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Cismetro abre seleção 
pública para contratação 
em Jaguariúna e região

Baleia Rossi e Jorge Caruso entregam van 
para Saúde de Jaguariúna

Prefeituras da região 
divulgam programação 

em comemoração ao 
Dia do Trabalhador

Muitas atrações culturais e  
esportivas esperam pelos munícipes 

Você já ouvir falar 
em terrorismo 
nutricional?

Categorias de base do Guarani FC 
enfrentam o São Carlense neste 
sábado, 30, pela Interior Cup

Um Livro 
Muda uma 
História

Jaguariúna recebeu neste 
mês de abril uma van para área 
de Saúde. A conquista foi um 
trabalho do deputado federal 
Baleia Rossi e o deputado esta-
dual Jorge Caruso, em parceria 

com o MDB Local e o Gover-
no de São Paulo. O veículo, que 
será usado para transporte de 
pacientes com deficiência, foi 
entregue em cerimônia reali-
zada em Campinas, com a pre-

sença do governador Rodrigo 
Garcia, o prefeito Gustavo Reis, 
os vereadores Walter Tozzi e 
Cristiano Cecon, e o deputado 
estadual Jorge Caruso. 
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A festa dos trabalhadores 
é comemorada 
anualmente em quase 
todos os países do mundo

O Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região Metropo-
litana de Campinas (Cismetro) 
abriu uma seleção pública para 
contratação de profissionais de 

saúde em diferentes cidades. 
As inscrições já estão abertas 
e podem ser feitas até o dia 22 
de maio, pelo site www.consul-
pam.com.br.                Página 4

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de maio, pelo site consulpam.com.br

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Autoridades municipais recebem van

O dia 1º de maio é conhecido como o Dia do 
Trabalho ou também como Dia Internacional dos 
Trabalhadores. A data é considerada feriado em 
mais de 80 países e pessoas ao redor do mundo 

aproveitam para celebrar as conquistas dos traba-
lhadores e exigir salários mais justos e melhores 
condições laborais. Por isso, Jaguariúna, Holam-
bra, Pedreira e outras cidades prepararam uma 

programação super especial para homenagear es-
tes que são tão importantes para a sociedade.

Página 4
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Temos certeza que todos já sabem 
que dia 1° de maio é comemorado o Fe-
riado Nacional do Dia do Trabalhador, 
mas você sabia que nem sempre esta 
data foi vista como um feriado come-
morativo?

O Dia do Trabalhador foi criado em 
1889 por um congresso socialista em Pa-
ris, capital da França, em homenagem a 
um protesto que foi realizado três anos 
antes, exatamente no dia 1º de maio de 
1886 em Chicago, nos Estados Unidos.

Um fato muitíssimo curioso é que 
mesmo sendo um feriado nacional no 
Brasil, a Bahia ficou 55 anos sem co-
memorar a data porque os governantes 

acreditavam que era uma enorme contra-
dição não trabalhar no Dia do Trabalho.

No Japão, o Dia do Trabalho é oficial-
mente confundido com o Dia de Ação de 
Graças em 23 de novembro, como o Dia 
de Ação de Graças do Trabalho.

A comemoração é marcada por fes-
tas, desfiles, paradas, discursos, eventos 
esportivos, piqueniques, churrascos e 
queima de fogos. Em algumas cidades, 
os bairros organizam festas nas ruas, já 
em outras, as pessoas comemoram em 
suas casas ou em parques e praças. Em 
Jaguariúna e na região diversos eventos 
serão realizados. Confira nesta edição e 
aproveite.
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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*

No dia 21 de dezembro de 1905, uma 
família desembarcava no Porto de Santos,  
procedente de Andosilla, Espanha, a bor-
do do Navio Neustria. Eram  Jorge Marim 
Sacabla e Nicolasa Lesaca trazendo  seus  
filhos:  Julia, Jerônimo e Maria. Iniciaram 
humildade iniciaram sua luta nas terras da 
Fazenda Santa Úrsula do Barão de Atali-
ba Nogueira. Os lavradores do café foram 
alternando roças pela região de Amparo  e 
Pedreira . Jerônimo conhece Rosária Dal-
dosso no Bairro de Pantaleão, em Amparo 
com quem se casa. O café já não era mais o 
produto Rei, mas a agricultura investia nos 
cereais, no algodão e em diversas culturas 
que caminhavam, paralelamente com a pe-
cuária. Nasceram os primeiros filhos em ar-
rabaldes diversos: Ângelo, Aparecida, João, 
Jorge e Cármen. Em 1942, Jerônimo volta 
para Jaguary. Nascem mais quatro filhas: 
Maria Olímpia, Maria Inês, Lúcia e Ber-
nadete. Aqui trabalharam arduamente em 
várias propriedades lavrando a terra de vá-
rios sítios e fazendas deste município. Por 

onde passavam além do trabalho de roça, 
as filhas preparavam as crianças para a Pri-
meira Eucaristia. Lideradas pela irmã mais 
velha Aparecida falavam sobre Jesus e seus 
Evangelhos até debaixo de árvore, quando 
não havia um cômodo para ensinar o cate-
cismo às crianças. Moravam em colônias, 
às vezes o piso era de terra. Outras vezes 
em casarões antigos de assoalho envelhe-
cido. Porém todos estes diversos pisos de 
casa cheiravam a mais perfeita limpeza e ri-
gorosa higiene. A roça e a pobreza serviram 
como incentivo para as filhas mais velhas, 
sem condições para estudo, que conseguis-
sem revistas estrangeiras para aprenderem o 
corte de costura e o bordado em ponto cruz. 
E  ensinavam às mais novas. Costuravam os 
arranjos de cama, toalhas de mesa e banho, 
cortinas  para janelas e portas e bordavam-
-nos com capricho. O tecido forte vinha dos 
sacos de algodão trançado. Eram sacos que 
traziam  cereais a granel.  Eram alvejados. 
Assim como costuravam grandes sacos que 
se tornavam colchões cheios de palhas de 

milho e travesseiros com penas de aves. Es-
tas produções domésticas eram comuns até 
meados do século XX. Não havia dinheiro. 
Havia muito trabalho, economia e planeja-
mento. Por isso as famílias venciam. A Fa-
mília Marim viveu do trabalho como lavra-
dores até 1955. Nesta época estabeleceu-se  
no Bairro Santa Cruz onde havia pouquís-
simas casas. Aparecida, sempre catequista, 
estudou e tornou-se enfermeira no Hospital 
“Irmãos Penteado”. Orientou as irmãs para 
a catequese e estudo. Ângelo, barbeiro, não 
casou. Jorge morreu jovem.   João casa-se 
com Neiva Joana Santino. Cármen casa-se 
com Toninho Gonçalves. Maria Olímpia 
casa-se com Arnaldo Saviolli. Inês casa-se 
com Dante Saviolli. Lúcia casa-se com José 
Carlos Rossi. Bernadete casa-se com Hélio 
Marçal. Lúcia e Bernadete formaram-se em 
Assistência Social. Aposentaram-se após 
dignificante jornada em benefício de servi-
ços públicos onde atuaram. As Irmãs Marim  
sempre comungaram do mesmo espírito de 
servir o próximo e  de formar  lideranças 

comunitárias, abertas ao voluntariado nas 
atividades sociais e religiosas. Lúcia par-
ticipou da formação da “Vida Ascendente” 
junto à Igreja na década de 1990. E, hoje, 
continua em plena atividade, com equipes 
multiplicadas em reuniões semanais. Uma 
atividade de destaque é o “Bazar da Padro-
eira”. Senhoras de terceira idade expõem 
sua obra artística em tradicional exposi-
ção de Artesanato no mês de setembro. Os 
exemplos edificados pelos membros desta 
família enriqueceram a sociedade local. A 
Família Marim sempre primou pela vonta-
de inata de todos de progresso, de estudo, 
com moral sólida e dignidade alicerçada 
nos ensinamentos cristãos.. Bernadete Ma-
rim recebeu o Prêmio do Programa “Fa-
mílias Pioneiras”, representando todas as 
irmãs Marim. Esta Imigração Espanhola 
tornou-se exemplo para Jaguariúna.  

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

Série imigração espanhola - Família Marim

Sandra R. Ribeiro*

Você já parou para pensar que há inúme-
ras situações a que chamamos de violência? 
A violência tem sido um tema bastante es-
tudado e é definida de várias formas: uso 
intencional da força física ou do poder, real 
ou em ameaça, contra si próprio, contra 
outra pessoa ou contra um grupo ou uma 
comunidade que resulte ou tenha grande 
possibilidade de resultar em lesão, morte, 
dano psicológico, deficiência de desenvol-
vimento ou privação (OMS). Muito forte 
né mesmo? o pior é aceitar uma situação 
de violência passivamente sem a chance de 
defesa. Cruel demais! 

Muitas situações de violência aconte-
cem porque algumas pessoas acreditam que 
são melhores que as outras. Elas acham que 
têm mais poder e levam as outras pessoas a 
crer nisso. Assim, quando não são obedeci-
das, se acham no direto de agredir, xingar, 
desvalorizar e até matar para fazer valer sua 
vontade ou aquilo que acreditam ser o certo.  

Através de um estudo intitulado “Mapa 
da Violência” vamos saber um pouco mais 
sobre a violência de gênero sem limite no 
Brasil, embora saibamos, que a violência 
acontece no mundo todo. 

A chamada transmissão Intergeracional 
de violência doméstica (TIVD) é definida 
como um mecanismo de perpetuação do 
problema, que, segundo os estudos, sugere 
maior incidência em lares onde a mulher, 
seu parceiro ou ambos estiveram expostos 
à agressão na infância. Dessa forma, vai 
passando de geração em geração se natu-
ralizando. Toda violência que presenciamos 
atualmente, tem sua origem no passado e, 

muitas vezes, se faz presente nas relações 
familiares. É triste quando presenciamos 
alguém sofrendo algum tipo de violência 
achando que isso é normal e, inconsciente-
mente acaba reproduzindo à violência tam-
bém, assim formando um ciclo violento.  

Uma pesquisa sobre o Mapa da Violên-
cia no Brasil 2015: homicídio de mulheres 
no Brasil tinha sido divulgado pouco mais 
de um ano, revela extremamente atual e 
oportuna para analisar os aspectos culturais 
que podem contribuir para a perpetuação da 
violência de gênero. Em destaque, o estudo 
evidencia que os Feminicídio registrados 
em 2013, 50,3% foram perpetuados por um 
familiar da vítima, outro dado estarrecedor 
refere-se ao aumento das taxas de Femini-
cídio de mulheres e meninas negras. 

No que se refere às violências não le-
tais, o mapa da violência indica que paren-
tes imediatos, parceiros, ou ex-parceiros 
são responsáveis por 67% das ocorrências 
de violência. O lugar de preferência para 
sediar tais violações é a residência (71% 
das situações). Paralelo a isso, 49,2% das 
situações atendidas, serão reincidentes, 
sobretudo com relação a adultas (54,1%) 
e, idosas (60,4%). Tal cenário da violência 
de gênero é revelador, a qual muito prova-
velmente será deflagrada no início da vida 
da vítima, tende a se perpetuar ao longo 
das demais etapas. 

A pesquisa sinaliza para os desafios 
postos ao enfrentamento da violência de 
gênero no Brasil, cujos índices mantêm-se 
elevados. 

As conclusões apontadas pelo mapa da 

violência deixa claro que ainda persevera 
a naturalização das violências de gênero, 
cujas manifestações muitas vezes sutis são 
banalizadas ou mesmo invisíveis aos olhos 
de boa parte da população brasileira. 

“O estudo ainda ressalta que a perpetua-
ção da violência está fortemente alicerçada 
aos níveis de aceitação social ante às práti-
cas violentas, baseada no entendimento de 
que algumas razões justificam a violência 
sofrida.” É aí que ganham forças os discur-
sos voltados à responsabilização das víti-
mas em face das (a) violências (a) sofrida. 
Ou seja, atribui à vítima o modo de se ves-
tir, ao corpo, ou ao livre exercício de ir e vir. 
Atribuem essas justificativas para o ato de 
violência, dessa forma fica mais fácil culpar 
à vítima. 

O grande problema, reside na conversão 
das diferenças em desigualdades, o que se 
materializa por meio da dominação e da 
opressão de gênero. Tais relações culturais, 
em maior ou menor grau, têm sido reprodu-
zidas ao longo das gerações, repercutindo 
na perpetuação das violências entre as re-
lações interpessoais (especialmente contra 
mulheres e crianças), por meio da naturali-
zação das desigualdades e de relações assi-
métricas de poder. 

Os conflitos fazem parte da vida, já que 
somos diferentes uns dos outros. Muitos 
acreditam que a violência é a única forma 
de resolvê-los. No entanto, temos que li-
dar com os conflitos de forma pacífica. A 
violência acontece na impossibilidade de 
convivermos com pontos de vista diferen-
tes e de respeitá-los. Lidar com os conflitos 

de forma pacifica exige de nós o exercício 
de inclusão e aceitação de pontos de vista 
diferentes e, pode ser um meio para que-
brar o ciclo das violências. Para que haja a 
ruptura da violência de gênero, que conti-
nua se perpetuando ao longo das gerações, 
é necessário que ocorra transformação dos 
valores culturais que dão sustentação à vio-
lência, mais precisamente no entendimento 
de que não existe razões ou justificativas 
para a violência.  

“Muitas vezes, na tentativa de explicar 
por que muitas mulheres que apanham de 
seus maridos não se separam deles, diz-se 
que elas são como “mulher de malandro”, 
que “gostam de apanhar”. Essa “explica-
ção” fere ainda mais as já sofridas mulhe-
res, passa longe das razões que fazem com 
que permaneçam nessas relações e em 
nada contribui para ajudar a solucionar o 
problema. 

Procure ajuda, não tenha medo, ao me-
nor sinal de violência, seja um grito, um 
empurrão, um tapa ou aquele xingamento 
que dói e humilha. Quando chega nesse 
ponto, já passou da hora de separar “o joio 
do trigo”.  

É preciso romper com a perpetuação da 
violência para que as próximas gerações vi-
vam com mais segurança!  

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

Plantão Psicológico.
Contatos: 

(19) 38672928 / (19) 978074249

A perpetuação da violência de gênero 
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Destaque

Prefeituras da região divulgam programação 
em comemoração ao Dia do Trabalhador

Cismetro abre seleção pública para contratação em Jaguariúna e região 

Muitas atrações culturais e esportivas esperam pelos munícipes
DIVULGAÇÃO

O dia 1º de maio é co-
nhecido como o Dia do Tra-
balho ou também como Dia 
Internacional dos Traba-
lhadores. A data é conside-
rada feriado em mais de 80 
países e pessoas ao redor 
do mundo aproveitam para 
celebrar as conquistas dos 
trabalhadores e exigir sa-
lários mais justos e melho-
res condições laborais. Por 
isso, Jaguariúna, Holambra, 
Pedreira e outras cidades 
prepararam uma progra-
mação super especial para 
homenagear estes que são 
tão importantes para a so-
ciedade.

Em Holambra, Xote 
da Alegria, Rindo à Toa e 
muitos outros clássicos do 
Falamansa serão interpre-
tados ao vivo em Holam-
bra neste sábado, 30, pelo 
consagrado grupo de forró 
com mais de 23 anos de 
carreira, 8 milhões de dis-
cos vendidos e um Grammy 
Latino na bagagem. O show, 
com entrada gratuita, acon-
tece a partir das 19h na Rua 
da Amizade (Rua Coberta), 
seguido pela banda Made 

in Roça.
No feriado, em 1º de 

maio, estão previstas ain-
da competições de fute-
bol, basquete e vôlei com 
moradores previamente 
inscritos no Departamento 
Municipal de Esportes. A 
ação tem ainda apresenta-
ções de jiu-jitsu, capoeira e 
bicicross, além de diversos 
brinquedos infláveis, cama 
elástica e piscina de boli-
nhas disponíveis para as 
crianças a partir das 10h, 
também na Rua da Amiza-
de. Algodão-doce e pipoca 
serão distribuídos gratuita-
mente aos pequenos.

Por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Cultura, Jaguariúna prepa-
rou diversas apresentações 
que acontecem no Boule-
vard. A programação come-
ça no domingo, dia 1º, às 
10h com uma apresentação 
de dança. Em seguida, às 
11h, espetáculo de teatro.

No período da tarde as 
comemorações continuam 
com a apresentação da Or-
questra Municipal Violei-
ros do Jaguary, às 14h, e da 

Banda Municipal de Jagua-
riúna – Beatles in Concert, 
às 16h. O evento é gratuito 
e aberto ao público.

Em Pedreira, no Estádio 
Municipal Wanderley José 
Vicentini, haverá show de 
prêmios e muito futebol. A 
festa começa às 9h e todos os 
cidadãos estão convidados. 

Reflexão
Mas, embora a data seja 

comemorativa, o jovem ve-
reador de Jaguariúna, Ton 
Proêncio, que defende que 
“o emprego é o melhor pro-
jeto social que uma pessoa 
pode receber”, lembra que 
neste dia, acima de tudo, o 
trabalhador deve lembrar 
que trabalha 153 dias do 
ano para pagar impostos, 
porque o estado brasileiro 
é grande demais. 

“Precisamos de uma re-
forma tributária urgente, 
uma máquina pública mais 
eficiente para tirar menos 
dinheiro do bolso do cida-
dão e um governo com me-
nos burocracias para quem 
quer trabalhar e produzir 
riqueza”. A festa dos trabalhadores é comemorada anualmente em quase todos os países do mundo

O Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde da Região 
Metropolitana de Campinas 
(Cismetro) abriu uma sele-
ção pública para contrata-
ção de profissionais de saú-
de em diferentes cidades. 
As inscrições já estão aber-
tas e podem ser feitas até 
o dia 22 de maio, pelo site 
www.consulpam.com.br.

O diretor do Cismetro, 
Dr. Elcio Trentim, tem ex-
pectativa de que neste ano 
a seleção seja tão bem su-
cedida quanto na seleção 
do ano anterior. As provas 
acontecem em 26 de junho, 
com horário e local ainda a 
definir.

A seleção pública tam-
bém engloba as cidades de 
Amparo, Artur Nogueira, 
Cordeirópolis, Cosmópolis, 
Engenheiro Coelho, Holam-
bra, Iracemápolis, Jaguari-
úna, Morungaba, Santo An-
tônio de Posse, Valinhos e 
Várzea Paulista.

Em Jaguariúna, há vagas 
para vigia para a área de 
saúde, ajudante geral, auxi-
liar de consultório odonto-

lógico, auxiliar de farmácia, 
auxiliar de manutenção, 
enfermeiro, motorista de 
ambulância, servente geral, 

técnico em manutenção e 
terapeuta ocupacional.

O valor da inscrição é 
R$13,18 para cargos de 

nível superior, R$10,82 
para ensino médio ou téc-
nico e R$10 para ensino 
fundamental. Os salários 

variam de R$1.294, valor 
pago para servente geral, a 
R$8.818, que são os venci-
mentos para um cirurgião 

dentista. As informações 
constam no edital, que não 
informa a quantidade de 
vagas por cargo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de maio, pelo site consulpam.com.br
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Após um ano sem o tradicional Baile do Havaí, o retorno do evento abalou as estruturas do Cosmopolitano Futebol Clube (CFC). Com diversas 
atrações, cerca de 3.800 pessoas prestigiaram e aproveitaram a noite, entre sócios e não sócios. Confira alguns cliques:

A tradição voltou

DIVULGAÇÃO
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Morungaba

Prefeito assina convênios com Governo do Estado

Ponte que liga Morungaba a Amparo e Pedreira 
interditada a partir do dia 2 de maio

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho de Oli-
veira, assinou convênios 
com o Governo do Estado 
de São Paulo para as áre-
as de Turismo (Dadetur), 
Meio Ambiente, Saúde e 
Educação na quinta edi-
ção do programa Governo 
Na Área em Campinas, na 
semana passada, com a 
presença do governador de 
São Paulo Rodrigo Garcia.

Pelo Programa Nova 
Frota – SP Não Para, Mo-

rungaba recebeu três veí-
culos para o apoio na exe-
cução de diversos serviços 
voltados à população: um 
caminhão-pipa, por meio 
da secretaria do Meio Am-
biente, uma ambulância e 
uma van para transporte 
de pacientes – ambas por 
meio da secretaria da Saú-
de.

“Solicitamos cinco ve-
ículos para a cidade dos 
quais três já foram recebi-
dos pela prefeitura e ainda 

receberemos uma van com 
acessibilidade e um veícu-
lo para patrulha agrícola. 
Em nome da população 
morungabense, agradece-
mos o governador Rodrigo 
Garcia, e o deputado es-
tadual Edmir Chedid por 
mais estas conquistas”, diz 
o prefeito.

Na ocasião, o governa-
dor destacou a construção 
de uma nova creche que 
deve atender mais de 100 
crianças no Parque das Es-

tâncias, à Rua Albertina 
Pelisson Troiano.

Com um investimento 
de cerca de R$3,8 milhões 
do Governo do Estado 
por meio do Programa de 
Ações Integradas do Esta-
do de São Paulo (Painsp) e 
deve contar com sete salas 
atendendo a uma demanda 
das famílias trabalhadoras 
dos bairros da região do 
Parque das Estâncias. Se-
gundo o prefeito Marqui-
nho, a creche que já está 

em fase licitatória vai zerar 
a fila de espera de vagas.

O programa Governo 
Na Área visa intensificar 
relações institucionais en-
tre autoridades do Gover-
no do Estado, prefeituras e 
câmaras municipais, além 
de ampliar a transparência 
das ações governamentais 
à população.

Também foi descerra-
da a placa inaugural da 
Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água da 

Sabesp localizada no Dis-
trito Industrial em Morun-
gaba. Na ocasião, o prefei-
to recebeu um diploma de 
agradecimento da Sabesp 
e do Governo do Estado 
pelo empenho em garantir 
a universalização dos ser-
viços de abastecimento de 
água potável e tratamento 
de esgotos no município, 
conforme metas estabe-
lecidas pelo Novo Marco 
Legal do Saneamento Bá-
sico.

A ponte localizada en-
tre Morungaba, Ampa-
ro e Pedreira, próximo à 
Embratel, será interditada 

pela Prefeitura de Amparo 
para obras de manutenção 
e reparos, a partir desta se-
gunda-feira, 02. As obras 

serão realizadas devido à 
ruptura da coluna de sus-
tentação da ponte do lado 
de Amparo. A previsão de 

conclusão dos serviços é 
de sete dias.

Durante este período, a 
alternativa para os motoris-

tas que têm que se deslocar 
entre as cidades é utilizar a 
Rodovia das Estâncias (SP 
360) altura do Km 108,3 

pela Estrada da Fazenda 
Ouro Verde, ou no km 117 
para acessar a estrada do 
bairro Areia Branca.

Convênios assinados são das áreas de Turismo, Meio Ambiente, Saúde e Educação

Convênio assinado com o Governador Rodrigo Garcia

DIVULGAÇÃO
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Até 220 pessoas serão beneficiadas pela Campanha de Doação de Sangue do Grupo UniEduK

Após aprovação da Alesp, município terá novo 
Cartório de Imóveis e Protestos

 Artur Nogueira

Alunos dos cursos de 
Medicina, Medicina Ve-
terinária, Fisioterapia, 
Enfermagem e Engenha-
ria de Produção do Grupo 
UniEduK organizaram a 
Campanha de Doação de 
Sangue “Quem doa san-
gue salva vidas”. A ação 
aconteceu no campus II 
da UniFAJ, em Jaguariú-
na, e arrecadou 55 bolsas 
de sangue. Cada bolsa de 
sangue supre as neces-
sidades de três a quatro 
pacientes. Sendo assim, 
a ação do Grupo UniE-
duK conseguiu melhorar 
o atendimento de até 220 
pessoas.

De acordo com a pro-

fessora Celene Aparecida 
Ferrari Audi, que apoia o 
evento multidisciplinar, 
este projeto social contri-
bui com a transformação 
para o melhor da socie-
dade, das instituições e, 
principalmente, das pes-
soas. Além disso, possui 
como objetivo conscienti-
zar estudantes e colabora-
dores da UniFAJ sobre a 
importância da doação de 
sangue e contribuir para 
aumentar o estoque do 
Hemocentro da Unicamp.

“Sabemos que 1,9% 
da população brasileira 
é doadora de sangue e 
conhecemos também as 
dificuldades dos bancos 

de sangue para manterem 
seus estoques”, comple-
menta a professora Ce-
lene.

No dia do evento do 
Grupo UniEduK, esta-
vam cadastrados 97 can-
didatos à doação. Desses, 
71 eram doadores de pri-
meira vez, evidenciando 
o sucesso da campanha 
na captação de novas 
pessoas para doação. Da 
mesma forma, a parcela 
de doadores frequentes 
também fez a diferença 
na ação. Houve ainda 48 
cadastros de doadores de 
medula óssea, considera-
do expressivo pelos orga-
nizadores da campanha.

“Já sou doador fre-
quente. O período de 
intervalo entre as doa-
ções recomendado para 
os homens é de três em 
três meses, então, por 
coincidência, já estava 
no momento de eu vir 
doar. Sei da importân-
cia e que uma bolsa de 
sangue pode beneficiar, 
no mínimo, três pessoas 
que precisam. Está sendo 
muito legal esta ação, um 
prazer! Parabéns a todos 
os envolvidos!”, declara 
o orientador pedagógico 
do curso de Direito do 
Grupo UniEduK, Albano 
de Freitas Dias Junior.

Além de todo o bene-

fício ao Hemocentro da 
Unicamp e aos pacientes 
supridos por ele, os alu-
nos que auxiliaram nos 
trabalhos durante a ação 
relatam que a experiên-
cia foi de suma impor-
tância na formação.

“Hoje estou apren-
dendo a importância da 
empatia. Atender e dire-
cionar as pessoas é muito 
importante, porque mui-
tas nunca tiveram a opção 
ou souberam como doar 
o sangue. Então, hoje 
está sendo um dia muito 
importante de conscien-
tização também”, con-
tou a aluna Júlia Novais, 
do primeiro semestre do 

curso de Fisioterapia, 
durante a realização do 
evento.

Ainda, o aluno de Me-
dicina da UniFAJ Vitor 
Caetano destaca que a 
participação em cada eta-
pa da campanha é impor-
tante. “Essa ação repre-
senta uma oportunidade 
de ampliar meus conhe-
cimentos a respeito de 
como funciona, tanto a 
gestão da doação de san-
gue até mesmo o proces-
so de retirada do sangue. 
Nesse sentido, aprender 
um pouco mais sobre a 
assistência e gestão faz 
toda a diferença no meu 
aprendizado”, finaliza.

A Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Pau-
lo (Alesp) aprovou o Pro-
jeto de Lei nº 734/2021 
que cria um Cartório de 
Registro de Imóveis e de 
Títulos e Protestos em Ar-
tur Nogueira. A proposta 
teve pareceres favoráveis 
aprovados pelas comis-
sões de Finanças, Orça-
mento e Planejamento e 
Constituição, Justiça e 

Redação antes da vota-
ção acontecer em plená-
rio nesta terça-feira, 26. 
A tramitação aconteceu 
em regime de urgência e 
foi defendida por diversos 
parlamentares.

O prefeito Lucas Sia 
comemorou o que des-
creveu como “grande 
vitória”. “Agora, temos 
um Cartório de Regis-
tro de Imóveis e, títulos 

e protestos. Agradeço à 
Assembleia em especial 
ao padrinho do projeto: o 
deputado Barros Munhoz. 
A vinda do Cartório sem 
dúvidas facilitará e muito 
a vida dos nogueirenses. 
Estamos muito conten-
tes pela grande vitória e 
imensamente agradeci-
dos”, exclamou o chefe do 
Poder Executivo.

De acordo com o Tri-

bunal de Justiça, o proje-
to é necessário pelo fato 
de Artur Nogueira “não 
contar com Oficial de Re-
gistro de Imóveis e Ta-
belionato de Protesto de 
Letras e Títulos, exigindo 
o deslocamento de seus 
moradores por aproxima-
dos 30,6 km para que te-
nham acesso aos mesmos 
serviços na Comarca de 
Mogi Mirim”. Além dis-

so, a dificuldade é ainda 
maior para quem depende 
do transporte público. 

Dessa forma, a criação 
atende a uma demanda 
antiga dos moradores do 
município nogueirense 
que terão a vida facilitada. 

PL 734/2021
O Projeto de Lei nº 

734/2021 é de autoria do 
Tribunal de Justiça do Es-

tado de São Paulo. Cria 
o Cartório Oficial de Re-
gistro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Co-
marca de Artur Nogueira 
e, além disso, atribui a es-
pecialidade de Protesto de 
Letras e Títulos ao já exis-
tente Cartório Oficial de 
Registro Civil das Pessoas 
Naturais, Interdições, Tu-
telas e Tabelião de Notas.

Prefeito Lucas Sia agradece à Assembleia Legislativa e cita Barros Munhoz como padrinho do Projeto de Lei

Em um mundo cada vez mais digi-
tal, o incentivo à leitura é um desafio 
que só cresce. Jovens e adultos com 
seus celulares em mãos, acesso fácil a 
informações prontas, textos curtos, si-
tes repletos de imagens e vídeos, estão 
cada vez lendo menos.

Será que a leitura de livros físicos 
é tão importante? Para quê estimular a 
leitura “tradicional” se temos em mãos 
tantos dados e formas alternativas de 
leitura?

Está certo que há como ler livros 
pelo celular ou aparelhos como “Kin-
dle” (uma espécie de tablet usado 
somente para leitura). Porém, há ávi-
dos leitores (cada vez mais raros) que 
acreditam que não há nada como virar 
as páginas de um livro e fazer parte 
de uma história sendo contada por um 
desconhecido qualquer.

A verdade é que a leitura estimula a 
imaginação, a criatividade, melhora a 
comunicação, enriquece o vocabulário 
e nos aproxima da cultura. Ler um livro 
técnico nos faz adquirir conhecimento. 
Ler um livro de ficção nos transporta a 
mundos que desconhecemos e contri-
buem para criarmos cenários imaginá-
rios de situações que nunca acontece-
ram, estimulando a fantasia e mexendo 
com sentimentos.

Para as crianças, não há nada me-
lhor que fazê-los acessar essa imagina-
ção ao interpretar textos, ao contrário 

de somente receber informações pron-
tas.

Sim, os livros estão cada vez mais 
caros, mas se puder investir, por que 
não incentivar o empreendedor local, 
dono de livraria ou sebo, que ainda 
acredita neste mundo da fantasia? 

Mas não é necessário comprar li-
vros para ler. Em Jaguariúna mesmo 
temos diversos títulos disponíveis na 
biblioteca, sem qualquer custo para 
leitores. Temos projetos de incentivo 
à leitura como Um Livro Muda uma 
História, que disponibiliza livros em 
diversos pontos da cidade (como na 
UniEduk, Associação Comercial e 
OK Coworking) sem qualquer custo 
ou burocracia. Há escolas que apoiam 
iniciativas como O Colégio Integrado 
que distribuiu livros de forma gratui-
ta na praça de Jaguariúna há alguns 
anos. Atualmente, cuidam de um pon-
to de ônibus que decoraram e sempre 
alimentam com revistas e gibis para 
quem aguarda condução.

A própria prefeitura local já reali-
zou diversos projetos como o Piqueni-
que literário no Parque dos Lagos para 
incentivar a troca de livros.

Há inúmeras formas de entrar em 
contato com seu lado leitor, sem ter 
que investir. O primeiro passo é esco-
lher um livro ou tema que lhe interes-
sa e estar aberto e disponível para ser 
transportado ao mundo da imaginação.

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Um livro muda uma história
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Engenheiro Coelho

Dia D Contra Gripe e Sarampo ocorre nos 
Postos de Saúde da Família e Sala de Vacinas

Vacinação Contra Raiva Animal 

A vacina contra Influenza também está disponível para os idosos, acima dos 60 anos e para os 
profissionais da área de saúde

A Prefeitura Munici-
pal de Engenheiro Coe-
lho, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde e 
da Vigilância em Saúde 
(VISA), realiza neste fim 
de semana o Dia D de va-
cinação contra Influenza 

e Sarampo. A vacinação 
acontece no sábado, 30, 
entre as 8h e as 14h, nos 
Postos de Saúde da Fa-
mília (PSFs) 2 e 3 e na 
Sala de Vacinas. Podem 
receber a vacina contra a 
Influenza e a do sarampo 

os profissionais de saúde 
e as crianças acima dos 6 
meses de idade e menores 
de 5 anos. 

De acordo com a di-
retora da VISA, Marli 
Antunes Vieira dos Reis 
o calendário de calendá-

rio de vacinação contra a 
influenza está adiantado. 
“Durante a semana já ha-
víamos antecipado a vaci-
nação para mulheres grá-
vidas e puérperas. Agora, 
as crianças de 6 meses e 
menores de 5 anos além 

dos profissionais de edu-
cação, podem receber a 
vacina contra Influenza e 
do sarampo”.

No domingo, dia 1º, a 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS), do Bairro Univer-
sitários, recebe a equipe da 

VISA, entre as 9h e 12h. 
“No domingo será a vez 
dos moradores do Bairro 
Universitários terem uma 
equipe da VISA para apli-
car as vacinas. Estarão dis-
poníveis todas as doses”, 
afirma a diretora.

Nesta semana teve iní-
cio a vacinação contra 
raiva animal de cães e 
gatos em Engenheiro Co-
elho. A vacinação ocorre 
todas as quartas-feiras, 
entre as 14h e 17h, no 
barracão da feira livre.

Para receber a vacina, 
o animal precisa ter pelo 
menos 3 meses de vida. 
Se o animal já recebeu 
outras doses de vacina, 
o tutor precisa levar a 
carteirinha de vacinação, 
para que seja feito o re-
gistro correto das doses 
recebidas pelo animal.

Segundo o Médico 
Veterinário, Dr. David 
Peloia Forner, respon-
sável pela Vigilância 

Sanitária no município, 
dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), esti-
mam que a população de 
cães na cidade está en-
tre 4 e 5 mil animais, e 
a de gato, entre 800 e 1 
mil animais. “Agora, nós 
vamos trabalhar com um 
esquema vacinal contí-
nuo para esses animais 
e não apenas por uma 
campanha de vacinação, 
que, geralmente, acon-
tece em agosto. Nesse 
primeiro momento, nós 
vamos ter um dia fixo 
para a aplicação da vaci-
na nesses animais, uma 
vez por semana, sempre 
às quartas-feiras”. Para receber a vacina, o animal precisa ter pelo menos 3 meses de vida
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Jaguariúna

Baleia Rossi e Jorge Caruso entregam 
van para Saúde de Jaguariúna

Prefeitura começa a construção 
das UBSs do Vargeão e do 
Santo Antônio do Jardim

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

Conquista 
foi feita em 
conjunto com 
o MDB local e 
o governador 
Rodrigo Garcia

Jaguariúna recebeu 
neste mês de abril uma 
van para área de Saúde. 
A conquista foi um traba-
lho do deputado federal 
Baleia Rossi e o deputa-
do estadual Jorge Caruso, 
em parceria com o MDB 
Local e o Governo de 
São Paulo. “Sei o quanto 
é importante realizarmos 
ações para dar todo supor-
to para que as pessoas te-
nham um atendimento de 
qualidade”, ressalta Ba-
leia Rossi.

O veículo, que será 
usado para transporte de 
pacientes com deficiência, 
foi entregue em cerimônia 
realizada em Campinas, 
com a presença do gover-
nador Rodrigo Garcia, o 
prefeito Gustavo Reis, os 
vereadores Walter Toz-
zi e Cristiano Cecon, e o 
deputado estadual Jorge 
Caruso.

“É uma van zero quilô-

Jaguariúna vai ganhar 
mais duas importantes 
obras na área da Saúde. 
A Prefeitura de Jagua-
riúna deu início nesta 
quarta-feira, 27, à cons-
trução de mais duas Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS) no município. As 
obras da UBS Vargeão 
e da UBS Santo Antô-
nio do Jardim, conforme 
convênio assinado com o 
Estado de São Paulo, já 
começaram e atendem à 
uma antiga reivindica-

ção da população desses 
bairros.

Com área de 121,37m² 
cada uma, as novas unida-
des básicas vão contribuir 
muito para a ampliação 
do atendimento na saúde 
de Jaguariúna, que já con-
ta com 11 UBSs – XII de 
Setembro, Miguel Martini, 
Zambom, Florianópolis, 
Guedes, Fontanella, Nova 
Jaguariúna, Cruzeiro do 
Sul, Roseira de Baixo, Ro-
seira de Cima e Tanquinho. 

As obras serão feitas 

pela empresa HJM Cons-
trutora, vencedora da lici-
tação, por meio do Convê-
nio Estadual nº 903/2019, 
firmado entre a Prefeitura 
de Jaguariúna e o Gover-
no do Estado, através da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, e estarão 
sob gestão da Secretaria 
Municipal de Saúde e fis-
calização da Secretaria 
Municipal de Planejamen-
to Urbano. 

O prazo de entrega das 
UBSs é de sete meses.

DIVULGAÇÃO

Autoridades municipais recebem van

metro, que além de boni-
ta, vai dar muito conforto 
e segurança para as pes-
soas que dependem de 

um transporte público na 
nossa cidade”, diz Gusta-
vo Reis. 

Em 2018, os parlamen-

tares também garantiram 
a entrega de mais duas 
ambulâncias para o muni-
cípio. O investimento total 

foi de R$250 mil. “Se eu e 
o Baleia estamos conse-
guindo ter tantas conquis-
tas para Jaguariúna é por-

que temos um grupo de 
atuação positiva na cidade 
e pensam nos cidadãos”, 
parabeniza Caruso.

Início das obras

IVAIR OLIVEIRA
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Economia
Business to business: as vantagens e desvantagens 
de ter um público apenas de empresas

Nesta semana eu gos-
taria de falar com vocês 
sobre um tema muito in-
teressante, apesar de não 
ser exatamente uma no-
vidade quando olhamos 
para o mercado. Mas as 
vezes fazemos as coisas 
de forma natural sem que 
ao menos saibamos o que 
é aquilo que estamos fa-
zendo, portanto, este 
meu texto de hoje é para 
falar sobre algo que eu 
já pratico enquanto em-
presária e que você tal-
vez também já pratique 
enquanto empreendedor, 
mas que também é algo 
que devemos debater 
cada vez mais. 

O que eu quero falar é 
sobre o modelo de negó-
cios Business to Business, 
como se popularizou após 
ser teorizado e estudado 
nos EUA, mas que pode 
ser facilmente traduzido 
pra Negócios para Ne-
gócios ou Empresas para 
Empresas. Como você já 
talvez tenha imaginado, 
o modelo que também 
costuma ser chamado de 
B2B acontece quando um 
negócio é pensado para 
atender outras empresas.

Neste modelo uma em-

presa pode fornecer um 
produto ou serviço para 
outras empresas. É o caso 
das empresas que alocam 
seus funcionários para 
atuarem em funções ter-
ceirizadas para outras em-
presas e também o caso de 
fornecedores.

No caso do empreen-
dedor que decide focar em 
atender unicamente outras 
empresas como o seu mo-

delo de negócio ideal, ele 
precisa ter em mente o 
porquê está fazendo isso e 
qual o ônus e o bônus da 
sua decisão.

A primeira vantagem 
de se prestar um negócio 
estabelecido numa clien-
tela de empresas é que por 
ser um modelo em que as 
relações sempre estarão 
amarradas por contratos, 
você sempre terá uma 

maior previsibilidade com 
relação ao seu negócio. 
é melhor de se planejar 
quando se tem a certe-
za ou um maior poder de 
controle com relação ao 
lucro do período determi-
nado. 

Nesse modelo também, 
caso você forneça um 
serviço, você dependerá 
de um número menor de 
clientes para conquistar 

um bom volume de ca-
pital, quando comparado 
com o mesmo esforço ne-
cessário em um modelo 
baseado na relação direta 
com o consumidor. Por-
tanto, você pode ter um 
melhor planejamento com 
relação ao seu público 
alvo, a conquista e a ma-
nutenção da clientela.

Mas lembrando que 
isso não significa que será 
mais fácil de conquistar 
o interesse de leads e de 
transforma-los em clientes 
ativos. Afinal, por se trata-
rem de negociações minu-
ciosas, o normal é que se 
leve um tempo maior de 
tempo para se conseguir 
chegar a um acordo com 
a empresa cliente sobre o 
negócio. 

Isso somado ao fato 
de que o cliente também 
possui a sensação de que 
devido ao seu tamanho 
possui uma vastidão de 
fornecedores interessa-
dos em lhe atender, faz 
com que a conquista des-
se cliente possa se tornar 
realmente uma atividade 
morosa.

Negociar com aqueles 
que estão no mundo dos 
negócios de forma ativa 

significa em alguns casos 
estar numa eterna quebra 
de braço para que se con-
siga chegar a soluções in-
teressantes para ambos os 
lados. No caso do cliente 
direto essa relação costu-
ma ser mais simples. 

Portanto, é sempre im-
portante entender que não 
é fácil planejar viver em 
um modelo baseado uni-
camente no atendimento 
à CNPJs. Claro que outra 
vantagem deste mode-
lo de negócio é também 
que negociar diretamente 
com empresas não é um 
impeditivo para que você 
também atenda ao cliente 
final, ou vice e versa. É 
possível para as empresas 
se manterem atuando das 
duas formas, sendo neces-
sário apenas o correto pla-
nejamento para garantir 
que se esteja maximizan-
do aquilo que se obtém de 
cada modelo. 

A minha dica é: enten-
da primeiramente aquilo 
que você busca, se com-
preenda primeiramente 
como empreendedor ou 
empreendedora e isso 
poderá lhe indicar qual o 
melhor caminho para você 
seguir com o seu negócio. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO
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Nos anos de 2018 até 
2022 houve aumento signi-
ficativo dos golpes aplica-
dos no que diz respeitos aos 
empréstimos consignados, 
atingindo em cheio, princi-
palmente, os aposentados e 
pensionistas do INSS.  

Com isso, surgem os 
problemas impactando o 
orçamento daqueles ou 
daquelas que recebem os 
seus benefícios, sendo que 
as práticas ilegais são feitas 
pelos bancos e financiado-
ras, que sem autorização 
dos beneficiários da autar-
quia previdenciária, fazem 
empréstimos consignados, 
ou seja, mesmo não tendo 
autorização dos aposenta-
dos e pensionistas. 

Para se ter uma ideia do 
tamanho dos golpes prati-
cados nessa seara, houve o 
aumento de 887%, somen-
te nos anos de 2019 e 2020 
das reclamações dos con-
sumidores de cobranças 
indevidas nos benefícios 
pagos pelo INSS, sendo 
indevidamente praticados 
por parte de alguns ban-
cos e financiadoras que 
tem acesso indevidos aos 
dados dos beneficiários da 
Previdência Social (Fonte: 
Fundação Procon).

Quando isso ocorre, é 
bom destacar que a pes-

soa lesada por essas prá-
ticas anticonsumeiristas, 
deve procurar de imediato 
o PROCON da sua cidade 
e abrir um processo con-
tra quem praticou o ato de 
descontar sem autorização, 
valores do seu sagrado be-
nefício previdenciário. 

É comum aparecer pes-
soas reclamando desse tipo 
de prática lesiva e, quando 
abre o processo no PRO-
CON, é obrigado a parte 
reclamada se manifestar 

diante dos fatos alegados 
pelo consumidor, porém, 
o que ocorre é sempre a 
resposta que o contrato 
foi feito dentro da legali-
dade e chega a apresentar 
assinatura semelhante à da 
pessoa lesada em contrato 
bancário de empréstimo 
consignado. 

Nesses casos, resta o 
ajuizamento de ação na 
justiça para dirimir o con-
flito com investigação do 
responsável que fraudou o 

contrato, e postular a con-
denação em perdas e danos 
com restituição dos valores 
descontados do benefício 
previdenciário. 

O nosso ordenamento 
jurídico protege quem so-
fre esse tipo de lesão, e po-
demos destacar que se trata 
também de crime contra as 
relações de consumo. Vale 
ressaltar que nos casos de 
cobranças desta natureza, 
ou seja, essa prática este-
lionatária de cobranças in-

devidas nos benefícios pre-
videnciários, o artigo 42, 
Parágrafo único, aduz da 
seguinte forma: 

Parágrafo único. O 
consumidor cobrado em 
quantia indevida tem di-
reito à repetição do indé-
bito, por valor igual ao 
dobro do que pagou em 
excesso, acrescido de cor-
reção monetária e juros 
legais, salvo hipótese de 
engano justificável.

O diploma legal acima 
mencionado deixa claro 
quanto àqueles que fazem 
cobranças indevidas con-
tra o consumidor, que no 
caso daqueles que rece-
bem benefícios do INSS e 
tem empréstimos não con-
tratados e está sofrendo le-
sões financeiras por conta 
dos golpes praticados por 
esses estelionatários, apli-
ca-se o Código de Defesa 
do Consumidor, em espe-
cial o artigo em comento, 
devendo restituir em dobro 
o que foi descontado inde-
vidamente do seu benefí-
cio previdenciário. 

A inversão do ônus da 
prova em caso de ter que 
comprovar se a assinatura 
é da pessoa que o banco 
ou financiadora alega que 
o contrato é legítimo, será 
determinado pelo juiz da 

causa a perícia grafotéc-
nica, sendo custeado pelo 
banco ou financiadora. 

Ficam aqui alguns aler-
tas, nunca envie para fi-
nanciadora ou banco seus 
documentos ou fotos, pois 
isso também é meio e for-
ma de realizar contratos, 
tem muitas pessoas que 
caem nesse tipo de golpe, 
então não se iluda com fal-
sas promessas. 

Outra questão é que o 
direito não socorre quem 
dorme, e por isso, quem 
recebe benefício do INSS 
deve estar atento a todo o 
momento no valor pago 
mês a mês, verificando se 
não há descontos indevi-
dos, caso haja, deve bus-
car imediatamente os seus 
direitos, sendo na esfera 
extrajudicial (PROCON) 
ou na esfera Judicial 
(JUSTIÇA). 

Vale ressaltar que, existe 
empréstimos consignados 
contratados por meio de 
bancos e financeiras idô-
neas, mas, de todo modo, 
sempre desconfie e fiquem 
atentos, pois os estelionatá-
rios estão por aí praticando 
golpes contra todos, princi-
palmente contra os aposen-
tados e pensionistas.  

Um forte abraço a todos!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Golpe dos empréstimos consignados no Brasil 
contra os que recebem benefícios do INSS 

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO
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Saúde e Bem-estar

Você já ouvir falar em 
terrorismo nutricional? 

É a demonização de 
certos alimentos, hábitos 
alimentares, condutas e 
preferências ou nutrientes. 
Este comportamento não 
é novidade, desde 1960, 
classificamos nutrientes 
e alimentos, mas hoje em 
dia esta avaliação negati-
va levou ao extremismo, 
muitos profissionais clas-
sificam e impõem restri-
ções sobre o consumo, 
calculam e limitam o que 
comemos a calorias e ou-
tras proibições cujo único 
objetivo é o manequim.

A regulação do peso 
corporal é um processo 
altamente complexo re-
gulado centralmente pelo 
cérebro, mas que envolve 
a saúde intestinal, compo-
sição de massa muscular e 
gorda do corpo, gasto ener-
gético, exercício físico, in-
gestão alimentar, metabo-
lismo, ambiente, emoções, 
cognição e principalmente 
fatores genéticos.

“Amor, você não po-
dia ter comido pão. Você 
acabou de destruir todo o 
trabalho que eu fiz no seu 
corpinho. Nove quilos se 
foram à toa?”. Essa é a 
alegação de Maíra Cardi 
ao marido que estava par-

ticipando do BBB.

“Pão engorda e inflama 
o intestino”.

“Leite faz mal, tem má 
qualidade e é inflamatório.”

“Jantar engorda”.
“Faça jejum intermiten-

te para desintoxicar”.
“Faça uma dieta detox.”
“Tome estes fitoterápi-

cos, que emagrece”.

E não para por aí, os 
alimentos são classifica-
dos como “bons” e “ruins” 
por muitos profissionais de 
saúde, e volta e meia es-
cuto no consultório: Mas 

posso comer tudo isso? 
Vou engordar! Então passa 
um período e ouço: Nossa, 
nunca me senti com tanta 
vitalidade, estou tão bem!

A abordagem em en-
demonizar alguns alimen-
tos parecem até justa, e de 
fato alguns alimentos nem 
deveriam ser considerados 
como comida, mas a ques-
tão não é apenas olhar e 
prezar pela qualidade de 
um único alimento, mas 
a dieta como um todo, e 
principalmente a sua rela-
ção com a comida.

Todo dia lançam desa-
fios Low Carb, ou proi-

bindo de comer pão, lei-
te, açúcar, gordura, carne 
vermelha, pizza, lanches, 
refrigerante por 21 dias, 
muitos incentivam o jejum 
intermitente, “bulking” e 
“cutting”, ou pior ainda, 
a pessoa deve enviar fo-
tos do que está comendo 
e pesar em público, sendo 
punido se não alcançar o 
objetivo.

É proibido comer, ser 
gordo, e pensar fora da 
caixa, não seguir o obje-
tivo de um grupo, clínica 
ou profissional. Essa abor-
dagem leva a uma inade-
quada interpretação nutri-

cional e afetiva, e afeta a 
longo prazo, aumentando 
a ansiedade, angústia e 
desperta emoções negati-
vas quando não seguimos 
a regra que foi imposta.

A alimentação e nu-
trição é ciência e prática. 
Sempre vai ter um alimen-
to vilão e um salvador que 
são a bola da vez, mas pre-
cisamos considerar as pre-
ferências, hábitos, quali-
dade e estilo de vida, mais 
os fatores bioquímicos, 
metabólicos e genéticos. 
Um alimento por si só não 
faz mal e nem salva nin-
guém, desconfie de quem 
classifica alimentos des-
sa forma, salvo exceções 
quando tem a presença de 
uma doença, tipo diabe-
tes e a pessoa come muito 
pão, doces e carboidratos 
refinados.

Vou dar um exemplo, 
duas pessoas com mesma 
altura ingerem 2000Kcal, 
e acreditam que retirar o 
glúten emagrece sendo até 
mais saudável, o que não é 
verdade. Uma delas faz ati-
vidade física, dorme bem, 
tem família, amigos, peso 
um pouquinho acima da 
faixa adequada, come de 
tudo um pouco, vegetais, 

carnes e pães. Esta pessoa 
ao retirar o glúten está re-
duzindo suas calorias e 
pode diminuir o peso, pois 
fez restrição, isso se não 
optar por substituir por ou-
tros tipos de farinhas, e nes-
te caso vai manter seu peso. 
No segundo caso, a pessoa 
é sedentária, estressada, 
dorme mal, consome muito 
alimentos sem qualidade, 
e acredita que o glúten é o 
vilão, essa segunda, pode 
até emagrecer no primeiro 
momento, mas ganha peso 
novamente e cai no ciclo 
vicioso do milagre, das 
dietas restritas e modismos 
por longos anos.

Consulte um nutricio-
nista de confiança que in-
tegre a prática clínica e 
ciência com seus hábitos, 
desejos, valores, cultura 
e reganhos a longo prazo, 
para evitar provocar efei-
tos colaterais, até alguns 
transtornos, desnutrição e 
deficiências de nutrientes, 
além de não retirar o pra-
zer em comer.

Seja feliz, come de tudo 
um pouco, moderação, va-
riedade e orientação fazem 
a diferença no corpo, na 
mente, no peso, na vitali-
dade e longevidade.

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

As primeiras atuações 
da Embrapa no tema 
ocorreram ainda no fim 
da década de 1970, com 
foco em projetos de ex-
tensão rural. As ações 
eram concentradas em 
tecnologias rurais de 
biodigestores

Embrapa é pioneira na 
pesquisa

A partir do fim da dé-
cada de 1990 e início dos 
anos 2000 houve uma 
nova fase do desenvol-
vimento de novos proje-
tos de biogás no Brasil. 
Essa etapa foi impulsio-
nada pelo Protocolo de 
Kyoto, acordo firmado 
entre os países mem-
bros da Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
para mitigar, remediar 
e reduzir os efeitos das 
mudanças climáticas, 
causados pela produção 
de resíduos e a emissão 
de Gases do Efeito Estu-
fa (GEEs). Para reduzir 
a emissão de GEEs foi 
criado o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo 
(MDL), que possibilita-
va que países desenvol-
vidos pudessem com-
pensar suas emissões de 
GEEs comprando Certi-
ficados de Emissões Re-
duzidas (créditos de car-
bono) de outros países. 
No Brasil, esse meca-
nismo incentivou o de-
senvolvimento de vários 
projetos de biogás. Entre 
eles o do uso de biodi-
gestores lagoa coberta 
(inicialmente intitulados 
como biodigestor mode-
lo canadense) aplicados 
principalmente na suino-
cultura que foi bastante 
difundido na região sul 
do Brasil. De acordo 
com o pesquisador Air-
ton Kunz, da Embrapa 
Suínos e Aves, nessa se-
gunda fase surgiram no-
vos desafios que contri-
buíram para que muitos 
projetos deixassem de 
ser operados, resultan-
do na descontinuidade 
de muitos biodigesto-
res. Para superar esses 

gargalos novas linhas de 
pesquisas foram desen-
volvidas pela Embrapa.

Laboratório de Biogás
A partir de 2010, a 

pesquisa, o desenvolvi-
mento na produção de 
biogás na Embrapa Suí-
nos e Aves atingiu novo 
nível de maturidade tec-
nológica com a estrutu-
ração de um laboratório 
dedicado aos estudos 
do biogás e com o de-
senvolvimento de novos 
projetos. “Apesar de am-
pla experiência em cam-
po da Embrapa Suínos e 
Aves, a lógica de avalia-
ção de biodigestores em 
escala plena não atendia 
todas as demandas de 
pesquisas. A necessidade 
era a de trazer o processo 
de digestão anaeróbia de 
volta para o laboratório, 
em um ambiente onde 
era possível ter contro-
le maior do processo e 
identificar as melhores 
práticas”, lembra o pes-
quisador. Instalado em 

Primeiramente é im-
portante dizer que existem 
dois tipos de inventário, 
o judicial que é possível 
de ser realizado em todos 
os casos e o extrajudicial, 
que é feito em cartório e 
que pode ser realizado em 
algumas situações, como 
nas que não haja menores 
de idade, na inexistência 
de um testamento e quan-
do não haja litígio.

Imposto sobre 
transmissão causa 
mortis e doação (itcmd)

O Imposto sobre Trans-
missão Causa Mortis e 
Doação está previsto em 
nossa Constituição Fede-
ral, tem competência do 
Estado e ele ocorre quan-
do há a morte ou também 
na transmissão dos bens 
ainda em vida, a doação. 
Incide praticamente em 
todos os bens que com-
põe um inventário e não só 
nos imóveis, mas nos bens 
móveis também, nos se-
moventes (cavalos, gados 
...), títulos e créditos entre 
outros. A sua alíquota má-
xima é de 8% e cada Esta-
do possui a sua tabela, tem 
prazo para o seu pagamen-
to ser realizado, que não 
pode passar de 90 dias do 

falecimento, e é cobrado 
sobre todos os bens!

Despesas via judicial 
ou extrajudicial (no 
cartório)

As despesas de um pro-
cesso terão seus custos 
conforme seja o valor total 
dos bens deixados e é cla-
ro, do tipo do inventário, 
mas podemos considerar 
valores que podem che-
gar até R$ 50.000,00 con-
forme o monte-mor, mas 
vale ressaltar que nestes 
valores não estão incluídas 
despesas como, registros, 
certidões, avaliações e ou-
tras, que poderão consu-
mir facilmente mais de 2% 
do valor dos bens.

Os honorários 
advocatícios

Seja qual for a modali-
dade, em nenhuma delas 
o processo do inventário 
pode ser realizado sem o 
acompanhamento de um 
advogado que costuma 
ter os seus honorários co-
brados tendo como base o 
valor total do patrimônio, 
e por sugestão, a tabela da 
OAB/SP indica uma por-
centagem entre 8% e 10%, 
conforme o caso. É impor-
tante deixar claro que o 

extrajudicial (cartório), na-
turalmente será bem mais 
barato que o litigioso.

Bom, diante do ex-
posto, agora você pode 
ter uma noção de quanto 
custa financeiramente um 
inventário, que além de 
levar um bom dinheiro, 
pode levar um bom tempo 
para a sua conclusão, pois 
afinal, quem de nós não 
conhece ou tem em sua 
família uma história de in-
ventário? Pois a realidade 
é que na maioria das vezes 
a quantia necessária para 
a realização do processo 
não está disponível entre 
os herdeiros e a solução 
é a venda de bens, quase 
sempre por valores me-
nores ao de mercado para 
o pagamento de todas as 
despesas, perdendo assim, 
mais uma parte significati-
va do patrimônio.

E é por isso que o quan-
to antes se pensar em uma 
sucessão familiar de modo 
mais tranquilo se faz ne-
cessário, já que existem 
outras possibilidades que 
com certeza nos livrará 
deste caminho árduo e 
caro que é o inventário, 
obtendo assim uma suces-
são justa aos herdeiros e 
desde já, a união familiar.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Você sabe quanto custa um 
inventário?

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e 
Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna. 
e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br

Embrapa é pioneira na pesquisa 
em biogás e biometano no País

2013, o laboratório de 
estudos do biogás pro-
curou contribuir com a 
cadeia do biogás, possi-
bilitando qualidade e es-
tabilidade do processo.

“Esse laboratório 
representou um avan-
ço enorme nos estudos 
possibilitando uma vi-
são ampla do processo 
e diminuindo os riscos 
para tomada de decisão 
nos projetos de planta 
de biogás”, conta Kunz. 
A infraestrutura labora-
torial é utilizada como 
multiusuários, ou seja, 
atende todos os pesqui-
sadores da Embrapa me-
diante projetos. A Em-
brapa Suínos e Aves é a 
coordenadora da rede de 
laboratórios de biogás 
da qual participam la-
boratórios de biogás do 
Brasil e América Latina.

Da pesquisa para o 
campo

A atuação em rede foi 
outro passo importante 
da Embrapa no desen-
volvimento de pesqui-
sas na área de biogás. 
Em 2013, a Itaipu Bi-
nacional e a Embrapa 
assinaram umtermo de 
cooperação no desenvol-
vimento de tecnologias 
visando transformar os 
resíduos da produção 
em alternativa de ren-
da para os agricultores 
de todo o País. Esse foi 
o principal desafio que 
o projeto “Tecnologias 
para produção e uso de 
biogás e fertilizantes a 
partir do tratamento de 
dejetos animais no âm-
bito do Plano ABC”, 
desenvolvido ao longo 
de três anos e que reu-
niu dezenas de pesqui-
sadores para auxiliar o 
País a atingir suas metas 
de redução na emissão 
de gases de efeito estu-
fa dentro do Programa 
Agricultura de Baixo 
Carbono (ABC). O ob-
jetivo das pesquisas foi 
oferecer para a socieda-
de soluções tecnológicas 
para a produção e uso in-
tegrados de biogás e bio-
fertilizantes orgânicos e 
organominerais a partir 
de dejetos animais nos 
diferentes sistemas de 
produção agropecuários. 
Em 2018, a Embrapa co-
locou em operação uma 
Unidade de Produção de 
Biometano para uso vei-
cular. Essa unidade, lo-
calizada nas dependên-
cias da Embrapa Suínos 

e Aves, em Concórdia, 
foi a primeira em Santa 
Catarina e uma das pri-
meiras no Brasil nessa 
escala para uso como 
combustível veicular. 
Depois de passar pelo 
processo de dessulfuri-
zação e purificação, o 
biometano é usado para 
abastecer um dos veícu-
los da frota do centro de 
pesquisa. A vantagem da 
tecnologia da Embrapa 
é que o processo de pu-
rificação é biológico, ou 
seja, a remoção do gás 
sulfídrico (H2S) ocor-
re por meio da ação de 
bactérias oxidadoras de 
sulfeto, sem a necessi-
dade de uso de insumos. 
O processo utiliza o pró-
prio efluente do deje-
to suíno e gera enxofre 
elementar, que pode ser 
usado como fertilizante. 
Em processos conven-
cionais, essa purificação 
pode ocorrer de maneira 
química, com lavagem 
com soda, ou física, com 
inserção de carvão ativa-
do. “Nos dois casos, ain-
da temos uma questão 
de manejo dos produtos, 
que podem ser prejudi-
ciais ao produtor e ao 
meio ambiente. Já o resí-
duo do biofiltro pode ser 
reaproveitado”, explica 
o analista Ricardo Stein-
metz, salientando que a 
tecnologia é sustentável 
e segura. Outro projeto 
pioneiro na geração de 
biogás está instalado em 
Videira, também no es-
tado de Santa Catarina, 
na Granja Master. Sis-
tema de Tratamento de 
Efluentes da Suinocul-
tura (Sistrates) é o resul-
tado de pesquisas inicia-
das em 2010 e inova ao 
combinar processos bio-
lógicos e químicos para 
remover conjuntamente 
carbono, nitrogênio e 
fósforo, gerando água 
que pode ser reutilizada, 
energia elétrica e fósforo 
fertilizante. Outro dife-
rencial é que o proces-
so pode ser aplicado de 
maneira modular e adi-
cional, de acordo com 
as necessidades de tra-
tamento e as condições 
da propriedade. “Esse 
projeto tem como foco 
o tratamento dos dejetos 
suínos para utilização 
em grandes sistemas de 
produção. E funciona a 
partir de um conjunto de 
sistemas modulares re-
sultando em um efluente 
final de excelente quali-

dade”, explica Kunz. Os 
efluentes da suinocul-
tura, resultantes de uma 
produção intensiva, são 
um grande desafio para 
as propriedades, espe-
cialmente porque mui-
tas não possuem área 
agrícola para utilizá-los 
como biofertilizante. Ao 
serem descartados, esses 
resíduos apresentam um 
elevado potencial polui-
dor para o meio ambien-
te. As ações da Embrapa 
contribuíram bastante 
para o desenvolvimento 
do estado de Santa Ca-
tarina.

“Está ocorrendo um 
desenvolvimento regio-
nal sustentável ao possi-
bilitarmos a expansão de 
projetos que contribuem 
com a redução de pas-
sivos ambientais e pos-
sibilitam a recuperação 
energética dos resíduos 
agropecuários”, decla-
ra Kunz. Com relação a 
outras regiões do Brasil, 
o pesquisador alerta que 
as soluções demandam 
adequações para atender 
as diferentes realidades 
regionais. 

“Devemos levar em 
consideração arranjos 
econômicos específicos 
considerando-se as di-
mensões continentais de 
nosso País,” pondera.

De modo geral, para 
solucionar essa questão, 
a Embrapa tem atuado 
com uma rede de par-
ceiros com o objetivo de 
gerar ativos tecnológicos 
para a cadeia do biogás, 
desenvolver programas 
de melhoria técnica, co-
laborar com informa-
ções que vão subsidiar 
a capacitação, padroni-
zação de processos. A 
ideia central, de acordo 
com pesquisadores, é 
atuar com parceiros na 
formação de “Clusters 
de Biogás” para que a 
contribuição em PD&I 
para que a geração de 
biogás possa se dar com 
qualidade e estabilidade.

Fonte: https://tratamento-
deagua.com.br/embrapa-e-pio-
neira-na-pesquisa-em-biogas-e-
-biometano-no-pais/?utm_sour-
ce=newsletter&utm_medium=RD_
ABRIL&utm_campaign=RD_
ABRIL&utm_te rm=Por t a l+ -
TA&utm_content=Portal+TA 

Contato:
Carlos Rosin
Eng. Agrônomo e Quí-

mico
Fone / WhatsApp - (19) 

99363-8210 
e-mail: ecofarm.agro-

ambiental@gmail.com
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Esporte Morungabense

Categorias de base do Guarani FC enfrentam o 
São Carlense neste sábado, 30, pela Interior Cup

Buenópolis FC promove 2ª Copa Ludi Sports de Futebol 
de base sub 11 no feriado de 9 de julho 

Esportes

Comissão técnica espera bom desempenho da equipe 
DIVULGAÇÃO

A sexta rodada do In-
terior Cup não foi das me-
lhores para Guarani FC. 
Jogando em Santa Barba-
ra D’oeste contra o União 
Barbarense, as equipes ti-
veram desempenho abaixo 
do esperado e os resultados 
não agradaram a comissão 
técnica, ou seja, apenas a 
equipe sub 11 venceu. Os 
demais resultados foram: 
categoria sub 12 perdeu de 
2 a 0, sub 13 perdeu de 1 a 
0 e o sub 14 empatou em 
1 a 1. 

Neste sábado, 30, as 
equipes sub 11, 12, 13 e 
14 do Guarani Futebol 
Clube jogam em Morun-
gaba, mais precisamente 
no estádio Leonardo Fra-
re, no campo do Buenó-
polis, contra as equipes do 
Grêmio São Carlense em 
jogos válidos pela sétima 
rodada do Interior Cup. 
As equipes bugrinas bus-
cam as vitórias nas quatro 
categorias para se mante-
rem entre os dois primei-
ros colocados nas quatro 

categorias ou até mesmo a 
liderança nas quatro cate-
gorias e por sua vez, obte-
rem a vantagem de poder 
realizar o jogo de volta da 
segunda fase em casa de 
acordo com o regulamento 
da competição. 

Atualmente as quatro 
equipes alvi verdes estão 
na segunda colocação em 
suas respectivas catego-
rias, porém jogando em 
casa, o objetivo maior é a 
vitória em todos os jogos 
em busca da liderança.

Programação
08h – Categoria Sub 11
09h – Categoria Sub 12
10h – Categoria Sub 13
11h – Categoria Sub 14

Confiram todos os jogos 
da sétima rodada:
Guarani FC x Gr São 
Carlense (Morungaba)
Itatiba EC/São Bernardo 
FC x Unidos do Corde-
nonsi (Itatiba)
Camisa 10 x Leão da 13 
(Rio Claro)

Dando continuidade 
em sua retomada esportiva 
a diretoria do Buenópo-
lis FC promove a segun-
da edição da Copa Ludi 
Sports de futebol de base 
– categoria sub 11 para ga-
rotos nascidos em 2011. A 
princípio a competição se-
ria realizada no dia 21/04, 
porém em comum acordo 

com as equipes o quadran-
gular será realizado no dia 
09/07 (feriado) e contará 
com quatro equipes que 
irão jogar o campeonato 
paulista de base em 2022. 
Os jogos serão realizados 
de manhã e a tarde no es-
tádio Leonardo Frare onde 
as equipes se enfrentam de 
manhã e a tarde em jogos 

eliminatórios, ou seja, os 
perdedores e vencedores 
dos jogos da manhã, en-
frentam-se novamente a 
tarde conforme programa-
ção abaixo: 

09h – Guarani FC x In-
dependente FC (J1)

10h – São Bernardo FC 
x Salto FC (J2)

14h30 – Perdedor J1 x 

Perdedor J2 (J3)
15h30 – Vencedor J1 x 

Vencedor J2 (J4)

Todos os atletas rece-
berão medalhas persona-
lizadas da competição e 
as equipes receberão seus 
respectivos troféus, assim 
como o artilheiro e o golei-
ro menos vazado receberão 

premiações individuais. A 
segunda edição deste qua-
drangular para categorias 
de base contará com vá-
rios colaboradores, entre 
eles, a confecção LUDI 
SPORTS uma das maiores 
fornecedoras de uniformes 
e materiais esportivos do 
Brasil e uma das principais 
colaboradoras do projeto 

base Morungaba/Guarani 
Futebol Clube desde 2018, 
o Centro Esportivo JBM e 
o Buenópo-
lis Futebol 
Clube.  

Prof. Julio do 
Vadu

Gr Sumareense x Arena 
77/Projeto Fantasma (Su-
maré)

Talentus Academy x 
Atlétic Academy (Porto 
Ferreira)

Equipe sub 14 pode assumir a liderança contra o São Carlense
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Abril Laranja – mês da prevenção 
contra a crueldade animal

É inaceitável a cruel-
dade contra os animais e, 
no intuito de contribuir 
com a mudança dessa rea-
lidade, o mês de abril teve 
como objetivo sensibili-
zar, prevenir e promover 
ações de conscientização 
sobre os maus tratos aos 
animais. No Brasil, mal-
tratar um animal é crime 
previsto em lei. A pena 
para quem for condenado 
vai de 2 a 5 anos de pri-
são, além do pagamento 
de multa e inclusão do 
nome no registro de ante-
cedente criminal. 

A denúncia pode ser 
feita nas delegacias co-
muns ou nas especializa-
das em meio-ambiente ou 
animais. Também se pode 
denunciar diretamente no 
Ministério Público ou no 
IBAMA.

Prevenir a crueldade 
contra os animais é um 
dever de todos nós e vai 
muito além dos cuidados 
e proteção que oferece-
mos aos nossos pets, pois 
quando falamos em ani-
mais estamos nos referin-
do a todas as espécies, não 
apenas aos cães e gatos, 

que convivem há milhares 
de anos com o ser huma-
no, sendo hoje conside-
rados como membros da 
família em muitos lares. 

Façamos um gesto de 
amor e carinho para todos 
os animais que precisam 
de nós, para você ajudar 
existe diversos meios de 
comunicações e ações re-
alizadas em cada municí-
pio, da Região Metropoli-
tana de Campinas (RMC), 
com muito amor á aqueles 
que amamos. 

É isso pessoal, nos ve-
mos na próxima edição. 

DIVULGAÇÃO

Vem comigo

Você sabia que qualquer emoção ou 
sentimento que impeça uma pessoa de 
viver bem a sua vida pode ser considerado 
uma limitação ou um bloqueio? Pois é 
verdade.
A limitação pode ser percebida por meio 
de sensações físicas de desconforto que 
uma pessoa pode ter como a que paralisa 
e impede de viver as experiências com 
prazer e bem estar.
Você pode se perguntar, como 
desenvolvemos as programações mentais 
que limitam?
Essa certamente é uma programação 
emocional que foi desenvolvida em um 
dado momento da vida e que é repetida 
com tanta frequência que algumas 
pessoas acreditam que “são assim” ou 
que a vida é assim.
É muito comum alguém afirmar “eu sou 
nervoso” como uma determinação que 
compõe a sua identidade, restringindo 

sua própria expressão como ser humano. 
O cérebro irá reproduzir o que você diz e 
acredita.
Somos muito mais que uma emoção, 
sensação ou reação, somos plenos 
de recursos para termos uma vida de 
qualidade psicológica e emocional.
Poder reprogramar as experiências 
passadas com o foco no presente é uma 
forma simples de viver melhor.
Sabe aquele comportamento que você 
não entende, aquele problema emocional 
na sua vida pessoal, no relacionamento, 
aquela comunicação que te trava, que te 
bloqueia?
A boa notícia é que, tudo na vida tem 
solução a programação neurolinguística 
nos dá as ferramentas que precisamos 
parar viver melhor!
Vou falar mais sobre isso aqui com vocês. 
Com carinho, Fabiane Figueiredo

A resposta mais simples seria: o seu melhor amigo! 
Você nunca irá abri-lo e dizer “não tenho nada para 
vestir”! Um guarda-roupa inteligente, é composto de 
peças coringas que nunca irão te deixar na mão!

Ele é construído de forma que as peças conver-
sem entre si e dá a possibilidade de criar diversos 
looks sem muita quantidade de roupas. Mas o que 
seria peças coringas?

Essa é uma grande dúvida na hora de compor um 
guarda-roupa inteligente porque a minha peça co-
ringa não vai ser a sua peça coringa. Isso mesmo, lin-
dezas, o que funciona pra uma pode não funcionar 
para você não podemos confundir peça coringa com 
peças atemporais.

Mas qual a diferença? Vamos entender!
Peças atemporais: camisa branca, peças em al-

faiataria como calça e blazer, as tradicionais estam-
pas de listras ou animal print.

Peça coringa é aquela peça que funciona como 
uniforme no seu guarda-roupa ela vai com tudo. 
Sabe aquela calça ou aquela saia que você consegue 
usar várias vezes, de várias formas diferentes? Então, 
você pode considerá-la uma peça coringa. 

Peça curinga é muito individual. Vá na contramão 
do modismo e tenha a sua peça coringa personali-
zada aquela que tem o seu estilo e vai deixar você 
incrível e a melhor parte rende vários looks no guar-
da-roupa.

Afinal, o que é um guarda-roupa inteligente?

Você sabia?

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi

Fabi Franco
@fabi_franco
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Casa c/ 302m2, 4 salas; 1 com 32 m2 1 com 26m2, 2 com 
12 m2 cada, anexo as salas um lavabo, 3 suites,  a principal 
com hidromassagem e close anexo, duas pias com armario 
na cozinha, e mesa americana em mármore, dispensa anexa 
a cozinha, quarto de despejo, ampla lavanderia e quarto de 
empregada com banheiro anexo. Área de lazer: piscina 10 × 4 
em fibra, com churrasqueira anexa. Área para inicio de pomar, 
com duas arvores frutíferas já em produção. Supermercado a 
300 mts. (Pague Menos). Imóvel localizado a 700 mts da Igreja 
Matriz, imóvel  em bairro nobre. Avaliação R$1.500.000,00 
preço a venda R$ 1.200.000,00

Terreno 1080m2...documentação em perfeita ordem

Boituva/ região de Sorocaba

Contato 19.994788707 (Proprietário)

VENDE-SE

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 expe-
riência 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 .

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

• CARPINTEIRO - médio/ com experiência/ irá trabalhar 
com construção/ horário  de trabalho de segunda à sexta 
das 07h às 17h/ Salário R$ 2.030,19 + vale transporte + 
vale alimentação/ Residir em Jaguariúna/

• ELETRICISTA - alfabetizado / curso na área e NR 10 ativo 
/ com experiência em Acompanhamento de projetos, qua-
dros, ligações, dutos, calhas, eletrocalhas e instalações / 
horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 18h / Salá-
rio R$2.100,00 + 30% de periculosidade + Vale transporte 
+ refeição/ Residir em Jaguariúna //

• ELETRICISTA PREDIAL - médio / com experiência / ho-
rário de trabalho de segunda a sexta das 7:30h as 17:18h/ 
salário  R$ 2435,64 + vale transporte + refeição + cesta 
básica / Residir em Jaguariúna /

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

• MOTORISTA DE CAMINHÃO - alfabetizado / CNH D / 
com experiência,entregas, ajuda carregar/descarregar / ho-
rário de trabalho de Segunda a sexta das 7h as 16h, Sábado 
das 7h as 11h/ salário R$ 2136,00 +  gratificação + Vale 
transporte + Convênio farmácia + convenio Odontológico 
+ convenio Médico / residir em jaguariúna /

• OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - fundamental / 
com experiência em pintura, alvenaria, carpintaria, elétrica, 
hidráulica /Horário de trabalho de segunda a sexta das 7h as 
16:48h / Salário R$ 1.469,87 + 30% de periculosidade R$ 
440,96 + 20% acúmulo de função R$ 293,97= R$ 2.204,90 
+ Vale transporte + Vale Alimentação R$ 123,82 + Vale Re-
feição / Residir em Jaguariuna, Posse e Holambra /

• OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - fundamental com-
pleto / com ou sem experiência / realizar o processo de 
dobras de chapas conforme especificação das peças, exe-
cução de corte e operar ponte rolante / horário de traba-
lho das 07:00 às 17:00h /salário R$ 1700,00 (não tem vale 
transporte) / Local de trabalho Santo Antônio de Posse /

• OPERADOR DE EMPILHADEIRA - médio completo / 
com experiência / CNH AB / realizar o descarregamento 
de cargas, fazer o abastecimento de linha de produção e 
outras tarefas inerentes à função / turnos 3 x 3 das 7:00h às 
19:00h / salário R$1800,00 + vale transporte //

• OPERADOR DE ETE - médio completo / será um diferen-
cial técnico em química ou meio ambiente/ com experiên-
cia/ monitorar a estação e realizar a manutenção do local / 
horários de trabalho: das 14h às 22:53 de segunda a sexta 

e sábado das 12:40 às 16:40 ou das 06h às 15h de segunda 
a sexta e sábado das 08:40 às 12:40/ Salário R$ 1.926,43 
+ 40% insalubridade + vale transporte + vale refeição + 
assistência médica e odontológica + seguro de vida + par-
ticipação de lucro/ Residir em Jaguariúna /

• PEDREIRO - alfabetizado / com experiência / horário de tra-
balho de segunda a sexta das 8h as 18h / Salário R$ 2030,00 + 
Vale transporte + refeição/ Residir em jaguariúna /

• PINTOR INDUSTRIAL - fundamental completo / com 
experiência como pintor industrial e com pintura Airless 
e convencional, ter atuado com tinta Bicomponente / de 
segunda à sexta das 14:30h às 00:00 h  / salário R$ 2500,00 
+ refeição no local + vale transporte e convênio médico //

• POLIDOR DE VEICULOS - alfabetizado/ com experiên-
cia/ irá trabalhar com estética automotiva/ horário de tra-
balho de segunda a sexta das 08:00 às 18:00/ Salário R$ 
1582,86 + vale refeição/ residir em jaguariúna //

• PORTEIRO - fundamental/ com experiência/ horário de 
trabalho escala 12x36 das 06h às 18h/ salário R$ 1.607,57 
+ vale transporte + vale refeição + vale alimentação/ local 
de trabalho campinas / residir em jaguariúna /

• RECEPCIONISTA - médio completo / com ou sem expe-
riência / atendimento ao cliente por telefone , emissão de 
orçamentos, fechamento de contrato , follow-up / de se-
gunda a sexta-feira das 12:00h às 17:00h + vale transporte 
/ salário R$ 800,00 .

• RECEPCIONISTA - medio - com experiência / horário de 

trabalho de segunda a segunda das 15h às 23hs, uma fol-
ga na semana, um domingo no mes / salário R$1450,00 + 
R$300,00 ajuda de combustível + cesta básica //

• SERRALHEIRO-alfabetizado / com experiência e CNH B 
/ horário de trabalho de segunda a sexta das 7h as 17:45h/ 
salário R$ 2000,00 + ajuda de custo / local de trabalho Ho-
lambra / Residir em Holambra, Posse, Artur Nogueira e 
Jaguariúna /

• SERRALHEIRO - fundamental/ com experiência e conhe-
cimento em solda mig e mag/horário de trabalho de segun-
da à sexta das 07h às 17h/ salário R$ 2.270,46 + 20% de 
periculosidade + fretado + refeição + convenio médico e 
odontológico / Residir em Jaguariúna /

• TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE 
PINTURA - médio completo/ com experiencia / assisten-
cia técnica de máquinas de pintura/ CNH A OU B e veículo 
próprio/ horário de trabalho de segunda a sexta das 08:00h 
as 17:00h e sábado das 08:00 ao 12:00/ salário R$ 2150,00 
+ vale transporte/residir em Jaguariuna,Posse ou Holambra /

• TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA - curso 
técnico em mecânica/ com experiência/ coleta de dados 
vibracionais, lubrificantes, dados termográficos, análise 
de falhas nos instrumentos e abertura de correção/ ho-
rário de trabalho escala 6x1 de segunda à sábado das 
05h00 às 13h20/ Salário R$ 3.917,48 + assistência mé-
dica e odontológica + café da manhã + PLR + refeição 
no local + vale alimentação e demais benefícios/ Local 
de trabalho Amparo /

EMPREGOS
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MELHOR TERRENO DO 
ESTÂNCIA DAS FLORES

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

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

Fone: (19) 978266267 ou (19) 987702604
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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

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:

JOSIEL GERMANO SANCHES e NATALIA APARECIDA 
MARCELINO. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de pro-
dução, solteiro, nascido em SOROCABA, SP, no dia 19 de março 
de 1998, residente e domiciliado na Rua Pina, Nº 153, Terras da 
Capela de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de LAURO 
DOMINGUES SANCHES e de MARIA APARECIDA GERMA-
NO SANCHES. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 10 de junho de 1993, residente 
e domiciliada na Rua Pina, Nº 153, Terras da Capela de Santo An-
tônio, JAGUARIÚNA, SP, filha de EDMILSON MARCELINO e 
de MARINA DE MORAES. 

BRUNO GABRIEL CANISELLA e GIULIA LEYSES DE OLI-
VEIRA ALVES. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar técnico 
de suporte, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 08 de 
março de 2001, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Tonini, Nº 
633, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO BATIS-
TA CANISELLA e de ELISANGELA APARECIDA GABRIEL 
CANISELLA. Ela, de nacionalidade Brasileira, assistente de ven-
das, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 03 de julho de 

1997, residente e domiciliada na Rua Osvaldo Tonini, Nº 633, 
Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de JULIO LEYSES 
BATISTA ALVES e de ILDA DE OLIVEIRA LEYSES BATISTA 
ALVES. 

WESLEY DIEGO ALVES e ADRIANA DE SOUZA. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, Operador de empilhadeira, solteiro, nascido 
em MAIRINQUE, SP, no dia 28 de novembro de 1990, residente 
e domiciliado na Rua Salvador Torres, Nº 32, Vila Mário Finotelli, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ADELMO JEZUINO ALVES e de 
MERENICE LILIAN ALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 28 de 
julho de 1979, residente e domiciliada na Rua Salvador Torres, 
Nº 32, Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO 
SIMÃO DE SOUZA e de DEOLIRIA DORTA DE SOUZA. 

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

JAGUARIÚNA, 28 de abril 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 29 de abril de 2022 à 05 de maio 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: Técnico de Enfermagem 40h – Cordeirópolis  
Classificação Candidato 
16º Vitoria Annelisa Cunha de Souza  
17º Janifee Alves Silva  

 
Holambra, 29 de abril de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua 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 29 de abril de 2022 à 05 de maio 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: Técnico de Enfermagem 40h – Paulínia   
Classificação Candidato 
12º Camila Tatiane da Silva Honório  
13º Roberta Carla Rocha da Silva Cunha  

 
Holambra, 29 de abril de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua 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 29 de abril de 2022 à 05 de maio 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: Técnico em Raio X 24hs – Holambra   
Classificação Candidato 
03º Natalia Simões Galini Schwarz De Andrade  

 
Holambra, 29 de abril de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua 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 29 de abril de 2022 à 05 de maio 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: Técnico de Enfermagem 12x36h – Santo Antônio de Posse    
Classificação Candidato 
04º Mirlene Turolla   

 
Holambra, 29 de abril de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 


