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Moarcyr Franco faz parte da programação 
especial de Dia das Mães de Engenheiro Coelho

Presidente do Guarani 
fala sobre Série B

Prefeitura de Jaguariúna zera fila de espera no serviço de próteses dentárias

Na manhã desta terça-feira, 
03, o Poupatempo Jaguariúna 
foi inaugurado na presença de 

diversas autoridades locais e re-
gionais. A conquista é resultado 
de um trabalho realizado pelos 

deputados federal Baleia Ros-
si e estadual Jorge Caruso, em 
parceria com o prefeito Gusta-

vo Reis, vice-prefeita Rita Ber-
gamasco, os vereadores Walter 
Tozzi, Cristiano Cecon e o co-

ordenador regional do MDB, 
Arthur Álvares Cruz.

 Página 4

A conquista é resultado de trabalho realizado pelos deputados federal Baleia Rossi e estadual Jorge Caruso

A bola está rolando na Série 
B do Campeonato Brasileiro 
e o Guarani Futebol Clube se-
gue firme na disputa em busca 
de melhores resultados. Na se-

mana passada, a Gazeta pode 
conversar com o presidente do 
time campineiro, Ricardo Moi-
sés, que avalia o desempenho da 
equipe.   Página 4

Para comemorar e reconhe-
cer a importância das mães da 
cidade, a Prefeitura Municipal 
de Engenheiro Coelho preparou 

uma programação especial no 
domingo, 08, com apresentação 
do cantor Moacyr Franco. “Um 
domingo mais que especial”, 

faz parte das comemorações 
dos 31 anos da cidade e acon-
tece no barracão da feira, e tem 
entrada gratuita.            Página 8

Poupatempo Jaguariúna é inaugurado 
na presença de autoridades

Inauguração reuniu autoridades

DIVULGAÇÃO

Moacyr Franco é cantor, ator, escritor, humorista e diretor

Presidente Ricardo Moisés, juntamente com Renato, Gustavo Rosolen e Julio Cesar, 
recebeu a Gazeta Regional para bate papo

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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O segundo domingo do mês de maio 
é comemorado o dia das mães que, as-
sim como o Dia Internacional da Mu-
lher, é preciso muito mais do que uma 
simples comemoração, pois mãe é mãe 
todos os dias. 

De fato, o exercício da maternidade é 
uma missão sublime da mulher, à qual 
a espécie Homo sapiens deve sua histó-
ria ao longo de milênios. O papel dos 
pais é também relevante, mas de outra 
natureza. A alma materna é a essência 
humana do amor que constrói, desen-
volve, inspira e mantém uma família.

Durante o período de isolamento 

imposto pela pandemia essa data foi 
celebrada a distância devido ao grande 
desafio que o mundo enfrentou. Hoje, 
após a vacinação avançada e a regalia, 
podemos novamente estar juntos de 
nossas mães. 

Mas, muitos filhos perderam suas 
mães e hoje a saudade enorme no pei-
to toma conta, por não poder abraçar, 
beijar as maiores inspirações de nossas 
vidas. Que seja um momento de dar 
valor para quem está ao nosso lado, 
quem nos gerou ou gerou nossos maio-
res bens: filhos, netos, sobrinhos. Feliz 
dia das Mães.

EDITORIAL
Dia das Mães 
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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 Casa da Memória inaugu-
rou sua 12ª Exposição da Memó-
ria no dia 21 de outubro de 2021. 
Ela tem como tema: “Memorial 
Padre Gomes” em homenagem 
ao seu Patrono.  Seu objetivo, 
através de suas 763 fotos distri-
buídas em 38 painéis externos 
é  reavivar memórias, recontar a 
vida e as obras do piedoso sacer-
dote da Paróquia Santa Maria de 
Jaguariúna. Esteve aqui presente 
de 1947 até 2003. O migrante 
de Remanso, BA veio com 18 
anos, em 1925,  para Araçatu-
ba, SP procurar estudo gratuito, 
para tornar-se padre. Conseguiu 
bolsa de estudo junto à Igreja. 
Estudou em Campinas e Maria-
na, MG. Foi uma vida intensa  
como sacerdote em benefício de 
Jaguariúna.  Hoje, está sepultado 
na Capela de São José na Matriz 
Centenária onde é visitado dia-

riamente. Homenageado pela 
Municipalidade como Patrono 
desta Instituição recebeu títulos 
e homenagens da Câmara Mu-
nicipal. Estão aqui as razões da 
escolha do tema para a 12ª ex-
posição.  Continuamos zelando 
por sua sala especial chamada 
“Memorial Padre Gomes”. Ela 
apresenta uma exposição foto-
gráfica permanente com projeto 
gráfico e designer do Prof. Dr. 
Paulo Roberto Dizioli, arquite-
to que elaborou todo o projeto 
desta Instituição Pública. O Ar-
quiteto  tem um currículo enri-
quecido por dezesseis anos de 
experiência em Museu de Paris,  
conceituado professor da FAC-
CAMP. O belíssimo confessio-
nário idealizado pelo Arquiteto 
não apresentou vida longa, pois 
a madeira dos tempos modernos, 
os aglomerados e compensados, 

madeiras claras e não maciças 
podem ser contaminadas por 
cupins. Padre Antônio Joaquim 
Gomes necessita de um confes-
sionário como aqueles que havia 
na Matriz Centenária. Infeliz-
mente não os encontramos mais.  
Tais patrimônios móveis desa-
pareceram. Sua finalidade, nesta 
exposição permanente, é servir 
como memória onde se instalam 
duas telas televisivas, sistema 
áudio visual, com fones de ouvi-
do,  apresentam vídeo de entre-
vistas com Arcebispo, diversos 
Padres. Fiéis, pessoas do Povo 
que testemunharam suas ações 
beneméritas. Os visitantes to-
mam ciência da vida e obras 
em prol do Povo de Deus. O 
Padre preencheu sua missão in-
cansavelmente, movimentando 
a Casa de Deus e seu Rebanho 
com as obras de Evangelização. 

Não queremos mandar fazer no-
vamente novo confessionário 
com a madeira de que dispo-
mos. Estamos em busca de peça 
original de épocas passadas 
cujos sacerdotes ministraram o 
Sacramento da confissão, per-
doando em nome de Cristo, sal-
vando almas, trazendo àqueles 
fiéis a Paz do Senhor Jesus.. O 
Homenageado merece tal atitu-
de desta cidade pela qual tanto 
fez. Esta Casa da Memória, tipo 
de Arquivo Público, Museu, por 
guardar documentos históricos 
de valor inestimável não pode 
utilizar-se de móveis suscetí-
veis de corrupção por insetos 
daninhos.É obrigatório para 
conservação dos mesmos, além 
da desinsetização semestral, ar 
condicionado ininterrupto, ma-
deiras de lei  tais como cabri-
úva, carvalho, caviúna, peroba, 

imbuia, jacarandá...  Tal móvel 
não se encontra nos Antiquá-
rios, não é comercializável. É 
peça imprescindível para este 
Memorial. A Casa da Memória 
apela aos cidadãos que comu-
niquem onde esta peça pode ser 
encontrada para complementar 
novamente sua decoração ori-
ginal, repondo-a  na Sala do 
Memorial Padre Gomes. Temos 
enviado ofício à Paróquia San-
ta Maria e  Diocese de Amparo 
solicitando doação, haja vis-
ta que tal móvel não tem sido 
mais usado nas Igrejas para sua 
função original.Perpetuar-se-ia 
neste Museu.Assim como  esta-
mos reunindo peças centenárias 
para o Museu da Igreja em novo 
local.  

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Um confessionário para Padre Gomes 

João Rodrigues*

Chegou o mês de maio e ele é 
especial, pois é dedicado a cele-
brar este ser eterno em nosso co-
ração, a Rainha do Lar, a MÃE. 
Eu a tenho como figura principal 
na jornada da minha vida, mas, 
infelizmente já não posso recor-
rer deste patrimônio da humani-
dade que é o “colinho de mãe”, 
mas todo dia eu olho para o céu 
e peço suas bençãos e proteção 
para nós aqui na Terra.

Porém, me sinto um ser pri-
vilegiado pois tenho minha Tia 
Florinda outra mãezona que 
posso conviver, minha sogra 
Dona Antônia e claro a minha 
querida esposa e Mãe da Jes-
sica, a Regina Aparecida Pinto 
Catão, e que  justamente nesta 
semana onde ocorre o 2º do-
mingo de Maio, teve seu nome 
votado por unanimidade, pelos 
nobre vereadores de Jaguariú-
na para ser homenageada, por 
meio da Medalha Vereadora 
Adna Hossri Faria, que foi cria-
da pela Resolução 199 de 2019, 
para homenagear as Mulheres 

que se destacarem na luta dos 
direitos da mulher, com rele-
vantes serviços prestados a so-
ciedade,  ao saber da notícia fi-
cou muito emocionada e encheu 
de força e energia a si própria 
e a tantas outras mulheres que 
tomaram ciência do fato. Na 
mesma semana outras mulheres 
valorosas também tiveram seus 
nomes destacados, Dra. Maria 
da Conceição Oliveira Camilo, 
Cristina Pinto Catão Bonini Ho-
sikawa, Sra. Maria Faride Chaib 
de Moraes (FAFA) e Sra. Isaura 
Feris Nogueira, e com certeza 
outras no devido tempo e por 
merecimento receberão essa 
linda homenagem.

O sugestivo título “Mãe a Lí-
der Eterna”, sim é para realçar 
este ser que sempre estará pre-
sente em nossas vidas, e sempre 
devemos lhes agradecer pelo 
dom da vida, por isto a AME e 
agradeça todos os dias de sua 
vida, mas o que uma Mãe pode 
ensinar aos líderes de hoje?

Vejamos pelo início que é 

o que desejamos de um líder, 
aquele que “dá a vida” por seus 
colaborares da empresa, claro 
no modo figurado, pois quere-
mos aquele que nos dá apoio, 
atenção nos faz crescer e evo-
luirmos, pois é isto que nossas 
mães fazem no nosso dia a dia e 
o fazem pois todos sabemos que 
“Mãe sabe tudo”.

Mãe dá amor, dá carinho, 
o bom líder colabora com seu 
colaborador na forma de elo-
gio, um sorriso, acolhimento, 
um abraço no momento certo 
demonstrando o seu amor e 
seu comprometimento com o 
liderado, de forma sincera e 
honesta.

Mãe pega você no colo, isto 
significa que o líder deve moti-
var quando você está aflito ou 
passando por dificuldades e até 
pensando em desistir, te con-
forta, acolhe, ouve, sempre lhe 
aconselhando da melhor forma 
para que você se fortaleça e se 
coloque de pé novamente.

Mãe quer ver o filho forma-

do e estudando sempre, o líder 
deve ser capaz de estimular, 
orientar, treinar e dar dicas de 
novos conhecimentos necessá-
rios para que o liderado conti-
nue a crescer sempre.

Mãe torcedora eterna, seu 
líder participa de suas vitórias 
pessoais, o incentiva a buscar 
cada vez mais o seu melhor, 
pois isto é o que uma mãe faz, 
ela esta lá torcendo e vibrando 
nas vitórias e nas derrotas ela 
esta apoiando e na sequência 
lhe passando importantes lições 
para que os erros sejam um im-
portante aprendizado para se al-
cançar as vitórias na vida.

Mãe é esta líder eterna e que 
desejamos ver na figura dos lí-
deres pessoais e empresariais 
que convivemos ou nos tornar-
mos, uma pessoa que sabe ser 
austero quando necessário para 
que possamos melhorar o nosso 
trabalho,  cobra sempre os me-
lhores resultados e dá um fee-
dback sincero, ouve, quer nos 
ver sempre sendo valorizados 

por todos, quer a casa 
arrumada e organizada, quer 

sempre nos ver com boa aparên-
cia, com saúde e com um largo 
sorriso no rosto.

Esta Mãe que é uma Líder 
Eterna e que desejamos ver no 
dia a dia de nossas vidas merece 
com certeza neste domingo um 
PRESENTE ESPECIAL, um 
beijo, um abraço, um afago, uma 
palavra de EU TE AMO e sim 
um presente para concretizar 
tanto afeto que você nutre por 
esta mulher tão especial #COM-
PREEMJAGUARIÚNA, e se 
você assim como eu não tem a 
sua mãe fisicamente, apenas es-
piritualmente, com certeza ao 
seu lado tem mulheres fascinan-
tes que merecerão todo seu calor 
humano, seu gesto de gratidão.

FELIZ DIA DAS MÃES!  

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 

Negócios – Empreendedor do 
Bem

Mãe a líder eterna 
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Destaque

Poupatempo Jaguariúna é inaugurado na 
presença de autoridades

Presidente do Guarani fala sobre Série B

A conquista é resultado de trabalho realizado pelos deputados federal Baleia Rossi e estadual Jorge Caruso
DIVULGAÇÃO

A bola está rolando na 
Série B do Campeonato 
Brasileiro e o Guarani Fu-
tebol Clube segue firme na 
disputa em busca de me-
lhores resultados. Na sema-
na passada, a Gazeta pode 
conversar com o presidente 
do time campineiro, Ricar-
do Moisés, que avalia o de-
sempenho da equipe.

Para começar, Moisés 
relembra do Campeonato 
Paulista onde o time fez 
bons jogos. “Quebraram 
alguns tabus como ganhar 
do São Paulo, resultado 
que não acontecia há muito 
tempo. Depois fizemos ou-
tros bons jogos e oscilamos 
na competição, mas che-
gamos até as quartas de fi-
nal onde foram eliminados 
pelo Corinthians nos pênal-
tis”. Para o presidente, até 
este momento havia uma 
segurança de que o clube 
muito bem o Brasileiro. 
“Infelizmente, começamos 
mal, mas temos muita qua-
lidade no elenco para fazer 
uma excelente competição”.

Atualmente, o Guarani 
está em 16º posição no cam-
peonato. Moisés almeja con-
quistar o acesso a Série A do 
Campeonato Brasileiro. 

O próximo compromis-
so do único campeão brasi-
leiro do interior é o clássi-
co contra a Ponte Preta, no 

Brinco de Ouro. O dérbi de 
nº 203 está marcado para 
domingo, 08, às 16h.

Sub 15 e 17
As equipes do 15 e 17 

são bem avaliadas pelo 
presidente no Campeona-
to Paulista. “É um trabalho 
muito forte da base, tanto 
do projeto de Morungaba 
que abastece os atletas do 
sub 15 e 17 do Guarani, 
quanto o trabalho interno 
muito bem feito que vem 
trazendo resultados para o 
time”, diz Moisés.

Este trabalho, conse-
quentemente, segue sendo 
notado e é natural, neste 
meio, que o assédio aos 
jogadores ocorra. “Quan-
do você começa a fazer um 
bom trabalho, ele dá frutos, 
e aí o assédio é natural. Es-
tamos nos organizando ad-
ministrativamente para se 
blindar dessas situações. 
Estamos federando os nos-
sos atletas e isso nos dá 
segurança”, afirma o presi-
dente.

Gestão 
O trabalho, considerado 

incansável pelo presiden-
te Moisés, é o que mudou 
a situação do clube desde 
a sua chegada. “O Clube do 
Guarani ficou abandona-
do muito tempo. O conse-

Inauguração reuniu autoridades

lho gestor que assumiu em 
2020 tinha esse propósito, 
de resgatar a parte social 
do clube. Fizemos isso com 
reforma de ginásio, retorno 
de competições internas, 
revitalização da piscina. 
Agora estamos com um 
projeto de sete quadras de 
beach tênis.

Era um clube que estava 
esquecido e passamos a fa-
zer esse resgate, não só na 
parte social, mas com o fu-
tebol também, apresentan-
do uma gestão eficaz, séria 
e que honra seus compro-
missos trazendo credibili-
dade de volta ao nome do 
Guarani”, diz o presidente 
bugrino sobre o que a ges-
tão tem feito pelo clube.

Projetos
O projeto do novo está-

dio está avançado. A cons-
trução será na Rodovia dos 
Bandeirantes e está em par-

te de conclusão dos estudos 
com os órgãos municipais.

Outro projeto que já está 
em prática CT da base e os 
demais seguem na linha de 
melhorias da parte social.

Projeto Morungaba
O projeto começou em 

2018, mas, de acordo com 
o responsável Julio Cesar 
Moraes, o reconhecimento 
e crescimento só veio quan-
do o presidente Ricardo 
assumiu o Guarani FC e en-
caminhou o Renato, eterno 
camisa 8 do título de 78, 
para ser o coordenador e 
o Gustavo Rosolen para di-
retor do projeto. “Até então 
trabalhávamos com três ca-
tegorias. Hoje trabalhamos 
com cinco e temos todo 
respaldo da diretoria para 
desenvolver esse trabalho 
com os meninos de 10 a 14 
anos”, conta.

Para Moisés, esta é uma 

excelente parceria com o 
Guarani. “Dá frutos todos 
os anos e tendemos, cada 
vez mais, investir”.

Renato, que é natural de 
Morungaba, sente-se muito 

esperançoso com o projeto 
para revelar jogadores em 
nível de seleção brasileira. 
“Essa é a expectativa maior 
que eu tenho com esse pro-
jeto”, revela.

Presidente Ricardo Moisés, juntamente com Renato, Gustavo Rosolen e 
Julio Cesar, recebeu a Gazeta Regional para bate papo

Mensagem aos bugrinos
“Continuem apoiando, pois o Guarani vai resgatar 
os tempos de grandeza e vitórias”

Presidente Ricardo Moisés

Na manhã desta terça-
-feira, 03, o Poupatempo Ja-
guariúna foi inaugurado na 
presença de diversas auto-
ridades locais e regionais. 
A conquista é resultado de 
um trabalho realizado pe-
los deputados federal Ba-
leia Rossi e estadual Jorge 
Caruso, em parceria com o 
prefeito Gustavo Reis, vice-
-prefeita Rita Bergamasco, 
os vereadores Walter Tozzi, 
Cristiano Cecon e o coor-
denador regional do MDB, 
Arthur Álvares Cruz. 

O Poupatempo é consi-

derado um dos melhores 
serviços do Estado de São 
Paulo e Baleia Rossi fica 
contente em, ao lado das 
demais autoridades, con-
quistar esta unidade para o 
município. “Se eu sou depu-
tado federal hoje eu devo 
muito à Jaguariúna. Eu tive 
a confiança da população 
que me deu oportunidade 
de falar em nome da cidade 
em Brasília, em São Paulo. 
Trazer bem-feitorias como 
o Poupatempo, um equipa-
mento de serviço do mais 
bem avaliado, mostra a po-

pulação valeu a pena a con-
fiança depositada em mim”, 
diz o deputado federal.

O vereador Walter, que 
tem batalhou junto aos de-
putados para a realização 
desta conquista, diz que 
é um momento de alegria 
para o município, pois este 
instrumento público é um 
objeto de cidadania. “Esse 
sonho só foi possível, gra-
ças aos deputados Baleia 
Rossi e Jorge Caruso. A con-
quista não é só do MDB, é 
de Jaguariúna”, agradece.

Para o prefeito Gustavo 
essa conquista representa 
agilidade na vida dos jagua-
riunenses que muitas vezes 

precisaram se deslocar até 
Campinas para usufruir do 
serviço. “Agora, facilmente, 
neste ponto bem localizado, 
os munícipes podem retirar 
a segunda via da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) e utilizar de outros 
serviços, até municipais, 
que agora estão centraliza-
dos no Poupatempo. Dessa 
forma correspondemos o 
título que Jaguariúna tem: 
cidade inteligente”, diz.

Também estiveram na 
inauguração o vereador 
e presidente da Câmara, 
Afonso Lopes Silva, o Silva; 
os vereadores Cecon, Me-
nezes, Morrinho, Dr. Junior; 

o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Jaguariúna, João Rodrigues; 
o diretor do Procon, Edison 
Cardoso de Sá; diretora do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), Renata 
Lopes; secretário da SeJel, 
Rafael Blanco, secretária de 
Assistência Social, Andrea 
Lizun; secretário de Desen-
volvimento, Josino da Silva, 
presidente da OAB, Carmi-
nha Santiago, prefeito de 
Amparo, Carlos Alberto.

Funcionamento
O Poupatempo está em 

funcionamento no antigo 
prédio da Biblioteca Muni-

cipal, na rua Alfredo Engler, 
326, no Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e 
aos sábados, das 9h às 13h.  
A população pode contar 
com vários serviços públi-
cos, como CNH, RG, Detran, 
atestado de antecedentes 
criminais, protocolo da Pre-
feitura, Mobilidade Urbana 
municipal, entre outros. 

O Poupatempo garante 
mais dignidade, mais agili-
dade e mais economia para a 
população, que pode contar 
com um serviço de excelên-
cia, reconhecido sete vezes 
consecutivas como o melhor 
de São Paulo, com 99% de 
aprovação dos usuários.

“Jaguariúna cresce e cresce com qualidade”
Walter Tozzi

DIVULGAÇÃO
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Morungaba

Campanha do agasalho tem oito pontos de 
arrecadação; Confira

Abertas inscrições para UD Ultra Desafio
A Ultra Runner Even-

tos promove em Morun-
gaba, a 2ª Etapa da Sé-
rie “Extremo 2022 - UD 
Ultra Desafio”, no dia 14 
de maio. O evento conta 
com o apoio da Prefeitura 
de Morungaba, por meio 

do Departamento de Tu-
rismo, Cultura, Esportes 
e Lazer.

A largada da prova 
ocorre no Parque Ecoló-
gico “Pedro Mineiro” e 
os trajetos serão percor-
ridos nas montanhas da 

área rural de Morungaba 
e se estende para outros 
municípios da região. 
Todo o percurso se dá em 
estradas de terra batida e 
trilhas.

Segundo os organiza-
dores, o evento será reali-

zado com sol ou chuva, só 
podendo ser cancelado em 
caso de condições de ca-
tástrofe que coloquem em 
risco a integridade física 
dos atletas e participantes.

A competição será uma 
corrida pedestre, de única 

etapa, com quatro moda-
lidades: Ultra (100 km), 
com tempo limite de 24 
horas; Longa (75 km), 16 
horas; Média (50 km), 10 
horas; Curta (25 km), 6 
horas, e Lite (11km), com 
tempo máximo de 3 horas.

As inscrições estão 
abertas e podem ser rea-
lizadas pelo site: https://
minhasinscricoes.com.br/
evento/UDUltraDesafio-
-Morungaba que também 
disponibiliza o regula-
mento.

O Fundo Social de So-
lidariedade de Morunga-
ba começou nesta semana 
as arrecadações para a 
Campanha do Agasalho 
2022, em uma parceria 
com a EPTV Globo. A 
campanha tem como slo-
gan “Seu agasalho pode 
ter um final feliz. Doe!” e 
envolve diversas cidades. 
Mais detalhes sobre as 
ações da campanha estão 
disponíveis no site: cam-
panhadoagasalho.eptv.
com.br

Segundo a presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade e primeira-da-
ma do município, Sonia 
de Oliveira, já está con-
firmada a parceria com o 
Grupo Escoteiros “Rota 

das Estâncias” e dentro 
dos próximos dias serão 
divulgadas as datas das 
ações de arrecadação fei-
tas pelos integrantes da 
entidade.

Vale destacar às pes-
soas que pretendem con-
tribuir a importância do 
bom estado e da limpeza 
das roupas, calçados e co-
bertores doados.

Pontos de arrecadação:
Centro de Saúde Dr. 

Romeu Bueno de Aguiar
Endereço: Praça João 

Pessoa, nº 134 – Centro
UBS Antônio Domin-

gos Consolin – Endereço: 
Rua Francisco Rossetti, nº 
08 – Parque das Estâncias

UBS Amélia Stranie-

ri Frare – Endereço: Rua 
Luiza Gorete Frare do 
Nascimento, nº 201 – Jar-
dim Amélia

Paço Municipal – En-
dereço: Avenida José Fra-
re, 40 – Centro

Fundo Social de So-
lidariedade - Endereço: 
Avenida José Frare, 160 
– Centro

Centro de Referência 
de Assistência Social – 
Endereço: Rua Geraldo 
Guerreiro Torres, nº 100 
– Brumado

Centro de Informações 
Turísticas (CIT) – Ende-
reço: Rua Araújo Cam-
pos, nº 953 - Centro

Câmara municipal – 
Endereço: Rua Elvira 
Miano, nº 180 - Centro

A campanha é em parceria com a EPTV Globo

Já é hora de separar as roupas que podem servir para quem esteja precisando, afinal, em breve as temperaturas 
começarão a cair

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura recebe 429 cartões Vale-Gás

Farmácia Central passa a contar 
com área de espera e outras 
melhorias no atendimento

SP recebe workshop 
Manicures Espetaculares

 Artur Nogueira

 Holambra  SP

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial, recebeu 429 cartões 
do Programa Vale Gás. Os 
cartões serão entregues às 
famílias inscritas no Ca-
dastro Único/Cras/Creas, 
cujo aviso da retirada está 
sendo feito via telefone aos 
beneficiados. A retirada, 
por sua vez, deve ser feita 
no Núcleo Administrativo. 

De autoria do governo 
do Estado, o benefício de 
R$300, pago em 3 parcelas 
bimensais de R$100, ga-

rante a compra de botijões 
de gás de cozinha (GLP 
13kg) para as famílias em 
situação de extrema pobre-
za e pobreza (renda mensal 
per capita de até R$178), 
que estejam inscritas no 
CadÚnico (sem o Bolsa 
Família). 

As famílias que aten-
deram aos critérios de ele-
gibilidade terão acesso ao 
cartão para o saque nos ter-
minais de autoatendimento 
do Banco do Brasil. “É um 
programa social de grande 
importância na vida dessas 
famílias. Nossa equipe da 

Assistência Social está en-
gajada e tem orientado os 
moradores contemplados 
sobre o benefício. Em caso 
de dúvidas, estamos de 
portas abertas para escla-
recê-las”, frisa o chefe da 
pasta, Amarildo Boer. 

O secretário acrescen-
ta que mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3827-9700, 
ramal 9727, ou de forma 
presencial. O Núcleo Ad-
ministrativo está localiza-
do na Rua Nossa Senho-
ra das Dores, Nº 629, no 
Centro.

Pela primeira vez em 
São Paulo, o workshop 
Manicures Espetaculares 
chega com muitas novi-
dades para o mercado das 
unhas. O evento ocorre no 
dia 22 de maio, no Ho-
tel Dan Inn Planalto. São 
quase 10h de imersão.

O treinamento será 
com pelo menos cinco 
profissionais com especia-
lidades diferentes, como 
por exemplo, spa dos pés, 
cutilagem e peeling de 
mãos, alongamento acrí-
lico, esmaltação em gel, 
gel na tips reversa e muito 

mais. Também estará pre-
sente o Ton Pinheiro, co-
nhecido como Coach das 
Manicures, com toda sua 
energia para motivar e dar 
visibilidade às manicures. 
“O coração está muito em-
polgado por esse momen-
to”, diz o Coach.

Na oportunidade ocor-
re o lançamento da T&J 
Cutelaria, linha de instru-
mentos para manicures 
que está expandindo em 
todo o Brasil. Junto des-
te lançamento estarão as 
marcas parceiras Beltrat e 
Repos Cosméticos, ambas 

com grande influência no 
mercado das unhas.

Mais de 100 manicures 
já fizeram suas inscrições 
e garantiram suas vagas 
para este evento. A Dani 
Pereira, de Jaguariúna, 
especialista em alonga-
mento de fibra e também 
referência em esmaltação 
em gel está entre elas.

Dani está frequente-
mente se especializando 
e buscando novas técnicas 
de aperfeiçoamento. Ela 
tem certificação nacional 
e internacional e busca por 
mais esta qualificação.zados pelo Sistema Úni-

co de Saúde (SUS). São, 
entre outros, analgésicos, 
diuréticos, anti-inflamató-
rios, antibióticos, anti-vi-
rais, corticoides, anti-hi-
pertensivos, anti-ácidos e 
psicotrópicos.

Remédio em Casa
Além da estrutura físi-

ca, a Farmácia Municipal 
conta ainda, desde o ano 
passado, com o programa 
Remédio em Casa, que 
consiste na entrega domi-
ciliar de medicamentos de 
uso contínuo para mora-
dores acima de 60 anos e 
que recebem acompanha-

mento nas unidades bási-
cas de saúde de Holambra. 
Para ter acesso ao serviço, 
o morador deverá solici-
tar o remédio por meio do 
aplicativo “Holambra Co-
nectada”, disponível para 
celulares que utilizam os 
sistemas iOS e Android. 
Basta preencher os cam-
pos e enviar uma foto da 
receita médica dentro da 
data de validade. “Os pro-
fissionais de saúde farão 
a análise do prontuário e, 
em seguida, enviarão os 
medicamentos para a casa 
do paciente. Tudo muito 
fácil e rápido”, explica o 
diretor da pasta.

Cartões serão entregues às famílias inscritas no Cadastro Único/Cras/Creas e que se cadastraram 
no Bolsa do Povo; benefício paga 3 parcelas de R$100 bimestrais, totalizando R$300

A linguagem formal e correta vem 
se perdendo ao longo dos anos. Será 
que é importante que se mantenha viva 
a linguagem que leva em consideração 
um vocabulário extenso e rico, com 
uso adequado de palavras e conjuga-
ção verbal apropriada, de acordo com 
as regras gramaticais da língua portu-
guesa?

Estes dias assisti um vídeo em que 
o palestrante falava que estamos “em-
burrecendo”. Que a internet e o uso de 
aplicativos de rápida comunicação e a 
falta de leitura estão fazendo com que 
as pessoas abreviem cada vez mais; 
que palavras difíceis, quando usadas, 
são colocadas de forma incorreta nas 
frases; que os vocábulos estão cada 
vez mais pobres, o que dificulta que 
as pessoas efetivamente se entendam. 
Não são mentiras.

Estou longe de ser a “rainha da lín-
gua portuguesa” nem pretendo defen-
der o uso exclusivo da linguagem for-
mal. A linguagem coloquial faz parte 
da cultura de um povo e a língua deve 
evoluir com os tempos. Porém, há 
muitas vantagens na fala e escrita cor-
retas, com uso de sinônimos no lugar 
de repetições. 

Primeiramente, há a questão de 
transmitir uma mensagem de forma 
eficiente, em que você deixe claro o 
que quer comunicar e seu locutor efe-
tivamente entenda o que você quis 
dizer.  Quantas vezes falamos algo e 

o receptor entende outra coisa total-
mente diferente? Profissionalmente e 
pessoalmente, a maior parte dos nos-
sos problemas são gerados em alguma 
falha no processo de comunicação.

Existe também um poder na eloqu-
ência. Ela afere certa autoridade. Tan-
to que mentirosos que se comunicam 
bem nos fazem acreditar naquilo que 
contam, dependendo de como trans-
mitem a mensagem. É um poder. Pode 
ser usado para o bem ou para o mal.

No trabalho, as pessoas que sabem 
expor suas ideias de forma clara, além 
de serem mais bem compreendidas, 
são mais convincentes e tem maiores 
chances de se tornarem líderes e pro-
gredir.

Pessoalmente, podemos evitar bri-
gas, desentendimentos e melhorarmos 
nossos relacionamentos através de in-
terlocuções assertivas.

Há técnicas para isso, vale a pena 
pesquisar cursos de Programação Neu-
rolinguística (PNL), Comunicação e 
Oratória e até mesmo português.

É inevitável que a linguagem evo-
lua e seja modernizada, que novos ter-
mos e palavras passem a existir e que 
informalidades sejam aceitas nas nos-
sas interações. Não podemos negar, 
porém o fato é que quem se comuni-
ca melhor terá vantagens de persuasão 
sobre quem não se faz entender. Cabe 
a cada um definir para si o quanto isso 
é importante ou não.

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

F alar corretamente para quê?

Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 337 - Centro

A Farmácia Central de 
Holambra, que fica ao lado 
da Policlínica Municipal, 
passou por reforma e conta 
agora com uma série de me-
lhorias para garantir atendi-
mento com mais qualidade, 
rapidez e conforto aos mo-
radores. Foram realizados a 
ampliação e adequação de 
salas, reforma do telhado, 
separação de guichês para 
medicamentos gerais e de 
alto custo, fechamento de 
área de espera com vidro 
e a instalação de ar-con-
dicionado. Para garantir 
mais comodidade, foram 
adquiridas cadeiras, do tipo 
longarina. O atendimento 
também foi modernizado a 
partir da instalação de um 
sistema de senhas.

“Saúde é nossa priori-
dade e fazemos questão de 
investir para garantir um 
trabalho que prestigia o 
usuário e que nos ajudará 
a cuidar melhor das pesso-
as”, diz o prefeito de Ho-
lambra, Fernando Capato.

A Farmácia Central Mu-
nicipal dispõe de 240 tipos 
de medicamentos padroni-

DIVULGAÇÃO
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Engenheiro Coelho

Moarcyr Franco faz parte da programação 
especial de Dia das Mães

Saúde divulga dados da vacinação contra Influenza e Sarampo

Prefeitura preparou uma apresentação do cantor

O cantor, ator, escritor, 
humorista e diretor Mo-
acyr Franco, dividindo o 
tempo entre a TV, cinema 
e shows, aproveita para co-
memorar junto a nova fase 
da vida

Engenheiro Coelho – 
Para comemorar e reco-
nhecer a importância das 
mães da cidade, a Prefeitu-
ra Municipal de Engenhei-
ro Coelho preparou uma 
programação especial no 
domingo, 08, com apre-
sentação do cantor Moa-
cyr Franco. “Um domingo 
mais que especial”, faz par-
te das comemorações dos 
31 anos da cidade e acon-
tece no barracão da feira, e 
tem entrada gratuita.

“Essa é uma programa-
ção especialmente pensada 
para as mães da nossa ci-
dade. Uma apresentação 

de um cantor muito que-
rido e amado por várias 
gerações e famílias”, diz 
o prefeito, Dr. Zeedivaldo 
Alves de Miranda.

A partir das 18h, as 
crianças podem se divertir 
com os brinquedos inflá-
veis. Em seguida, acontece 
o show de abertura, com 
Duo Braga. E, para fechar 
a noite, a apresentação de 
Moacyr Franco.

Moarcyr Franco em 
Engenheiro Coelho 

O cantor, ator, escritor, 
humorista e diretor Mo-
acyr Franco, dividindo o 
tempo entre a TV, cinema 
e shows, aproveita para co-
memorar junto a nova fase 
de sua vida. Atual, clássi-
co, surpreendente, um ar-
tista multimídia. Assim é 
Moacyr Franco.

No show que vai reali-
zar na cidade, o cantor leva 
toda sua versatilidade para 
os fãs que o acompanham 
durante seus mais de 60 
anos de carreira, em duas 
horas de apresentação, 
com mais de 20 canções 
que embalaram e emocio-
nam várias gerações. O 
cantor relembra histórias e 
lembranças de momentos 
inesquecíveis dividindo 
com experiência e sonhos, 
tornando o público seu 
principal cúmplice.

O artista mostra seus 
grandes, atuais e sempre 
sucessos, como: “Doce 
Amargura”, “Coração 
sem Juízo”, “Querida”, 
“Milagre da Flecha”, “Ba-
lada das Mãos”, “Distan-
te dos Olhos”, “Cartas na 
Mesa”, “Suave é a Noite”, 
“Balada nº 7”, “Eu Te Da-

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

Para receber a vacina, 
o animal precisa ter pelo 
menos 3 meses de vida. Se 
o animal já recebeu outras 
doses de vacina, o tutor 
precisa levar a carteirinha 
de vacinação, para que 

seja feito o registro correto 
das doses recebidas pelo 
animal.

Segundo o Médico Ve-
terinário, Dr. David Pe-
loia Forner, responsável 
pela Vigilância Sanitária 

no município, dados do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), estimam que a 
população de cães na ci-
dade está entre 4 e 5 mil 
animais, e a de gato, en-

tre 800 e 1 mil animais. 
“Agora, nós vamos traba-
lhar com um esquema va-
cinal contínuo para esses 
animais e não apenas por 
uma campanha de vaci-
nação, que, geralmente, 

acontece em agosto. Nes-
se primeiro momento, 
nós vamos ter um dia fixo 
para a aplicação da vaci-
na nesses animais, uma 
vez por semana, sempre 
às quartas-feiras”.

rei Bem Mais”, Ainda On-
tem Chorei de Saudade” e 
“Seu Amor Ainda é Tudo” 
(gravadas por várias du-

plas sertanejas entre elas 
João Mineiro & Marciano 
e bi Bruno & Marrone), e 
o hit que trouxe Moacyr 

Franco para perto do pú-
blico Jovem, “Tudo Vira 
Bosta” (sucesso na voz de 
Rita Lee).

Moacyr Franco é cantor, ator, escritor, humorista e diretor

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna

Prefeitura de 
Jaguariúna zera fila 
de espera no serviço 
de próteses dentárias 

Grupo de mulheres busca autoconhecimento 
por meio do sagrado feminino

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

A Saúde pública de Jaguariúna oferece serviço 
de prótese total e parcial removível

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
zerou a fila de espera por 
próteses dentárias no mu-
nicípio. O serviço, reali-
zado no Centro de Espe-
cialidades Odontológicas, 
implantou 670 próteses 
nos últimos meses, conse-
guindo zerar a fila de es-
pera pelo serviço no mês 
de abril.  

A Saúde pública de Ja-
guariúna oferece serviço 
de prótese total e parcial 

removível. Segundo a Se-
cretaria de Saúde, o aces-
so ao serviço é feito de 
duas formas. Primeiro, o 
paciente passa pelo trata-
mento odontológico, com 
dia e horário marcados. 
Caso haja necessidade, 
ele é encaminhado para o 
serviço de prótese.

Também há a chamada 
demanda espontânea, em 
que os pacientes procuram 
diretamente o serviço de 
prótese municipal. Nesse 
caso, um dentista especia-

lista na área faz a avalia-
ção e inicia o tratamento.

“A nossa grande preo-
cupação neste momento é 
amenizar os impactos que 
a pandemia causou aos 
serviços de saúde, em to-
das as áreas, e nos senti-
mos felizes em conseguir 
zerar a fila de espera de 
próteses mesmo com to-
dos os percalços desses 
últimos dois anos”, diz a 
secretária de Saúde de Ja-
guariúna, Maria do Carmo 
de Oliveira Pelisão.

A Roda das Dianas é um 
grupo de mulheres enga-
jadas na busca pelo auto-
conhecimento, através do 
sagrado feminino. O mo-
vimento foi criado com o 
intuito de reunir mulheres 
com mesmos propósitos: 
socializar, aprender, ensi-
nar, autoconhecer-se, forta-
lecer os instintos e ter con-
tato com o feminino que 
nos habita. 

Pensando na necessidade 
dos encontros presenciais, 
as reuniões podem aconte-
cer no espaço de qualquer 
mulher que desejar abrir a 
porta ao grupo. O grupo não 
tem fins lucrativos, o único 
pedido das integrantes é que 
nas reuniões sejam levados 
um prato doce ou salgado 
para confraternização e, 
dentro do possível, 01 paco-
te de absorvente que sempre 
será doado a um abrigo de 
mulheres. 

O próximo encontro 
ocorre no sábado, 14, às 

DIVULGAÇÃO

O Centro de Especialidades Odontológicas fica na rua Alfredo Bueno, 1.209, no Centro

Grupo reunido

DIVULGAÇÃO 

14h, Rua Gabriel Francis-
co Junqueira, 120, bairro 
Mauá 2. Qualquer mulher 
pode participar. 

Significado:
Roda: círculo sagrado 

que simboliza a irmandade 
entre as mulheres. É uma 

formação de cura e aco-
lhimento em que todas as 
mulheres são iguais, não 
existe grau de hierarquia, 
todas ensinam e todas 
aprendem. 

Diana: deusa lunar que 
é uma grande caçadora, 

forte e corajosa, protetora 
da natureza, dos animais, 
das mulheres, das meninas 
e dos partos. Divindade da 
mitologia romana, corres-
pondente à Ártemis da mi-
tologia grega, inspirações 
para a amazona norte-ame-
ricana Mulher Maravilha.

Na próxima sexta-
-feira, 13, a APAE Ja-
guariúna realiza seu 
evento beneficente “Co-
mida de Boteco”. São 
mais de 20 tipos de co-
midas de boteco à von-
tade para comemorar os 
33 anos da instituição, 
das 18h às 22h.

Os convites são limi-
tados e devem ser ga-
rantidos na secretaria da 
APAE. A APAE ainda 

pede a colaboração para 
a doação de alimentos 
ou valores para ajudar 
nos custos. Podem ser 
doados: pão, tomate, 
azeite de oliva, pimen-
tão amarelo, pimentão 
vermelho, beringela, ca-
labresa, ovo de codorna 
e muito mais. Para saber 
a lista completa entre 
em contato com a insti-
tuição. Informações (19) 
3867-3088/98972-1984.

Comida de 
Boteco da APAE 
é na próxima 
sexta-feira, 13
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Economia
Expectativas e incertezas 
do mercado sobre este dia das mães

Neste final de semana 
estamos comemorando o 
Dia das Mães em todo o 
Brasil. A data em que fi-
lhos e famílias de modo 
geral se reúnem com suas 
matriarcas como meio de 
destacar sua importân-
cia para a vida de todos 
é também muito impor-
tante para o comércio. 
Assim como outras datas 
comemorativas que são 
um evento social para a 
grande parcela da popu-
lação brasileira, o dia das 
mães tem uma grande im-
portância para o comér-
cio nacional, que vê na 
semana que antecede a 
data um aumento no con-
sumo.

A compra de presen-
tes, os preparativos para 
festas, almoços ou jan-
tares em família, além 
de outros hábitos que 
possam existir em cada 
família fazem com que 
o consumo aumente e os 
comerciantes consigam 
ver uma melhora nos lu-
cros com relação a perío-
dos normais ao longo do 
ano. O dia das mães tra-
dicionalmente é uma boa 
época para o comércio, 
mas neste ano de 2022 há 

um clima de incerteza.
Embora seja uma data 

tradicionalmente marca-
da por boas vendas, há um 
temor do mercado que em 
2022 vejamos uma queda 
nas vendas com relação 
aos anos anteriores. De 
acordo com estimativas 
da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, neste 
ano se registrou uma que-

da de 1,8% em relação à 
movimentação financeira 
real, isto é, descontada a 
inflação, do ano anterior. 
Por isso que se aponta 
o valor de 14,42 bilhões 
de reais deva ser o má-
ximo movimentado pelo 
comércio varejista neste 
ano. Claro que estimati-
vas podem se provar erra-
das, caso o dia das mães 
passe e ao contrário do 

que esperam muitos dos 
especialistas a população 
decida consumir mais, 
apesar das dificuldades 
econômicas que seguem 
presentes no cotidiano, e 
com isso apresente mais 
um recorde de vendas.

Mas se os especialistas 
do mercado emitem uma 
opinião é buscando nos 
indicar qual é a tendên-
cia que se pode ver atra-

vés da frieza dos núme-
ros, por isso que alguns 
acreditam num cenário 
pouco animados. Como é 
o caso do economista da 
CNC Fábio Bentes, res-
ponsável pela pesquisa. 
“Não poderia ser diferen-
te, diante das condições 
atuais de consumo, quan-
do a gente está com uma 
inflação de dois dígitos já 
há algum tempo, taxas de 
juros no maior patamar 
dos últimos cinco anos e 
a gente tem um rendimen-
to médio da população 
apresentando queda real 
de 6%, segundo pesqui-
sa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE)”, afirmou o eco-
nomista em entrevista à 
Agência Brasil.

Mas apesar dessa vi-
são preocupante por parte 
de alguns, outros acredi-
tam que a realidade para 
o ano será positiva. Este 
é o caso do setor de flores 
da Companhia de Entre-
postos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo. Para 
o setor que sofreu muito 
com o impacto econômi-
co e as dificuldades de 
comercialização durante 
o período mais agudo da 

pandemia do novo coro-
navírus, este dia das mães 
com maior flexibilidade 
deve sim significar um 
crescimento nas vendas. 
“Os comerciantes afir-
mam que muitos itens já 
foram encomendados e o 
número de visitantes tam-
bém deve aumentar com 
a proximidade do Dia das 
Mães. As flores de vaso, 
como as orquídeas, e as 
flores de corte, como as 
rosas, continuam sendo 
as mais demandadas nes-
ta semana”, apontou o 
chefe da Seção de Econo-
mia da Ceagesp, Thiago 
de Oliveira.

Portanto, o que nos 
resta é esperar para ver-
mos em alguns dias qual 
foi o saldo do dia das 
mães de 2022 para a 
economia brasileira. Se 
um mês de mais vendas 
permitidas por um maior 
interesse de uma popula-
ção que está finalmente 
nas ruas, sem máscaras 
e em um aparente retor-
no à normalidade ou se 
ainda um ano complicado 
e de malabarismos para 
se equilibrar em meio às 
dificuldades financeiras 
causadas pela Covid-19.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO
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Sempre buscamos ob-
ter cada vez mais conhe-
cimentos, seja na esfera 
profissional e também pes-
soal. Isso é muito impor-
tante nos dias atuais, pois 
conhecimento é tudo. 

Temos muitas ofertas de 
cursos profissionalizantes, 
para crescer profissional-
mente e, da mesma forma, 
cursos de aprimoramento 
pessoal e profissional, isto 
é, ampliar os conhecimen-
tos em várias áreas da nos-
sa vida e da profissão que 
exercemos. 

Mas, todo o cuidado é 
pouco quando se trata de 
fazer uma contratação de 
curso, seja pra si próprio, 
para um filho ou parente 
que nos pede um deter-
minado favor de fazer um 
contrato em seu nome. Por 
qual razão deve-se tomar 
cuidado?

Infelizmente, vivemos 
num mundo rodeado de 
pessoas que não respeitam 
o seu próximo, e vive por 
ai de mentiras, de vender 
facilidade e de fazer pro-
messas de diversas formas. 
Exemplo disso, quando se 
tem uma determinada es-
cola que faz propaganda 
enganosa, ou seja, promete 
aquilo que não pode cum-

prir, inclusive, usa de má-
-fé com as pessoas quando 
faz menção de oferta de 
curso que tem apoio dos 
governos municipais, es-
taduais ou Federal, ainda 
chega até usar o nome de 
órgãos do governo com 
pura intenção de maquiar e 
enganar quem de fato está 
buscando um curso. 

O que se observa é a 
capacidade dessas pessoas 
quando se trata de capita-
lizar cliente, fala-se muito, 
promete bolsa, desconto, 
isenção de matriculas, cur-
sos com a mais alta tec-
nologia, material didático 
gratuito, horário flexível, 
promessa de emprego se 
fizer o curso naquela esco-
la, e por aí vai. 

Depois que a pessoa as-
sina, e muitas vezes sem 
ler o contrato, aí vai per-
ceber que tudo aquilo foi 
um engodo, uma mentira, 
um golpe contra o consu-
midor. 

Vivemos na era da in-
formação, mas ainda tem 
muitos que caem nessas 
ciladas que se fazem por 
aí, e digo mais, aqui na 
nossa região muitos golpes 
nesse sentido.  

Recentemente tivemos 
pessoas que aqui estive-

ram vendendo curso pro-
fissionalizantes e cursos 
para crianças. Foi quan-
do essas pessoas fizeram 
os contratos, pagaram e o 
golpista deram algumas 
aulas e depois sumiram e 
sequer atende os telefone-
mas dos seus clientes que 
foram lesados. 

Por isso, todo o cuida-
do é pouco, e algumas di-
cas são importantes para 
que você não caia nesses 
tipos de golpes e mentiras 
de cursos fáceis que estão 
oferecendo. 

Quando te oferecer cur-
so com bolsas de 100%, 
que possa envolver os no-
mes de órgãos de todas as 
esferas dos governos, que 
envolva nome de empre-
sas, que não tenha escola 
aqui na sua cidade, des-
confie, busque informação 
e antes de assinar contrato, 
saiba o que está fazendo. 

Leia o contrato antes de 
assinar, e que esse contra-
to tenha no mínimo uma 
cláusula de multa e de de-
sistência sem ônus para o 
consumidor, caso não seja 
cumprido os que está sen-
do prometido. 

A maioria desses con-
tratos são de adesão, aque-
les que o consumidor não 

tem a oportunidade de 
discutir e debater às suas 
cláusulas e condições, por 
isso, fazendo o vendedor 
desses cursos muitas pro-
messas, grave o que ele 
está falando e. se possí-
vel, tenha testemunhas das 
conversas que tiveram an-
tes de assinar o contrato. 

O consumidor pode 
pedir rescisão de contrato 
quando as promessas ver-
bais ou escritas não con-
dizem com o que constam 
no contrato, ou o que foi 
dito.  Tudo o que foi pro-
metido, verbal ou escrito, 
deve ser cumprido, do não 
cumprimento configura-
-se propaganda enganosa. 
O consumidor tem direito 
aos valores eventualmente 
pagos e devolvidos ime-
diatamente, corrigidos 
monetariamente.

Tal entendimento en-
contra assento no artigo 
35, inciso l e lll, do CDC, 
vejamos: 

Art. 35. Se o fornece-
dor de produtos ou servi-
ços recusar cumprimento 
à oferta, apresentação ou 
publicidade, o consumidor 
poderá, alternativamente e 
à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimen-
to forçado da obrigação, 

nos termos da oferta, apre-
sentação ou publicidade;

III - rescindir o contra-
to, com direito à restituição 
de quantia eventualmente 
antecipada, monetaria-
mente atualizada, e a per-
das e danos.

Ainda na mesma esteira 
do entendimento entabula-
do, temos a proibição de 
toda publicidade engano-
sa e abusiva que induz o 
consumidor em erro, con-
forme os termos do artigo 
37, § 1º, 2º e 3º, do CDC, 
abaixo mencionados. 

Art. 37. É proibida toda 
publicidade enganosa ou 
abusiva.

§ 1° É enganosa qual-
quer modalidade de infor-
mação ou comunicação de 
caráter publicitário, inteira 
ou parcialmente falsa, ou, 
por qualquer outro modo, 
mesmo por omissão, ca-
paz de induzir em erro o 
consumidor a respeito da 
natureza, características, 
qualidade, quantidade, pro-
priedades, origem, preço e 
quaisquer outros dados so-
bre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre 
outras a publicidade dis-
criminatória de qualquer 
natureza, a que incite à 
violência, explore o medo 

ou a superstição, se apro-
veite da deficiência de jul-
gamento e experiência da 
criança, desrespeita valo-
res ambientais, ou que seja 
capaz de induzir o consu-
midor a se comportar de 
forma prejudicial ou peri-
gosa à sua saúde ou segu-
rança.

 § 3° Para os efeitos 
deste código, a publicida-
de é enganosa por omissão 
quando deixar de informar 
sobre dado essencial do 
produto ou serviço.

Com efeito, o nosso 
ordenamento jurídico ti-
pifica como crime essas 
condutas, no seu artigo 67, 
do CDC, conforme aduz o 
mencionado artigo. 

Art. 67. Fazer ou pro-
mover publicidade que 
sabe ou deveria saber ser 
enganosa ou abusiva:

Pena Detenção de três 
meses a um ano e multa.

Por fim, cuide-se, para 
não cair nessas conversas 
fáceis que tenho ocorrido 
por aí, tendo conhecimen-
to de quem age assim, de-
nuncie ao Procon, Minis-
tério Público e a Polícia, 
para não deixar os golpis-
tas impunes.

Até breve e um forte 
abraço. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Os cuidados que se deve ter na hora 
de contratar curso profissionalizante ou 
aprimoramento profissional e pessoal

Direitos e deveres

Direitos
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Saúde e Bem-estar

Suplementação 
de vitamina D

A deficiência de vitamina D é 
um problema de saúde pública 
em nível mundial e muitas pes-
quisas vem sendo desenvolvi-
das, contudo, existe uma gran-
de dificuldade de padronização 
das diretrizes nutricionais e 
clínicas. Ocorre que não há 
heterogeneidade entre os pro-
tocolos de pesquisa e amostras, 
são utilizadas dosagens e dife-
rentes tipos de vitamina D, isso 
dificulta, e se cada um faz de 
um jeito fica difícil comparar.
A vitamina D é essencial à 
vida, funcionamento normal do 
nosso organismo e um nutrien-
te que participa de várias fun-
ções no corpo. Sua deficiência 
está associada a maior mortali-
dade e agravamento da saúde 
em pessoas com hipertensão, 
SIDA, idosos, em doenças car-
diovasculares, Covid-19 e ou-
tras situações.
Onde encontramos? Pode ser 
ingerida pela dieta, em ali-

mentos de origem animal, mas 
suas concentrações são muito 
pequenas então precisamos de 
sol, luz solar UV que induz sua 
formação na pele e depois ela 
vai para o fígado e rins onde é 
metabolizada. 
E quais alimentos devemos 
consumir?
• Óleos de fígado de peixes 
(bacalhau e atum);
• Peixes gordos (bacalhau, 
atum, arenque, cavala, outros);
• Fígado de mamíferos;
• Ovos;
• Produtos lácteos;
• Cogumelos.
A quantidade naturalmente 
produzida na pele é maior e de 
grande importância para nosso 
corpo, mas deveríamos tomar 
banho de sol diariamente e sem 
protetor solar. Agora me conta, 
quem toma sol diariamente? 
Mesmo sendo o Brasil um país 
tropical, não temos este hábito 
diário, salvo algumas pessoas 

que moram em cidades praia-
nas.
Conforme envelhecemos sofre-
mos menor aproveitamento da 
exposição solar, outros fatores 
que interferem na absorção e 
aproveitamento da vitamina 
d é o uso frequente de alguns 
medicamentos, saúde intestinal 
precária com presença de dis-
biose e disfunção microbiana. 
Também a obesidade e estado 
inflamatório são fatores asso-
ciados a deficiência.
É um micronutriente, uma vi-
tamina lipossolúvel, e conside-
rada um hormônio esteroide e 
com várias funções:
• Infecções respiratórias agu-
das;
• Saúde óssea;
• Força e funcionalidade mus-
cular;
• Influência no controle das 
contrações do músculo cardía-
co e bombeamento de sangue;
• Melhora do sistema imuno-

lógico, os linfócitos d tem re-
ceptores para este hormônio;
• Controle da diabetes;
• Diminui o auto ataque em 
pessoas com doenças autoimu-
nes;
• Previne contra o câncer;
• Distúrbios e qualidade do 
sono;
• Saúde mental (doenças neu-
rológicas, comprometimento 
cognitivo; performance, de-
pressão, ansiedade e outros);
• Doenças cardiovasculares;
• Lúpus;
• Encefalite autoimune;
• Artrite e artrose;
• Lúpus e outras doenças au-
toimunes;
• Proteção contra o agrava-
mento da infecção viral, inclu-
sive por Covid-19;
• Outros
Quanto é considerado um nível 
nos exames sendo normal ou 
seguro? Cerca de > 50 nmol/l 
ou 20ng/ml é o alvo mais acei-

to atualmente. Os grupos de 
risco mais suscetíveis à hipo-
vitaminose D, devem conside-
rar as condições clínicas para 
a manutenção de níveis mais 
altos (entre 30 e 60 ng/ml), in-
clusive gestantes.
Segundo diretrizes interna-
cionais, a deficiência grave 
desta vitamina aparece com 
uma concentração abaixo de 
20 (OH) D <30 nmol/l (ou 12 
ng/ml) e isso acarreta drama-
ticamente em maior risco de 
mortalidade, infecções e agra-
vamento de muitas outras do-
enças, e deve ser evitada sem-
pre que possível.
Agora é importante dizer que 
a deficiência mundial genera-
lizada é contestada por muitos 
centros internacionais de pes-
quisa e órgãos governamentais 
como o europeu.
Aumentar a ingestão oral para 
quantidades maiores que a ne-
cessidade fisiológica podem 

causar hipercalcêmia (quan-
tidade excessiva de cálcio). 
Existem muitos relatos de toxi-
cidade, não quando produzida 
por luz solar UV, mas ingeri-
da em grandes quantidades, 
provocando fadiga, fraqueza 
muscular, náuseas, micção fre-
quente, vômitos, e entre outros 
problemas causar problemas e 
até lesões renais, ateroesclero-
se e enrijecimento das paredes 
arteriais do coração. 
A suplementação é eficiente 
apenas em casos de deficiên-
cia grave comprovada! A fim 
de evitar estes riscos deve ser 
monitorado o nível de vitamina 
D no sangue, a concentração 
de cálcio, magnésio, zinco, vi-
tamina A e o PTH, assim como 
a saúde intestinal, óssea e renal 
e o estado de saúde como um 
todo.
A diferença entre o veneno e o 
remédio está na dose, já dizia 
Paracelso.

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

Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar

Consultas: (19) 998710507
Instagram:@dravanessacoutinho

Turismo

Vanessa Novais Fernandes 
@inovaturismojaguariuna

Chapada dos Veadeiros
Depois da pandemia, ro-

teiros mais direcionados a 
natureza estão sendo procu-
rados, como por exemplo, 
a Chapada dos Veadeiros. 
Onde fica, como chegar, 
quando ir e o que fazer na 
região? Siga nossas dicas:

Onde fica? 
Antes de qualquer coi-

sa, é preciso saber onde 
fica a Chapada dos Veadei-
ros, né? Bom, a região fica 
a aproximadamente 250 
km ao norte de Brasília, 
no estado de Goiás. Algu-
mas das principais cidades 
próximas são Alto Paraíso 

de Goiás, São Jorge e Ca-
valcante. Dependendo de 
onde você mora, a Cha-
pada dos Veadeiros pode 
até parecer longe, mas a 
verdade é que seu acesso é 
muito tranquilo e a logísti-
ca é ótima. Por isso mes-
mo, agora vamos mostrar 
como chegar até lá. 

Quando ir?
Com certeza saber a 

melhor época para visitar 
o destino é imprescindível, 
não é? Então vamos lá! Os 
melhores meses para visitar 
a Chapada dos Veadeiros se 
dá entre os meses de abril 

e julho, pois abril marca o 
final da chuva e, portanto, 
os meses seguintes são de 
clima mais seco. É justa-
mente neste período que a 
região fica com vegetação 
abundante e as cachoeiras 
cheias de água. Com o pas-
sar dos meses, no entanto, 
as cachoeiras podem per-
der o volume de água. 

O que fazer?
As verdadeiras estrelas 

da Chapada dos Veadeiros 
são, de fato, as cachoeiras. 
Mesmo porque o destino 
tem várias, de todos os 
tipos e tamanhos. Por lá, 

você encontrará algumas 
com mais de 100 metros 
de altura e cascatas mara-
vilhosas, assim como di-
versos poços, com os mais 
diferentes tons de azul–
claro e verde–esmeralda. 
Não deixe de tomar banho 
em suas águas: embora 
sejam geladinhas, o clima 
quase sempre quente faz 
valer a pena o mergulho. 

1 - Cachoeiras que você 
não pode deixar de visitar: 
as que fazem parte da Trilha 
dos Saltos e Corredeiras, 
Cachoeira das Cariocas (e 
a Trilha dos Cânions tam-
bém!), Cachoeira do Abis-

mo, Catarata dos Couros e 
Cachoeira do Macaquinho.

Experimente a culinária 
regional 

Por fim, mas não menos 
importante, não poderia 
faltar nesta lista um item 
gastronômico, não é mes-
mo? Até porque estamos 
falando de Goiás, um dos 
ícones da gastronomia bra-
sileira. Logo, não deixe de 
experimentar os clássicos 
da região, tais como pequi e 
castanha de baru. Além dis-
so, a dica é provar também 
a deliciosa galinhada, o em-
padão goiano e as famosas 

jantinhas, que são um tipo 
de churrasco com vários 
acompanhamentos. Delícia! 

Por falar em comida, 
em São Jorge e Alto Para-
íso de Goiás você encon-
trará ótimos restaurantes, 
daqueles que atendem a 
todos os gostos e bolsos. 
Em Cavalcante, contudo, 
as opções costumam ser 
mais limitadas, mas o bom 
tempero goiano prevalece.

E aí, te deixamos com 
vontade de conhecer a 
Chapada dos Veadeiros? A 
gente diria que sim.

Entre em contato co-
nosco.

Pronto Atendimento...
Jaguariúna passa a contar, a 

partir desta segunda-feira, 09, 
com o Pronto Atendimento In-
fantil (PAI), centro destinado 
exclusivamente a demandas 
de urgência e emergência de 
crianças e adolescentes até 13 
anos, 24 horas por dia e sete 
dias por semana. A unidade 
vai funcionar no Pronto-So-

corro do Hospital Municipal 
Walter Ferrari, que está sendo 
reestruturado e adaptado para 
receber o PAI. 

...Infantil
O serviço terá uma equipe 

altamente treinada no atendi-
mento pediátrico, com as ha-
bilidades de diagnóstico e de 
comunicação para identificar 

as necessidades, formada por 
pediatras habilitados no atendi-
mento de urgências e emergên-
cias, para atender desde recém-
-nascidos até adolescentes (até 
13 anos, 11 meses e 29 dias). 
Segundo a secretária de Saúde 
de Jaguariúna, Maria do Carmo 
de Oliveira Pelisão, a implanta-
ção do PAI já estava prevista e 
o objetivo é separar e priorizar 

o atendimento a pacientes in-
fantis, que é uma das priorida-
des da atual gestão municipal. 

No Palácio
Gustavo Reis participou de 

jantar no Palácio dos Bandei-
rantes na noite de terça na com-
panhia do governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), do prefeito de 
São Paulo, Ricardo Nunes, e do 

presidente nacional do MDB, o 
deputado federal Baleia Rossi. 
“Fico feliz e muito orgulho-
so de poder contribuir direta-
mente para que o nosso estado 
de São Paulo avance cada vez 
mais e continue sendo referên-
cia e exemplo para o Brasil”, 
disse Gustavo, que foi nomea-
do coordenador das campanhas 
do MDB no Estado.

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

Os negócios devem co-
meçar a mostrar mais dis-
puta entre compradores e 
vendedores.

O mercado segue 
aguardando maior movi-
mentação no comércio va-
rejista com a proximidade 
do recebimento dos salá-
rios e aposentadoria que, 
aliado ao Dia das Mães no 
próximo domingo, pode 
possibilitar melhores con-
dições de comercialização 
aos produtores de ovos 
brancos e vermelhos ain-
da no decorrer da semana. 

Assim, os negócios devem 
começar a mostrar mais 
disputa entre compradores 
e vendedores. De um lado, 
os produtores pressionan-
do por melhores condições 
de comercialização, do ou-
tro, compradores buscando 
segurar preços, aguardan-
do por um giro mais efeti-
vo da mercadoria junto aos 
consumidores.

O mercado de ovos ver-
melhos, por sua vez, apre-
senta adicional de R$5,50 
em relação a caixa de ovos 
brancos, bem distante dos 

quase R$20,00 alcança-
dos em parte de fevereiro. 
Mesmo assim, acima do 
adicional de R$2,00 rece-
bido nos primeiros dias de 
2022.

Fonte: AGROLINK – 
Ed.N.º 7159 – 06/05/2022

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

Ovos vermelhos são 
comercializados por valor R$5,50 

superior aos ovos brancos Planejamento sucessório 
e patrimonial, termos que es-
tão na “moda”, não é? Mas 
você sabe do que realmente 
se trata? Neste artigo vou tra-
zer de forma breve um pou-
co de informação sobre este 
tema, então boa leitura!

Resumindo, o planeja-
mento sucessório nada mais 
é do que o modo, o proces-
so sob o qual será realizado 
a sucessão do seu patrimô-
nio após a morte do titular 
dos bens. E é nesta fase que 
será feito um levantamento 
de todos os bens e assim 
será realizado um estudo 
para verificar a melhor for-
ma da transferência destes 
aos herdeiros. 

Neste estudo busca-se 
o melhor caminho a seguir, 
uma organização financei-
ra, pois estamos tratando de 
uma vida de trabalho, aqui-
sições e investimentos que 
serão transmitidos aos her-
deiros, visando que não haja 
perdas desnecessárias, as-
sim como altos gastos com 
processos judiciais e impos-

tos no momento que essa 
transmissão será necessária.

Observando todas as re-
gras legais, o interessado 
durante esse processo, essa 
organização, poderá definir 
quem serão os beneficiários 
do seu patrimônio, decidir 
qual será a porcentagem 
da sua herança que caberá 
a cada um deles permitin-
do assim uma transferência 
mais simples, mais tranquila 
e com certeza mais segura, 
evitando riscos de alguma 
ilegalidade no processo, e 
principalmente o risco das 
brigas e discussões sem fim 
dentro do núcleo familiar.

Falando na legalidade, 
devemos levar em conside-
ração a legislação Brasilei-
ra e nesta, no nosso Código 
Civil, temos que 50% do 
valor dos bens que envol-
vem a sucessão patrimonial, 
deverão (não é uma opção) 
ser destinados aos herdeiros 
necessários, o que no Di-
reito é chamado de herança 
legítima.

São considerados os her-

deiros necessários os des-
cendentes diretos, que são 
os filhos e o cônjuge, nos 
casos em que o casamento 
for em comunhão parcial 
de bens, sendo este um dos 
regimes mais utilizados. Na 
possibilidade de não se ter 
os filhos será transmitido 
aos ascendentes, sendo as-
sim, essa fatia de 50% deve-
rá ser transmitida de forma 
obrigatória, aos pais e ao 
cônjuge, na comunhão par-
cial de bens.

Então sobre os outros 50% 
que são denominados como 
“quota disponível”, este sim 
podem ser divididos confor-
me a vontade do interessado, 
sendo assim, pode ser desti-
nado a qualquer outra pessoa, 
membro ou não da família, 
inclusive por testamento. 

É importante frisar que 
para elaborar um planejamen-
to sucessório, a distribuição 
dos bens e direitos, deve-se 
respeitar sempre os artigos do 
nosso Código Civil conforme 
já citado, para que não haja 
ilegalidade na mesma. 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Você sabe o que é planejamento 
sucessório? 

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
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Esporte Morungabense

Guarani FC vence GR. São Carlos nas quatro categorias 
e assume liderança geral do Interior Cup 2022 

4ª Copa Kremer de Futebol 
Varzeano conta com nove equipes, 
série prata e ouro e tem início dia 14

Esportes

Categorias de base do 
Guarani que realizam 
treinamentos em Morungaba 
tem a melhor campanha 
entre todas as equipes 
que estão disputando a 
competição

DIVULGAÇÃO

No último final acon-
teceu a sétima rodada do 
Interior Cup – 2022 e na 
oportunidade o Guarani 
FC recebeu no sábado de 
manhã as equipes do Grê-
mio São Carlos/Adesm no 
estádio Leonardo Frare em 
Morungaba pelas catego-
rias sub 11, 12, 13 e 14. A 
rodada começou bem com 
a vitória do sub 11 por 3 a 
0, logo em seguida o sub 
12 que vinha de derrota 
para o União Barbarense 
venceu por 2 a 0. 

Pela categoria sub 13 o 
bugre fez uma bela parti-
da e venceu por 2 a 0. Fe-
chando a rodada a equipe 
alvi verde não deu chances 
ao adversário e venceu por 
4 a 1. 

Com esses resultados 

as equipes bugrinas assu-
miram a liderança nas ca-
tegorias sub 11 e sub 14 e 
se mantiveram nas segun-
das colocações nas cate-
gorias sub 12 e 13, sendo 
assim, entre todos os par-
ticipantes o bugre tem o 
melhor desempenho na 
classificação geral soman-
do todas as categorias com 
duas equipes na liderança 
e duas equipes na segunda 
colocação.

Na próxima rodada 
o Guarani FC recebe as 
equipes sub 11, 12 e 13 do 
Talentus Academy em Mo-
rungaba, porém, devido ao 
Dia das Mães, os jogos que 
estavam marcados para o 
sábado, 07, foram altera-
dos e serão realizados na 
próxima quinta feira, 12, a 

Vem aí mais uma pro-
moção do Departamento 
de Esportes da Prefeitura 
Municipal de Morungaba. 
No sábado, 14, tem início 
a 5ª edição da Copa Kre-
mer de Futebol Varzeano 
que contará com a parti-
cipação de nove equipes, 
sendo elas: Morungaba 
EC, Meninos da Serra, Fa-
mília PH, Gunners, Vila 
Nova Amigos do Zé Car-
neiro, Santa Helena, M2 e 
Real City. 

A tradicional competi-
ção municipal é totalmen-
te grátis aos participantes 
e conta com aproxima-
damente 200 atletas e 40 
integrantes de comissões 
técnicas. Os atletas devem,  
“obrigatoriamente”,residir 
ou trabalhar na Estância 
Climática de Morungaba.

Os jogos estão previstos 
para serem realizados nos 
estádios Leonardo Frare 
(Buenópolis FC), Fiora-
vante Frare (Morungaba 
EC), Campo do Brumado e 
Campo do Silvas aos sába-
dos a tarde e aos domingos 
de manhã. A competição 
tem um formato de dispu-
ta diferente e será disputa 
da seguinte forma: em sua 
primeira fase será em gru-
po único e rodada dupla, 
onde as equipes se enfren-
tam dentro próprio grupo, 
todos contra todos em jo-
gos de ida, classificando-
-se para a segunda fase as 
oito equipes, sendo que, as 
equipes que terminarem a 
primeira fase em 1º, 2º, 3º 
e 4º lugares disputarão as 
semi finais de série ouro 
e as equipes que se classi-

ficarem em 5º, 6º, 7º e 8º 
lugares, irão disputar as 
semifinais da série prata. 
A semi final será disputa-
da em dois jogos, sendo 
assim, o 1º x 4º e o 2º x 
3º pela série ouro e 5º x 8º 
e 6º x 7º pela série prata. 
As equipes vencedoras das 
semi finais (ouro e prata) 
se enfrentam na grande 
final que será disputada 
também em jogo único.

A quinta edição do 
campeonato varzeano de 
futebol tem como patroci-
nador máster a cervejaria 
Kremer.

Equipe sub 14 pode assumir a liderança contra o São Carlense

Prof. Julio do 
Vadu

tarde no estádio Leonardo 
Frare. Em caso de novas 
vitórias todas as categorias 
assumem a liderança na 
reta final da primeira fase 
da competição.

8ª Rodada 
(quinta-feira, 12) 

14h30 – Guarani FC x Ta-
lentus Academy (Sub 13)
15h30 – Guarani FC x Ta-
lentus Academy (Sub 12)
16h30 – Guarani FC x Ta-
lentus Academy (Sub 11)

A partir da segunda da 

segunda fase da competi-
ção as equipes que se en-
frentam em jogos de ida e 
volta (mata mata), sendo 
que, as equipes que ter-
minarem a primeira fase 
em primeiro ou segundo 
lugares realizam o segun-
do jogo em casa, dessa 

forma, o objetivo princi-
pal das equipes bugrinas 
é de permanecer entre os 
dois primeiros lugares 
e realizarem em casa os 
jogos de volta e buscar a 
classificação para as semi 
finais do Interior Cup – 
2022. 

DIVULGAÇÃO

Av. Antônio Pinto Catão, nº1400

 (19) 99819-4270 @melancia_hortifruti
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Como a organização da casa influi 
no comportamento dos cães

Você já imaginou como 
a organização da sua casa 
pode estar influenciando 
o comportamento do seu 
cachorro? Muita bagunça 
pode influenciar o cachor-
ro a ter sucesso nos com-
portamentos inadequados.

Quer que um cachorro 
acerte? Aumente as chan-
ces de acerto e diminua 
as de erro. Ou seja, dei-
xe mais perto dele coisas 
“certas” para ele interagir 
e retire as “erradas”.

Infelizmente, na cabe-
ça do cachorro, tudo é um 
enriquecimento ambiental. 
Mesmo que a gente ofere-
ça o casco mais incrível, 
quando ele perder a graça, 

ainda vai ter aquele resto 
de pão em cima da mesa.

Isso não quer dizer que 
você nunca vai poder es-
quecer um papel em cima 
da mesa, ou um pedaço de 
pão. Mas que, enquanto 
o cachorro estiver apren-
dendo a focar sua atenção, 
devemos nos policiar ao 
máximo para manter tudo 
organizado no seu devido 
lugar.

Quanto mais sucesso o 
cachorro tiver ao fuçar um 
local, mais ele irá recorrer 
a esse mesmo local, quan-
do precisar de novidades. 

O segredo é que o com-
portamento “errado” não 
seja automaticamente re-

compensado. Se o cachorro 
pular na pia, que ele nunca 
encontre nada interessante 
lá. Se subir na mesa, que 
encontro no máximo um 
vaso sem flor. Se cheirar a 
mesinha de cabeceira, não 
se interesse por nada.

A organização da casa 
influencia não só no caso 
de cães filhotes, mas adul-
tos e idosos também. Quem 
não gosta de ter cada coisa 
no seu lugar, não é?! 

Curtiram pessoal? Nos 
vemos na próxima edição! 

E convido vocês a le-
rem a coluna relatos pets 
(afinal, quem não tem um 
pet arteiro?) Comparti-
lhem conosco.

DIVULGAÇÃO

Relatos pets
Oi amigos! Me cha-

mo Bitu, tenho dois anos, 
sou macho da raça Boder 
Collie, coloração merlie.

Minha mãe me pegou 
quando eu tinha 45 dias, 
na ninhada de meus seis 
irmãos. Era o mais bo-
linha, dos lindos olhos 
azuis e o mais calmo e 
carinhoso!! O famoso cão 
de promoção! 

A mamãe me pegou 

para presentear o papai 
Vitor pela sua formatura. 
Uau!!! Eu achei um má-
ximo. Ia ficar temporaria-
mente na casa da mamãe 
vet até completar meu 
protocolo vacinal e ver-
mifugação e castração, e 
assim e iria passar o res-
to de minha vida no sítio 
do papai com cães mais 
velhos, mas, eles não me 
aceitaram muito bem... 

e o papai tinha que me 
trazer de carro todo final 
de semana para ver a ma-
mãe. No caminho ele can-
tava para mim e eu adora-
va vir com a janela aberta 
ou dormindo muito. 

Todas as noites papai 
dormia comigo no chão 
no meu paninho, pois não 
gosto de ficar sozinho...  o 
barulho do trovão era um 
problema e não ter ele por 

perto me irritava e assim 
papai estava no chão co-
migo novamente. Foram 
longos seis meses! De-
pois virei um bagunceiro 
de primeira! 

Acordava, tirava a rou-
pa do cesto, rasgava os 
panos da lavandeira, co-
mia cadarço do tênis, e 
ah, o banco da moto que 
estava na garagem era mi-
nha maior diversão, mas 

um dia engoli as espumas 
e mamãe vet entrou em 
ação: tinha um corpo es-
tranho no intestino.

Fiz o tratamento e não 
precisou ser cirúrgico, mas 
dei aquele susto!! O tempo 
foi passando fui ficando 
mais educado, porém o 
cão indomável... logo, pa-
pai e mamãe me levaram 
para o adestramento, mas 
eu não gostava muito se 

seguir as ordens do profes-
sor, então fomos expulsos 
da escolinha.

Hoje mamãe e papai 
passeiam comigo 1h por 
dia. Eu lato de tanta feli-
cidade. Puxo enlouqueci-
damente na coleira. Vejo 
um carro quero ir atrás e 
amo minha bolinha! Amo 
abraçar e dançar com a 
mamãe na hora de dormir 
e amo minha família!!!  
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Pensamentos geram sentimentos que geram ações. Se sua auto imagem 
é negativa, dificilmente você vai conseguir criar um cenário positivo, de 
possibilidades, de prosperidade e alegria.
Você deve conhecer uma mulher que é incrível, bonita, trabalhadora, inteligente, 
e que apesar de todos os adjetivos se sente insegura, incapaz. Duvida das suas 
capacidades e até do que o espelho mostra, ela não consegue enxergar. Se acha 
feia, inferior às outras.
Lembrou de alguém?
(Confesso que escrevendo isso, lembrei de mim mesma há alguns anos).
Mulher, você precisa reforçar a sua identidade. Se apropriar de quem você é de 

verdade, e parar de se dar rasteiras. Chega!
Reconheça seu valor, pois quando isso acontecer você vai parar de aceitar 
migalhas, e vai querer um banquete.
Mas, enquanto migalhas forem suficientes para você, é isso que a vida vai te 
oferecer.
Você cocria a sua realidade. Você se colocou nessa situação de demérito.
É você que decide se vai dar esse passo.
E aí, vai ficar paralisada ou vai avançar?

Com amor Fabiane Figueiredo

Tudo começou no século 18, com a revolução industrial foram 
inventadas máquinas para produção de malhas. Assim, no Brasil 
a indústria têxtil deu seus primeiros passos no meio do século 19.

Na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram as primeiras 
fábricas com maior destaque para as camisetas de algodão. A im-
portância dessa fibra na indústria têxtil não foi por acaso.

Ou seja, o algodão é uma fibra nobre que combina com o 
poliéster e proporciona a produção de um tecido de qualidade, 
resistente ao amarrotamento. Mas, recomenda-se fios de puro 
algodão, o Brasil fica em posição muito confortável em relação 
ao comércio exterior.

Além disso, apesar da camiseta ser essa peça super popular 
nos anos 50 ela era apenas usada como roupa de baixo para pro-
teger o corpo da transpiração.

Mas, a partir dessa época ela foi adotada pelos jovens como 

símbolo de contestação e foi assim que ela ganhou visibilidade 
no mundo. A camiseta foi porta-voz nos anos 60, das novas men-
sagens de que consternavam ironizavam os valores da socieda-
de.

Entretanto, ainda de forma muito artesanal, junto com o tênis 
e jeans ela se popularizou entre os jovens e se transformou em 
uniforme oficial na época.

Depois disso, Hollywood e suas estrelas impulsionaram muito 
o sucesso da camiseta, como Marlon Brando e James Dean, em 
famosos filmes, como:

• Uma Rua Chamada Pecado e Juventude.
Assim, transviada eles eram os atores mais desejados no 

mundo, portanto o que eles usavam era moda, o sucesso estava 
garantido no mundo todo.

A história da camiseta

Você é aquilo que sente!

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi

Fabi Franco
@fabi_franco

Não é novidade para vocês que a nova coleção outono inverno chegou com muitas 
tendências novas. Essa grande gama de tendências na moda vem também em 
virtude da retomada de todas atividades comerciais pós pandemia. 
Mas vamos ao ponto principal desta coluna, descobrir mais uma moda queridinha 
do momento: peças em plumas. 
Seja em acessórios, roupas e até calçados, encontramos várias peças com pequenos 
e grandes detalhes em pluma.  Essa moda traz uma elegância exótica para o look, 
além de remeter a uma moda mais feminina e até considerada “dondoca”. Ganhou 
um espacinho no closet de várias mulheres, e se você ainda não garantiu seu look 
em pluma, é só conferir as novidades disponível na Loja Paula Savioli.

Você já ouviu a frase “casar é para os fracos, 
nós fizemos foi um CPF novo”? 
Eu tenho lido muito essa frase em minhas re-
des sociais e acredito que você também.
Recentemente percebi como a desvalori-
zação do casamento vem se tornando algo 
comum em nossa sociedade, as pessoas se 
casam na tentativa de dar certo, mas sabe-
mos que qualquer infortúnio poderá que-
brar essa aliança.
Isso, porque algumas pessoas entram em 
relacionamentos para suprir suas  carên-
cias pessoais e de maneira egoístas pensam 
somente em como satisfazer seus prazeres 
momentâneos, mesmo que para isso preci-
sem jurar diante de sua fé, parentes, amigos 
e de todas as pessoas importantes, estarem 
junto a alguém pelo resto de suas vidas, co-
locando a honra de suas palavras em jogo, 
sem pensar que quando a paixão acabar 
elas poderão descartar a pessoa com quem 
jurou fidelidade até o fim de suas vidas sim-
plesmente porque “o amor acabou”.
Prometem estarem juntos na alegria e na 
tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde 
ou na doença até que a morte os separe. 
Mas, a verdade, é que o número de divór-
cios aumenta anualmente.
Algumas pessoas por medo e/ou egoísmo 
preferem não se comprometer com outras 
em relacionamentos fixos, também tem 
aqueles que preferem “juntar as escovas”, 
mas, não assumem diante da lei o compro-
misso com a pessoa que ela jura amar, por-
que caso algo aconteça fica mais fácil para 
separar, por isso, ouvimos frequentemente 
“para quê burocracia?”.
Muitas pessoas não entendem o valor de 
uma aliança e fazem promessas das quais 
elas não estão dispostas a cumprir e sem 
responsabilidade preferem colocar um “CPF 
novo mundo” sem pensar nas consequên-
cias que elas podem gerar na vida de um ser 
humano, que mesmo ainda pequeno, já está 
em fase de desenvolvimento físico, emocio-
nal e espiritual desde a sua concepção. 
Mas, você sabe o poder de uma aliança ou 
mesmo o significado que ela tem? 
O pacto é um acordo ou um tratado que 

fazemos com outra pessoa que geralmen-
te tem um tempo pré-determinado para 
terminar, um exemplo são os contratos 
empresariais, nós assinamos um compro-
misso da entrega de um serviço ou de um 
produto e depois que o tempo do contrato 
expira temos a opção de renovar ou finali-
zar esse contrato.
Já uma aliança, assim como a que coloca-
mos em nossos dedos, foram feitas para 
serem eternas, é por isso que ela é redonda 
e sem a opção de uma rachadura como al-
guns anéis tem.
Fazer uma aliança com alguém exige com-
prometimento, fidelidade, lealdade, respei-
to e a escolha diária de amar a outra pessoa, 
mesmo diante das adversidades. 
Isso mostra que nada deveria quebrar essa 
promessa e que a decisão em fazê-la deve 
ser muito bem pensada, porque a entrega 
que fazemos ao nos comprometermos com 
outra pessoa a esse nível é muito grande. 
Mas também é gratificante, porque quando 
colhemos os frutos de nossa dedicação e 
entrega, podemos desfrutar e nos deliciar-
mos dos benefícios que essa aliança nos 
traz, como, gerar e criar vidas, ter a cons-
ciência de que, até que a morte os separe 
você nunca estará sozinho, que mesmo 
diante dos dias mais escuros e tristes você 
terá uma companhia importante e especial, 
nos dias em que por ventura a saúde venha 
nos faltar, seja ela física ou emocional, te-
remos alguém para zelar e cuidar de nós e 
ainda quando não tivermos nada de valor 
material para dar, o amor será preservado, 
porque a pessoa a quem escolhemos de-
verá escolher nos amar até quando tudo o 
que tivermos para entregar seja somente 
a nós mesmos. E nos dias bons, felizes, de 
saúde, vida e grande abundância podere-
mos ser gratos por ter alguém para compar-
tilhar momentos únicos e especiais. 
Por que no final de tudo só restará o mais va-
lioso, o nós!

De família para família, desejo que a aliança 
que você jurou diante da sua pessoa amada 
e de seus amigos queridos seja eterna!

Tendência Pluma
Vitória Savioli 

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

O poder da aliança

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE (ASAMAS)
CNPJ Nº 04.295.265/0001-15
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercicios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
EM REAIS

ATIVO Nota 2.021 2.020 PASSIVO Nota 2.021 2.020
Ativo Circulante Passivo Circulante
          Caixa e Equivalentes de Caixa 3 3.917.141           3.189.627                 Fornecedores 1.189.180          672.176             
          Contas a Receber 4 42.444.185         2.722.410                 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 8 12.230.651        17.561.558        
          Estoques 5 1.873.317           919.792                    Obrigações Tributárias 9 1.670.769          1.343.012          
          Outras Contas a Receber 6 266.311              189.934                    Outras Contas a Pagar 10 125.888             120.284             
          Total do Ativo Circulante 48.500.954         7.021.765                 Subvenções a Realizar 4 44.978.287        5.910.120          

          Processos Trabalhistas 11 749.494             782.077             
          Total do Passivo Circulante 60.944.270        26.389.225        

Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante
          Investimentos 15.216                15.158                      Provisões para Contingênias 15 32.045.535        32.862.345        
          Imobilizado 7 1.507.561           1.324.181                 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias LP 8 2.468.678          1.240.230          
          Intangível 7 28.557                29.091                      Obrigações Tributárias LP 9 5.713.897          844.864             
          Total do Ativo Não Circulante 1.551.334           1.368.430                 Total do Passivo Não Circulante 40.228.109        34.947.440        

Total do Passivo 101.172.379      61.336.665        

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (51.120.091)       (52.946.470)       
          Patrimônio Social (52.946.470)       (21.238.971)       
          Superávit do Exercicio 1.948.235          -                     
          Déficit do Exercicio -                     (31.707.499)       
          Ajuste do Exercício Anterior (121.855)            -                     

TOTAL DO ATIVO 50.052.288         8.390.194       TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 50.052.288        8.390.194          

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Rene Penna Chaves Neto
RG: 16574304-9 SSP/SP 

CPF: 108.133.388-08

Ramon Granguelli Brancalhone
CRC: 1SP202283/O-2
CPF: 275.322.618-08

1

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE (ASAMAS)
CNPJ Nº 04.295.265/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
Exercicios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
EM REAIS

Patrimônio       Social
Déficit/Superávit do 

Período
Total do          

Parimônio
Em 31 de dezembro de 2019 (20.039.504)               (1.228.636)                 (21.268.140)               

          Déficit do Período -                               (31.707.499)               (31.707.499)               
          Ajuste de Exercício Anterior 29.169                        -                               29.169                        
          Incorporação do Déficit do Período Anterior (1.228.636)                 1.228.636                   -                               
Em 31 de dezembro de 2020 (21.238.971)               (31.707.499)               (52.946.470)               

          Superávit do Exercicio -                               1.948.235                   1.948.235                   
          Ajuste de Exercício Anterior (121.855)                     -                               (121.855)                     
          Incorporação do Déficit do Período Anterior (31.707.499)               31.707.499                -                               
Em 31 de dezembro de 2021 (53.068.326)               1.948.235                  (51.120.091)               

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

                           Rene Penna Chaves Neto                                                                Ramon Granquelli Brancalhone
                            RG: 16574304-9 SSP/SP                                                                         CRC 1SP202283/O-2
                              CPF: 108.133.388-08                                                                               CPF: 275.322.618-08

3

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE (ASAMAS) 
Notas Explicativas da administração às Demonstrações Contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 
Em reais 

5 

 

 

 
1. Contexto Operacional 

 
A Associação Santa Maria de Saúde é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, qualificada como Organização Social, nos termos do Decreto Municipal nº 3.187 

de 2013, cujos fins sociais são: a) manter, administrar e desenvolver estabelecimentos 

hospitalares próprios ou de terceiros, podendo criá-los ou adquiri-los; b) dispensar 

assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; c) 

prestar, em consonância com seus fins e possibilidade, assistência social aos desvalidos. 

 
A entidade implementou no ano de 2019 o “Portal da Transparência”, que é um site de 

livre acesso no qual os usuários podem encontrar dados pertinentes a aplicação dos 

recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna, como prestações de contas, 

contrato de gestão e aditamentos, indicadores de qualidade, contratos terceirizados e 

demais assuntos relacionados à entidade. Este site vem sendo alimentado com informações 

desde o exercício de 2019. 

 
2. Principais Diretrizes Contábeis 

 
Na preparação de suas demonstrações financeiras, a entidade adotou o pronunciamento 

técnico CPC-PME emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - aplicáveis às 

pequenas e médias empresas e aprovado pela Resolução CFC nº 1.255, de 10 de dezembro 

de 2009, o qual, juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação societária 

brasileira, são denominadas práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como a ITG 2002, 

aprovada pela Resolução CFC nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, relativa às entidades 

sem fins lucrativos. 

 
(a) Apuração do Superávit 

 
O superávit é apurado pelo regime de competência, sendo que os recursos recebidos 

através do contrato de gestão celebrado com a Prefeitura do Município de Jaguariúna são 

registrados como receitas na medida de sua disponibilização, em conformidade com seção 

24 do CPC PME. As doações para custeio são contabilizadas como receita no período em 

que são recebidas. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta 

Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de 

Administração e, após a sua aprovação, é transferido para a conta Patrimônio Social. 

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE (ASAMAS)
CNPJ Nº 04.295.265/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercicios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
EM REAIS

Nota 2.021 2.020
RECEITAS OPERACIONAIS 12 98.625.759              73.397.383              

          Programa de Saúde 98.556.001              73.383.504              

          Receitas de Contribuições e Doações Voluntárias 156.900                   3.440                       

          Outras Receitas 13.084                     10.438                     

          (-) Deduções das Receitas (100.226)                 -                          

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 13 95.682.281              103.711.069            

          (-) Saúde 87.041.740              71.275.187              

          (-) Despesas Gerais e Administrativas 8.372.175                32.169.837              

          (-) Depreciação e Amortização 268.366                   266.045                   

DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 2.943.477                (30.313.686)            

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 14 (995.243)                 (1.393.813)              

          Receitas Financeiras 82.283                     2.823                       

          Despesas Financeiras 1.077.525                1.396.636                

DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 1.948.235                (31.707.499)            

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

CPF: 275.322.618-08

Rene Penna Chaves Neto
RG: 16574304-9 SSP/SP 

CPF: 108.133.388-08

 Ramon Granguelli Brancalhone
CRC: 1SP202283/O-2

2

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE (ASAMAS)
CNPJ Nº 04.295.265/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercicios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
EM REAIS

2021 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
          Déficit/Superávit do Exercício 1.948.235              (31.707.499)           

Ajustes Por:
          Depreciação e Amortização 268.366                  266.045                  

          Provisões para Contingências (816.810)                23.191.729            

          Ajustes de Exercicios anteriores (121.855)                29.169                    

          Aquisição/Aporte Investimento Unicred (58)                          -                          

          (=) Déficit/Superávit Ajustado 1.277.878              (8.220.556)             

Variações nos Ativos e Passivos Operacionais
          Subvenções a Receber (39.721.774)           -                          

          Estoques (953.525)                (349.590)                

          Outras Contas a Receber (76.376)                   81.418                    

          Fornecedores 517.005                  (525.535)                

          Obrigações Sociais e Trabalhistas (4.684.378)             7.367.488              

          Obrigações Tributárias 5.778.708              1.480.543              

          Outras Contas a Pagar 5.605                      (88.287)                   

          Processos Trabalhistas (32.583)                   427.423                  

          Subvenções a Realizar 39.068.167            3.127.525              

Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 1.178.726              3.300.428              

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
          Compra de Ativo Imobilizado/Intangível (581.196)                (192.658)                

          (-) Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível 129.983                  -                          

Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos (451.213)                (192.658)                

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos -                          -                          

Total de Caixa e Equivalentes Gerado no Período 727.514                 3.107.771              
          Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Período 3.189.627              81.856                    

           Variação Ocorrida no Período 727.514                 3.107.771              
          Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período 3.917.141              3.189.627              

          Rene Penna Chaves Neto                                                                Ramon Granquelli Brancalhone
 RG: 16574304-9 SSP/SP                                                                         CRC 1SP202283/O-2

    CPF: 108.133.388-08                                                                               CPF: 275.322.618-08

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
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(h) Patrimônio Líquido 

 
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido 

no exercício social. 

 
 

3. Caixa e Equivalentes de Caixa 

 
O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de 

Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou 

menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com 

riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos 

rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e, não 

superam o valor de mercado. 

 

 
Descrição  2021 2020 

Caixa  824 736   

Banco  2 3.187.817 

Aplicações Financeiras  3.916.315 1.074 

Total  3.917.141 3.189.627 
 
 

4. Contas a Receber e Contrato de Gestão 

 
Esta conta é composta pelos valores acordados previamente com a Prefeitura referente 

ao Contrato de Gestão nº 001/2014, Aditivos e Contrato de Gestão nº 001/2019. 

Anualmente, são realizados aditivos cujo saldos são recebidos no exercício seguinte. Em 

31 de dezembro de 2021, a entidade possui o saldo a receber de R$ 39.822.000, referente 

ao Vigésimo Primeiro Aditamento do Contrato de Gestão nº 01/2019-SES, Processo 

Administraivo nº 17.899/2018, assinado em 16 de dezembro de 2021, e R$ 2.622.185, 

referente ao contrato de gestão nº 001/2019, totalizando um montante de R$ 42.444.185. 

 
 

A contrapartida do valor total mencionado foi realizada nas contas de Subvenções a 

Realizar. Adicionalmente, o saldo bancário disponível das contas correntes e aplicações 

para utilização com subvenções no valor de R$ 3.916.317, totalizando o montante de R$ 

46.360.502. 
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Descrição  2021 2020 

Empréstimo Consignado de Funcionário  0 9.321 
Autônomos a Pagar  24.203 24.535 
Residentes a Pagar  13.321 21.315 
Energia Elétrica  76.971 64.962 
Água e Esgoto  0 149 
Total  114.495 120.282 

 

11. Processos Trabalhistas a Pagar 

 
A composição desta rubrica se refere aos processos que já possuem acordo formalizado. 

Em 2021, o saldo de processos a pagar está demonstrado  abaixo: 

 
Descrição  2021 2020 

Processos Trabalhistas Circulante  749.494 782.077 
Total  749.494 782.077 

 

12. Receitas 

 
A seguir, temos a composição das receitas da entidade, com exceção das receitas 
financerias: 

 
 

   2021    2020 
 

                                                                                                               98.556.001      73.383.504 

   156.900              3.440 

  5.361              5.938 
6.300 4.500 

 1.422                     0 
 (100.226)                    0 

_ _ - - - - - - - -   

Total Receitas      98.625.759 73.397.383 
 

13. Custos e Despesas Operacionais 

 
Os custos e despesas são apresentados por natureza, de acordo com o quadro abaixo, com 
exceção das despesas financeiras: 

 
 

Descrição  2021         2020 
Despesas com Pessoal  (46.699.616) (41.533.688) 
Despesas Prestação de Serviço Autônomos  (716.751) (470.161) 
Despesas Prestação de Serviço PJ  (35.331.990) (27.784.367) 
Despesa com Materiais Médicos e Hospitalares  (6.257.392) (5.119.822) 
Despesa Cozinha  (1.150.696) (810.319) 
Despesa Materiais de Higiene, Limpeza e Rouparia  (1.340.687) (866.354) 
Despesa Equipamentos e Acessórios Saúde  (1.147.199) (550.193) 
Despesas Dietas  (140.107) (73.824) 
Despesas Gerais  (2.323.315) (1.133.473) 

Descrição 
Receita Sociais Receita Contrato de Gestão 

Doações e Contribuições 
Voluntárias Doações de PJ e PF 

Recuperação de Despesas Recuperação de Despesas 

Outras Receitas 
Taxa de Inscrição Residência 
Outras Receitas 

(-) Deduções das Receitas (-) Glosas de Receitas Hospitalares 
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Descrição   2021        2020 
Despesas Depreciação e Amortização  (268.366) (266.045) 
Provisões Processos Cíveis  798.810  1.254.286 
Provisões Processo Trabalhistas  18.000  (24.446.015) 
Outras Despesas Gerais e Tributárias  (1.122.972) (1.911.094) 
Total Custos e Despesas Operacionais  (95.682.281) (103.711.069) 

     

Custos e Despesas Operacionais   (87.134.507) (71.358.451) 
 

    

Despesas Operacionais  (8.547.774) (32.352.618) 
 
 

14. Receitas e Despesas Financeiras 

 
O resultado financeiro é composto conforme segue: 

 
 

Descrição  2021          2020 
Receitas Financeiras    
Descontos Obtidos  27.360  1.886 
Juros Ativos  6  0 
Rendimentos de Aplicações Financeiras  92.451  936 
Despesas Financeiras    
Despesas e Taxas Bancárias  (37.535) (33.252) 
Multa, Juros e outras despesas financeiras  (1.077.525) (1.363.384) 
Resultado Financeiro Líquido  (995.243) (1.393.814) 

(*) A variação é referente a correção monetária, juros remuneratórios e moratórios e 

multas. 

 
a) Provisões para Contingências - Passivos Contingentes: 

O reconhecimento, a mensuração e divulgação das provisões para contingências passivas 

são efetuados de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, aprovada pela 

Resolução CFC no 1.180/09; no Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis. Tais valores decorrem de processos judiciais e 

administrativos, inerentes ao curso normal da Entidade e movidos por terceiros. Essas 

contingências foram avaliadas por nossos assessores jurídicos e quantificadas por meio 

de critérios que permitiram a sua mensuração de forma adequada, apesar das incertezas 

inerentes ao prazo e valor.  

Todos os processos classificados como provável estão devidamente provisionados ou já 

foram realizados depósitos judiciais em importe que alcança a totalidade do débito 

estimado. 
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Segue abaixo a relação de processos classificados como possível: 

                            Natureza   Valor total 
Trabalhista             R$ 44.062,25 

 

15. RECLASSIFICAÇÃO 

As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 

foram reclassificadas, quando pertinente, para fins de comparação, para atendimento 

das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

16. CEBAS 
A entidade Associação Santa Maria de Saúde – ASAMAS, obteve sua primeira certificação em 

22 de março de 2005, por meio do Processo nº 71010.000128/2004-34, com vigência no 

período de 22 de março de 2005 à 21 de março de 2008. 

Com o vencimento do referido certificado, concretizou a solicitação da renovação no qual 

foi dado por meio do Processo de nº 71010.005252/2008-10, obtendo o deferimento e 

expedição da certificação pelo período de 22 de março de 2008 à 21 de março de 2011. 

No ano de 2011 realizou o processo  de renovação nº 25000.028979/2011-72, e a decisão de 

30/06/2017 do Ministério da Saúde foi recurso negado. No ano de 2013, a entidade realizou 

novamente um pedido de renovação da certificação, cujo número é 25000.166322/2013-74 

e a decisão deste processo saiu em 29/05/2018, indeferido. 

Em 14/05/2018, foi publicado acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos em 

nome da ASAMAS para reconhecer a sua imunidade tributária, assegurado o direito de não 

recolher as contribuições previdenciárias, referente ao processo sob nº 0014172- 

04.2004.4.03.6105, e em 18/07/2018 transitou em julgado acórdão. 

 
17. Eventos Subsequentes 
Como já é de conhecimento, o vírus denominado Coronavírus (COVID-19), ao qual foi 

primeiramente detectado em Wuhan, na China, e posteriormente, espalhando-se em escala 

global, sendo classificando como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) 

em 3 de março de 2020, inclusive afetando a economia brasileira. 

Naquele momento, a administração destacava que não havia observado nenhum impacto 

em suas demonstrações contábeis. Contudo, elaborou Plano de Trabalho e Protocolo 

Institucional de Proteção Ocupacional para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus em 

todas as unidades sob sua gestão, com planos de ações, protocolos de atendimento, 

procedimentos e monitoramento, abrangendo o treinamento de todos os profissionais, 

procedimentos aplicados aos atendimentos dos pacientes e disponibilizações de leitos, 

observadas as medidas estabelecidas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária). 

No município houve por parte da Secretaria Municipal de Saúde a decisão de reorganizar o 

fluxo de atendimentos para as síndromes gripais, sintomáticos respiratórios e suspeitos de 
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COVID-19. 

 

Com essa mudança, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas) passou a funcionar 

de porta aberta para atendimento às urgências do município. 

O Pronto Socorro do Hospital Municipal “Walter Ferrari” passou a ser porta referenciada 

para as urgências graves do município e nos casos graves de COVID-19 encaminhados da 

Unidade de Campanha. 

Para tal enfrentamento foi necessária a reorganização na cadeia de suprimentos envolvendo 

a identificação, o controle e provisionamento dos insumos que poderiam afetar o 

desempenho da rede de assistência, mitigando as vulnerabilidades. Foram realizadas 

também manutenções dos equipamentos necessários ao atendimento de pacientes graves e 

aumento do número de consultórios médicos na Unidade de Pronto Atendimento, bem como 

a realização de adiantamentos emergencias ao Contrato de Gestão nº 01/2019, quando 

necessário. 

Tais medidas foram tomadas com o objetivo de assegurar a preservação da saúde e a 

segurança dos colaboradores, parceiro e pacientes, garantindo a devida preparação da 

entidade no cuidado assistencial para recebimento dos pacientes que necessitavam de 

tratamento da COVID-19, e para atendimento ao município. 

 

 

Jaguariuna, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

Rene Penna Chaves Neto Ramon Granguelli Brancalhone 
RG: 16574304-9 SSP/SP CRC: 1SP202283/O-2 
CPF: 108.133.388-08 CPF: 275.322.618-08 
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5. Estoques 

 
Os estoques são apresentados pela diferença entre saldo inicial e final do período, sendo 

composto conforme demonstrado abaixo: 

 
Descrição  2021 2020 

Estoque Farmácia  1.679.842 694.656 
Estoque Almoxarifado  193.475 225.136 
Total  1.873.317 919.792 

 
 

6. Outras Contas a Receber 

 
Esta rubrica é composta pelos adiantamentos de férias, fornecedores, e outroa 

adiantamentos à funcionários  conforme demonstrado abaixo: 

 
Descrição  2021 2020 

Adiantamento de Férias  263.247 188.657 

Adiantamento a Fornecedores  0 1.277 

Outros Adiantamentos a Funcionários  3.063 0 
Total  266.311 189.934 
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8. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 

 
As obrigações trabalhistas e previdenciárias de curto e longo prazo estão segregadas da 
seguinte maneira: 

 
 

Descrição  2021 2020 
Salários a Pagar  2.422.408 2.062.588 
Rescisões a Pagar  19.307 13.595 
Encargos a Pagar (*) 2.785.115 9.426.942 
Pensão Alimentícia a Pagar  4.598 2.204 
Férias a Pagar  5.317.983 4.898.309 
Encargos sobre Férias  479.207 441.432 
FGTS Parcelamento  1.312.061 1.956.716 
INSS Parcelamento (*) 2.358.649 0 
Total  14.699.328 18.801.786 

 

(*) A variação da rubrica de encargos a pagar refere-se a realização de parcelamentos para 

pagamento dos encargos sociais dos atrasados com e suas respectivas atualizações, com 

juros e multas. 

 
 

9. Obrigações Tributárias 

 
A seguir a posição das obrigações tributárias de curto e longo prazo no período de 2021 é: 

 
 

Descrição  2021 2020 
INSS a Recolher Serviços  36.691 61.367 
IRRF a Recolher Serviços  35.929 322.342 
ISSQN a Recolher  2.790 4.967 
CSRF a Recolher  119.475 819.441 
Parcelamento de IRRF e CSRF  7.100.706 979.758,17 
Parcelamento PGFN Multa CLT  89.075 0 
Total  7.384.666 2.187.875 

 

A variação das obrigações tributárias refere-se a realização de parcelamentos para 

pagamento dos impostos dos atrasados com e suas  respectivas atualizações com juros e 

multas. 

 

10. Outras Contas a Pagar 

 
Abaixo segue a composição da rubrica outras contas a pagar. 
 
 

 

12 

 

 

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE SAÚDE (ASAMAS) 
Notas Explicativas da administração as Demonstrações Contábeis 
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 
Em reais 

 
 
 

7. Imobilizado e Intangível 

 
O ativo imobilizado e intangível é composto conforme segue: 

 
 

 
Imobilizado 

 Móveis e 
Utensílios 

Máquinas e 
Equipamentos 

Equipamentos 
de Informática 

 
Instalações 

 
Intangível 

 
Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2019  675.578 549.386 -21.242 182.219 40.719 1.426.660 

Aquisições  145.978 697 20.104 20.538 5.340 192.657 

Depreciações/Amortizações  -120.992 -91.035 -6.168 -30.882 -16.968 -266.045 

Saldos em 31 de dezembro de 2020  700.564 459.048 -7.306 171.875 29.091 1.353.272 

Aquisições  36.978 282.268 2.152 259.798 0 581.196 

Depreciações/Amortizações  -116.246 -115.046 -3.586 -32.953 -534 -268.366 

Baixas  -7.009 -1.119 0 0 0 -8.128 

Ajustes  -99.615 -52.140 31.948 -2.048 0 -121.855 

Saldos em 31 de dezembro de 2021  514.672 573.010 23.208 396.671 28.557 1.536.118 

Taxa de Depreciação/ Amortização % a.a.  10% 10% 20% 10% 20%   
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(b) Ativos e Passivos Circulantes 

 
Os ativos são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 

rendimentos auferidos ou, no caso de despesas de períodos seguintes, ao valor de custo. Os 

passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis. A entidade possui 

registrado em seu passivo circulante e não circulante as obrigações com terceiros que 

envolvem o objeto social da entidade, dentre os quais destacamos fornecedores, obrigações 

fiscais e obrigações trabalhistas. 

 
(c) Aplicações Financeiras 

 
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos 

rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de 

competência. 

 
(d) Recursos da Entidade 

 
Todos os recursos foram integralmente aplicados em suas finalidades institucionais, de 

conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos 

Patrimoniais. 

 
(e) Receitas da Entidade 

 
As receitas são provenientes de verbas de municipais (subvenções e auxílios) por meio de 

contratos, doações, de rendimentos de aplicações financeiras e de doações efetuadas por 

pessoas físicas e jurídicas. 

 
(f) Despesas da Entidade 

 
As despesas são apuradas através de notas fiscais, faturas e recibos em conformidade com 

as exigências legais e fiscais. 

 
(g) Imobilizado e Intangível 

 
O Imobilizado e Intangível são apresentados pelo custo de aquisição ou valor original. A 

depreciação de bens móveis do imobilizado foi calculada em 2021 pelo método linear, sendo 

utilizada as taxas fiscais. 



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 21SÁBADO, 7 DE MAIO DE 2022GAZETA REGIONAL

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

Terreno 1080m2...documentação em perfeita ordem

Boituva/ região de Sorocaba

Contato 19.994788707 (Proprietário)

VENDE-SE

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

• AJUDANTE DE ELETRICISTA - alfabetizado / 
com experiência em instalações elétricas prediais 
e industriais, experiência com montagem de infra-
-estrutura, etc. /Curso técnico em elétrica ou SE-
NAI equivalente/ horário de trabalho comercial, 
disponibilidade para viagens/ Salário R$ 1668,89 
+ 30 % periculosidade + cartão Vale Refeição 
R$120,00 + refeição / Residir em Jaguariúna /

• 

ATENDENTE DE LANCHONETE - ensino médio 
completo com certificado / com ou sem experien-
cia / pode ser primeiro emprego / escala 6x1, 1 fol-
ga na semana, 1 domingo no mês/  horário das 6h 
as 14:20h ou 14:20h as 22:40h/Salário R$1500,00 
+ refeição + fretado + assistência médica e odonto-
lógica / Residir em Jaguariuna //

• AUXILIAR DE PRODUÇÃO - M -médio / com 
experiência, auxiliar na operação de maquinas 
máquina serra, furadeira de coluna, máquina de 
ranhura, máquina de rosca e máquina de torque, 
lixadeira, etc./Horário de trabalho das 6h às 14:20h 
de segunda a sábado, ou das 14h às 22:17h de se-
gunda a sábado ou das 22h às 5:28h domindo à 
sexta ou das 7h às 17h de segunda a sexta/ Salário 
R$1668,89 + Vale transporte + Vale refeição/ local 
de trabalho Posse / Residir em Jaguariuna, Posse e 
Holambra /

• CABELEIREIRO - com experiência / autônomo / 
só comissão/ Residir em Jaguariúna e região//

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

• CARPINTEIRO - alfabetizado / com experiência 
/ horário de trabalho de segunda a sexta das 7h às 
17h / Salário R$ 9,27 por hora = R$2039,00,00 + 
vale transporte + vale alimentação R$ 348,00 / Re-
sidir em Jaguariúna e Posse //

• GARÇOM - freelancer - com ou sem experiência 
/ horário de trabalho de terça a domingo das 8h as 
16h / diária R$90,00 + refeição //

• GARÇOM - médio / com experiência / horário de 
trabalho de terça a domingo das 8h as 16h / Salário 
R$ 1500,00 + refeição + bonificações / Residir em 
Jaguariúna, Posse e Pedreira //

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

• GERENTE DE LOJA - médio / com experiência, 
desejável conhecimentos em material de cons-
trução /horário de trabalho das 8h as 17:30h, de 
segunda a sexta,  sábado das 8h as 12h / salário 
R$3200,00 + vale transporte + premiação + cesta 
básica / Residir em Jaguariúna, Posse, Pedreira e 
Holambra /

• INSPETOR DE QUALIDADE - médio / com 
experiência / Informática, pct. Office/ horário de 
trabalho segunda a sexta das 8h as 18h / Salário R$ 
2200,00 + Vale transporte + cesta básica + partici-
pação dos lucros / Residir em Jaguariuna, Posse e 
Pedreira //

• JARDINEIRO - alfabetizado / experiência em jar-
dinagem em geral / Fazer podas, corte de grama, 
plantio, trabalhar com máquina costal e soprador/ 
necessário CNH B/ horário de trabalho de segunda 

a sexta das 7h às 17hs / salário 1.341,65 + seguro 
de vida + Vale alimentação / Residir em Jaguariúna 
/

• JOVEM APRENDIZ - médio / 18 a 23 anos / horá-
rio de trabalho das 8h as 14:20h de segunda a sexta 
/ salário R$ 866,00 + fretado +refeição + assistên-
cia médica + seguro de vida + vale alimentação / 
Residir em Jaguariúna /

• MOTORISTA DE CAMINHÃO - alfabetizado / 
com experiência/ CNH D / horário de trabalho de 
segunda a sexta das 7h as 17h, sábado das 7h as 
12h / salário R$1900,00 + hora extra / Residir em 
Jaguariúna /

• MOTORISTA DE ÔNIBUS - alfabetizado / CNH 
D/ com experiência e curso de transporte de pas-
sageiros / horário de trabalho de segunda a sábado 
das 7h as 18h por escala / salário R$ 2270,00 + vale 
alimentação R$ 500,00 + cesta básica + assistência 
médica + vale transporte/ Residir em Jaguariúna //

• OFICIAL DE MANUTENÇÃO - fundamental / 
com experiência em serviços de manutenção em 
moveis e utensílios, pequenos reparos em alvena-
ria, ferragens etc.  / horário de trabalho 5x2, das 
7:30h as 17:18h / salário R$ 2030,00 + 20% peri-
culosidade + vale transporte + vale alimentação + 
refeição + convenio medico + odontológico / Resi-
dir em Jaguariúna //

• OFICIAL DE MANUTEÇÃO PREDIAL - mé-
dio /experiência em elétrica, hidráulica, peque-
nos reparos, nível residencial/ CNH A / horário 
de trabalho escala 12X36, das 7h as 19h / Salário 
R$ 1.807,00 + 20% de acumulo de função + Vale 
transporte + Vale Refeição + cesta básica/ Residir 
em Jaguariúna /

• OPERADOR DE INJETORA - fundamental / com 
experiência / disponibilidade para turnos: segunda 
a sexta das 7h as 17h, ou das 22:40h as 7:20h, ter 
veiculo próprio / salário R$1907,00 / Residir em 
Jaguariúna //

• OPERADOR DE PRODUÇÃO - (MF) médio / 
com experiência em produção / necessário veiculo 
próprio  / horário de trabalho de segunda a sexta 
das 7:12h as 17h / Salário R$ 1820,00 + R$ 100,00 
(Bônus para assiduidade) + ajuda de custo + refei-
ção + assistência médica  / Residir em Jaguariúna, 
Posse e Holambra /

• PEDREIRO - alfabetizado / com experiência / ho-
rário de trabalho de segunda a sexta das 7h às 17h  
/ Salário R$ 9,27 por hora = R$2039,00,00 + vale 
transporte + vale alimentação R$ 348,00 / Residir 
em Jaguariúna e Posse //

• PORTEIRO - médio / condomínio residencial / ho-
rário de trabalho escala 12x36 das 19h as 07h / Sa-
lário R$1900,00 + Vale transporte + Vale Refeição + 
Vale Alimentação + PLR / Residir em Jaguariúna /

• RECEPCIONISTA P/ CONSULTÓRIO - médio 
/ com experiencia Atendimento ao público, agen-
damento de consultas/ horário de trabalho das 
11:45h as 20h / não Aceita ex-funcionário /Salário 
R$1300,00 + Vale transporte + Vale alimentação 
R$180,00 / Residir em Jaguariuna .

• RECEPCIONISTA P/ HOTEL - médio - com 
experiência / horário de trabalho de segunda a se-
gunda das 15h às 23hs, uma folga na semana, um 
domingo no mes / salário R$1450,00 + R$300,00 
ajuda de combustível + cesta básica/ Residir em 
Jaguariúna e Holambra //

• RECEPCIONISTA P/ MOTEL - médio / com ou 
sem experiência, conhecimentos de informática / 
com veiculo próprio / horário de trabalho das 19h 
as 7h, 12x36 / salário R$ 1500,00 + vale transporte 
+ refeição + adicional noturno + estimativa de gor-
jeta R$100,00 / Residir em Jaguariúna e Posse.

• REPOSITOR - médio / com experiência /reposição 
de estoque, recebimento de mercadoria/ terra vege-
tal para plantas / horário de trabalho de segunda e 
quarta das 6:30h as 16h, terça, quinta e sexta das 8h 
as 16h, sábado das 9h as 12h / salário R$ 1500,00 
+ ajuda de custo de R$300,00 / Residir em Jaguari-
úna, Artur Nogueira, Posse e Holambra /

• SOLDADOR MIG - médio / experiência com 
solda Tig em alumínio sem eletrodo / horário de 
trabalho das 7:30h as 17:20h / salário R$ 2000,00 
+ vale alimentação + vale transporte / Residir em 
Jaguariúna, Holambra e Posse /

• SUPERVISOR DE LOJA -  médio / com experiên-
cia no comercio e 5S/ horário de trabalho de segun-
da a sexta das 7:30h as 17:30h, sábado das 7:30 as 
11:30h / salário R$2200,00 + vale refeição + vale 
transporte / Residir em Jaguariúna, Posse, Pedreira 
e Holambra //

• TÉCNICO EM ENFERMAGEM  - curso técnico 
em enfermagem completo / com experiência / com 
veiculo próprio / horário de trabalho de segun-
da a sexta das 7h as 17h  / Salário R$1842,00 + 
R$242,00 de insalubridade + cesta básica +  seguro 
de vida / local de trabalho Posse/ Residir em Jagua-
riuna, Posse, Holambra

• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL - mé-
dio / Com experiência /curso de elétrica,NR 10 e 
NR35/  Horário de trabalho de segunda a sexta das 
8h às 18h / salário R$2255,00 + Vale transporte + 
Vale alimentação + Convênio Médico e Odonto-
lógico / Residir em Jaguariúna, Posse, Pedreira e 
Holambra //

• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MAQUI-
NAS DE PINTURA - médio/ com experiência / 
CNH A ou B e veículo próprio/ horário de trabalho 
de segunda a sexta das 8h as 17h, sábado das 8h as 
12h /salário R$ 2150,00 + vale transporte / local 
de trabalho Posse / Residir em Jaguariúna, Posse, 
Pedreira e Holambra //

• TÉCNICO QUIMICO - curso técnico químico 
completo com CRQ ativo / com ou sem experiên-
cia / horário de trabalho de segunda a sexta das 6h 
as 16h, ter veiculo próprio / Salário R$2.400,00 + 
Cesta Básica / local de trabalho Posse /Residir Ja-
guariúna, Posse, Pedreira e Holambra //

• TOSADOR - alfabetizado /  com experiência / ho-
rário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 17h, 
sábado as 12h / contratação por MEI / remunera-
ção só comissão/ Residir em Jaguariúna, Posse, 
Pedreira e Holambra //

• VENDEDOR  DE LOJA MÓVEIS - médio / com 
experiência em vendas / horário de trabalho de se-
gunda a sexta das 9h as 18h, sábado das 9h as 16h  / 
Salário R$1668,00 + vale transporte + cesta básica 
+ vale alimentação + vale transporte + assistência 
médica + assistência odontológica //

• VENDEDOR P/ ÓTICA - médio / com experiência 
em vendas / horário de trabalho de segunda a sexta 
das 8:30h as 18h, sábado das 8:30h as 13:30h/ Sa-
lário R$ 1660,00 + vale transporte + bonificações 
após experiência / Residir em Jaguariúna //

EMPREGOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JAGUARIÚNA
FORO DE JAGUARIÚNA
1ª VARA
Rua Santo Antonio de Posse, 259, Dom Bosco - CEP 13911-016, Fone:
19-3837-5667, Jaguariuna-SP - E-mail: jaguariuna1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002628-37.2017.8.26.0296
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Duplicata
Exequente: Jaguar Industria e Comercio de Plasticos Ltda
Executado: Nf Comercio de Plasticos Ltda e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002628-37.2017.8.26.0296

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)s Requeridos NF COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ
15.059.367/0001-58, FRANCISCO AUGUSTO DE CAMPOS, RG nº 5.075.155, CPF
sob nº 127.345.438-34, ERICA VITÓRIA POLITTE DE CAMPOS, RG nº
32.234.415-3, CPF nº 224.276.918-95, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Jaguar Industria e Comercio de Plasticos Ltda, pretende a autora o
recebimento da quantia devida pelos requeridos de R$ 238.384,47 (duzentos e trinta e oito
mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser atualizada
e acrescida de juros legais até a data do efetivo pagamento, sob pena penhora de bens e a
sua avaliação. 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, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Jaguariuna, aos 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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MELHOR TERRENO DO 
ESTÂNCIA DAS FLORES

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

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

Fone: (19) 978266267 ou (19) 987702604
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Vendas
Apartamento de 2 dorm. acabamento  
em porcelanato e rico em planejados,  
Jd. Anton Von Zuben ..... R$230.000,00
Apartamento de 3 dorm com suite,  
fino acabamento e todo planejado;  
Jd. Nova Europa ........... R$ 330.000,00
Cobertura de 2 dorm, lavanderia externa, 
churrasqueira, uma vaga de garaem;  
Jd. Nova Europa ........... R$ 330.000,00
Cobertura de 2 dorm com área gourmet 
externa e duas vagas de garagem 
cobertas, Ponte Preta......... 435.000,00
Apartamento de 2 dorm,  
Jd. Sta. Monica ............. R$ 190.000,00
Apartamento de 2 dorm com  
varanda gourmet, todo planejado, 
cozinha com fogão e geladeira, 
Guanabara ....................  R$ 730.000,00

www.bernardoexpertise.com.br

ESTAMOS
CONTRATANDO

MOTORISTA DE ÔNIBUS  

MONITORA ESCOLAR  (Meio Período)

AUXILIAR DE LIMPEZA

LAVADOR DE VEÍCULOS

 

ESTAMOS
CONTRATANDO

ELETRICISTA AUTOMOTIVO  

MECÂNICO DIESEL “B” (Noturno)

MECÂNICO DIESEL “A” (Diurno)

 

EDITAIS DE PROCLAMAS

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

DIEGO ALEX DOMINGUES DOS SANTOS e IZABELLA 
MARIA MEDEIROS NOLETO. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, técnico eletricista, divorciado, nascido em BOM REPOUSO, 
MG, no dia 16 de dezembro de 1997, residente e domiciliado na 
Rua Maria Munaretti Picelli, Nº 121, Parque Florianópolis, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de ADRIANO PEDRO DOS SANTOS e 
de JANAÍNA DE PAULA DOMINGUES. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, do lar, divorciada, nascida em ANÁPOLIS, GO, no 
dia 26 de abril de 1991, residente e domiciliada na Rua Maria 
Munaretti Picelli, Nº 121, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de FABIO DIVINO MEDEIROS NOLETO e de GE-
NIOMAR MARIA DA CONCEIÇÃO. 

DANIEL MACIEL PEREIRA e MAYARA MAGRE DA CRUZ. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, artesão, solteiro, nascido em 
BAEPENDI, MG, no dia 22 de novembro de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Um, Nº 191, Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de TOMÉ BATISTA PEREIRA e de MARIA FRAN-
CISCA MACIEL PEREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
artesã, solteira, nascida em BAEPENDI, MG, no dia 14 de de-
zembro de 1996, residente e domiciliada na Rua Um, Nº 191, 
Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ CARLOS RI-
BEIRO DA CRUZ FILHO e de SILVIA HELENA RIBEIRO DA 
CRUZ. 

PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA e JÉSSYCA AGUIAR 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, motofretista, sol-
teiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 20 de junho de 2000, 
residente e domiciliado na Av. Novaes, Nº 34, Terras da Capela 
de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de ELTON JULIO 
ARAUJO SILVA e de EDILENE FREIRE DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em GUA-
RUJÁ, SP, no dia 14 de junho de 1995, residente e domiciliada na 
Av. Novaes, Nº 34, Terras da Capela de Santo Antônio, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de ELENILSON ALEXANDRE DA SILVA e 
de RAQUEL DE SOUZA AGUIAR DA SILVA. 

BRUNO FREITAS NICIANI e ANA CRISTINA DA SILVA 
BORGOGNOVI. Ele, de nacionalidade Brasileira, funcionário 
público estadual, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
03 de março de 1977, residente e domiciliado na Rua Júlio Frank, 
Nº 1700, centro, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCELO NI-
CIANI e de CLÁUDIA FREITAS NICIANI. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, auxiliar administrativa, divorciada, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 05 de dezembro de 1982, residente e 

domiciliada na Rua Júlio Frank, Nº 1700, centro, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de JOÃO AUGUSTO BORGOGNOVI e de IÊDA 
VILMA DA SILVA BORGOGNOVI. 

ANDERSON LUIZ DOS SANTOS e ZELGMA WANESSA 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, funcionário públi-
co municipal, solteiro, nascido em TOLEDO, PR, no dia 15 de 
agosto de 1979, residente e domiciliado na Rua Thomaz Jasso, 
Nº 490, Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, SP, filho de OSVAL-
DO BUENO DOS SANTOS e de VALDA APARECIDA PINTO 
DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, corretora de 
imóveis, divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 28 de 
dezembro de 1979, residente e domiciliada na Rua Thomaz Jas-
so, Nº 490, Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de 
ESMERALDA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA. 

JOSÉ ALEXANDRE MOREIRA e VIVIANE CARRARO. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, comerciante, solteiro, nascido em 
MOGI MIRIM, SP, no dia 28 de maio de 1970, residente e domi-
ciliado na Rua José Manoel Mendes, Nº 135, Jardim Santa Mer-
cedes, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO MOREIRA e de 
JOANA APARECIDA BERNARDES MOREIRA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, comerciante, solteira, nascida em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 28 de julho de 1974, residente e domiciliada 
na Rua José Manoel Mendes, Nº 135, Jardim Santa Mercedes, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de HEITOR GERALDI CARRARO e 
de VANDERCI APARECIDA DE OLIVEIRA CARRARO. 

SIDNEI RODRIGUES DA SILVA e ROSELI DOS SANTOS 
RODRIGUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, soltei-
ro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 16 de julho de 1973, 
residente e domiciliado na Rua Parnaíba, Nº 158, Chácaras Santo 
Antonio do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filho de SEBASTIÃO 
MARINHO DA SILVA e de ALZIRA RODRIGUES DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, trabalhadora rural, solteira, nas-
cida em SÃO CAETANO DO SUL, SP, no dia 29 de agosto de 
1975, residente e domiciliada na Rua Parnaíba, Nº 158, Chácaras 
Santo Antonio do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filha de OTAVIO 
PAULO RODRIGUES e de MARINA LIMA DOS SANTOS 
RODRIGUES. 

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

JAGUARIÚNA, 05 de maio 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 06 de maio de 2022 à 12 de maio de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40h – Cosmópolis    
Classificação Candidato 
10º Prisciene Farias Souza  
11º Guilherme Vieira Pereira dos Santos 
12º Leticia Decresci França 
13º Gabriela Nunes de Lima 
14º Brenda Campos Milani 
15º Rodrigo Herrero Macedo 
16º Jeniffer Silva Moura 

 
Holambra, 06 de maio de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 


