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Dicas de Passeio: Morungaba 
proporciona opções para o feriado

Clube Cosmopolitano tem 
boa expectativa com o 
tradicional Baile do Havaí

Conselho da RMC aprova verba para Parque 
Infantil Inclusivo para Engenheiro Coelho

Os prefeitos da Região Me-
tropolitana de Campinas (RMC) 
cobraram mais agilidade na li-
citação do Trem Intercidades 
que vai ligar Campinas, Jundiaí 
e São Paulo utilizando a malha 
ferroviária já existente. Na reu-
nião do Conselho de Desenvol-
vimento da RMC, realizada nes-
ta semana em Artur Nogueira, 

foi aprovada a convocação de 
um representante da Agência 
Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) para falar dos “en-
traves” entre o governo federal e 
a MRS Logística, que estão difi-
cultando o lançamento do edital 
de licitação do projeto pelo Go-
verno do Estado de São Paulo.

Página 4

DIVULGAÇÃO

Prefeitos da RMC cobram agilidade  
na licitação do trem intercidades e 
convocam representante da ANTT

O pedido de convocação do 
representante da ANTT foi 
apresentado pelo presidente do 
Conselho da RMC, o prefeito de 
Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB)

Existe espaço para 
MEI num mundo 
globalizado?

Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) está sendo 

algo dos golpistas

Chocolate, 
Páscoa e 
sua saúde

Para quem quer aproveitar o 
feriado prolongado da Semana 
Santa e não quer ir muito longe, a 
dica é aproveitar alguns atrativos 

na Estância Climática de Morun-
gaba. A cidade vem se tornando 
cada vez mais receptiva aos visi-
tantes que preferem o sossego e 

a simplicidade. Em destaque, o 
clima agradável devido à preser-
vação de muitas áreas verdes por 
todo o município.            Página 7

O prefeito de Engenheiro Coe-
lho, Dr. Zeedivaldo Alves de Mi-
randa, participou nesta semana da 

reunião do Conselho de Desen-
volvimento da RMC. A reunião 
foi realizada em Artur Nogueira 

e teve a presença de prefeitos e 
representantes das 20 cidades que 
formam o grupo.            Página 9

Página 8 Página 14 Página 13

Reunião realizada em Artur Nogueira

O Clube Cosmopolitano Fu-
tebol Clube (CFC), atualmente 
sob a gestão do presidente Mar-
cos Aurélio Furlaneto, tem boas 
expectativas com o tradicional 
Baile do Havaí que volta a acon-

tecer após o cancelamento em 
2021 por conta da pandemia da 
Covid-19. O evento ocorre no 
próximo sábado, 23, a partir das 
23h.                

Página 4

Clube Cosmopolitano Futebol Clube (CFC) tem

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O Conselho de Desenvolvimento da RMC é um órgão deliberativo
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A Páscoa é mais do que ovos. O varejo, 
por exemplo, está otimista para as vendas 
e espera aumento significativo. Segundo 
o levantamento realizado pela Federação 
das Câmaras de Dirigentes Lojistas do 
Estado de São Paulo (FCDLESP), com 
a participação das principais CDLs do 
estado, a expectativa é de cerca de 10%, 
quando comparado ao mesmo período do 
ano passado.

De acordo com a FCDLESP, o aumen-
to se deve à maior participação dos con-
sumidores na data. Já que, em 2021, o es-
tado lidava com a instabilidade do plano 
de São Paulo e os comércios sentiram a 
queda no fluxo de vendas. 

O período também deve movimen-
tar o consumo de frutos do mar, como o 
bacalhau. Já as vendas de produtos que 
também faziam parte do período, como 
brinquedos e pelúcias, vão permanecer 
estáveis.

E, além de ovos e vendas, a Páscoa é 
uma das mais importantes – senão a mais 
– comemoração da tradição cristã. Essa 
comemoração relembra a crucificação de 
Cristo e celebra a sua ressurreição. 

A origem da celebração da Páscoa está 
na história judaica relatada na Bíblia, no 
livro chamado “Êxodo” Êxodo significa 
saída, e é exatamente a saída dos judeus 
do Egito que esse livro relata.
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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*

A Associação dos Engenheiros, Arqui-
tetos e Agrônomos de Jaguariúna, através 
de seu presidente, Pedro E. Marchesini, 
químico e engenheiro mecânico, tem aler-
tado a comunidade a respeito da neces-
sidade de cuidados que suplica a Matriz 
Centenária. É arquitetura em estilo gótico 
e barroco alemão, com madeira de nossas 
matas, inédita, construída pelo Cel. Amân-
cio Bueno em 1894. A AEAAJ tem como 
objetivo oferecer colaboração e apoio téc-
nico, alertando contra a ocorrência de si-
nistros, participando em assuntos de inte-
resse de utilidade pública. Por isso envia 
ofícios aos responsáveis pelos imóveis, 
principalmente em se tratando de salvar 
um  Patrimônio Histórico.  Dessa forma 
tem reiterado a urgência de providências e 
cuidados com a segurança da Matriz Cen-
tenária. As cópias de seus ofícios têm sido 
enviadas ao Conselho Municipal de Defe-
sa do Patrimônio Histórico - CONPHAAJ 
- e aos Poderes Públicos, sempre eviden-
ciando a urgência  da Adequação das Ins-
talações Elétricas e Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas da Matriz 
Centenária adequação  às Instruções técni-
cas do Corpo de Bombeiros   “ IT 40” e a 

Lei nº 13.425 de março de 2017 (“site” do 
Corpo de Bombeiros do ESP). Ofício da 
AEAAJ  foi enviado  à Diocese de Amparo 
e Paróquia Santa Maria em  agosto de  2021 
reiterando  os ofícios Nº 4 e 19/ 2020. A 
Casa da Memória julga louvável esta dis-
ponibilidade e solicitude da AEAAJ para 
esclarecimentos e colaboração para com a 
Igreja. A Igreja prescinde da colaboração, 
apoio e incentivo das mesmas e de todos. 
Iguais considerações têm sido debatidas 
no Conselho que votou favorável  à neces-
sidade de restauro de um dentre os maio-
res patrimônios históricos que marcam a 
identidade de Jaguariúna e de seu povo.
Por isso já é patrimônio preservado (GP1). 
Igualmente o CONPHAAJ encaminhou o 
Ofício SETUC de 15/09 nº348/2020. Ele  
encarece a legislação citada pela AEAAJ 
e acrescenta vários tópicos do Código de 
Obras Municipal: a substituição das ins-
talações elétricas e revisões na cobertura, 
averiguação de infiltrações , fatores obser-
vados pelo, então  Diretor do Patrimônio e 
vice-presidente do CONPHAAJ, arquiteto 
Roberto José d’Alessandro. Houve reuni-
ões entre autoridades eclesiáticas e civis, 
envoltas nessa  questão no Paço Municipal. 

A primeira reunião de uma série  ocorreu 
em 13 de agostode 2021,. na Secretaria 
de Governo. A sessão, com a união e paz  
entre  todos, considerou as dificuldades 
de tão grande empreitada para recair nos 
ombros exclusivos da Igreja, haja vista que 
Ela é entidade beneficente que vive do dí-
zimo dos fiéis e que não dispõe de subven-
ção financeira sequer para  continuidade ao 
restauro compatível com o patrimônio.  O 
projeto foi elaborado pelo Prof. Dr. Marcos 
Tognon da UNICAMP. Realizou-se apenas 
a descupinização do teto. Houve providên-
cias de encomendar a engenheiro eletricis-
ta projeto sobre nova instalação elétrica.  
Porém a Paróquia não  dispunha de recur-
sos para executá-la. O Patrimônio além de 
eclesiástico é público por seu significado 
histórico, artístico e arquitetônico. Na le-
gislação de Preservação e Tombamento 
prescreve-se que quando o responsável 
pelo patrimônio não dispuser de recursos 
financeiros, os poderes públicos podem 
auxiliar o processo de sua restauração.  
As Secretarias Municipais empenham-se 
na pesquisa junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis para localizar a documentação 
oficial da época para lavrar a respectiva 

escritura. A Diocese e o CONPHAAJ ne-
cessitam do documento para Regulariza-
ção e Tombamento e concorrer a Verbas 
Oficiais para manutenção do marco de 
fundação da cidade. O Processo Jurídi-
co já encontrou caminhos legais para sua 
escritura.  Vereadores presentes buscam 
verbas para auxiliar a empreitada. Dia 20 
de agosto, 2º encontro,   reuniram-se os 
representantes de toda equipe  na sede da 
AEAAJ com professores universitários, 
engenheiros especializados em Elétrica, 
Segurança, Arquitetura. 1º- Vão elaborar 
os projetos emergenciais em suas respec-
tivas especialidades, graciosamente, para 
salvar o patrimônio Histórico do século 
XIX, sob a bênção e agradecimento de 
S.Ex.ª Revma. D. Luiz Gonzaga Fecchio, 
Revmo Bispo Diocesano.  2º- Bater à 
porta dos corações generosos para execu-
ção dos mesmos.  Agora união, trabalho, 
apoio de todas as fontes possíveis para 
obtenção de fundos para a execução da 
mais nobre empreitada.  

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

Zelo   pela  matriz  centenária - AEAAJ

Sandra R. Ribeiro*

Antes conhecido como transtorno de 
múltiplas personalidades, o transtorno disso-
ciativo de identidade trata-se de um quadro 
onde existem duas ou mais personalidade, 
neste caso, entendemos que várias entidades 
convive em uma só mente, onde deveria ter 
apenas uma. Por conta dessa alternância de 
personalidade, uma pessoa se mostra inca-
paz de se recordar de seu dia por completo. 
Dessa forma, atividades simples, como con-
versar com alguém, se lembrar de algo e até 
seu nome tornam-se difíceis. Nem sempre a 
pessoa tem consciência de que isso ocorre 
com ela. O TDI, é resultado de algum trau-
ma ocorrido em sua vida no passado. Talvez 
na infância pode ter experimentado algum 
evento que tenha causado estresse opressivo. 
Isso pode ter abalado sua psique em constru-
ção, de modo que não consiga integrá-la de 
forma saudável, como por exemplo: doenças 
graves de difícil e exaustiva recuperação, 
abusos, mortes de alguém muito próximo. 

A dissociação é um fenômeno multifa-
cetado e pode se manifestar em experiên-
cia de transe em contexto religioso onde a 
pessoa sofre alteração da consciência, mas 
sem perder o contato com sua identidade. 
Além, do transtorno dissociativo de identi-
dade existem outros tipos de distúrbios dis-
sociativos: a amnésia dissociativa e a desor-

dem de despersonalização. O fenômeno da 
dissociação é uma desconecção do pensa-
mento, memória, sentimento, ações, ou sen-
sações de estar fora si. Todos em algum mo-
mentos experimentamos isso em devaneios 
ou “nos perdemos nos pensamentos” lendo 
um livro ou assistindo um filme. Da mes-
ma forma em uma experiência traumática, 
a dissociação pode ajudar a pessoa a tolerar 
aquilo que é muito difícil de suportar, como 
também ajudar a pessoa a escapar do medo 
e da dor diante de um evento traumático. 
Isso dificulta a lembrança da experiência 
traumática, conforme relato de muitos so-
breviventes em desastres e acidentes. 

Para encontrar um tratamento adequa-
do, é preciso prestar a atenção aos sintomas 
do transtorno dissociativo de identidade. O 
problema deixa marcas bem características 
na pessoa, embora ela não se dê conta dis-
so. Quem está próximo, precisa observar 
como a pessoa age. 

Ao longo da vida construímos uma de-
terminada identidade, que agrega toda nossa 
essência. No entanto alguém com mais de 
uma personalidade muda de comportamen-
to com frequência. É como se outra pessoa 
assumisse seu corpo e sua mente, fazendo-a 
se socializar de forma incomum, ou seja, 
essa pessoa muda da água para o vinho com 

facilidade. A despersonalização também 
está presente no TDI, a despersonalização 
faz com que a pessoa se veja desconecta-
da do seu próprio corpo. Age como se fos-
se telespectador de suas próprias vidas. Por 
conta da mudança de sua personalidade, o 
indivíduo tem lapsos de memória durante 
seu dia. Quem interage com essa pessoa, 
percebe facilmente esse tipo de reação.  

Não é tão fácil identificar por completo 
o transtorno dissociativo de identidade para 
traçar um diagnóstico, porque determina-
dos sinais acabam se confundindo com ou-
tras doenças. Os especialistas se guiam por: 
mais de uma personalidade como sendo o 
sinal mais observado, os psicoterapeutas 
observam se o indivíduo tem mais de uma 
personalidade. A sua identidade deveria ser 
integrada a uma só totalizando seu self para 
que não haja conflito que consequentemen-
te desencadeará sofrimento. Questionários e 
avaliações fazem parte do tratamento, atra-
vés dessa ferramenta se verificará o quanto 
a vida pessoal e profissional da pessoa está 
prejudicada. Se ao invés de se dedicar a uma 
vida comum e relaxada, se ela se ocupa no 
conflito existente em sua mente. 

 No tratamento o uso de medicamentos re-
fere-se o trabalho da parte física, bem como 
os efeitos na mente. A depressão, a ansiedade 

e os impulsos são controlados por isso. De 
forma conjunta a psicoterapia serve para in-
tervir e condicionar o seu comportamento a 
um ritmo saudável. Os casos são diferentes, 
alguns necessitam de internação, enquanto 
outros podem fazer acompanhamento de for-
ma livre. Independente de qual seja, é preciso 
ter em mente que o tratamento não pode ser 
interrompido para que as causas da dissocia-
ção seja identificadas. 

 Segundo a (CID-10) Classificação in-
ternacional de doenças e problemas rela-
cionados à saúde, o aumento agudo nos ca-
sos relatados de transtorno dissociativo de 
identidade nos Estados Unidos, nos últimos 
anos, tem sido objeto de interpretações bas-
tante diversos. Alguns acreditam que uma 
maior consciência quanto ao diagnóstico 
entre profissionais da saúde mental resul-
tou na identificação de casos anteriores não 
diagnosticado. Em contra partida, outros 
acreditam que a síndrome tem sido exces-
sivamente, diagnosticada em indivíduo alta-
mente sugestionáveis. 

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

Plantão Psicológico.
Contatos: 

(19) 38672928 / (19) 978074249

Psicanálise Clínica: Transtorno dissociativo de identidade 
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Destaque

Prefeitos da RMC cobram agilidade na licitação do 
trem intercidades e convocam representante da ANTT 

Clube Cosmopolitano tem boa expectativa com o 
tradicional Baile do Havaí

O pedido de convocação do 
representante da ANTT foi 
apresentado pelo presidente do 
Conselho da RMC, o prefeito de 
Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB)

DIVULGAÇÃO

Os prefeitos da Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC) cobraram mais 
agilidade na licitação do 
Trem Intercidades que vai 
ligar Campinas, Jundiaí e 
São Paulo utilizando a ma-
lha ferroviária já existente. 
Na reunião do Conselho de 
Desenvolvimento da RMC, 
realizada nesta semana em 
Artur Nogueira, foi apro-
vada a convocação de um 
representante da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) para 
falar dos “entraves” entre 
o governo federal e a MRS 
Logística, que estão difi-
cultando o lançamento do 
edital de licitação do proje-
to pelo Governo do Estado 
de São Paulo.

O pedido de convoca-

ção do representante da 
ANTT foi apresentado 
pelo presidente do Conse-
lho da RMC, o prefeito de 
Jaguariúna, Gustavo Reis 
(MDB), e acatado por una-
nimidade pelos demais 
chefes do Executivo muni-
cipal presentes. 

“Aprovamos a convoca-
ção de um representante 
da ANTT para que venha 
prestar esclarecimentos 
no Conselho de Desenvol-
vimento sobre a demora 
na licitação do Trem Inter-
cidades. Também aprova-
mos uma moção pedindo 
mais agilidade no lança-
mento do edital de licita-
ção. O Trem Intercidades 
é de extrema importância. 
Não é possível num país 
como o Brasil a gente con-

O Clube Cosmopolitano 
Futebol Clube (CFC), atu-
almente sob a gestão do 

presidente Marcos Aurélio 
Furlaneto, tem boas expec-
tativas com o tradicional 

Baile do Havaí que volta a 
acontecer após o cancela-
mento em 2021 por conta 

da pandemia da Covid-19. 
O evento ocorre no próxi-
mo sábado, 23, a partir das 
23h. 

Este é o primeiro even-
to do CFC. O último Baile 
do Havaí aconteceu em 
2020, com toneladas de 
frutas e muitas atrações 
musicais que animaram a 
noite dos cosmopolenses 
e de toda a região.

O Baile do Havaí movi-
menta a cidade. As lojas 
fazem campanhas iguais 
as que são feitas em datas 
como Dia das Mães e Natal, 
ou seja, há uma grande mo-
vimentação na economia. 
“A festa tem mais de 20 
anos de tradição. A cidade 
espera por este evento. Sa-
lões de beleza e comércios 
são muito movimentados”, 
conta o presidente.

São esperadas de 3 a 4 
mil pessoas. São três am-
bientes de festa, com três 
atrações musicais. No do-
mingo a festa continua 
com a Domingueira do Ha-

vaí, das 17h às 22h.

Sobre o CFC
A história do CFC tem 

quase 108 anos. É o princi-
pal clube de esporte e lazer 
de Cosmópolis e região. 

Pelos olhos do atual 
presidente, Marcos Auré-
lio, o clube começou a se 
transformar a partir da 
gestão de seu atual vice-
-presidente, Renato Tre-
venzolli, em 1994. Marcos 
Aurélio está envolvido com 
as atividades do Clube des-
de 2003. O 2º tesoureiro, 
Pedro Aparecido Pereira, 
desde 1992. 

De acordo com Marcos 
Aurélio, mesmo diante das 
dificuldades enfrentadas 
com a pandemia, o clube 
manteve todos os empre-
gos e diversas melhorias, 
reformas e moderniza-
ções foram implementa-
das. “Além da concessão 
de 30% de desconto na 
mensalidade de nossos 
associados”.

Reunião realizada em Artur Nogueira

tinuar tendo uma linha 
férrea sucateada e apos-
tando apenas no modal 
rodoviário”, diz Gustavo 
Reis.

Segundo o Governo do 
Estado, a MRS será res-

ponsável pelas obras de 
segregação das vias entre 
a região de Jundiaí e o cen-
tro de São Paulo. Para isso, 
a concessionária de carga 
acertou a extensão do seu 
contrato com o governo 

federal mediante investi-
mentos de modernização 
e ampliação da malha fer-
roviária. 

Ainda de acordo com 
o Estado, o projeto está 
sendo revisto após a rea-

lização de consulta e au-
diência pública. Entre as 
mudanças estão a amplia-
ção do prazo de concessão 
de 30 para 35 anos e o 
aumento do investimento 
para R$10,2 bilhões.

Atrações da festa

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

Pontos de vendas:
Jamar Calçados, 
Óticas Ipanema, 
Vitória e Rosane 
Multimarcas, Ribeiro 
Modas, Folk Moda 
Masculina e Feminina.

DIVULGAÇÃO
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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

Na sexta-feira, 08, a NutriVet Farmácia Veterinária promoveu um dia repleto de experiência para seus amigos e clientes. Com um espaço com 
cavalos dentro da loja o dia todo, a loja também teve o apoio dos parceiros Integral Mix e Steak Store com degustação de carnes especiais. 
Confira alguns cliques deste dia.

Experiência

DIVULGAÇÃO
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Morungaba

Prefeito busca melhorias no DER Campinas

Dicas de Passeio: Morungaba proporciona opções para o feriado

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho Oliveira, 
esteve com o diretor do De-
partamento de Estradas e 
Rodagem (DER) de Cam-
pinas, o engenheiro Clei-
ton Luiz de Souza, nesta 
semana. A reunião foi rea-
lizada na sede do DER em 
Campinas e a pauta foi a 
busca de melhorias de es-
tradas de acesso a Morun-
gaba, buscando a imple-
mentação do projeto das 
Rotas Cênicas entre Mo-
rungaba e Joaquim Egídio 
contendo pavimentação e 
ciclovia, a fim de melhorar 
as condições para os mora-
dores e para os turistas.

“Outro assunto tratado 

no DER foi a rotatória do 
bairro Cachoeirinha, uma 
obra de suma importância 
para cidade principalmente 
para os moradores do Par-
que das Estâncias”, revela 
o prefeito.

Na oportunidade, fo-
ram protocolados ofícios 
solicitando a instalação de 
lombadas e aduelas para 
serem utilizadas na Estra-
da Municipal “Benedito 
Olegário Chiovatto” nas 
proximidades da Fazenda 
Santa Gertrudes e da Fa-
zenda São Silvano e a au-
torização para a instalação 
de um pórtico na Rodovia 
Engenheiro Constâncio 
Cintra.

Para quem quer apro-
veitar o feriado prolon-
gado da Semana Santa e 
não quer ir muito longe, 
a dica é aproveitar alguns 
atrativos na Estância Cli-
mática de Morungaba. A 
cidade vem se tornando 
cada vez mais receptiva 
aos visitantes que prefe-
rem o sossego e a sim-
plicidade. Em destaque, 
o clima agradável devido 
à preservação de muitas 
áreas verdes por todo o 
município.

O Parque Ecológico 
“Pedro Mineiro” e a Praça 
do Artesanato são alguns 
dos atrativos mais procu-
rados entre os visitantes. 
Outra atração são os ca-
minhos para a prática do 
cicloturismo que nunca es-
teve tão em alta na região.

 Parque Ecológico
O Parque Ecológico 

“Pedro Mineiro” é uma 
ótima opção de passeio. 
De acesso fácil, muito pró-
ximo ao centro da cidade, 
o espaço abriga uma ex-
tensa área de preservação 
natural.

O local é adequado para 
quem pretende fazer corri-
das, caminhadas em volta 
do lago ou até mesmo um 
passeio de contemplação 
da paisagem. Além de 
playground para as crian-
ças, elas podem levar para 
o parque suas bicicletas e 
brinquedos automotores.

O parque conta com 
áreas cobertas para pi-
queniques e banheiros 
públicos.

Uma trilha de nível fá-
cil com corrimão adentra a 

mata e leva para uma que-
da de água - um local fres-
co e agradável durante os 
dias mais quentes.

Os visitantes podem le-
var seus pets. Vale lembrar 
que no local é proibido o 
consumo de bebidas al-
cóolicas e o uso de equipa-
mentos de som.

A entrada é gratuita e o 
funcionamento é de quarta-
-feira a domingo e feriados, 
sempre das 8 às 18h. O Par-
que Ecológico “Pedro Mi-
neiro” fica na Rua Pedro 
Miguel, s/nº - Centro.

 
Praça do Artesanato

A Praça do Artesanato 
está localizada na Praça 
Pedro de Camargo Neto 
que reúne artesãos que 
produzem pinturas em 
tela, peças em MDF, bone-

cas em feltro, plantas, pe-
ças em crochê, e diversos 
outros itens confecciona-
dos artesanalmente.

A Praça do Artesanato 
conta com 19 expositores 
divididos em 13 salas e 
funciona sempre aos sába-
dos, domingos e feriados, 
das 9h às 17h.

Para quem sempre visi-
ta a estância, a praça tem 
sido parada obrigatória 
para quem quer levar para 
casa uma lembrança da es-
tância. O local ainda conta 
com trailers de pastel, cal-
do de cana e as tradicio-
nais coxinhas de massa de 
mandioca.

E o visitante que quiser 
fazer uma “selfie” para 
guardar uma lembrança 
do passeio, a Praça do 
Artesanato fica muito pró-

xima ao famoso letreiro 
turístico “Morungaba” - 
praticamente é só atraves-
sar a rua.

 
Cicloturismo 

A Estância também in-
tegra o roteiro regional dos 
adeptos ao cicloturismo. 
De acordo com o diretor 
de Turismo da Estância, 
atualmente existem cerca 
de 70 trilhas turísticas a se-
rem visitadas entre Campi-
nas e Morungaba, passan-
do por Joaquim Egídio, 
onde os ciclistas podem 
observar belas fazendas, 
arquiteturas históricas e 
religiosas, planetários e 
belas paisagens para as 
montanhas.

Estas rotas já são co-
nhecidas dos “bikers” que 
frequentam a região e a 

atividade vem crescendo 
dia a dia, principalmente 
aos finais de semana. É 
uma maneira muito saudá-
vel, econômica e ecológica 
de se fazer turismo.

O mapa das rotas do 
cicloturismo regional con-
siste em uma parceria en-
tre os municípios com o 
objetivo de organizar e fo-
mentar o turismo de aven-
tura com segurança. 

Os ciclistas que passam 
por Morungaba desfrutam 
de bons lanches, doces, 
sucos e cafés durante a pa-
rada em qualquer um dos 
estabelecimentos localiza-
dos no centro da cidade. 

O Mapa Cicloturístico 
da Região pode ser acessa-
do pelo site oficial da pre-
feitura: www.morungaba.
sp.gov.br.

Outros assuntos também foram 
tratados junto ao diretor do 
departamento

Participaram também da reunião o vice-prefeito de Campinas, Vanderlei de Almeida, e o assessor do deputado estadual Edmir Chedid, Nelson Koki

DIVULGAÇÃO
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Fábio Polidoro recebe a visita da 
deputada estadual Valéria Bolsonaro

Sistema público de saúde 
zera fila de espera de 
oncologia de mama

 Pedreira   

 Cosmópolis   

O novo prefeito de Pe-
dreira, Fábio Polidoro, 
recebeu na tarde da se-
gunda-feira, 11, no Paço 
Municipal, a visita da depu-
tada estadual Valéria Bol-
sonaro, que na oportunida-
de anunciou a liberação de 
várias emendas em favor 
do município. ““Estamos 
assumindo o compromisso 
com o novo prefeito Fábio 
Polidoro e com os Guardas 
Municipais que em breve 
estaremos entregando uma 
Viatura para a Patrulha da 
Mulher e mais R$ 240 mil 
para a compra de uma nova 
Caminhonete, além de R$ 
140 mil para equipamen-
tos, garantindo assim mais 
segurança para os pedrei-
renses”, diz Valéria.

“Conhecendo em de-
talhes o projeto do NA-
ECAP apresentando pelo 
Fábio Polidoro, entrei 
em contado com o depu-
tado federal Paulo Frei-
re e através de parceria, 
sendo, uma emenda par-
lamentar de sua autoria 
no valor de R$500 mil e 
mais uma emenda parla-
mentar de minha auto-
ria, também no valor de 
R$500 mil, totalizando 
R$1 milhão de reais va-
mos iniciar a construção 
da nova sede do NAE-
CAP para bem atender as 
crianças com Autismo”, 
enfatiza a deputada.

Fábio Polidoro, novo 
Prefeito de Pedreira, des-
tacou sua felicidade em 

poder viabilizar vários 
projetos por meio da de-
putada, em especial a 
construção da sede pró-
pria para o Núcleo Espe-
cial de Atenção a Criança 
e Adolescente de Pedrei-
ra. “O projeto encontra-se 
pronto. Iniciamos com re-
cursos próprios a constru-
ção do setor de Equotera-
pia, porém não tínhamos 
ainda nenhuma verba para 
a construção da sede pró-
pria, com este R$1 milhão 
do deputado federal Paulo 
Freire e da deputada es-
tadual Valéria Bolsonaro, 
vamos dar início às obras 
do projeto e seguirmos 
nossa luta para viabilizar 
o restante dos valores ne-
cessários”, destaca. 

Ciente da fragilidade 
dos pacientes que aguar-
davam acesso ao trata-
mento de oncologia e 
cardiologia, o Prefeito 
Junior Felisbino e o atu-
al Secretário de Saúde, 
Marcos Ferreira, levaram 
a situação da demanda 
reprimida de Cosmópo-
lis ao Governo do Esta-

do. No mês de março, o 
sistema público de saúde 
conseguiu 9 vagas para 
o tratamento oncológico, 
zerando a fila de espera 
de oncologia de mama e 
mais três vagas de onco-
logia aparelho digestivo, 
cabeça, pescoço e tórax.

Na cardiologia, a Saú-
de também conseguiu 

atender 06 pacientes que 
aguardavam o exame cin-
tilografia do miocárdio, 
mais 06 pacientes para 
cateterismo cardíaco e 
mais 02 cirurgias cardía-
cas. O secretário da pasta 
ressalta ainda que a Saúde 
continua empenhada para 
atender os demais casos 
dos cosmopolenses.

Deputada anunciou liberação de emendas em favor do município

A resposta é sim. Pequenas empresas 
têm sim espaço num mundo globalizado. 
O acesso crescente a mercados interna-
cionais, tanto na busca por fornecedores 
estrangeiros, quanto no desenvolvimen-
to de vendas de produtos brasileiros no 
exterior foi ainda mais acelerado com a 
pandemia. As redes sociais e aplicativos 
de tradução continuam a quebrar barrei-
ras e aproximar culturas. 

Onde fica o pequeno empreendedor 
neste cenário? Sabendo onde buscar in-
formações essenciais para a internacio-
nalização, este empreendedor já inicia 
seus processos de importação e expor-
tação. Ainda há muita burocracia e a 
legislação está em constante mudança 
para acompanhar a revolução digital. 
Por outro lado, muitas etapas, que antes 
se resumiam a uma infinidade de for-
mulários impressos e altos custos, hoje 
estão a um clique de distância. Basta 
checar quais são as exigências para os 
seus produtos e você está no caminho 
para entrar no comércio exterior.

Em termos logísticos, pequenas im-
portações e exportações hoje são viá-
veis. É assim que artesãos e pequenos 
produtores se inserem no mercado. 

Aproveitando a visibilidade das redes 
sociais e programas de incentivo, alia-
dos a parceiros que já conhecem os ca-
minhos, contando com a criatividade 
brasileira como elemento essencial.

Os caminhos são vários, há informa-
ções disponíveis nos sites do governo e 
entidades de apoio e incentivo às expor-
tações como Apex (Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimen-
tos). Há programas de capacitação como 
Programa de Qualificação para Exporta-
ção (PEIEX), implementado em todas as 
regiões do país, por meio de parcerias da 
Apex-Brasil com instituições de ensino 
(Universidades, Parques Tecnológicos 
ou Fundações de Amparo à Pesquisa) ou 
Federações de Indústria. Funciona como 
uma consultoria dentro da empresa e não 
há custo para a empresa.

Atualmente, temos pequenas em-
presas efetuando vendas internacionais 
somente divulgando por meio das redes 
sociais, sem grandes investimentos. É im-
portante saber como sua empresa deseja 
ser vista, verificar os canais e a comuni-
cação mais adequados. Fazer os ajustes 
necessários à logística internacional, esta-
belecer estratégias e arregaçar as mangas!

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Existe espaço para MEI num 
mundo globalizado?

O secretário da pasta ressalta que a Saúde continua empenhada para atender os demais casos dos cosmopolenses

Diversas autoridades acompanharam a visita

Trem Intercidades 1
Os prefeitos da Região 

Metropolitana de Campinas 
(RMC) cobraram mais agili-
dade na licitação do Trem In-
tercidades, que vai ligar Cam-
pinas, Jundiaí e São Paulo. Na 
reunião do Conselho de Desen-
volvimento da RMC, realizada 
na última terça-feira em Artur 
Nogueira, foi aprovada a con-
vocação de um representante 
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) para 
falar dos “entraves” entre o 
governo federal e a MRS Lo-

gística, que estão dificultando 
o lançamento do edital de lici-
tação do projeto pelo Governo 
do Estado de São Paulo.

Escola criativa
Por falar no prefeito de Ja-

guariúna, ele esteve na semana 
passada, junto com a professo-
ra Francieli Pardinho, no MIT 
Media LAB, nos Estados Uni-
dos, onde apresentou o trabalho 
que a Educação de Jaguariúna 
desenvolve dentro das escolas 
públicas municipais. Jagua-
riúna foi uma das 10 cidades 

brasileiras selecionadas para 
participar dessa atividade. A 
viagem, sem custos para a Pre-
feitura, foi um convite da Rede 
Brasileira de Aprendizagem 
Criativa (RBAC). 

Veridiana
Políticos e várias persona-

lidades de Jaguariúna presta-
ram homenagens a Veridiana 
Mellilo, do Centro de Equo-
terapia, que faleceu vítima 
de enfarte na semana passa-
da. “Lamento profundamente 
o falecimento da Veridiana 

Mellilo, uma jovem que de-
dicou sua vida a cuidar da-
queles que precisam de afeto 
e atendimento especializado. 
Ao lado de seu pai, Wilson, 
contribuiu diretamente para 
transformar Jaguariúna em 
referência no atendimento aos 
portadores de autismo”, es-
creveu em suas redes sociais 
o prefeito Gustavo Reis.

Viagra 
O presidente Jair Bolsonaro 

(PL) minimizou a compra de 
35.320 comprimidos de Via-

gra pelo Exército e Aeronáu-
tica. Segundo ele, o montante 
é pequeno em comparação 
com o efetivo das três Forças 
Armadas. O político destacou 
ainda que o produto será usado 
para tratamento de hipertensão 
arterial pulmonar e doenças 
reumáticas, e não para disfun-
ção erétil (finalidade típica do 
remédio). “Com todo respei-
to, não é nada. Quantidade... 
O efetivo das três forças, ob-
viamente... Muito mais usado 
pelos inativos e pensionistas”, 
disse o presidente.

 Bastidores do poder

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Engenheiro Coelho

Conselho da RMC aprova verba 
para Parque Infantil Inclusivo
Parque Infantil Inclusivo terá à disposição brinquedos adaptados para as crianças 
que se utilizam de cadeira de rodas entre outras limitações

O prefeito de Engenhei-
ro Coelho, Dr. Zeedivaldo 
Alves de Miranda, partici-
pou nesta semana da reu-
nião do Conselho de De-
senvolvimento da RMC. 
A reunião foi realizada 
em Artur Nogueira e teve 
a presença de prefeitos e 
representantes das 20 cida-
des que formam o grupo.

Durante a reunião, fo-
ram deliberados temas de 
interesse de diversos muni-
cípios do grupo. Dentre os 
itens da pauta da reunião, 
houve a deliberação e a 
aprovação de uma verba de 
R$90 mil para Engenheiro 
Coelho, destinada para a 
instalação de ‘Parque in-
fantil Inclusivo’. “Estamos 
muito felizes em poder 
receber essa verba e po-
der dar início a construção 
desse local que vai atender 
as crianças com necessida-
des especiais da nossa ci-
dade”, diz o prefeito. 

A reunião do Conselho 
é organizada pela Agência 
Metropolitana de Campi-
nas (Agemcamp) que tem 
como diretor-executivo, 

Benjamim Bill, e foi con-
duzida pelo presidente do 
Conselho da RMC, o pre-
feito de Jaguariúna, Gus-
tavo Reis.

O Conselho de Desen-
volvimento da RMC é um 
órgão deliberativo, que 
trata de reivindicações e 
projetos conjuntos dos 

municípios, além de con-
vênios e da utilização de 
recursos do Fundocamp. 
Entre as funções do Fun-
docamp, está financiar e 

investir em programas e 
projetos de interesse da 
RMC e contribuir com 
recursos técnicos e finan-
ceiros para a melhoria dos 

serviços públicos munici-
pais, para a melhoria da 
qualidade de vida e para 
o desenvolvimento socio-
econômico da região.

O Conselho de Desenvolvimento da RMC é um órgão deliberativo

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna

Força-tarefa combate roubo e comércio 
ilegal de cabos de energia elétrica 

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

O furto de cabos é hoje um dos principais delitos registrados pela Polícia
Uma força-tarefa entre 

Prefeitura de Jaguariúna, 
Guarda Municipal e polí-
cias Civil e Militar fechou 
o cerco aos roubos e furtos 
de cabos e fios de cobre e 
à comercialização ilegal 
desse material. Na quar-
ta-feira, 13, agentes de 
fiscalização da Prefeitura, 
guardas municipais e poli-
ciais fizeram uma blitz em 
ferros-velhos e estabeleci-
mentos que comercializam 
sucata na cidade.

“Nosso foco nessa 
operação são os cabos de 
procedência duvidosa, ten-
tando localizar cabeamen-
to subtraído da iniciativa 
privada e prédios públicos. 
Esse tipo de crime vem au-
mentando nos últimos me-
ses, por isso a necessidade 
de fecharmos o cerco para 
coibir esse tipo de prática 
delituosa”, explica o secre-

tário de Segurança Públi-
ca de Jaguariúna, Edgard 
Mello do Prado Filho.

Pela manhã, cinco esta-
belecimentos foram averi-
guados pela força-tarefa, 
onde foram apreendidos 
cabos sem procedência. O 
material foi levado para a 
Delegacia de Jaguariúna, 
onde foi feito boletim de 
ocorrência para posterior 
apuração policial.

“É importante que os 
comércios de sucata se 
conscientizem de que 
comprar produtos de ori-
gem duvidosa dá proble-
ma, e a gente vai continuar 
fiscalizando firmemente 
para que os índices de fur-
tos e roubos diminuam em 
nossa cidade”, afirma Pra-
do Filho.

Ainda de acordo com o 
secretário de Segurança, as 
operações da força-tarefa 

terão sequência nos próxi-
mos dias, sempre realiza-
das de maneira aleatória, 
como forma de surpreen-
der os estabelecimentos.

O furto de cabos é hoje 
um dos principais delitos 
registrados pela Polícia e 
afeta diretamente os ser-
viços públicos na cidade. 
Já foram registrados furtos 
na Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE), no Cen-
tro Cultural, na estação de 
recalque, entre outros pró-
prios públicos municipais.

A força-tarefa também 
faz a averiguação dos do-
cumentos dos ferros-ve-
lhos visitados. A multa 
para o estabelecimento 
sem alvará de funciona-
mento é de R$3 mil, po-
dendo dobrar na reincidên-
cia ou até mesmo provocar 
a interdição do local pela 
fiscalização da Prefeitura.

SAMUEL OLIVEIRA

Agentes de fiscalização da Prefeitura, guardas municipais e policiais fizeram uma blitz em ferros-velhos e 
estabelecimentos que comercializam sucata na cidade

Escola Estadual Professora Júlia Calhau Rodrigues 
participa dos Jogos Escolares Estaduais (JEESP) 2022

Castramóvel conquistado por Baleia 
Rossi realiza 1,2 mil cirurgias em 2021

ITEMM inaugura 
nova unidade

O Instituto Técnico 
Educacional Mirian Men-
chini (ITEMM) inaugu-
rou nesta quinta-feira, 14, 
uma unidade em Jaguari-
úna. Esta é uma entidade 
sem fins lucrativos que 
vida desenvolver jovens 
nos aspectos técnicos e 
comportamental para in-
gressarem no mundo do 
trabalho por meio da Lei 

de Aprendizagem.
Se você tem entre 14 

e 24 anos e quer entrar 
no mercado de trabalho, 
o ITEMM é o lugar cer-
to. O Programa De Jovem 
Aprendiz é uma oportu-
nidade de se desenvolver 
profissionalmente. 

A unidade fica locali-
zada na Rua Egas Bueno, 
528, em cima da Sôdie.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais
Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes 
sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do 
mundo.
Além disso, a Gazeta tem uma super novidade para você! Que tal receber as receber as principais 
notícias que são veiculadas no Portal direto no seu WhatsApp, totalmente gratuito?
Gostou da novidade? Então, clique aqui e habilite seu App gratuitamente para receber os principais 
conteúdos da Gazeta direto em seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, 
você ficará muito bem informado.

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor para você.

Uma competição tradi-
cional. Assim inicia, dia 
26 de abril, terça feira, os 
Jogos Escolares Estaduais 
Etapa I Diretoria de Ensi-
no Campinas Leste. Nessa 
fase, apenas o campeão 
de cada modalidade clas-
sifica para as fases Sub 
Regionais, podendo che-
gar até a fase brasileira da 
competição.

A Escola Júlia Calhau 
já foi campeã em 2016 na 
modalidade futsal mascu-
lino chegando a 3° fase das 
competições, representan-
do a diretoria de ensino de 
Campinas Leste/Oeste no 
ano de 2016, jogando con-
tra Escolas tradicionais do 
Estado de São Paulo. 

Em 2022 a escola par-
ticipa pela primeira vez 

em várias modalidades es-
portivas: futsal masculino 
e feminino; basquetebol 
masculino; tênis de mesa 
masculino e feminino; da-
mas, xadrez (masculino 
e feminino) e atletismo, 
com participação recorde 
de 85 alunos nascidos a 
partir de 2005.

Os jogos da Primeira 
fase acontecem na cida-

de de Campinas na ETEC 
Bento Quirino. De acor-
do com o professor João 
Lúcio Alves, houve uma 
grande adesão dos alunos 
em participar dos jogos. 
“Estamos focados e sabe-
mos que será um grande 
desafio esse ano. Vamos 
participar com alegria e 
vivenciar essa possibili-
dade”.

O castramóvel con-
quistado pelo deputa-
do federal Baleia Rossi 
(MDB), realizou mais 
de 100 atendimentos por 
mês. O veículo é comple-
tamente equipado e aten-
de famílias de baixa renda 
de Jaguariúna.

Em 2021, foram reali-
zados no município 4.428 
atendimentos e 1.236 cas-
trações de forma gratuita 
em cães e gatos. O tempo 
de espera também melho-
rou, caiu de sete meses 
para 45 dias.

“Esse foi um investi-
mento que fizemos de R$ 
150 mil. Sabemos a impor-

tância que a castração tem. 
Além de ser a melhor for-
ma de controlar o número 
de animais abandonados, 
também evita doenças”, 
ressaltou Baleia Rossi.

O veículo tem salas pré 
e pós-cirúrgica e de pa-
ramentação, todas clima-
tizadas. Também é equi-
pado com gaiolas para 
recuperação dos animais, 
aparelho inalatório, moni-
tor e frigobar para condi-
cionar medicamentos.

O funcionamento do 
programa é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 15h, 
somente com agendamen-
to. Para solicitar a castra-

ção do pet é simples, basta 
realizar um cadastro pelo 
156 ou presencialmente 
no “Atende Fácil”.

É necessário apresentar 
o cartão cidadão e forne-
cer algumas informações 
sobre o animal de estima-
ção. Cada pessoa poderá 
agendar até cinco castra-
ções gratuitas por ano.

O trabalho na cidade 
é feito em parceria com 
o prefeito Gustavo Reis, 
a vice-prefeita Rita Ber-
gamasco, os vereadores 
Walter Tozzi, Cristiano 
Cecon e o deputado esta-
dual Jorge Caruso, todos 
do MDB.
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Economia

Expectativas do comércio
nessa Páscoa

Nesta semana estamos 
vivendo um importan-
te período religioso para 
aqueles que são cristãos, 
mas também uma impor-
tante época do calendário 
econômico do ano para 
o comércio brasileiro, 
a Páscoa. Na páscoa as 
vendas de produtos “sa-
zonais” como ovos e ou-
tras coisas baseadas em 
chocolate dispara, coe-
lhos de pelúcia e outros 
brindes acompanham este 
crescimento nas vendas. 
Claro que este ano esta-
mos vivendo uma páscoa 
atípica com a sociedade 
ainda se recuperando eco-
nomicamente da pande-
mia do novo coronavírus e 
colocando em dia as con-
tas que tenham ficado no 
vermelho ao longo desses 
últimos dois anos. Para 
alguns especialistas do 
setor este ano as vendas 
do comércio podem até 
mesmo serem menores. 
Se por um lado um le-
vantamento do Instituto 
Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de 
Consumo (Ibevar) revela 
que, no país, a intenção 
de compra para a Páscoa 
caiu 6,7% este ano, com-

parado com 2021. De-
monstrando que da parte 
do consumidor o princi-
pal objetivo é de manter 
as principais contas pagas 
para em seguida passar a 
pensar em gastos extras. 
Por outro lado podemos 
mostrar o exemplo como 
o da fala deDiego Pereira, 
economista da Associação 
Paulista de Supermerca-
dos (Apas), conta que as 

vendas podem crescer 
36%. “Os encontros pre-
senciais propiciam isso. 
Como as pessoas vão vol-
tar a fazer ceia, algo que 
no ano passado teve res-
trição maior, agora vão 
poder confraternizar.” 
Como podemos ver são 
duas visões totalmente 
opostas de como poderá 
ser a páscoa do brasileiro 
e do paulistano em 2022. 

O que podemos então 
esperar? Provavelmente 
algo no meio do caminho, 
mas dentro do espectro 
positivo de vendas. Pois 
como venho falando nesta 
coluna ao longo das últi-
mas semanas, o país está 
vivendo um momento de 
recuperação econômica. 
De acordo com a diretora 
de marketing da empresa 
Mondelez Internacional, 

que detem a empresa Lac-
ta, Renata Vieira, durante 
uma entrevista para a re-
vista Globo Rural, Faze-
mos um grande investi-
mento em pesquisa para 
entender os desejos e ne-
cessidades dos consumi-
dores e também atuamos 
para antecipar tendências 
e trazer inovações para o 
mercado. Por isso, dese-
nhamos com Lacta uma 

estratégia muito consis-
tente, tanto do ponto de 
vista de produtos, quanto 
comercial e de marketing. 
Temos uma projeção de 
10% de crescimento para 
2022”. Se uma gigante 
do principal ramo a mo-
vimentar recursos neste 
período do ano está aguar-
dando crescimento, a ten-
dência é que em maior 
ou menor proporção este 
crescimento seja real. 
Para o economista-chefe 
da Fecomércio -MG, Gui-
lherme Almeida, neste ano 
temos também a flexibili-
zação da atividade econô-
mica. Afinal, em 2020 e 
2021, por conta da pande-
mia, tínhamos uma série 
de restrições ao relaciona-
mento do comércio com 
o consumidor final. Mas, 
neste ano, com o arrefe-
cimento da pandemia, as 
empresas podem retomar 
o atendimento direto ao 
consumidor e, com isso, 
lançar ações promocionais 
para atrair sua atenção” 
Portanto apesar de desa-
fios que possam se apre-
sentar, a tendência é de 
termos um bom ano para 
o comércio durante a Pás-
coa de 2022.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred
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Mais um golpe está 
sendo aplicado na praça. 
Agora estão usando o Fun-
do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) com 
objetivos de terem acessos 
a dados pessoais dos traba-
lhadores que tem valores 
depositados em seu Fundo 
de Garantia. 

Hoje todos os bancos 
disponibilizam aplicativos 
para os seus clientes aces-
sarem suas contas bancá-
rias e, através desses apli-
cativos possibilitam mais 
comodidades sem sair de 
casa ou deixar afazeres di-
ários para se deslocar até 
uma agência bancária. 

O grande problema é 
sempre aquele que comento 
em meus textos, a internet 
trouxe muitos avanços para 
todos nós, mas também é 
utilizada para malfeitores 
que buscam sempre tirar e 
levar vantagens com o es-
forço e trabalho alheio. 

É bom ficar atentos, 
pois os golpistas de plantão 
estão atacando para pegar 
baixas quantias e valores 
das pessoas mais vulnerá-
veis, agindo sempre atra-
vés da internet e meios de 
compras e de negócios que 
ficam disponíveis em sites. 

Na questão do Fundo 
de Garantia, os golpistas 

aproveitaram essa ferra-
menta e construíram um 
aplicativo idêntico ao da 
Caixa Econômica Federal 
para ter acessos aos dados 
pessoais e valores dispo-
níveis nas contas dos tra-
balhadores. 

Em contato com a Cai-
xa Econômica Federal, 
através da Gerencia Re-
gional, obtive informa-
ções das mudanças nos 

aplicativos e, em especial 
o aplicativo do FGTS, que 
estão sendo feitos mudan-
ças para evitar a propaga-
ção e efetividades desses 
golpes, porém, sabemos 
que esse tipo de situação é 
de difícil solução, pois da 
mesma forma que se bus-
ca uma maior proteção, 
terá sempre os bandidos 
de plantão que tem capa-
cidade técnica para burlar 

os sistemas e atingir os 
seus objetivos que é de 
fraudar às pessoas. 

Os golpistas agem de 
forma inteligente, através 
de mensagens no WhatsA-
pp – SMS – e-mail ou até 
ligação telefônica, solici-
tando dados, confirmação 
de senhas, cuidado, isso é 
golpe, pois a Caixa Eco-
nômica Federal informa 
que não solicita dados das 

pessoas para acessar esses 
dispositivos e nem a conta 
dos seus correntistas por 
esses meios de aplicativos, 
e-mail ou SMS.

No caso das pessoas que 
já forneceram seus dados 
pessoais, como telefone e 
e-mail, é preciso aumentar 
a atenção, porque os gol-
pistas podem utilizar essas 
informações para tentar 
roubar senhas de banco e 

extorquir dinheiro.
O máximo de cuidado 

se deve ter também den-
tro das agências bancárias, 
ou seja, nos terminais dos 
bancos, pois já ocorreram 
COM várias pessoas, gol-
pistas que se passam por 
agente do banco e frauda 
os seus correntistas. 

Na hora de buscar in-
formações, tenha claro 
que a pessoa que você está 
consultando é realmente 
agente do banco, se porta 
crachá e informações dela 
própria você pode ter den-
tro da agência. 

Ainda com relação ao 
FGTS procure sempre sa-
ber se a empresa pelo qual 
você trabalha, está deposi-
tando os valores relativos 
ao FGTS, pois assim, você 
terá o controle dos valores 
disponíveis e também sa-
berá se o empregador está 
cumprindo com a obriga-
ção que determina a lei. 

Mais uma vez, é im-
portante fixar na sua men-
te, cuidado com contatos 
que você faz com pesso-
as estranhas, que ofertam 
contratos, negócios e so-
licitações de informações 
e senhas, isso sempre é 
golpe. 

Tenha um excelente fim 
de semana.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) está sendo algo dos golpistas

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO
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Saúde e Bem-estar

Chocolate, Páscoa 
e sua saúde

Mais de 500 milhões de 
casos de Covid-19 já foram 
registrados no mundo

Tradição na Páscoa, 
mas antigamente eram 
usados ovos de galinha 
decorados e mais tarde 
que vieram os ovos de 
chocolate cuidadosamen-
te esculpidos e decorados 
com cores brilhantes. An-
tigamente era uma festa 
para celebrar a deusa es-
candinava da primavera 
Ostara, cultuada para ga-
rantir uma boa colheita, 
era representada com coe-
lhos a sua volta e segurava 
um ovo na mão, simboli-
zava a fertilidade, vida e 
renascimento. 

Alguns relatos de his-
toriadores afirmam que já 
no antigo Egito as pesso-
as trocavam ovos de gali-
nha pintados e em muitas 
outras culturas como na 
Ucrânia, antes do cris-
tianismo já celebravam 
o fim do inverno e a che-
gada da primavera com 
ovos pintados, chamavam 
de Pessânka.

Somente por volta de 
1500 a.C. que confeiteiros 
franceses introduziram 
os ovos com chocolate, 
inspirados pelas novas 
civilizações descobertas 
nas Américas, onde uma 
bebida de chocolate era 

revigorante, também afro-
disíaca era consumida em 
rituais de cura.

As culturas foram se 
misturando e novas ideias 
surgiram, em 1876 um 
chocolatier suíço adicio-
nou açúcar e leite. Hoje 
são quatro ingrediente 
básicos: massa e man-
teiga de cacau, açúcar e 
leite, mas novos ingre-
dientes são usados, como 
as amêndoas, frutas, er-
vas aromáticas, pimenta e 
muitos outros.

O fantástico é que além 
de delicioso realmente o 
chocolate tem inúmeros 
benefícios à saúde, pois 
ele é tem um valor ener-
gético alto, proteínas e 
gorduras de boa qualida-
de, além de zinco, ferro, 
magnésio, cálcio, sódio 
e outros minerais, como 
também vitamina A, B1, 
B2, B3 e vitamina E.

O cacau tem muitos 
compostos bioativos que 
são antiinflamatórios e 
antioxidantes, atuam “de-
toxificando” o organismo, 
pois atuam eliminando 
excesso de radicais livres 
e equilibrando reações 
que ocorrem dentro das 
nossas células.

Estudos científicos 
comprovam que as subs-
tâncias metilxantinas e 
flavonóis presentes no 
cacau, principalmente a 
teobromina, antocianinas, 
quercetina, catequinas e 
epicatequinas tem bene-
fícios para evitar doenças 
cardiovasculares, melho-
rando o fluxo sanguíneo 
cerebral e vascular, dimi-
nuindo a agregação e for-
mação de coágulos. 

Por conta disso, inclu-
sive é um alimento que 
previne doenças neuro-
degenerativas, como o 
Alzheimer, protegendo 
os neurônios. Também 
indicado para melhorar 
o sistema imunológico, 
performance cognitiva e 
esportiva, e ainda é con-
siderado antibactericida, 
antiviral e antialérgico, e 
entre outros benefícios é 
preventivo de alguns tipos 
de canceres.

Partiu comer chocolate! 
Calma, pois na verdade, 
todos esses benefícios es-
tudados estão associados 
ao chocolate amargo. Por 
tudo isso, o chocolate é 
considerado um alimento 
funcional e pode ser in-
cluído diariamente na sua 

dieta, então vou ensinar al-
gumas formas básicas para 
você educar seu paladar.

Dicas da nutri:
Mix de oleaginosas e 

frutas secas: misture par-
tes iguais de amêndoas, 
castanha de caju, castanha 
de baru, castanha do Bra-
sil, amendoim, avelãs, no-
zes, macadâmia, pistache, 
damasco, banana seca, 
goji berry, mirtilo desi-
dratado, uva passa, figo, 
maçã desidratada e amei-
xa seca. Monte de acordo 

com a sua preferência, 
mas procure sempre ter 
uma boa variedade e não 
use frutas cristalizadas 
(são açucaradas). Nesta 
mistura adicione nibs de 
cacau e chocolate amargo 
(ou meio amargo) picado.

Você pode usar em sa-
ladas, recheios, misturado 
no iogurte e smoothies ou 
puro. A recomendação é 
consumir 1 xicara de ca-
fezinho por dia.

Achocolatado casei-
ro: 1 xícara de chocolate 
em pó (quanto mais puro, 

melhor) e 1 xícara de açú-
car. Essa é a base, mas aos 
poucos reduza a propor-
ção do açúcar para 1/4, 
você pode adicionar cane-
la em pó, pimenta caiena e 
cardamomo.

Doce de banana com 
cacau: 1 banana nanica 
sem casca, cozida no mi-
croondas por dois ou três 
minutos, retire e masse 
com um garfo, adicione 
3 colheres de cacau em 
pó, 4 colheres de leite em 
pó e 1 colher de sopa de 
mel (opcional). Deixe na 
geladeira por 20 minutos, 
enrole e passe na cas-
tanha de caju picada ou 
granulado. 

Quando misturar os in-
gredientes talvez precise 
adicionar umas colheres 
de água para ficar pastoso 
que nem brigadeiro. Pode 
ser feito também com 
abacate e algumas pessoas 
chamam de brigadeiro de 
banana, na verdade os sa-
bores são bem diferentes.

Agende sua consulta 
e veja como pode mudar 
seu comportamento ali-
mentar com melhores es-
colhas sem radicalismos 
e sem perder o prazer em 
comer.

O mundo ultrapassou 
os 500 milhões de casos 
registrados de Covid-19, 
segundo levantamento 
da Universidade Johns 
Hopkins, que monitora 
os números desde o iní-
cio da pandemia. Até às 
8h (horário de Brasília) 
desta quinta-feira, 14, a 
universidade contabiliza-
va 501.970.999 casos da 
doença, com mais de 6,1 
milhões de mortes.

O número de casos con-
sidera apenas os que foram 
registrados – a própria Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS) estima que o nú-
mero real de infectados seja 
muito maior, por causa da 
subnotificação. Na quarta-
-feira, 13 a entidade havia 
anunciado que continua 
considerando a pandemia 
uma emergência de saúde 
pública internacional.

Estados Unidos lideram 
registros

Os Estados Unidos li-

deram o número de infec-
tados até agora. Segundo 
o balanço da universidade, 
são mais de 80,5 milhões 
de casos no país, que tem 
quase 1 milhão de mortes 
registradas. Nos últimos 
28 dias, o país teve mais 
de 800 mil novos casos re-
gistrados. 

Já a Coreia do Sul li-
dera no número de novos 
casos vistos nos últimos 
28 dias, com 7,7 milhões 
de novos registros. Em 
seguida vêm Alemanha 
(quase 5 milhões de casos 
no mesmo período), Fran-
ça (3,6 milhões) e Vietnã 
(3,5 milhões).

A China também tem 
registrado recordes de no-
vos casos desde o início 
da pandemia.

Embora os casos sigam 
crescendo, o ritmo de no-
vos registros vem caindo 
desde o fim de janeiro – 
quando a variante ômicron 
levou a um recorde de in-
fectados em vários países, 

inclusive no Brasil.

Vacinados
Já as doses de vacina 

contra a Covid-19 apli-
cadas no mundo inteiro 
está na casa dos bilhões. 
Segundo a John Ho-
pkins, esse número era de 
11.130.978.880 até esta 
manhã, levando em con-
sideração todas as doses 
que uma mesma pessoa já 
tomou.

Já a meta de vacinar 
70% das populações de 
todos os países do mun-
do até julho deste ano 
foi mantida. Até agora, 
64 países já cumpriram 
a meta, segundo o moni-
toramento “Our World in 
Data”, ligado à Universi-
dade de Oxford; o Brasil 
está entre eles. Por outro 
lado, um levantamento 
divulgado nesta semana 
pela própria OMS apon-
tou que 21 países não va-
cinaram nem sequer 10% 
de suas populações.

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

Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar

Consultas: (19) 998710507
Instagram:@dravanessacoutinho

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

O Brasil é o maior pro-
dutor de café do mundo e 
principal exportador dos 
grãos. De acordo com da-
dos do Cecafé (Conselho 
dos Exportadores de Café 
do Brasil), o país expor-
tou 3,226 milhões de sacas 
apenas em janeiro de 2022.  
Figura entre as nações que 
mais consomem café, se-
gundo a OIC (Organização 
Internacional do Café), ocu-
pando o 14º lugar em consu-
mo. Na casa dos brasileiros, 
está presente principalmen-
te na sua forma mais tradi-
cional: como o bom e velho 
cafezinho de coador. De 
acordo com pesquisas do 
Instituto Global Euromo-
nitor, a média do consumo 
de uma pessoa no Brasil é 
de 835 xícaras de café por 
ano. Ou seja, o equivalente 
a duas xícaras/dia. Embora 
o modo tradicional ainda 
seja a forma predominan-
te de consumir essa bebida 
milenar, a correria do dia 
a dia cada vez mais leva o 
brasileiro a se interessar por 
outras formas de apreciar o 
café. Além dos cafés solú-
veis – em franca expansão, 
com registro de alta de 4,5% 
nas exportações em janeiro 
de 2022 – e em cápsulas; 

o Drip Coffee, conhecido 
como café de bolso, filtra-
do na hora, vem ganhando 
a cada dia mais adeptos. E 
se popularizando entre os 
coffee lovers, por sua prati-
cidade e por ser individual.

Praticidade do “Café de 
Bolso”

O Drip Coffee é um sa-
chê com hastes flexíveis fe-
chado em nitrogênio, com 
os grãos já moídos, pelo 
qual se coa a bebida direto 
na xícara de café. De acordo 
com informações da Abic 
(Associação Brasileira da 
Indústria do Café), o grão no 
drip coffee fica envolto em 
um filtro ecológico. Esse é o 
que torna possível preservar 
as características da bebida 
e os atributos sensoriais da 
bebida, como o aroma, sabor 
e acidez. A tecnologia surgiu 
no Japão, na década de 1990, 
e rapidamente se populari-
zou pelo Ocidente. Apesar 
da praticidade e de poder ser 
feito em qualquer lugar, o 
drip coffee não deve ser con-
siderado um chá de café. A 
sua utilização tem um meca-
nismo semelhante a um filtro 
de café individual. E apenas 
mergulhar o sachê na água 
não extrai o potencial que a 

bebida proporciona ao ser 
consumida adequadamente. 
Ou seja, seguindo as indi-
cações de utilização e com 
água quente. De acordo com 
a Abic, a espécie do café é in-
diferente ao tipo de café drip 
coffee. Mas, no Brasil, ele é 
mais comumente produzido 
a partir do café arábica.

Produção nacional
A Cooxupé (Cooperati-

va Regional de Cafeiculto-
res em Guaxupé), maior co-
operativa de café do Brasil e 
com uma produção de café 
arábica que representa, em 
média, 14% da produção 
nacional e 20% do estado de 
Minas Gerais, também pro-
duz o drip coffee na sua li-
nha gourmet do Prima Qua-
litá, um blend de café 100% 
arábica, em embalagens 

com dez unidades cada. 
Além dele, sazonalmente a 
cooperativa lança edições 
especiais limitadas. Atual-
mente, também comercia-
liza o drip a partir de um 
café safra especial 2021. Os 
grãos fazem parte de uma 
seleção dos melhores lotes 
do Programa Especialíssi-
mo e entregam uma expe-
riência gustativa de aroma 
intenso e caramelizado. Um 
sabor de mel com notas de 
erva doce. 

Em expansão
De acordo com Hugo 

Furlan, supervisor de 
marketing e mercado da 
Torrefação Cooxupé, a co-
operativa começou a pro-
duzir a versão do café de 
bolso em 2019. Desde en-
tão a aceitação por parte 

dos consumidores tem sido 
boa, com uma populariza-
ção crescente. “Nos últimos 
anos tem crescido a procura 
pela chamada monodose do 
café expresso, com cápsulas 
e sachês. Porém, o drip co-
ffee atende a um perfil que 
quer a praticidade da mo-
nodose. Ou seja, de fazer 
o café em qualquer lugar e 
individualmente. Porém, do 
estilo filtrado, que remete 
ao cafezinho que se toma 
em casa”, completa Furlan. 
As duas versões do drip co-
ffee da Cooxupé podem ser 
encontradas no e-commer-
ce da cooperativa: https://
www.cafescooxupe.com.br

Como fazer
A facilidade de preparo 

é outro destaque que atai 
muitos coffee lovers, re-
força Hugo Furlan. “O ba-
cana é que não precisa de 
equipamento, de máquina 
de café. Você só precisa de 
água quente. Basta abrir o 
sachê e ele se torna um fil-
tro. Deve-se posicionar o 
coador com as hastes flexí-
veis na borda de uma xícara 
ou de um copo. Em seguida, 
adicionar água quente, se-
guindo quantidade indicada 
pelo fabricante. Cada dose 

faz em torno de 150 ml de 
café. Assim como no café 
feito em casa, recomen-
da-se evitar deixar a água 
ferver. O recomendado é 
que a temperatura esteja a 
95 graus aproximadamen-
te”, ensina. Aldevan Junior, 
Analista de Comunicação 
da ABIC, também ressalta 
a importância de se atentar 
às orientações do fabrican-
te. Apesar dos sachês serem 
semelhantes aos de chá, a 
similaridade para por aí. “O 
sachê de Drip Coffee tem 
mecanismo semelhante do 
filtro de café. O ato de ape-
nas mergulhar o sachê na 
água (que é o procedimento 
pra fazer um chá) não ex-
trai todo o potencial que a 
bebida proporciona ao ser 
consumida adequadamente, 
ou seja, abrindo o sachê na 
marca indicada e despejan-
do a água quente”, explica.

Fonte: https://hubdocafe.com.br/dri-
p-coffee-saiba-mais-sobre-o-cafe-de-bol-
so-que-se-populariza-cada-vez-mais/ 

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

Se você ainda tem dú-
vidas do que é e quais são 
as vantagens que estão 
envolvidas na criação de 
uma holding, vamos nos 
próximos artigos tentar de 
uma forma simples sanar 
algumas destas dúvidas. 
Boa leitura.

De uma maneira simpli-
ficada, a holding patrimo-
nial é um contrato que tem 
a finalidade de dar proteção 
e facilitar a gestão do seu 
patrimônio de uma manei-
ra mais eficiente e menos 
onerosa, e ainda reduz con-
sideravelmente todos os 
custos de uma sucessão dos 
bens aos herdeiros.

O que é holding 
patrimonial?

Em linhas gerais, hol-
dings são “empresas” que 
são formadas visando 
gerenciar bens próprios, 
sendo estes o patrimônio 
de pessoas ou de famí-
lias, podendo ainda ter a 
finalidade de organizar o 
modo operacional de um 
grupo econômico. Res-
saltando que uma holding 
pode conter diferentes ti-
pos de bens e não só os 
imóveis, mas também 
ações de empresas, quo-
tas societárias de outras 
empresas, aplicações fi-
nanceiras e outras. 

Se temos como finali-
dade principal o gerencia-
mento do patrimônio seja 

ele familiar ou individual, 
que nestes casos na gran-
de maioria são compostos 
por bens imóveis, estamos 
tratando então de uma hol-
ding patrimonial.

A constituição de uma 
holding patrimonial resu-
me-se em estabelecer uma 
pessoa jurídica que nesta 
será integralizado como 
capital social os bens do 
patriarca/matriarca de 
uma família, e devido a 
este fato, costuma-se tam-
bém chamá-la de holding 
familiar.

Não diferente de qual-
quer empresa a holding 
terá em seu objeto social 
a definição dos seus atos 
constitutivos que deverão 
ser registrados na Junta 
Comercial. É importante 
deixar bem claro que a sua 
finalidade não se resume 
apenas em proteger e a fa-
cilitar a gestão desses bens, 
mas assim como ela gera 
benefícios fiscais e traz 
com certeza uma tranqui-
lidade e economia no mo-
mento da sucessão.

Por que uma holding 
facilita e desonera 
o planejamento 
sucessório?

Além da dor enfrenta-
da no momento da morte 
e o alto custo financeiro 
de um inventário, quem de 
nós nunca ouviu falar ou 
não passa na sua própria 

família grandes desenten-
dimentos e brigas judicias 
sem fim?

Sendo assim buscando 
diminuir toda essa situa-
ção desse custo financeiro 
e psicológico, é que se faz 
importante e necessário a 
aplicação de um planeja-
mento sucessório, que é a 
famosa holding. Se algum 
de vocês que já assistiu 
alguma palestra ou vídeo 
meu sobre o assunto, sabe 
o quanto bato na tecla de 
provocar vocês a falarem 
sobre o tema o quanto an-
tes, visando as vantagens 
beneficiadas por este ins-
trumento.

E por falar em vanta-
gens, devo destacar que a 
partilha será realizada ain-
da em vida, ato que quase 
“zera” as possibilidades 
de no futuro haver um 
desentendimento entre os 
familiares, pois todos en-
volvidos saberão desde já 
a sua participação no pa-
trimônio como um todo, 
e falando no patrimônio, 
ressalto que este é apenas 
transmitido na forma do-
cumental, continuando o 
titular com o domínio de 
todos os bens transmiti-
dos, usufruindo destes e 
até dos seus rendimentos, 
seja por meio de locação 
ou venda.

Na próxima edição tra-
rei um pouco mais sobre o 
assunto. Até lá!

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Sucessão: por que fazer 
uma holding patrimonial? (1)

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

Drip Coffee: saiba mais sobre o “café de bolso” que se populariza cada vez mais
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Guarani FC assume liderança em três das quatro 
categorias em disputa no Interior Cup 2022

Esportes

Kauê Galhardo que estava 
100% na competição e foi 
surpreendido pelo adver-
sário, perdendo o jogo por 
2 a 0 devido a duas falhas 
individuais ainda no pri-
meiro tempo. No tercei-
ro jogo do dia a equipe 
sub 13 comandada pelo 
técnico Robson Fonseca 
precisa se encontrar na 
competição fez um grande 
e venceu por 5 a 1, com 
destaque para o artilheiro 
Caio Emanuel, que tam-
bém fez dois gols e deu 
uma assistência. 

Fechando a rodada o 
sub 14 entrou em campo 
para manter a liderança 
do grupo mesmo após ter 
perdido na rodada anterior 
e dessa forma começou 
pressionando o adversário 
e abriu 2 a 0 no primeiro 
tempo. No intervalo o téc-
nico Julio do Vadu promo-
veu algumas substituições 
em sua equipe que não  
deram certo e o time caiu 
de produção, porém conse-
guiu vencer o jogo por 2 a 
1 e se manter na liderança 
do grupo. 

Neste final de semana 
não haverá rodada devido 
a semana Santa, ou seja, os 
jogos da 5ª rodada do Inte-
rior Cup acontecem apenas 
nos dias 23 e 24 de abril, 
confira a rodada completa.
- União Barbarense 
x Guarani FC (Santa 
Barbara D’oeste)
- Unidos do Cordenonsi 
x Gr Sumareense 
(Americana)
- Arena 77  / Fantasma x 
Camisa 10 (Indaiatuba)
- Atlétic Academy x 
Itatiba EC / São Bernardo 
(Limeira)
- Gr São Carlense x 
Talentus Academy (São 
Carlos)

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

Próximos jogos da disputa ocorrem nos dias 23 e 24 de abril
DIVULGAÇÃO

No sábado passado as 
equipes sub 11, sub 12, 
sub 13 e sub 14 do Guarani 
FC receberam as equipes 
do Arena 77/Projeto Fan-
tasma no estádio Leonardo 
Frare em Morungaba em 

jogos válidos pela 4ª roda-
da do Interior Cup 2022. 
Foram três vitórias e uma 
derrota. 

Com esses resultados 
o bugrinho assumiu a li-
derança de três categorias 

das quatro em disputa na 
competição. Começando 
pela categoria sub 11 o 
Guarani não deu espaço ao 
Primavera e venceu por 3 
a 0, com destaque para o 
atacante Gabriel “Marru-

dinho” que fez dois gols e 
deu uma assistência. Com 
esse resultado a equipe do 
técnico Carlão está a dois 
pontos do líder. 

Em seguida entrou em 
campo o sub 12 do técnico 
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

A Páscoa chegou!

O chocolate é um pro-
duto feito a partir dos 
grãos de cacau (Theobro-
ma cacao), que contém 
dois ingredientes poten-
cialmente letais para os 
cães: teobromina e cafeí-
na. Existem de 1 a 9 mili-
gramas de teobromina por 
grama de chocolate, com 
níveis mais altos nos cho-
colates mais escuros. Por-
tanto, quanto mais cacau 
tiver o produto, mais tóxi-
co é aos cães devido a não 
absorção e metabolização 
dos ingredientes acima. 

Sintomas de que seu 
pet comeu chocolate:

Apesar de todo cuida-
do, e, mesmo sabendo que 
chocolate faz mal para 
eles, SEMPRE acontece 
de o pet achar pedaços 
pela casa ou até mesmo 
em lugares escondidos. 

Nesse caso, é possível 
perceber que o cão inge-
riu o alimento a partir de 
alguns sintomas, como 
inquietação e hiperativi-
dade, vômito, diarreias, 
salivação, dores abdomi-

nais, falta de apetite, tre-
mores musculares e alta 
temperatura. 

A cafeína é absorvida 
dez vezes mais rapida-
mente que a teobromina, 
que leva até dez horas para 
atingir o pico. Os sinais 
geralmente são vistos de 
duas a quatro horas após 
a ingestão do chocolate e 
podem durar até 72 horas.

Assim que perceber 
que o cão comeu choco-
late, leve-o imediatamen-
te ao médico-veterinário. 
Dessa forma, você garan-
te que o especialista faça 
a desintoxicação antes 
que o amigo de quatro 
patas tenha uma piora no 
quadro de saúde. 

Por isso, você tutor, 
aposte nos produtos que 
são destinados aos pets! 
Assim eles também po-
dem passar uma pascoa 
deliciosa com vocês e com 
nutrientes específicos. 

Deixem os chocolates, 
para o médico veteriná-
rios (rsrs). Até a próxima 
edição!!! 

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:

Podemos dizer que essa é a época 
do ano mais doce, mas lembre-se 
que seus pets não podem comer 
chocolates. Entenda o porquê:
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Mude o cabelo, a roupa, o trajeto de volta pra casa.
Mude o que te faz mal, mude os sabores que você 
prova.
Mude as músicas da playlist, a cor do batom. Mude de 
opinião se perceber que está errada. Aliás, permita-
se estar errada. Terreno fértil para o aprendizado, 
para novos horizontes, pontos de vista diferentes 
dos nossos, já tão viciados, recheados de crenças e 
verdades que não são nossas.

Mude.
Mude por você.
Mude por fora, por dentro. Mude o que você quiser.
Só não vale permanecer sempre igual. Linha reta é 
sinal de morte, estabilidade até pode ser “seguro”, 
mas se há busca por estabilidade não há espaço para 
expansão, crescimento. Não concordam?
Adoro quando alguém e diz: “Nossa como você está 
diferente! Nem parece a Fabi que conheço lá atrás”! 

Isso é música para os meus ouvidos. Sinal de que 
estou em movimento! Em transformação...
Quantas pessoas você teria que conhecer de novo?
Quantas teriam que conhecer você novamente pois as 
referências que elas têm de você já são tão ultrapassadas 
e obsoletas que já não te representam mais?
Mude, siga o fluxo da natureza, plantas, marés e a lua 
mudam. Mude você também, não te problema algum 
em ser uma mulher de fases!

Moda: A moda muda conforme o mercado, não demons-
tra sua personalidade, impõe padrões e indica tendências.

Estilo: Muda ao longo da vida, revela sua personalidade, 
faz escolhas com mais liberdade e usa exatamente o que 
combina com você!

Mas, afinal de contas, o que é mais importante: Estar na 
moda ou ser uma pessoa estilosa?

Certamente, essa é uma pergunta bem fácil: o mais im-
portante é ser feliz com suas escolhas, mas vamos lá enten-
der a diferença...

A moda é confortável, acessível, prática e versátil, faz su-
cesso, mas é muito descartável.

Ou seja, o que está em evidência hoje pode ser esquecido 
na próxima temporada ou até mesmo no próximo mês.

Assim, a pessoa que está na moda segue tendência do se-
tor e usa tudo mesmo que não fique bem ou não combine 
com a sua personalidade e biotipo.

Mas é importante lembrar que, nem tudo que está na 

moda vai ficar bem em você!
O que mais vejo hoje, são mulheres escravas de vitrine, 

seguindo de maneira fiel o que está na moda, mas o que é 
tendência algumas vezes anula a sua personalidade.

Entretanto, não me leve a mal, se você gosta de estar atu-
alizada com a moda e com as tendências, está tudo bem!

VOCÊ USA A MODA OU A MODA USA VOCÊ.
Outro dia entrei em uma loja de acessórios e pedi uma tia-

ra vermelha, a vendedora me ofereceu uma de animal print, 
entretanto, eu disse que ainda preferia a vermelha, mas

rapidamente ela argumentou: “mas animal print está na 
moda”. Como se fosse obrigatório usar!

Mesmo dizendo que não era meu estilo, ela pareceu não 
estender e enfatizou: “mas está todo mundo usando!”. Achei 
melhor não defender meu ponto de vista, agradeci e fui em-
bora.

Mas a questão é: quantas vezes você já entrou em uma 
loja super decidida a comprar algo e a vendedora veio com 

essa abordagem e você ignorou seus instintos? É pra gente 
pensar um pouco, como a grande maioria não sabe a diferen-
ça de moda e estilo.

A frase: “Está na moda”, acaba tendo uma forte influência.
Assim, estilo está ligado à sua personalidade. Te dá liber-

dade de escolhas, você fica totalmente livre dos padrões e 
deixa sua marca registrada. 

Mas não se engane, estilo não é algo engessado! Você vai 
se aprimorando com o passar do tempo, evolui quando você 
escolhe ser estilosa. Assim você passa a usar a moda a seu 
favor, escolhendo peças que tem a ver com seu estilo. 

Resumindo, quem opta por um estilo próprio demons-
tra mais credibilidade, autoconfiança e segurança. Ou seja, 
quando se tem um estilo único isso passa a ser um traço da 
sua personalidade. Assim, um estilo não depende só das 
roupas, acessórios, sapatos e bolsas, mas sim do seu jeito de 
pensar e agir, expor suas opiniões e seu comportamento de 
uma maneira geral.

Moda e estilo, qual a diferença? Você sabe? Leia agora nosso artigo e descubra!

20

Mude

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi

Primeiro de tudo, quando o assunto é moda é muito comum confundir MODA E ESTILO, mas a verdade 
é que essas duas palavras têm significados bem diferentes. Vamos entender essa diferença?

Turismo

Vanessa Novais Fernandes 
@inovaturismojaguariuna

Uma super dica!!
Muitas dúvidas como levar remédios no avião. Fiquem ligados

Para começar: quais remédios são essenciais?
1. Antialérgicos;
2. Antitérmicos;
3. Antiácidos;
4. Analgésicos;
5. Medicamentos de uso contínuo.

Os remédios devem estar dentro da embalagem ori-
ginal e também de um saco plástico (de preferência em 
estilo zip lock), transparente e lacrado;

os frascos devem conter no máximo 100 ml;

líquidos devem respeitar o limite de 1 litro.
Por último, caso algum remédio só seja vendido sob 

prescrição médica, é necessário portar ela com você, 
combinado?

Por fim: como levar remédios em viagens de avião 
para o exterior?

Cada país tem regras específicas. Ou seja, o que é 
permitido aqui no Brasil pode não ser em outros des-
tinos. A dipirona sódica, por exemplo, não é permitida 
nos Estados Unidos.

Consulte sempre seu agente de viagens, ele terá to-

das as informações.
Ah, não se esqueça: receitas nacionais não valem em 

destinos internacionais. Então, caso você tome algum 
remédio de uso contínuo, você precisa levar a quanti-
dade certa para o período juntamente com uma prescri-
ção médica registrada em seu nome e traduzida para o 
inglês.

Que tal uma última dica? Se a ideia for viajar no fu-
turo, consulte sempre um agente de viagens, uma vez 
que essa é a melhor solução para garantir uma trip de 
boas do começo ao fim!
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MELHOR TERRENO DO 
ESTÂNCIA DAS FLORES

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

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

Fone: (19) 978266267 ou (19) 987702604

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE 
HOSPITAL MUNICIPAL “WALTER FERRARI” 

Rua Amazonas, 08 – Jaguariúna/SP – Fone: (19) 3867-1122 – Fax: 3867-5042 
CNPJ 04.295.265/0001-15           INSCRIÇÃO: ISENTA 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A Associação Santa Maria de Saúde – ASAMAS, conforme termos do inc. III do 

art. 12 do seu Estatuto Social, convoca os seus conselheiros para participar da 

Assembleia que será realizada no dia 26/04/2022 às 17h, na sala de reunião do 

Hospital Municipal Walter Ferrari, situado a Rua Amazonas, 08, bairro Dom 

Bosco - Jaguariuna/SP. 

Esta Assembleia terá como ordem do dia a prestação de contas do Balanço 

Físico e Financeiro do ano de 2021 e assuntos gerais. 

 

Jaguariuna, 16 de abril de 2022. 

 

 

RENATA STELA QUIRINO MALACHIAS 
Presidente do Conselho de Administração 
Associação Santa Maria de Saúde – ASAMAS 

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

Terreno 1080m2...documentação em perfeita ordem

Boituva/ região de Sorocaba

Contato 19.994788707 (Proprietário)

VENDE-SE
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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:

RONALDO GRANGHELLI e ANA FLAVIA RODRI-
GUES SEIXAS. Ele, de nacionalidade Brasileira, em-
presário, divorciado, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 15 de fevereiro de 1974, residente e domiciliado 
na Rua Heitor Turato, Nº 120, Reserva do Jaguary, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de ALESCIO GRANGHELLI e 
de DIRCE GRANGHELLI. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, bancária, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 21 de julho de 1982, residente e domiciliada 
na Rua Heitor Turato, Nº 120, Reserva do Jaguary, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ LUIS RODRIGUES 
SEIXAS e de SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
SEIXAS. 

RAFAEL FERRETTI MOREIRA e LUIZA ARAÚJO 
CARDOSO. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico 
de TI, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 11 
de dezembro de 1996, residente e domiciliado na Rua 
Carlos Gobbi, Nº 425, Nova Jaguariúna II, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de NELSON MOREIRA e de MARIA 
APARECIDA FERRETTI MOREIRA. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, analista de engenharia, solteira, nasci-
da em BELO HORIZONTE, MG, no dia 10 de julho 
de 1995, residente e domiciliada na Rua Carlos Gobbi, 
Nº 425, Nova Jaguariúna II, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
RICARDO SILVA CARDOSO e de SHEILA ARAÚJO 
VALADARES CARDOSO. 

ALEXANDRE PEREIRA DOMINGOS e ANTONIA 
KILVIA FERREIRA DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, supervisor, divorciado, nascido em CRICIÚ-
MA, SC, no dia 22 de novembro de 1978, residente e 
domiciliado na Rua José Frazatto, Nº 699, Loteamento 
Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de OSVALDO 
DOMINGOS e de CÁTIA MARIA PEREIRA DO-
MINGOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, sol-
teira, nascida em ARACOIABA, CE, no dia 11 de junho 
de 1999, residente e domiciliada na Rua José Frazatto, 
Nº 699, Loteamento Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOSÉ LOPES DA SILVA e de ANTONIA TER-
TO FERREIRA. 

THIAGO DAMIANI CAMARGO e JHENIFER BAR-
BOSA DOMINGUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
Analista de rede, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 02 de março de 2000, residente e domiciliado na 
Rua Pires, Nº 95, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nas-
sif, JAGUARIÚNA, SP, filho de MAGDO ROBERTO 
DE CAMARGO e de GLAUCIA REGINA DAMIANI 
PASSOS CAMARGO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
professora, solteira, nascida em COTIA, SP, no dia 23 de 
abril de 1998, residente e domiciliada na Rua Pires, Nº 
95, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUA-

RIÚNA, SP, filha de JORGE ANTONIO DOMINGUES 
e de CLAUDIA MESSIAS BARBOSA DOMINGUES. 

VANILDO GOMES e LUCIANA COSTA SOARES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, vigilante, divorciado, 
nascido em SALINAS, MG, no dia 22 de fevereiro de 
1978, residente e domiciliado na Estrada Judite dos 
Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de JOSÉ GOMES SOBRINHO e de 
MARIA DE JESUS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, solteira, nascida em TAIOBEIRAS, MG, no dia 
16 de outubro de 1993, residente e domiciliada na Estra-
da Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do 
Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de SEBASTIÃO FRAN-
CISCO SOARES e de MARIA APARECIDA COSTA 
SOARES. 

ANGELINO GOMES FERREIRA e ELZA DONIZE-
TI CAETANO. Ele, de nacionalidade Brasileira, mo-
torista, divorciado, nascido em GOIOERÊ, PR, no dia 
16 de janeiro de 1965, residente e domiciliado na Rua 
Pires, Nº 355, Núcleo Residencial Doutor João Aldo 
Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de PEDRO GOMES 
FERREIRA e de CECILIA MINERVINA DE JESUS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, doméstica aposentada, 
divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 07 
de junho de 1964, residente e domiciliada na Rua Pires, 
Nº 355, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO ROBERTO CAE-
TANO e de MARIA ANTONIA DE JESUS. 

ALEXANDRE APARECIDO ROSA VILLELA e MA-
RILU VIEIRA DE ARAUJO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de produção, divorciado, nascido em 
PEDREIRA, SP, no dia 12 de setembro de 1979, residen-
te e domiciliado na Rua Luiz Fernandes Costodio, Nº 45, 
Vila Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
GILBERTO VILLELA e de VERA LUCIA ROSA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, faxineira, solteira, nascida 
em TUPÃSSI, PR, no dia 01 de outubro de 1981, re-
sidente e domiciliada na Rua Luiz Fernandes Costodio, 
Nº 45, Vila Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ISAAC ALVES DE ARAUJO e de NEUZA 
VIEIRA ROCHA DE ARAUJO. 

ITANIO SANTOS FREITAS e IRENE DOS SANTOS 
SIQUEIRA LIMA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
serviços gerais, solteiro, nascido em PORTO SEGURO, 
BA, no dia 03 de junho de 1981, residente e domiciliado 
na Rua Luiz Fernandes Costodio, Nº 67, Vila Guilher-
me Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ DE 
OLIVEIRA FREITAS e de DEUSDETH ROSA SAN-
TOS FREITAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, servi-

ços gerais, viúva, nascida em FIRMINO ALVES, BA, 
no dia 19 de novembro de 1989, residente e domiciliada 
na Rua Luiz Fernandes Costodio, Nº 67, Vila Guilherme 
Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO GON-
ÇALVES SIQUEIRA e de VALDELICE BISPO DOS 
SANTOS. 

RODRIGO DA SILVA MEDEIROS e KARINA COS-
TA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico em 
eletrônica, solteiro, nascido em CAMPESTRE, MG, no 
dia 02 de janeiro de 1993, residente e domiciliado na 
Rua João Leite Penteado, Nº 222, Colinas do Castelo, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de CARLOS ROSA MEDEI-
ROS e de CLEONICE APARECIDA DA SILVA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, auxiliar de almoxarifado, 
solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 24 de se-
tembro de 1995, residente e domiciliada na Rua Osvaldo 
Tonini, Nº 643, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ANTONIO SOARES DA SILVA e de IVANIL-
DE COSTA SILVA. 

WILLIAM GOMES PEREIRA e MONIQUE GA-
BRIELA DE LIMA ALMEIDA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, Inspetor de alunos, solteiro, nascido em SAN-
TO ANDRÉ, SP, no dia 27 de maio de 1988, residente 
e domiciliado na Rua Andriotti, Nº 468, Chácara Pano-
rama, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO THOMAZ 
PEREIRA JUNIOR e de ELISABETE DOMINGUES 
GOMES PEREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
vendedora, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 10 de dezembro de 1988, residente e domiciliada na 
Rua Andriotti, Nº 468, Chácara Panorama, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA e 
de VALQUIRIA FRANCO DE LIMA. 

PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS e MARTA 
REGINA DA LUZ. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
soldador, solteiro, nascido em PEDRA AZUL, MG, no 
dia 08 de novembro de 1972, residente e domiciliado na 
Rua Chierice, Nº 89, Jardim Zeni, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOÃO MOREIRA DOS SANTOS e de CAR-
MEZITA ALVES DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, Diarista, divorciada, nascida em SÃO BER-
NARDO DO CAMPO, SP, no dia 30 de novembro de 
1971, residente e domiciliada na Rua Chierice, Nº 89, 
Jardim Zeni, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO MA-
RIA DA LUZ e de HORACY DOS SANTOS DA LUZ. 

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

JAGUARIÚNA, 13 de abril de 2022.


