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João Doria anuncia saída e Rodrigo Garcia toma 
posse como novo Governador de SP

Otávio Augusto & Gabriel 
gravam o primeiro DVD no dia 
06 na Red Eventos

Celebrado desde 2008, o 
mês de abril vem se tornan-
do um grande marco no ca-
lendário anual em função do 
dia 02 de abril: Dia Mundial 
de Conscientização do Au-
tismo e neste ano o Centro 
de Referência do Autismo 
de Jaguariúna (CAJ), além 

de todo o trabalho que rea-
liza em prol da pessoa com 
autismo, abraçou a campa-
nha da Revista Autismo, a 1ª 
revista periódica da América 
Latina e no mundo em lín-
gua portuguesa. 

             Página 5

Criado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), o Dia 
Mundial de Conscientização do 
Autismo tem como objetivo ajudar 
a derrubar preconceitos e promover 
esclarecimentos sobre o TEA

Otávio Augusto & Gabriel 
gravam no dia 06 abril o primei-
ro DVD da dupla no Red Even-
tos em Jaguariúna. O projeto, 

que conta com 16 músicas entre 
inéditas e regravações, marca 
também os 20 anos de carreira 
dos irmãos.                Página 12

João Doria anunciou nesta 
quinta-feira, 31, que deixa o 
cargo de Governador do Esta-
do de São Paulo. Rodrigo Gar-

cia, eleito como Vice-Gover-
nador na chapa com Doria nas 
eleições de 2018, tomou posse 
como novo Governador do Es-

tado, mandato que se encerra 
em 31 de dezembro deste ano.

Página 4

Em 2022 o Centro de Referência do Autismo de 
Jaguariúna e a Revista Autismo comprovam que 
“Lugar de autista é em todo lugar!”

Dia 02 de abril: Dia Mundial de Conscientização do Autismo

DIVULGAÇÃO

Assinatura do convênio para serviços em Holambra

DIVULGAÇÃO

ANDRESSA CRUZ

Produto com data de 
validade vencida deve ser 
trocado por outro dentro 
da validade, sem custo ao 
consumidor

Prefeito de Pedreira, 
Hamilton Bernardes, 
renúncia cargo para 

concorrer às eleições de 2022

Os 20 anos da 
RMC e o papel 
do Parlamento 
Metropolitano
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Um Transtorno que afeta muitas pesso-
as em todo mundo e que certamente, exige 
muito das famílias e pessoas que convivem 
com o autista. Neste sentido, como fica o 
responsável, amigos, e as pessoas mais pró-
ximas, ao portador do transtorno? Como sa-
ber lidar com esse cuidado e acolhimento 
do indivíduo, de forma natural e assertiva?

A promoção do respeito e do cuidado 
para com quem sofre com esse transtorno 
é uma necessidade real, visto que, uma das 
maiores dificuldades é identificar o espec-
tro, entender seus níveis e se adaptar ao 
aparato acolhedor que é exigido dentro do 
universo autista.

E quem cuida de quem cuida? E quem 
acolhe esse familiar que sofre por querer 
melhores condições para esse paciente? Em 
primeiro lugar o que precisa ser feito é se 
municiar do máximo de informações sobre 
o Transtorno. A ignorância aumenta o pre-
conceito.

Enfim, o autismo não é uma doença, mas 
sim um transtorno mental que pode ser tra-
balhado, reabilitado, modificado e tratado 
para que o convívio social seja o mais tran-
quilo e menos traumático possível. Não é 
uma sentença. Ele não se cura, mas se com-
preende e a aceitação e o autocuidado de 
quem protege e cuida fará muita diferença.
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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*

Esta Instituição da Memória tem  in-
sistido junto à comunidade e aos poderes 
públicos sobre a importância de preser-
var  a memória, a História de Jaguariú-
na revelada nos patrimônios. O homem 
constrói diariamente, mas muitas vezes 
destrói tesouros. Máquinas derrubam 
monumentos.   Todo patrimônio históri-
co, artístico, arquitetônico, arqueológi-
co, cultural, ambiental constitui lídima 
testemunha do caminhar dos povos, por 
isso deve ser restaurado. Deve voltar a ser 
novo e muito bem utilizado. O registro do 
componente histórico possibilita levantar 
a memória, analisá-la, a fim de entender 
o presente e planejar o futuro. Sem a me-
mória, sem o conhecimento, sem avalia-
ção, sem planejamento, uma sociedade 
não caminha. Reflitamos! Na exatidão da 
planta da Vila Bueno encomendada pelo 
Cel. Amâncio ao engenheiro  ferroviário 
Guilherme Giesbrecht, em 1894,constam 
o Córrego Berlim e a Praça Berlim. Aque-
le deságua no Jaguari a 50 m. abaixo da 
Ponte da Maria Fumaça e foi canalizado. 
Ele mereceria  uma placa identificando-o, 

nas alturas da Praça Mogi-Mirim. A Pra-
ça Berlim com tanta memória registrada  
desapareceu!    Com a Rua Dona Júlia 
Bueno  aconteceu o seguinte: Pelo fato de 
haver outra rua com o nome de Dona  Ju-
linha, aquela 1ª foi alterada  para Avenida 
Lauro de Carvalho. Este foi o 1º “retra-
tista”, além de ser dedicado aos esportes, 
fundador e presidente de clube de futebol 
da vila. Empenhou-se aqui  no êxito do  
futebol. A Rua Dona Julinha passou a ser 
Rua Júlia Bueno. Mas, na verdade,quan-
do o Cel. batizou as ruas da Vila Bueno, 
num logradouro ele quis homenagear sua 
filha, Dona Julinha Bueno Arruda  e nou-
tro, sua irmã, Dona Júlia Bueno do Ama-
ral. Em setembro de 1894, o povo da Vila 
fez erigir um obelisco em homenagem  ao 
fundador da cidade, construtor da Igreja  
de Santa  Maria de Jaguary. Ele cuidou do 
progresso da Vila e bem estar de seu povo.   
Usou de seu  prestígio político de chefe 
republicano. Esse obelisco foi dinamita-
do por seus  inimigos na madrugada de 
21/12/1904. Amâncio Bueno faleceu em 
fevereiro de 1914, com 54 anos de idade. 

Em 1918, amigos e admiradores tiveram 
a intenção de reconstruir , na Praça Dona 
Umbelina  Bueno, a antiga pirâmide e re-
colocar a pedra mármore em homenagem 
à memória do fundador da cidade. Houve 
movimentação nesse sentido, porém tal  
anseio não logrou êxito, naquela época. 
Fizeram movimento financeiro para tan-
to, mas o temor de políticos que o derru-
baram talvez fosse maior.  Tal aspiração 
de nossos patriarcas  só foi satisfeita na 
administração do Prof. Antônio Maurício 
Hossri (1997-2000) que  fez seu Secretá-
rio de Meio-Ambiente e do Patrimônio 
Histórico o Sr. Pedro Abrucez. Este fez 
ressurgir a lápide que, em 1904, havia 
sido recolhida, em pedaços, pela Paróquia  
de Santa Maria. Reconstituiu-se, portan-
to, tal  histórica homenagem em 1999. E 
o Chafariz de 1902, onde se encontra ele? 
Até 1934 tivemos notícia de sua  presença 
na praça central, embora seco. Ele fora co-
locado pela força do Cel junto aos políticos 
de Mogi-Mirim. Para tanto o fazendeiro de 
café doou, oficialmente, para abastecê-lo, 
uma nascente da Fazenda Florianópolis. É 

tempo de marcar a sua presença na história 
da cidade, recolocando-o no espaço onde 
participou da vida de nosso povo. Foi justo  
a Cultura e Turismo  recolocar uma fonte  
em 2012. Cumpriu-se uma Memória simi-
lar à do 1º jardim oficial  inaugurado em 
março de 1941. Isto foi muito louvável. De 
importância ímpar na História de Jaguari-
úna foi a figura de seu fundador e digna de 
registro a sua imagem em logradouros pú-
blicos municipais a fim de que os cidadãos 
dele guardem  conhecimento e memória: “ 
Coronel Amâncio Bueno”.Sugerimos aos 
poderes públicos a colocação de seu busto  
no prédio do Grupo Escolar Cel. A. Bueno 
e que atualmente é sede complementar do 
Paço Municipal, bem como a restauração 
das jardineiras originais  que  ornamenta-
vam com flores os muros. Que a Casa da 
Memória possa trabalhar para recuperar  a 
História que foi  negligenciada através do 
tempo.  

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

Memórias e história nos patrimônios 

Sandra R. Ribeiro*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plantão Psicológico.
Contatos: 

(19) 38672928 / (19) 978074249

Alienação parental 
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Destaque

João Doria anuncia saída e Rodrigo Garcia 
toma posse como novo Governador de SP
Decisão de Doria foi anunciada em evento no Palácio dos Bandeirantes; Garcia assume o comando do Estado

DIVULGAÇÃO

João Doria anunciou 
nesta quinta-feira, 31, que 
deixa o cargo de Governa-
dor do Estado de São Pau-
lo. Rodrigo Garcia, eleito 
como Vice-Governador na 
chapa com Doria nas elei-
ções de 2018, tomou pos-
se como novo Governador 
do Estado, mandato que se 
encerra em 31 de dezem-
bro deste ano.

“Raro é o caso de um 
governador que delega for-
ça, poder e autonomia para 
o seu vice. E eu fiz isso 
consciente da responsabi-
lidade e da capacidade do 
Rodrigo Garcia. Ele coor-
denou a nossa campanha, 
uma campanha vitoriosa, 
dura e difícil, e cumpriu 
seu papel da função pú-
blica com o mesmo ritmo, 
comportamento e postura 
de uma empresa privada. 
O Rodrigo Garcia foi nos-
so CEO ao longo desses 
três anos e três meses. E 
São Paulo teve o privilégio 
de ser governado por dois 
governadores”, diz Doria.

Seminário Municipalista
Doria falou para um 

grande público que com-

pareceu no encerramento 
do Seminário Municipa-
lista realizado no Audi-
tório Ulysses Guimarães, 
no Palácio dos Bandei-
rantes. O evento contou 
com a presença de Rodri-
go Garcia, o presidente 
da Assembleia Legisla-

tiva do Estado (Alesp), 
Carlão Pignatari, o pre-
feito da Capital, Ricar-
do Nunes, o presidente 
da Câmara de São Paulo, 
Milton Leite, além de pre-
feitos e prefeitas de 619 
municípios do estado.

“Por três anos e três 

meses trabalhei de graça 
pelo Governo de São Pau-
lo. E trabalhei feliz. Foram 
princípios de honestidade, 
dedicação e disciplina que 
me fizeram uma pessoa de 
sucesso na iniciativa pri-
vada. Tudo isso contribuiu 
para que viesse trabalhar 

para os que mais preci-
savam e os mais vulnerá-
veis”, afirmou. “É hora de 
enfrentarmos as adversi-
dades coletivamente, e não 
individualmente, e criar 
uma frente ampla pelo 
Brasil e pelos brasileiros”.

Doria descreveu os de-

safios enfrentados pelo 
governo, com as reformas 
administrativas, o enfren-
tamento da pandemia 
pautado pela orientação 
da ciência, o início da va-
cinação e o momento da 
retomada, com programas 
e grandes obras que impul-
sionaram a economia de 
São Paulo e geraram em-
pregos em diversas fren-
tes em todas as regiões do 
estado. “Daqui para frente 
nosso trabalho continua 
em São Paulo pelas mãos 
experientes e competentes 
do Rodrigo Garcia”, com-
pleta Doria.

Empossado em 1º de 
janeiro de 2019, João Do-
ria deixa o governo com 
três anos e três meses de 
mandato. O paulistano de 
64 anos assumiu a Pre-
feitura da cidade de São 
Paulo em 2016, eleito no 
primeiro turno, e renun-
ciou ao cargo em 2018 
para concorrer ao Gover-
no de São Paulo. Venceu o 
então governador Márcio 
França no segundo turno, 
com 11 milhões de votos, 
e tomou posse como o 37º 
Governador do Estado.
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As importações simplificadas pos-
suem legislação específica no Brasil. 
Qualquer empresa que possua CNPJ 
pode realizar importações por remes-
sa expressa. Estas operações são ge-
ralmente realizadas pelas empresas de 
courier (como Fedex, UPS ou DHL) 
ou pelos Correios. O valor máximo de 
importação deve ser de 3 mil dólares 
por operação.

A tributação simplificada consiste 
na cobrança de 60% sobre o valor da 
mercadoria somado ao frete e seguro. 
Esse valor refere-se aos impostos fede-
rais. Além disso, há cobrança de ICMS 
de acordo com a alíquota de cada esta-
do, cuja base é o valor da mercadoria, 
frete, seguro e imposto federal (sim, 
pagamos imposto sobre imposto!). 
Pode haver, ainda, alguma cobrança 
de manuseio ou taxa administrativa da 
empresa de remessa expressa.

Posso importar por courier e reven-
der a mercadoria? Sim, desde que não 
haja licenciamento de importação para 
o produto e desde que você importe 
pela empresa e não como pessoa física. 

Quais cuidados devem ser toma-
dos? O primeiro deles é saber como 
consultar se o produto que pretende 
trazer possui algum tipo de restrição 
ou licenciamento. Para isso é necessá-
rio saber qual a classificação fiscal do 
produto, que é encontrado na Nomen-
clatura Comum do Mercosul (portan-
to chamamos esse código de NCM). 
Este código é composto de 8 dígitos 
numéricos e é usado para padronizar 
todos os produtos que entram e saem 
do país. É através dele que a Receita 
Federal regula a cobrança de impos-
tos e exigências de importação, por 
exemplo.

Caso o produto necessite de Licen-
ciamento, é importante cumprir todos 
os requisitos para evitar qualquer pro-

blema na liberação simplificada.
Não havendo exigência, basta auto-

rizar o embarque? Sim. Mas há ainda 
algumas informações a nos atentar-
mos. De acordo com o Regulamento 
Aduaneiro, o fornecedor deve enviar a 
fatura comercial e a lista de embarque 
junto com a remessa. O pagamento que 
você remete ao vendedor deve ser feito 
através de contrato de câmbio junto ao 
seu banco, para que a venda seja vin-
culada à operação de importação. Sua 
empresa pode pagar com cartão de cré-
dito? Pode. Mas atente-se que o cartão 
deve ser da pessoa jurídica para que a 
operação seja vinculada corretamente.

O que pode atrasar minha remes-
sa? Alguns fatores que podem atrasar 
o recebimento são: descaracterização 
da remessa pela Receita Federal (sim, 
a Receita pode obrigá-lo a desembara-
çar formalmente sua carga, se entender 
que deve) e inspeções por órgãos es-
pecíficos como Anvisa, Ministério da 
Agricultura (MAPA) ou Inmetro para 
verificações pontuais.

O frete das empresas de remessa 
expressa são mais caros que os fretes 
aéreos comuns? Sim, os fretes tendem 
a ser mais altos, porém ao fazer com-
parações, é importante ter em conta 
que o tempo de trânsito porta a porta 
(já incluindo as liberações alfandegá-
rias de origem e destino) é bem mais 
curto em comparação com o frete aé-
reo com liberação formal. Além dis-
so, o valor já inclui todas as despesas 
logísticas desde a coleta até a entrega 
(exceto os impostos e alguma eventual 
taxa administrativa). Como alternativa 
para redução, existem empresas de lo-
gística que negociam altos descontos 
sobre as tabelas de courier, devido aos 
volumes de embarques que possuem, e 
repassam parte desse desconto a clien-
tes finais.

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Importações simplificadas
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Destaque

Em 2022 o Centro de Referência do Autismo 
de Jaguariúna e a Revista Autismo comprovam 
que “Lugar de autista é em todo lugar!”
Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
o Dia Mundial de Conscientização do Autismo tem 
como objetivo ajudar a derrubar preconceitos e 
promover esclarecimentos sobre o TEA

Celebrado desde 2008, 
o mês de abril vem se tor-
nando um grande marco 
no calendário anual em 
função do dia 02 de abril: 
Dia Mundial de Conscien-
tização do Autismo e neste 
ano o Centro de Referên-
cia do Autismo de Jagua-
riúna (CAJ), além de todo 
o trabalho que realiza em 
prol da pessoa com autis-
mo, abraçou a campanha 
da Revista Autismo, a 1ª 
revista periódica da Amé-
rica Latina e no mundo 
em língua portuguesa.

Segundo a Neuropsico-
pedagoga e Coordenadora 
do CAJ, Mariane Donato 
Rossatto, “a data se torna 
mais necessária atualmen-
te, pois, mesmo com o 
maior acesso às informa-
ções e diagnósticos preci-
sos, há também um maior 
número de inadequações 
com pessoas dentro do es-
pectro. O Autismo não é 
uma doença, mas sim um 
transtorno do neurodesen-
volvimento, conhecido 
por “Transtornos de Es-
pectro Autista” (TEA)”.

Desenvolvida pela 
Revista a partir da frase 
“Lugar de autista é em 
todo lugar!” da escritora e 
mãe de autista Fátima de 
Kwant — com o incentivo 
de utilização da hashtag 
#AutistaEmTodoLugar 
—, a campanha reforça a 
inclusão da pessoa autista 
em todos os âmbitos, to-
dos os aspectos, em todo 
lugar. Com a colabora-
ção do Instituto Maurício 
de Sousa, o objetivo da 
campanha estrelada por 
André, o personagem au-
tista da Turma da Mônica, 
é conscientizar as pessoas 
a respeito do autismo. É 
uma mensagem da comu-
nidade ligada ao autismo 
para toda a sociedade “de 
dentro para fora”.

No dia 23 de março o 
CAJ celebrou três anos de 
atuação e, mesmo sendo 
uma instituição nova, vem 
ganhando muita represen-
tatividade a nível nacional 
em função dos resultados 
de seus atendimentos, de 
eventos e da exposição 
de sua gestora Veridiana 
Mellilo, que é empreen-
dedora e foi diagnosticada 
com autismo no final do 
ano passado com apoio de 
seu próprio time.

O centro, que começou 
com oito atendimentos em 
2019, atende hoje 142 fa-

mílias por meio da abor-
dagem comportamental. 
Segundo Mariane, “o CAJ 
como um todo observa e 
avalia cada paciente como 
um ser único e individual, 
proporcionando orienta-
ções, terapias, e adapta-
ções, a fim de proporcio-
nar um melhor ambiente 
para todos”.

Fernanda Alamino, 
mãe do Yuri afirma que 
no CAJ o Yuri tem todas 
terapias que é necessário 
para o desenvolvimento 
dele, sendo Fonoaudió-
loga, Terapeuta Ocupa-
cional (T.O), Psicóloga e 
Psicopedagoga. “As pro-
fissionais são maravilho-
sas, dedicadas, atenciosas, 
fazem o melhor para que o 
desenvolvimento do Yuri, 
sou grata a todas as pro-
fissionais que fazem parte 
do CAJ, porque por meio 
delas o Yuri vem tendo 
uma melhora gigantesca, 
ele consegue se expressar 
melhor”. 

Mileide Campanholi, 
mãe do Vinícius também 
relata que, ao chegar em 
Jaguariúna, a família trou-
xe a esperança de dias me-
lhores. “Descobrir o CAJ 
foi simplesmente sensa-
cional. Sou imensamente 
grata por todo o carinho 
e atenção que ele sempre 
recebeu e queria deixar o 
meu muito obrigada por 
todos os profissionais que 
nestes últimos anos o tem 
atendido”.

Para a equipe do CAJ, 
abraçar a campanha foi 
algo muito natural, pois 
é de compreensão de to-
dos que a responsabili-
dade em prol da causa se 
estende além das salas de 
atendimento clínico am-
bulatorial. Segundo a psi-
cóloga do CAJ, Thamiris 
Caroline Souza, a cons-
cientização é muito mais 
do que aprender diaria-
mente sobre o Autismo; é 
atuar a favor da igualda-
de, do respeito e inclusão. 
“Autismo não é doença, 
não tem cara e não tem 
cura. Não se torna autis-
ta, se nasce autista. Cada 
autista é único, tanto em 
suas limitações quanto 
em suas potencialidades.”

No ano passado, a con-
vite da Associação Nacio-
nal de Equoterapia (AN-
DE-Brasil), o CAJ iniciou 
seu trabalho de envolvi-
mento científico no Proje-
to de Pesquisa Comunicar 

com Equoterapia, que é 
um estudo em nível na-
cional sobre os efeitos da 
equoterapia na reabilita-
ção de pessoas que se en-
caixam no Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) 
dentro da especialidade de 
fonoaudiologia. Além dis-
so, sua gestora Veridiana, 
esteve no palco do TEDx 
Insper, uma comunidade 
global que busca “espa-
lhar boas ideias”, falando 
sobre o autismo e a equo-
terapia.

Erica Araujo Constan-
tini, psicóloga do CAJ 
também compartilha da 
mesma visão e afirma 
que “trazer informações 
à sociedade tira o Autis-
mo e a pessoa Autista da 
invisibilidade, combate 
o capacitismo e promove 
uma convivência e rela-
cionamentos melhores 
com a diversidade do Es-
pectro Autista, de forma 
humana, respeitosa com 
oportunidades e equida-
de de direitos”. Com esse 
embasamento, em março 
de 2022 o CAJ promo-
veu ao lado do Coletivo 
Autista da Universidade 
Estadual de Campinas 
(CAUCAMP) o primeiro 
encontro entre autistas 
universitários e autistas 
adolescentes. O evento 
superou as expectativas 
dos idealizadores e das 
equipes envolvidas.

Na visão de Veridiana, 
as pessoas estão toman-
do consciência do que é 
o autismo há pouquíssi-
mo tempo. “Não apenas 
a população para o de-
senvolvimento harmô-
nico do convívio social, 
mas os profissionais das 
áreas da saúde, educação 
e o próprio mercado de 
trabalho. O que me move 
perante esta data é pro-
mover a oportunidade de 
cada pessoa autista se de-
senvolver em sua melhor 
capacidade. Para isso é 
necessário a dissemina-
ção correta de informa-
ções, de ferramentas e de 
pessoas autistas adultas 
aparecendo nos diversos 
cenários da realidade: no 
mercado, no esporte, na 
educação. O número de 
autistas não está aumen-
tando, o que está aumen-
tando é o número de pes-
soas diagnosticadas. Com 
isso a cada dia fica mais 
claro que já existe #Au-
tistaEmTodoLugar”.

Dia 02 de abril: Dia Mundial de Conscientização do Autismo

“O número de autistas não está aumentando, o que está 
aumentando é o número de pessoas diagnosticadas”

Veridiana Mellilo

ANDRESSA CRUZ
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O Baile do Havaí de Cosmópolis é tradicional no município. Para este ano, o evento está programado para o dia 23 de abril. Este é o primeiro 
evento do Cosmopolitano Futebol Clube (CFC) após o período de pandemia. O último Baile do Havaí antes da pandemia aconteceu em 2020, 
com toneladas de frutas e muitas atrações musicais que animaram a noite dos cosmopolenses, e de pessoas de outras cidades, nos quatro 
ambientes do clube. Sertanejo, funk, MPB e músicas internacionais foram enredo. Relembre alguns momentos.

Relembrando dias de festa
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Região

Cadastro para castração gratuita de animais 
pode ser feita a partir de segunda-feira, 04

Caminhada de Conscientização sobre o Autismo acontece neste sábado, 02

Ponte Preta e Boca Búzios disputaram “Jogo Amistoso Master” em Pedreira

Culinária raiz na porta de casa

 Holambra   

 Amparo   

 Pedreira   

A Prefeitura de Holam-
bra irá abrir na segunda-
-feira, 04, cadastro para 
holambrenses que dese-
jem castrar gratuitamente 
seus cães e gatos. O servi-
ço será realizado por duas 
clínicas particulares do 
município credenciadas ao 

Cismetro, o Consórcio In-
termunicipal de Saúde na 
Região Metropolitana de 
Campinas.

Os interessados devem 
acessar o portal do Gover-
no, em www.holambra.sp.
gov.br, e clicar em Serviços, 
Utilidade Pública, Castra-

ção Animal. O sistema irá 
gerar uma autorização para 
que o morador vá até a clí-
nica. O cão ou gato passa 
por avaliação e, em seguida, 
será realizado o agenda-
mento do procedimento.

“A castração já é um 
serviço oferecido gratui-

tamente aos animais de 
moradores em situação de 
vulnerabilidade social e 
que são monitorados pelo 
Departamento de Promo-
ção Social e também aos 
que são encaminhados 
para a Associação de Re-
abilitação e Controle Ani-

mal (Arca) de Holambra. 
De agosto do ano passado 
até agora 450 cães e gatos 
realizaram a cirurgia. Ago-
ra a ação será ampliada 
para todos os moradores 
da cidade que possuem um 
cão ou gato de estimação, 
macho ou fêmea”, expli-

ca o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias.

Mais informações po-
dem ser obtidas na Vigi-
lância em Saúde do Mu-
nicípio. O telefone para 
informações é o (19) 
3802-2744.

A Prefeitura de Am-
paro apoia a Caminhada 
de Conscientização sobre 
o Autismo, que acontece 

neste sábado, 02, nas ruas 
centrais da cidade. O even-
to acontece a partir das 9h, 
e tem como ponto de parti-

da o palco Hugo Baradel, 
da Praça Pádua Salles. 

A caminhada deve-
rá subir a Rua Treze de 

Maio, seguir pela Rua Ca-
pitão Miranda até a Co-
mendador Guimarães e fi-
nalizar na General Osório, 

ao lado da Pádua Salles. 
Na próxima semana, 

a Prefeitura de Amparo 
também contará com ví-

deos nas redes sociais tra-
tando sobre o tema, além 
de um podcast que deve ir 
ao ar no dia 7 de abril.

As equipes da Asso-
ciação Atlética Ponte Pre-
ta de Campinas e o Boca 
Búzios do Rio de Janeiro 
disputaram no sábado, 26, 
um “Jogo Amistoso Mas-
ter de Futebol”, no Está-
dio Municipal Wanderlei 
José Vicentini. O evento 
contou com o apoio das 
secretarias municipais das 
prefeituras de Pedreira e 
de Búzios. 

A partida foi disputa-
da com muita disposição 
pelos jogadores de ambas 
equipes, muitos deles pas-
saram por grandes clubes 
do Brasil e do exterior. 
A Ponte Preta venceu o 
amistoso pelo placar de 

3x1, com gols 
de Elivelton, 
Odair e Ro-
drigo Nin-
ja, o gol 
de honra 
do Boca 
B ú z i o s 
foi ano-
tado pelo 
j o g a d o r 
Daltinho.

O amis-
toso de futebol 
também marcou a des-
pedida dos gramados de 
Howard de Oliveira San-
tos Filho, popularmente 
conhecido como Barbudi-
nho. “Foram muitos anos 
jogando pelos gramados 

do Brasil, primei-
ramente nas 

c a t ego r i a s 
de Base, 
d e p o i s 
c o m o 
p r o f i s -
s i o n a l 
p e l a 
P o n -

te Preta, 
Paulista de 

Jundiaí, San-
to André, Co-

mercial Esporte Clube 
e Sparta, ambos de Campo 
Belo, Minas Gerais, além 
de várias equipes de Pe-
dreira e cidades da região. 
Vamos agora atuar nos 
bastidores e no Programa 

NG Esportes pelo Siste-
ma Regional de Televisão 
e redes sociais”, enfatiza 
Barbudinho.

O vice-prefeito Fábio 
Polidoro e o Embaixador 
de Pedreira, Antônio Gan-
zarolli Filho, estiveram 
realizando a entrega de 
troféus aos representantes 
das equipes da Ponte Preta 
e Boca Búzios. “Agradece-
mos em nome do prefeito 
Hamilton Bernardes Junior 
a presença dos jogadores, 
comissões técnicas e fami-
liares em Pedreira, assisti-
mos uma grande partida de 
futebol, parabéns a todos”, 
disse na oportunidade Fá-
bio Polidoro.

Pois é, jaguariunenses... 
Que privilégio poder des-
frutar de uma boa comida 
caseira na porta de casa. 
Aquele cardápio raiz mes-
mo, sabe? 

Feijão tropeiro, baião 
de dois, feijoada, risoto 
caipira, é só um pouco do 
que o Sô Raiz oferece. O 
fogão da vó Teresa, co-
mandado pela Chef Olívia 
Ribeiro Costa é realmente 

uma delícia e se sobressai, 
verdadeiramente. 

Mas, além dos tradicio-
nais que conhecemos, a 
chef capricha nas receitas e 
uma de suas invenções é o 
picadinho de carne na cer-
veja. Hummmm. Estamos 
ansiosos para provar! 

Em nossa visita na casa, 
fomos muito bem recep-
cionados e aproveitamos 
as opções do buffet por 

quilo. O ambiente é agra-
dabilíssimo. Calmo. Pare-
ce um sertão.

O som dos passarinhos 
é maravilhoso. Ainda mais 
quando deitamos em uma 
rede após a refeição. Re-
almente um ambiente que 
não dá vontade de sair.

A Chef acertou quando 
em 2020 falou para a Gaze-
ta, em entrevista exclusiva, 
que a comida confortável, 

caseira e que remete a fa-
mília e infância seria o que 
os consumidores busca-
riam neste momento. Não 
sabíamos que seus pla-
nos eram de proporcionar 
um ambiente tão perfeito 
quanto a comida. Parabéns 
Chef Olívia e toda a equipe 
Sô Raiz.

Endereço: Rua José Al-
ves Guedes, 1332.

Objetivo da ação é promover ainda mais a saúde e o bem-estar de cães e gatos, estimular a posse responsável, além de controlar a reprodução desordenada

GAZETA VISITA

Prefeito de Pedreira 
renuncia ao cargo

Na noite desta sexta-
-feira, 01, foi publicado 
no Diário Oficial, que o 
prefeito de Pedreira, Ha-
milton Bernardes Filho, 
renunciou ao cargo para 

concorrer a uma vaga no 
legislativo nas eleições 
de 2022.

Desse modo, quem as-
sume a prefeitura de Pe-
dreira é Fábio Polidoro.

Prefeito de Pedreira, 
Hamilton Bernardes, 
renúncia cargo para 
concorrer às eleições de 2022
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Morungaba
Prefeito recebe visita de 
Coordenador e Gerentes da Sicredi

Dia D de vacinação atende mais de 150 pessoas entre crianças e adultos 

Unidade em Morungaba deve ser inaugurar em agosto deste ano

A reunião teve como objetivo a apresentação dos gerentes que irão administrar a futura agência 

O prefeito da Estância 
Climática de Morungaba, 
Marquinho Oliveira, rece-
beu nesta semana em seu 
gabinete os representantes 
da Cooperativa Sicredi. 
A reunião teve como ob-
jetivo a apresentação dos 
gerentes que irão admi-
nistrar a futura agência 
da Sicredi em Morungaba 
que tem como previsão 
de inauguração o mês de 
agosto de 2022.

Representando a Sicre-
di estiveram presentes o 
coordenador regional de 
negócios, Jucemar Davila 
dos Santos; a gerente de 
pessoas jurídicas, Marie-
te Siconato; o gerente da 
agência, Edmar Luiz de 
Alencar e o dono do imó-
vel, Rubens de Moraes.

A Cooperativa de Cré-
dito, Poupança e Investi-
mento União Paraná/São 

A Prefeitura de Mo-
rungaba, por meio do 
Departamento de Saúde, 
promoveu no domingo, 
27, o Dia D de vacina-
ção contra a Covid-19 

e vacinação contra in-
fluenza para idosos com 
mais de 80 anos. A ação 
foi realizada no Centro 
de Saúde Dr. Romeu 
Bueno de Aguiar, onde 

foram vacinadas 33 
crianças entre primeiras 
e segundas doses e com 
dose adicional ou doses 
em atraso 106 adultos. 
Foram aplicadas tam-

bém 15 doses contra in-
fluenza em idosos com 
idade acima de 80 anos.

Até o momento em 
Morungaba foram vaci-
nadas contra a Covid-19 

com a primeira dose 
11.759 adultos e 1233 
crianças; com a segun-
da dose 11.300 adultos 
e 605 crianças; com a 
dose única 352 adultos; 

com a primeira dose de 
reforço 7.641 adultos; 
com a segunda dose de 
reforço 59 adultos tota-
lizando 32.949 pessoas 
vacinadas.

DIVULGAÇÃO

Paulo – Sicredi União 
PR/SP é uma institui-
ção financeira em que os 
clientes podem se tornar 
associados com partici-
pação sobre o cooperati-

vismo de crédito e inves-
timento. “Ficamos muito 
felizes em saber que mais 
uma instituição financeira 
está chegando no municí-
pio agregando e fortale-

cendo o desenvolvimento 
da cidade juntamente a 
novas empresas que estão 
se instalando em Morun-
gaba”, comenta o prefeito 
Marquinho.

Promotoras da Festa 
do Caqui de Itatiba 
visitam prefeitura

O assessor de gabine-
te da prefeitura de Mo-
rungaba, Paulo Marine, 
recebeu as promotoras 
da 17ª Festa do Caqui 
e Cia., Grazieli Alves, 
Laryssa Mantovani e 
Maria Alice Magalhães. 
A tradicional Festa do 
Caqui é uma realização 

da Prefeitura de Itatiba 
com o apoio do Conse-
lho Municipal de Turis-
mo (COMTUR), da As-
sociação das Entidades 
Assistenciais Sociais e 
Filantrópicas de Itatiba 
(Aeasfi) e do Circuito das 
Frutas, a festa é realizada 
de 08 a 10 de abril.

Assessor e promotoras

DIVULGAÇÃO
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Engenheiro Coelho

Correios, um caso de descaso

Estudantes de Veterinária do Unasp “criam” vaca Mimosa

População coelhense reclama da falta de respeito e dignidade dos serviços do correio local
Vergonha, descaso, des-

respeito e falta de humani-
dade. Foram esses os adje-
tivos que os munícipes de 
Engenheiro Coelho classi-
ficaram a forma como re-
cebem atendimento e são 
tratados pela Agência dos 
Correios local.

De acordo com a po-
pulação, além da demora 
para execução nos servi-
ços do atendimento pes-
soal, a unidade fecha a 
uma hora da tarde e não 
abre mais.

Segundo o motoris-
ta, Domingos dos Anjos, 
35 anos, ele já perdeu as 
contas de quantas e quan-
tas vezes teve que ficar 
à espera de atendimento 

e ainda ir embora sem 
conseguir realizar a pos-
tagem. “Perdemos dia de 
trabalho, ficamos no sol 
e pior ainda quando cho-
ve, acho que merecemos 
mais respeito, teve dias 
que desisti e fui embora”, 
diz.

Já a auxiliar de servi-
ços gerais, Nayra Neres, 
21 anos, reclama que 
além da fila, o atendi-
mento é péssimo. “Quan-
do é uma moça que aten-
de, até que vai bem, mas 
quando é um homem, o 
atendimento é horroro-
so”, desabafa.

Correios de Engenheiro 
Coelho Procon em ação

O Coordenador e Dire-
tor do Procon Municipal, 
Jonathan Favere, informa 
que com base no descum-
primento a Lei Municipal 
nº 1237/2021, que esta-
belece a instalações de 
sombrites pelas Agência 
dos Correios e ainda por 
descumprimento a obser-
vância do Art. 4 do Códi-
go de Defesa do Consu-
midor (CDC), que dispõe 
característica concernen-
te ao respeito, dignidade, 
segurança e melhoria da 
qualidade de vida do ci-
dadão, notificou a entida-
de por falta de probidade 
referente as leis.

O diretor solicita na 
notificação a readequa-

ção na forma dos servi-
ços prestados pelo órgão, 
podendo ainda, no prazo 
de 10 dias tomar as medi-
das cabíveis caso nenhu-
ma atitude por parte da 
Agência seja adotada.

Ainda segundo o Co-
ordenador, as pessoas 
que se sentirem “lesadas” 
e desrespeitadas pela ins-
tituição, devem procurar 
o Procon para registrar a 
ocorrência e assim, con-
sequentemente as medi-
das legais serão tomadas.

Correios de Engenheiro 
Coelho é preciso 
reclamar no Procon

“O grande problema, 
é que as pessoas passam 

o constrangimento, tem o 
seu direito negado e não 
se manifestam, se não há 
reclamações registradas 
no âmbito legal é como se 
tudo estivesse funcionan-
do perfeitamente e nós 
sabemos que não é bem 
assim, mas se a popula-
ção não se manifestar, di-
ficilmente saberemos dos 
problemas existentes, por 
tanto, qualquer pessoa 
que se sentir ofendida 
nesse contexto deve nos 
procurar”, explica.

A prefeitura, segundo 
Favere, ofereceu-se para 
ceder a cobertura no lo-
cal, custeando toda des-
pesa no sentido de tentar 
amenizar o problema. No 

entanto, a ajuda ofertada 
pelo Município foi rejei-
tada pela Agência.

Embora os munícipes 
coelhenses estejam tendo 
problemas com a Agência 
de Correio local, devemos 
ressaltar que este pode 
ser um caso que foge ao 
padrão. Geralmente os 
atendimentos ofertados 
pelas agências são respei-
tosos e atendem as leis de 
cada estado e município. 
Infelizmente, Engenheiro 
Coelho foge à regra.

Procuramos, por tele-
fone, a Agência de Enge-
nheiro Coelho para falar 
sobre o assunto, porém, 
até o final desta edição, 
não recebemos retorno.

Alunos do 5º período 
do curso de veterinária 
do Centro Adventista de 
São Paulo (Unasp) de 
Engenheiro Coelho, es-
tão tendo um trabalho 
daqueles para realizar 
uma atividade exigida 
por uma das disciplinas 
do curso. Acontece que, 
já há quase um mês, os 
estudantes estão traba-
lhando na “criação de 
uma vaca”! Sim, você 
leu bem!

O grupo de rapazes 
formado por Manoel de 
Jesus, Guilherme Novaes 
e Wellington Silva, está 
empenhado na “criação” 
do bicho de ferro que será 
usado como modelo de 
explicação para realização 
de atividade da disciplina. 
Feita com ferros envolta 
por uma rede de náilon e 
coberta por papel e cola, 
aos poucos a vaquinha vai 
ganhando forma.

Para demonstrar como 
é realizada a aplicação de 
uma anestesia no intuito 

de se fazer uma cesariana 
no animal, os estudantes 
começaram o processo 
de criação da maquete da 
vaca.

Segundo os estudan-
tes, inicialmente, pensa-
ram em várias modelos 
que poderiam criar na 
intenção de demonstrar 
como o processo poderia 
ocorrer. Pensaram até em 
desenhar, criar no slide 
e outras formas. No en-
tanto, entenderam que fi-
caria tudo muito superfi-
cial e, foi aí que tiveram 
a ideia de pôr em prática 
a criatividade e de fato 
“criar” a vaca batizada 
de “Mimosa”. 

Feita com ferros en-
volta por uma rede de 
náilon e coberta por pa-
pel e cola, aos poucos a 
vaquinha, vai ganhando 
forma. O trabalho será 
exibido na segunda-fei-
ra, 04.

Um trabalho que está 
dando muito trabalho

Só pelo esforço e de-
dicação na execução dos 
preparativos para criar a 

vaca “Mimosa” o grupo 
já merecia um 10, caso 
fosse um trabalho de 

arte. Mas, como se trata 
de uma simulação vete-
rinária, vai depender das 

técnicas que os rapazes 
hão de exibir para os de-
mais colegas em classe.

A vaca foi batizada de “Mimosa”
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Jaguariúna

Otávio Augusto & Gabriel gravam o 
primeiro DVD no dia 06 na Red Eventos

Cavalos podem fornecer anticorpos por meio de seu plasma

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

Projeto comemora 20 anos de carreira, com 16 músicas e terá 
participações de Guilherme e Santiago e Rio Negro e Solimões

Otávio Augusto & Ga-
briel gravam no dia 06 
abril o primeiro DVD da 
dupla no Red Eventos em 
Jaguariúna. O projeto, que 
conta com 16 músicas en-
tre inéditas e regravações, 
marca também os 20 anos 
de carreira dos irmãos.  

A gravação do DVD 
será especial para convi-
dados e terá participações 
especiais de Guilherme 
e Santiago e Rio Negro 
e Solimões. “Nesse mo-
mento de pós-pandemia, 
a gravação do DVD é uma 
virada na nossa carreira, 
porque vamos mostrar o 

nosso trabalho após um 
longo tempo longe dos 
palcos por conta da pan-
demia. E contamos ainda 
com a participação desses 
grandes amigos, dos quais 
somos fãs também”, diz 
Otávio Augusto.

Sobre a escolha do lo-
cal, Otávio Augusto & 
Gabriel destacam a es-
trutura, que segundo eles, 
“lembra os tempos de 
meninos”. “A casa lem-
bra muito a época que 
íamos assistir aos shows 
dos nossos ídolos, com 
a estrutura de camaro-
tes parecida. Em relação 

ao DVD, iremos fazer o 
evento com mesas, então 
o público não ficará em 
pé”, revela Gabriel.

Com a produção mu-
sical de Enoque Rodolfo, 
produção executiva de 
Markas Estrutura e vídeo 
e cenário pela GCA, o re-
pertório trará regravações 
de canções dos anos 90 de 
referências musicais da 
dupla, como Zezé di Ca-
margo e Luciano, Chitão-
zinho e Xororó, Leandro e 
Leonardo e Rick e Renner. 
Outras músicas serão re-
gravações de sucesso nas 
vozes de Otávio Augusto 

& Gabriel e outras inédi-
tas, sendo composições da 
dupla e de parceiros. 

Os irmãos Otávio Au-
gusto & Gabriel formam 
uma das duplas mais pro-
missoras da nova gera-
ção da música sertaneja. 
Naturais de Osasco, pos-
suem 20 anos de carreira 
com seis CDs lançados, 
além de uma coletânea. 
O interesse pela música 
sertaneja teve início na in-
fância e, por influência da 
família.  Os sertanejos são 
primos da famosa dupla 
Zilo e Zalo, patrimônios 
da música raiz.

Você sabia que os ca-
valos podem fornecer an-
ticorpos por meio de seu 
plasma? Pois bem, a téc-
nica é utilizada há anos 
tanto para uso animal 
quanto para a fabricação 
de medicamentos. 

Pensando nisso, Fran-
cisco Castro, natural de 
Lisboa, que tem carreira 
na gestão farmacêutica, 
chega a Jaguariúna com a 
Equoplasma que é a única 
regularizada com autori-
zação do Ministérios da 

Agricultura (Mapa). Para 
ele, está comprovada a ne-
cessidade deste trabalho, 
pois a disponibilidade do 
produto no meio animal é 
extremamente limitada. 

“A qualidade de vida 
do potro (cavalo recém-
-nascido) depende da 
imunidade do colostro, 
do mamário da mãe. Em 
caso de atraso nesse pro-
cesso, ou outras variáveis, 
o potro não consegue criar 
uma imunidade forte e 
isso pode gerar infecções 

ou outras complicações”, 
explica Francisco.

Por isso, o plasma re-
tirado do sangue de um 
mamífero e administrado 
no potro potencializa sua 
imunidade dando maiores 
chances de uma boa qua-
lidade de vida. A máqui-
na utilizada para obter o 
plasma na Equoplasma é 
de alta tecnologia, conta o 
proprietário do Centro de 
Equoterapia de Jaguariúna 
(CEJ), Wilson Mellilo, que 
está nesta empreitada com 

Francisco. O investimento 
é de cerca de oito milhões.

Os cavalos têm o tama-
nho e a força necessária 
para tolerar bem todo o 
processo de obtenção do 
plasma. E, mais ainda, são 
calmos e fáceis de contro-
lar, e podem ser treinados 
para a atividade. Eles são 
muito bem tratados: são 
sempre escovados, vaci-
nados, bem alimentados e 
monitorados.

É retirado do mamífero 
doador cerca de 10 litros de 

sangue que são compensa-
dos com a mesma quantida-
de de soro. “É um processo 
totalmente automatizado, 
pouco invasivo e que vai 
salvar a vida de muitos ca-
valos”, afirma Wilson.

Após este processo, 
o plasma deve ser arma-
zenado em temperaturas 
muito baixas, o ideal é 
entre 30º e 40º graus ne-
gativos. Ele pode ficar 
armazenado até 72h, sen-
do possível o envio para 
diversos estados o País. 

“Garantimos a qualidade 
do plasma que é absurda-
mente pura e temos duas 
coisas simultâneas: o ca-
valo saudável, pois o pro-
cesso é pouco invasivo, e 
o produto de alta qualida-
de”, diz Francisco.

Serviço: Equoplasma
Localizada: Fazenda da 
Meia Lua - Haras Sonho 
Meu - Tanquinho Velho 
(Jaguariúna)
Telefone – (19) 3199-
9886
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Reforço na Segurança
O prefeito Gustavo Reis (MDB) co-

memorou nesta semana a entrega de 
novas armas e munições para a Guarda 
Municipal de Jaguariúna. “Fizemos um 
investimento inédito na segurança pú-
blica da nossa cidade. Compramos 20 
pistolas 9mm, 4 carabinas, 3 armas de 
calibre 12, 5 armas não letais (tasers) e 
mais 3 mil munições”, disse o prefei-
to nas redes sociais. “Todo esse arma-
mento será direcionado para os nossos 
policiais municipais que, a partir de 
agora estarão melhores equipados para 
proteger a população”, concluiu.

Mais emprego
Jaguariúna registrou a criação de 

mais 53 postos de trabalho no mês de 
fevereiro, de acordo com os dados do 
Novo Caged, do Ministério do Traba-
lho, divulgados nesta semana. O núme-
ro é mais do que o dobro do registrado 
em janeiro, quando foram geradas 25 
vagas formais de trabalho, totalizando 
78 novos postos no primeiro bimestre 
do ano. Em fevereiro, foram 1.276 ad-
missões e 1.223 demissões, segundo 
o Caged. No ano passado, Jaguariúna 
criou cerca de 3,3 mil novas vagas de 
emprego, recuperando todas as vagas 
fechadas devido às restrições impostas 
pela de coronavírus e ainda gerando 
outros 2,6 mil novos postos com car-
teira assinada

Planejamento na Saúde
Profissionais da rede municipal de 

Saúde de Jaguariúna e do Conselho 

Municipal de Saúde discutiram nesta 
quarta-feira, dia 30, o Plano Municipal 
de Saúde para o quadriênio 2022-2025 
e a Programação Anual de Saúde para 
este ano, além da apreciação do Rela-
tório de Gestão 2021. O encontro foi 
realizado no Hotel Matiz, em Jaguari-
úna. Segundo a secretária de Saúde de 
Jaguariúna, Maria do Carmo de Olivei-
ra Pelisão, os assuntos integram o pla-
nejamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS), requisito que atende a legisla-
ção em saúde e é um dos mecanismos 
que asseguram a unicidade e os princí-
pios constitucionais do SUS. 

Parlamento
O Parlamento Metropolitano da 

Região Metropolitana de Campinas 
(RMC) se reuniu nesta sexta-feira, dia 
01, em Vinhedo. O presidente da Câ-
mara Municipal de Jaguariúna, Afonso 
Lopes da Silva, o Silva, participou do 
evento.

Novo comandante
Por falar em Silva, o presidente da 

Câmara recebeu a visita, na segunda-
-feira, 28, do sub-tenente do 26º Ba-
talhão da Policia Militar do Estado de 
São Paulo, Valdir Pozzer, novo coman-
dante do Pelotão da PM de Jaguariúna. 
Na ocasião, Silva aproveitou para dar 
as boas-vindas ao novo comandante. 
“Excelente oportunidade para falarmos 
sobre a Segurança Pública em nosso 
município, suas necessidades e ações 
para garantir que nossa população se 
sinta e esteja segurança”, afirma.

 Bastidores do poderOs 20 anos da RMC e o papel 
do Parlamento Metropolitano

Nestes 20 anos de 
Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) foi 
montado toda uma estru-
tura administrativa e de 
ações com o intuito de 
implantar políticas so-
ciais integrando todas as 
20 cidades, por meio de 
investimentos da Agem-
camp. Paralelo a isso foi 
criado o Parlamento Me-
tropolitano da RMC, que 
é a união de todas as Câ-
maras Municipais. 

Não temos o mesmo 
papel do Conselho de 
Desenvolvimento que é 
composto pelos prefeitos 
da Região de Campinas; 
nosso papel é de traba-
lhar as demandas sociais 
da população de cada 
cidade e verificar qual a 
melhor resposta de ma-
neira regional e integra-

da com os municípios da 
RMC. Para isso temos 
utilizados os instrumen-
tos da política por meio 
de reuniões com prefei-
tos, secretários estaduais, 
governador, ministérios, 
presidência da Repúbli-
ca, autarquias e entidades 
da Sociedade Civil para 
responder e resolver os 
anseios da população de 
Jaguariúna e em conse-
quência da RMC. 

Como mostrar o re-
sultado dessa integração 
entre as Câmaras? 

Uma questão foi a 
transferências dos ônibus 
Intermunicipais para o 
Terminal Metropolitano 
Magalhães Teixeira em 
Campinas, ao lado da 
Rodoviária, os passagei-
ros esperavam o ônibus 

ao relento, sujeitos a chu-
vas e assaltos. Hoje os 
passageiros tem confor-
to e segurança dentro do 
Terminal; estamos discu-
tindo atualmente o bilhe-
te Único dentro da RMC 
com o governo do estado, 
isso vai trazer economia 
no bolso das pessoas que 
circulam e trabalham na 
região de Campinas. 

Na questão da Saúde 
estamos na luta para a 
implantação do CROSS 
regional, sem falar tam-
bém nos problemas re-
lacionados as nossas 
rodovias. O Parlamento 
Metropolitano da RMC 
vai continuar sua histó-
ria de avançar sempre em 
direção às demandas so-
ciais para atender o povo 
de Jaguariúna e da região 
de Campinas.

Afonso Silva, Vice presidente do Parlamento Metropolitano da RMC e 
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna
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Economia

Alta da Selic, afetando cada 
dia mais a vida dos Brasileiros

Desde 2021 se tem visto 
um crescimento na Taxa Se-
lic. Embora ainda seja des-
conhecida por uma parcela 
alta da nossa população, 
essa taxa é extremamente 
importante em nossas vidas 
cotidianas. Para quem não 
conhece, a Taxa Selic é a 
forma que o Banco Central 
mede a inflação no Brasil. 
Quando a Selic aumenta é 
sinal que estamos em um 
período pior de inflação no 
nosso país, enquanto que 
quando ela diminui signifi-
ca que estamos vivenciando 
um período em que a infla-
ção está mais controlada.

Em linhas básicas é isso 
que a Selic representa em 
nossas vidas, um valor que 
nos mostra quanto a infla-
ção está impactando tudo 
aquilo que produzimos e 
consumimos. Talvez você 
esteja se perguntando afi-
nal como que o banco cen-
tral define qual deve ser a 
Taxa Selic daquele mo-
mento específico.

A Taxa é definida a cada 
45 dias pelos membros do 
Comitê de Política Mone-
tária, mais conhecido como 
Copom. O comitê que tem 
dentre os seus membros o 
presidente do Banco Cen-
tral e o seu vice, além de 

outros membros de insti-
tuições ligadas ao setor fi-
nanceiro, baseia-se em in-
dicadores financeiros para 
definir o percentual da taxa 
para aquele período.

Para além de um simples 
sinalizador a Selic também 
tem uma grande importân-
cia para aqueles que buscam 
aumentar seu patrimônio in-
vestindo sua renda, pois a 
taxa é usada como indexa-
dor por algumas formas de 
investimento.

Dentre elas estão a 
poupança, forma de in-
vestimento mais utilizada 
pela população brasileira 
e talvez a que goze dos 
maiores níveis de confian-
ça dentre todas as formas 
de investimento presentes 
no mercado financeiro, o 
Tesouro Direto e investi-
mentos cujo rendimento é 
baseado no CDI.

Bem, é diante de toda 
esta importância que a 
Selic possui em nossas 

vidas que estamos há 
meses acompanhando a 
sua escalada. Na semana 
passada, o presidente do 
Banco Central, Roberto 
Campos Neto, afirmou 
que este crescimento que 
vem atraindo investidores 
a colocarem o seu dinheiro 
em investimentos de renda 
fixa, que estão mais atra-
entes do que nunca com 
um indexador acima de 
12%, deverá ter um fim no 
mês de maio.

Para ele, 12,75% é o 
máximo que será atingido 
pela taxa no ano de 2022, 
mas há quem discorde dele 
entre especialistas do mer-
cado ligados ao setor pri-
vado. O Relatório Focus 
lançou uma projeção que 
aponta que este valor de-
verá ficar em 13,25%.

Portanto, mesmo dentre 
os mais otimistas a expec-
tativa que se cria para o fu-
turo diante do cenário que 
nos é mostrado atualmente 
pelo mercado financeiro, 
seja ele interno ou externo, 
é de que a inflação cresce-
rá ainda mais, como tam-
bém a taxa Selic crescerá 
ainda mais. Diante disso, é 
necessário nesse momen-
to se planejar ao se fazer 
qualquer tipo de dívida ou 
dar qualquer passo em que 
se comprometa uma parce-
la muito alta da sua renda.

Em momentos como 
esse um grande compro-
metimento da renda são 
quase que um sinônimo 
de endividamento. A for-
te inflação faz com que a 
pessoa endividada cada 
vez menos utilize daquele 
dinheiro que julgava como 
livre para o pagamento da 
dívida adquirida até que se 
chega o momento em que 

estas pessoas se veem em 
uma situação de precisar 
decidir se pagarão suas dí-
vidas ou se deixarão o seu 
nome sujar momentanea-
mente para utilizar aque-
le dinheiro com coisas de 
maior importância como 
moradia e alimento.

Mas, se este com certe-
za não é um bom momen-
to para se contrair dívidas, 
como falei anteriormente, 
este é um ótimo momento 
para aqueles que buscam 
investir. Como diversos in-
vestimentos possuem a Se-
lic como valor indexador da 
sua rentabilidade, quanto 
maior for a taxa logo maior 
será o rendimento obtido 
por parte dos investidores. 
A renda fixa nunca esteve 
tão atrativa nos últimos cin-
co anos e dificilmente vol-
tará a ser um caminho tão 
favorável após esse período 
de alta inflação passar.

Portanto, se você deseja 
fazer o seu dinheiro cres-
cer sem obrigatoriamente 
precisar trabalhar mais eu 
lhe indico ler um pouco 
sobre estas modalidades 
de investimento e quem 
sabe assim você consegui-
rá fazer uma ótima limo-
nada deste limão que é a 
atual inflação do Brasil.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred
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Desde outubro do ano 
de 2011, à Fundação Pro-
con do Estado de São Paulo 
e a Associação Paulista de 
Supermercados (APAS), 
lançaram uma campanha 
educativa chamada “De 
Olho na Validade”. 

Foi pactuado um acor-
do entre à Fundação Pro-
con do Estado de São 
Paulo e a APAS, prevendo 
nos seus termos do refe-
rido acordo, que no caso 
do consumidor encontrar 
produto vencido no ponto 
de venda, receberá gratui-
tamente outro dentro do 
prazo de validade, sem 
custo adicional, ou seja, 
se o consumidor estiver 
dentro do estabelecimento 
comercial que venda pro-
duto alimentício, e encon-
trar um ou mais produtos 
com data de validade ven-
cida, esse consumidor terá 
direito a outro produto, 
tanto quanto for encontra-
do pelo consumidor, sem 
custo, de forma gratuita. 

Exemplificando: Se em 
um determinado estabe-
lecimento comercial que 
tem produto ou produtos 
com data de validade ven-
cida, e o consumidor en-
contrar um, terá direito ao 
mesmo produto sem cus-
to, não sendo necessário 

pagar pelo produto, e nem 
será obrigado levar um 
produto da mesma espécie 
caso não queira.  

Da mesma forma, se o 
consumidor encontrar 5 
produtos, terá direito esse 
consumidor de levar esses 

5 produtos sem custo ne-
nhum, e assim, sucessiva-
mente. 

Se o estabelecimento 
não possuir o mesmo pro-
duto em questão, deverá 
entregar um similar e de 
igual valor. 

Essa campanha vale 
para os supermercados 
que aderiram ao acordo, 
porém, é bom lembrar, 
que produtos vencidos na 
gôndola geram multa por 
descumprimento ao nosso 
Código Consumerista, no 

seu artigo 18, parágrafo 
6º, inciso l, do CDC, ve-
jamos:

Art. 18. Os fornecedo-
res de produtos de con-
sumo duráveis ou não 
duráveis respondem soli-
dariamente pelos vícios de 
qualidade ou quantidade 
que os tornem impróprios 
ou inadequados ao consu-
mo a que se destinam ou 
lhes diminuam o valor, 
assim como por aqueles 
decorrentes da dispari-
dade, com a indicações 
constantes do recipiente, 
da embalagem, rotulagem 
ou mensagem publicitária, 
respeitadas as variações 
decorrentes de sua nature-
za, podendo o consumidor 
exigir a substituição das 
partes viciadas.

§ 6° São impróprios ao 
uso e consumo:

I - os produtos cujos 
prazos de validade este-
jam vencidos.

Caso haja denúncia por 
conta dessa prática, fica o 
fornecedor passivo de ser 
autuado e ter que pagar um 
elevado valor por conta de 
não ter a atenção com a 
comercialização dos pro-
dutos que estão expostos 
aos consumidores.  

A campanha desenvol-
vida pela Apas e pela Fun-

dação Procon do Estado 
de São Paulo, tem o ob-
jetivo de incentivar uma 
atenção maior ao prazo de 
validade, não só do for-
necedor, que proporciona 
outro item gratuitamente, 
mas também do consu-
midor que é estimulado a 
observar a informação dos 
produtos que levam para 
sua mesa. 

O consumidor não 
pode agir de má-fé, indo 
até o supermercado, es-
condendo itens que estão 
próximos da data de ven-
cimento e voltando dias 
depois exigindo produtos 
de graça, conforme esta-
belece o acordo. 

Quem assim procede, 
está cometendo crime de 
estelionato, não dando o 
direito ao consumidor de 
ter produto ou produtos 
sem custos, pois, confor-
me o nosso Código de De-
fesa do Consumidor, só dá 
direito ao consumidor de 
boa-fé. 

Por isso, sejamos pru-
dente e vamos agir dentro 
da legalidade, fora da le-
galidade é pratica de ato 
lesivo a um determinado 
bem jurídico, sendo, por-
tanto, crime. 

Um abraço a todos e um 
excelente fim de semana.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Produto com data de validade vencida 
deve ser trocado por outro dentro da 
validade, sem custo ao consumidor

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO
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Saúde e Bem-estar

Você tem fome do quê?
Alimentação é muito 

mais do que ingerir nu-
trientes. O ato de comer 
implica desde o significa-
do de afeto, comensalidade 
e o comer em si, a partir da 
das interações sociais, eco-
nômicas e psicológicas.

Cada ser humano é úni-
co, mas vamos entender 
o que é a fome? “A fome 
pode ser entendida como 
um bom hambúrguer”, se-
gundo minha aluna. 

Fome física: A fome 
pode ser entendida como 
carência de comida, gerada 
por estímulos e entendida 
como fisiológica.  Chega-
mos a sentir dor, irritação, 
dor de cabeça, amargor na 
boca, tontura e outros si-
nais e sintomas físicos. 

Devemos considerar o 
ritmo circadiano, fatores 
neuroendócrinos e ainda 
características tais como: 
visão, olfato, audição e al-
terações fisiológicas pro-
vocadas em algumas situ-
ações especificas causadas 
por doenças.

Fome emocional: sus-
tenta estímulos também fi-
siológicos, mas intricados 
e por meio de gatilhos que 
disparam a compensação 
ou hábitos compulsivos, 
que tem por base a emoção, 

desencadeada por pensa-
mentos conflitantes ou er-
rôneos. Participa do nosso 
sistema de “recompensa”, 
merecimento ou prêmio, 
uma resposta ao estresse, 
ansiedade, tristeza.

E ainda a consideração 
social, em “COMEmorar” 
em festas jantares, que 
mesmo satisfeitos continu-
amos a comer. Existe ainda 
a VONTADE, aquela pre-
ferência, aquela “ordem” 
em comer algo em espe-
cífico, associada a fome 
emocional ou não, pode 
ser o reflexo de hábitos au-
tomáticos.

Perguntas significa-
tivas: Qual a sua fome? 
Preciso mesmo comer? 
Reconheço quando estou 
satisfeito? O que estou 
sentindo enquanto como? 

Sugestões: Pratique a 
nutrição amorosa e aco-
lha seu paciente, usando 
técnicas atuais, como por 
exemplo pontuar a fome e 
saciedade. Podemos usar o 
comer intuitivo, procuran-
do o alinhamento das emo-
ções e despertar dos senti-
dos, tais como: tato, olfato, 
visão, audição e sabor. E 
principalmente ferramen-
tas do coach em saúde com 

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

Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar

Consultas: (19) 998710507
Instagram:@dravanessacoutinho

DIVULGAÇÃO

perguntas significativas 
para gerar a mudança do 
estado mental e ampliar a 

percepção, e gerar mini-
-hábitos.

Perceba! Desperte e 

entenda a diferença de co-
mer com fome emocional 
ou física, de entender a 

diferença entre vontade e 
fome, perceber e treinar a 
sua saciedade!
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Inscrições abertas para o Workshop de Páscoa 
promovido pelo curso de Gastronomia à comunidade

O curso de Gastrono-
mia do Grupo UniEduK 
está com inscrições aber-
tas à comunidade para o 
Workshop de Páscoa. As 
vagas são limitadas (30 
participantes por dia), 
portanto, os interessados 
devem realizar a inscri-
ção pelo link: Workshop 

de Páscoa (https://docs.
google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScCD_xwC-
C M 1 m J a 4 p 8 H 7 N f -
4GBbAdChTBwWGa-
5 B C I E M p f m w g u e A /
viewform.

As aulas acontecem na 
segunda-feira, 04, na Uni-
FAJ (campus II), em Ja-

guariúna, e na quarta-feira, 
06, na UniMAX (campus 
I), em Indaiatuba. Em am-
bas as datas, o início do 
evento é previsto para às 
19h30.

No evento, os alunos 
do primeiro semestre do 
curso irão ensinar como 
preparar três tipos de ovos 

de chocolate e como é 
possível vendê-los. A ini-
ciativa será realizada com 
o objetivo de divulgar co-
nhecimento a fim de gerar 
impacto positivo na vida 
das pessoas, principalmen-
te, de quem precisa de uma 
renda extra.

Todos os alunos do pri-

meiro semestre estarão en-
volvidos na ação, dando su-
porte e no pré-preparo, além 
de ministrarem as aulas.

Além de todo o conhe-
cimento compartilhado do 
Workshop, o gestor acadê-
mico do curso de Gastro-
nomia, professor Sérgio 
Rischiotto, revela que tam-

bém haverá sorteio de ovos 
de Páscoa e entrega de 
brindes aos participantes.

Esta ação demonstra, na 
prática, mais uma iniciati-
va do Grupo UniEduK que 
favorece além dos alunos 
a comunidade local onde 
estão inseridas suas insti-
tuições de ensino.

educação

Durante 
Workshop, 
alunos de 
Gastronomia 
ensinarão 
como fazer 
ovos de Páscoa, 
com o intuito 
de agregar 
conhecimento a 
fim de auxiliar 
na geração de 
renda extra 
à população 
durante esta 
época do ano

BAILE COM ATRAÇÕES MUSICAIS EM 3 AMBIENTES

HAVAÍ
Baile e domingueira 

do 

PROIBIDA A ENTRADA COM BONÉ OU TOUCA

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

NAS PISCINAS:
- SAPO BRASILIS BANDA SHOW 
+ ATRAÇÃO SURPRESA 

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

NA ALBATROZ:
- PRETINHO DA HORA 
- DJs TROKSOM

MESAS
PISCINA - 160,00
SALÃO - 80,00

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

PONTOS DE VENDAS

APOIO:

ZN
ZANELATO 

ENGENHARIA

no Cosmopolitano Futebol Clube

23.04

E no dia seguinte 
tem Domingueira

nas piscinas!

23 horas

Sócios FREE

Traje branco ou 
orido obrigatório

24/4 - das 17h às 22h

Baile

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

Intitulado como Aplica-
dor Legal, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), em parce-
ria com a Croplife Brasil, o 
Sindicato Nacional da Indús-
tria de Produtos para Defesa 
Vegetal (Sindiveg) e o Servi-
ço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (Senar), lançaram 
o Programa Nacional de Ha-
bilitação de Aplicadores de 
Agrotóxicos e Afins. A medi-
da é prevista no Decreto Nº 
10.833/2021, que determi-
nou a criação de registros de 
aplicadores, com a obrigato-
riedade de treinamento para 
os profissionais aplicadores 
em campo. A capacitação é 
importante para aumentar a 
conscientização sobre riscos, 
bem como orientar a aplica-
ção adequada visando à pro-
teção do meio ambiente, à 
segurança alimentar e às me-
lhores práticas para a saúde 
humana. Até 2026, estima-se 
a capacitação e registro de 2 
milhões de agricultores.  

“Os problemas que iden-
tificamos no Brasil sobre os 
defensivos agrícolas estão 
relacionados ao uso errado 
ou desvio de uso. A capaci-
tação de todos que, de algu-
ma forma, estão envolvidos 
na aplicação de insumos é o 
caminho para reduzir con-
sideravelmente esses pro-

blemas”, destaca a ministra 
Tereza Cristina. Ela acres-
centou que a capacitação irá 
combater a desinformação 
sobre o uso desses insu-
mos na produção agrícola. 
“É necessária uma grande 
mobilização nacional para 
atingirmos nosso objetivo e 
mostrar que, sim, os defen-
sivos são fundamentais para 
garantirmos a segurança ali-
mentar em todo o mundo, 
mas que é a segurança para 
o aplicador, para o meio am-
biente e para o consumidor 
final que são fundamentais”. 
Durante o evento de lança-
mento do programa foi as-
sinado um Protocolo de In-
tenções entre a Secretaria de 
Defesa Agropecuária, a Cro-
pLife Brasil, o Sindiveg e o 
Senar, visando a elaboração 
de um Plano de Trabalho 
para a consecução de cursos 
de capacitação destinados 
à aprovação do registro de 
aplicador de agrotóxicos e 
afins. “O programa é a união 
dos esforços do governo e 
da iniciativa privada para fa-
zer um grande programa de 
capacitação, que tem como 
desafio de em cinco anos 
alcançar todos os produto-
res e trabalhadores rurais 
que manuseiam defensivos 
agrícolas. A criação do ca-
dastro de aplicadores é uma 

evolução da legislação em 
benefícios dos agricultores 
para que possamos melhorar 
a qualidade de vida no cam-
po”, destaca o secretário de 
Defesa Agropecuária, José 
Guilherme Leal. A estima-
tiva é capacitar cerca de 2 
milhões de trabalhadores e 
produtores rurais no perí-
odo. Entre os objetivos do 
grupo, está o de treinar pro-
fissionais do ramo da agri-
cultura para a capacitação de 
aplicadores de agrotóxicos e 
afins quanto ao uso correto 
e seguro dessas substâncias; 
aumentar a segurança no 
transporte dos agrotóxicos 
e afins, desde a revenda até 
a propriedade rural; aumen-
tar a segurança no armaze-
namento de agrotóxicos na 
propriedade rural; reduzir 
impactos ao meio ambien-
te advindos do mal uso das 
substâncias; aumentar a 
eficiência da aplicação de 
agrotóxicos; diminuir os ris-
cos de intoxicações dos apli-
cadores; e produzir alimen-
tos conformes, quanto aos 
limites máximos de resíduos 
permitidos. O presidente da 
CropLife Brasil, Christian 
Lohbauer, disse que um dos 
focos é treinar “pequenos 
produtores, os mais vulnerá-
veis, que lidam com hortali-
ças, por exemplo” para que 

os insumos sejam melhor 
aproveitados com eficiência 
e segurança.  

Plataforma e Aplicativo 
Por meio do Movimento 

Brasil Competitivo (MBC), 
Croplife Brasil e Sindiveg, 
foi desenvolvida uma pla-
taforma com interface web 
que irá cadastrar e habilitar 
agricultores e aplicadores 
de agrotóxicos e afins, bem 
como instituições e profis-
sionais que realizarão esse 
treinamento. Também será 
disponibilizado um aplicati-
vo para celular que será utili-
zado para emissão da cartei-
ra digital de habilitação dos 
aplicadores que obtiverem o 
certificado de conclusão dos 
cursos de capacitação junto 
às entidades credenciadas 
pelo Mapa nos Estados e no 
Distrito Federal. “O agricul-
tor aprovado no curso rece-
berá uma carteirinha digital 
de aplicador de agrotóxico, 
semelhante à CNH digital 
disponibilizada hoje”, ex-
plica o secretário de Defesa 
Agropecuária. 

 Capacitação 
Aproveitando a experi-

ência de mais de 20 anos do 
Senar, do Sindiveg e da Cro-
pLife Brasil nesse tipo de 
treinamento, as capacitações 

serão ofertadas em cursos 
presenciais, semipresenciais 
e ensino à distância (EAD). 
O cadastro dos aplicadores de 
agrotóxicos e afins deverá ser 
solicitado junto aos órgãos 
de agricultura da Unidade da 
Federação onde residem. O 
vice-presidente do Conselho 
Executivo do Sindiveg, João 
Sereno Lammel, destacou 
que os treinamentos já estão 
ocorrendo por meio de uma 
plataforma on line e gratuita 
do Sindiveg. “Os módulos 
[cinco] foram desenvolvidos 
por especialistas, com base 
em pesquisa e tecnologias”. 
O conteúdo mínimo do curso 
que capacitará os aplicadores 
de agrotóxicos para a obten-
ção do registro, contemplan-
do as exigências da Anvisa 
e do Ibama, foi estabelecido 
na Portaria nº 410, publicada 
nesta quinta-feira (17). Con-
teúdos adicionais poderão 
ser ofertados para atender 
peculiaridades locais ou re-
gionais, mas não constitui-
rão impedimento ao registro 
de aplicador de agrotóxicos 
e afins previsto no Decreto 
nº 4.074, de 4 de janeiro de 
2002. “Já fizemos várias ca-
pacitações. Agora, temos um 
conteúdo mínimo e obrigató-
rio”, ressaltou o diretor-geral 
do Senar, Daniel Carrara. 
Para atender os interesses da 

Anvisa e do Ibama, destaca-
-se que serão abordados con-
teúdos referentes à seguran-
ça na aplicação como o uso 
correto do EPI, intervalo de 
segurança, período de carên-
cia, interpretação do rótulo 
e da bula, o transporte e ar-
mazenamento dos agrotóxi-
cos em propriedades rurais, 
cuidados para evitar a deri-
va, regulagem, calibração e 
manutenção do pulveriza-
dor, cuidados com a limpeza 
dos equipamentos (lavagem 
e descontaminação) e o des-
tino final de embalagens va-
zias ou com sobras pós-con-
sumo. O diretor-presidente 
da Anvisa, Antônio Barra 
Torres, reiterou o compro-
misso da agência em conti-
nuar na missão de promover 
a saúde dos cidadãos. A An-
visa e o Ibama participaram 
da elaboração dos conteúdos 
mínimos dos cursos. 

Fonte: https://revistacultivar.
com.br/noticias/governo-lanca-pro-
grama-nacional-de-habilitacao-de-
-aplicadores-de-defensivos?utm_
medium=email  

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

É importante analisar 
todos os detalhes deste 
contrato para verificar se 
realmente é uma boa solu-
ção para aquilo que busca, 
então vamos lá.

O que é arrendamento 
rural?

O arrendamento rural é 
o contrato aonde uma pes-
soa cede à outra, por tem-
po determinado ou não, o 
uso de partes ou do todo 
de um imóvel rural, po-
dendo ou não incluir ou-
tros bens, com o objetivo 
de realizar nele alguma 
atividade agrícola median-
te um pagamento.

Sendo essa uma boa 
opção para produtores 
que não tem um local pró-
prio para produzir, assim 
como a proprietários de 
terra que não tem uso so-
bre a mesma.

Prazo mínimo 
do contrato de 
arrendamento rural

Visando a segurança 
do contrato, o decreto n.º 
59.566/66 e o Estatuto da 
Terra determinam prazos 
mínimos de vigência do 
contrato. 

03 anos: Arrendamen-
tos em que ocorram ati-
vidades de exploração de 
lavoura temporária e/ou de 
pecuária de pequeno e mé-
dio porte;

05 anos: Arrendamen-
tos em que ocorram ativi-
dades de exploração de la-
voura permanente e/ou de 
pecuária de grande porte 
para cria, recria, engorda 
ou extração de matérias 
primas de origem animal;

07 anos: Arrendamen-
tos em que ocorram ativi-
dades de exploração flo-
restal.

Caso o arrendatário 
explorar uma cultura cuja 
não possa ser recolhida 
antes do término do pra-
zo do contrato, este deve 
acordar anteriormente 
com o proprietário da ter-
ra como será o pagamen-
to pela utilização da terra 
ao prazo excedente. Res-
saltando que o prazo do 
contrato de arrendamento 
sempre tem o seu término 
após a última colheita ou 
se for o caso, dos animais 
de abate.

Renovação do contrato.
Vale lembrar que o 

arrendatário sempre terá 
preferência na renovação 
do contrato, e na possibi-
lidade de existirem pro-
postas de terceiros, este 
deverá ser avisado pelo 
proprietário extrajudicial-
mente em até seis meses 
antes do término do con-
trato.

E caso não haja essa 
notificação extrajudicial, o 
contrato será renovado au-
tomaticamente, isto desde 
que o proprietário da terra 
não manifeste sua desis-
tência ou envie uma nova 
proposta nos 30 (trinta) 
dias seguintes a renovação, 
reforçando que qualquer 
destes atos, desistência, 
renovação ou o encerra-
mento, sejam registrados 
no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos.

É de grande importân-
cia a participação de um 
profissional especialista 
na área para que sejam 
evitados problemas e pre-
juízos futuros. Na próxi-
ma semana falaremos um 
pouco mais deste contra-
to que é tão importante e 
presente na vida do pro-
dutor rural. Até lá!

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Entendendo o arrendamento rural (1)

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

Governo lança programa nacional de habilitação de aplicadores de defensivos 
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Guarani FC assume liderança do Interior 
Cup nas categorias sub 12 e sub 14 

5ª Copa Kremer de Futebol Varzeano é totalmente grátis aos morungabenses

Brasil escapa de Alemanha e Holanda e não deve ter dificuldades para 
avançar as oitavas de final da Copa do Mundo do Quatar

Departamento de Esportes está com inscrições abertas para 
escolhinhas de esportes e 5ª Copa Kremer de Futebol Varzeano

Esportes

No último final de se-
mana as categorias de 
base do Guarani FC rece-
beram as equipes do Atlé-
tic Academy (Jaguariúna 
FC)  em Morungaba em 
jogos válidos pela tercei-
ra rodada do Interior Cup. 
Na oportunidade foram 
duas derrotas e duas vitó-
rias, sendo que essas duas 
vitórias proporcionaram a 
liderança dos respectivos 
grupos nas categorias sub 
12 e sub 14 ao bugre. 

Abrindo a rodada pela 
categoria sub 11 o Guara-

ni perdeu de virada, após 
estar vencendo o primei-
ro tempo por 1 a 0 e no 
segundo tempo sofreu 4 
gols de bola parada. Na 
categoria sub 12 os donos 
da casa dominaram toda 
a partida vencendo por 3 
a 0. No sub 13 a grande 
surpresa negativa, pois o 
alvi verde foi derrotado 
por 3 a 1. 

Fechando a rodada pela 
categoria 14 a equipe alvi 
verde segue numa bela 
crescente, venceu por 2 a 
0. Detalhe curioso é que 

essa partida foi a terceira 
vitória consecutiva da ca-
tegoria sub 14 por 2 a 0 
e sem tomar nenhum gol. 
Na manhã deste sábado, 
02, o Guarani FC enfrenta 
o Unidos do Cordenonsi 
(Rio Branco EC) na cida-
de de Americana em jogos 
válidos pela 4ª rodada do 
Interior Cup – 2022.

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

A segunda iniciativa do 
departamento de esportes 
é a organização e a reali-
zação da 5ª Copa Kremer 
de Futebol Varzeano. Essa 
competição é exclusiva 
para atletas de Morun-

gaba, sendo assim, quem 
desejar participar deve 
residir ou trabalhar na Es-
tância. 

As inscrições estão 
abertas entre os dias 21/03 
e 11/04 e início previsto 

para o dia 23/04 com jo-
gos aos sábados, domin-
gos e feriados nos estádios 
Leonardo Frare e Fiora-
vante Frare. O tradicional 
campeonato morungaben-
se terá como patrocinador 

máster a cervejaria Kre-
mer e não terá nenhum 
tipo de taxa, ou seja, será 
totalmente grátis. 

A expectativa da orga-
nização é que no mínimo 
10 equipes participem da 

competição municipal. Os 
interessados devem entrar 
em contato com Marcelo 
ou Constante de segunda 
a sexta feira em horário 
comercial no ginásio de 
esportes Luis Seraphim 

ou pelo 
fone (11) 
4 0 1 4 -
8001.

A Diretoria de Turis-
mo, Cultura., Esportes e 
Lazer de Morungaba está 
retomando vários de seus 
projetos esportivos que 
estavam parados devido 
a Covid-19, entre eles, as 
escolinhas de esportes e 
a 5ª edição da Copa Kre-
mer de Futebol Varzeano 
que é totalmente grátis 
para os morungabenses. 

Ambas estão com inscri-
ções abertas. 

As escolas de esportes 
serão retomadas por meio 
de uma parceria entre o 
SESI e a empresa MALI-
BER TEXTIL, as quais, 
serão voltadas para crian-
ças e jovens com idades 
entre 6 e 15 anos, sendo 
assim, foi dado o pontapé 
inicial para as duas ativi-

dades na estância climá-
tica. O departamento de 
esportes comunica tam-
bém que em breve novos 
projetos serão lançados.

                 
Escolinhas de esportes 
devem atendem 200 
alunos

Começando pela esco-
la de esportes “atletas do 
futuro” em parceria com 

o SESI, na segunda-fei-
ra o departamento de es-
porte morungabense deu 
início aos trabalhos de 
divulgação e inscrição de 
crianças e jovens de 6 a 
15 anos na rede munici-
pal e estadual de ensino. 
As atividades esportivas 
de futsal, basquete, vôlei 
e handebol serão reali-
zadas em dois locais no 

contra turno escolar, ou 
seja, de manhã e a tar-
de, no ginásio de espor-
tes Luis Seraphim e na 
quadra poliesportiva da 
EMEF Hamilton Fede-
ricci localizada no bair-
ro Parque das Estância a 
partir de abril. 

O objetivo desse pro-
grama social é atender 
200 alunos e retomar as 

tradicionais escolinhas 
de esportes da cidade 
que atraiam centenas de 
jovens de segunda a sex-
ta feira para à pratica de 
desportiva e estavam pa-
radas praticamente a dois 
anos devido a pandemia. 
Maiores informações 
pelo fone (11) 4014-
8001com a Profª Tatiane 
Marcasssa.

DIVULGAÇÃO

4ª rodada do campeonato ocorre neste fim de semana

Equipe sub 12 do Guarani FC

Confira todos os grupos do torneio que começa no dia 21 de novembro deste ano
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Doenças respiratórias 
em pets

No início do outono/
inverno, assim como nós 
seres humanos, aumenta a 
ocorrência de problemas 
respiratórios nos nossos 
animais de estimação. Os 
principais sintomas são: 
tosse, dificuldade para 
respirar, espirros, secre-
ções nasais.

Dentre as principais pa-
tologias (doenças), podemos 
destacar: rinite, sinusite, co-
lapso da traqueia, bronquite 
alérgica, asma brônquica e 
pneumonia. O diagnóstico é 
feito por meio de exame clí-
nico minucioso, radiografias 
e exames laboratoriais.

Raças braquicefálicas, 
ou seja, aquelas de foci-
nho curto, normalmente 
apresentam dificuldade 
respiratória mais intensa. 
Como exemplo, pode-
mos citar os cães das ra-
ças Pug, Shih Tzu, Lha-
sa Apso, Bulldog Inglês, 
Bulldog Francês, Boxer, e 
os gatos da raça Persa.

Animais idosos podem 
apresentar doença pul-
monar obstrutiva crônica 
(DPOC), como consequ-
ência de bronquite crônica 
e fibrose pulmonar. Tais 

DIVULGAÇÃO

pacientes costumam exibir 
dificuldade expiratória, em 
razão de elasticidade pul-
monar diminuída.

DICA: em épocas de 
clima seco, o uso de ne-
bulizadores pode ser útil 
para manter as vias aére-

as hidratadas.
É importante levar seu 

pet ao veterinário logo 
nos primeiros sinais de 

desconforto respiratório. 
Afinal, algumas pato-
logias podem progredir 
rapidamente, colocando 

em risco a vida do pa-
ciente.

É isso aí, pessoal. Até 
a próxima edição!
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Em primeiro lugar, os sapatos tinham a 
finalidade de proteger os pés, entretanto, 
ao longo das décadas isso mudou! Certa-
mente, o sapato se tornou uma paixão no 
universo feminino, ele pode ser:

• clássico
• moderno
• futurístico ou
• de grife como: o Christian Louboutin, 

praticamente o sonho de toda mulher!

Dificilmente uma mulher resiste a 
um novo par de sapatos. Algumas dizem 
que sentem o coração bater mais forte 
quando encontram um novo modelo em 
uma vitrine. Outras afirmam que gostam 

mais de comprar sapatos do que roupas 
e acessórios.

Certamente, a sensação de comprar 
um novo par de sapato é a melhor do 
mundo. Há quem diga também que, o 
modelo certo pode deixar a mulher sexy e 
empoderada.

Ou seja, são tantos argumentos para 
adquirir um novo par de sapato que eu 
poderia passar o dia todo aqui escreven-
do. Por esse motivo já foi feito até pesqui-
sa sobre o assunto.

Segundo pesquisadores, comprar sa-
patos causa um efeito antidepressivo so-
bre as mulheres. Além de todos os benefí-
cios, traz felicidade e bem estar e elimina 

a ansiedade, mas um bom motivo para 
compra sapatos, desde que isso não inter-
fira nas suas finanças.

Mas, em contra partida também existe 
uma pesquisa na Universidade de Kansas, 
que diz que os sapatos definem sua perso-
nalidade. Resumindo, de qualquer forma:

• aberto
• fechado
• de salto alto
• baixo ou
• colorido.
Essa paixão por sapatos que nós mu-

lheres temos, já vem de longas décadas e 
a tendência é continuar. Afinal, amamos 
mesmo sapatos!

Se há pouco tempo o crochê era algo visto como 
algo antigo e de avó, as impressões mudaram 
completamente esse ano. As celebridades estão 
aderindo essa tendência, seja roupas, acessórios ou até 
biquínis.
A tendência do crochê surgiu nos anos 70, que traz uma 
vibe “cool”, super divertida e com a cara do verão em 
todas as produções. 
A peça mais procurada são os croppeds, super 
confortáveis e modernos. Para mais dicas sigam @
lojapaulasavioli

Paula Partyka

O corpo humano é composto por 70% 
de água. Sem ela não haveria vida. É 
importante para os órgãos internos e 
externos, como a pele.
Apesar disso, muitas pessoas 
negligenciam o seu consumo e os 
prejuízos podem ser percebidos 
por uma pele ressecada e sem 

elasticidade. E o envelhecimento 
precoce, pesadelo de muitas pessoas, 
também está diretamente ligado ao 
consumo de água.
Além do prejuízo por pouca ingestão, 
os banhos quentes também fazem 
mal para a pele, pois também acabam 
ressecando-a. Mas, apesar disso, 
muitas pessoas não abrem mão de um 
banho quente quando o inverno chega.

É importante saber que a água quente 
tira a oleosidade natural da pele e 
deixa-a desidratada. Com isso, a pele 
precisa produzir ainda mais óleo, o 
que pode causar dilatação nos poros. 
Quando se fala em lavar o rosto, a 
água deve ser usada morna ou fria, 
obrigatoriamente, para não causar 
danos. A água fria ajuda a diminuir a 
vermelhidão, irritação de dermatites 

e outras sensibilidades da pele e até 
o tamanho dos poros. Além disso, 
as baixas temperaturas ativam a 
circulação sanguínea, o que dá um 
viço natural à pele. 
Portanto, garanta o consumo 
adequado de água e a temperatura 
correta para seus banhos. Preserve o 
maior órgão do seu corpo e garanta os 
benefícios.

“Toda mulher parece uma árvore. Nas camadas mais 
profundas da sua alma ela abriga raízes vitais que puxam a 
energia das profundezas para cima, para nutrir suas folhas, 
flores e frutos. Ninguém, compreende de onde uma mu-
lher retira tanta força, tanta esperança, tanta vida. Mesmo 
quando são cortadas, tolhidas, retalhadas de suas raízes 
ainda nascem brotos que vão trazer tudo de volta à vida 
outra vez. Elas têm um pacto com essa fonte misteriosa 
que é a natureza”.

Essa frase de Clarissa Pínkola Estés, psicóloga Junguia-
na, poeta e escritora norte-americana, especializada em 
traumas pós-guerra, define a mensagem que eu quero 

passar pra vocês. Toda metamorfose, toda mudança co-
meçam de dentro pra fora. Primeiro você muda, depois 
você muda o mundo.

Esse é o caminho!
O processo de autoconhecimento é lento, lindo e pre-

ciso. Permita-se olhar para dentro. Talvez você “adie” essa 
viagem há tanto tempo por temer se deparar apenas com 
suas fraquezas. Elas existirão, certamente. Mas o prazer de 
descobrir suas forças, suas virtudes, e superar seus medos, 
ultrapassa qualquer coisa.

DECIDA investir em você. DECIDA não adiar mais. DECI-
DA ser feliz. SER VOCÊ!

Sapatos e Mulheres: um caso de amor!

Pouca ingestão de água e banhos muito quentes fazem mal para a pele

O crochê voltou com tudo

22

Pipoca, prédios, árvores. Tudo começa 
explodindo de dentro pra fora

Fabi Franco
@fabi_franco

Vitória Savioli 
Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi
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CENTRO DE AUTISMO DE HOLAMBRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA ASSEMBLEIA GERAL   DE CONSTITUIÇÃO DE 
ASSOCIAÇÃO E APROVAÇÃO DE ESTATUTO

Ficam convocados todos os interessados, para a realização da assembleia geral de constituição da 
associação CENTRO DO AUTISMO DE HOLAMBRA, aprovação de estatuto e eleição da primeira 
diretoria, a realizar-se no próximo dia cinco de abril de dois mil e vinte e dois (05/04/2022) no 
endereço Praça Euzébio Tobias - Bentão às 16:30h em primeira convocação e as 17h em segunda 
convocação com qualquer quórum dos presentes, onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:

1) Constituição do Centro de Autismo de Holambra;
2) Apreciação e aprovação do estatuto;
3) Eleição para os órgãos dirigentes;
4) Plano de trabalho;
5) Assuntos gerais.

Holambra, 02 de abril de 2.022.

VERIDIANA MELLILO                 MIGUEL ALBERTO VIEIRA GARBIM     

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA DO JAGUARY
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  
Ficam convocados todos os associados ou seus procuradores legais da 
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA DO JAGUARY, situado à Rua José 
Dias, 100, Reserva do Jaguary, Jaguariúna/SP, a participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada das 09h00 do dia 07/04/2022 até 23h59 
do dia 08/04/2022, sexta-feira, para enfrentamento e contenção da Covid-19 
causada pelo novo Coronavírus, a Assembleia será realizada em ambiente 
on-line, isto é, de forma virtual. 

1. Aprovação para a instalação de câmeras na associação.
2. Aprovação de taxa extra para a instalação de cerca elétrica na associação.

OBSERVAÇÕES:
a) A reunião será realizada no dia 07/04/2022, às 9h em ambiente virtual, para 
o condômino participar deverá acessar a Área do Condômino via web (https://
rmbarroscond.superlogica.net/clients/areadocondomino) ou aplicativo, que 
pode ser baixado acessando a Google Play ou Apple Store, em seguida 
clique na aba Assembleias;
b) A Assembleia Virtual ficará aberta das 9h00 do dia 07/04/2022 até 23h59 
do dia 08/04/2022;
c) O Condômino que ainda estiver com dúvida quanto ao uso do recurso da 
Assembleia Virtual, solicitamos que entre em contato com a Administradora 
RM Barros até 2 dias uteis antes da Assembleia;
d) É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar por procuradores 
na Assembleia Virtual ora convocada, munidos de procuração específica, 
a qual deverá ser digitalizada e encaminhada para a Administradora RM 
Barros, por meio do e-mail jaguariuna@rmbarros.com.br até às 11h00 do dia 
06/04/2022 para que seja possível liberar o acesso para a votação.
e) A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem 
como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.

Jaguariúna, 29 de março de 2022.

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

• AGENTE DE MONITORAMENTO - médio / com 
experiência 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 .

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

• ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - Supe-
rior em Recursos Humanos ou Administração / Ex-
periência em folha pagamento, admissões, rescisões, 
apontamento de cartão ponto, recrutamento e seleção / 
horário de trabalho de Segunda a Sexta das 8h as 18h 
/Salário R$ 2800,00 + Refeição + Convênio Farmácia 
/ Residir em Jaguariúna, Posse ou Holambra  //

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

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

• ATENDENTE COMERCIAL DE IMOBILIÁRIA 
- médio completo / conhecimento de informática e 

CNH B/ atendimento ao público, fazer captação de 
imóveis, levar clientes para visitas/ horário de trabalho 
de segunda a sexta das 09h às 18H, Sábado das 9H às 
13H / salário R$ 1.500,00 + cesta básica R$ 250,00 + 
comissão/ Residir em Jaguariúna .

• CAMAREIRA - alfabetizada / com experiência / horá-
rio 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 traba-
lhar 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, quadros, ligações, dutos, calhas, eletrocalhas 
e instalações / horário de trabalho de segunda a sexta 
das 8h as 18h / Salário R$2.100,00 + 30% de periculo-
sidade + Vale transporte + refeição/ Residir em Jagua-
riúna //

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

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

• MOTORISTA DE CAMINHÃO - alfabetizado / CNH 
D / com experiência,entregas, ajuda carregar/descar-
regar / horário 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 - funda-
mental / com experiência em pintura, alvenaria, car-
pintaria, 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 Refeição / Residir 
em Jaguariuna, Posse e Holambra /

• OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - fundamental 
completo / com ou sem experiência / realizar o pro-
cesso de dobras de chapas conforme especificação 

das peças, execução de corte e operar ponte rolante 
/ horário de trabalho 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 comple-
to / com experiência / CNH AB / realizar o descarre-
gamento 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 di-
ferencial técnico em química ou meio ambiente/ com 
experiência/ monitorar a estação e realizar a manuten-
ção 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 + participação de lucro/ 
Residir em Jaguariúna /

• PEDREIRO - alfabetizado / com experiência / horário 
de trabalho 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 Bicompo-
nente / de segunda à sexta das 14:30h às 00:00 h  / sa-
lário R$ 2500,00 + refeição no local + vale transporte 
e convênio médico //

• POLIDOR DE VEICULOS - alfabetizado/ com expe-
riência/ irá trabalhar com estética automotiva/ horário 
de trabalho de segunda a sexta das 08:00 às 18:00/ Sa-
lário R$ 1582,86 + vale refeição/ residir em jaguariúna 
//

• PORTEIRO - fundamental/ com experiência/ horá-
rio 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 
experiência / atendimento ao cliente por telefone 
, emissão de orçamentos, fechamento de contrato 
, follow-up / de segunda a sexta-feira das 12:00h às 
17:00h + vale transporte / salário R$ 800,00 .

• RECEPCIONISTA - medio - com experiência / horá-
rio de trabalho de segunda a segunda das 15h às 23hs, 

uma folga 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 Holambra / Residir em Holambra, Posse, 
Artur Nogueira e Jaguariúna /

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

• TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 
DE PINTURA - médio completo/ com experiencia / 
assistencia técnica de máquinas de pintura/ CNH A 
OU B e veículo próprio/ horário de trabalho de segun-
da 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 - cur-
so técnico em mecânica/ com experiência/ coleta de 
dados vibracionais, lubrificantes, dados termográfi-
cos, análise de falhas nos instrumentos e abertura de 
correção/ horário de trabalho escala 6x1 de segunda 
à sábado das 05h00 às 13h20/ Salário R$ 3.917,48 + 
assistência médica e odontológica + café da manhã + 
PLR + refeição no local + vale alimentação e demais 
benefícios/ Local de trabalho Amparo /

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

• TERAPEUTA OCUPACIONAL - horário flexível 
- salário a combinar / Residir em Jaguariúna, Posse, 
Pedreira e Holambra //

• TORNEIRO MECANICO - Fundamental /com expe-
riência em metrologia,leitura e interpretação de dese-
nhos, torno e fresa /Horário de trabalho de segunda à 
sexta

VENDEDOR EXTERNO - médio / com ou sem experi-
ência em vendas externas de alimentos / veiculo pró-
prio / horário de trabalho comercial de segunda a sexta 
/ salário R$ 1600,00 + vale alimentação R$170,00 + 
ajuda de custo / Residir em Jaguariúna, Posse, Pedrei-
ra ou Holambra //

EMPREGOS
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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

CRECI: 30434 - J

www.cafcorretora.com.br

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

(19) 3837-4449

ADRIANA SERRAN
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 

ANUNCIE O SEU IMÓVEL  
COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO

 Casa - Estância das Flores, Jaguariúna/SP 

Com 505 m²de Terreno, 297m² constr. 3 
quartos, 4 banhe., 1 vaga, área de lazer. 

R$ 1.500.000,00 - VENDA

 Casa - Estância das Flores, Jaguariúna/SP 
 á 
293m2 constr. / 4 quartos, 1 suíte, 5
banheiros, 02 vagas. Área de lazer

R$  1.600.000,00 - VENDA

Apartamento-Nova Jaguariúna III, Jaguariúna/SP

R$ 2.280,00 - LOCAÇÃO

Casa -  C. Res. Lago da Barra, Jaguariúna/SP

R$ 1.200.000,00 - VENDA

 á 
214m2 constr. / 3 quartos, 3 suíte, 4
banheiros, 1 vaga. 

Com 60m² de área útil, 2 quartos, 1 
banheiro, 2 vagas

(19) 99184-6967

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:

ROBERTO SANTOS BONITO e DANIELA DE JE-
SUS PERON. Ele, de nacionalidade Brasileira, dire-
tor de RH, solteiro, nascido em FERNANDÓPOLIS, 
SP, no dia 24 de março de 1980, residente e domici-
liado na Rua Onda, Nº 276, Núcleo Urbano Parque 
Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filho de AFONSO 
PEDRO BONITO e de CELIA MARIA SANTOS 
BONITO. Ela, de nacionalidade Brasileira, diretora 
de RH, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
07 de dezembro de 1984, residente e domiciliada 
na Rua Onda, Nº 276, Núcleo Urbano Parque Ana 
Helena, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO 
FRANCISCO PERON e de ANA MARIA DE JE-
SUS PERON. 

YURI FELIPE MARQUES e HELEN OLIVEIRA 
DE ABREU. Ele, de nacionalidade Brasileira, opera-
dor de telemarketing, divorciado, nascido em CAM-
PINAS, SP, no dia 22 de março de 1996, residente 
e domiciliado na Rua Narciso Barbosa, Nº 21, Vila 
Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
DIRCEU ALVES MARQUES e de MARIA HELE-
NA PIMENTA MARQUES. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, operadora de caixa, divorciada, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 01 de novembro de 
1998, residente e domiciliada na Rua Narciso Bar-
bosa, Nº 21, Vila Guilherme Giesbrecht, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de DONIZETE PROCOPIO DE 
ABREU e de INÊS APARECIDA DE OLIVEIRA. 

DIOGO COREGIO e PATRÍCIA FERNANDA LU-
CAS DE GODOY. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
motorista, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 07 de março de 1990, residente e domiciliado 
na Rua Guido Tozzi, Chácara Santana, Nº s/n, Tan-
quinho Velho, JAGUARIÚNA, SP, filho de ORLAN-
DO ROMEU COREGIO e de ELZA APARECIDA 
DE MORAES COREGIO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 09 de dezembro de 
1985, residente e domiciliada na Rua Guido Tozzi, 
Chácara Santana, Nº s/n, Tanquinho Velho, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JOSÉ PRETO DE GODOY e de 
CLAUDETE APARECIDA LUCAS DE GODOY. 

LUCAS JOSÉ DA SILVA ROQUE e BETHÂNIA 

SILVA FONSECA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
eletricista, divorciado, nascido em SÃO JOSÉ DO 
ALEGRE, MG, no dia 20 de junho de 1989, resi-
dente e domiciliado na Rua Itapira, Nº 127, Jardim 
Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de RUBENS RO-
QUE e de ROSIMEIRE ALMEIDA SILVA ROQUE. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, manicure, solteira, 
nascida em MARABÁ, PA, no dia 27 de setembro de 
1988, residente e domiciliada na Rua Itapira, Nº 127, 
Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTO-
NIO JOSÉ PEREIRA FONSECA e de FRANCIS-
CA DAS CHAGAS FONSECA DA SILVA. 

CLAUDIO RAFAEL SANTOS AMORIM e NA-
THALLY AGUIAR DOS SANTOS. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, operador de câmara fria, solteiro, 
nascido em SÃO LUÍS, MA, no dia 05 de novembro 
de 1994, residente e domiciliado na Rua Portugal, Nº 
450, Jardim Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
CLAUDIO ANTONIO COSTA AMORIM e de IR-
LANE DA SILVA SANTOS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, assistente de gestão, solteira, nascida em 
SANTOS, SP, no dia 05 de dezembro de 1996, resi-
dente e domiciliada na Rua Portugal, Nº 450, Jardim 
Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filha de EDSON 
LUIZ MATOS DOS SANTOS e de ROSELI DE 
SOUZA AGUIAR. 

LUCIANO APARECIDO FRATA e FLÁVIA JU-
LIANA ROVARON. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, técnico em automação, solteiro, nascido em FLO-
RESTÓPOLIS, PR, no dia 20 de novembro de 1976, 
residente e domiciliado na Rua Daimler João Husch 
Pereira, Nº 374, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JURACÍ APARECIDO FRATA e de MA-
RIA DAS GRAÇAS FRATA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, operadora de produção, solteira, nasci-
da em JAGUARIÚNA, SP, no dia 02 de janeiro de 
1980, residente e domiciliada na Rua Daimler João 
Husch Pereira, Nº 374, Jardim Europa, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de JAIR ROVARON e de ELISABETH 
ZAPAROLLI ROVARON. 

THIAGO DIAS DA SILVA e IARA BARBOSA DE 
LIMA. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
farmácia, solteiro, nascido em COSMÓPOLIS, SP, 

no dia 21 de julho de 1988, residente e domiciliado 
na Rua Doutor Jorge Latour, Nº 1093, Jardim Flam-
boyant, HOLAMBRA, SP, filho de LUIZ FERNAN-
DO DA SILVA e de MARIA LUIZA DIAS DA SIL-
VA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 20 de fevereiro 
de 2001, residente e domiciliada na Rua Osvaldo To-
nini, Nº 158, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JULIO CESAR BARBOSA DE LIMA e de 
SAMARA ALMEIDA PETTA DE LIMA. 

WILLIAM HENRIQUE PANINI e NATALIA RE-
GINA DA CRUZ. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
instalador de acessórios automotivos, solteiro, nas-
cido em CAMPINAS, SP, no dia 10 de setembro de 
1990, residente e domiciliado no Sítio São José, s/n, 
Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDEMIR 
BENEDITO PANINI e de ANA LÚCIA LUIZE PA-
NINI. Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedora, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 18 de 
março de 1996, residente e domiciliada na Rua Car-
valho, Nº 274, Terras da Capela de Santo Antônio, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de NELSON PAULO DA 
CRUZ e de RUTINÉIA DE FATIMA ANTONIO 
DA CRUZ. 

ALEXSANDRO FERREIRA PINHEIRO e TAIS 
FERNANDES FIRMINO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, engenheiro de software, solteiro, nasci-
do em ARACAJU, SE, no dia 18 de junho de 1991, 
residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, 
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
PAULO PINHEIRO FILHO e de GIVANEA FA-
RIAS FERREIRA PINHEIRO. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, engenheira de software, solteira, nasci-
da em CAMPINAS, SP, no dia 06 de agosto de 1991, 
residente e domiciliada na Rua Benedicta Rosa da 
Silva, Nº 364, Vila Real Continuação, HORTOLÂN-
DIA, SP, filha de JOSÉ FRANCISCO FIRMINO e 
de IRACI SANCHES FERNANDES FIRMINO. 

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

JAGUARIÚNA, 31 de março de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000703-86.2018.8.26.0296 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA PAULA COLABONO 
ARIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERGIO ANTONIO SANTARELLI, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 
8090873, CPF 032.965.748-83, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica 
por parte de OTORRINOS CLINICA ESPECIALIZADA LTDA, alegando em síntese: "O requerido não cumpriu com a 
totalidade das obrigações assumidas, ao passo que deixou de solver alguns pagamentos devidos pelos serviços 
prestados". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Jaguariúna, aos 25 de janeiro de 2022. 


