorias do programa “Parcerias Municipais” 

Todo cidadão tem direito à assistência social, mas poucos estão dispostos a prestar assistência para quem precisa

É muito, muito, muito 
comum ver ações sociais 
e assistenciais em épocas 
festivas como Páscoa ou 
Natal. São ações impor-
tantes e que mudam a vida 
de muitas pessoas carentes 
e necessitadas, sim, mas e 
no restante do ano?

No ano passado quando 
as atividades presenciais 
retomaram, o barbeiro 
João Batista (JB) tomou 
conhecimento que uma 
família passava por difi-
culdade e que lhes falta-
va alimentos. Ele prestou 
uma assistência naquele 
momento e mais tarde, 
quando teve seu tempo de 
descanso, Deus tocou seu 
coração e partir daí deu 
o pontapé inicial na ação 
“Seja Solidário”.

Naquele momento a 
ação acontecia nas segun-
das-feiras em sua barbe-
aria, dia em que antes era 
uma folga. Ou seja, ele 
abriu a agenda exclusiva-
mente para a ação e todos 
os atendimentos desse dia 
em específico começassem 
a serem trocados por ali-
mentos ou convertido para 
a compra de cestas básicas.

Hoje a ação acontece 
nas terças-feiras. Desde o 
início, em setembro, JB, 
juntamente com seus par-
ceiros Juliana Alves de 
Andrade e Ricardo Pardal 
Godoy, conseguem montar 
entre cinco e seis cestas ao 
mês com todas as doações.

De acordo com Julia-
na, as cestas são robustas. 
“Nós colocamos alimento 
para o mês todo, como por 
exemplo, dois pacotes de 
arroz, quatro litros de óleo 
e assim por diante”.

O trabalho feito pela 
equipe não é somente um 
corte de cabelo em troca 
de um alimento e uma lo-

comoção para a entrega 
da cesta. Existe toda uma 
dedicação em realizar tria-
gens para que o destino das 
cestas seja realmente para 
uma família necessitada. 
É um tempo de descanso e 
lazer que a equipe deixa de 
lado para fazer o bem da 
melhor forma possível.

JB e Juliana ressaltam o 
trabalho da Prefeitura mu-
nicipal e que sua Assistên-
cia Social realiza em aten-
der muitas dessas famílias. 
No entanto, enxergaram o 
outro lado da moeda.

Muitas famílias tem sim 
direito às assistências mu-
nicipais e estaduais, seja 
qual for. Mas muitas delas 
não consegue ter acesso ao 
que tem direito. Não tem o 
dinheiro para o ônibus para 
buscar uma cesta; não tem 
com quem deixar os filhos 
e tantas outras variáveis. 
Para outras famílias, o que 
se ganha não é o suficiente.

Então, o intuito do pro-
jeto é ajudar essas pesso-
as. E, além de ajudar com 
uma cesta, é fazer com que 
se sintam parte da socieda-
de, que recebam atenção e 
um pouco de carinho, pois 
as pessoas pobres infeliz-
mente são vistas com des-
prezo ou repulsa.

Não é preciso ir muito 
longe para exemplificar 
isso. Pense na última vez 
em que você viu um mo-
rador de rua e o que você 
pensou ou como tratou ele. 
Viu como o sentimento 
não foi acolhedor?

JB percebeu isso há 
muito tempo e com tudo 
que tem visto e vivenciado, 
ele deseja que essa ação 
mude alguns pensamentos 
e distancie a sociedade da 
limitação de rico ou pobre. 
Seu desejo é de derrubar 
preconceitos e acredita que 

DIVULGAÇÃO

O Governo de São Pau-
lo realizou, nesta semana 
a entrega dos prêmios de 
nove cidades vencedo-
ras da segunda edição da 
premiação “Cases Inova-
dores”, do Programa Par-
cerias Municipais “Boas 
Práticas”. A iniciativa 
contou com 621 muni-
cípios trabalhando em 
conjunto com o Governo 
paulista para alavancar a 
qualidade de vida do ci-
dadão. Foram cadastradas 
191 ações inovadoras. Os 
vencedores foram escolhi-
dos com base nos resul-
tados, replicabilidade e o 
caráter inovador.

Jaguariúna, mais uma 
vez, ocupou posição de 
destaque no Estado e em 
todo o Brasil. A cidade fi-
cou entre as finalistas em 
quatro categorias. As po-
líticas públicas desenvol-
vidas pela Prefeitura na 
Educação, na Saúde, no 
Fundo Social e no Desen-

volvimento Econômico 
foram reconhecidas pelo 
Governo do Estado como 
eficientes e exemplares. 

Na educação, fomos 
finalistas na categoria 
“alavancar a qualidade do 
ensino fundamental I”. 
Na saúde, a categoria foi 
“reduzir óbitos por doen-
ças crônicas não trans-
missível”. 

O serviço de assistên-
cia social ocupou posição 
de destaque na categoria 
“mitigar os impactos da 
pandemia na pobreza e 
na geração de emprego 
e renda”. E o desenvol-
vimento econômico che-
gou na final da categoria 
“a chave do sucesso no 
enfrentamento à pande-
mia do Covid-19”. “Esse 
reconhecimento é motivo 
de muito orgulho pra gen-
te. É para isso que traba-
lhamos e nos dedicamos 
todos os dias”, comemora 
o prefeito Gustavo Reis.

Premiação do Programa Parcerias Municipais celebra melhoria da qualidade de vida da população em Saúde, Educação, Segurança e 
Desenvolvimento Socioeconômico

IVAIR OLIVEIRA

este é o caminho.
Sobretudo, o desejo da 

equipe é mobilizar mais 
pessoas e empresas que 

desejam ajudar, da forma 
que puderem, para abraçar 
mais pessoas necessitadas. 
Se você é uma pessoa fí-

sica ou jurídica, entre em 
contato e faça sua parte 
para transformar vidas 
juntamente com o projeto 

“Seja Solidário”.

Contato:
(19) 9 9131-7830

Alimentos sendo organizados para a doação
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Vanderlei Macris anuncia liberação de R$1 milhão para motoniveladora

Prefeitura antecipa vacinação contra gripe para segunda

 Holambra 

 Artur Nogueira  

5

Região

O prefeito de Holam-
bra, Fernando Capato, 
recebeu nesta quinta-fei-
ra, 24, o deputado fede-
ral Vanderlei Macris para 
um novo e importante 
anúncio: a liberação de 
R$1 milhão para a com-
pra de uma motonive-
ladora. O equipamento 
será utilizado na manu-
tenção de estradas rurais 
do município.

Durante a visita, Ma-
cris esteve no bairro Jar-
dim das Tulipas para veri-
ficar de perto o trabalho de 
recapeamento asfáltico re-
alizado na Rua Gloxínia e 
em trechos das vias Hibis-
co e Helianto. O recurso 
para o serviço, de R$250 
mil, foi obtido por meio 

de emenda parlamentar 
destinada por ele ao muni-
cípio. A obra foi finalizada 
em fevereiro.

“O bom relacionamen-
to com lideranças de São 
Paulo e de Brasília é fun-
damental para garantir-
mos o desenvolvimento de 
Holambra. Afinal, são elas 
que podem nos auxiliar na 
busca por investimentos 
para além do nosso orça-
mento, trazendo benefí-
cios e melhorias a toda a 
população”, disse Capato. 
“Agradeço imensamente 
ao Vanderlei Macris, que 
é um grande amigo e par-
ceiro de nossa cidade e 
que está sempre à dispo-
sição para atender nossas 
demandas”.

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da se-
cretaria de Saúde, antecipa 
a 24ª Campanha Nacional 
de Vacinação Contra Gri-
pe. A partir desta segun-

da-feira, 28 de março, os 
idosos acima de 80 anos 
já poderão receber a dose 
contra a Influenza em uma 
das sete salas de vacinação 
disponíveis. 

A campanha estava 
prevista para começar no 
dia 4 de abril, mas com as 
entregas dos imunizantes 
pelo Instituto Butantan, a 
imunização poderá ser an-

tecipada em uma semana. 
A vacina do Butantan con-
tra a influenza é trivalente 
e 100% nacional, com-
posta pelos vírus H1N1, a 
cepa B e o H3N2, do subti-

po Darwin, que causou os 
surtos localizados no final 
do ano passado.

As doses estarão dispo-
níveis nas salas de vacina 
do USF Blumenau, USF 

Coração Criança, USF São 
Vicente, UBS Espaço Mãe e 
Filho, USF Terezinha vicen-
soti, USF Bom Jardim e USF 
Lago. O funcionamento será 
de segunda a sexta-feira. 

O encontro foi acompanhado pelo vice-prefeito Miguel Esperança e pelos vereadores Hermindo Félix e Oriovaldo Venturini – todos eles do partido 
do deputado, o PSDB 

DIVULGAÇÃO

Curso de Medicina da UniMAX é destaque no 
programa Profissão Repórter da TV Globo

 Educação  

A simulação de atendi-
mento médico com atores, 
uma das atividades práti-
cas do curso de Medicina 
da UniMAX em Indaiatu-
ba, foi destaque no pro-
grama Profissão Repórter 
da TV Globo, liderado 
pelo jornalista Caco Bar-
cellos. As gravações fo-
ram realizadas no Centro 
Escola de Especialidades 
Médicas (CEEM) do Gru-
po UniEduK.

Com o objetivo de pre-
parar os estudantes do curso 
de Medicina para que ofere-
çam um atendimento mais 
humanizado a homens e 
mulheres trans, a UniMAX 

contratou a atriz Samantha 
Lima para simular atendi-
mento médico a pacientes 
transexuais. A contratação 
de atores para simulação 
é uma prática inovadora e 
recorrente do curso de In-
daiatuba e traz diversos 
pacientes e casos clínicos. 
Estas ações diferenciadas 
contribuem para posicionar 
o curso de Medicina da Uni-
MAX entre as principais em 
nível global.

Isso, porque esta meto-
dologia de ensino segue as 
melhores práticas educa-
cionais utilizadas por insti-
tuições internacionalmente 
renomadas como as Univer-

sidades de Harvard, MIT, 
Oxford nos Estados Unidos; 
Calgary e Hamilton no Ca-
nadá; Maastricht na Holan-
da; e Minho em Portugal.

As atividades práticas 
são um dos pontos fortes da 
graduação de Medicina da 
UniMAX, principalmente, 
por serem iniciadas desde 
o primeiro ano na atenção 
básica e desde o terceiro 
ano na atenção hospitalar. 
Recentemente, o Grupo 
UniEduK também investiu 
na aquisição dos simulado-
res de pacientes de alta fi-
delidade a fim de promover 
as atividades de Habilida-
des Clínicas dos alunos.

A fim de preparar os estudantes do curso de Medicina para que ofereçam um atendimento mais humanizado a homens e 
mulheres trans, o Grupo UniEduK contratou uma atriz para simular atendimento médico a pacientes transexuais. 

Durante as gravações, os repórteres mostraram um pouco de como ocorre o atendimento de simulação

DIVULGAÇÃO
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Morungaba

Claro Fibra chega a Morungaba  
com banda larga de até 1 Giga

Prefeitura divulga programação da Semana da Inclusão 2022

O lançamento oficial está previsto para 
o próximo dia 13 de abril, com diversas 
ações de vendas e marketing

Reunião de pré-lançamento

A Claro lança em Mo-
rungaba a tecnologia de 
banda larga de ultraveloci-
dade e TV por assinatura, 
por meio de uma rede de 
fibra óptica. Segundo os 
representantes da empre-
sa, os serviços abrangerão 
quase 100% do território. 
Representantes da empre-
sa foram recebidos na ma-
nhã desta quinta-feira, 24, 
pelo prefeito Marquinho 
Oliveira para apresentar 
os novos serviços que se-
rão lançados no município 
em duas etapas até o final 
de abril.  

A Claro fibra possui 
opções de conexões com 

velocidade de até 1 Giga 
com soluções que permi-
tem a navegação simultâ-
nea em múltiplos disposi-
tivos. “A Claro está maior 
e mais completa e chega 
com todos os seus servi-
ços em Morungaba. Com 
a ultravelocidade da Cla-
ro Fibra, nossos clientes 
podem estudar, trabalhar, 
aproveitar os melhores 
conteúdos e ainda jogar 
online com a máxima per-
formance”, afirma a di-
retora regional da Claro, 
Lisa Folkerts.

Os moradores de Mo-
rungaba passam a contar 
também com o serviço 

de telefonia residencial, o 
Claro Fibra fone, com li-
gações ilimitadas para fixo 
e móvel de qualquer ope-
radora do Brasil usando o 
código 21. Toda a qualida-
de e conectividade dentro 
de casa oferecida pelos 
serviços da Claro, se so-
mam ao 4.5G, já disponí-
vel na cidade, que permite 
velocidades de navegação 
até 10 vezes superiores ao 
4G convencional.

 “Estamos muito sa-
tisfeitos em receber esta 
notícia, pois o município 
está em plena expansão, 
diversificando cada vez 
mais os investimentos. 

De 1 a 8 de abril, a pro-
gramação da 3ª Semana 
da Inclusão de Morungaba 
traz uma série de ativida-
des relacionadas ao tema 
envolvendo alunos, pro-
fessores, profissionais da 
área da Saúde, familiares 

de alunos e público em 
geral. As atividades serão 
realizadas pela Prefeitu-
ra da Estância Climática, 
por meio do Departamento 
de Educação, em parceria 
com a Câmara Municipal, 
por meio da Escola Legis-

lativa Professor José de 
Camargo Neto.

As equipes escolares 
dão início às atividades a 
partir do próximo dia 28 
até o dia 31 de março. Sob 
o tema “Meu Amigo Espe-
cial”, os alunos de todas as 

unidades de ensino da rede 
municipal participarão da 
elaboração de cartazes, fra-
ses e redações. Os alunos 
autores das melhores re-
dações serão premiados e 
terão destaque em leituras 
nas principais atividades.

Logo no início da Se-
mana da Inclusão deste 
ano, os alunos confeccio-
narão laços azuis para que 
sejam usados ao longo da 
programação que vai trazer 
palestras, visitas à Apae en-
tre outras ações. Além das 

palestras, a novidade desta 
edição da Semana da Inclu-
são são as exibições de cin-
co produções que abrirão o 
evento no Teatro Municipal 
Fioravante Frare. Confira 
todos os detalhes no gaze-
taregional.com.br

DIVULGAÇÃO

A indústria, o turismo, a 
área imobiliária ou rural 
dependem desta tecno-

logia para crescer ainda 
mais. E uma internet de 
qualidade é fundamen-

tal para acompanhar este 
crescimento”, comenta o 
prefeito Marquinho.

BAILE COM ATRAÇÕES MUSICAIS EM 3 AMBIENTES

HAVAÍ
Baile e domingueira 

do 

PROIBIDA A ENTRADA COM BONÉ OU TOUCA

BAILE - Entrada para menores: 14 e 15 anos com RG ou documento com foto, na 
companhia dos pais ou responsável. Acima de 16 anos, com RG ou documento com foto. 

NAS PISCINAS:
- SAPO BRASILIS BANDA SHOW 
+ ATRAÇÃO SURPRESA 

NO SALÃO SOCIAL:
- DUPLA EDUARDO E RAFAEL
- DUPLA TIAGO E KAUAN
- BANDA PAMACÊ
- DJ THIAGO SILVA

NA ALBATROZ:
- PRETINHO DA HORA 
- DJs TROKSOM

MESAS
PISCINA - 160,00
SALÃO - 80,00

INGRESSOS
1° LOTE - 70,00
2° LOTE - 80,00

PONTOS DE VENDAS

APOIO:

ZN
ZANELATO 

ENGENHARIA

no Cosmopolitano Futebol Clube

23.04

E no dia seguinte 
tem Domingueira

nas piscinas!

23 horas

Sócios FREE

Traje branco ou 
orido obrigatório

24/4 - das 17h às 22h

Baile

REALIZAÇÃO:
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Engenheiro Coelho

Bem-estar animal agita 
Câmara Municipal 
Vereadores e simpatizantes da causa animal sinalizam 
positivamente a criação de lei para defesa dos pets

Reunião reuniu autoridades e pessoas engajadas na causa animal 

Fernandes Lucke, que aten-
dendo ao pedido do partido 
PODEMOS de Engenheiro 
Coelho, vieram indicar o ca-
minho das pedras para que 
o município parta do estágio 
quase zero para uma organi-
zação mínima das respon-
sabilidades, das obrigações 
e deveres tanto dos tutores 
quanto do poder público. 

Josi Rosa, uma das res-
ponsáveis pelos Anjos de 
Patas disse que a reunião 
pode ser o pontapé inicial 

para que os animais sofram 
menos injustiça no municí-
pio. De acordo com a de-
fensora e cuidadora, a falta 
de uma lei especifica cau-
sa além do abandono, os 
maus-tratos sem punição.

A maioria manifestou-
-se favorável à causa. No 
decorrer da conversa, no 
entanto, ocorreram debates 
acalorados, sempre visando 
o bem-estar animal, tendo 
sido detectada a urgente 
necessidade de o executivo 

local olhar com mais cari-
nho para este tema, já que 
os envolvidos já se cansa-
ram de “enxugar gelo” e 
anseiam por códigos, leis e 
rotinas para proteção e cui-
dado dos animais.

“Nós gostamos de ser 
protegidos por lei, não é 
mesmo? Então, acredi-
to que o animal mereça o 
mesmo respeito, cuidado 
e atenção de cada um de 
nós”, finaliza o vereador 
Jorge Santos.

Caminhão pega 
fogo em rodovia

Um caminhão pegou 
fogo na Rodovia Pro-
fessor Zeferino Vaz (SP-
332), próximo à Praça 
de Pedágio da cidade 
de Engenheiro Coelho, 
após uma pane elétrica 
na tarde de quinta-feira, 
24.

De acordo com infor-
mações o motorista tra-
fegava no sentido Artur 
Nogueira/Engenheiro 
Coelho quando houve o 
problema. O motorista 
parou e logo que desceu 
o incêndio tomou conta 
do veículo, mas apesar 

das chamas intensas, o 
motorista e o ajudante 
conseguiram sair sem fe-
rimentos.

A brigada de incên-
dio da Concessionária 
Rota das Bandeiras foi 
acionada e compareceu 
no local rapidamente. 
A Defesa Civil de Ar-
tur Nogueira também se 
deslocou, prontamente, e 
juntas, as equipes conse-
guiram combater o fogo. 
O Corpo de Bombeiros 
também compareceu no 
local dos fatos para pres-
tar apoio.

DIVULGAÇÃO

Apesar das chamas intensas, o motorista e o ajudante conseguiram 
sair sem ferimentos

DIVULGAÇÃO

Na quarta-feira, 23, foi 
realizada na Câmara Muni-
cipal de Engenheiro Coelho 
uma reunião no intuito de 
discutir formas legais e le-
gislativas em prol da defesa 
dos animais. O encontro, que 
começou por voltas das 18h, 
contou com a presença de ve-
readores, médicos veteriná-
rios, cuidadores de animais, 
tutores, membros do grupo 
Anjos de Patas, voluntários, 
protetores e um número sig-
nificativo de pessoas que se 
preocupam com a causa.

“Esses seres são indefe-
sos, estão carentes de apoio 
e principalmente de uma le-
gislação específica, já que 
eles sofrem neste vácuo de 
políticas pública favorá-
veis”, começou destacando 
o vereador Jorge do Banco.

Nas falas sobre os pro-
cedimentos para “legalizar 
a causa”, sobressaíram as 
manifestações dos visitan-
tes, o Vereador Alessandro 
Almeida (PODEMOS-Rio 
Claro-SP) e  a Coordena-
dora do Bem-Estar Animal 
de Cordeirópolis, Amanda 
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Jaguariúna

Jaguariúna recebe sessões  
gratuitas do Cine Autorama

Alunos do Colégio Anglo visitam a redação da Gazeta

Pet & Pesque em Jaguariúna

Centro de Referência ao Autismo de Jaguariúna comemora três anos

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

Parceria com a Mars exibe em dois 
dias os filmes Turma da Mônica: 
Lições, Marley & Eu, Garfield: O 
Filme e Scooby! O Filme

Jaguariúna recebe pela 
primeira vez o Cine Au-
torama, projeto de cine-
ma drive-in itinerante da 
Brazucah Produções. A 
iniciativa, que tem progra-
mação com filmes focados 
em animais de estimação, 
integra mais uma parceria 
com a Mars e convida o 
público a assistir às produ-
ções ao lado de seus pets.

O Cine Autorama em 
Jaguariúna é viabiliza-
do por meio do ProAC, 
com patrocínio da Mars, 
apoio Secretaria Munici-
pal de Turismo e Cultura 
de Jaguariúna, realização 
Brazucah Produções, Se-
cretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa, Governo 
do Estado de São Paulo. 

As quatro sessões gra-
tuitas e pet friendly aconte-
cem no sábado e domingo, 
26 e 27, às 19h15 e 21h30, 
no gramado em frente ao 
Boulevard e os ingressos 
devem ser reservados pelo 
site cineautorama.com.br. 

A limitação é de até qua-
tro pessoas por veículo, 
para que casais com filhos 
possam participar. É obri-
gatória a apresentação de 
comprovante de vacina-
ção (com duas doses) para 
maiores de 12 anos.

“O pet vem ocupando 
um papel cada vez mais 
importante na socieda-
de. Promover ações que 
aumentem a visibilidade 
sobre os incontáveis be-
nefícios que um pet pode 
oferecer para as pessoas é 
uma das formas de incen-
tivar mais famílias a terem 
um animal de estimação 
e, consequentemente, di-
minuir o número de cães e 
gatos que hoje vivem nas 
ruas e nos abrigos” explica 
Marcela Cerda, Gerente de 
Comunicação e Sustenta-
bilidade da Mars.

Cronograma
Sábado, 26:

Exibição da aventura na-
cional Turma da Mônica – Li-

Os alunos do 4º ano do 
ensino fundamental do Co-
légio Anglo, de Jaguariúna, 
visitaram nesta semana a re-
dação da Gazeta Regional. 
O intuito foi conhecer um 
pouco mais sobre o jornalis-
mo por conta de um conteú-
do da apostila que trabalha 
sobre o texto jornalístico. 

As crianças conversa-
ram sobre diversas coisas 
da área que já havia sido 
comentado previamen-
te dentro de sala de aula 
e fizeram vários questio-

namentos. Por meio de 
exemplos conseguiram ter 
ideia do que distingue um 
fato noticioso de um não 
noticioso e diversas outras 
informações sobre o jorna-
lismo online e offline.

Durante o tempo da 
visita as crianças se mos-
traram bastante curiosas e 
animadas. A orientadora 
Maria Célia repassou que 
eles amaram a experiência 
e a Gazeta fica imensamen-
te feliz em poder contribuir 
desta maneira. 

O Pet & Pesque, loja 
de artigos para animais 
de estimação, jardinagem, 
farmácia e consultório ve-
terinário está localizado na 
Av. Antônio Pinto Catão, 
em Jaguariúna. Uma loja 
ampla que também conta 
com o serviço de banho e 
tosa com profissionais ex-
perientes e capacitados, e 
atendimento especializado 
e humanizado. 

Seu proprietário, Bar-
rosinho, tem anos de ex-
periência no ramo com a 
Papelaria Barroso em Pe-

dreira. Mas, o interesse 
por este segmento surgiu 
a partir da graduação de 
sua esposa, Juliana, que é 
médica veterinária.

Há dois anos ele tem 
a Pet & Pesque unidade 
Pedreira e agora o pedrei-
rense chega em Jaguariúna 
transformando o conceito 
de pet shop. Em funciona-
mento há quase dois meses 
a loja atende do público A 
ao D. “Eu quero trabalhar 
no nível de todos e o nosso 
diferencial é o atendimen-
to, é o estacionamento e 

conforto do cliente. Preço 
é tudo igual”, afirma o em-
presário.

O Pet & Pesque tem 
a linha completa de nu-
trição para os animais de 
estimação, diversos aces-
sórios para o conforto e 
entretenimento de seu pet 
e uma completa farmácia 
veterinária. Ele também 
tem atendimento de emer-
gência, pois emergências 
não são previsíveis, por 
isso basta contatar pelo 
telefone de contato (19) 
3837-5448. 

Em março de 2019 
Wilson Mellilo e Veridia-
na Mellilo deram início 
ao sonho do atendimento 
de referência ao autismo. 

Hoje esse sonho come-
mora seus três anos, ten-
do em sua jovem baga-
gem uma pandemia.

O CAJ atende o ser-

viço público em parceria 
com prefeituras, escolas e 
empresas; oferece atendi-
mento às crianças autistas 
nas áreas de psiquiatria, 

psicologia, fonoaudiolo-
gia, psicopedagogia, pe-
dagogia e terapia ocupa-
cional. Seu prédio conta 
com 550 metros quadra-

dos de construção com 10 
consultórios que, soma-
dos com os que já exis-
tiam, chegam a um total 
de 17 salas. 

A Gazeta deseja vida 
longa ao CAJ. Parabéns 
por todo trabalho desen-
volvido e vidas transfor-
madas.

As sessões de cinema drive-in ocorrem 

Alunos do 4º ano do ensino fundamental

Pet & Pesque está localizado na Av. Antônio Pinto Catão

ções, baseada nos quadrinhos 
de Maurício de Sousa e se-
quência do filme Laços. Em 
seguida, é a vez do emocio-
nante Marley & Eu, adapta-
ção para as telas do celebrado 

best-seller de John Crogan e 
estrelada por Jennifer Anis-
ton e Owen Wilson.

Domingo, 27:
Garfield: O Filme, 

grande sucesso de públi-
co protagonizado por um 
dos gatos mais amados e 
cultuados da cultura pop, 
abre as exibições, que é 
complementada em gran-

de estilo com o divertido 
Scooby!O Filme, apresen-
tando Scooby-Doo, Salsi-
cha e companhia em mais 
uma trama cheio de misté-
rios e trapalhadas.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Muito se engana quem acha que 
a importação não afeta o dia a dia do 
brasileiro. Somos um País dependente 
de diversos produtos provenientes do 
exterior. Importamos desde o trigo usa-
do para produzir nossos pãezinhos até 
os insumos de remédios, fertilizantes e 
cosméticos, somente para citar alguns 
exemplos. É quase certo que o xampu 
e sabonete que você usa no banho te-
nham alguma matéria prima importada.

Existe uma crença equivocada de 
que esse assunto não afeta as pessoas 
que não se envolvem no processo e, 
também, de que esse tema é somente 
para os grandes. Realmente, as indús-
trias brasileiras possuem uma estru-
tura de funcionários e prestadores de 
serviços preparados para grandes pro-
jetos. Porém, empesas pequenas, e até 
mesmo pessoas físicas, podem fazer 
importações.

Nos últimos anos, o governo bra-
sileiro desburocratizou boa parte das 
etapas de cadastro para que pequenas 
empresas tivessem acesso ao mundo 
do comércio exterior. Antigamente, 
processos como habilitação junto ao 
Radar (Sistema Ambiente de Registro 
e Rastreamento da Atuação dos Inter-
venientes Aduaneiros) que permite um 
CNPJ ou CPF atuar como importador 
e/ou exportador eram extremamente 
complicados. Tornava-se fundamental 
contratar uma empresa que entendes-
se a legislação, inúmeros formulários e 
ajudasse a protocolar esses documentos 
fisicamente na Receita Federal.

Hoje, as informações estão dispo-
níveis online, no site do governo, de 

forma simplificada e, tendo um e-CPF 
(certificado digital eletrônico) válido, 
em minutos sua empresa pode estar ha-
bilitada, desde que não possua pendên-
cias. Claro que há limites de valores, 
que podem gradualmente ser aumen-
tados, porém a facilidade em realizar 
operações, mesmo sendo um pequeno 
empreendedor, está a um clique do em-
presário que deseja importar.

Abriu-se, para os pequenos, um le-
que de opções que antes eram inacessí-
veis a não ser para os grandes ou cora-
josos, devido às dificuldades em todas 
as etapas da importação.

Então, basta se habilitar e começar 
a importar? Em teoria sim. Na prática, 
há cuidados a serem observados antes 
de iniciar o efetivo processo de impor-
tação. É necessário verificar quem é 
seu fornecedor internacional e se ele é 
confiável. Saber os custos envolvidos 
em todas as etapas e confirmar se estão 
adequados para viabilidade do seu pro-
jeto. Tenha em mãos as classificações 
fiscais dos produtos que deseja impor-
tar e cheque se há necessidade de licen-
ciamento de importação antes do em-
barque ou outras exigências específicas 
para o seu produto.

Há muitos prestadores de serviços 
preparados para auxiliar com valores 
acessíveis e conhecimento de mercado 
e legislação, inclusive na nossa região. 
O processo exige verificações, porém 
está muito mais possível hoje do que 
era antigamente.

Semana que vem, vamos abordar 
o tema de Importações Simplificadas, 
acompanhe!

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Importação para pequenas empresas?

20 anos da RMC
O Conselho de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana de Campinas 
(CD-RMC), presidido pelo prefeito de 
Jaguariúna, Gustavo Reis, com patrocí-
nio do Instituto Movimento Cidades In-
teligentes e Aeroporto Internacional de 
Viracopos, realiza neste sábado, 26 de 
março, o lançamento do livro “RMC - 
20 Anos de Integração”, em Campinas. 
O evento deve contar com a presença 
do vice-governador, Rodrigo Garcia 
(PSDB). 

Livro
O material reúne o histórico de funda-

ção da RMC, seu amadurecimento como 
segunda maior metrópole do estado de 
São Paulo, um painel sobre cada um dos 
20 municípios que a compõe, as estru-
turas estratégicas e iniciativas de econo-
mia, ciência e tecnologia que a tornam 
referência para o País, além do registro 
de sua visão de futuro e apontamentos de 
autoridades e empresários regionais, es-
taduais e nacionais. Representantes das 
20 cidades que compõem a RMC e auto-
ridades de diferentes setores participam 
do evento de lançamento do livro, uma 
publicação de quase 200 páginas.

Desafios
“Ao longo desses anos, que temos 

a satisfação de registrar e eternizar em 
livro, nossa região se consolidou como 
a quinta maior do Brasil em PIB. Com 
seus 3,3 milhões de habitantes, a RMC 
chega à segunda década de existência 
mais fortalecida e dinâmica do que nun-

ca. Com novos municípios se integran-
do ao bloco e com a participação cada 
vez mais efetiva dos prefeitos e repre-
sentantes do Estado no Conselho de 
Desenvolvimento, temos bons motivos 
para comemorar e ainda mais força para 
encarar os enormes desafios do presente 
e do futuro”, avalia o prefeito Gustavo 
Reis (MDB), presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da RMC pela terceira 
vez.

Audiência pública
A Câmara de Jaguariúna sediou, na 

sexta-feira, 18, a Audiência Pública do 
Plano de Desenvolvimento Urbano Inte-
grado da Região Metropolitana de Cam-
pinas, realizada pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da Agência Me-
tropolitana de Campinas (Agemcamp). 
No formato híbrido, a reunião contou 
com a participação de representantes de 
Jaguariúna, Pedreira, Cosmópolis, Ho-
lambra, Santo Antônio de Posse, Artur 
Nogueira e Engenheiro Coelho.

Cross
O presidente da Câmara Municipal 

de Jaguariúna, vereador Afonso Lopes 
da Silva, o Silva, entregou ao diretor 
executivo da Agemcamp, Benjamim 
Bill Vieira de Souza, um ofício solici-
tando apoio do órgão para a regionali-
zação da Cross (Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de Saúde). Silva 
fez a entrega do documento a Bill junta-
mente com o vereador José Alaércio de 
Toledo Lima Júnior, o Dr. Júnior, que é 
médico.

 Bastidores do poder

Gazeta visita

Gastronomia 
argentina na RMC

Na terça-feira, 22, a Ga-
zeta participou, juntamen-
te com outros veículos de 
comunicação da região, da 
inauguração da Casa Por-
teña. O restaurante está 
localizado em Campinas, 
no Parque Dom Pedro. É 
o primeiro restaurante da 
Alameda.

A Casa é especializada 
na gastronomia Argentina. 
Carnes e acompanhamen-
tos feitos na parrilha. O 
cardápio é assinado pelo 
chef Jorge Audisio.

A experiência foi re-
almente muito gostosa, 

desde o ambiente agrada-
bilíssimo, assim como o 
atendimento impecável. 
Provamos algumas entra-
das antes do prato prin-
cipal, sendo quadradinho 
de polenta frita, linguiça 
pimenta biquinho, empa-
nadas de diversos sabores 
e croquete de costela. Este 
último se sobressai. 

Depois, uma salada da 
casa. A Salada Porteña su-
per saborosa é com alface 
americano, tomate, palmi-
to, cenoura ralada, parme-
são, molho e batata palha.

O prato principal es-

colhido pela maioria foi 
o bife de chorizo, de 300 
gramas. Com certeza a es-
colha certa. Carne macia e 
realmente incrível. 

Antes da sobremesa, 
conhecemos a cozinha. 
Depois, um pudim de leite 
maravilhoso e churros com 
doce de leite impecável. 

Com certeza uma óti-
ma experiência argentina 
na Alameda do Shopping 
Dom Pedro. Parabéns Casa 
Porteña, obrigada aos pro-
prietários Rafael Ludgero e 
Fernando Ludgero pela re-
cepção e sejam bem vindos.
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Economia

Inadimplência bate 
recordes desde 2010

O crescimento recente 
dos índices que medem o 
endividamento no Brasil 
vem preocupando especia-
listas do mercado e institu-
tos econômicos. De acor-
do com a Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), pela primeira vez 
em 12 anos o Brasil atingiu 
os maiores níveis de famí-
lias com contas atrasadas.

Com patamares seme-
lhantes aos de 2010 com 
relação ao número de con-
tas já vencidas e de pesso-
as endividadas, tem sido 
uma dura missão imaginar 
como que o país fará para 
conseguir sair da situação 
atual. É claro que buscar 
meios para sair da crise 
não é uma novidade para 
os brasileiros.

A luta contra o alto en-
dividamento, o combate à 
inflação e outros embates 
diários que são noticiados 
em nosso país nunca che-
gam a ser propriamente 
assuntos em baixa. Mas 
estamos em um período 
em que os níveis de endi-
vidamento da população 
superam aquilo que seria 
considerado aceitável.

Em momentos como 
este é extremamente um 

plano de contingência que 
garanta que a população 
brasileira não veja a econo-
mia brasileira entrar cada 
vez mais num processo 
de fragmentação. Espirais 
econômicas negativas que 
começaram com momen-
tos de dificuldade como o 
atual podem terminar le-
vando o país para atitudes 
críticas como a decisão de 
se criar uma nova moeda 
para substituir o real.

Tanto ricos quanto po-
bres foram afetados pela 
elevação dos níveis de 
inadimplência. De acordo 
com o levantamento da 
CNC, 77,8% das famílias 

brasileiras na faixa e renda 
de até dez salário mínimos 
possuem contas a vencer. 
O patamar dentre as famí-
lias também é o maior re-
gistrado desde o início das 
pesquisas com um percen-
tual de 72,2%.

“A alta da inflação e 
dos juros tem deteriorado 
os orçamentos domésti-
cos, culminando no acir-
ramento dos indicadores 
de inadimplência, a qual 
vinha apontando tendên-
cia de alta desde o último 
trimestre do ano passado”, 
analisam os pesquisadores 
da CNC.

O resultado da pesquisa 

realizada pela CNC vem 
diretamente ao encontro do 
que previu Instituto Bra-
sileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Con-
sumo (Ibevar) para o vare-
jo brasileiro neste mês de 
março. O Instituto espera 
um crescimento da inadim-
plência no setor de 0,04%, 
alcançando o patamar de 
4,35%. A expectativa tam-
bém é de qu estes níveis de 
inadimplência prossigam 
crescendo ao longo dos 
próximos dois meses.

“O aumento da inadim-
plência deve-se à corrosão 
do poder aquisitivo das fa-
mílias em decorrência da 

maior inflação, que segue 
em alta e apresentando 
crescimento marginal mês 
a mês”, diz Claudio Feli-
soni de Angelo, presidente 
do Ibevar.

Realidade Paulistana
A realidade de país 

como um todo também é 
muito forte quando foca-
mos unicamente no estado 
de São Paulo. De acordo 
com a Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência 
do Consumidor (PEIC), 
da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado (Fe-
comercioSP), 872 mil fa-
mílias da capital paulista 
possuem dívidas que não 
foram quitadas até a data 
do seu vencimento.

A razão de famílias en-
dividadas em São Paulo 
que não conseguirão quitar 
suas dívidas assim como 
desejavam também cres-
ceu e hoje é de 8,3%.

Exclusivamente no es-
tado de São Paulo a ina-
dimplência entre famílias 
com renda inferior a dez 
salários mínimos subiu 
de 24,6% em janeiro para 
26,4% em fevereiro. E 
entre as famílias com ren-
da superior a dez salários 
mínimos, a taxa passou de 

9,3% para 10,2%.
A pesquisa apurou que 

73% das famílias paulis-
tanas estavam endivida-
das em fevereiro. A taxa 
representa estabilidade na 
comparação com janeiro 
(73,1%), mas um aumento 
de 13,8 pontos porcentuais 
em relação a igual período 
de 2021 (59,2%).

O número de endivida-
dos no cartão de crédito 
caiu de 89,4% em janeiro 
para 87,4% em fevereiro, 
a primeira queda desde 
agosto de 2021. A Feco-
mércio SP também apurou 
queda no endividamen-
to em carnês (22% para 
20,4%) e crédito pessoal 
(10,6% para 10%).

Entre janeiro e feverei-
ro, o endividamento das fa-
mílias com renda inferior a 
dez salários mínimos caiu 
de 76,4% para 76,2%. Para 
as famílias com rendimen-
tos acima desta marca, o 
endividamento passou de 
63,5% para 64,0%.

Em Campinas, além do 
aumento na inadimplên-
cia, também se registrou 
uma queda de 0,65% no 
faturamento do comércio 
da cidade com relação ao 
mês de fevereiro do ano 
passado.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred
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Com o aumento de bus-
cas por viagens através 
dos sites que disponibili-
zam vendas de pacotes de 
turismo e até de viagens 
particulares, após o avan-
ço da vacinação contra o 
coronavírus, possibilitou 
a flexibilização das regras 
de isolamento social a par-
tir de 2022. 

O setor de turismo está 
voltando a ter buscas por 
viagens em hotéis, pousa-
das de todos os lugares do 
Brasil e de outras cidades 
turísticas do mundo. 

Com isso, os golpis-
tas percebendo o aumento 
desse tipo de negócio au-
mentar, pois tempos atrás 
um dos setores que mais 
sofreram com o impacto 
da Covid-19, foi o setor 
de turismo, esses golpistas 
de plantão, que são verda-
deiros criminosos atuando 
com muita sagacidade e 
inteligência, criaram perfis 
falsos na Internet, com ob-
jetivo de fraudar viagens 
que são contratadas em si-
tes falsos e clonados. 

O golpe funciona da se-
guinte maneira. O consu-
midor que está procurando 
na Internet um pacote de 
serviço de turismo mais 
barato, ou seja, mais em 
conta, que caiba no seu 

bolso, percebe que tem 
um determinado site fa-
zendo uma promoção, e 
o consumidor se interessa 
por aquela viagem, faz a 
contratação e paga à vis-
ta ou parcelado no cartão, 
depois vai ver, é um site 

clonado ou site falso. 
Aí começa o calvário 

do consumidor pela de-
volução do dinheiro ou o 
bloqueio dos descontos no 
cartão de crédito. 

O maior problema disso 
é quando perde o dinheiro, 

por conta de ter pago de 
uma única vez, da mesma 
forma quando vai solicitar 
que o agente financeiro res-
ponsável por administrar o 
cartão de crédito não quer 
fazer o cancelamento do 
parcelamento da compra. 

Essa recusa do agente 
financeiro de negar can-
celar esses descontos no 
seu cartão de crédito é 
corriqueiro, muitas vezes 
o consumidor leva um não 
do seu agente financeiro 
na qual administra o seu 
cartão de crédito, se re-
cusando fazer essa inter-
rupção dos descontos de 
compras que o consumidor 
saiu lesado. 

É importante que o 
consumidor ao fazer esse 
tipo de contratação, anates 
mesmo de fechar negócio, 
busque se informar melhor 
sobre a procedência desse 
site, se ele é legal ou ilegal, 
se pode ou não estar sendo 
uma clonagem. 

Faça também, uma aná-
lise criteriosa do que está 
sendo vendido, pois na 
maioria dos casos, esses 
sites jogam os preços lá no 
chão para chamar a aten-
ção do consumidor, mas 
lembre-se, ninguém faz 
milagre, se o preço é muito 
baixo em comparação aos 
demais sites, desconfie. 

É bom buscar saber se 
tem CNPJ e se tem ende-
reço completo, esses si-
tes que não tem CNPJ e 
nem endereço completo, 
pela lógica já não são de 
confiança e não transmite 

segurança e nenhuma ga-
rantia. 

A dica sempre será essa, 
faça pesquisa no Procon, 
Reclame Aqui e busque sa-
ber se essa empresa existe 
mesmo consultando o seu 
CNPJ no site da Receita 
Federal, se os dados não 
baterem, não faça negócio, 
não contrate que fatalmente 
você perderá o seu dinheiro. 

Na maioria dos casos, 
quando isso acontece, é 
importante abrir um bo-
letim de ocorrência, e na 
negativa do seu agente fi-
nanceiro que administra 
o seu cartão de crédito se 
negar em interromper com 
os descontos, terá você 
que contratar um advoga-
do e ajuizar uma ação na 
justiça pedindo uma Tu-
tela Antecipada (Liminar) 
interrompendo o desconto 
que é fruto de um golpe. 

Não é muito lembrar 
que os golpistas estão por 
aí, golpes são dados a todo 
o momento e de diversas 
formas, mas principalmen-
te pela Internet que é um 
campo fácil e fértil para 
atuação desses criminosos. 

Espero que todos pos-
sam ter um excelente fim 
de semana, e com muito 
cuidado ao fazer negócio 
pela Internet. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Golpistas atuam criando perfis falsos 
de hotéis com objetivo de fraudar clientes 

Direitos e deveres

Direitos
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Saúde e Bem-estar
Qual a alimentação ideal quando 
existe a síndrome de Down? 

Data de conscientização global das pessoas com T21 – Síndrome de Down (21/03) 

Mães e pais dedicam 
amor aos seus filhos, se-
jam eles típicos ou não tí-
picos e cada aspecto nutri-
cional varia muito entre as 
pessoas e famílias.

Entre os distúrbios 
gastrointestinais, a consti-
pação é comum, devido a 
hipotonia do tecido mus-
cular do intestino grosso, 
assim a alimentação deve 
ser equilibrada em fibras 
solúveis e não solúveis, be-
ber água, adotar uma dieta 
rica em folhas, verduras 
verdes escuras, frutas e 
cereais e grãos integrais 
(arroz integral, cevadinha, 
aveia em grão ou flocos, 
cevada, trigo em grão e 
farinha de trigo integral, 
painço, linhaça, chia, se-

mente de girassol, semente 
de gergelim, trigo sarrace-
no, bulgur, amaranto, teff, 
milho, outros). A alimen-
tação deve melhorar o flu-
xo e esvaziamento fecal, 
mas também oferecer uma 
boa base para a digestão 
adequada dos alimentos e 
a absorção de nutrientes.

O excesso de peso e 
a obesidade tem corre-
lação com a hipotonia e 
dificuldade de saciedade, 
apresentando um elevado 
consumo de alimentos. A 
educação alimentar ini-
cial é de suma importân-
cia para o aprendizado 
de alimentos saudáveis, 
horários estabelecidos e 
formação do paladar. Não 
é necessário proibições 

e restrições severas, mas 
dê atenção aos primeiros 
anos de vida, toda criança 
é influenciada pelo hábito 
alimentar da família. Em 
geral, evitar o consumo 
de refrigerante, alimentos 

industrializados, doces, 
salgados fritos, fast food, 
marmitas e congelados 
do tipo industrializados, 
eduque para um menor 
tamanho das porções de 
comida.

Existem ainda outros 
cuidados específicos, como 
melhorar o desenvolvimen-
to, aprendizagem, imuni-
dade, reduzir alergias e a 
inflamação em diferentes 
tecidos, oferecer uma dieta 
antioxidante e bastante di-
versificada, colorida, rica 
em nutrientes e compostos 
bioativos e quando neces-
sário suplementar.

A suplementação deve 
ser baseada em uma minu-
ciosa investigação clínica, 
e geralmente os estudos 
mostram excelentes resul-
tados com o uso de fibras, 
ácidos graxos essências, 
selênio, zinco, vitamina 
D, vitamina E, vitamina 
C, vitamina A, colina, chá 
verde, curcumina, fibras, 

prebióticos, probióticos, 
resveratrol, EGCG, NAC, 
glutationa, coenzima Q10, 
magnésio, vitamina B9, 
vitamina B6, vitamina 
B12 e B3. 

Calma não saia por 
aí gastando e suplemen-
tando, pois, depende da 
avaliação nutricional e 
quando possível da análi-
se genômica nutricional, 
nem todos respondem me-
tabolicamente ao mesmo 
suplemento. O melhor ca-
minho é alimentar-se bem, 
aproveitar os alimentos da 
safra, comer comida de 
verdade, ser criativo na co-
zinha, adaptar o orçamento 
da família, manter o prazer 
e sabor e avaliar cada caso 
individualmente.

Data que serve para 
colocar em evidência pes-
soas com uma condição 
genética causada pela tris-
somia do cromossomo 21. 
Data que ajuda a divulgar 
que não é uma doença, 
mas traz uma discapaci-
dade intelectual e pode 
estar associada a questões 
de saúde como malforma-
ções cardíacas, alterações 

endócrinas, alterações no 
desenvolvimento neurop-
sicomotor, alterações gas-
trointestinais. 

Data cujo objetivo é um 
olhar sobre a importância 
da inclusão nas escolas já 
que o déficit intelectual 
necessita de ajuda multi-
disciplinar para abordar a 
aprendizagem.

Data para mostrar que 

existem poucos investi-
mentos na área de edu-
cação e ampla desvalori-
zação dos profissionais, 
além de pouco apoio ins-
titucional.

Data para dar voz, para 
que saibam dos direitos 
igualitários, que ressalte 
as inúmeras possibilida-
des, desde que venham 
com oportunidades justas.

Data para abrir portas 
fechadas pelo preconceito 
e poucas políticas públi-
cas como suporte para fa-
mílias menos favorecidas.

Data para lembrar que 
mudanças são necessárias 
na forma de pensar e agir 
sobre as limitações de to-
dos, questionando as reais 
discapcidades do sistema 
de saúde e educacional 

em nosso país.
Data que famílias mos-

tram seus filhos em foto-
grafias pelas redes sociais, 
não almejando likes mas 
sim visibilidade como 
um todo, para evidenciar 
as potencialidades dessas 
pessoas.

Meu nome é Gleise e 
sou mãe da Lara de 12 
anos com T 21, menina 

que muito me orgulha por 
sua perseverança em não 
aceitar um diagnóstico 
como sentença na sua vida.

Dra Gleise Freitas 
Camilotti, Médica 

Ginecologista e Obstetra. 
Saúde da mulher e 

psicanálise. Clínica 
Reabilitar e Espaço 

Reviva.

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

A partir de abril, pesquisa-
dores e técnicos da Embrapa 
começarão a visitar cerca de 30 
polos produtivos de nove ma-
crorregiões agrícolas do Brasil, 
com o objetivo de promover o 
aumento da eficiência de uso 
dos fertilizantes e insumos no 
campo, diminuir custos de pro-
dução dos produtores rurais e 
estimular a adoção de novas 
tecnologias e de boas práti-
cas de manejo de solo, água e 
plantas. A ação vai se chamar 
Caravana Embrapa FertBrasil e 
está dentre as medidas de curto 
e médio prazo do Plano Nacio-
nal de Fertilizantes, que será 
lançado pelo Governo Federal 
nas próximas semanas, para 
reduzir a dependência externa 
por importação de produtos e 
tecnologias, situação agrava-
da pelo conflito entre Rússia 
e Ucrânia. “Nosso objetivo é 
sensibilizar as lideranças liga-
das às cadeias produtivas da 
agropecuária, além de técnicos, 
consultores e multiplicadores, 
para que o Brasil possa supe-
rar a crise dos fertilizantes por 
meio de capacitação e troca de 
conhecimentos sistematizados 
entre os institutos de pesquisa 
e o setor produtivo, estabele-
cendo um diálogo da pesquisa 
com o agronegócio no Brasil, 
propondo soluções tecnoló-
gicas para cada um desses 30 
polos agrícola”, explicou Celso 
Moretti, presidente da Embra-

pa. Segundo ele, a caravana 
itinerante vai abordar questões 
práticas e de impacto imediato, 
que ao serem adotadas poderão, 
junto com outras iniciativas do 
Plano Nacional, promover uma 
economia de até 20% no uso 
dos fertilizantes no Brasil, já na 
safra 2022/23, podendo resul-
tar em até um bilhão de dólares 
de economia para o produtor 
rural brasileiro. Até o final da 
safra 2022-2023 os pesquisa-
dores percorrerão as principais 
regiões produtoras brasileiras, 
enfatizando a importância do 
manejo sustentável dos solos 
e fertilizantes para maximizar 
a eficiência de uso destes insu-
mos, melhorar a produtividade 
e garantir a competitividade 
da agricultura e a produção de 
alimentos no Brasil. “A gen-
te aprende na agronomia que 
é preciso fazer a aplicação de 
adubo de acordo com a análise 
de fertilidade do solo e análise 
da folha da planta. Mas sabe-
mos que em muitos lugares do 
Brasil, eles acabam utilizando 
uma receita pronta, um paco-
te tecnológico genérico. Por 
exemplo, 500 kg/ha fertilizante 
NPK [nitrogênio, fósforo e po-
tássio] independentemente da 
fertilidade do solo ali presente” 
, mas, de acordo com o preço 
do fertilizante, destacou Moret-
ti. As estratégias de manejo de 
solo e água para o uso racional 
de fertilizantes serão sistema-

tizadas pela Embrapa em mó-
dulos de uma palestra padrão 
adaptada às diversas condições 
dos biomas brasileiros, que 
deverão nivelar e customizar 
as informações para cada uma 
das regiões produtoras do país. 
Ao final das apresentações em 
cada polo produtivo, será re-
alizado um alinhamento das 
necessidades de conhecimento 
tecnológico regionais, seguido 
de um amplo debate sobre os 
principais problemas encontra-
dos em cada região. Em algu-
mas regiões será demonstrada 
ainda, a eficiência de algumas 
das tecnologias desenvolvi-
das pela Embrapa por meio de 
Unidades Demonstrativas de 
Referência Tecnológica. “Esta 
caravana também nos trará 
um diagnóstico preciso e re-
gionalizado dos reais desafios 
de curto prazo dos produtores 
rurais, para que as ações do 
Plano Nacional de Fertilizantes 
sejam cada vez mais aprimora-
das, pois o Plano foi construído 
pelo governo e o setor produ-
tivo”, ressalta Bruno Caligaris, 
diretor de Projetos Estratégi-
cos da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República (SAE-PR). As ativi-
dades presenciais serão volta-
das para técnicos de extensão 
rural, técnicos de cooperativas, 
sindicatos e associações ru-
rais, e produtores líderes, pre-
tendendo atingir cerca de 10 

mil profissionais, tornando-os 
multiplicadores das técnicas 
e orientações repassadas pela 
equipe de pesquisadores e ana-
listas da Embrapa e parceiros 
que integrarão cada Caravana. 
Após cada passagem da Ca-
ravana Embrapa em uma Ma-
croRegião agrícola, a Embrapa 
modulará digitalmente o conhe-
cimento sistematizado para ali-
mentar um hotsite e contribuir 
para construção de uma ampla 
plataforma digital de conheci-
mento sobre o tema, que poderá 
ser ofertado à multiplicadores 
de referência, tais como CNA/
SENAR, EMATERs e coopera-
tivas agroindustriais. Essa mo-
delagem da Caravana Embrapa 
FertBrasil deverá possibilitar 
capacitações presenciais duran-
te a sua passagem pelas diversas 
regiões produtoras pelo Bra-
sil. Estão sendo programadas 
também capacitações virtuais, 
pós-caravana, a produtores, li-
deranças rurais e técnicos, uti-
lizando o sistema e-Campo da 
Embrapa ou outras ferramentas 
de treinamento disponíveis. A 
empresa está, neste momento, 
buscando patrocinadores da Ca-
ravana junto à iniciativa privada 
e ao setor produtivo. Interessa-
dos em participar da iniciativa 
podem procurar depd@embra-
pa.br. Esta será a segunda ca-
ravana itinerante realizada pela 
Embrapa. Entre 2013 e 2015, a 
empresa percorreu também os 

principais polos produtivos do 
país para divulgar soluções tec-
nológicas para controlar a lagar-
ta Helicoverpa armigera, praga 
exótica que invadiu o território 
brasileiro causando fortes preju-
ízos para as principais culturas 
agrícolas.

Cinco frentes de pesquisa
A Embrapa e instituições 

parceiras também tem outras 
ações em sua programação de 
pesquisa para ajudar diminuir 
a dependência brasileira de fer-
tilizantes importados. “Nossa 
meta é reduzir em 25% a de-
manda por fertilizantes impor-
tados até 2030. O Brasil não 
tem uma vara de condão para 
mudar isso do dia para a noite”, 
afirmou o presidente da Em-
brapa. Por isso, segundo ele, a 
empresa priorizou cinco frentes 
de pesquisas: biofertilizantes, 
organominerais, fertilizantes 
nanoestruturados, agricultura 
de precisão e condicionado-
res de solo com pó de rocha. 
Além da iniciativa em parce-
ria com a Embrapa, o Governo 
Federal, por meio do MAPA 
e da SAE-PR, está desenvol-
vendo estratégias de fomento 
e financiamento para aumento 
da produção de bioinsumos, 
fertilizantes organominerais, 
nanotecnologia e agricultu-
ra digital no âmbito do Plano 
Nacional de Fertilizantes. “A 
agricultura brasileira é forte, 

vai continuar forte, e temos 
que dar as alternativas para ela 
continuar trabalhando”, ressal-
tou a ministra Tereza Cristina 
em conversa com jornalistas 
na semana passada. O Brasil, 
atualmente, consome cerca de 
8,5% dos fertilizantes a nível 
global, ocupando a quarta po-
sição. China, Índia e Estados 
Unidos aparecem no topo da 
lista de consumo. Esses países, 
ainda, são grandes produtores 
mundiais de fertilizantes, à ex-
ceção do Brasil, que importou 
em 2021 cerca de 89% das 43 
milhões de toneladas consumi-
das na produção agrícola. No 
país, as culturas de soja, milho 
e cana-de-açúcar respondem 
por mais de 73% do consumo 
de fertilizantes. A Rússia é res-
ponsável por fornecer 25% dos 
fertilizantes para o Brasil. Jun-
to com a Bielorrússia, chega a 
fornecer mais de 50% do potás-
sio consumido pelo agricultor 
brasileiro anualmente.

Fonte: https://revistacultivar.com.
br/noticias/caravana-embrapa-fertbrasil-
-vai-a-30-polos-agricolas-para-mostrar-
-como-aumentar-a-eficiencia-dos-fertili-
zantes?utm_medium=email 

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

Desse modo, não se apo-
sente com dúvidas! Tenha 
certeza dos seus direitos e 
do que é melhor para o seu 
caso. A dica de especialista 
que eu dou agora é: faça as 
contas e veja quanto tempo 
de contribuição você tem. 
Após isso, veja em quais re-
gras você se encaixa e qual 
será o valor do benefício 
para cada uma delas. 

Algumas regras tem uma 
cálculo diferenciado e isso 
pode fazer toda a diferença 
para a sua futura aposentado-
ria! Verifique também se você 
já não tem direito adquirido 
às aposentadorias antes da 
Reforma. 

Caso você tenha receio 
ou ainda fique com dúvidas 
sobre o seu tempo de contri-
buição total (pois tem tempo 
no exterior, atividades rurais, 
poucos anos de atividade es-
pecial, por exemplo), reco-
mendo uma Consulta com um 
especialista em Direito Previ-
denciário. É ele que te dará a 
certeza sobre a sua situação 
previdenciária em 2022 e te 
informará qual é a regra de 
transição ideal para você, ou 
mesmo se você possui direito 
adquirido aos benefícios com 
os requisitos antigos.

A Reforma da Previdên-
cia está em vigor desde o dia 
13/11/2019. Para alguns se-
gurados que já estavam per-
to de se aposentar, a nova lei 
previdenciária instituiu algu-
mas Regras de Transição, que 
são feitas para que os segura-
dos não sejam pegos de “sur-
presa” com a nova lei, e é por 
isso que os requisitos para se 
aposentar vão sendo alterados 
de forma gradativa ao passar 
dos anos.

Requisitos das Regras de 
Transição para as aposenta-
dorias no ano de 2022, espe-
cificamente:

Como se aposentar por 
idade? 

Esta regra é destinada para 
os segurados que possuem 
uma idade avançada e pou-
co tempo de recolhimento 
ao INSS. Para ter direito a se 
aposentar em 2022 nesta Re-
gra de Transição, é preciso 
que você cumpra os seguintes 
requisitos: 
Homens
• 65 anos de idade;
• 15 anos de tempo de contri-
buição.

Mulheres
• 61 anos e 6 meses de idade;
• 15 anos de tempo de contri-
buição.

Havendo outros requisitos 
importantes a serem analisa-
dos também!!

Como se aposentar por 
pontos? 

A Aposentadoria por 
Pontos é uma modalidade da 
Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição e é paga aos se-
gurados que alcançarem cer-
ta pontuação (soma da idade 
com tempo de recolhimento à 
Previdência Social).

Sem essa pontuação, 
você não consegue se apo-
sentar nessa regra. Antes da 
Reforma, ela era uma das 
melhores aposentadorias, 
pois não era aplicado ne-
nhum tipo de redutor.

Como se aposentar pela 
regra da idade progressiva?

É uma das Regras de 
Transição da Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição.

Caso você não saiba, esta 
aposentadoria foi extinta com 
a Reforma, ficando somente 
estas Regras para que os se-
gurados que estivessem perto 
de se aposentar na modalida-
de não sejam injustiçados.

Aqui, além de você preci-
sar cumprir o mínimo de re-
colhimento da Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição 
(35/30 anos), você deve ter 
uma idade mínima (que vai 
aumentando gradualmente ao 
passar dos anos). 

Como se aposentar pelo 
pedágio de 50%? (Fator 
previdenciário)

Esta é outra Regra de 
Transição para quem pode-
ria se aposentar na Aposen-
tadoria por Tempo de Con-
tribuição.

Esta esta Regra é válida 
somente se você estivesse a 
menos de 2 anos de se apo-
sentar na antiga Aposentado-
ria por Tempo de Contribui-
ção na hora que a Reforma 
entrou em vigor.

Como se aposentar pelo 
pedágio de 100%? (Valor 
integral)

Sim, você também pode 
se aposentar na Regra de Pe-
dágio de 100%.

Aqui, além do pedágio ser 
maior, outra diferença é que 
não é necessário que o segura-
do tenha um mínimo de tempo 
de contribuição quando a Re-
forma entrou em vigor.

Além disso, a Regra pode 
ser utilizada por servidores 
públicos.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Aposentadoria: você não quer ter dúvidas sobre um 
valor que você receberá daqui para frente, não é? 

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

Caravana Embrapa FertBrasil vai a 30 polos agrícolas para 
mostrar como aumentar a eficiência dos fertilizantes
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Após obter ótimos resultados em 
Itatiba contra o São Bernardo, 
Guarani recebe o Jaguariúna 

5ª Copa Kremer de Futebol 
Vazeano será totalmente 
grátis aos morungabenses

Buenópolis FC inicia pintura de propagandas no muro da Av. 
Araújo Campos e projeta inaugurações para o segundo semestre

Esportes

Neste sábado as catego-
rias de base do Guarani F 
C recebem as equipes do 
Atlétic Academy, as quais, 
defendem a bandeira do 
Jaguariúna FC. Os jogos 
acontecem na manhã des-
se sábado, 26, no estádio 
Fioravante Frare (campo 
do Morungaba EC) e ago-
ra com a flexibilização do 
uso de máscaras no estado 
de São Paulo certamente 
um grande público estará 
presente para acompanhar 
os quatro jogos da garota-
da válidos pela terceira ro-
dada do Interior Cup 2022.

08h – Guarani FC x 
Jaguariúna FC (Sub 11) 
09h – Guarani FC x 
Jaguariúna FC (Sub 12) 
10h – Guarani FC x 
Jaguariúna FC (Sub 13) 
11h – Guarani FC x 
Jaguariúna FC (Sub 14) 

No último final de se-
mana as equipes bugrinas 
estiveram jogando em Ita-
tiba pela segunda rodada 
da competição contra o 
Itatiba EC/São Bernardo 
e na oportunidade mes-
mo com grande equilíbrio 
entre as quatro categorias 

o Guarani FC conquistou 
bons resultados. Pela ca-
tegoria sub 11 o jogou ter-
minou empatado em 0 x 0. 
Na categoria sub 12 o alvi 
verde venceu de virada por 
2 a 1 com gols dos zaguei-
ros Léo e Caique. Pela ca-

tegoria sub 13 o Guarani 
FC venceu por 1 a 0 com o 
gol do artilheiro Caio e fe-
chando a rodada, o bugrão 
venceu a categoria sub 14 
por 2 a 0 com dois belos 
gols dos atacantes Kauã e 
Joãozinho. 

Por meio da iniciati-
va do departamento de 
esportes da Prefeitura 
Municipal de Morun-
gaba, vem aí a 5ª edi-
ção da Copa Kremer de 
Futebol Varzeano. Essa 
competição é exclusi-
va para atletas de mo-
rungabenses, por isso, 
quem deseja participar 
deve residir ou traba-
lhar na Estância. 

As inscrições esta-
rão abertas entre os dias 
21/03 e 11/04 e início 
previsto para o dia 23/04 
com jogos aos sábados, 
domingos e feriados 

nos estádios Leonardo 
Frare e Fioravante Fra-
re. A tradicional com-
petição morungabense 
terá como patrocinador 
máster a cervejaria Kre-
mer e não terá nenhum 
tipo de taxa, ou seja, 
será totalmente grátis. 

A expectativa dos or-
ganizadores é da parti-
cipação de 10 equipes, 
sendo assim, os interes-
sados devem entrar em 
contato com Marcelo 
ou Constante de segun-
da a sexta feira em ho-
rário comercial ou pelo 
fone (11) 4014-8001.

A diretoria do Buenó-
polis FC inicia mais uma 
etapa na recuperação do 
estádio Leonardo Frare, 
desta vez, teve início a pin-
tura das propagandas no 
muro recém construído as 
margens da Avenida Araú-
jo Campos. Ao todo serão 

32 propagandas que fica-
rão expostas por três anos 
através de um contrato en-
tre as partes. A previsão é 
que os trabalhos estejam 
devidamente finalizados 
até meados de abril. 

Dando prosseguimento 
na recuperação do estádio 

e no resgate de sua história 
a diretoria dará início tam-
bém na reforma da sede 
social no mês de abril por 
meio de uma parceria fir-
mada com uma empresa da 
cidade. Na oportunidade, 
além da sede social, serão 
reformadas a lanchonete, 

serão construídos novos 
sanitários e a sala de tro-
féus do clube que levará o 
nome do saudoso CHUÍM.

Entre os meses de ju-
nho e julho a diretoria 
planeja inaugurar o me-
morial dos presidentes 
denominado “Romano 

Pelisson” e o jardim dos 
ipês denominado “Anto-
nio Moreton – Tonicão ” 
em forma de homenagens 
a esses dois grandes cola-
boradores que por anos e 
anos ajudaram a construir 
a linda história do clube 
alvi verde campeão ama-

dor do estado de São Pau-
lo em 1980.

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Outono é sempre igual, 
os pelos caem no quintal

Que o pet troca de pelo 
eu aposto que você já sa-
bia! Afinal, independente 
da raça ou tipo de pela-
gem, é comum ver pelos 
de pet espalhados para to-
dos os lados em casa.

Além disso, eu aposto 
que você já se perguntou 
se é normal ver os pe-
los de pets caindo tanto 
e em que épocas do ano 
isso costuma ocorrer com 
mais intensidade. Por 
isso, hoje vamos te contar 
tudo que você precisa sa-
ber sobre a troca de pelo 
em pets!

Pelagem com aspecto 
diferente, pelos espalha-
dos pelas roupas e até 
mesmo rolos de pelos 
pelo chão fazem parte 
da rotina de um tutor de 
gato/cachorro. Além dis-
so, esses são os sinais da 
tão temida troca de pelos. 

Embora seja um pouco 
assustador, especialmente 
para os tutores de primei-
ra viagem, a troca de pelo 
de pets é natural e acon-
tece porque toda pelagem 
possui um ciclo de vida. 
Os pelos nascem, cres-
cem e morrem, por isso 

é comum se deparar com 
pelos espalhados pelas 
roupas, pelo chão ou até 
mesmo presos no animal. 

Isso mesmo! Alguns 
pelos soltos acabam en-
ganchados no animal, o 
que pode ser um proble-
ma, afinal, se o pet não 
recebe uma escovação 
frequente, esses pelos que 
estão soltos podem acabar 
causando os temidos nós. 

Alguns tipos de pela-
gem aparentam ter me-
nos queda de pelo porque 
quando o folículo enve-
lhece e o pelo se solta da 
pele, ele ainda fica preso 
no restante da pelagem. 
Isso é mais comum em 
cães de pelo longo.

Mas, além do ciclo de 
crescimento dos pelos, 
você pode notar variações 
na queda dependendo da 
estação do ano.

Além disso, nem sem-
pre os pets são escovados, 
o que causa ainda mais a 
sensação de que eles es-
tão soltando uma quanti-
dade absurda de pelos. 

Por isso, antes de se 
assustar quando o pet tro-
ca de pelo, é importante 

DIVULGAÇÃO

entender como funciona 
o ciclo folicular. Cada 
ciclo é dividido em três 
fases: anágena, catáge-
na e telógena. A duração 
dessas fases pode variar 
conforme a idade, raça, 
sexo ou região do corpo.

Fase anágena: ocorre 
quando o bulbo piloso 

possui maior atividade
Fase catagénica: deixa 

o folículo mais espesso, 
fazendo com que o pelo 
seja empurrado para fora.

Fase telogênica: a pa-
pila dérmica se separa, 
encurtando-se para for-
mar um novo pelo. Após 
esse estágio, o pelo cai, 

abrindo espaço para outro 
que irá nascer. 

Além disso, algumas 
raças possuem um ciclo 
folicular mais rápido, 
com mais trocas de pe-
los. Outro fator que pode 
causar a troca de pelo, 
são as mudanças de esta-
ções do ano.

É muito comum que 
essas trocas de pelo ocor-
ram em estações de tran-
sição, ou seja, na prima-
vera e no outono, e elas 
servem para renovar a 
pelagem para a estação 
seguinte.

É isso aí pessoal. Até a 
próxima. 



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

26 de março de 2022Vem comigo

Para um conhecimento preliminar do 
que as mulheres podem e, em muitos ca-
sos, devem tomar contra os abusos sofri-
dos dentro do âmbito familiar, que não se 
trata apenas de abuso físico, como muitas 
imaginam, mas também abusos psicológi-
co, sexual, patrimonial e moral, vamos dar 
algumas diretrizes para você mulher iden-
tificar se está sofrendo um abuso dentro 
de sua casa ou não. Também iniciaremos 
soluções e ajudas que todas as mulheres 
podem procurar.

A lei de proteção especifica de proteção 
à mulher, foi sancionada, ou seja, começou 
a valer, em 07 de agosto de 2006. A nos-
sa legislação é considerada uma das três 
mais avançadas no mundo, sendo também 
o Brasil o 5º País no mundo no ranking da 
violência contra a mulher, um dado muito 
triste para nós que somos mulheres, pois 
alguma de nós já sofreu ou sofre algum 
tipo de abuso, ou mesmo conhece alguém 
que passa por esse tipo de situação, por-
tanto, devemos nos auxiliar e ter mais co-
nhecimento do que temos direito e quais 
os tipos de ajuda que podemos procurar.

A violência, doméstica é considerada 
em nosso ambiente familiar, ou seja, é ne-

cessário que haja uma convivência intima 
para que essa medida possa ser utilizada, 
tais como pais, mães, avós, filhos, namora-
dos, maridos.

Quais os maiores abusos, que eu como 
advogada atuante nessa área, vejo como 
sendo mais comum:

Marido que xinga a esposa de palavrões 
de baixo calão; que ameaça que se a mes-
ma sair de casa, perde os filhos e seus di-
reitos; abuso sexual de força, para que a 
mulher tenha algum tipo de relação sexual 
com o companheiro contra sua vontade; 
determinar que a esposa não saia de casa 
para trabalhar, pois tem a obrigação de 
cuidado com a casa e com os filhos.

São diversos os tipos de abuso que a 
mulher sofre em seu relacionamento e 
muitas vezes desde que é, ou ao menos de-
veria ser, cuidada por seu pai.

Acontece MULHERES, que devemos nos 
apossar dessa Lei com todas as nossas for-
ças, e pedir ajuda para sair de algumas si-
tuações que as vezes parecem não ter fim.

O primeiro passo é identificar se está 
sendo cuidada ou oprimida nessas rela-
ções, pois muitas mulheres confundem 
esses dois verbos. Cuidar, significa, tratar 

de alguém garantindo o seu bem estar, 
sua segurança, tomar conta. Já oprimir, 
tem o significado oposto: exercer pressão 
sobre algo ou alguém, reduzi-la a sentir-se 
pequena; dizer a ela que qualquer atitude 
que a mesma tome, não mudará a sua vida, 
pois ele é dependente daquele ser humano 
machista.

O que não é verdade. Temos por meio 
da Lei Maria da Penha mecanismos para 
que a mulher dessa situação, que muitas 
vezes não imagina a força que tem. Se lu-
tarmos, juntas, essa situação aos poucos 
pode mudar dentro do nosso próprio pen-
samento.

Após a vigência desta Lei, a mulher e só 
a mulher possui meios para que o agressor 
não se aproxima dela. A distância é deter-
minada pelo Juíz e agora após uma recente 
decisão em casos excepcionais, o delegado 
ou os próprios policiais, que são chamados 
para a ocorrência, podem afastar o suposto 
agressor do domicílio. Isso ocorrerá quan-
do for de imediato verificado o risco à vida 
ou a integridade da mulher, mesmo sem 
autorização judicial prévia, ou seja, haverá 
a partir de agora uma maior rapidez, quase 
instantânea quanto a proteção da mulher.

Então, identifique se você está sofrendo 
algum tipo de abuso. Após se sentir ame-
drontada, ou abusada, procure, algum pro-
fissional em direito criminal, ou vá direto a 
delegacia de polícia para lavrar um boletim 
de ocorrência e requerer as suas medidas 
protetivas.

Mas caso o abuso esteja acontecendo 
agora, imediatamente você pode acionar a 
Policia Militar pelo número 190 ou 153 que 
pertence a Guarda Municipal. Se for cons-
tatada a agressão física, psicológica, moral 
ou alguma escrita acima, provavelmente o 
agressor será preso em flagrante delito, de-
pendendo das suas condições emocionais, 
físicas, o mesmo será conduzido a prisão.

Mas também temos outras situações, 
aonde a mulher pode, requerer através 
de um advogado, medidas protetivas, li-
minares em relação ao auxilio econômico, 
acompanhamento psicológico, e agora em 
nossa Cidade de Amparo-SP, está sendo 
criada a  Comissão para auxilio gratuito da 
mulher, aonde buscam auxiliar, qual deve 
ser o procedimento a ser seguido, e tam-
bém como buscar, pelos auxílios previstos 
na legislação e também, orientar da me-
lhor forma todos os direitos da MULHER.

Os conceitos que conhecemos atualmente são 
referentes aos sete estilos universais que cruzam 
pensamentos e personalidade com preferências 
relacionadas ao vestuário. Esses padrões que nos 
levam aos estilos universais. 
Os estilos e perfis de pessoas são definidos 
considerando suas personalidades, escolhas, humores, 
valores e atitudes. Esses estilos são: tradicional, 
elegante, sexy moderno, casual, romântico e criativo.
Características de cada estilo:
Estilo casual: conforto, praticidade, informalidade e 
jovialidade.
Estilo elegante: sofisticação, elegância e formalidade.
Estilo Românico: feminilidade, fragilidade e delicadeza.
Estilo moderno: modernidade, fashionista, ousadia e 
tendência.
Estilo Tradicional: formalidade, descrição, sofisticação 
e maturidade.
Estilo Sexy: sensualidade, glamour, confiança e 
exuberância.
Estilo Criativo: originalidade, autoconfiança, 
extravagância e inovação.

Não existe um mês específico para exaltarmos a honra 
de sermos mulheres. Apesar disso, não devemos deixar 
de aproveitar esses momentos de visibilidade, que pos-
sibilitam que as mulheres se encham de si e de tudo que 
sempre foi direito delas serem: humanas.

A ideia de empoderamento feminino está muito pre-
sente nos dias atuais e circula associada a muitos outros 
conceitos que podem nos distanciar das perspectivas 
mais positivas do “ser mulher”. É claro que precisamos 
alimentar características como força, poder, resiliência e 
apoiar movimentos que engrandecem a mulher e a iden-
tidade feminina. Mas e o restante desse todo complexo 
que é ser mulher? Em que momento da história humana 
nos sentiremos a vontade para sermos realmente tudo o 
que quisermos ou precisarmos ser? Quanto da nossa hu-
manidade ainda precisará ser camuflada para nos encai-
xarmos nos espaços sociais que só aceitam pessoas pela 
metade, perfeitas e sem fragilidades?

O contexto histórico-cultural vem nos contando há 
anos que o feminino é sinônimo apenas de sensibilida-
de e esta é erroneamente associada a fraqueza, em um 
mundo onde sentir é perda de tempo, o que é inaceitável. 
Na verdade, o conceito de força deveria estar diretamente 
relacionado com as nossas concepções de sensibilidade e 
coragem, pois aceitar, cuidar e transparecer emoções são 
os reais caminhos do crescimento e da transformação. 

Não existe maior força do que se permitir sentir e perme-
ar. Que honra, se a minha feminilidade for o que possibili-
ta tudo isso aflorar em mim! 

Mulheres, já passou da hora de rompermos com essa 
ideia do “fardo de ser mulher”. Sim, somos constantemen-
te atravessadas por uma herança de cobrança e submissão, 
mas também recebemos a dádiva do feminino como prin-
cipal ferramenta de enfrentamento e modificação social 
desses equívocos. Não precisa ser difícil, não deveria ser um 
objetivo apenas nosso, mas já que é, quem melhor que nós?

Que neste “mês da mulher”, possamos nos lembrar de 
cada significativa vantagem e prazer de sermos quem so-
mos, como somos e capazes de tudo o que somos. Que 
mulheres maravilhosas, como você leitora, cultivem o 
melhor de si para si, se entreguem ao mundo inteiras, 
fortes, lindas, capazes e sem esquecer também de: huma-
nas, imperfeitas, sensíveis, empoderadas, com tudo que o 
feminino nos oferece. 

Não travamos uma guerra contra os homens quando 
entendemos que somos poderosas e capazes. Estamos ape-
nas equilibrando o eixo feminino que também merece valor. 
Sempre fomos as ÚNICAS capazes de nos diminuir, ou seja, 
quando decidimos, somos gigantes outra vez. O poder de 
uma mulher é tão forte, que o de todas é incalculável. Pode-
mos ser tudo o que um homem pode, mas com uma vanta-
gem extra: o presente de ser mulher!

Essa lei é nossa 11.340/2006 (Maria da Penha)

Os sete estilos universais
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O presente de ser mulher

Marilia Amabis
@dra.marilia_amabis

Fabi Franco
@fabi_franco

Carolina Dessimoni , psicóloga
@caroldessimoni
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Jaguariúna, 23 de março de 2022.

Ilmos. Srs.
Condôminos do
CONDOMÍNIO FAZENDA DUAS MARIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Servimo-nos da presente para convocar V. Sas. para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 01 de abril de 
2022 (Sexta-feira), às 14:00hs em primeira convocação e às 14:30hs em 
segunda convocação, no mesmo dia, por meio digital, com uso de recursos 
da plataforma de videoconferência ZOOM cujo link será disponibilizado 
oportunamente aos Srs. Condôminos, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Aprovação de contas do ano de 2021.
2. Aprovação de realização da AGO, extraordinariamente, no dia 

01/04/2022.

OBSERVAÇÕES:
1. Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas obrigações 

condominiais não poderão votar nas deliberações da Assembleia;
2. Procurações:
2.1. É licito aos senhores Condôminos se fazerem representar na 

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

2.2. As procurações poderão ser públicas ou particulares, entretanto em 
ambos os casos as procurações deverão ser entregues, até o dia 31 de 
março de 2022 (quinta-feira), na via original e devidamente assinadas 
(na administração do Condomínio) ou enviadas digitalizadas por e-mail 
para: fernanda@condominioduasmarias.com.br);

2.3. Em caso de cópias as mesmas deverão ser autenticadas.
3. As ausências dos senhores Condôminos não os desobrigam de 

aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados 
e deliberados em Assembleia.

Cordialmente

Marcos Lima Vaz
Síndico
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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.

• AGENTE DE MONITORAMENTO - médio / com ex-
periência na área de monitoramento / folguista, cobrir 
folgas nos horários das 10h as 18:20 ou das 13:30h as 
21:20h, escala 6x1 / salário R$ 1900,00 + refeição + vale 
transporte + cesta básica/ Residir em Jaguariúna .

• AGENTE DE SEGURANÇA - médio / com experiência 
como segurança / horário de trabalho em escala 6x1 das 
13h30 às 21h50/ salário R$ 2.400,00 + refeição + vale 
transporte + cesta básica / Residir em Jaguariúna /

• AJUDANTE DE ELETRICISTA - alfabetizado/ com 
experiência/ irá auxiliar nas funções diárias/ necessário 
CNH B/ horário de trabalho de segunda à sexta das 07h30 
às 17h30/ salário R$ 1.668,00 + vale transporte + vale 
alimentação / Residir em Jaguariúna /

• AJUDANTE GERAL DE SUPORTE TÉCNICO - médio 
completo/ conhecimento em informática/ irá fazer manu-
tenção de impressoras, troca de cartuchos e atendimento 
ao cliente em geral/ CNH AB/ horário de trabalho de se-
gunda À sexta das 08h às 17h30/ salário R$ 1.668,00 + 
vale alimentação de R$ 125,00 /Residir em Jaguariúna /

• AJUDANTE GERAL P/ INSTALAÇÃO DE CALHAS - 
alfabetizado - experiência com trabalho em altura, fazer ins-
talação de calhas /  horário de trabalho comercial de segunda 
a sexta das 8h as 18h / salário R$ 1600,00 + vale transporte / 
Local de trabalho Posse/ Residir em Posse e Jaguariúna /

• ANALISTA DE SUPORTE - Superior completo ou cur-
sando em Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas, 
Ciências da Computação e correlatas/ Horário de trabalho 
de segunda à sexta das 08h às 18h/ Salário a combinar com 
o candidato + estacionamento e refeição no local + con-
vênio médico e odontológico após experiência/ Desejável 
inglês avançado/ local de trabalho posse//

• ASSISTENTE FISCAL - Ciências Contábeis e áreas 
afins completo ou cursando / com experiência em cal-
culo de impostos (DAS, PIS, COFINS, ICMS, IRPJ, 
CSLL etc.), verificar impostos retidos, classificar a 
contabilidade, fechamentos fiscais, lançamento e vali-
dação de notas fiscais, apuração de impostos federais, 
estaduais e municipais, retenções na fonte, substituição 
tributária e controle de arquivos XML, realizar a clas-
sificação e lançamentos contábeis, cuidar dos tributos 
diretos, indiretos, obrigações acessórias federais, esta-
duais e municipais, emissão de notas fiscais de venda 
e serviços, legislação do lucro real, lucro presumido, 
simples nacional e MEI, conferência de livros fiscais, 
cálculos de ICMS ST, legislação tributária / Horário 
de trabalho de segunda a sexta das 8h as 17h / Salário 
inicial R$ 1.800,00, após experiência R$ 1.900,00 + 
cesta básica + vale transporte / Residir em Jaguariúna, 
Posse, Pedreira e Holambra //

• CAMAREIRA - alfabetizada / com experiência / horário 
de trabalho das 7h as 16h ,6x1 / salário R$ 1450,00 + 
ajuda de combustível + refeição + cesta básica + estimati-
va de gorjeta/ Residir em Jaguariúna ,Posse, Holambra e 
Artur Nogueira  .

• DOMÉSTICA - com experiência e referencias / Residir 
em Jaguariúna .

• ELETRICISTA - alfabetizado / curso na área e NR 10 
ativo / com experiência em Acompanhamento de proje-
tos, quadros, ligações, dutos, calhas, eletrocalhas e insta-
lações / horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 
18h / Salário R$2.100,00 + 30% de periculosidade + Vale 
transporte + refeição/ Residir em Jaguariúna //

• GARÇOM - médio / com experiência / horário de tra-
balho das 7h as 15:20h ,6x1 / salário R$ 1450,00 + aju-
da de combustível + refeição + cesta básica / Residir 
em Jaguariúna //

• HIGIENISTA - alfabetizado / com experiência, servi-
ços gerais de limpeza e manutenção / disponibilidade 
de horário de segunda a sábado para 1º turno/  salário 
R$ 1384,74,00 + convênio médico + vale transporte + 
vale refeição + cesta básica de R$ 117,00/ Residir em 
Jaguariúna /

• MANICURE - fundamental/ com experiência / autônomo 

/ disponibilidade de horário / material de trabalho forne-
cido pela empresa/ remuneração por comissão / Residir 
em Jaguariúna, Posse e Holambra

• MONITOR DE ALUNOS - médio / ter experiência na 
área de segurança, portaria ou vigilante, MONITORAR 
JOVENS/ 12X36, noturno / salário R$ 2300,00 + cesta 
básica + refeição / CNH B /

• MOTORISTA DE CAMINHÃO - alfabetizado/ com 
experiência com caminhão truck/trucado/ horário de 
trabalho de segunda a sexta das 07h às 16h e aos sá-
bados das 07h às 11h/ salário R$ 1.958,00 + café da 
manhã + cesta básica + vale alimentação / Residir em 
Jaguariúna /

• RECEPCIONISTA DE HOTEL - medio - com experiên-
cia / horário de trabalho de segunda a segunda das 15h às 
23hs, uma folga na semana, um domingo no mes / neces-
sário veiculo próprio e CNH válida / salário R$1450,00 
+ R$300,00 ajuda de combustível + cesta básica / Residir 
em Jaguariúna //

• TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - 
técnico completo/ com experiência/  horário de tra-
balho de segunda à sexta das 07h às 17h / salário R$ 
3.445,75 + refeição + convênio farmácia / Residir em 
Jaguariúna//

EMPREGOS

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  
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

www.bernardoexpertise.com.br

CRECI: 30434 - J

www.cafcorretora.com.br

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

(19) 3837-4449

André Castilho
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 

ANUNCIE O SEU IMÓVEL  
COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO

(19) 98983 - 3990

 Terreno - Artur Nogueira/SP

Com 664,08 m²de Terreno, está é uma
excelente oportunidade

R$ 310.000,00 - VENDA

Sobrado - Villa Girassóis -  Centro, Holambra/SP
 á 
115m2 constr. / De 2 ou 3 quartos 2 suítes, 3
banheiros, 02 vagas. Casa Automatizada

R$  949.000,00 - VENDA

Terreno - La Dolce Vita -  Jaguariúna/SP

Lotes a partir de 250 m² e 10m de frente,
portaria, área de lazer e muito mais!

R$ 153.750,00 - VENDA

Terreno -  Residencial Xangrilá - Campinas/SP

1490m2 total.  Podendo ser vendido em 3
partes separadamente
R$ 948.000,00 - VENDA

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:

FLÁVIO LUIZ DE SOUZA e ANDRESSA PIRES BAR-
BOSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, tatuador, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 15 de maio de 1988, 
residente e domiciliado na Avenida Pacífico Moneda, 
Nº 506, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ROBER-
TO DE FREITAS SOUZA e de MARIA DO CARMO 
ARGEMIRO SOUZA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
terapeuta, solteira, nascida em SANTOS, SP, no dia 30 
de dezembro de 1989, residente e domiciliada na Aveni-
da Pacífico Moneda, Nº 506, Vargeão, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de ALBERTO PIRES BARBOSA JUNIOR e de 
SIRLEIA IARA GOUVÊA NORBERTO BARBOSA. 

VALDEMAR PINEDA e MARIZETE SILVA SANTOS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, eletricista aposentado, sol-
teiro, nascido em CAMBIRA, PR, no dia 05 de dezembro 
de 1969, residente e domiciliado na Rua Dr. Paulo Soares 
Hungria Junior, Nº 43, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de ANTONIO PINEDA e de ANTONIA 
MARQUES PINEDA. Ela, de nacionalidade Brasileira, au-
xiliar de produção, solteira, nascida em ESPINOSA, MG, 
no dia 28 de fevereiro de 1979, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Paulo Soares Hungria Junior, Nº 43, Jardim Cru-
zeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de JACINTO DE 
SOUZA CABRAL e de NADIR SILVA SANTOS. 

BENEDITO APARECIDO TEODORO e SONIA MA-
RIA BERALDO. Ele, de nacionalidade Brasileira, ope-
rador de produção aposentado, solteiro, nascido em AL-
BERTINA, MG, no dia 15 de agosto de 1964, residente 
e domiciliado na Rua Aristides Rizzoni, Nº 244, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de LAZARO 
TEODORO GONÇALVES e de LUIZA FRANCISCO 
GONÇALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
divorciada, nascida em ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, 
SP, no dia 22 de janeiro de 1967, residente e domiciliada 
na Rua Aristides Rizzoni, Nº 244, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de BENEDITO BERALDO e 
de MARIA LINDOMAR BERALDO. 

JAVIER TORO ARDILES e LILIANE MESSINA. Ele, 
de nacionalidade Chilena, tecnólogo em processos geren-
ciais, solteiro, nascido em Santiago - Chile, EX, no dia 02 
de janeiro de 1976, residente e domiciliado na Rua José 
Poltronieri, Nº 193, Nova Jaguariúna II, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de MANUEL RENÉ LEOPOLDO TORO 

OÑATE e de DEISY EUGENIA ARDILES VEGA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, administradora de empresa, 
divorciada, nascida em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 28 
de setembro de 1970, residente e domiciliada na Rua José 
Poltronieri, Nº 193, Nova Jaguariúna II, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de ERNESTO MESSINA e de MARIA APARE-
CIDA FERNANDES MESSINA. 

JÉFERSON LUCAS ELOI DA SILVA e NÍVEA BOR-
GES MENEZES. Ele, de nacionalidade Brasileira, enge-
nheiro de produção, solteiro, nascido em COQUEIRAL, 
MG, no dia 11 de dezembro de 1991, residente e domici-
liado na Rua João Bruno, Nº 40, Capotuna, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de ALDAIR ELOI DA SILVA e de SÔNIA 
ALVES DE ALMEIDA SILVA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, engenheira de produção, solteira, nascida em 
COQUEIRAL, MG, no dia 06 de julho de 1993, residente 
e domiciliada na Rua João Bruno, Nº 40, Capotuna, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de NEIVAN BORGES DE ME-
NEZES e de ANDRÉA SILVA MENEZES. 

ALEX SANTOS MAZONI e MARIANA CARDOSO 
BUENO CHIARELLI. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em CA-
MANDUCAIA, MG, no dia 23 de setembro de 1983, 
residente e domiciliado na Rua Cândido Bueno, Nº 1073, 
centro, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCIO PEREIRA 
MAZONI e de CELIA PEDRO DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, administradora de empresas, sol-
teira, nascida em MOGI GUAÇU, SP, no dia 31 de julho 
de 1988, residente e domiciliada na Rua Cândido Bueno, 
Nº 1073, centro, JAGUARIÚNA, SP, filha de CASSIO 
ROBERTO BUENO CHIARELLI e de FABIANE WOL-
FF CARDOSO SILVA CHIARELLI. 

JOÃO BATISTA GOMES CARDOSO e PATRICIA LO-
PES. Ele, de nacionalidade Brasileira, eletricista, solteiro, 
nascido em CONQUISTA, MG, no dia 27 de maio de 1981, 
residente e domiciliado na Rua Vereadora Adna Hossri Fa-
ria, Nº 293, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOÃO GOMES CARDOSO JUNIOR e de VERA LÚCIA 
GERACÍ CARDOSO. Ela, de nacionalidade Brasileira, au-
xiliar de produção, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, 
no dia 15 de junho de 1974, residente e domiciliada na Rua 
Vereadora Adna Hossri Faria, Nº 293, Vila Primavera, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de  e de ZELMA MARIA LOPES. 

REGINALDO VICENTE DA SILVA e SILVIA TANIA 
DA SILVA FARIAS. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
porteiro, solteiro, nascido em RIO DE JANEIRO, RJ, no 
dia 19 de janeiro de 1980, residente e domiciliado na Rua 
Victorio Mathiuzo, Nº 31, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de RAIMUNDO VICENTE DA 
SILVA e de GERALDA SEVERINA DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, camareira, solteira, nascida em 
REMANSO, BA, no dia 11 de setembro de 1987, residen-
te e domiciliada na Rua Victorio Mathiuzo, Nº 31, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCIS-
CO DAS CHAGAS FARIAS e de FRANCISCA SIL-
VANÍ DA SILVA FARIAS. 

MURILO KAI e GABRIELA STANISCIA GONÇAL-
VES SERRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, Sushiman, 
solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 30 de ou-
tubro de 1981, residente e domiciliado na Rua Hermínio 
Poltronieri, Nº 61, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de KATUHARO KAI e de CÉLIA REGINA IMPE-
RADOR KAI. Ela, de nacionalidade Brasileira, Intérprete 
de libras, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 07 
de janeiro de 1989, residente e domiciliada na Rua João 
Pires Germano, Nº 551, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de MILTON STANISCIA GONÇALVES SER-
RA e de CRISTINA APARECIDA ROSSI SERRA. 

MARCONI VITORINO DA SILVA FILHO e VALQUÍ-
RIA ARAÚJO DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, operador de máquina, solteiro, nascido em ANGELIM, 
PE, no dia 01 de julho de 2001, residente e domiciliado 
na Rua Francisco Sales Pires, Nº 77, Parque Florianópo-
lis, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCONI VITORINO 
DA SILVA e de CLEONICE MARIA DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, nascida em 
GARANHUNS, PE, no dia 03 de novembro de 2000, re-
sidente e domiciliada na Rua Francisco Sales Pires, Nº 77, 
Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de IVA-
NILDO ARAÚJO DA SILVA e de LUCIVÂNIA ALVES 
DA SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 24 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 Amarílis, 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 25 de março de 2022  à  31 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 Amarílis, 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 
09º Lucas Ribeiro de Moraes  
 

Holambra, 25 de março de 2022. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 


