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Artur Nogueira Completa 73 
anos, quem são os anônimos 
que fazem da Cidade um bom 
lugar para se viver?

Jaguars Rugby 
estreia no Paulista

Hertz Som e Acessórios 
inaugura nova casa

Empresária Veridiana Mellilo 
deixa importante legado

Jaguariúna ganha feira 
noturna a partir de maio

Conheça história de gente simples e humilde,  
mas que ajuda a formar um município mais próspero.             Página 6

A Prefeitura de Jagua-
riúna realizará semanal-
mente uma feira noturna 

no Parque Santa Maria. A 
partir de maio, toda quar-
ta-feira o local terá venda 

de comidas populares, be-
bidas, artesanato e produ-
tos orgânicos.     Página 4

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, con-
cluiu a obra que integra um conjunto de ações 
para ampliar o tratamento de efluentes na ci-
dade. Com isso, o tratamento de esgoto na área 
urbana passou de 85,81% para 100%.                 

Página 4

Jaguariúna 
atinge 
100% do 
esgoto 
tratado

O tratamento de esgoto 
na área urbana passou de 
85,81% para 100%

DIVULGAÇÃO

Feira ocorre no Parque Santa Maria

Página 20 Página 15Página 14

Parte da obra – que começou em setembro 
de 2021 – foi realizada sem custos para 
a Prefeitura, fruto de contrapartida de 
empreendimento imobiliário na cidade

IVAIR OLIVEIRA
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Cada eleição é igual a todas as ou-
tras, e cada eleição é diferente de todas 
as outras. Os fatos e sentimentos que 
circunstanciam cada eleição, fazem 
com que elas sejam diferentes entre si.

A polarização nas eleições faz parte 
do processo democrático, mas é im-
portante que essa disputa tenha quali-
dade para não cair no radicalismo.

É necessário que a população cons-
trua, participe e lute por um novo pro-
jeto de país para resolver os problemas 

do povo brasileiro, só assim elegere-
mos nossos melhores representantes 
políticos.

2022 definirá os novos nomes para 
presidente e vice-presidente da Re-
pública; governadores e vice-gover-
nadores de estado e do Distrito Fede-
ral; senadores; e deputados federais, 
além de deputados estaduais e dis-
tritais. Foram mais de 27 mil candi-
datos que concorreram a essas vagas 
em 2018.
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2022: o ano da transformação eleitoral
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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*

Os patriarcas Odoardo Tosi  
e Virgínia Merlo  com  os dois 
primeiros filhos, Onorina e Guí-
do (I) chegaram  ao Brasil   em 
31/12/1895.  Odoardo nascera 
em Villimpenta,Província de 
Mantova, Região da Lombar-
dia.  Era filho de  Giuseppe Tosi 
e Leonilda Bellini. Sua  esposa 
Virgínia, nascera em em Bionde, 
Província de Verona, Região do 
Vêneto.. Filha  de Giovanni Bat-
tista Merlo e de Giovanna Re-
bonato. Odoardo Tosi era cabo 
do exército italiano, grande es-
portista premiado... Mas a vida 
lá era difícil, portanto  emigrou 
para o Brasil. Chegou como colo-
no para trabalhar em fazenda de 
café. Trazia algumas economias.  
Com trabalho e sonho  acumulou 
economia e adquiriu seu primei-
ro sítio chamado Roda D’água, 
no Bairro Pantaleão,  em Ampa-
ro. Lá faleceu seu filho, Guído.(I) 
Lá cresceu e casou-se  sua filha 

Onorina (Rina). E também nas-
ceram mais oito filhos: José Ba-
tista, Adolfo José, Éttore Arman-
do, Antônio, Plínio, Antonieta e 
Guído (II).  Lavrador próspero, 
prole numerosa vendeu seu sítio, 
em Amparo. Mudou-se para  Ja-
guary,  na década de 1920. Aqui 
na vila comprou três proprieda-
des rurais. 1ª- próxima ao Con-
domínio Duas Marias, 2ª- No 
Bairro Capotuna e 3ª- Chamada 
Santa Maria. Esta começava em 
local onde hoje foi construída 
a Matriz Nova de Santa Maria. 
Seguia até a antiga linha férrea 
da Mogiana, em uma faixa con-
tínua de terras onde plantava, ar-
rendava, tinha meeiros e criava 
animais domésticos. Montou  o 
primeiro Moinho de Beneficia-
mento de Cereais, na Rua Cândi-
do Bueno, esquina com a rua Jú-
lia Bueno. Montou novo Moinho  
duas quadras abaixo, próximo da 
Ponte da Maria Fumaça, onde 

hoje se localiza a farmácia Po-
pular, Atendia as famílias locais, 
comercializando tais alimentos. 
Estes moinhos  pertenceram res-
pectivamente, nas décadas de 50 
a 70 ao Sr. João Frazato (1º) e 
Ângelo Sisti (o 2º). Os proprie-
tários rurais traziam sua colheita 
de arroz para ser beneficiada, ne-
gociavam-na, traziam seu milho 
e feijão para vender e para trocar 
por fubá. As crianças gostavam 
de ir ao Moinho para ver as ru-
dimentares máquinas em funcio-
namento, que através  de polias 
e correias giravam as circulares 
e grandes pedras, uma sobre a 
outra, denominadas “mós” que  
moíam  os grãos de milho pro-
duzindo o fubá. Sr. Odoardo no 
início dos anos 30, construiu  re-
sidência, em amplo terreno, na 
confluência das Ruas Júlia Bue-
no com Alfredo Engler, constru-
ção que apresentava singulares 
traços arquitetônicos caracte-

rísticos de  época, com telhado 
recortado, estilo normando. De 
sua propriedade chamada Santa 
Maria resultaram vários lotea-
mentos, inclusive nas adjacên-
cias do Parque Santa Maria, 
cuja área fora doada ao muni-
cípio, como área de lazer. Com 
os filhos criados e em face de 
sua velhice o casal muda-se 
para Campinas, foi morar com 
alguns de seus filhos. Os filhos 
mais velhos casados foram para 
Campinas.  Étore, Armando, 
Antônio, Antonieta e Guido (II) 
participaram intensamente da 
vida da Igreja e da cidade.   Após 
a vida de lavradores de suas ter-
ras escolheram profissões com 
que se identificavam. . Étore, 
marceneiro, casou-se com Eli-
sa Abrucezi.Eles residiam na 
Rua Júlia Bueno. Três Filhos 
professores,  membros das pas-
torais da Igreja. No endereço 
vizinho morava o irmão Guído 

casado com Romilda Abrucezi, 
motorista comerciante. Um dos 
seus filhos, “CECÈ” ,saudoso e 
estimado amigo de todos,  deu 
nome à E. E. Prof. Celso Hen-
rique Tozzi. Antônio casou-se  
com Araci Voltan,  Abriu em-
pório   em Campinas.  Armando 
casou-se  com Carolina (Tila) 
Frachetta, também comércio 
em Campinas. Os patriarcas 
deixaram seu exemplo de dig-
nidade transparência, fé e traba-
lho. Família temente a Deus, de 
profunda orientação religiosa 
ajudou a construir a história de 
Jaguariúna.  O patriarca faleceu 
em 1958, (93 anos) e sua espo-
sa, Virgínia, faleceu em 1959, 
(82). Foi homenageado com 
a Avenida Eduardo Tozzi que 
corta o Bairro Planalto e Jardim 
Laranjeiras.  

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Série Imigração Italiana – Família Tozzi 

João Rodrigues*

Importante assunto no texto 
desta semana, pois falaremos do 
LÍDER JOVEM, já que sempre 
escutamos que o Brasil é o país 
do futuro, acredito que o futuro 
chegou, e por isto é necessário 
que o Líder Jovem, comece a 
participar ativamente do dia a 
dia das tomadas de decisões na 
iniciativa privada, pública e enti-
dades não governamentais, mas 
como saber se ele está pronto ou 
como preparar este jovem para 
ocupar este importante posto?

Como líder empresarial tenho 
conversado muito com repre-
sentantes do CIEE – Centro de 
Integração Empresa-Escola, que 
proporciona ao jovem estudante 
se qualificar e ter a oportunida-
de de entrar em uma empresa 
como jovem aprendiz (14 aos 24 
anos incompletos, para pessoas 
com deficiência a partir dos 14 
anos sem limite de idade), gra-
tuitamente , e é muito simples 
participar: O Jovem se cadas-
tra, coloca suas informações no 
portal https://portal.ciee.org.br/, 
lá também as empresas podem 
cadastrar suas vagas de empre-
go, desta forma quem necessi-
ta e quem está procurando uma 
vaga, poderão fazer um match, 

e disto sair uma parceria entre 
empregado x empregador. Incri-
velmente constatamos que o jo-
vem não tem se cadastrado e por 
isto não conseguido o tão sonha-
do emprego, pois as empresas 
tem uma cota a ser cumprida e 
querem trabalhar com o jovem, 
ofertando dia a dia muitas vagas 
para o jovem aprendiz ou para 
estagiários, cabe ao Jovem Lí-
der, divulgar e disseminar esta 
informação para seu grupo de 
amigos e assim contribuir com a 
vida destes jovens.

É importante o jovem saber 
que apesar de existir fenôme-
nos jovens que em poucos anos 
constroem fortunas, isto não é o 
mundo da enorme e esmagado-
ra maioria dos jovens. Terão que 
estudar, começar com empregos 
na base da pirâmide, e com muita 
capacitação e experiência, pos-
sam galgar os principais postos 
das empresas.  A passagem pelo 
banco escolar do ensino funda-
mental (9 anos), ensino médio (3 
anos), graduação (4 a 6 anos de-
pendendo da carreira escolhida), 
pós graduação (18 a 24 meses), 
faz com que o jovem vivencie 
o contato social com colegas, 
adquiriram conhecimento com 

seus mestres os professores, ex-
perimentem colocar em prática 
o conhecimento adquirido, para 
que já no mercado de trabalho, 
possam exercer postos de lide-
rança e assim tomarem impor-
tantes decisões que tanto neces-
sitamos nos dias de hoje.

O programa do Jovem Apren-
diz tem como objetivo promover 
a inserção do jovem no Mundo 
do trabalho, propiciando o de-
senvolvimento de competências e 
habilidades que levem os apren-
dizes a buscar novas soluções 
para responder a diferentes desa-
fios em sua vida pessoal e profis-
sional, exercendo criticamente a 
cidadania e atuando com profici-
ência nas empresas, impactando 
positivamente em sua trajetória 
profissional e pessoal.

Através deste importante pro-
grama o jovem Líder começará 
a ser inserido no mercado de 
trabalho, porém é muito comum 
nos diálogos em todos os am-
bientes que frequentamos  falar 
sobre política, e,  nos deparamos 
com um vácuo muito grande, 
que é a presença de jovens na po-
lítica, pois estamos verificando 
muitos políticos tradicionais se 
aposentando ou ficando já com 

uma certa idade, e se faz neces-
sário a chegada de jovens líderes 
no ambiente político, por isto os 
partidos tem em suas fundações 
objetivo como a formação polí-
tica dos pretendentes, fazendo 
com que o jovem conheça como 
é o sistema político bem como 
conhecer as funções do cargo 
pretendido.

Iniciativas privadas e Entida-
des sem fins lucrativos também 
tem contribuído para a formação 
de jovem líder para o mundo po-
lítico, destaca-se o RENOVABR, 
ACADEMIA MBL e o LIVRES 
que criaram cursos para qualifi-
carem as pessoas e também cria-
ram ações para serem realizadas 
na comunidade, desta maneira o 
conhecimento adquirido é colo-
cado na prática e assim o cida-
dão já começa ver os enormes 
benefícios que a política pode 
fazer para melhoria de sua vida.

O movimento #eusoulivres 
tem redes sociais e um site espe-
cifico (https://www.eusoulivres.
org/projetos/) onde o jovem líder 
pode ter acesso a vários cases já 
realizados em várias cidades do 
Brasil, criando uma verdadeira 
biblioteca de boas ações que po-
dem ser realizadas e que impac-

tam em melhoria das cidades, 
consequentemente isto sendo 
realizado pelo jovem líder, faz 
com que o mesmo seja visto 
como uma pessoa diferenciada 
em sua comunidade. Os líderes 
enxergam estes jovens de uma 
maneira especial, e normalmen-
te são eles que são convocados 
para os projetos mais importan-
tes seja na iniciativa privada seja 
junto a sociedade.

O Jovem Líder principalmen-
te nesta década será o destaque 
com certeza, pois o ambiente 
está preparado para que esta in-
serção ocorra, porém cabe a você 
jovem não deixar de participar 
desta oportunidade e se compro-
meter com sua capacitação e ter 
a iniciativa de realizar ações que 
comprovarão que você está pre-
parado para ser o LÍDER que a 
sociedade brasileira tanto aguar-
da. “Suor, Saliva e Sapato”, são 
os “3 S” que farão com que sua 
comunicação seja direta e efeti-
va junto à comunidade.

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 

Negócios – Empreendedor do 
Bem

O líder jovem
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Destaque

Jaguariúna atinge 100% do esgoto tratado

Jaguariúna ganha feira 
noturna a partir de maio

O tratamento de esgoto na área urbana passou de 85,81% para 100%
IVAIR OLIVEIRA

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente, concluiu a obra 
que integra um conjunto 
de ações para ampliar o 
tratamento de efluentes 
na cidade. Com isso, o tra-
tamento de esgoto na área 
urbana passou de 85,81% 
para 100%.

Foi construída uma rede 
de esgoto para coletar e in-
terligar todo o efluente dos 
bairros Nova Jaguariúna 
1, 2 e 3, Colina do Castelo 
e Jardim Botânico até a es-
tação elevatória de esgoto 
bruto 2, localizada no bair-
ro Nova Jaguariúna. Dali, 
o esgoto é encaminhado à 
estação elevatória de esgo-
to da Praça das Andorinhas 
e, depois, até a Estação de 
Tratamento Camanducaia.

Parte da obra – que co-
meçou em setembro de 

2021 – foi realizada sem 
custos para a Prefeitura, 
fruto de contrapartida de 
empreendimento imobiliá-
rio na cidade.

A entrega da obra ocor-
reu no dia 1º de abril con-
tando com a presença do 
prefeito Gustavo Rei e vi-
ce-prefeita e secretária de 
Meio Ambiente, Rita Berga-
masco. “É um avanço muito 
grande para o município 
de Jaguariúna atingir essa 
marca histórica. É mais 
qualidade de vida para a 
nossa população”, comemo-
ra Rita Bergamasco.

O prefeito, Gustavo, pa-
rabeniza a equipe respon-
sável. “Parabéns, Rita e 
Luciana e todos os funcio-
nários do Meio Ambiente, 
pelo excelente trabalho! 
Parabéns, Jaguariúna por 
mais essa grande con-
quista!”.

se inscrever nos dias 18, 
19 e 20 de abril na sede 
da Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura de 
que fica no parque Santa 
Maria. Para isso é preci-
so levar cópias e originais 
do RG, CPF, comprovante 
de residência, descrição 
e fotos dos produtos que 

serão vendidos e atestado 
de capacidade técnica que 
confirme a experiência de 
pelo menos três meses tra-
balhando como feirante.

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone: (19) 3867-4223 ou 
por e-mail: setuc@jagua-
riuna.sp.gov.br.

A entrega da obra ocorreu no dia 1º de abril

Feira ocorre no Parque Santa Maria

DIVULGAÇÃO

Kasa Mais promove 
treinamento técnico para 
arquitetos e designers

Nesta semana a Kaza 
Mais Acabamentos promo-
veu um talk online com a 
equipe técnica da Tramon-
tina. Participaram do trei-
namento, que durou cerca 
de 40 minutos, arquitetos 
e designers de Jaguariúna 
e região.

De acordo com o sócio 
Tiago do Canto Alves, havia 
uma certa ansiedade na re-
tomada desse tipo de evento 
que foi suspenso por conta 
da pandemia da Covid-19. 
“Sendo assim fortalecemos 
os laços com nossos parcei-
ros, tanto os especificadores 
como as marcas”.

O coordenador de ven-
das da Tramontina, Cris-
tian Roman, também co-
memorou o treinamento 
presencial. “É muito bom 
estar novamente próximo 
das pessoas depois de tan-
to tempo afastado”.

Sobre a Kasa Mais
A Kaza Mais é um gru-

po que está há anos no 
mercado. Além da unida-
de Jaguariúna, tem lojas 
em Paulínia, Itapira e Va-
linhos.

A loja trabalha com 
acabamento, principal-
mente porcelanato, reves-

timentos para área exter-
na, louças e metais. “Na 
verdade, nós somos uma 
boutique de acabamentos. 
Isso que nos diferencia na 
cidade. Somos especiali-
zados. Nossas consultoras 
são arquitetas e design de 
interiores, então isso dife-
rencia no momento de fa-
zer a especificação de pro-
dutos”, conta, orgulhoso, o 
sócio Tiago.

Localizada na Rua 
Amazonas, nº 960, Jardim 
Dom Bosco. Atendimento 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h e aos sába-
dos, das 9h às 13h.

A Prefeitura de Jagua-
riúna realizará semanal-
mente uma feira noturna 
no Parque Santa Maria. A 
partir de maio, toda quar-
ta-feira o local terá venda 
de comidas populares, be-
bidas, artesanato e produ-
tos orgânicos.

A primeira feira será re-
alizada no dia 04 de maio 
das 18h às 21h. Com entra-
da gratuita, o evento acon-
tece sempre no mesmo ho-
rário. 

No local haverá 44 es-
paços disponíveis para os 
comerciantes exporem os 
seus produtos, além de 
espaço para convidados, 
que poderão colocar brin-
quedos infláveis, shows e 
outras atrações. Os interes-
sados em participar devem 
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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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Artur Nogueira 73 anos

Artur Nogueira Completa 73 anos, quem 
são os anônimos que fazem da Cidade um 
bom lugar para se viver?
Conheça história de gente simples e humilde, mas que ajudam a formar um município mais próspero

Neste próximo dia 10 
de abril a cidade de Artur 
Nogueira completa mais 
um ano de emancipação e 
existência como municí-
pio.  Carinhosamente cha-
mada de o Berço da Ami-
zade,  a Cidade do interior 
paulistano conta com uma 
população de um pouco 
mais de 50 mil habitantes. 

Artur Nogueira está 
a 150 km da capital São 
Paulo, foi emancipada em 
1948, desde então, gal-
gou passos largos rumo 
ao progresso e ao cresci-
mento. No entanto, enga-
na-se quem pensa que só 
autoridades e gente ilus-
tre é quem compõe a his-
tória e ajudam a alicerçar 
uma cidade.

Anônimos, pessoas 
simples e do bem, que 
transitam de lá para cá e 
de cá para lá, são peças 
fundamentais no contexto 
da construção e consoli-
dação de um município.  

Gente que vem da 
roça, dos cumes benditos 
do interior, gente que se 
entrega e vê a vida passar 
ao longo de seus dias sem 
ao menos pestanejar por 
um instante. 

Artur Nogueira chega 
aos 73 anos e chega com 
o apoio de todos. Não se 
alcança a essa idade com 
a saúde e robustez só por 
meio da administração pú-
blica, a final prefeitos são 
eleitos e perdem eleições, 
o quadro sempre se reno-
va, diretores de comunica-
ção, secretários, vereado-
res e outros que ocupam 
cargos comissionados ou 
de mandatos, essas pesso-
as, elas vêm e vão. Mas a 
Cidade permanece.

A Cidade permanece 
porque ela não é consoli-
dada só por autoridades, 
mas ela é carregada com 
carinho por meio do es-
forço estarrecedor de um 
povo que se desdobra no 
trabalhar e assim, sobre-
viver e ainda: manter viva 
e funcional a Artur No-
gueira que a acolhe. 

Poderia discorrer em 
alguns parágrafos, entre 
letras, vírgulas e pontua-
ção, a história da funda-
ção e como se originou 
Artur Nogueira, mas acre-
dito que todos os anos al-
guém, algum veículo de 
comunicação deve trazer 
isso à tona para você. En-
tão, respeitosamente, me 
darei ao luxo de deixar 
esse marco para sua fonte 
de pesquisa no site oficial 
do órgão municipal, cer-
tamente lá tem esse com-
plemento. Logo, não irei 
ser repetitivo nesse deta-
lhe tão importante.

Mas por que não que-
ro me prender e voltar a 
sua atenção ao passado da 
emancipação, ou até mes-
mo da criação  de Artur? 

Simplesmente porque te-
nho histórias de noguei-
renses anônimos, mas 
ilustres que quero com-
partilhar com você.

Gente da gente que faz 
a cidade ser o que é 

Histórias como a do 
senhor Antônio Espe-
rança de 70 anos, que 
veio do campo e vivia de 
plantar algodão, ensinado 
pelos pais a meter a mão 
no arado, executar o bom 
serviço na lavoura, ajudar 
com o seu esforço, desde 
menino a fortalecer a eco-
nomia de um município 
que acabará de nascer.

“Eu comecei a traba-
lhar cedo na roça, com  
oito anos de idade. Me 
lembro dos nossos dias lá 
no sítio, quando a nossa 
luz era a lamparina. Sou 
de um tempo em que ain-
da dávamos benção aos 
mais velhos”, relembra o 
srº Antônio. 

O velho homem cheio 
de lembranças para con-
tar, que encontrei pescan-
do ao lado do xará, Antô-
nio Neves, na Lagoa dos 
Pássaros, trazia consigo 
as marcas e as expressões 
deixadas pelo tempo. Ali, 
os dois conversavam bai-
xo e relembravam algu-
mas histórias da juventu-
de, da época em que com 
muito trabalho ajudavam 
a escrever a história de 
Artur Nogueira, sem ao 
menos - ao findar e iniciar 
os anos - serem mencio-
nados, ou terem os nomes 
cravados em alguma pla-
ca de inauguração. 

Artur, Cidade 
querida…

E o que falar do casal 
de aposentados Antônio 
Carvalho Neto e  Celma 
Rodrigues, que vieram 
para Artur Nogueira em 
busca de qualidade de 
vida e sossego?  O casal 
conta que  sempre visita-
va os parentes na cidade e 
mesmo que não declaras-
sem, no íntimo do pensar, 
traçavam planos para mo-
rar em Artur. 

“Nós moramos 58 anos 
na capital, depois fomos 
para Ribeirão Preto, mas 
se comparar as três cida-
des, a mudança é da água 
para o vinho. Estamos 
felizes por morar em Ar-
tur Nogueira, uma cida-
de plana, as pessoas são 
queridas, receptivas, amo 
morar em Artur Noguei-
ra, se eu soubesse que 
seria tão bom assim, teria 
vindo mais cedo”, disse o 
ex-mecânico. 

Já a esposa Celma, que 
é servidora aposentada, 
argumenta que a tranquili-
dade e o sossego do Muni-
cípio é sublime e isso a fez 
se apaixonar ainda mais 
pela cidade. “Viver aqui é 

Antônio Esperança de 70 anos, que veio do campo e vivia de plantar algodão

Ao lado do xará, Antônio Neves, na Lagoa dos Pássaros, trazia consigo as marcas e as expressões deixadas pelo tempo

 Antônio Carvalho Neto e  Celma Rodrigues, que vieram para Artur Nogueira em busca de qualidade de vida e sossego
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Artur Nogueira 73 anos

muito bom, maravilhoso, 
eu particularmente adoro 
lugares assim. O sossego 
é ímpar, se nós soubésse-
mos que era assim, certa-
mente teríamos vindo an-
tes…”, afirma.  

Educação de qualidade
Há mais de 20 anos  

instalado em Artur No-
gueira, o Colégio Ad-
ventista também tem sua 
contribuição na forma-
ção dos cidadãos noguei-
renses, de acordo com 
Vinicius Mioto - Admi-
nistrador Financeiro da 
Instituição, a escola tem 
um papel peculiar na his-
tória do município. 

“ A escola está aqui 
para ajudar a formar bons 
cidadãos, não que a edu-
cação que ofertamos seja 
melhor, mas temos conte-
údos diferenciados para 
nossos alunos. E, muitos 
pais nos procuram moti-
vado por esse conteúdo 
educacional cristão que 
temos a oferecer e essa 
contribuição que damos 
por meio da educação, 
ajuda para que no amanhã 
tenhamos jovens, homens 
e mulheres fortes no ali-
cerce famíliar”, destaca o 

administrador.  
Mioto ao falar de com-

parativos de onde morava 
e apenas declarou: “aqui 
será muito melhor para 
criar filhos”.

“Cidade limpa e linda”
Para auxiliar adminis-

trativo Roberta Cândida, 
37 anos, Artur Nogueira é 
uma cidade limpa e linda, 
no entanto ela não deixou 
de apontar alguns pon-
tos que pode melhorar, 
“A cidade é linda, limpa, 
mas acredito que algumas 
coisas ainda precisam ser 
melhoradas, como por 
exemplo no setor da saú-
de, a educação também 
após a pandemia teve 
uma defasagem”, disse.

Já a filha de Roberta, 
Maria Eduarda, 15 anos,  
que vive o dia a dia da 
vida estudantil, argumen-
ta que há muitos alunos 
nas classes e que por meio 
do grande número, segun-
do ela, as aulas perdem 
a concentração, ou seja, 
para discente os profes-
sores acabam não conse-
guindo manter a atenção 
dos alunos nos conteúdos. 
“São muitas pessoas na 
sala, se você não  pres-

Roberta Cândida e Maria Eduarda Mãe e filha histórias que se completam em Artur Nogueira

Erivaldo Silva toca a Sorveteria Paraíso, presente em Artur Nogueira, desde 1984.
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Artur Nogueira 73 anos
tar bastante atenção você 
perde o conteúdo é mui-
to falatório, chega um 
momento que fica difícil 
manter atenção, mas antes 
da pandemia era relativa-
mente bom”, afirma.  

“O povo que vinha do 
campo não sabia o que 
era sorvete”

O comerciante Erival-
do Silva, 42 anos, também 
é um dos ilustres anôni-
mos que ajudam a compor 
e dar contorno a história 
de Artur Nogueira, desde 
1984, a sorveteria Paraíso 
tem ajudado os nogueiren-
ses a driblar o calor. 

Erivaldo que assumiu 
o negócio da família a 
um pouco menos de cin-
co anos, relata histórias  
hilárias que os pais pre-
senciaram. “Quando os 
meus pais instalaram a 
sorveteria por aqui, as 
pessoas que vinham do 
interior, da roça, não ti-
nham ideia do que era 
sorvete, para aquelas 
pessoas era tudo novida-
de, eles vinham dos sí-
tios de cavalo e carroça 
só para saborear o “ne-
gócio gelado”. conta.

O comerciante demons-
trou tristeza e desaponta-
mento com a atual adminis-
tração, segundo Erivaldo o 
fato do deslocamento da 
rodoviária da cidade enfra-
queceu o movimento nos 
comércios da região, “Isso 
prejudicou bastante todos 

os comércios aqui desta 
parte da cidade, há dois, o 
prefeito prometeu que fa-
ria um ponto de parada por 
aqui para não nos deixar 
desassistidos, mas infeliz-
mente até agora só ficou na 

promessa, me sinto muito 
prejudicado por essa mu-
dança, mas torço para que 
a cidade continue crescen-
do sem diminuir aqueles 
que ajudam-na a crescer”, 
desabafa. 

Uma família completa 
em Artur

A camareira Jessica de 
Oliveira, 28 anos, desta-
ca  como fator positivo a 
receptividade dos noguei-
renses para com quem 

vem de fora, ela também 
menciona a diferença no 
clima e na qualidade do 
ar que Artur tem a des-
pojar. “As pessoas são 
impressionantes, recep-
tivas, moro aqui há um 

pouco mais de três anos, 
mas considero um lugar 
fantástico, clima bom, ar 
puro, qualidade de vida 
excepcional”.

Lídia de Oliveira, 51 
anos, trabalha como cozi-

Lídia, Jessica e Ulices. A família inteira declara amor por uma cidade cheia de amor
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nheira numa das empresas 
que ajudam a fortalecer a 
economia da cidade, disse 
que se sente muito bem no 
município, argumenta que 
as oportunidades de traba-
lho são frequentes e que ter 
vindo para viver em Artur 
foi a melhor escolha da 
vida. “Aqui é bem melhor 
para se viver, há muitas 
oportunidades de empre-
go, como minha filha dis-
se, o clima é agradável, ter 
vindo para cá foi a melhor 
coisa que fizemos na vida, 
espero poder ficar por aqui 
por muito, muito tempo, 
aqui é muito pacato. Artur 
Nogueira ganhou nossos 
corações”.

O pequeno Ulices de 
oito anos, é um contraste 
de gerações. Embora seja 
ainda só um a criança, o 
menino sabe bem reco-
nhecer os benefícios que 
a cidade tem a ofertar. 
“Eu amo Artur Nogueira, 
adoro ir na lagoa, lá tem 
um ar limpo que acalma 
qualquer pessoa, se eu pu-
desse ficaria todo dia lá, 
até dormiria lá”, disse o 
menino.

Artur Nogueira, 73 
anos de muita histórias, e 
encontro de gerações que 
com garra e trabalho aju-
daram e ajudam o municí-
pio ser mais forte. O menino Ulices de oito anos, é um contraste de gerações
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Morungaba

Morungaba dá início as Escolhinhas de Esporte 
e a Copa Kremer de Futebol Varzeano

A Diretoria de Turismo, 
Cultura, Esportes e Lazer 
da Prefeitura Municipal de 
Morungaba, ´por meio do 
seu departamento de es-
portes retoma oficialmente 
vários de seus projetos es-
portivos que estavam para-
lisados devido a Covid-19, 
entre eles, as Escolinhas 
de Esportes e a 5ª edição 
da Copa Kremer de Fute-
bol Varzeano. Ambas estão 
com inscrições 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 crianças e 
jovens com idades entre 6 
e 15 anos, sendo assim, já 
foi dado o pontapé inicial 
para as duas atividades na 
Estância Climática. O De-
partamento de Esportes 
comunica também que 
em breve novos projetos e 
eventos desportivos, turís-
ticos e culturais serão lan-
çados na Estância Climá-
tica seguindo o calendário 
de eventos da cidade.

Começando pelas esco-
las de esportes “atletas do 
futuro” em parceria com 
o SESI, o departamento 
de esporte morungabense 

deu início aos trabalhos 
de divulgação e inscrição 
de crianças e jovens de 6 a 
15 anos na rede municipal 
e estadual de ensino e até 
o momento mais de 150 

alunos já se inscreveram. 
As atividades esportivas 
de futsal, basquete, vôlei e 
handebol serão realizadas 
em dois locais no contra 
turno escolar, ou seja, de 

manhã e a tarde, no ginásio 
de esportes Luis Seraphim 
e na quadra poliesportiva da 
EMEF José Hamilton Fe-
dericci localizada no bairro 
Parque das Estância a partir 

de abril e irá atender 200 
alunos. O objetivo do pro-
grama é atender 200 alunos 
e retomar as tradicionais 
escolinhas de esportes da 
cidade que atraiam cente-

nas de jovens de segunda a 
sexta feira para à pratica de 
desportiva e estavam para-
lisadas devido ao covid-19. 
Maiores informações pelo 
fone 4014-8001 c/ Mar-
celo, Constante e Tatiane 
Marcassa. 

A segunda iniciativa do 
departamento de esportes 
será a organização e a re-
alização da quinta edição 
da copa kremer de futebol 
varzeano. Essa competição 
é exclusiva para atletas de 
Morungaba, sendo assim, 
quem desejar participar 
deverá residir ou trabalhar 
na Estância. As inscrições 
estarão abertas entre os 
dias 21/03 e 11/04 e início 
previsto para o dia 23/04 
com jogos aos sábados, 
domingos e feriados nos 
estádios Leonardo Frare e 
Fioravante Frare. A tradi-
cional competição morun-
gabense terá como patro-
cinador máster a cervejaria 
Kremer e não terá nenhum 
tipo de taxa aos participan-
tes. A expectativa da orga-
nização é que no mínimo 
10 equipes participem da 
competição municipal. 
Informações com Marce-
lo ou Constante pelo fone 
4014-8001.
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Engenheiro Coelho

Alunos de Teologia do Unasp 
conhecem “A Galáxia de Gutenberg”
Pastor, Professor e Diretor do Centro de Pesquisas Ellen White no Brasil, Renato Stencel organiza excursão

Nesta semana os alunos 
do segundo ano do cur-
so de Teologia do Centro 
Universitário Adventista 
de São Paulo (Unasp), ti-
veram um dia atípico no 
tocante do que se diz ao 
conceito de liturgia educa-
cional. Por meio da super-
visão do renomado Pastor 
e Professor Renato Sten-
cel, que também é Diretor 
do Centro Pesquisas Whi-
te no Brasil, o grupo teve a 
oportunidade de conhecer 
as instalações de uma das 
maiores editoras de livros 
do País, a Casa Publicado-
ra Brasileira (CPB).

A viagem organizada 
por Stencel, teve início por 
volta das 06h45 da manhã, 
quando o corpo discente 
se reuniu com o mestre 
no pátio do Unasp. Nesse 
breve encontro o professor 
orientou os teologandos 
sobre as diretrizes a serem 
seguidas no decorrer da 
viagem e ainda, fez men-
ção para que a turma apro-
veitasse ao máximo o pas-
seio e após uma oração, a 
turma embarcou no ônibus 
que seguiu de Engenheiro 
Coelho rumo a Tatuí, tam-

bém no interior do estado 
paulista.

Ainda no ônibus, o pro-
fessor Stencel exibiu um 
livro ilustrado que conti-
nha a história da CPB. O 
Pastor argumentou que o 
livro menciona anos de 
pesquisa e relatos mar-
cantes da editora e que o 
mesmo merecia ser visto 
futuramente com um pou-
co mais de atenção.

Ao chegar na CPB
Ao desembarcar na edi-

tora, os alunos de teologia 
do Unasp foram condu-
zidos ao auditório onde 
receberam informações 
sobre a fundação da CPB, 
aprenderam sobre a his-
tória e ainda tomaram co-
nhecimento do heroísmo 
daqueles que iniciaram os 
trabalhos nos primórdios 

dos anos 1900. 
Após as palestras a 

equipe foi conduzida por 
uma viagem por dentro da 
estrutura organizacional, 
física e funcional da enti-
dade. Os alunos puderam 
contemplar todos os seto-
res da Casa, acompanhar 
todo o processo de uma 
produção gráfica, desde 
a criação e finalização de 
uma obra literária.

Mas, para os mais ávi-
dos e interessados na la-
cuna da história, o me-
lhor ainda estava por vir. 
Depois de conhecerem a 
modernidade da produção 
gráfica, o grupo foi sub-
metido ao contexto da his-
tória alocado em “algum 
lugar do passado”. No mu-
seu da instituição, os dis-
centes puderam ver como 
tudo começou. Porém, 

mais do que isso, puderam 
conhecer como funcionava 
a primeira prensa do mun-
do.

“A Galáxia de 
Gutenberg e a Teologia 
do Unasp”

No museu da CPB há 
uma réplica da prensa de 
Gutenberg. Por meio de 
uma demonstração, os 
estudantes puderam ver 
como eram realizadas as 
primeiras impressões no 
contexto da idade média. 
Da máquina inovadora do 
Alemão, cerca de 200 Bí-
blias foram impressas. Em 
latim e com letras góticas 
– imitando a escrita –, as 
páginas do livro sagrado 
tinham 42 linhas, dividi-
das em duas colunas. Al-
gumas delas contava com 
traços decorativos feitos 
a mão. Devido à grossura 
dos exemplares – até 1.300 
páginas –, cada Bíblia ti-
nha dois volumes. De to-
das elas, 48 sobrevivem 
até hoje em museus de di-
versos países.

Matéria completa em 
gazetaregional.com.br
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Jaguariúna

R$300 mil em recursos para as entidades 
assistenciais e de Saúde do município

Empresária Veridiana Mellilo 
deixa importante legado

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

É a primeira vez que as entidades vão receber recursos para custeio
Jaguariúna vai receber 

R$300 mil em recursos 
para pagamento de custeio 
de entidades assistenciais 
e de saúde do município. 
São R$50 mil para cada 
uma das seis entidades, 
em emendas parlamenta-
res destinadas pelos depu-
tados Baleia Rossi e Jorge 
Caruso, do MDB. Segundo 
a Secretaria de Assistência 
Social de Jaguariúna, é a 
primeira vez que as enti-
dades vão receber recursos 
para custeio.

O anúncio dos recursos 
foi feito nesta semana, pelo 
assessor do deputado fe-
deral Baleia Rossi, Arthur 
Cruz, em reunião na Pre-
feitura de Jaguariúna com 
o prefeito Gustavo Reis e 
representantes das seis en-
tidades beneficiadas.

 Também participaram 
do encontro os vereadores 
Walter Tozzi (MDB) e Cris-
tiano Cecon (MDB), a se-
cretária de Assistência So-
cial, Andréa Dias Lizun, e o 
diretor de Saúde de Jaguari-
úna, Jackson Igor da Silva.

As entidades beneficia-
das são: APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) de Jaguariúna, 
AJJA (Associação Jagua-
riunense de Jovens Apren-
dizes), Projeto Lar Feliz e 
Associação dos Amigos 
do Padre Gomes, voltadas 
à assistência social, além 
do Centro de Equoterapia 
de Jaguariúna e da Asamas 
(Associação Santa Maria 
de Saúde), voltadas à área 
da saúde.

A noite desta sexta-fei-
ra, 08, abalou muitas pes-
soas com a notícia de que 
a empresária Veridiana 
Mellilo sofreu um infarto 
e faleceu.  Com certeza a 
gestora do Centro de Equo-
terapia (CEJ) e Centro de 
Autismo de Jaguariúna 
(CAJ) deixa uma marca no 
município de Jaguariúna 
e em todos os lugares por 
onde andou durante seus 
33 anos de vida.

Veri, como é conhe-
cida, tratava todos com 
afeto, carinho e atenção. 
Sempre disposta a mostrar 
o trabalho que desempe-
nhava nos centros ideali-
zados por seu pai, Wilson 
Mellilo, dava palestras, 
entrevistas e foi destaque 
em grandes mídias como a 
Revista Caras.

Veri lutou muito pela 
causa autista, inclusive 
deu uma entrevista para 
a Gazeta há uma semana 
falando do Dia do Autis-
ta. Nós também sentimos 
muito essa perda. 

Nas redes sociais mui-
tas pessoas desejando 
condolências à família, 
seu pai, Wilson Mellilo, 
e esposa, Andressa Rodri-
gues. Confira o que o pre-
feito Gustavo Reis postou:

“Lamento profunda-
mente o falecimento da 
Veridiana Mellilo, uma 
jovem que dedicou sua 
vida a cuidar daqueles que 
precisam de afeto e aten-
dimento especializado. Ao 
lado de seu pai, Wilson, 
contribuiu diretamente 
para transformar Jaguari-
úna em referência no aten-
dimento aos portadores de 
autismo. Neste momento 
tão difícil manifesto meus 
mais sinceros sentimentos 
a todos os seus amigos e 
familiares”.

O vereador Ton Proên-
cio, que teve uma reunião 
com Veri na tarde desta 
sexta-feira, justamente 
para falar sobre as cartei-
rinhas de autistas, tam-
bém lamenta. “Veri lutou 
sempre pela vida e mundo 

IVAIR OLIVEIRA

Reunião com autoridades e representantes de entidades assistenciais de Jaguariúna

“Após dois anos de 
pandemia, onde muitas 
pessoas foram impactadas 

pelo desemprego e outras 
dificuldades impostas pe-
las restrições da Covid, 

o atendimento das enti-
dades mais que dobrou e, 
em alguns casos, triplicou. 

Então esses recursos são 
essenciais para que elas 
possam manter o atendi-

mento às pessoas em vul-
nerabilidade social”, diz o 
prefeito Gustavo Reis.

melhor e mais livre. Es-
tivemos juntos em tantos 
momentos pela causa do 
autismo, seu legado ja-
mais será esquecido”.

O Dr. da Roça (Caius 
Godoy) que trabalha-
va em parceria com Veri 
fala da tristeza em perder 
uma pessoa que só fazia 

o bem. “É uma tragédia. 
Uma menina que tinha um 
grande coração e que só 
fez o bem a vida toda”.

Enfim. Muitas pesso-

as lamentam a perda de 
Veri e a redação da Gazeta 
mais uma vez deseja toda 
a força aos familiares. 
Descanse em paz, Veri.
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A economia colaborativa, ou eco-
nomia compartilhada, consiste em dar, 
trocar, emprestar, negociar, alugar e 
compartilhar produtos e serviços por 
uma taxa, entre um indivíduo que tem 
algo e um outro indivíduo que precisa 
daquilo.

Além disso, é um conceito que for-
talece comunidades, apoia o desenvol-
vimento de pequenos negócios locais 
e valoriza a sustentabilidade. Favorece 
a experiência (de dirigir um carro, usar 
um espaço de escritório, usar um espa-
ço de moradia, etc.) sobre efetivamente 
possuir o bem. O objetivo é de econo-
mizar, frear o uso de recursos naturais 
e aproveitar a conexão em massa - que 
pode ser online ou não. Para fornece-
dores, é uma forma de manter em uso 
bens que estejam ociosos como carros 
que passam muito tempo na garagem, 
equipamentos parados e cômodos va-
gos na casa, enquanto consumidores 
têm a flexibilidade de usar um bem 
somente pelo tempo que necessitar, ge-
rando redução de custos.

O conceito não é novo, ao contrário 
do que muitos pensam. Em 1978, Mar-
cus Felson e Joe L. Spaeth, já falavam 
sobre economia colaborativa nos Es-
tados Unidos. E antes mesmo do que 
isso, povos indígenas e comunidades 
ancestrais já tinham a cultura de com-
partilhar e trocar.

Um levantamento feito em todas as 
capitais pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) revela que 89% dos brasileiros que 
já experimentaram alguma modalidade 
de consumo colaborativo ficaram satis-
feitos após a experiência vivenciada. O 
consumo colaborativo vem ganhando 
espaço no dia a dia das pessoas e o prin-
cipal motivo é a oportunidade de gastar 
menos. Dentro da mesma pesquisa, a 
maior barreira identificada nesta área é 
a falta de confiança nas pessoas.

E na prática, como funciona? Já es-
tamos cercados de exemplos de econo-
mia compartilhada. Algumas empresas 
que trabalham com esse conceito são 
Uber (aplicativo que conecta usuários 
a motoristas parceiros) e Airbnb (pla-

taforma onde você pode alugar um 
quarto, casa ou espaço em praticamente 
qualquer lugar do mundo). A econo-
mia compartilhada também favorece a 
sustentabilidade em alternativas como 
Mercadolivre, OLX e Marketplace do 
Facebook onde você pode trabalhar o 
desapego e vender itens que não utiliza 
mais.

Outros exemplos, talvez menos co-
nhecidos são:

- 99jobs, 99freelas e Workana: pla-
taformas de oportunidades para candi-
datos e freelancers que sugerem opor-
tunidades e empresas e conteúdos de 
acordo com valores e características do 
usuário;

- Dog Hero: que agrupa numa mes-
ma plataforma donos de gatos e cachor-
ros e pessoas e empresas que oferecem 
serviços de hospedagem, creche, pet 
sitter, passeios e veterinários para esses 
pets;

- Beer or Coffee: que reúne coworkin-
gs, escritórios compartilhados, em uma 
única plataforma; 

- Meu Bolso em Dia: uma solução 
que promete ajudar usuários a se orga-
nizar financeiramente, sair de dívidas e 
juntar dinheiro; 

- Tem Açúcar? Que favorece o com-
partilhamento de coisas entre vizinhos 
(você pode pedir objetos emprestados, 
encontrar um vizinho que queira se 
exercitar com você, oferecer carona, 
solicitar ajuda e doar objetos); 

- Permuto: que favorece a troca de 
produtos e serviços online;

- Beliive: uma comunidade global 
que usa a colaboração para que as pes-
soas possam receber serviços e apren-
der coisas novas (desde yoga e idiomas 
até dicas de viagens e artesanato), sem 
dinheiro envolvido.

É um mundo novo e cada vez maior e 
mais digital. Mas tenha em mente que a 
economia colaborativa não está somen-
te nos aplicativos e sites. Está também 
na parceria entre pequenas empresas e 
na valorização da compra feita local-
mente nos pequenos estabelecimentos 
e dos artesãos. Seja adepto da colabo-
ração e do compartilhamento!

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Afinal, o que é Economia Compartilhada?

Jaguariúna

Prefeito Gustavo Reis conhece projeto de 
Aprendizagem Criativa, no MIT, nos EUA

Hertz Som e Acessórios 
inaugura nova casa

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

O prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis, e a su-
pervisora de Ensino Fun-
damental da Secretaria 
Municipal de Educação, 
Francieli Cristiani Pardi-
nho, viajaram aos Estados 
Unidos, e conheceram o 
Media Lab do Massachu-
setts Institute of Technolo-
gy (MIT) e os conceitos e 
projetos da aprendizagem 
criativa. A viagem, sem 
custos para a Prefeitura, é 
um convite da Rede Bra-
sileira de Aprendizagem 
Criativa (RBAC).

Jaguariúna, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Educação, é uma das 
dez cidades do país sele-
cionadas pela RBAC para 
participar de um programa 
nacional pioneiro que im-
plementa práticas e méto-

dos de ensino para tornar 
os estudos mais prazerosos 
nas escolas municipais. O 
MIT, um dos mais concei-
tuados institutos de pes-
quisa do mundo, é parceiro 
no projeto de aprendiza-
gem criativa da RBAC.

“Eu e a professora 
Francieli tivemos a opor-
tunidade de conhecer o 
Massachussets Institute of 
Technology, uma das insti-
tuições de ensino mais im-
portantes e inovadores do 
mundo. Depois, fomos até 
a Acera School, uma es-
cola referência em Apren-
dizagem Criativa. Por lá, 
conhecemos novas me-
todologias de ensino que 
com certeza vamos aplicar 
em Jaguariúna”, conta o 
prefeito Gustavo Reis.

Segundo a secretária 

de Educação de Jaguariú-
na, Cristina Catão, Jagua-
riúna já tem duas escolas 
municipais que adotam 
os métodos e conceitos 
da aprendizagem criativa: 
Professor Irineu Espedito 
Ferrari e Mario Bergamas-
co, consideradas escolas-
-piloto do projeto.

Na aprendizagem cria-
tiva, os professores são 
incentivados a desenvolver 
as atividades com os alu-
nos de 6 a 12 anos. A ideia 
é que os educadores da ci-
dade utilizem princípios da 
atividade criativa e recur-
sos de robótica, computa-
ção criativa como o “Scra-
tch” e materiais acessíveis 
e reutilizáveis como o pa-
pelão, cola, papel, tesoura 
e embalagens recicláveis. 

Em Jaguariúna, os tra-

A Hertz Som e Aces-
sórios inaugura neste sá-
bado, 09, o novo espaço, 
localizado na Rua Mara-
nhão, nº2057, a partir das 
8h. Haverá café da manhã, 
food truck, sorteios e mui-
tas novidades.

Entre os serviços ofere-
cidos há instalação de som 
automotivo e residencial, 
alarme, vidro, trava elétri-
ca, sensor de estacionamen-
to, acessórios e consertos 
em geral, reprogramação 
de veículos e muito mais, 
como por exemplo a super 
novidade de um despa-
chante dentro da loja.

A experiência dos pro-
prietários no ramo soma 
mais de 30 anos. Os ir-
mãos Junior e Lucas Marin 
são conhecidos por sempre 
trabalhar com honestida-
de e sinceridade com seus 
clientes. “É uma gratidão 
enorme por Jaguariúna 
que nos abraçou desde que 
abrimos a loja até hoje. 
Nossos clientes são muito 
fiéis”, conta Junior.

Mas, apesar disto, Ju-
nior relembra que conquis-
tar o ser humano não é uma 
tarefa fácil, mas o trabalho 
árduo fez da conquista uma 
consequência. “Além disso, 

eu e meu irmão não para-
mos no tempo. Vivemos 
modernizando, procurando 
coisas novas e lançamentos 
para os nossos clientes”.

Ainda pensando em 
seus clientes, a Hertz Som 
e Acessórios inaugura jun-
tamente com a Top Film, 
que faz aplicação de pe-
lícula, lavagem detalhada 
e troca de vidro de carro. 
Dessa forma, a proposta 
é oferecer ao cliente um 
centro automotivo para 
agregar os serviços e ficar 
mais confortável para que 
tudo seja encontrado em 
um só lugar.

balhos começam a ser fei-
tos desenvolvidos em julho 
de 2021, com a implanta-

ção das práticas de aprendi-
zagem e abordagem peda-
gógica. Ao todo, a primeira 

fase do programa irá abran-
ger 500 mil alunos, em 20 
redes de ensino até 2024. 

Jaguariúna é uma das dez cidades do país selecionadas pela RBAC para participar de um programa nacional pioneiro

Prefeito Gustavo Reis e supervisora de Ensino Fundamental, Francieli Cristiani

DIVULGAÇÃO

Emprego inclusivo
O presidente da Câmara de Jagua-

riúna, Afonso Lopes da Silva, o Silva, 
e os vereadores José Muniz e Ton Pro-
êncio participaram, nesta quarta-feira, 
06, da palestra “Provocações: uma vi-
são histórica da deficiência e o merca-
do de trabalho”, no auditório do Cam-
pus I da UniFAJ. Durante o evento foi 
apresentado o programa Meu Emprego 
Inclusivo, que visa fomentar o ingres-
so de portadores de necessidades espe-
ciais ao mercado de trabalho. O evento 
foi organizado pela Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, por meio 
do Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT). Josino SIlva, secretário da 
pasta, também esteve presente no local.

Nos EUA 
O prefeito de Jaguariúna, Gustavo 

Reis, e a supervisora de Ensino Fun-
damental da Secretaria Municipal de 
Educação, Francieli Cristiani Pardi-
nho, viajaram aos Estados Unidos, 
onde conheceram o Media Lab do 

Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT) e os conceitos e projetos da 
aprendizagem criativa. A viagem, sem 
custos para a Prefeitura, foi um con-
vite da Rede Brasileira de Aprendiza-
gem Criativa (RBAC).

Mais verba...
Jaguariúna vai receber R$300 mil 

em recursos para pagamento de cus-
teio de entidades assistenciais e de 
saúde do município. São R$50 mil 
para cada uma das seis entidades, em 
emendas parlamentares destinadas 
pelos deputados Baleia Rossi e Jorge 
Caruso, do MDB. Segundo a Secreta-
ria de Assistência Social de Jaguariú-
na, é a primeira vez que as entidades 
vão receber recursos para custeio. O 
anúncio dos recursos foi feito na se-
gunda-feira (4), pelo assessor do de-
putado federal Baleia Rossi, Arthur 
Cruz, em reunião na Prefeitura de Ja-
guariúna com o prefeito Gustavo Reis 
e representantes das seis entidades be-
neficiadas.

 Bastidores do poder
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Economia

A força do pequeno 
empreendedor pós pandemia

No mês de janeiro des-
te ano já se destacava a 
diferença entre a quanti-
dade de empregos gera-
dos por pequenos e micro 
empresários com relação 
a outros tipos de empre-
endedores no Brasil. Já 
no início de 2022 a im-
prensa nacional noticiava 
com certa surpresa o fato 
de que após dois anos de 
intensa crise econômica 
causada pela pandemia 
do novo coronavírus eram 
dos pequenos empreendi-
mentos que ressurgiam as 
colocações de profissio-
nais diante do mercado.

Os dados que nos apre-
sentam essa alta nas con-
tratações feitas por peque-
no e micro empresários 
são do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Se-
brae). Com a retomada 
das atividades neste início 
de período pós pandemia, 
o Sebrae entende que foi 
este o setor da economia 
nacional que mais con-
seguiu gerar empregos. 
No mês de janeiro este 
aumento no número de 
contratações representou 
71% de todas as carteiras 
assinadas no Brasil.

Este crescimento nesta 

parcela da produção eco-
nômica nacional também 
é um demonstrativo de 
como a população pas-
sou a enxergar melhor os 
pequenos negócios e se 
relacionar com eles de 
uma maneira nova. Os pe-
quenos empresários que 
já existiam antes da pan-
demia e diversos outros 
iniciaram suas carreiras 
de empreendimento se 
reinventando diante das 
dificuldades geradas pela 
Covid-19.

Todos estes criaram 
um universo de novas 
maneiras de atender ao 
público e maximizar as 
relações de negócios que 
geraram como consequ-
ência um crescimento do 
setor e, portanto, um for-
talecimento que lhes está 
permitindo contratar num 
nível muito acima de gi-
gantes do mercado. Claro 
que também é necessário 
entender que grandes em-
presas adotaram estraté-
gias que lhes permitiram 

demitir menos durante a 
pandemia, portanto a ne-
cessidade de recontrata-
ção para estas empresas 
também seria menor.

Mas, mesmo que o índi-
ce de demissões não tenha 
sido gritante entre grandes 
empresas quando se pensa 
em todo um cenário global 
de pandemia, ainda as-
sim, neste momento estas 
empresas deveriam estar 
sentindo a necessidade de 
contratarem novos profis-
sionais para os seus qua-

dros, mesmo que de forma 
temporária, para atender 
toa a demanda reprimida 
que agora está voltando a 
consumir. Mas a verdade é 
que estas empresas enxu-
garam e repensaram suas 
folhas, readequaram seus 
quadros funcionais e com 
isso o que vemos é um 
menor número de profis-
sionais desempenhando o 
mesmo serviço que era re-
alizado antes da pandemia.

E ao longo do ano o 
que se vem vendo é uma 
continuidade de todo esse 
quadro de maior gera-
ção de emprego por parte 
dos pequenos. De acordo 
com novos dados divul-
gados pelo Sebrae na úl-
tima quinta-feira, 220.066 
novos postos de trabalho 
no segundo mês de 2022, 
chegando a cerca de 67% 
de todos os postos de tra-
balho criados no país são 
de responsabilidade de 
pequenas empresas.

Segundo o Sebrae, no 
acumulado de 2022, as 
MPEs criaram 304.525 
novas vagas, o que equi-
vale a 63,5% de todo o 
volume de empregos ge-
rados este ano.

Portanto, mais do que 
nunca o pequeno empre-

endedor brasileiro vem 
demonstrando toda a sua 
força de garantir o fôle-
go da economia nacional 
apesar de todas as difi-
culdades de se empre-
ender no Brasil, que são 
extensamente conhecidas 
por todos. E como um 
reconhecimento disso 
este momento pós crise e 
pandemia é um momento 
muito necessário de que 
este reconhecimento ve-
nha em forma de apoio.

Apoio através do setor 
fiscal, através de mecanis-
mos de incentivo ao cré-
dito e ao crescimento, de 
apoio de fortalecimento 
de setores prósperos, em 
regiões, municípios e esta-
dos. A garantia de crédito 
e apoio no planejamento é 
extremamente importante 
para aqueles que buscam 
conduzirem seus negócios. 
Um bom planejamento fi-
nanceiro é definitivamente 
a receita para o sucesso.

Por isso espero e acre-
dito que este reconheci-
mento virá. Mas o que o 
pequeno empreendedor 
brasileiro vem demons-
trando é que o momento 
da recuperação e do cres-
cimento chegou, a nós 
basta aproveitá-lo.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO
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Essa prática de liga-
ções de telemarketing é 
sempre usada por empre-
sas de telefonia, empresas 
do sistema financeiro e de 
outras vendas por telefo-
ne, que podemos dizer, 
isso é um verdadeiro tor-
mento na vida cotidiana 
de todos nós.  

Sem dúvida essa prá-
tica de ligações intermi-
náveis de telemarketing é 
ilegal, sendo uma prática 
que viola o nosso orde-
namento jurídico pátrio, 
pois, o nosso diploma con-
sumerista, em especial a 
Lei 13.226/2008, de Au-
toria do Deputado Estadu-
al – Jorge Caruso – MDB/
SP, e o artigo 42, do CDC, 
vejamos: 

Art. 42. Na cobrança 
de débitos, o consumidor 
inadimplente não será ex-
posto a ridículo, nem será 
submetido a qualquer tipo 
de constrangimento ou 
ameaça.

Ainda no mesmo sen-
tido, quem assim proce-
de com cobranças ilegais, 
está sujeito a implicação 
na seara criminal, nos ter-
mos do artigo 71, do CDC, 
vejamos: 

Art. 71. Utilizar, na 
cobrança de dívidas, de 
ameaça, coação, constran-

gimento físico ou moral, 
afirmações falsas incor-
retas ou enganosas ou de 
qualquer outro procedi-
mento que exponha o con-

sumidor, injustificadamen-
te, a ridículo ou interfira 
com seu trabalho, descan-
so ou lazer:

Pena Detenção de três 

meses a um ano e multa.
Vale ressaltar que essa 

lei de nº 13.226/2008 – de 
Autoria do Deputado Esta-
dual Jorge Caruso – MDB/

SP, é uma lei que se aplica 
somente no Estado Pau-
lista, sendo essa lei que 
embasou o valor da multa 
aplicada ao Banco infrator. 

Atitudes como essa me-
recem sem dúvidas a ação 
do Procon, foi o que acon-
teceu com o Banco BMG 
que foi autuado (multa-
do) pela Fundação Procon 
do Estado de São Paulo, 
por fazer ligações de te-
lemarketing para clientes 
que bloquearam esse tipo 
de recurso. 

Essa multa aplicada 
pelo Procon, foi discutida 
em sede judicial, pois foi 
uma multa milionária, e, 
em sede judicial no Tri-
bunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo, a Justiça 
Paulista manteve a multa 
que foi mais de 6 milhões 
de reais, por violar a lei 
que diz respeito ao cadas-
tro que proíbe ligações de 
chamadas oferecendo pro-
dutos e serviços. 

No caso em particu-
lar, consta no processo do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que a empresa rea-
lizou 45 ligações de tele-
marketing para números 
de clientes que se cadas-
traram no sistema que im-
pede esse tipo de ligações. 

É sempre importante 

destacar, que são através 
dessas ligações e conta-
tos virtuais que os golpes 
sempre acontecem contra 
os mais vulneráveis, e olha 
lá, esses golpes são aplica-
dos também contra quem 
não é tido como vulnerá-
vel, pois as promessas e 
envolvimentos desses ven-
dedores de plantão, como 
diz o ditado, leva muita 
gente no bico, ou seja, na 
conversas e promessas 
mentirosas, por isso, deve 
ser combatida essas práti-
cas anticonsumeristas. 

A lei de Autoria do 
Deputado Estadual Jorge 
Caruso do MDB/SP, e o 
nosso Código de Proteção 
ao Consumidor, juntamen-
te com a forte atuação do 
Procon, que sem dúvida é 
um órgão sério e que visa 
defender o consumidor, 
faz toda diferença no com-
bate às práticas lesivas aos 
consumidores. 

Tenho certeza que isso 
é, e continuará sendo, um 
exemplo para que tenha-
mos menos golpes aplica-
dos, principalmente contra 
os nossos aposentados e 
pensionistas que vivem dos 
seus parcos salários, e me-
recem respeito e dignidade. 

Fico por aqui, e um for-
te abraço a todos. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Banco leva multa milionária por 
fazer ligações de telemarketing 

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO
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Saúde e Bem-estar

Turismo

É possível fazer hipertrofia 
sem o uso de anabolizantes?

Na maioria das vezes os 
frequentadores de academia 
buscam por definição, pelo 
aumento da massa muscu-
lar, mais conhecido como 
hipertofia, principalmente 
a partir da prática da mus-
culação. Muito além da es-
tética, performance e força, 
existem benefícios em pre-
servar ou aumentar a massa 
magra, promove controle da 
obesidade, diabetes, osteo-
porose e doenças cardiovas-
culares, previne a sarcope-
nia, entre outros.

Estímulos eficientes, 
tanto em qualidade, quanto 
em quantidade são determi-
nados pelas características 
individuais grandemente 
influenciados pelo volume 
de treino e volume de dieta, 
coordenados pela estrutura 
genética.

O processo pelo qual o 
músculo responde ao estí-
mulo e ocorre o aumento da 
dimensão do tecido mus-
cular, incremento dos sar-
cómeros em paralelo, au-
mento da fibra e da região 
transversal do músculo é 
denominado de hipertrofia. 
Já o estímulo para que isso 
ocorra é o exercício resisti-
do, que é um tipo de treino 
de força onde ocorrem mo-

vimentos musculares con-
tra uma resistência, que a 
exemplo seria o treinamen-
to com peso.

As células musculares 
estriadas esqueléticas (fi-
bras musculares) são al-
tamente especializadas e 
com grande capacidade de 
adaptação, realizam a con-
tração e relaxamento (me-
canismo contrátil), porém 
existem diferentes condi-
ções para que este resulta-
do seja ideal, e dentre estes 
fatores devemos conside-
rar: tipo de exercício; in-
tensidade; duração; estado 
de treinamento; volume de 
treinamento; frequência de 
treinamento; dieta; repouso 
e genética.

Mas basta treinar?  Não, 
afinal a modificação na 
composição corporal e 
peso pelo aumento da mas-
sa muscular envolve adap-
tações fisiológicas e depen-
de do balanço energético, 
balanço nitrogenado e tur-
nover proteico (síntese e 
quebra de proteínas mus-
culares), alterações hemo-
dinâmicas que envolvem 
as adaptações cardiovascu-
lares, endócrinas (hormo-
nais), neurais, hepáticas e 
outras considerações.

O impacto mais relevan-
te é sem dúvida os promo-
vidos pelos mecanismos 
que regulam a síntese pro-
teica e as muitas vias de 
sinalização envolvidas, tais 
como: via das células sa-
télites, calcineurina, mios-
tatina e a mais destacada a 
via Akt/mTOR e AMPK, 
todas envolvem hormônios 
e nutrição celular.

A primeira ideia para 
provocar maior eficiência 
no treinamento é oferecer 
uma dieta equilibrada em 
macronutrientes (carboi-
dratos, lipídios e proteínas), 
vitaminas e minerais e com-
postos bioativos (fitoquími-
cos) a partir da alimentação, 
e não é nada fácil na práti-
ca do consultório vencer 
as crenças existentes e ofe-
recer uma estratégia ideal 
para hipertrofia.

A primeira e mais co-
mum é o consumo exage-
rado de proteínas, sim, são 
muito necessárias, as prin-
cipais sociedades e diretri-
zes internacionais propõem 
um consumo de 1,6 até 1,8 
g/Kg/Dia, inclusive a So-
ciedade Australiana de Es-
portes em conjunto com o 
American College (EUA), 
que são líderes em pesqui-

sa e desenvolvem práticas 
de alto nível em centros de 
treinamento especializados 
com atletas olímpicos in-
clusive.

Alguns estudos pro-
põem uma quantidade um 
pouco maior, chegando a 
2,2g/Kg/dia, mas de igual 
modo estas quantidades 
são facilmente consumidas. 
A questão é que quando 
aumentam exageradamen-
te a proteína, tendem a es-
quecer os outros macronu-
trientes, como o consumo 
de carboidratos que acaba 
sendo menor do que o ne-
cessário.

Em particular alguns 
aminoácidos (partes das 
proteínas), são essenciais 
para ativar a maquinaria 
de construção de proteínas 
no músculo, especialmente 
a leucina. Mas em um se-
gundo momento todos os 
aminoácidos são utilizados 
dentro de um cenário ideal, 
apesar que a fim de otimi-
zar o processo, focamos em 
determinados aminoácidos 
primeiro. 

Exagerar na proteína 
não aumenta mais a di-
mensão muscular, e estu-
dos científicos comprovam 
isso, não há diferença no 

ganho muscular já com 
2,5g/Kg/dia.

A redistribuição de ali-
mentos e suplementos pro-
teicos, no tempo certo é a 
maior chave para a efici-
ência das estratégias nu-
tricionais. Chamamos isso 
de “tempo de nutrição”, 
um modelo mais atual que 
a periodização nutricional, 
um “time” perfeito que 
vem de um maior fraciona-
mento das refeições. Chego 
a ter estratégias de 6 até 8 
refeições dia, mas cada 
caso deve ser individualiza-
do. Outra dica é consumir a 
última refeição do dia com 
cerca de 0,5g/Kg em prote-
ínas, e depois dormir.

Não precisamos de 
quantidades exageradas e 
podemos considerar 20g 
um bom alvo para cada 
refeição, e facilmente en-
contramos esta quantidade 
em 90g (1 lata) de atum, 3 
ovos, 1 porção de cottage, 
100g de frango ou bife ou 
ainda em 480mL de leite.

Em termos de calorias é 
recomendado cerca de 30 a 
50 kcal/Kg/dia dependendo 
do objetivo para otimizar 
um incremento energético 
e otimizar ganho hipertrófi-
co. Inclusive uso um acrés-

cimo de calorias proposto 
por alguns pesquisadores, 
mas depende do treino e 
da experiência de cada um. 
Aqueles mais experien-
tes precisam menor aporte 
energético, gosto de usar o 
protocolo de 3 a 8g/Kg/dia.

A condição ideal de 
energia e o aporte de car-
boidratos criam a condi-
ção anabólica ideal para a 
insulina e para as vias de 
sinalização fisiológicas en-
volvidas. Também a quan-
tidade certa de gordura de 
cerca de 1,0g/Kg/dia deve 
ser considerada.

E por fim, devemos 
ainda prescrever os micro-
nutrientes e fitoquímicos 
antiinflamatórios, antio-
xidantes e que promovam 
melhor eficiência do siste-
ma imunológico, reparo e 
manutenção tecidual, dis-
posição e vitalidade.

Sim, é possível aumen-
tar a massa muscular, tal-
vez 8 ou 15 quilos com 
estratégias nutricionais 
considerando treino e dieta, 
a fim de provocar os efeitos 
fisiológicos adequados e 
ainda promover longevida-
de e saúde, sem apelar para 
substâncias com efeitos co-
laterais graves.

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

Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar

Consultas: (19) 998710507
Instagram:@dravanessacoutinho

Vanessa Novais Fernandes 
@inovaturismojaguariuna

7 motivos que 
explicam por que 
viajar faz bem

1. Desenvolve novas ha-
bilidades: novas aventuras 
nos ensinam a lidar me-
lhor com imprevistos. Nada 
como conhecer novas cultu-
ras e costumes, aumentando 
a nossa capacidade cognitiva 
e ajudando no aprendizado.

2. Reduz o estresse: fa-
zer algo diferente ajuda 
a aliviar a tensão do dia a 
dia. Novos destinos é uma 
excelente opção para fu-
gir da realidade. Aproveite 
qualquer oportunidade pra 
se afastar dos problemas, 
descansar o corpo, a mente 
e renovar as energias.

3. Dá um up na autoesti-
ma: viajar e conhecer novas 
pessoas são excelentes ma-
neiras de elevar a nossa au-
toestima. Por isso, cair no 
mundo é uma das melhores 
maneiras para trabalhar o 
autoconhecimento e o amor 
próprio.

4. Viajar diminui o risco 

de ter um ataque cardíaco: 
viagens ajudam a relaxar 
e reduzir o estresse e a an-
siedade. Alguns estudos, 
mostram que viajantes apre-
sentam chances menores de 
sofrer com problemas cardí-
acos. Faz sentido dizer que 
viajar faz o coração funcio-
nar melhor!

5. As aventuras ajudam 
no preparo físico: trilhas, 
caminhadas e esportes radi-
cais são algumas das coisas 
que a gente faz quando está 
de férias. Quando chegamos 
a lugares novos, queremos 
aproveitar ao máximo e não 
nos importamos de passar 
horas caminhando ou fazen-
do trilha. Esses exercícios 
fazem muito bem para a 
saúde mental e física.

6. A gastronomia é um 
presente e tanto para o or-
ganismo: já ouviu falar no 
hormônio da felicidade? Ao 
comer algo que nos agrada 

muito, temos um aumento 
da produção de substâncias 
ligadas ao prazer, o que nos 
traz uma sensação única de 
bem-estar. A ideia não é co-
mer como se não houvesse 
amanhã, mas sim, adicionar 
à viagem a experiência de 
comer coisas diferentes.

7. Viajar faz você viver 
mais e mais: independen-
temente das viagens serem 
longas ou curtas, elas aju-
dam a manter a mente e o 
corpo saudáveis, sobretu-
do ao considerar a grande 
quantidade de novas expe-
riências. Um baita investi-
mento, né?

 Diante disso, como 
não começar a planejar a 
próxima viagem? Venha 
conversar conosco e tire seu 
sonho do papel. Dessa for-
ma, você garante apoio a 
qualquer momento e ainda 
tem acesso às melhores di-
cas e roteiros!
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Ferramenta digital 
permite registro gratuito 
de máquinas agrícolas

A plataforma foi im-
plementada para adequar 
as máquinas agrícolas à 
legislação de trânsito vi-
gente no Brasil. Produto-
res rurais de todo o Bra-
sil, poderão realizar sem 
custo, o registro oficial de 
tratores e equipamentos 
agrícolas por meio da nova 
Plataforma Digital de Re-
gistro e Gestão de Tratores 
e Equipamentos Agrícolas 
(ID Agro).

Plataforma vai permitir 
registro gratuito de 
tratores e máquinas 
agrícolas

A ferramenta foi lan-
çada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) 
em parceria com o Insti-
tuto CNA. O ID Agro é 
um sistema que interliga 
fabricantes, revendedoras 
autorizadas, proprietários, 
Sistema CNA/SENAR e 
o Mapa para o registro de 
propriedade de tratores 
e demais equipamentos 
destinados à execução de 
atividades agrícolas. A 

nova plataforma atende a 
Lei 13.154/2015, que dis-
pensa o licenciamento e o 
emplacamento e obriga o 
registro, sem ônus, junto 
ao Mapa para aqueles que 
possam transitar em via 
pública, diretamente ou 
mediante convênio.

A plataforma foi im-
plementada para adequar 
os equipamentos agríco-
las à legislação de trânsito 
do Brasil. Dessa forma, o 
registro permitirá o trân-
sito destes veículos em 
vias públicas, sem risco 
de cobrança de multas. É 
importante ressaltar que, 
além do registro via ID 
Agro, para transitar com 
trator agrícola em via pú-
blica, o veículo deve estar 
em conformidade com as 
dimensões estabelecidas 
pela Resolução 454/2013 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran). Ou 
seja, altura máxima de 
4,40 metros, largura de 
até 2,80 metros e compri-
mento de até 15 metros, 
além de o condutor pos-
suir carteira de motorista 
tipo B, C, D ou E. Outros 
benefícios do sistema para 
o produtor são segurança e 

facilidade para processos 
de contratação de seguro, 
financiamento e acesso a 
crédito. Segundo o coor-
denador administrativo do 
Instituto CNA, Carlos Ri-
beiro, o ID Agro também 
será um estímulo à co-
mercialização de tratores 
usados pela possibilidade 
do bem ser dado como 
garantia. “Em geral, insti-
tuições financeiras exigem 
que o produtor contrate o 
seguro quando tratores e 
máquinas agrícolas são 
adquiridas por meio de fi-

nanciamento, mas, muitas 
vezes, o produtor não re-
nova esse seguro por con-
ta dos custos”, esclarece. 
Ainda, a ferramenta trará 
mais segurança em relação 
a roubos e furtos, uma vez 
que a própria plataforma 
conta com uma central de 
mensagens e será integra-
da com o sistema de segu-
rança pública.

Como funciona o 
registro

Para obter o registro, 
o produtor deve fazer o 

download do aplicativo 
ID Agro, disponível para 
iOS e Android, e realizar 
seu cadastro a partir da 
inserção de dados pesso-
ais (nome, CPF, endere-
ço, e-mail e telefone). No 
caso de veículos usados, 
o produtor deve informar 
os dados do bem a ser re-
gistrado, como número 
de chassi ou de série, tipo 
do veículo e marca. Feito 
isso, basta procurar uma 
concessionária autorizada, 
com os documentos origi-
nais do proprietário e nota 
fiscal em mãos, para análi-
se do veículo. Somente as 
agências autorizadas pode-
rão fazer o registro. Caso 
o equipamento seja novo, 
a própria concessionária 
faz o registro e o vincula 
ao produtor que comprou. 
Após o registro via aplica-
tivo, o produtor tem acesso 
ao documento do Regis-
tro Nacional de Máquinas 
Agrícolas (Renagro) – 
equivalente ao Certificado 
de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV) 
dos demais. O produtor 
também recebe um QR 
Code de uso opcional, que 
pode ser colado no veículo 

para facilitar as fiscaliza-
ções. Caso o trator ou ou-
tra máquina agrícola esteja 
transitando em via pública 
e não tenha o Renagro, 
estará sujeito às mesmas 
medidas administrativas 
aplicadas aos veículos de 
passeio que transitam sem 
o CRLV. Além do acesso 
ao documento, o aplica-
tivo do ID Agro possui 
algumas funcionalidades, 
como ficha completa dos 
veículos registrados (pro-
prietário, características, 
números identificados, lo-
calização e histórico de 
proprietários), central de 
mensagens e comunicação 
de sinistro.

Fonte: https://www.ca-
nalrural.com.br/noticias/
agricultura/ferramenta-di-
gital-permite-registro-gra-
tuito-de-maquinas-agrico-
las/ 

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

Conforme prometido 
na semana passada, nes-
se artigo trago um pouco 
mais de informações so-
bre o contrato de arren-
damento. Lembrando da 
importância de um pro-
fissional para a elabora-
ção do mesmo, evitando 
assim dores de cabeça no 
futuro. Vamos lá!

Formas de pagamento 
do arrendamento. 

Umas das grandes dú-
vidas em relação ao paga-
mento, se refere ao mesmo 
com parte da produção e 
sendo assim vamos deta-
lhar bem este ponto, já que 
na prática nos deparamos 
com um grande número de 
contratos assinados com a 
fixação do preço em pro-
dutos, como por exemplo 
sacas de milho, soja, sacas 
de milho, cabeças de gado 
e outros, que são realiza-
dos há anos e de acordo 
com os costumes dos pro-
dutores e de diferentes re-
giões.  

Ressalto que a lei vi-
gente deixa claro que o 
preço do arrendamento 

rural deve ser estabeleci-
do em quantia fixa de di-
nheiro, não permite que 
o preço do arrendamento 
seja fixado em quantida-
de pré-estabelecida de 
produto, o que temos e 
é permitido, é se fazer a 
conversão do preço fixado 
na quantidade dos frutos 
devidos condizente com o 
valor de mercado na data 
do seu pagamento. 

Proibições no contrato 
de arrendamento rural.

O Art.93 do Estatuto 
da Terra determina que, 
nos contratos de arrenda-
mento, é proibido estipu-
lar:

Prestação de serviço 
gratuito pelo arrendatário;

Exclusividade da ven-
da dos frutos ou produtos 
ao arrendador;

Obrigatoriedade do be-
neficiamento da produção 
em estabelecimento deter-
minado pelo arrendador;

Obrigatoriedade da 
aquisição de gêneros e 
utilidades em armazéns 
determinados pelo arren-
dador.

Existe um modelo 
correto de contrato de 
arrendamento? 

Não, realmente não 
existe um modelo corre-
to ou algo pronto quando 
se trata de um contrato 
rural, mesmo que temos 
pontos que são bem pare-
cidos e comum em dife-
rentes deles.

O que quero deixar 
destacado é a importân-
cia, tanto para o arrenda-
tário, assim como ao pro-
prietário da terra, buscar 
resguardar a cada um os 
seus direitos, diminuindo 
assim os riscos durante a 
existência de um contrato 
de arrendamento.

Para isso mais uma vez 
ressalto a importância em 
se buscar uma assessoria 
especializada, que tenha 
experiência no agrone-
gócio e nos contratos 
que a atividade engloba, 
para que as partes tenham 
seus direitos reservados e 
tranquilidade em realizar 
o objeto do contrato e as-
sim movimentar a nossa 
economia.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Entendendo o arrendamento rural (2)

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

ID AGRO
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Interior Cup: Guarani FC conquista bons 
resultados fora de casa

Esportes

Jogando na cidade de 
Americana contra o Rio 
Branco EC no sábado pas-
sado, as equipes do Guara-
ni FC conquistaram bons 
resultados com duas vitó-
rias, um empate e apenas 
uma derrota, proporcionan-
do assim subir na tabela de 
classificação em três  das  
quatro categorias em dispu-
ta pelo Interior Cup 2022. 

Abrindo a rodada com 
a categoria sub 11 o bugre 

empatou em 1 a 1 e segue 
na terceira colocação a 4 
pontos do líder Gr Suma-
reense. Pela categoria sub 
12 o alvi verde venceu por 
4 a 0 e segue na liderança 
do grupo com 100% de 
aproveitamento. 

Em seguida foi a vez 
da categoria sub 13 que 
venceu os donos da casa 
por 3 a 0 e assumiu a se-
gunda colocação do gru-
po com apenas um pon-

to atrás do líder Atlétic 
Academy e fechando a 
rodada a categoria sub 14 
o Guarani perdeu por 1 a 
0 mas se manteve na se-
gunda colocação devido 
a uma combinação de re-
sultados. 

Neste sábado, 09, as 
equipes bugrinas recebem 
o Arena 77 no estádio Le-
onardo Frare  (campo do 
Buenópolis FC) em jogos 
válidos pela quinta rodada 

da competição. Confira a 
programação:

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

Equipe morungabense recebe o Arena 77 neste sábado, 09

É tetra!!!
No reencontro das com-

petições esportivas (dois 
anos sem atividades devi-
do a pandemia), Jaguariú-
na participou da 12ª Copa 
Integração Esportiva da 
Terceira Idade (CIETI) 
que aconteceu no sábado, 
02, em Amparo. Jaguariú-
na fez bonito e sagrou-se 
tetra campeã. E não parou 
por aí: maior delegação da 
competição do Circuito das 
Águas Paulista com mais 
de 80 atletas acima de 60 
anos, Jaguariúna bateu o 
recorde de pontos de todas 
as edições.

As cidades participantes 
da CIETI – Jaguariúna, Am-
paro, Pedreira, Serra Negra, 
Águas de Lindoia, Lindoia e 
Monte Alegre do Sul – dis-
putaram nove modalidades 
esportivas: Bocha e Malha 

(mista) Dominó (masculino 
e feminino) Truco, Voleibol 
(masculino e feminino) Bu-
raco (masculino e feminino) 
Xadrez (masculino) Damas 
(masculino e feminino) e 
Tênis de Mesa (masculino e 
feminino). 

A equipe campeã Ja-
guariúna conquistou 119 
pontos com as primeiras 
colocações nos jogos de 
Bocha, Damas (masculino) 
e Dominó (feminino) Tru-
co, Vôlei adaptado (mascu-
lino) e Tênis de mesa (mas-
culino) frente a segunda e 
terceira colocada, Amparo 
(87 pontos) e Pedreira (82 
pontos) na classificação ge-
ral da Copa.

Para o coordenador do 
programa Viva Melhor da 
Secretaria de Esporte de 
Jaguariúna, João Lúcio Al-

ves, o resultado foi expres-
sivo. “Estamos retoman-
do as atividades, ganhar 
é bom, ainda mais o tetra 
campeonato”, diz. “Agora 
estamos focados nos Jogos 
da Melhor Idade e esse re-
sultado dá a certeza de que 
estamos no caminho certo 
para desempenhar bem o 
nosso objetivo no JOMI”, 
conclui Alves.

Pela classificação geral 
da Copa Integração Espor-
tiva da Terceira Idade – a 1ª 
colocada Jaguariúna (119 
pontos) 2ª colocada Am-
paro (87 pontos) 3ª coloca-
da Pedreira (82 pontos) 4ª 
colocada Serra Negra (38 
pontos) 5ª colocada Águas 
de Lindoia (37 pontos) 6ª 
colocada Lindoia (28 pon-
tos) e 7ª colocada Monte 
Alegre do Sul (7 pontos). 

DIVULGAÇÃO

Atletas do programa Viva Melhor da SeJel retomam as competições a todo vapor

Competição ocorreu em Amparo

Bocha Mista
1° - Jaguariúna
2° - Amparo
3° - Serra Negra
4° - Pedreira

Malha Mista
1° - Pedreira
2° - Amparo
3° - Monte Alegre
4° - Jaguariúna 

Dominó Feminino

1° - Jaguariúna
2° - Amparo
3° - Serra Negra
4° - Águas de Lindoia
5° - Pedreira
6° - Lindoia 

Dominó Masculino
1° - Lindoia
2° - Jaguariúna
3° - Amparo

Truco

1° - Jaguariúna 
2° - Lindoia
3° - Pedreira

Voleibol Feminino
1° - Amparo
2° - Jaguariúna

Voleibol Masculino
1° - Jaguariúna
2° - Amparo

Buraco Feminino

1° - Serra Negra
2° - Águas de Lindoia
3° - Jaguariúna 
4° - Amparo
5° - Pedreira

Buraco Masculino
1° - Amparo
2° - Pedreira
3° - Jaguariúna
4° Serra Negra

Xadrez Masculino

1° - Pedreira
2° - Jaguariúna
3° - Águas de Lindoia

Damas Masculino
1° - Jaguariúna
2° - Serra Negra
3° - Pedreira
4 – Lindoia

Damas Feminino
1° - Amparo 
2° - Jaguariúna

3° - Pedreira 
Tênis de Mesa Masculino
1° - Jaguariúna
2° - Águas de Lindoia
3° - Pedreira 
4° - Amparo

Tênis de Mesa Feminino
1° - Pedreira
2° - Águas de Lindoia
3° - Jaguariúna
4° - Amparo

Confira os resultados e classificação dos municípios:

DIVULGAÇÃO

Equipe sub 14 do Guarani FC
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ABERTO AO PÚBLICO!
SEJA UM DOADOR

SANGUE,
QUEM DOA 

SALVA VIDAS!

13/04/2022

HORÁRIOS:* 8h • 9h30 • 10h30 • 11h30

LOCAL: Bloco 6 - Piso superior 
UniFAJ - Campus II

Rod. Adhemar Pereira de Barros,

KM 127 - Jaguariúna/SP

Agende sua doação no 
telefone: (37) 99956-1815
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Cuidados básicos podem proteger 
a pele do cachorro de doenças

A pele dos pets ficam 
especialmente susceptí-
veis no inverno e climas 
mais secos necessitando 
de cuidados especiais. Na 
maioria das espécies uma 
camada de pelo protege a 
pele contra adversidades 
como o frio intenso e o sol. 
Os cachorros que não pos-
suem essa proteção estão 
mais suscetíveis a doenças 
na epiderme e outros pro-
blemas. Porém, em ambos 
os casos é necessário to-
mar algumas precauções 
para preservar a saúde do 
seu pet. 

Os cuidados básicos
Os cuidados variam de 

acordo com o tamanho da 
pelagem do animal. Caso o 
pet não possua pelo algum, 
como acontece é neces-
sário passar um protetor 
solar no cão toda vez que 
ele sair no sol. Se o animal 
por natureza já possua pe-
los, em hipótese alguma 
os raspe completamente. 
Eles ajudam o pet a man-
ter a temperatura corporal 
e evitam que ele contraia 
doenças.

• Por ser extrema-
mente sensível, a pele dos 

cachorros pode apresentar 
alergias e feridas caso seja 
aplicado um produto muito 
diferente do qual ele já está 
acostumado. 

• Jamais use produ-
tos químicos - como os 
destinados a limpeza do 
chão - com o seu cão pre-
sente. A composição des-
ses compostos podem até 
mesmo causar queimadu-
ras no animal!

• Mantenha pulgas, 
carrapatos e outros parasi-
tas longe do seu pet. Além 
de transmitirem doenças, 
eles podem causar feridas 
e infecções na pele do cão. 
Consulte o médico veteri-
nário para saber qual é o 
melhor preventivo para seu 
pet 

• No inverno:
O seu cãozinho fica 

especialmente vulnerável 
em climas frios. O ar seco 
pode causar ressecamen-
to na pele do animal, que 
como consequência se 
coça muito e provoca feri-
mentos. Outros problemas 
de pele em cachorros tam-
bém são mais prováveis 
de acontecer nessa época, 
como a dermatite canina. 

DIVULGAÇÃO

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:

1. Diminua a quanti-
dade de banhos, por con-
ta do clima mais frio será 
mais difícil secar o animal 
completamente;

2. Não exagere na 
temperatura da água. Mui-
tos donos acham que o 
banho quente pode ajudar, 
mas por mais frio que es-

teja, isso pode causar quei-
maduras no pet;

3. Não exagere no 
uso de roupinhas. Proble-
mas de saúde podem sur-

gir caso elas fiquem muito 
tempo no cão. 

É isso pessoal. Nos ve-
mos na próxima edição!! 
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Se tem uma coisa que tenho certeza, é sobre a 
impermanência da vida. O que você está vivendo hoje, 
que te incomoda, agonia, pode parecer eterno, mas não se 
preocupe isso também passará.
Temos a tendência de engessar a realidade atual: é assim 
e vai continuar pra sempre.
Vou ficar nesse emprego pra sempre;
Vou ficar trocando fraldas pra sempre;
Vou ficar sozinha pra sempre;
Vou ficar nesta cama doente pra sempre.
Quando estamos atravessando uma situação 

desconfortável, corremos o risco de reduzir, o 
mundo àquele momento e nos desesperamos, com a 
possibilidade de aquilo jamais acabar.
Mas quando lembramos que as coisas sempre mudam, 
somos capazes de esperar com ais tranquilidade. O 
provérbio desse texto, sempre me lembra que tudo passa 
e de certa forma, trás um sorriso.
Aproveite seu pico, e também seu vale.
Tudo passa!
Com amor, Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi

Vamos de tendência? 
Eu já contei aqui para vocês sobre o clássico animal 
print, sua história e como essa estampa dominou o 
mundo da moda. E sim, vamos mais uma vez ver muitas 
celebridades, influencers e a mulherada em geral 
abusando desta estampa.
O animal print abrange várias estampas que imitam 
pele de animal. A mais clássica é da onça pintada, 
entretanto ganharam forças estampas de zebras e 
cobras. 
Esse tipo de estampa traz para o look um ar de 
sofisticação misturado com empoderamento. Quer se 
vestir bem, de forma confortável e de acordo com as 
tendências atuais? Aposte no animal print, assim você 
não erra!

Para mais dicas e looks siga @lojapaulasavioli

Paula Partyka
@paulaapartyka

Você está enganado se pensa que para ser saudável 
precisa deixar de comer alguma coisa.
Entenda que extremismos não são bons e aprenda, 
de uma vez por todas, que manter o equilíbrio é a 
chave para uma vida saudável duradoura.
Se privar de momentos de lazer, deixar de comer 

carboidrato ou qualquer loucura relacionada a isso 
não tem futuro. Então, pega essas dicas:
Planeje suas refeições;
Se algo sair do planejado, faça boas escolhas; 
Não coma tudo de tudo e sim um pouco de tudo;
Não se culpe;
Volte para o planejado na próxima refeição.

E aí, essas dicas foram úteis para você? 

De família bem sucedida, Christian Dior teve 
uma educação requintada, foi educado para ser 
diplomata, mas desistiu. Contrariando os seus 
pais montou uma galeria de arte em Paris, tra-
balhava com obras de artes de amigos como 
Salvador Dalí, quem não queria começar uma 
galeria de arte com um amigo desses, hein? 
Jean Cocteau também fazia parte do seu círculo 
de amigos. 

Em 1929 seu pai quebrou e a galeria foi ven-
dida, Dior adoeceu e só voltou à cena em 1935 
como figurinista do jornal Le Figaro. Em 1947 ele 
se tornou independente e abriu a própria mai-
son, financiado pelo astuto businessMan Marcel 
Boussac, neste ano Dior em uma única estação 
obteve fama que o acompanhou até 1957 quan-
do faleceu de ataque cardíaco.

O modelo era tailleur Bar,Carmel snow jor-
nalista da Harper’s Bazaar fez o seguinte co-
mentário após o término do desfile, esse é um 
autêntico new look (visual novo) a expressão in-
ternacionalizou e popularizou -se e continua em 
uso e moderno até hoje, como as roupas criadas 
por ele.

O new look surgiu de uma sensação psico-
lógica genial de Dior apesar, do fim da segunda 
guerra mundial as mulheres usavam austeras 
roupas-uniformes, Dior entendeu que era o mo-
mento de a feminilidade vir à tona e fez o pri-
meiro tailleur Bar o primeiro de uma série que 
valorizava o luxo e as partes cobiçadas do corpo 
de uma mulher, os ombros eram doces e a saia 
muito volumosa o busto em evidência realçava 
a cintura que de tão fina passou a ser cintura de 
vespa.

Como manter uma vida saudável?

Primeira tendência 
Outono-Inverno 

Christian Dior é o 
eterno New Look 
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Tudo passa

Vitória Savioli 

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi

Fabi Franco
@fabi_franco
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004078-78.2018.8.26.0296 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO FORLI 
FORTUNA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIANO DA SILVA PINTO ME (MADEIRAX COMERCIO E 
TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA ME), CNPJ 15.359.100/0001-86, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória, por parte de GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARATRANSPORTES LTDA, para 
recebimento de R$71.855,77 (dezembro /2018), referente a du                        000038957, 000038950 
e 000038589. 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 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague o valor supra devidamente corrigido, com honorários advocatícios de 5% do 
valor da causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou EMBARGUE, sob pena de constituir-se 
de pleno direito o título executivo judicial. 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 forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaguariúna, aos 06 de abril de 2022. 

MELHOR TERRENO DO 
ESTÂNCIA DAS FLORES

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

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

Fone: (19) 978266267 ou (19) 987702604

TELEGRAMA COM CÓPIA E CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Informamos que o prazo para dispensa por abandono de emprego já se 
esgotou, devido vossa senhoria estar faltando ao serviço desde 07/03/2022 
e até a presente data não compareceu no dep. Pessoal da empresa.
Solicitamos que vossa senhoria compareça com prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro horas) no dep. Pessoal para regularizar vossa situação. 
Sujeito às penalidades previstas no art.482 Da clt.

Atenciosamente

Expresso metropolis transportes e viagens ltda.

DESTINATÁRIO:
LUIZ ANTONIO PEREZZANI JUNIOR
RUA: MARCHESINI, 474
BAIRRO: NASSIF 
JAGUARIÚNA – SP
13916-062

REMETENTE:
EXPRESSO METROPOLIS TRANSPORTES E 
VIAGENS LTDA.
RUA TESTA, 291 – SALA 02
JD. SÃO SEBASTIÃO
JAGUARIÚNA – SP
13917-176
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Vendas
Apartamento de 2 dorm. acabamento  
em porcelanato e rico em planejados,  
Jd. Anton Von Zuben ..... R$230.000,00
Apartamento de 3 dorm com suite,  
fino acabamento e todo planejado;  
Jd. Nova Europa ........... R$ 330.000,00
Cobertura de 2 dorm, lavanderia externa, 
churrasqueira, uma vaga de garaem;  
Jd. Nova Europa ........... R$ 330.000,00
Cobertura de 2 dorm com área gourmet 
externa e duas vagas de garagem 
cobertas, Ponte Preta......... 435.000,00
Apartamento de 2 dorm,  
Jd. Sta. Monica ............. R$ 190.000,00
Apartamento de 2 dorm com  
varanda gourmet, todo planejado, 
cozinha com fogão e geladeira, 
Guanabara ....................  R$ 730.000,00

www.bernardoexpertise.com.br

ESTAMOS
CONTRATANDO

MOTORISTA DE ÔNIBUS  

MONITORA ESCOLAR  (Meio Período)

AUXILIAR DE LIMPEZA

LAVADOR DE VEÍCULOS

 

ESTAMOS
CONTRATANDO

ELETRICISTA AUTOMOTIVO  

MECÂNICO DIESEL “B” (Noturno)

MECÂNICO DIESEL “A” (Diurno)

 

EDITAIS DE PROCLAMAS

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

ADELSON PAIXÃO BAIMA e GITIELE 
SANTOS NASCIMENTO. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, auxiliar de logística, sol-
teiro, nascido em CANTANHEDE, MA, no 
dia 28 de agosto de 1984, residente e domi-
ciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, 
Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de ANTONIA DE FÁTIMA 
PAIXÃO BAIMA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de produção, solteira, 
nascida em ESTÂNCIA, SE, no dia 21 de 
junho de 1993, residente e domiciliada na 
Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de GIVALDO SANTOS NASCI-
MENTO e de MARIA RITA DOS SANTOS 
NASCIMENTO. 

CESAR AUGUSTO COSME DE SOUZA e 
ALESSANDRA APARECIDA DE MORA-
ES. Ele, de nacionalidade Brasileira, plane-
jador de manutenção, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 13 de maio de 1992, 
residente e domiciliado na Rua Funchini, Nº 
199, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de ALBERTO DE SOUZA e de MARIA 
CELESTE CHAGAS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar administrativa, solteira, 
nascida em PEDREIRA, SP, no dia 28 de 
setembro de 1995, residente e domiciliada 
na Rua Funchini, Nº 199, Jardim Planalto, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JUAREZ DE 
MORAES e de MARIA JOSE DA SILVA 
MORAES. 

EDSON DO NASCIMENTO e MARINAL-
VA CORREIA BORGES. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, Auxiliar de manutenção, 
solteiro, nascido em ITAPECURU MIRIM, 
MA, no dia 19 de julho de 1977, residente 
e domiciliado na Rua Sebastião de Olivei-
ra, Nº 109, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, 

SP, filho de AGUIDA NASCIMENTO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em CHAPADINHA, MA, no dia 
30 de setembro de 1992, residente e domi-
ciliada na Rua Sebastião de Oliveira, Nº 
109, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de MANOEL DE SOUZA BORGES 
e de MARIA RAIMUNDA ALEXANDRE 
CORREIA. 

WESLEI LUÍS NOLLI e GRACIELA APA-
RECIDA GARCIA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, serviços gerais, solteiro, nascido 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 02 de junho 
de 1999, residente e domiciliado na Estra-
da Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOSÉ LUIZ NOLLI e de ADRIANA 
APARECIDA ALBINO. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, do lar, divorciada, nasci-
da em CAMPINAS, SP, no dia 06 de maio 
de 1991, residente e domiciliada na Estra-
da Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de CLAUDECIR APARECIDO GARCIA 
e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 
GARCIA. 

ANDRÉ DA ROCHA BERNARDINO e 
PAULA PRISCILA ALVES CAMARGO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico 
em eletroeletrônica, divorciado, nascido em 
CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, no 
dia 16 de outubro de 1981, residente e domi-
ciliado na Rua General Gomes Carneiro, Nº 
46, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de DANIEL MANOEL BERNARDINO 
e de GENY DA ROCHA BERNARDINO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, tosadora, 
solteira, nascida em VIRADOURO, SP, no 
dia 16 de agosto de 1986, residente e do-
miciliada na Rua General Gomes Carneiro, 

Nº 46, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JESSE RIBEIRO CAMARGO e de 
ILDA SEVERINO ALVES CAMARGO. 

ADRIANO NOGUEIRA OFNER e BÁR-
BARA ONODA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, despachante, solteiro, nascido em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 
11 de junho de 1985, residente e domicilia-
do na Rua Videira, Nº 226, Jardim Roseira, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de NORBERTO 
OFNER e de MARIA MARCIA NOGUEI-
RA OFNER. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, despachante, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 31 de janeiro de 
1987, residente e domiciliada na Rua Videi-
ra, Nº 226, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de HIROSHI ONODA e de ROSA-
NA APARECIDA DE LIMA ONODA. 

CLAUDENILSON VIEIRA DE FREITAS 
e ELDA MARIA NASCIMENTO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, jardineiro, soltei-
ro, nascido em CAMPO FORMOSO, BA, 
no dia 02 de dezembro de 1981, residente 
e domiciliado na Rua Três, Nº 90, Jardim 
Princesa, CAMPINAS, SP, filho de ANTO-
NIO FELIX DE FREITAS e de VALDELI-
CE IRACY VIEIRA DE FREITAS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, 
nascida em MONTE AZUL, MG, no dia 05 
de outubro de 1980, residente e domiciliada 
na Rua Setim, Nº 77, Vila Miguel Martini, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de DEIGENAR 
NASCIMENTO e de VALDICE MARIA 
NASCIMENTO. 

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

JAGUARIÚNA, 08 de abril de 2022.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 08 de abril de 2022 à 14 de abril de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Holambra   
Classificação Candidato 
04º Flavia Correia De Souza 

 
Holambra, 08 de abril de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 


