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Prefeitura de Holambra 
entrega kits de uniforme 
escolar para 2,4 mil alunos

Jaguariúna de Mãos Dadas 
sorteia pix de R$10 mil

Sabesp executa “tapa buracos” 
em ruas de Morungaba

Você teve Covid? Saiba o 
perigo que ainda corre

Na tarde de quinta-feira, 12, 
mais um Poupatempo foi inau-
gurado na Região Metropolitana 

de Campinas (RMC). Depois da 
inauguração da unidade Jagua-
riúna no início do mês, a segun-

da semana presenteou Amparo 
com o pleno funcionamento 
deste serviço.                Página 5

A Prefeitura de Jaguariúna 
inaugurou na tarde desta quin-
ta-feira, 12, o aparelho de res-
sonância magnética do Hospi-

tal Municipal Walter Ferrari. 
O aparelho, da marca Siemens 
e modelo Magnetom Sempra, 
foi adquirido com recursos fe-

derais por R$2,9 milhões e é de 
última geração tecnológica. Par 
receber o equipamento dentro 
do hospital, houve investimen-

to nas adaptações estruturais e 
construção de uma sala baritada 
– com proteção radiológica. O 
aparelho foi instalado no Cen-

tro de Diagnóstico por Imagem, 
onde já se encontram os equipa-
mentos de raio-x e de tomogra-
fia, entre outros.           Página 4

Jaguariúna inaugura ressonância magnética 
de última geração no Hospital Municipal
A solenidade contou com a presença do deputado federal Baleia Rossi

Cerimônia contou com a presença dos deputados federal Baleia Rossi e estadual Edmir Chedid

Poupatempo Amparo é inaugurado
DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA

O equipamento está em pleno funcionamento desde esta sexta-feira, 13, para atender todos os munícipes
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No dia 12 de maio é comemorado o 
dia da enfermagem. Justamente nesse 
dia o Hospital Municipal Walter Fer-
rari recebeu um aparelho de ressonân-
cia magnética, onde o prefeito Gustavo 
Reis lembrou da data e parabenizou os 
profissionais.

E de fato, esta classe muito se dedi-
cou e se doou neste período de pande-
mia, onde estiveram na linha de fren-
te combatendo o coronavírus. Porém, 
não só neste momento, como em todos 
os outros, mas gostaríamos de salien-

tar este período.
Horas e dias dedicados com a incer-

teza do futuro. Com medo de algo que 
não podemos ver ou apalpar. De fato, 
um monstro invisível e estes verdadei-
ros heróis ajudaram toda a população 
com sua bravura e por isto são lembra-
dos neste momento.

Aos que, infelizmente, não estão 
mais aqui, nosso também profundo 
agradecimento. A saúde agradece. As 
pessoas agradecem. Todos nós. Obri-
gada.
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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*

Você  já visitou a 12ª Exposição da 
Memória que tem por título: ”Memorial 
Padre Gomes” com suas 673 fotografias? 
Elas compuseram   qual um filme a que 
você assiste  recriando  uma história cons-
truída de 1947 até 2003 e alguns eventos 
posteriores que homenagearam um piedo-
so sacerdote.  Seus Pais, seus Avós, seus 
familiares, possivelmente, você estarão 
fotografados integrando esta interessante 
e nobre trajetória. Esta última pesquisa 
fotográfica teve como  objetivo reconsti-
tuir, através da memória, a história de um 
Vigário, a princípio,  em uma  Vila e, de-
pois, em uma Jaguariúna  já emancipada, 
mostrando as ações em benefício do Povo 
de Deus.  Será possível através das fotos 
apresentadas em 38 painéis acompanhar o 
crescimento da vida espiritual e das obras 
do Religioso, paralelamente ao desen-
volvimento do lugar. Ambos cresceram 
“como a vinha bíblica de agradável odor, 
cujas flores foram frutos de glória e de 
abundância”. Observa-se  que Deus der-
rama, copiosamente, suas bênçãos onde 

há fé, esperança, caridade e trabalho. Há 
uma obra chamada “Pe. Antônio Joaquim 
Gomes” elaborada pelo coordenador 
desta Instituição de Memória.  Portanto 
a mesma  não se tornou conhecida pelo 
público porque houve a impressão de ape-
nas 08 volumes.  O livro mostra a vida e a 
obra do sacerdote emérito de Jaguariúna , 
por isso decidiu-se mostrar o livro através 
de inédita  exposição fotográfica. A foto-
grafia “é uma construção sobre o passado, 
atualizada e renovada no tempo presente,” 
como diz Lucila Delgado.  Nesta apresen-
tação de fotos complementadas por legen-
das mostrar-se-ão desde sua origem baia-
na, sua migração, aos 18 anos para São 
Paulo, estudos, formação, seu estágio em 
duas cidades até assumir a Paróquia de 
Santa Maria.  Em seguida mostra a orga-
nização da Igreja, seu trabalho de Evan-
gelização, as  ações pastorais, suas obras 
assistenciais.  Revela a autêntica vocação 
de um padre, talvez da Ordem Terceira de 
São Francisco, seu zelo pela Igreja, seu 
voto de pobreza.  Poderão ser observadas 

fotografias especiais do Pároco adminis-
trando os sacramentos da Igreja, cerimô-
nias e festas religiosas. Recorda-se da 
tradicional Festa de São Sebastião, suas  
procissões mensais,  Missões Redentoris-
tas , concurso de bonecas vivas, campa-
nhas beneficentes, leilões. Acompanha-se 
a  construção  do Salão Paroquial chama-
do Sede do Padre, Cinema do Padre, era 
um  Cine-Teatro, hoje, Teatro Municipal. 
Visitam-se as construções de Igreja em 
bairro,  creche, asilo, campo do Padre. 
Serão revitalizadas as lembranças das 
homenagens feitas pela Igreja e pelos pa-
roquianos. Veem-se  as homenagens ofi-
ciais  feitas pelos Poderes Públicos, isto 
é, a  recepção de vários títulos outorga-
dos pela Câmara Municipal. Iremos nos 
lembrar de seu Cantinho de Aposentado, 
de sua vida, após entregar a Paróquia ao 
Padre Veríssimo. A Casa da Memória Pa-
dre Gomes quer ver seu antigo rebanho 
aqui presente para recordar a vida e obras 
do Religioso, Pai Espiritual de Jaguariú-
na.  Os cidadãos recordar-se-ão do con-

servador, rigoroso nas primeiras décadas 
da paróquia, que foi atualizando-se com 
o Concílio Ecumênico Vaticano II. Assim 
como, do religioso carismático que orava   
e celebrava   com com o mesmo fervor . 
Quando aposentado de 1990 a 2003, emé-
rito, presente nos cursos do movimento 
carismático , em  Itaici , no lazer dos  ro-
deios e cavalarias.    Esta 12ª Exposição 
da Memória, em cartaz, permanecerá até 
o próximo aniversário da cidade. Venham 
sentir a emoção daquilo que Jacques Le 
Goff  afirma que  “a memória acaba por 
estabelecer um vínculo entre as gera-
ções humanas e o tempo histórico que as 
acompanha”. Fica totalmente exposta na 
parte externa, ao relento, diante da Casa 
da Memória, em frente ao Teatro Munici-
pal, e pode ser visitada 24 horas por dia. 
Não se esqueça de deixar seu nome no Li-
vro de Visitas. 

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

Padre Gomes em cartaz na exposição da memória

Sandra R. Ribeiro*

O estudo da razão tem sido privilegia-
do no interesse dos homens, principal-
mente na ciência, pois os afetos têm sido 
vistos como deformadores do conheci-
mento objetivo. Mesmo na psicologia, 
não são todas as teorias que consideram 
a importância da vida afetiva, tendo, 
muitas delas, priorizado apenas o estudo 
da cognição, das funções intelectivas. 

Consideramos que estudar apenas al-
guns aspectos do homem é considerá-lo 
como um ser fragmentado, correndo-se 
o risco de deixar de analisar aspectos 
importante. A vida afetiva, ou os afe-
tos, abarca muitos estados pertencen-
tes à gama prazer-desprazer, como, por 
exemplo, a angústia em seus diferentes 
aspectos – a dor, o luto, a gratidão, a 
despersonalização, os afetos que susten-
tam o temor do aniquilamento e a afâni-
se, isto é, o desaparecimento do desejo 
sexual. Ao procurarmos compreender a 
vida afetiva, é importante adotarmos a 
terminologia adequada por tratar-se de 
uma área de estudo repleta de nuances. 
Portanto, se até o século XIX usavam-
-se indiscriminadamente, termos como 
emoção e sentimento, hoje, no estudo da 

vida afetiva, já fazemos uma distinção 
mais precisa entre esses termos. 

. A emoção: estado agudo e transitó-
rio. Exemplo: a ira. 

. O sentimento: estado mais atenuado e 
durável. Exemplo: a gratidão, a lealdade. 

 Os afetos podem ser produzidos fora 
do indivíduo, isto é, a partir de um estí-
mulo externo, do meio físico ou social, 
ao qual se atribui um significado com to-
nalidade afetiva: agradável ou desagra-
dável, por exemplo. A origem dos afetos 
podem também nascer, surgir do interior 
do indivíduo. 

O universo dos afetos é comunicável 
na medida que as representações de coi-
sas e palavra formam, com os afetos, um 
complexo psíquico inelegível. É impor-
tante lembrar que, para a Psicanálise, não 
há afeto sem representação, isto é, sem 
ideia. Se assim fosse, poderíamos ter a 
impressão que existe afeto solto dentro 
de nós – uma sensação de mal-estar, por 
exemplo, isso porque a ideia à qual o 
afeto se refere pode estar inconsciente. 

O prazer e a dor são as matrizes psí-
quicas dos afetos, ou se constituem em 
afetos originários. Entre estes dois extre-

mos encontram-se inúmeras tonalidades, 
intensidades de afetos, que podem ser va-
gos, difíceis de nomear ou discriminados. 
Existem dois afetos que constituem a vida 
afetiva: o amor e o ódio. Estão presentes 
na vida psíquica, de modo mais ou menos 
integrado, associados aos pensamentos, 
às fantasias, aos sonhos e se expressam de 
diferentes modos na conduta de cada um.  

Freud quando postulou a teoria do 
Complexo de Édipo, concebeu-o como 
conflito desses afetos básicos (ambi-
valência de sentimentos), pois uma das 
suas principais dimensões é a oposição 
entre “um amor fundamentado e um ódio 
não menos justificado, ambos dirigidos a 
mesma pessoa”. 

Os afetos ajudam a avaliar as situa-
ções, servem de critério de valoração 
positiva ou negativa para as situações de 
nossa vida; eles preparam nossas ações, 
ou seja, participam ativamente da per-
cepção que temos das situações vividas 
e do planejamento de nossas reações ao 
meio. Essa função é caracterizada como 
função adaptativa. Os afetos também 
têm uma outra característica, eles estão 
ligados à consciência, o que nos permite 

dizer ao outro o que sentimos, expres-
sando, através de palavras, nossas emo-
ções. Contudo os afetos são enigmáticos 
para quem sente. Exemplo: quando te-
mos muitos motivos para não gostar de 
alguém de quem gostamos; ou quando 
deveríamos ser gratos a alguém de quem 
temos raiva. Há motivos dos afetos que 
estão fora do campo da consciência; nem 
mesmo quem os vivencia consegue ex-
plicar, só sente a estranheza daquele sen-
timento que parece “fora do lugar”. 

Os afetos também podem ser enig-
máticos para aqueles que os supõem em 
nós a partir de alguma expressão, isso 
porque, muitas vezes, nossa reação não 
condiz com o que sentimos (com que o 
outro esperava), ou seja, nem sempre o 
comportamento está em conformidade 
com nossos afetos, os quais não quere-
mos (ou não podemos) demonstrar. 

Sandra R. Ribeiro – CRP 
06/128296

Psicóloga Cínica / Psicoterapeuta / 
Plantão Psicológico.

Contatos: 
(19) 38672928 / (19) 978074249

Vida Afetiva: Os afetos 
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Destaque

Jaguariúna inaugura ressonância magnética 
de última geração no Hospital Municipal
A solenidade contou com a presença do deputado federal Baleia Rossi

IVAIR OLIVEIRA

O equipamento está em pleno funcionamento desde esta sexta-feira, 13, para atender todos os munícipes

A Prefeitura de Jagua-
riúna inaugurou na tarde 
desta quinta-feira, 12, o 
aparelho de ressonância 
magnética do Hospital 
Municipal Walter Ferrari. 
O aparelho, da marca Sie-
mens e modelo Magne-
tom Sempra, foi adquirido 
com recursos federais por 
R$2,9 milhões e é de úl-
tima geração tecnológica. 

Adquirido pela Admi-
nistração, com o apoio dos 
deputados federal Baleia 
Rossi e estadual Jorge Ca-
ruso, o novo equipamento 
coloca a saúde da cidade 
na vanguarda do diagnós-
tico por imagem, uma vez 
que apenas municípios de 
maior porte possuem esse 
tipo de aparelho na rede 
pública. Com isso, a po-
pulação não precisa mais 
se deslocar para outras ci-
dades para a realização de 
exames de ressonância.

“Hoje nós inauguramos 
esse equipamento maravi-
lhoso, um sonho que co-
meçou há dez que agora 
se realiza. Fico muito feliz 
que a união de esforços, 
com a ajuda e o empenho 
dos trabalhadores da saú-

de, tenha tornado esse so-
nho possível”, comemora 
o prefeito Gustavo Reis.

Par receber o equipa-
mento dentro do hospital, 
houve investimento nas 
adaptações estruturais e 
construção de uma sala 
baritada – com proteção 
radiológica. O aparelho 
foi instalado no Centro de 
Diagnóstico por Imagem, 
onde já se encontram os 
equipamentos de raio-x e 
de tomografia, entre outros.

Segundo a secretária 
Maria do Carmo, a expec-
tativa é que sejam realiza-
dos 200 exames por mês 
com o novo aparelho. “A 
palavra que vem à cabeça 
é perseverança. Não desis-
timos de conquistar esse 
equipamento, um projeto 
que começou em 2012. A 
chegada desse aparelho de 
ressonância é um impor-
tante avanço para a área 
da saúde do nosso municí-
pio”, diz a secretária Ma-
ria do Carmo.

“O projeto desse apare-
lho de ressonância come-
çou lá atrás. Você, Gusta-
vo, perseverou, sua equipe 
perseverou. Vocês correram 

atrás dos recursos e hoje 
realizamos esse grande so-
nho, que é ter num hospital 
púbico o que muitos hospi-
tais particulares não têm”, 
afirma Baleia Rossi.

A solenidade de inau-
guração do aparelho con-
tou com as presenças do 
prefeito Gustavo Reis, 
do deputado federal Ba-
leia Rossi, da secretária 
municipal de Saúde, Ma-
ria do Carmo de Oliveira 
Pelisão, do diretor-pre-
sidente da Associação 

Santa Maria de Saúde 
(Asamas), Renne Penna 
Chaves Neto, do presi-
dente da Câmara de Ja-
guariúna, Afonso Lopes 
da Silva, além de outros 
vereadores, secretários 
e convidados. A diretora 
da DRS (Diretoria Regio-
nal de Saúde) 7, de Cam-
pinas, Fernanda Penatti 
Ayres Vasconcelos, e o di-
retor do Grupo UniEduk, 
Flávio Pacetta, também 
estiveram presentes à so-
lenidade de inauguração.

Saiba mais
O Siemens Magnetom 

Sempra é um equipamento 
de 1,5 Tesla, que suporta 
até 200 quilos, propor-
cionando conforto e bem-
-estar aos pacientes. Com 
capacidade de realizar 
exames em até 12 minu-
tos, apresenta imagens de 
alta qualidade de diagnós-
tico, podendo ser aplicado 
em diversas especialidades 
como neurologia, angio-
grafia, cardiologia, onco-
logia, ortopedia, pediatria, 

entre outras.
O aparelho consegue 

criar imagens em alta defi-
nição das estruturas inter-
nas do corpo humano. Ser-
ve para fazer o diagnóstico 
de tumores, doenças car-
diovasculares, hepáticas, 
ortopédicas, renais, cere-
brais, entre outras. É um 
exame que pode ser rea-
lizado em praticamente 
todas as partes do corpo 
humano e que possui uma 
ampla gama de indicações 
e de diagnóstico.
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Destaque

Poupatempo Amparo é inaugurado
Cerimônia contou com a presença dos deputados federal Baleia Rossi e estadual Edmir Chedid

DIVULGAÇÃO

O serviço está em pleno funcionamento

Você se acha preconceituoso ou pre-
conceituosa? Por aqui, não nos acha-
mos preconceituosos, mas estes dias 
tivemos que parar para refletir.

Entre outros significados, o dicio-
nário Michaelis nos traz a definição de 
que preconceito é conceito ou opinião 
formados antes de ter os conhecimen-
tos necessários sobre um determinado 
assunto. Geralmente nos apegamos ao 
preconceito racial, sexual, de gênero 
ou religioso, mas o sentido da palavra é 
muito mais amplo.

Quando um cliente entra na loja e o 
vendedor assume “naturalmente” que 
aquela pessoa não tem dinheiro para 
comprar naquele estabelecimento, o 
preconceito já entrou em ação. O pior 
é que muitas vezes o funcionário recusa 
atendimento.

Sempre que emitimos um comentá-
rio a respeito de alguém ser preguiçoso, 
fresco, metido ou qualquer outro adje-
tivo sem ao menos conhecermos a pes-
soa, estamos proferindo um julgamento 
antecipado. Que fique registrado aqui o 
quanto podemos nos arrepender.

Quando fazemos um juízo precipi-
tado, seja sobre opção sexual, religio-
sidade, personalidade, cor da pele ou 
qualquer outro, devemos lembrar que 
em algum lugar (não muito distante) al-

guém faz o mesmo conosco.
Como empreendedores, as opiniões 

pré-formadas são prejudiciais às cone-
xões que podemos desenvolver. Uma 
pessoa que aparentemente não será 
meu cliente não deixa necessariamen-
te de ser um bom contato para o meu 
negócio. Ela poderá indicar minha em-
presa para outras pessoas de seu rela-
cionamento ainda que não seja minha 
cliente direta. Como eu ando tratando 
as pessoas? De forma que elas se lem-
brem de mim a ponto de fazer essa tão 
esperada indicação? Como elas se lem-
brarão de mim?

Precisamos refletir e prestar atenção 
aos nossos comportamentos. Tantas ve-
zes agimos de forma automática, tra-
zendo um caminhão de crenças e pre-
conceitos em nossas atitudes, que nem 
mesmo percebemos, a não ser que nos 
chamem a atenção.

Devemos agir e falar de forma cons-
ciente e imparcial, estarmos de olhos 
e ouvidos atentos, sem criarmos con-
ceitos e formações de opiniões antes 
de conhecermos os fatos e as pessoas. 
E ainda assim muitas vezes é melhor 
ficarmos calados. Estejamos abertos e 
acessíveis a todos.

E por aí? Como andam seus precon-
ceitos?

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Revendo preconceitos

Na tarde de quinta-fei-
ra, 12, mais um Poupa-
tempo foi inaugurado na 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC). Depois 
da inauguração da unida-
de Jaguariúna no início 
do mês, a segunda semana 
presenteou Amparo com o 
pleno funcionamento deste 
serviço.

Na presença do prefei-
to Carlos Alberto Martins, 
a cerimônia contou ainda 
com a presença dos depu-
tados federal Baleia Rossi 
e estadual Edmir Chedid, 
além do prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis; pre-
feito de Pinhalzinho, José 

Luiz de Oliveira; vereado-
res e outros representantes 
do município contemplado 
e da região.

“É uma alegria poder 
estar aqui em Amparo. 
Trabalhamos juntos com 
o deputado estadual, em 
uma grande parceria em 
favor da cidade e toda a 
região e ter Carlos Alberto 
como prefeito de Amparo 
fez toda a diferença. [...] 
Quando trabalhamos em 
união, conseguimos boas 
respostas para a popula-
ção”, ressalta o deputado 
Baleia.

O espaço onde o Pou-
patempo está localizado 

foi determinado após Cha-
mamento Público. A em-
presa que se apresentou 
para sediar o equipamento 
não cobrará aluguel do Po-
der Público por 20 anos. A 
unidade está em funciona-
mento na parte interna do 
Supermercado Guarani, na 
rua Comendador Guima-
rães, 500, no Centro, com 
funcionamento de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 
17h, e aos sábados, das 9h 
às 13h.  

O deputado estadual, 
Edmir Chedid, comenta 
sua felicidade em imagi-
nar quantas pessoas serão 
contempladas com o ser-

viço Poupatempo, visto a 
dificuldade anterior em se 
deslocar para municípios 
vizinhos. Chedid ainda re-
vela que o município deve 
receber cerca de R$32 mi-
lhões do governo do es-
tado. “O município tem 
bons projetos, o que faci-
lita o nosso trabalho para 
reivindicar a aplicação de 
verbas”.

O prefeito Carlos Al-
berto agradece à preocu-
pação dos deputados com 
o município e por mais 
esta conquista. “Estamos 
falando de dois excelentes 
deputados. São deputados 
que se preocupam com a 

nossa região e o prefeito 
escancarou as portas da 
cidade para receber inves-
timentos”, diz o chefe do 
executivo.

Carlos Alberto ainda 
lamenta que na eleição 
anterior, nem Baleia, nem 
Chedid, não foram os mais 
votados de Amparo. “Ne-
nhum dos que foram mais 
votados trouxeram um 
centavo para o município. 
Mas Baleia e Chedid são, 
de longe, os deputados que 
mais ajudam o município”, 
finaliza.

Homenagem
A unidade leva o nome 

de José Carlos de Oliveira, 
falecido prefeito que admi-
nistrou a cidade do perío-
do de 1983 a 1988. Dentre 
os feitos de sua trajetória 
e também de ser prefeito, 
José Carlos sagrou-se o ve-
reador mais jovem do Bra-
sil, aos 18 anos. Enquanto 
chefe do executivo, coor-
denou diversas mudanças 
e melhorias que transfor-
maram o município.

“É uma homenagem 
justíssima de alguém que 
aprimorou os serviços na 
cidade na época em que 
foi prefeito. Fazemos essa 
homenagem de coração”, 
diz Chedid.

“Só se consegue avançar em um município 
se tivermos harmonia entre câmara e 

prefeitura, trabalhando em um só objetivo, 
que é o desenvolvimento da cidade”

Deputado Baleia Rossi
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Jaguariúna

Pizzaria Big Boca comemora primeiro 
aniversário em Jaguariúna e projeta expansão

Saúde disponibiliza todas as doses  
para atualização vacinal contra  
a Covid a partir de 12 anos

Câmara incentiva campanha de doação 
do IR para entidades beneficentes

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

Unidade de Jaguariúna é a 11ª da rede cujo lema é “Despertar sorrisos e a satisfação dos clientes”

Fundada há 16 anos, 
a Rede de Pizzarias Big 
Boca está completando seu 
primeiro ano de vida em 
Jaguariúna com alta expec-
tativa de crescimento na ci-
dade. “Estamos com uma 
campanha para fazer parte 
da história do município, 
das pessoas, dos nossos 
clientes, cuidando desse 
relacionamento com proxi-
midade”, comenta o CEO 
da Rede, Rodrigo Amorim.

O empresário revela 
que estar em Jaguariú-
na sempre foi um sonho 
que o destino fez com 
que acontecesse em plena 
pandemia. “Almejávamos 
concretizar esse sonho 
havia pelo menos dois 
anos. Chegamos primeiro 
a Campinas e crescemos 
60% no período da pan-
demia, porém sem jamais 
tirar os olhos de Jaguari-
úna”, relembra Rodrigo 
Amorim, cofundador da 
Rede, elencando as qua-
lidades da cidade – “um 
município em crescimen-
to exponencial e perfil 
do público que se encai-
xa com a nossa marca” 
- além das vantagens lo-

gísticas pela proximidade 
com a matriz.  

Rodrigo é um empreen-
dedor em constante busca 
por oportunidades e que 
enxerga no fator “pesso-
as” o elemento primordial 
para seu negócio prospe-
rar. Por isso segue como 
um mantra a frase com que 
define sua rede desde que 
a primeira pizza foi servi-
da, que é valorizar a ex-
periência pessoal de cada 
cliente e proporcionar sua 
máxima satisfação, seja ele 
servido na loja ou no deli-
very. “Nosso propósito não 
é ser uma marca que vende 
pizzas para pessoas, e sim 
uma marca de pessoas que 
vendem pizza. Mais que 
um slogan, isso transfor-
ma totalmente o conceito 
de somente vender pizza, 
já que nosso propósito é 
gerar sorrisos e encantar 
as pessoas, criando uma 
experiência inesquecível 
para cada um de nossos 
clientes”, detalha.

Ele tinha apenas 20 
anos e vivenciado alguma 
experiência como garçom 
quando se uniu ao tio piz-
zaiolo para empreender no 

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna disponi-
biliza, a partir desta se-
gunda-feira, 16, todas as 
doses para atualização do 
esquema vacinal contra a 
Covid-19 para o público a 
partir de 12 anos de idade. 
A vacinação desse público 
é realizada nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) 
12 de Setembro, Floria-
nópolis e Cruzeiro do Sul, 
das 16h às 19h30, de se-
gunda a sexta-feira.

Segundo a Secretaria 
de Saúde, estarão disponí-
veis as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses 
do imunizante. O objetivo 
é facilitar o acesso da po-
pulação à vacinação con-
tra o coronavírus.

A vacinação para as 
crianças de 5 anos é reali-
zada nas UBSs Fontanella 
e 12 de Setembro. Já as 
crianças de 6 a 11 anos 
são vacinadas nas UBSs 
Fontanella, 12 de Setem-
bro, Nova Jaguariúna, 
Miguel Martini, Cruzeiro 

do Sul, Florianópolis, Ro-
seira de Cima e Roseira de 
Baixo. A campanha para 
as crianças ocorre das 
7h30 às 15h30, de segun-
da a sexta-feira. Um total 
de 6.486 doses já foram 
aplicadas nesse público de 
5 a 11 anos.

A Câmara Municipal 
de Jaguariúna incentiva a 
campanha Leão Amigo de 
Jaguariúna, que orienta a 
população a fazer doações, 
através da declaração do 
Imposto de Renda, para 
o Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente, 
Conselho Municipal do Ido-
so e entidades beneficentes 
do município. A Receita Fe-
deral prorrogou o prazo para 
os contribuintes entregarem 
a declaração, que agora vai 
até o dia 31 de maio.

O contribuinte do Im-
posto de Renda que pre-
encher os requisitos da le-
gislação pode doar valores 
para os conselhos munici-
pais, estaduais e nacionais 
da criança e do adolescente 
e do idoso. A doação deve 

ser feita diretamente na de-
claração de ajuste anual. 
É importante lembrar que 
esse método de doação do 
IR não permite escolher 
uma entidade específica. 
Após a escolha do valor 
doado, o sistema emitirá 
um Documento de Arreca-
dação de Receitas Federais 
(DARF) que deve ser pago 
em até 30 dias.

A Câmara Municipal 
promoveu um encontro, no 
dia 20 de abril, para sensi-
bilizar as pessoas físicas 
a realizarem a doação na 
hora de fazer a Declaração 
de Imposto de Renda. O 
Tesoureiro da Associação 
Comercial e Industrial, An-
derson Barros Silva, expli-
cou como é simples fazer 
este processo e doar até 3% 

para o Fundo das Crianças 
e 3% para o Fundo do Ido-
so. O próprio sistema da 
Receita Federal faz o cálcu-
lo e imprime as guias, rea-
lizando também a dedução 
automática da declaração.

O presidente da Câmara, 
Afonso Lopes da Silva, o 
Silva, ressalta a importân-
cia das doações feitas pelos 
contribuintes jaguariunen-
ses. “Durante o encontro do 
dia 20 percebemos que exis-
tem ainda diversas dúvidas 
com relação ao processo de 
doação. Campanhas como 
essa são muito importantes 
para ajudar os fundos muni-
cipais e, por consequência, 
as entidades que prestam 
um serviço vital em nossa 
cidade, de acolhimento e 
cuidado”, enfatiza.

DIVULGAÇÃO

Clientes podem consumir no local

ramo de pizzaria, inaugu-
rando a primeira unidade 
da rede na cidade de Mogi 
Mirim, em 2006. Uma 
década e meia depois já 
administra 11 unidades e 
gerencia cerca de 250 co-
laboradores, incluindo as 
equipes que atuam na in-

dústria central de alimen-
tos, na fábrica de massas, 
nos escritórios administra-
tivos e nos departamentos 
de marketing e logística 
que servem a rede. 

E como continuar cres-
cendo sem perder a essên-
cia e mantendo a qualida-

de? “Levando treinamento 
periódico, avaliando pro-
cessos, criando planos de 
ação para melhorias contí-
nuas. Nosso atendimento é 
padronizado e humanizado 
em todas as nossas lojas. 
A produção de massas e 
insumos é centralizada, o 

que garante o alto padrão 
de qualidade por igual 
em toda a rede. Mas nada 
disso seria suficiente sem 
uma incansável busca por 
superar as expectativas das 
pessoas e despertar sorri-
sos. É isso que nos move 
dia após dia”, resume.
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Para trilhar um novo caminho, mudanças são necessárias. Por isso, o antigo Zico Materiais de Construções agora é LíderMat. A repaginação da 
marca acompanha as transformações, sempre positivas, da empresa. Para comemorar a nova fase, ocorreu na quinta-feira, 12, um coffe break de 
confraternização que reuniu colaboradores, clientes e parceiros com sorteios de vários prêmios. Confira alguns cliques.

Coffe break LíderMat

DIVULGAÇÃO
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Morungaba
Prefeitura firma parceria com  
Fazenda Santa Adelaide em projeto ambiental

A Fazenda Santa Ade-
laide, por meio da Escola 
Jataí, em parceria com o 
Departamento de Educação 
da Prefeitura de Morunga-
ba realiza o Projeto “Estudo 
de Meio” para os alunos de 
4º ano da rede municipal. 
O projeto tem como objeti-
vo oferecer no contraturno 
escolar um complemento 
para o Ensino Fundamen-
tal, com atividades práticas 
relacionadas a diversas ma-
térias da grade curricular 
como: Meio Ambiente, Ci-
ências, Química, Nutrição 
e Agronomia.

“O Pacto Global da 

ONU possui 17 objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável. E na Escola Jataí 
focamos no objetivo de 
número 4 que é a educação 
de qualidade para todos. 
Buscamos oferecer para 
as crianças o que temos 
de potência, os fenômenos 
naturais da natureza em 
geral, desde a polinização 
de flores ao crescimento da 
mata ciliar, que são conte-
údos da grade curricular e 
que damos aos professores 
a oportunidade de utilizar 
nosso espaço para que os 
alunos aprendam na práti-
ca” comenta a coordena-

dora pedagógica da Escola 
Jataí, Carolina Pereira de 
Queiroz.

“Participei desde o iní-
cio desse projeto pois, 
como professor, sempre 
defendi que o aluno pre-
cisa estar diretamente em 
contato com a natureza, 
meio ambiente, conhe-
cendo de perto aquilo que 
está sendo ensinado dentro 
da sala de aula”, explica 
o prefeito Marquinho Oli-
veira que visitou a Esco-
la Jataí juntamente com a 
diretora do Departamento 
de Educação, Leninha Spi-
guel Polizello.

Morungaba é o município mais sustentável, entre 
os 770 avaliados em todo o país, segundo o Instituto 
Cidades Sustentáveis

DIVULGAÇÃO

Prefeito participa de 
entrega de nova creche 
escola em Jarinu

O prefeito de Mo-
rungaba, Marquinho 
Oliveira, participou da 
entrega do Núcleo de 
Educação Infantil Pro-
fessora Rosmari Isabel 
Amorim Gonçalves, 
em Jarinu, com a pre-
sença do Governador 
do Estado de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia. A 
creche escola de Jarinu 
é a de número 200 en-
tregue pelo governo que 
investiu R$1,6 milhão 
por meio de recursos da 
Secretaria da Educação 
do Estado, em parceria 
com a prefeitura local.

Com capacidade para 
atender até 150 crianças 
de zero a cinco anos, o 
prédio possui salas pe-
dagógicas, berçários 
com fraldário e lactá-
rio, secretaria, refeitó-
rio, banheiros e área de 
serviço. A unidade tam-

bém respeita todas as 
normas de segurança e 
de acessibilidade.

Entre 2019 e 2021, 
foram investidos 
R$322,5 milhões no 
Programa Creche Esco-
la, gerando 26,6 mil va-
gas de educação infantil 
em todo o estado de São 
Paulo.

Ainda na região, o 
governador anunciou o 
convênio de R$23 mi-
lhões para obras de in-
fraestrutura urbana, em 
Jundiaí, com a constru-
ção de viaduto e dispo-
sitivos de conexão para 
interligação viária da 
obra de prolongamento 
da Av. Samuel Martins 
com a Rodovia Presi-
dente Tancredo de Al-
meida Neves.

Em Morungaba
O prefeito Marqui-

nho informou que, em 
breve, a população do 
Parque das Estâncias, 
em Morungaba, tam-
bém será contemplada 
com uma creche escola. 
A licitação para a cons-
trução já está sendo pre-
parada. 

A Prefeitura pretende 
expandir o atendimen-
to de alunos dessa faixa 
etária. Para a viabiliza-
ção da obra, os municí-
pios devem apresentar 
um terreno compatível 
com um dos três mode-
los de plantas oferecidos 
pela Secretaria da Edu-
cação, além da docu-
mentação requerida.

A Pasta, por sua vez, 
efetua o repasse das 
verbas em sete parcelas, 
mediante a execução 
das obras e só após o 
laudo da vistoria, emiti-
do pela FDE.
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Engenheiro Coelho

Bruna Campos tem contas  
Reprovadas pela Justiça Eleitoral
De acordo com a sentença proferida pela Juíza que julgou o caso, há recebimento ilegal de doação e 
estrapolação de gastos com locação de automóvel

A Justiça Eleitoral desa-
provou as contas da candi-
data à Prefeitura de Enge-
nheiro Coelho na Eleição 
de 2020, Bruna Campos 
(PRTB). A decisão foi to-
mada após parecer do Mi-
nistério Público Eleitoral 
(MPE), que declarou que 
“ocorreu inegável violação 
insanável das normas alie-
nantes à eleição municipal 
de 2020”.

De acordo com MPE, 
as irregularidades se de-
notaram quanto ao rece-
bimento de tecido para a 
confecção de bandeiras e 
a extrapolação do limite de 
20% do teto de gastos com 
a locação de veículos. A 
sentença foi proferida pela 
juíza eleitoral, Fernanda 
Christina Calazans Lobo e 
Campos, responsável pela 
Justiça Eleitoral na zona 
eleitoral de Mogi Mirim.

A magistrada destaca 
que a sentença trata especi-
ficamente da prestação de 
contas relativa à arrecada-
ção e aplicação de recursos 
financeiros na campanha 
eleitoral de 2020. Segundo 

a decisão da juíza eleitoral 
“a candidata incorreu em 
duas grandes irregularida-
des”. A primeira foi identi-
ficada como o recebimento 
de doação de pessoa física 
consistente em tecidos de 
TNT, para a confecção de 
bandeiras. Situação classi-
ficada como proibida.

“O artigo 25 da Resolu-
ção TSE n. 23.607/2019, 
permite que sejam doa-
dos bens, desde que estes 

integrem o patrimônio 
do doador. Todavia, não 
há nos autos documentos 
que comprovem a pro-
priedade dos bens doados 
à campanha, o que confi-
gura irregularidade grave, 
pois demonstra o paga-
mento de despesas eleito-
rais com recursos que não 
transitaram pela conta 
bancária da campanha e 
seu posterior lançamento 
nas contas como doação 

estimável em dinheiro, 
impedindo o controle de 
origem dos recursos pela 
Justiça Eleitoral”, descre-
ve a sentença.

A prestação de contas 
eleitorais de Bruna Cam-
pos também recebeu aval 
negativo pelo gasto acima 
do limite com locação de 
automóveis. “Ademais, 
também houve extrapola-
ção do limite de 20% do 
total de despesas contra-
tadas na campanha com 
aluguel de veículos au-
tomotores em R$380,04, 
contrariando o disposto no 
artigo 42. II, da Resolução 
TSE 23.607/2019”, enfati-
za a sentença.

Com as irregularida-
des, que segunda a deci-
são, violam normas do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), a juíza do caso 
determinou a desaprovação 
das contas. Bruna Campos 
concorreu pela primeira 
vez em uma eleição. Ela 
ficou em quarto lugar na 
disputa com 1.639 votos, 
o equivalente a 15,38% do 
total de eleitores.

Região

Prefeitura entrega kits de uniforme escolar para 2,4 mil alunos
 Holambra 

A Prefeitura de Ho-
lambra deu início essa 
semana à distribuição de 
uniforme escolar aos cer-
ca de 2,4 mil alunos da 
rede pública municipal 
de ensino. Cada estudan-
te, da Educação Infantil 
à Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), irá rece-
ber um kit composto por 
uma calça, uma jaque-
ta, três camisetas e dois 
shorts ou shorts saia.

A entrega será fina-
lizada até a terça-feira, 
17. Os itens estão sendo 
disponibilizados duran-
te o horário das aulas. 
A primeira unidade a re-

ceber os uniformes foi a 
Escola Casulo, no bairro 
Parque dos Ipês. A che-
gada, nesta terça-feira, 
10 de maio, foi acom-
panhada de perto pelo 
prefeito Fernando Capa-
to, seu vice, Miguel Es-
perança, e pela diretora 
municipal de Educação, 
Claudicir Pícolo.

“São itens de muita 
qualidade, que garantem 
igualdade, reforçam a 
segurança e contribuem 
para organizar o nosso 
sistema de ensino”, ava-
lia o prefeito.

A diretora, por sua 
vez, ressalta a impor-

tância da utilização e 
do cuidado permanente 
com as roupas. “A crian-
ça uniformizada está 
mais protegida e é mais 
facilmente reconhecida 
por funcionários, pelo 
transporte e pelos pró-
prios moradores”, expli-
ca Claudicir. “O municí-
pio faz um investimento 
importante em uniforme 
e em material escolar. 
É essencial que os pais 
orientem as crianças e 
ajudem a cuidar durante 
todo o ano para que o en-
sino seja bem estrutura e 
o mais efetivo possível 
para o estudante”.

São itens novos, entregues gratuitamente e que carregam as cores da bandeira da cidade

Ressonância 1
O prefeito Gustavo 

Reis e a vice Rita Berga-
masco, ao lado do depu-
tado federal e presidente 
nacional do MDB, Ba-
leia Rossi, inauguraram 
na tarde desta quinta-
-feira, 12, o aparelho de 
ressonância magnética 
do Hospital Municipal 
Walter Ferrari. Adquiri-
do pela Administração, o 

novo equipamento colo-
ca a saúde da cidade na 
vanguarda do diagnósti-
co por imagem, uma vez 
que apenas municípios 
de maior porte possuem 
esse tipo de aparelho na 
rede pública. Com isso, 
a população não precisa-
rá mais se deslocar para 
outras cidades para a rea-
lização de exames de res-
sonância.

Escola Conectada
Outra área da Admi-

nistração municipal que 
apresentou novidades 
esta semana foi a Edu-
cação. A Prefeitura de 
Jaguariúna lançou na 
quarta-feira, 11, o serviço 
on-line Escola Conecta-
da, que vai possibilitar 
aos pais de alunos da rede 
municipal de ensino fun-
damental (1º ao 9º ano) 

o acompanhamento em 
tempo real das faltas dos 
filhos nas escolas, além 
dos boletins com as no-
tas e avaliações e comu-
nicados gerais. O novo 
serviço estará disponível 
a partir do próximo dia 
23 de maio no aplicativo 
Cartão Cidadão Conec-
tado (CCC) Jaguariúna, 
que pode ser baixado gra-
tuitamente nas versões 

para Android ou iPhone. 

Ex-prefeito
O prefeito Gustavo 

Reis recebeu esta sema-
na a visita do ex-prefei-
to Maurício Hossri. “No 
auge dos seus 92 anos, Sr. 
Maurício está muito lúci-
do e continua esbanjando 
simpatia e conhecimento 
sobre a política, sobre a 
vida, sobre Jaguariúna”, 

escreveu Gustavo nas re-
des sociais. Hossri fez 
questão de elogiar o tra-
balho desenvolvido por 
Gustavo à frente da Ad-
ministração. “Pra mim, 
ele é o melhor prefeito de 
Jaguariúna, que nos hon-
rou com seu trabalho e en-
grandeceu muito a nossa 
cidade”, disse o ex-prefei-
to, que esteve à frente do 
Executivo de 1997 a 2000.

 Bastidores do poder

A ex-candidata Bruna Campos, 
por meio de nota, disse que está re-
correndo da decisão:

“Ao contrário do candidato vencedor das eleições, 
não fizemos uma campanha milionária. Em conjunto 
com minha família e apoiadores que acreditaram no 
meu projeto sem promessas de cargos e funções pú-
blicas, fizemos uma campanha eleitoral com trans-
parência e com poucos recursos financeiros. O meu 
único recurso era a sola dos meus sapatos e a minha 
gana por mudança, visando uma Engenheiro Coelho 
liberta das mesmices que a assola desde sua emanci-
pação. A Justiça Eleitoral entendeu que um gasto de 
380,00 que tivemos com bandeiras e uso de um veí-
culo foi a causa da desaprovação das minhas contas 
de campanha. Estou recorrendo da decisão ao Tribu-
nal Regional Eleitoral, certa de que o Tribunal agirá 
com proporcionalidade e razoabilidade”.

Quem também teve contas desaprovadas pelo 
Tribunal de Contas Eleitoral de São Paulo – TCE 
-SP, foi o ex- prefeito da Cidade, Pedro Franco. 
Franco que chegou ir a Câmara de Vereadores, 
na última segunda-feira, 09, ocupando a tribuna 
para imputar defesa sobre o caso, acabou vendo 
a casa Legislativa do Município manter a decisão 
do TCE. O ex-prefeito que assistiu o julgamento 
das poltronas da Casa, classificou como injusto o 
julgamento do TCE.

Bruna Campos

Entrega de kits de uniforme escolar
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Economia
Jaguariúna de Mãos Dadas 
sorteia pix de R$10 mil Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Após longa e inten-
sa campanha do Dia das 
Mães no comércio jagua-
riunense, promovido e in-
centivado pelo Jaguariúna 
de Mãos Dadas, mais um 
super prêmio foi entregue 
ao comércio e para uma 
sortuda consumidora lo-
cal. O bilhete sorteado foi 
o número 13.700 que foi 
entregue no Bortolettão. 
Com isso, a loja faturou 
R$10 mil e garantiu mais 
R$10 mil para a cliente 
sorteada. 

No dia 1º de junho o 
projeto realiza o lança-
mento da campanha de 
Dia dos Pais. Qualquer 
comércio pode participar, 
basta ter cupom na loja e 
dará direito ao cliente con-
correr a vários prêmios, 
como por exemplo, um 
carro no final do ano, além 
de prêmios em dinheiro o 
ano todo.

Jaguariúna de Mãos 
Dadas

O projeto surgiu em 
2020 para atrair os consu-
midores para o comércio 
local, usando como in-
centivo prêmios e sorteios 
para aqueles que compram 
na cidade. No segundo 

ano de projeto, em 2021, 
a procura dos comercian-
tes para patrocinar e par-
ticipar das divulgações 
aumentou.

Hoje os prêmios variam 

entre 10 e 80 mil reais 
com recurso dos patroci-
nadores, pequenos comer-
ciantes e outras empresas. 
Os sorteios acontecem 
em datas comemorativas 

como dia das mães, Dia 
dos pais, aniversário da 
cidade e Natal.

“Hoje comemoramos 2 
anos de sucesso, pois atin-
gimos todos os nichos.  

Chegamos à marca de 150 
mil cupons registrados en-
tregues e assinados pelo 
consumidor. O objetivo 
maior está na união do 
comércio divulgando um 

aos outros, afim de termos 
a população consumindo 
aqui no comércio da cida-
de”, comemora a idealiza-
dora e CEO da Eip Cred, 
Edilaine Alves.
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É comum todos nós, 
de vez em quando, ven-
dermos algum bem que 
nos pertence, como, uma 
moto, um carro, um apa-
relho celular, ou contrata-
mos e até fazemos algum 
tipo de serviço. Também 
adquirimos produtos e 
serviços de fornecedores, 
em alguns casos aqueles 
que aparecem na porta da 
nossa casa oferecendo um 
determinado produto ou 
serviço. 

Geralmente não nos 
atentamos para a neces-
sidade de se ter contrato 
para todos esses tipos 
de serviços e compras 
de determinados produ-
tos, é aí que começa, em 
muitos casos, aquela dor 
de cabeça, pois podem 
surgir problemas no pro-
duto ou serviço adquiri-
do.  Essa situação pa-
rece que não é comum, 
mas se engana quem as-
sim pensa.

Isso é comum e corri-
queiro, pois as pessoas não 
se preocupam em fazer 
contrato ou, quando faz, é 
aquele tipo de contrato que 
garante só um lado dessa 
relação em detrimento da 
outra pessoa que também 
faz parte do contrato. 

Exemplo disso é um 
caso que ocorreu recen-
temente aqui na nossa 
cidade (Jaguariúna) que 
trouxe prejuízo para o 
consumidor. 

Determinada empresa 
de vidro da cidade de Am-
paro esteve aqui vendendo 
os seus produtos e servi-
ços, quando na oportunida-
de, o consumidor adquiriu 
os produtos da vidraçaria, 
que além do produto, tam-
bém estava contido a ins-
talação dos vidros em sua 
residência. 

O contrato foi feito en-
tre os envolvidos naquela 
relação e, passados alguns 
dias, a vidraçaria entregou 
parte do serviço e fez a 
instalação do que somente 
foi entregue. 

O consumidor ligava 
constantemente cobran-
do a entrega e instalação 
do que ora foi contratado, 
mas, como de costume, a 
vidraçaria não deu a devi-
da atenção. 

Quando o consumidor 
foi até o Procon, analisei o 
contrato e, mais uma vez 
percebi a falta de garantias 
que se deve ter um contra-
to que é redigido dentro dos 
aspectos do Direito e garan-
tias legais, pois o contrato 

sequer tinha uma cláusula 
de penalidade por descum-
primento da obrigação pac-
tuada entre às partes.

Da mesma forma acon-
tece com quem vende ou 
fornece produtos ou servi-
ços, pode ser uma pessoa 
física ou jurídica, que não 
fornece contrato ou quan-
do fornece é um contrato 
que garante somente um 
lado dessa relação. 

Quando surge um de-
terminado problema dessa 
natureza, a parte preju-
dicada busca a proteção 
quanto aos prejuízos cau-

sados, mas até a configu-
ração dessa relação e as 
garantias, quando não for 
difícil provar, vai demorar 
um tempo maior para se 
resolver. 

Por isso, faça contrato 
e contrato com as devidas 
garantias legais, caso você 
não tenha capacidade téc-
nica ou jurídica para fazê-
-lo, busque uma orienta-
ção com o seu advogado 
de confiança ou consulte 
o Procon para que possa te 
orientar no sentido de dar 
dicas e informações para 
não cair nessas ciladas. 

Lembrando que, todo o 
contrato deve ter as obri-
gações de ambos os lados 
envolvidos na relação co-
mercial, deve ter o objeto 
do contrato, valor do que 
foi contratado e condições 
de pagamento, data de en-
trega do produto e, no caso 
de carro, moto, celular, 
mencionar quanto ao pra-
zo do vício redibitório, co-
locar o prazo de garantia se 
caso não for produto novo, 
e também uma cláusula de 
penalidade pelo descum-
primento da obrigação. 

Essa cláusula de des-

cumprimento da obrigação 
deve ser, a garantia de um 
bem de quem está venden-
do o produto ou serviço, 
pois caso não cumpra com 
a obrigação e os valores já 
foram pagos, pode execu-
tar em juízo o bem que se 
deu em garantia, mas, in-
felizmente não é assim que 
acontece, e o que se coloca 
é uma porcentagem pelo 
descumprimento da obri-
gação, pelo menos não fi-
cou sem nada de multa no 
contrato. 

Todos os contratos têm 
suas regras e princípios 
legais que precisam ser 
respeitados e, no momen-
to que se faz um contrato 
se leva em consideração o 
princípio da boa-fé obje-
tiva que acabo formando 
um “chapéu” em torno dos 
direitos subjetivos das par-
tes, de modo que nenhuma 
forma de abuso do exer-
cício do direito pode ser 
tolerada. Isto é, a boa-fé 
limita o exercício do di-
reito subjetivo para evitar 
qualquer tipo de abuso, o 
mínimo que seja, e, neste 
caso, o princípio aplica-se 
tanto ao fornecedor como 
ao consumidor.

Fico por aqui. Um forte 
abraço a todos.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

A necessidade de ter contrato quando se faz 
um negócio, mas os cuidados que se deve 
tomar com certos tipos de contratos

Direitos e deveres

Direitos
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Saúde e Bem-estar

Você teve Covid? Saiba o 
perigo que ainda corre

Máscaras, escudos e ar-
maduras podem ser metá-
foras perfeitas para referir 
a pandemia e o caos que 
vivenciamos nestes dois 
últimos anos, mas mesmo 
após a maior gravidade 
ainda não estamos livres. 
Vários estudos científicos 
e clínicos, pesquisas com 
pessoas que foram conta-
minadas com o Covid-19 
mesmo os casos mais le-
ves, e mesmo após um ano 
do diagnóstico e tratamen-
to que receberam, a infec-
ção deixa marcas.

Ainda não sabemos 
como será no futuro, qual 
a condição pós-Covid, 
mas as pessoas infectadas 
pelo Covid-19 apresentam 
sequelas e sintomas per-
sistentes, mesmo após um 
ano de terem sido conta-
minadas, estas são identi-
ficadas como Long-Covid.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) refe-
re pelo menos 30 sequelas 
e sintomas persistentes, 
mesmo que a pessoa seja 

assintomática, veja abaixo 
alguns exemplos:
• Cansaço, fadiga;
• Dispneia (falta de ar);
• Dor de cabeça;
• Dor de garganta;
• Perda de memória;
• Dificuldades de concen-
tração;
• Tosse persistente;
• Dificuldades respirató-
rias;
• Dor nas articulações;
• Ansiedade;
• Depressão;
• Insônia;
• Alteração ou perda de 
olfato;
• Alteração ou perda de 
paladar;
• Alteração de apetite;
• Arritmias;
• Diarreia;
• Refluxo gastroesofágico;
• Dor abdominal;
• Glicemia alterada;
• Outros.

É curioso lembrar que 
algumas pessoas podem 
ter sido contaminadas e 
não apresentaram dificul-

dades respiratórias ou sin-
tomas graves, ainda bem, 
mesmo assim, isso não 
impede que após um tem-
po venham a desenvolver 
sintomas provocados pela 
contaminação.

Não se espante, por isso 
é muito importante saber 
se você já teve, e fazer um 
teste de sorologia tanto 
para IgM como IgG, esse 
exame detecta as imuno-
globulinas de fase agu-
da e tardia da doença. E 
lembre-se o vírus está em 
constante mutação, então 
cuide-se, eu sei que esta-
mos exauridos, mas ainda 
temos que evitar a circu-
lação deste vírus e caso já 
tenha sido contaminado, 
faça um acompanhamento 
médico e nutricional e cui-
de de sua saúde.

A nutrição e estilo de 
vida são os principais alia-
dos na recuperação da do-
ença e prevenção de evo-
lução e gravidade futura. 
Comece por monitorar e 
recuperar o peso, se você 

emagreceu prefira alimen-
tos naturais calóricos e 
distribua as refeições em 
maior frequência no seu 
dia, mas nada de comer 
alimentos calóricos não 
saudáveis que nada contri-
buem com sua imunidade 
e recuperação, como sal-
gadinhos, chocolates, sor-
vetes e alimentos indus-
trializados e processados.

Estratégias como vitami-
nas, mingaus, sopas de le-
gumes com carnes e batatas 
ou macarrão, ou ainda um 
arroz colorido, feijão cozido 
com abóbora ou couve, um 
bom refogado com grão de 
bico e misturas tipo carnes 
cozidas com legumes, são 
algumas sugestões.

Aumente o consumo 
de frutas, folhas, legumes, 
verduras, grão integrais, 
raízes, oleaginosas, prepa-
rações simples e comida 
natural. Refeições leves, 
coloridas, equilibradas e 
com quantidade de calo-
rias adequadamente a ne-
cessidade de cada pessoa.

A hidratação é outro fa-
tor importante, beba água 
e não adiante beber um 
litro de uma única vez, 
você tem que fracionar em 
várias vezes ao dia. Pres-
crevo aos meus pacientes 
água saborizada, água de 
coco, isotônicos, chás na-
turais e claros, e depen-
dendo da finalidade, foco 
em melhorar a imunidade, 
diminuir a diarreia, com-
bater a infeção viral, me-
lhorar o paladar, diminuir 
a inflamação intestinal e 
neurológica entre outros 
objetivos. Pode adicio-
nar hortelã, kiwi, laranja, 
limão, gengibre, canela, 
açafrão etc.

O Covid-19 é uma do-
ença que afeta comumente 
o pulmão, especificamente 
os alvéolos, que são pe-
quenas bolsas dentro dos 
pulmões e onde ocorre a 
troca gasosa, e quando isso 
ocorre, há um aumento de 
substância inflamatórias 
conhecidas como citoci-
nas, e por sua vez dificulta 

a chegada de oxigênio e 
nutrientes aos tecidos.

Durante a contamina-
ção devemos conter esse 
processo de inflamação, e 
após também precisamos 
monitorar a resposta in-
flamatória, saúde intesti-
nal, saúde neurológica, e 
estado de saúde como um 
todo, priorizando os sinais 
e sintomas relatados, como 
por exemplo intensa queda 
de cabelo onde prescrevo 
biotina e outros nutrientes 
ou perda de musculatura 
com maior atenção as pro-
teínas, e assim individuali-
zando a dieta e tratamento 
sem exageros e riscos com 
suplementação exagerada.

Se você teve Covid e 
quer tratar ou prevenir as 
sequelas, agende sua con-
sulta e vamos monitorar 
e reprogramar sua saúde. 
Não trate como banalida-
de, tenho atendido muitos 
pacientes com perda de 
memória, glicemia e insu-
lina alteradas e ainda com 
dificuldades respiratórias.

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

Separamos algumas dicas 
imperdíveis para seu embarque

Quantas horas preciso 
chegar ao aeroporto an-
tes do voo?

Para que a sua viagem 
seja mágica do início ao 
fim, vem com a gente pra 
descobrir o tempo ideal 
de chegada com antece-
dência ao aeroporto pra 
fazer o seu check-in, isso 
pra reduzir também o seu 
tempo de espera e o em-
barque bem tranquilo.

O ideal é sempre evi-
tar imprevistos e trans-
tornos e, assim, evitar de 
perder o voo, para isso, a 
dica é seguir a orientação 
da cia aérea pra chegar 
ao aeroporto com a ante-
cedência necessária.

Vale dizer que as re-
comendações mudam 
continuamente, então, é 
preciso ficar de olho nas 
orientações da Anac, ok?

Isso acontece, espe-
cialmente, quando são 
aplicados procedimentos 
mais rigorosos e seguros 
de inspeção de passagei-
ros, despacho de baga-
gens e de medidas sani-
tárias, por exemplo.

A época mais badala-
da nos aeroportos corres-
ponde à alta temporada 
(período de férias, feria-
dos prolongados), isso 
significa que o vaivém 
de passageiros aumenta 
consideravelmente. Re-
forçando: verifique o ho-
rário do seu voo e chegue 
com antecedência.

Latam
Mesmo com a flexi-

bilização, os controles 
sanitários para acessar 
as áreas de embarque 

podem, ainda, tomar um 
tempo adicional e inter-
ferir na sua chegada para 
o voo.

Para voos no território 
nacional, a Latam orien-
ta que os passageiros 
cheguem, pelo menos, 
duas horas e meia antes 
do voo.

Gol
A recomendação é 

chegar com três horas de 
antecedência.

Precisa despachar ba-
gagem? Então, chegue 
com três horas de antece-
dência, assim você evita 
filas e aglomerações.

E vale lembrar: o 
atendimento do check-in 
e despacho de bagagem 
no aeroporto é finalizado 
uma hora antes do horá-
rio do voo.

Azul Linhas Aéreas
A dica é programar 

sua chegada com duas 
horas de antecedência 
com relação ao horário 
do embarque.

Chegando ao aeropor-
to, já procure o balcão da 
cia pra despachar as suas 
bagagens.

Vale lembrar: o aten-
dimento do check-in 
(presencial e on-line) e 
despacho de bagagem 
no aeroporto é finalizado 
uma hora antes do horá-
rio do voo.

Checklist do embarque 
tranquilo

• Antecedência. Essa é 
a palavra de ordem. Che-
gou? Faça o check-in e 
aguarde o embarque no 
portão indicado.

• Siga a orientação da 
cia e chegue com antece-
dência ao aeroporto.

• Vá ao balcão de che-
ck-in da companhia aérea 
responsável pelo seu voo, 
leve as malas e os docu-
mentos de identificação. 
Fila dupla, trilha? Peça 
ajuda dos funcionários. 
São eles que organizam o 
fluxo de passageiros.

• Pra não perder o voo, 
guarde o cartão de em-
barque. Ele será solicita-
do em alguns momentos e 
contém informações im-
portantes, como os núme-
ros do voo e do assento.

• Passou pelo check-
-in? Agora vá para sala 
de embarque. Na entrada, 
é obrigatório passar por 
um detector de metais e 
deixar a bagagem de mão 
em uma esteira ligada a 

um aparelho de raio-x.
• Vá para o portão de 

embarque indicado no 
bilhete. Não encontrou 
a informação? Observe 
a informação no monitor 
que mostra a porta que 
corresponde a cada voo.

• Chegando ao portão, 
verifique se o número do 
seu voo está no monitor, 
no alto da porta. E man-
tenha os ouvidos bem 
atentos às chamadas pelo 
alto-falante, isso porque 
o portão de embarque 
pode ser alterado poucos 
minutos antes de você 
embarcar no voo.

Agora você já sabe 
quanto tempo precisa 
para chegar ao aeropor-
to e fazer check-in. A 
dica final é siga as orien-
tações e esteja sempre 
alerta.
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

A Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação 
Industrial (EMBRAPII) 
apoiou desenvolvimento 
de uma solução tecnológi-
ca para agroindústria que 
promete revolucionar a 
área da engenharia gené-
tica. Trata-se da primeira 
cana-de-açúcar modificada 
geneticamente do país, ca-
paz de resistir aos efeitos 
nocivos de pragas e herbi-
cidas ao mesmo tempo.

A afirmação do pio-
neirismo é do agrônomo 
Paulo Cezar de Lucca, 
fundador da  Pangeia-
Biotech Pesquisa e De-
senvolvimento, startup 
que existe desde 2015 e 
que idealizou a inovação. 
“Esse tipo de tecnologia 
e melhoramento de plan-
tas já é uma realidade. 
Começou em  1996, nos 
Estados Unidos, com a 
soja, o algodão e o milho. 
Então, usamos a cana-de 
açúcar, planta tipicamen-
te brasileira, e a tornamos 
100% resistente a pragas 

e herbicidas ao mesmo 
tempo ”, explica Lucca.

A ideia é que a cana seja 
distribuída para o agricul-
tor daqui a dois anos e ser-
virá como matéria-prima 
para produção de etanol, 
açúcar e outros insumos.

Por enquanto, as plan-
tações estão em período de 
teste e sendo analisadas em 
campos de Brasília, Goiás 
e São Paulo. A solução foi 
desenvolvida em parceria 
com uma Unidade EM-
BRAPII Embrapa Agroe-
nergia. Foram investidos 
aproximadamente R$ 900 
mil, sendo que a EMBRA-
PII aportou cerca de R$ 
300 mil em recursos não 
reembolsáveis. A iniciativa 
também conta com o apoio 
do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas - SEBRAE.

Apoio a Startups
A EMBRAPII conecta 

empresas e startups a cen-
tros de pesquisas de ponta 
com profissionais capaci-

tados para ajudá-las a su-
perar seus desafios tecno-
lógicos. Além do suporte 
técnico, a organização dis-
ponibiliza recursos não re-
embolsáveis para o Projeto 
de Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação (PD&I).  
Para startups e pequenos 
empreendedores, o aporte 
pode chegar até 50% do 
valor do projeto.

A EMBRAPII co-fi-
nancia os projetos até a 
solução se mostrar tecno-
logicamente viável - na 
fase de protótipo. Com o 
objetivo de ajudar startups 
a colocar seu produto no 
mercado após o desen-
volvimento tecnológico, 
a EMBRAPII oferece o 
modelo LAB2MKT, um 
apoio adicional que con-
templa uma fase impor-
tante para a viabilidade 
da inovação, também co-
nhecida como Ciclo 2.  O 
modelo diminui os custos 
e os riscos tecnológico e 
mercadológico, potencia-
lizando as chances de as 

Startup brasileira cria primeira cana-de-açúcar 
do país capaz de resistir a pragas e herbicidas

O agronegócio é o motor 
da economia brasileira e ali-
menta cerca de 800 milhões 
de pessoas no mundo e as 
Agtechs estão ajudando os 
empresários do agro a revo-
lucionar este mercando. Se-
gundo o Censo Agropecuá-
rio, realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 2019, 
dos cerca de 5 milhões de 
estabelecimentos rurais do 
país, 3,8 milhões se referem 
a propriedades familiares, 
ou seja, cerca de 77%.

O Brasil vem sendo re-
conhecidos como a agri-
cultura mais competitiva 
e sustentável do mundo, 
sendo que em um ranking 
feito pelo Serviço de Es-
tudos Econômicos do De-
partamento de Agricultura 
dos EUA (USDA), com 187 
países, o Brasil liderou o 
crescimento de produtivi-
dade no mundo com taxas 
de crescimento de 3,18% 
ao ano.

Nesse cenário fértil sur-
gem as agtechs ou agrote-
chs, que são as startups com 
atuação e soluções para o 
agronegócio.

Conforme um estudo 
recente do Distrito Agtech 
Mining Report, os investi-
mentos nesses negócios já 
ultrapassaram a barreira de 
US$ 160 milhões soman-
do os aportes feitos desde 
2009.

O agronegócio represen-
ta mais de 25% do PIB bra-
sileiro e segundo o Distrito 
Agtech Mining Report, há 

pelo 298 startups voltadas 
para o agronegócio em ati-
vidade no Brasil. Sendo que 
a categoria agricultura de 
precisão é a mais represen-
tativa, com 38% do total.

Em outro estudo o mer-
cado das agtechs possui 
hoje números mais otimis-
tas, ou seja no B,rasil já 
existiriam cerca de 1.574 
startups com foco nesse 
setor, sendo que desse to-
tal cerca de 90% estão nas 
regiões Sudeste (62,5%) e 
Sul (25,2%) do país (Radar 
Agtech Brasil 2020/2021).

Vale ressaltar que agro-
negócio não depende so-
mente de fatores já co-
nhecidos como a balança 
exportação, câmbio e com-
modities, mas também da 
imagem do Brasil no exte-
rior, ou seja, dos impactos 
ambientais, das políticas 
sociais e de questões de go-
vernança corporativa, onde 
o tema ESG está intrinsi-
camente interligado a tudo 
isso.

Para alcançar metas e 
melhorar nossa produti-
vidade, inúmeras startups 
estão a todo vapor criando 
novas oportunidades para o 
agro. Com o apoio de novas 
tecnologias essas Startups 
inovam constantemente, 
conforme demonstra Cen-
tro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada e a 
Escola Superior de Agricul-
tura, ambos da USP: 

_Agropecuária de preci-
são com softwares de ges-

tão e análises de dados;
_Automação e robotiza-

ção de máquinas agrícolas, 
drones e visão computacio-
nal; 

_Novas culturas agríco-
las e agricultura urbana;

É possível ainda citar 
inúmeras outras possibili-
dades tais como tecnologias 
de baixo impacto ambiental 
para pecuária que visam 
manter a relevância econô-
mica sem arruinar o meio 
ambiente.

Também temos a utiliza-
ção da Internet das Coisas 
(IoT) na criação de animais, 
facilitando que os criadores 
possam acompanhar os re-
banhos em tempo real, au-
mentando a produtividade e 
melhorando a qualidade.

Startups como a Ylive 
utilizam a biotecnologia e 
desenvolvem probióticos 
que permitem a elabora-
ção de produtos específicos 
para os segmentos da cria-
ção animal, aumentando 
consequentemente a produ-
ção.

Outros exemplos que po-
demos citar é a utilização de 
blockchain para melhorar 
rastreabilidade e diminuir 
desperdícios de alimen-
tos e a utilização cada vez 
mais intensa da automação 
de processos e máquinas no 
campo, tais como o uso de 
drones, tratores, sistemas 
de irrigação, etc.

Estes são apenas alguns 
exemplos de como as Agte-
chs estão revolucionando o 
mercado do agronegócio.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

AGTECHS: As startups de tecnologia 
do mundo agro

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

startups provarem que seu 
modelo de negócio é viá-
vel economicamente.

Fonte: 
- Startup brasileira cria 
primeira cana-de-açúcar 
do país capaz de resistir a 
pragas e herbicidas

REVISTA CULTIVAR – 
Newsletter 4/5/2022
https://revistacultivar.com.
br/noticias/startup-bra-
sileira-cria-primeira-ca-
na-de-acucar-do-pais-ca-
paz-de-resistir-a-pragas-
-e-herbicidas?utm_me-
dium=email

Contato:

Carlos Rosin
Eng. Agrônomo e Químico
Fone / WhatsApp - (19) 
99363-8210 

e-mail: ecofarm.agroam-
biental@gmail.com

Primeiras mudas estarão disponíveis para o agricultor daqui a dois anos
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Esporte Morungabense

Guarani FC joga em Rio Claro  
pela última rodada da primeira  
fase do 4º Interior Cup

2ª Copa Ludi Sports de Futebol de Base -  
sub 11 conta com Guarani FC, São Bernardo FC, 
Independente FC e Salto FC

Esportes

Na manhã deste do-
mingo, 15, as categorias 
sub 11, 12 e 13 do bugre 
estarão jogando contra 
as equipes do Camisa 10 
(Velo Clube FC) a partir 
das 08h no estádio Juven-
tude Futebol Clube, lo-
calizado no Jardim Bela 
Vista em Rio Claro, sendo 

que a na oportunidade as 
equipes sub 10 das duas 
equipes estarão realizan-
do um jogo amistoso em 
Rio Claro como forma de 
preparação de ambas. As 
equipes alvi verdes bu-
grinas já estão classifica-
das para a segunda fase, 
porém buscam a vitória 

para encerrar a participa-
ção na primeira fase como 
líder de suas respectivas 
categorias para manterem 
o bom desempenho na 
competição e garantirem 
a vantagem de decidir as 
próximas fases jogando 
em casa. 

Na tarde de quinta-fei-

ra, 12, as categorias sub 
11, 12 e 13 do Guarani 
FC enfrentaram as equi-
pes do Talentus Sporting 
na cidade de Morungaba 
em jogos válidos pela pe-
núltima rodada da primei-
ra fase do Interior Cup, 
porém, até o fechamento 
desta edição não tínhamos 

recebido os resultados das 
partidas. Importante re-
gistrar que as quatro ca-
tegorias bugrinas já estão 
classificadas para a se-
gunda fase da competição 
que terá início no próximo 
final de semana e serão 
realizados no sistema de 
mata – mata, ou seja, em 

dois jogos.
08h – SUB 10 - Camisa 

10 x Guarani FC (Amisto-
so)

09h  – SUB 11 – Cami-
sa 10 x Guarani FC 

10h – SUB 12 – Cami-
sa 10 x Guarani FC

11h – SUB 13 – Cami-
sa 10 x Guarani FC

A diretoria do Buenópo-
lis F C estará promovendo 
a segunda edição da Copa 
Ludi Sports de Futebol de 
Base – Categoria Sub 11 
para garotos nascidos em 
2011/2012. O quadrangu-
lar será realizado no dia 09 
de julho (feriado) e contará 
com a presença de quatro 

agremiações que irão jo-
gar o campeonato paulista 
de base em 2022. Os jogos 
serão realizados no estádio 
Leonardo Frare (Buenó-
polis FC) onde as equipes 
se enfrentam de manhã e a 
tarde em jogos eliminató-
rios, ou seja, os perdedores 
e vencedores dos jogos da 

manhã se enfrentam no-
vamente a tarde conforme 
programação abaixo;

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

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

14h30 – Perdedor J1 x 
Perdedor J2 (J3)

15h30 – Vencedor J1 x 

Vencedor J2 (J4)
Todos os atletas rece-

berão medalhas persona-
lizadas da competição e 
as equipes receberão seus 
respectivos troféus, assim 
como o artilheiro e o golei-
ro menos vazado também 
receberão premiações indi-
viduais. A segunda edição 

do quadrangular para cate-
gorias de base contará com 
vários colaboradores, entre 
eles, a confecção LUDI 
SPORTS uma das maiores 
fornecedoras de uniformes 
e materiais esportivos do 
Brasil e uma das principais 
colaboradoras do projeto 
base Morungaba / Guarani 

Futebol Clube desde 2018, 
juntamente com o Cen-
tro Esportivo 
JBM e o 
Buenópo-
lis Futebol 
Clube.  

Prof. Julio do 
Vadu

Avenida Francisco Sales Pires, nº 77
 (19) 99729-5681

@danipereira_unhasdefibra
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET
Higiene Bucal: A importância da 
escovação dentária do seu pet

A importância da es-
covação dos dentes dos 
pets não é apenas para 
que eles tenham dentes 
bonitos ou que evite o 
bafinho… mas, sim, pois 
as placas que se formam 
nos dentes e gengivas são 
prejudiciais à saúde de-
les, cheias de bactérias 
que podem causar muitos 
problemas, como cáries 
em excesso e tártaro. Es-
tas bactérias podem tam-
bém ir para a corrente 
sanguínea e causar pro-
blemas mais sérios e até 
com risco de morte, como 
infecções graves, proble-
mas cardíacos, renais, in-
testinais e hepáticos.

Mas, cuidado, você 
não pode usar a sua pas-
ta dental ou a do seu filho 
pequeno, pois o gel dental 
de humano é tóxico para 
o seu pet. Assim como a 
escova dental também, in-
dicada e autorizada pelo 
veterinário.

É recomendado escovar 
os dentes de cães e gatos 
ao menos uma vez por dia 
ou pelo menos três vezes 
na semana já vai minimi-
zar bastante os problemas 
que podem ocorrer com a 
falta da escovação. Mas a 
frequência de escovação 
depende de diversos fato-
res, como idade, raça, por-
te, dieta e tempo de masti-

gação. É muito importante 
habituá-los deste processo 
desde filhotes para facili-
tar o processo, é como um 
treino para ensiná-lo qual-
quer outra ação necessária 
para a qualidade de vida 
dele, como escovar os pe-
los, dar banho, limpar os 
ouvidos…

Fique de olho com al-
guns sinais que podem 
indicar doenças dentárias 
no seu pet: hálito com 
cheiro forte, baba exces-
siva, gengivas vermelhas, 
inflamadas ou sangrando, 
manchas nos dentes, for-
mação de placas, depres-
são, entre outros.

Consulte o seu médico 

DIVULGAÇÃO

Relatos pets
Oi aumigos! Meu nome 

é Lua Vairo. Tenho 1 ano e 
4 meses, sou fêmea e da 
raça Border Collie, de co-
loração Blue Merle.

Minha família foi me 
buscar com 45 dias e logo 
nos primeiros dias já ga-
nhei minhas primeiras 

bolinhas. Já fui castrada. 
Amo pessoas, cachorri-
nhos e adoro ganhar beiji-
nhos de todo mundo.

Hoje em dia tenho uma 
rotina bem movimenta-
da. Gosto de passear de 
manhã e depois do tra-
balho das minhas mães. 

Tiro umas boas sonecas e 
fico pedindo petiscos logo 
quando eu acordo.

Mas, o que eu mais gos-
to de fazer mesmo é brin-
car de bolinha, mas não é 
qualquer uma não, tá?! É 
VIRTUAL, sim VIRTU-
AL e que se chama “buli”.

Deixa-me explicar: 
Primeiro eu fico atrás da 
minha mãe para ela me le-
var no espaço pet que tem 
no meu prédio, mas aí eu 
arrasto mais alguém pra ir 
junto. Assim, fica uma de 
cada lado do campo fin-
gindo que tem uma bola 

bolinha virtual nas mãos e 
eu fico correndo tentando 
pegar de “mentirinha”. Eu 
me divirto tanto que logo 
minha língua já tá pen-
durada pra fora e eu fico 
felizona.

Na hora de dormir, eu 
até posso ficar na minha 

caminha da Barbie, mas 
eu gosto mesmo de ficar 
no meio do meu pai e da 
minha mãe, pois eu rece-
bo muito carinho e fico 
quentinha.

E quem quiser me co-
nhecer melhor, me segue lá 
no instagram: @luavairo 

Escovar os dentes do seu pet é um dos cuidados frequentes com o 
seu cão ou seu gato para garantir a saúde e qualidade de vida deles

veterinário de confiança 
com frequência, siga as 
orientações 

É isso pessoal! 

Nos vemos na próxima 
edição. Aproveite e confi-
ra o relato pet desta sema-
na. Quer contar um pouco 

da história de seu pet? 
Nos envie, afinal quem 
não tem uma história legal 
para contar de seu amigão. 



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

14 de maio de 2022Vem comigo

Muitos falam em lei do retorno, justiça divina ou até 
mesmo aqui se faz, aqui se paga. Só que eu quero 
que você olhe essa sentença pela ótica do que vem 
espalhando por aí. 
Já houve dias que você acordou atrasado e afirmou 
‘meu dia vai ser uma droga’. Bateu o dedinho na 
quina do sofá e pensou ‘que merda’. Entrou no car-
ro e lembrou que esqueceu alguma coisa dentro de 
casa. Chegou no trabalho já estressado, teve dor de 
cabeça, e um dia nada produtivo... enfim... se iden-
tifica?
Pois é, tudo isso pode ter sido fruto daquele pensa-
mento lá no início do dia que você disse, “MEU DIA 
NÃO VAI SER BOM”.
A verdade é que quanto mais você se concentra em 

coisas negativas, mais elas acontecerão. Por isso 
parece que quando uma pequena coisa de errado 
acontece, tudo desmorona como uma pilha de do-
minós. 
E quando você toma consciência disso, o contrário 
também é real. Quando pensamos em coisas boas, 
acordamos e agradecemos pela vida, tudo se torna 
mais leve, e coisas boas vem.
Por isso, concentre -se em dar significados mais co-
erentes para aquilo que você quer para você!
Já agradeceu hoje?
Ainda não? Então agradece!
Eventos externos não têm significado algum, a não 
ser aqueles que nós mesmos damos!
Com amor, Fabiane Figueiredo

01- Modelo wide leg 
O próprio nome indica que essas cal-

ças são mais compridas e de cintura alta. 
Ajudam a equilibrar tanto a zona das an-
cas como os ombros, além de marcarem 
a cintura favorece todos os biotipos. 

02- Modelo skinny
Esse modelo tem um caimento mais 

justo e evidencia as formas que favore-
cem o biotipo ampulheta. Essa modela-
gem é ideal para quem deseja evidenciar 
as curvas, o biotipo triângulo invertido 
deve evitar esse modelo.

03- Modelo reto 
As calças retas são jeans mais tradi-

cionais o corte é reto da zona do joelho 

até os pés a cintura pode ser média ou 
alta. Favorece todos os biotipos, porém 
quem tem o biotipo retângulo deve to-
mar cuidado para não tirar ainda mais 
as formas excelente opção para triângulo 
invertido e plus size. 

04- Modelo mom 
As calças mom são inspiradas nos 

anos 90 com a cintura mais fina e mais 
soltinha ao longo do comprimento e afu-
nila no tornozelo favorece todos os bioti-
pos não marcam a silhueta essa modela-
gem ajuda a marcar a cintura. 

05- Modelo pantacourte
Essa modelagem de calça é mais flui-

da de corte reto e mais largos são versá-

teis e deixam o look bem elegante. Por 
serem mais curtas, criaram a ilusão de 
encurtamento da silhueta, uma boa dica 
é optar por modelos de cintura alta e sa-
patos nudes. 

06- Modelo slouchy/buggy 
É uma modelagem mais larga com 

elástico na área da cintura é mais reta na 
área das pernas por dar bastante volume 
na região do abdômen é uma excelente 
opção para o biotipo triângulo invertido.

07- Modelo flare 
Inspirada na década de 70 essas cal-

ças são mais justas na área da cintura e 
vão alargando ao longo da perna. Essa 
modelagem favorece todos os biotipos. 

As calças ideais para cada biotipo

Você já parou para pensar no quanto isso é real?

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi

Fabi Franco
@fabi_franco

Com certeza você já ouviu falar sobre skincare, certo? E cada dia mais essa prática 
ganha espaço no universo da beleza.
O termo Skincare vem do inglês, que significa cuidados com a pele, que vem sendo 
utilizado no Brasil e outros países para denominar a rotina de cuidados diários com 
pele do rosto e pescoço. Entretanto, para criar sua rotina é importante observar o 
que mais é essencial para sua pele, por exemplo, na Loja Paula Savioli você encontra 
o Sérum anti oleosidade, para peles mistas e oleosas, que ajuda a diminuir a 
oleosidade da pele, deixando a pele mais hidratada e prevenindo acnes, o melhor 
que custa apenas 10 reais.

Lembre-se de sempre procurar o produto ideal para ajudar no seu dia a dia.

Dicas para garantir seus produtos: siga @lojapaulasavioli

Você sabe a importância de nutrir seus 
relacionamentos?
Eu quero te contar uma história e ela fala 
sobre um homem e seu jardim fechado. 

Havia um homem que tinha um jardim 
rodeado por muro alto e somente uma 
porta de entrada e saída. Dentro do jar-
dim havia vários tipos de flores, plantas 
e árvores das mais belas variedades. 

Quando esse homem construiu o jardim, 
ele fez questão de plantar cada semente 
segundo o seu gosto, e cada uma delas 
foram escolhidas a dedo. 
Ele amava muito o seu jardim a ponto de 
ir todos os dias cuidar e cultivar as se-
mentes para que crescessem e ganhas-
sem a sua verdadeira forma, e ele fez isso 
até que o jardim florescesse e ficasse ex-
tremamente lindo. 

Depois de ver o resultado de seu trabalho 
e contemplar a beleza de seu jardim ele 
voltou para a sua casa satisfeito e feliz, 
pensando não precisar fazer mais nada.

Dias, meses e anos se passaram até o ho-
mem voltar ao seu jardim novamente, ele 
acreditava que o jardim sobreviveria tran-
quilamente a todas as estações do ano 
sem nenhum cuidado ou proteção.  Quan-
do ele abriu a porta e olhou para  o seu tão 
amado jardim ele percebeu que as flores 
haviam morrido, e muito mato havia cres-
cido ali, as árvores estavam secas e sem 
frutos e as plantas quase não podiam ser 
vistas porque estavam cobertas pelo mato 
alto. O homem ficou extremamente triste 
ao ver todo o seu trabalho e investimento 
de tempos destruído e então chorou, por-
que seu jardim já não tinha mais vida.

Então ele olhou e percebeu que se qui-
sesse resgatar seu jardim ele precisaria 
investir novamente esforço, dinheiro 
e tempo nele e que para mantê-lo ele 
precisaria cuidar de seu jardim todos os 
dias.

Assim como nessa história, nós preci-
samos cuidar e nutrir nossas relações 
mais importantes, seu relacionamento 
com seus filhos ou cônjuge é como um 
jardim, mesmo que você pense que está 
tudo ótimo e que não esta fazendo nada 
de errado, o simples fato de não fazer 
nada gerará consequências que muitas 
vezes sob a influência das estações da 
vida essas relações podem não suportar 
e vir a sucumbir. 

Por isso, precisamos diariamente cuidar, 
amar, respeitar e honrar com ações, pa-
lavras e tempo de qualidade as pessoas 
a quem amamos. 
Nenhum relacionamento sobrevive-
rá sem o alimento correto, para cada 
semente há um cuidado específico e 
precisamos estudar e aprender a neces-
sidade de cada uma delas e para não 
perdermos o investimento que fazemos 
a essas pessoas e a qualidade de nossos 
relacionamentos nós precisamos estar 
sempre sensíveis para ver o que cada 
um deles precisa. 

De família para família, desejo que você 
invista tempo de qualidade, dinheiro e 
muito amor em forma de ações e pala-
vras em suas relações mais importantes 
e ainda que aos seus olhos esteja tudo 
perfeito, não deixe de cultivar e nutrir 
essas relações para que elas não ve-
nham morrer.

Rotina de Skincare 
Vitória Savioli 

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

Cultivando os relacionamentosDIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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A noite de quinta-feira, 12, reuniu, em Jaguariúna, o 1º Encontro de liderança PSB. Organizado por Junior Teixeira, o encontro contou as 
presenças de Jonas Donizette, ex-prefeito de Campinas e Wandão, atual vice-prefeito de Campinas. A pauta do encontro abordou a carreira e a 
atuação do partido PSB no interior de São Paulo.

1º encontro de líderes PSB

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

Terreno 1080m2...documentação em perfeita ordem

Boituva/ região de Sorocaba

Contato 19.994788707 (Proprietário)

VENDE-SE

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

• 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

 EDITAL PARA Convocação Assembleia Geral Ordinária de Fundação   
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS DAS PESSOAS IDOSOS – Modalidade virtual. 
 

 

Brasília, 16 de abril de 2022. 

 AS Pessoas Idosas. 

 Ref.: Convocação Assembleia Geral Ordinária de Fundação   ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS  DAS 

PESSOAS IDOSOS – Modalidade virtual. 

 Prezados Senhores, 

Convocamos as PESSOAS IDOSOS, residentes nos Estados, e noDstrito 

Federal da República Federativa do Brasil,para participarem da  Assembleia 

Geral Ordinária de Fundação   ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS 

DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS  DAS PESSOAS IDOSOS – 

Modalidade virtual, tendo em vista que não há, nenhum dispositivo contrário à 

sua realização. 

 Data: Segunda-feira, 16/05/2022 

Início:as 19:00h em primeira convocação caso tenha atingido o quórum legal ou 

em segunda chamada às 19:15 com qualquer dos presentes. 

Término  as 20:00 com tolerância de 30 minutos 

Realização  : Plataforma Zoom.us ou similar 

  

. 

 A realização desta assembleia atende ao artigo 1350 do código civil,e aprovação 

do estatuto, e, eleição da primeira direção conforme estatuto aprovado  na 

assémbleia geral convocada para as finalidades .  

 PAUTA DO DIA:  

1. Eleição do presidente da mesa e secretário da assembleia; (05 min) 

2. . leitura e aprovação do estatuto; 

3. Eleição da diretoria da entidade 

 

1. O Edital de Convocação será disponibilizado no DOU e, nas midias 

digitais. 

2. As Pessoas Idosas presentes a assembleia interessados em participar 

dos cargos eletivos, previstos na convocação, deverão formalizar seu interesse 

através do envio de manifestação 10 minutos após inicio da assembleia.  

4. Em caso de empate nas eleições, para os cargos eletivos, fica desde já 

definido que o critério de desempate será o de maior idade conforme legislação 

eleitoral do país. 

 

Roque Assunção da Cruz 

Coordenador da Comissão Organizadora da Associação 
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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:

BRUNO ZANARDELLI DOS SANTOS e RENATA KOBO-
RI. Ele, de nacionalidade Brasileira, personal trainer, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 29 de agosto de 1990, 
residente e domiciliado na Rua José Theodoro de Lima, Nº 
39, Colinas do Castelo, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCO 
ANTONIO DOS SANTOS e de MARLI ANETE DOS SAN-
TOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, farmacêutica, solteira, 
nascida em ARTUR NOGUEIRA, SP, no dia 12 de maio de 
1986, residente e domiciliada na Rua José Theodoro de Lima, 
Nº 39, Colinas do Castelo, JAGUARIÚNA, SP, filha de NILO 
KENY KOBORI e de TOSHIE GOTO KOBORI. 

LUCIANO MOURA CORREIA e SUELEN GOMES DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, divorcia-
do, nascido em LAGARTO, SE, no dia 15 de março de 1971, 
residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, Nº 119, Vila 7 
de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ ANGELO 
CORREIA e de OTILIA MOURA CORREIA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em LIMEIRA, 
SP, no dia 03 de abril de 1991, residente e domiciliada na Rua 
Dom Pedro I, Nº 119, Vila 7 de Setembro, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de NATAL DE JESUS GOMES DA SILVA e de SIL-
VIA APARECIDA ROHVEDDER DA SILVA. 

VINÍCIUS DE CASTRO COIMBRA DOS SANTOS e MA-
RINA MARTUCCI SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
professor, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 03 de 
junho de 1993, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, 
Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
NAERCIO CORREIA DOS SANTOS e de ELOISA DE 
CASTRO COIMBRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, ad-
vogada, solteira, nascida em AGUAÍ, SP, no dia 10 de maio 
de 1993, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 51, 
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de PAULO 
CELSO MARTINS DA SILVA e de MARIA DE LOURDES 
VASCONCELLOS MARTUCCI SILVA. 

JEAN CARLO MARQUES e ELISANGELA SILVA MAR-
QUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, bancário, divorciado, 
nascido em MOGI GUAÇU, SP, no dia 13 de janeiro de 1975, 
residente e domiciliado na Rua Sisti, Nº 306, Jardim São Cae-
tano, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO MARQUES NETO 
e de MARIA APARECIDA BERNARDES MARQUES. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, empresária, divorciada, nascida 
em SÃO PAULO, SP, no dia 09 de fevereiro de 1975, residen-
te e domiciliada na Rua Sisti, Nº 306, Jardim São Caetano, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de DAVILSON GONZAGA DA 
SILVA e de JUCELINA MARIA DE SOUZA SILVA. 

MIGUEL TOMÉ e MARLI DIOLINA BARBOSA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, operador de máquina, solteiro, nas-
cido em SANTA RITA DE CALDAS, MG, no dia 01 de julho 
de 1980, residente e domiciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO TOMÉ e 
de ANA MOREIRA TOMÉ. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
agente de educação, solteira, nascida em NEPOMUCENO, 

MG, no dia 24 de novembro de 1978, residente e domiciliada 
na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de JOÃO FERREIRA BARBOSA e de ZITA ROSA 
BARBOSA. 

JONATHAN DE SOUSA GODOI e SAMARA GRACILIA-
NO FARIAS. Ele, de nacionalidade Brasileira, Operador de 
empilhadeira, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 21 de novembro de 2000, residente e domiciliado na Rua 
Francisco Vicente Simoso, Nº 425, Jardim Europa, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de JEFERSON APARECIDO DE GODOI 
e de MIRIAM SANTANA DE SOUSA GODOI. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em CAMPINA 
GRANDE, PB, no dia 17 de janeiro de 2002, residente e do-
miciliada na Rua Ludovico Tonini, Nº 60, Capotuna, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de GENILSON DE FARIAS SILVA e de 
IZAMARA GRACILIANO DE SOUZA FARIAS. 

PATRICK HERNANDES IGNACIO e MARIA DA VITÓ-
RIA BEZERRA DE LIMA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
operador de máquina pleno, solteiro, nascido em JAGUARI-
ÚNA, SP, no dia 27 de outubro de 1979, residente e domi-
ciliado na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de FRANCISCO IGNACIO e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO IGNACIO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, psicóloga, solteira, nascida em SOLÂNEA, PB, no 
dia 14 de julho de 1988, residente e domiciliada na Rua Nair 
Peternella Brancalhone, Nº 131, Vila Jorge Zambon, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JOÃO SALUSTIANO DE LIMA e de 
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DE LIMA. 

JOÃO RAFAEL ARCHANJO DE OLIVEIRA e NOEMI 
GONÇALVES DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
contador, solteiro, nascido em OSASCO, SP, no dia 19 de julho 
de 1983, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JAIR ARCHANJO DE 
OLIVEIRA e de CLEIDE JESUS BUENO DE OLIVEIRA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, analista de logística, solteira, 
nascida em BARUERI, SP, no dia 03 de fevereiro de 1988, re-
sidente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 51, Vargeão, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ IRISMAR RODRIGUES DA 
SILVA e de SINFOROSA GONÇALVES DA SILVA. 

ANTONIO CARLOS FARIA e PRISCILA DANIELE DE 
ALMEIDA. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, di-
vorciado, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 06 de fevereiro 
de 1984, residente e domiciliado na Rua Mangueira, Nº 53, Jar-
dim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ HENRIQUE 
FARIA e de ALZIRA MARÇAL FARIA. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, empresária, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 01 de novembro de 1983, residente e domiciliada na Rua 
Mangueira, Nº 53, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ISAEL BENEDITO DE ALMEIDA e de SUELI APARECIDA 
RODRIGUES SILVA DE ALMEIDA. 

LUCIANO DA COSTA MOTA e KELLY VANESSA LAU-

RENO GOMES. Ele, de nacionalidade Brasileira, líder de 
produção, divorciado, nascido em PETRÓPOLIS, RJ, no dia 
31 de maio de 1967, residente e domiciliado na Rua Pedro 
Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de LAERTE HANG MOTA e de LILIA DA GLORIA DA 
COSTA MOTA. Ela, de nacionalidade Brasileira, analista de 
sistema de gestão, divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, 
no dia 22 de abril de 1981, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de WALTER LAURENO GOMES e de SOLANGE 
DE OLIVEIRA DANTAS. 

PEDRO HENRIQUE MARQUEZ MACHADO e CAMI-
LA CAMACHO MAURO. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, Engenheiro de telecomunicações, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 21 de dezembro de 1993, residen-
te e domiciliado na Rua Carlos Ferrareto, Nº 124, Jardim 
Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ APARECIDO 
MACHADO e de ELISABETH APARECIDA MARQUEZ 
MACHADO. Ela, de nacionalidade Brasileira, engenheira de 
telecomunicações, solteira, nascida em AMERICANA, SP, 
no dia 19 de março de 1996, residente e domiciliada na Av. 
Bandeirantes, Nº 770, Recanto, AMERICANA, SP, filha de 
OTAIR JOSÉ MAURO e de MARIA IMACULADA CAMA-
CHO MAURO. 

ROBSON GARUTTI e DANIELA INDALÉCIO GIOPPA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, professor, divorciado, nasci-
do em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 19 de novembro de 1976, 
residente e domiciliado na Estrada Municipal JGR-317 - Fran-
cisca. Van der Bruggen Granchelli, Nº 964, Residencial Borda 
da Mata, JAGUARIÚNA, SP, filho de JACKSON GARUTTI 
e de ANA MARIA GARUTTI. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, florista, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no 
dia 08 de outubro de 1980, residente e domiciliada na Estrada 
Municipal JGR-317 - Francisca. Van der Bruggen Granchelli, 
Nº 964, Residencial Borda da Mata, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de MARCOS ANTONIO GIOPPA e de MARIA REGINA 
INDALÉCIO. 

MATHEUS PINTO MOREIRA e CAROLINE MANETTA 
PANIGASSI. Ele, de nacionalidade Brasileira, bancário, sol-
teiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 03 de março de 
1989, residente e domiciliado na Av. Antarctica, Nº 720, Santa 
Úrsula, JAGUARIÚNA, SP, filho de NELSON DE OLIVEI-
RA PRATA PINTO MOREIRA e de MARTHA GRUBER. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, advogada, solteira, nascida 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 15 de janeiro de 1990, resi-
dente e domiciliada na Av. Antarctica, Nº 720, Santa Úrsula, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de GLAUCIO APARECIDO PANI-
GASSI e de LENITA MANETTA PANIGASSI. 

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

JAGUARIÚNA, 12 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 13 de maio de 2022 à 19 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: Recepcionista 40h – Artur Nogueira   
Classificação Candidato 
10º Jose Batista Pereira  

 
Holambra, 13 de maio de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2017 

 
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 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 13 de maio de 2022 à 19 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 001/2017. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FUNÇÃO: Fisioterapeuta 20h – Holambra   
Classificação Candidato 
01º Rafael Henrique Dalera 

 
Holambra, 13 de maio de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 


