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Membros do Conselho do Meio 
Ambiente de Jaguariúna tomam posse

Encontro regional do PSB 
reúne 1500 pessoas

A final da Taça Ouro do Ama-
dorzão 2022 foi realizada em 
disputa entre os times Roseira 

e Jardim Eliza. Com o apoio da 
torcida e o placar em 3x0, a Ro-
seira consagrou-se campeã no 

campo do Centro de Lazer do 
Trabalhador “Lebrão”.

Para esta competição, a ideia 

do time foi montar uma equipe 
forte, unida e humilde, com jo-
gadores de características dife-

rentes, mesclando juventude com 
experiência e, desse modo, a con-
quista aconteceu.              Página 3

IVAIR OLIVEIRA

Roseira é campeã da Taça Ouro 
do Amadorzão 2022

Dicas de cuidados com cães e 
gatos nas festas juninas

Encantamento do cliente – 
um projeto sem fim

Os integrantes do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (Comdema) de Jagua-
riúna tomaram posse nesta se-

mana em cerimônia realizada no 
Paço Municipal, que contou com 
as presenças do prefeito Gustavo 
Reis, da vice-prefeita e secretá-

ria municipal de Meio Ambien-
te, Rita Bergamasco, e da dire-
tora de Meio Ambiente, Aline 
Granghelli Catão.          Página 4

Página 18 Página 8

Jogadores comemoram a conquista

No sábado, 28, em Campi-
nas, ocorreu um encontro polí-
tico com o objetivo de reforçar 
o PSB no município, no Estado 
e a nível nacional. O PSB é um 
partido que tem se consolidado 

cada vez mais e crescido, tor-
nando se um dos partidos mais 
importantes com pré-candidatu-
ras em todas as esferas de cargos 
para este ano. 

 Página 8

Próximos eventos e reuniões estão sendo definidos

SAMUEL OLIVEIRADIVULGAÇÃO

Jardim Eliza conquistou o segundo lugar da competição
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Não é segredo para ninguém que o número 
de casos de infectados com a Covid-19 tem 
aumentado. Mas será que é possível se prote-
ger e minimizar os danos individuais e coleti-
vos nessa nova onda da pandemia?

Existem pelo menos cinco medidas que di-
minuem o risco de infecção, de desenvolver as 
formas graves da doença ou ao menos evitar 
a transmissão do vírus para outros. Elas in-
cluem vacinação em dia e uso de máscaras em 
determinadas situações, entre outras. 

Pois bem, a vacina contra a covid-19 não 
impede a infecção pelo coronavírus, ainda 
mais com a circulação das novas variantes, 
como a ômicron e suas derivadas. Mas é con-
senso entre os especialistas da área que as do-
ses do imunizante são primordiais para dimi-
nuir a gravidade do quadro.

Ou seja: estar com o esquema vacinal em 
dia pode até não evitar que você pegue o vírus, 
mas na maioria das vezes torna os sintomas 
mais leves, sem necessidade de partir para 
uma internação ou o uso de remédios anti-in-
flamatórios e máquinas para a oxigenação do 
organismo.

Os dados de vida real mostram como a 
vacinação foi essencial para diminuir a taxa 
de hospitalizações e mortes desde o início da 
pandemia: a média móvel diária de óbitos no 
país chegou a 3 mil em abril de 2021. Com 
o avançar da campanha de imunização, esse 
número foi se reduzindo pouco a pouco — 
atualmente, essa taxa está em 109, um valor 
27 vezes menor.

Portanto, verifique se sua carteirinha está 
em dia e cuide-se. Sua saúde não é brincadeira.
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COBERTURA

• Amparo
• Artur Nogueira
• Campinas
• Cosmópolis
• Engenheiro Coelho
• Holambra
• Hortolândia

• Jaguariúna  
• Monte Alegre do Sul
• Morungaba
• Paulínia
• Pedreira  
• Sto. Antonio de Posse  
• Serra Negra

Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

A Secretaria de Planejamen-
to realizou debates públicos 
sobre o novo plano em discus-
são em novembro de 2021. Ele 
seguiu para o Legislativo Mu-
nicipal que realizou também 
Audiências Públicas. Parabéns 
a ambos! O essencial é ouvir as 
reivindicações em benefício de 
Jaguariúna . Como cidadão que 
procura acompanhar a luta pela 
Preservação do Patrimônio His-
tórico, coordenador da Casa da 
Memória Padre Gomes, mem-
bro do CONPHAAJ, e ex pre-
sidente tenho visto obstáculos 
enfrentados, em se tratando de 
preservar a memória, a história, 
a identidade deste município 
e de seu povo. O desenvolvi-
mento da cidade deve fazer-se 
planejadamente sem destruir a 
sua paisagem cultural. Há mo-
numentos construídos desde o 

final do século XIX, até meados 
do século XX que são caracte-
rizados por singular estilo ar-
quitetônico que fotografam toda 
essa época. São imóveis que 
mostram uma história que ja-
mais pode ser varrida de nossas 
ruas. Até ocorrer o lento pro-
cesso de Inventário e Tomba-
mento deles pelo CONPHAAJ 
, correm sério risco de desapa-
recimento. Muitas construções 
encontram-se selecionadas e 
votadas no Cadastro do Pa-
trimônio Histórico Municipal 
desde 2012. Não obterão alvará 
de demolição. Grande número 
destes imóveis foram destruídos 
nas últimas décadas. Alguns de-
les foram já descaracterizados 
em sua Arquitetura original por 
catastróficas reformas, sem ar-
quiteto. Os conselheiros e cida-
dãos reivindicam que se inclua 

no citado Plano Diretor do Mu-
nicípio, o zelo pela preservação 
e manutenção arquitetônica dos 
patrimônios municipais. Pos-
sam as construções antigas se-
lecionadas no referido cadastro 
terem asseguradas legalmente 
sua preservação pelo novo Pla-
no Diretor. O hipercentro his-
tórico teve seus limites defini-
dos em Reunião CONPHAAJ/ 
2020.. É imprescindível neste 
novo Plano Diretor constar um 
respeito para com a memória, 
para com a História, para com 
a Identidade de seu povo e da 
cidade assim como assegurar a 
seus proprietários condições bá-
sicas de mantê-los. Essa arqui-
tetura deve ser mantida e restau-
rada. Pode e deve ser explorada 
pela Economia, investindo em 
seu comércio; pelo Turismo, 
investindo em sua despoluição 

visual, restaurando a sua origi-
nalidade e complementando-a 
com calçadões e calçadas pla-
nas. Urge incentivar seus pro-
prietários com benefícios fiscais 
concretos. Clama-se através de 
várias gestões administrativas 
pela Isenção do IPTU aos pa-
trimônios inventariados, pois 
os mesmos já estão para todos 
os efeitos preservados: 1º- Isen-
ção de IPTU para os imóveis 
já preservados. Há necessidade 
de criação de um Fundo Muni-
cipal para manutenção do imó-
vel já inventariado : pinturas, 
reformas, adequações internas 
para sua exploração comercial: 
2º- Criação de um Fundo Muni-
cipal de proteção ao Patrimônio 
Histórico. Sejam beneficiados 
os proprietários de Patrimônios 
Preservados com a concessão de 
bônus comerciáveis e também 

com permissão legal especial 
para novas construções em ou-
tras áreas : 3º- Transferência do 
Potencial Construtivo. Não se 
substituem Patrimônios Históri-
cos de um centro histórico por 
edifícios residenciais modernos. 
Há espaços novos para bairros 
modernos vizinhos ao marco 
zero da cidade. “Cada coisa no 
seu lugar. Cada lugar com sua 
coisa.” Planejemos com visão e 
cuidado o crescimento de Jagua-
riúna! Nossa terra e nosso povo 
merecem por direito a sua Histó-
ria! A Câmara Municipal dotada 
de nobres vereadores tem sido a 
caixa de ressonância das aspira-
ções do povo desta terra. Tal qual 
do Executivo contamos com sua 
aquiescência. 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Plano Diretor na Câmara Municipal

João Rodrigues*

O tão aguardado mês de ju-
nho chegou, o mês JUNINO,  
momento muito aguardado por 
todos, já que nos últimos 2 anos 
(2020 e 2021) não tivemos os 
festejos juninos no Brasil. Ain-
da convivemos com o vírus da 
Covid, utilização em alguns am-
bientes das máscaras de forma 
obrigatória e outros de forma op-
cional, mas cabe ao Líder Junino 
conscientizar as pessoas sobre 
os cuidados a serem tomados, 
como o de seguir a orientação 
dos protocolos sanitários vigen-
tes e enfatizar aos mesmos sobre 
a empatia com o próximo.

Em Jaguariúna teremos a vol-
ta da tradicional CAVALARIA 
ANTONIANA, ela que teve a 
frente grandes líderes como o 
saudoso Padre Antonio Joaquim 
Gomes. Começou há mais de 50 
anos com o Líder Sr. Anísio Ge-
raldo de Aguiar carinhosamen-
te chamado de Anísio Ferreiro, 
que por seu amor a um animal 
de estimação á égua CABANA 
a qual num momento impensado 

a vendeu, mas depois fez uma 
promessa e conseguiu o animal 
de volta, por isto desfilava com 
amigos levando uma imagem de 
Santo Antônio no desfile, muitos 
amigos estiveram à frente desta 
tradicional Cavalaria, mas não 
poderia deixar de destacar o meu 
querido e inesquecível irmão 
Antonio Aparecido Rodrigues 
dos Santos, o Lebrão, que visi-
tava diversas propriedades rurais 
de MG, com o intuito de convi-
dar os moradores de lá, para vi-
rem desfilar e trazerem seus car-
ros de boi, tornando a Cavalaria 
uma festa que reunia dezena de 
milhares de pessoas e que leva 
até o hoje o nome de Jaguariúna 
como um dos destinos do Turis-
mo Religioso pelo Brasil.

Dia 24 de Junho é o momen-
to de festejar São João, São João 
Batista aquele que anunciou a 
BOA NOVA (Boa Notícia), a 
vinda do Cristo, Filho de Deus, 
Salvador da humanidade e que 
renovaria todas as coisas, tam-
bém coube a João Batista batizar 

Cristo no Rio Jordão, e como 
Boa Notícia  sempre é BEM 
Vinda, tivemos dias atrás o iní-
cio da Feira Noturna no Parque 
Santa Maria em Jaguariúna, isto 
tem possibilitado que mais de 60 
empreendedores possam vender 
seus produtos e assim melhorar 
sua renda, além de ser local de 
lazer para a família,  vem atrain-
do turistas que nos visitam, co-
nhecem a nossa culinária, artesa-
nato, cultura,  comem, bebem e 
compram movimentando nosso 
comércio.

Para encerrar o mês (dia 29) o 
festejo é para São Pedro, aposto-
lo de Jesus, momento de grande 
celebração religiosa, Pedro que 
se tornaria o primeiro Papa.

Líderes do mês de junho que 
devem servir de inspiração para 
os líderes empresariais do mun-
do de hoje, eles que tiveram 
muita fé, e isto é fundamental 
para que um negócio dê certo, 
duas características de compor-
tamento empreendedor estuda-
das no Seminário EMPRETEC 

são: CCE – PERSISTÊNCIA e 
CCE – INDEPENDÊNCIA E 
AUTOCONFIANÇA.

O mês de junho também re-
serva uma boa notícia para os 
desenvolvedores de sistemas, 
vem ai o JAGUARIÚNA TECH, 
mais de 190 cursos de capacita-
ção gratuitos para você se aper-
feiçoar ou se tornar um desenvol-
vedor de software, um mercado 
que hoje tem disponível mais de 
400 mil vagas e que tem careci-
do de profissionais, então chega-
rá a nossa cidade este importante 
projeto, para que você que gosta 
desta área se desenvolver, e o 
legal é que não é preciso já ter 
aprendido nada, você começará 
a conhecer do Zero, seja em qual 
trilha (linguagem) você opte em 
começar a aprender.

Nossa cidade e região possui 
grandes empresas do setor de 
tecnologia e também toda em-
presa hoje em dia precisa de um 
profissional deste setor, por isto 
se faz necessário capacitar pro-
fissionais para esta área, tanto é 

que o Governo do Estado de São 
Paulo, também está com vagas 
abertas para o programa www.
novotec.sp.gov.br, para você fa-
zer um curso técnico e profis-
sionalizante de forma gratuita e 
online, e se for estudante pode 
receber ainda o bolsa-auxílio aos 
estudantes.

Bora festejar Santo Antônio, 
São João, São Pedro e as Boas 
Notícias que estão chegando 
toda semana, confirmando a 
previsão de que a cidade de Ja-
guariúna e nossa Região do Cir-
cuito das Águas Paulista, serão 
destaque a nível nacional no de-
senvolvimento, gerando grandes 
oportunidades de emprego e me-
lhorando a renda da nossa gente.

Viva os Líderes Juninos e 
toca a música sanfoneiro!!!  

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 

Negócios – Empreendedor do 
Bem

O Líder junino
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Destaque

Roseira é 
campeã da 
Taça Ouro do 
Amadorzão 
2022
Jardim Eliza conquistou o 
segundo lugar da competição

IVAIR OLIVEIRA

rega elas até hoje. Sempre 
fez ótimos times e teve 
muitos títulos. 

Para esta competição, 
a ideia do time foi montar 
uma equipe forte, unida e 
humilde, com jogadores 
de características diferen-
tes, mesclando juventude 
com experiência e, desse 
modo, a conquista acon-
teceu.

Samuel, que carrega 
o bairro em seu coração, 
dedica o título para toda a 
comunidade. “Meus prin-
cípios educativo, social e 
familiar vem desse bairro 
onde nasci e cresci e tenho 
laços até hoje. Então dedi-

co esse título a todos mo-
radores do bairro Roseira 
de Cima. Quem mora e 
quem de alguma forma 
fez parte da comunidade, 
o título é de vocês!”, fina-
liza o campeão.

Vice-campeão e Taça 
Prata

O Jardim Eliza, nas 
redes sociais, agradeceu 
a torcida que sempre os 
apoiou e todos os patro-
cinadores que ajudam e 
fortalecem o time. “Foco 
e determinação são princí-
pios de um campeão. Não 
paramos por aqui”, afirma 
o vice-campeão.

Pela Taça Prata do 
Amadorzão, disputaram a 
final o Audaz e o Engra. O 
Engra sagrou-se campeão, 
mas ambos garantiram o 
acesso para a Taça Ouro 
do ano que vem.

Campeonato Municipal 
de Futebol Sênior

O Amadorzão acabou, 
mas ninguém vai ficar 
parado. A Prefeitura de 
Jaguariúna, por meio da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, já abriu 
inscrições para outra com-
petição. É o Campeonato 
Municipal de Futebol Sê-
nior 2022. A previsão é 

que o campeonato comece 
no dia 19.

Os interessados devem 
montar o time e se inscre-
ver até o dia 9 de junho. Po-
dem participar os homens 
que têm 50 anos completos 
ou a completar neste ano 
(nascidos até 1972). 

A ficha de inscrição é 
entregue na sede secre-
taria de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h. A 
Secretaria de Juventude 
Esportes e Lazer fica na 
Rua Epitácio Pessoa, SN, 
Vila 7 de Setembro. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (19) 
3867-4240.

A final da Taça Ouro 
do Amadorzão 2022 foi 
realizada em disputa entre 
os times Roseira e Jardim 
Eliza. Com o apoio da tor-
cida e o placar em 3x0, 
a Roseira consagrou-se 
campeã no campo do Cen-
tro de Lazer do Trabalha-
dor “Lebrão”.

Jogadores do time tam-
bém foram premiados in-
dividualmente. Paulo le-
vou o prêmio de melhor 
treinador, Marcos Bro-
canello melhor goleiro e 
goleiro menos vazado (3 
gols), Natan melhor late-
ral direito, Samuel Olivei-
ra melhor volante, Daniel 
Dias melhor atacante (5 
gols) e Carlos Franca me-
lhor jogador da final (2 
gols na final).

O melhor volante, Sa-
muel, comemora. “Os prê-

mios individuais vêm pra 
selar uma campanha im-
pecável (fomos campeões 
invictos). Ficamos felizes 
com os premiados que pu-
deram ajudar nossa con-
quista, assim como toda 
torcida que é, e sempre 
será, o combustível dos jo-
gadores e comissão”, diz.

Para ele, esse título é 
muito especial. “Além de 
vir de muito tempo parado 
(pandemia), já fazia um 
tempo que a Roseira não 
tinha um título amador e 
sabemos que isso não é de 
costume pela tradição do 
nosso time”, comenta Sa-
muel.

A Sociedade Esporti-
va Roseira foi criada nos 
anos 60 e fundada nos 
anos 70. É um time de tra-
dição, enraizado. Sempre 
soube suas origens e car-

Jogadores comemoram a conquista

Jardim Elisa Engra Audaz

Uma retomada, 
um recomeço 

da Roseira vitoriosa 
de anos atrás

Samuel Oliveira

“ “
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Jaguariúna

Membros do Conselho do Meio 
Ambiente tomam posse

Prefeitura realiza 3ª edição do mutirão da 
Saúde para ginecologia neste sábado, 04

Cavalaria Antoniana 
é no próximo domingo, 12

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

O conselho é composto por 10 membros titulares e 10 suplentes

Os integrantes do Con-
selho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente (Com-
dema) de Jaguariúna toma-
ram posse nesta semana em 
cerimônia realizada no Paço 
Municipal, que contou com 
as presenças do prefeito 
Gustavo Reis, da vice-pre-
feita e secretária municipal 
de Meio Ambiente, Rita 
Bergamasco, e da diretora 
de Meio Ambiente, Aline 
Granghelli Catão.

O Conselho é composto 
por 10 membros titulares 
e 10 suplentes, com man-
dato de dois anos, sendo 
cinco representantes da 
sociedade civil e cinco 
representantes do poder 
público (confira a relação 
completa dos integrantes 
abaixo). “Em Jaguariúna 
temos feito um trabalho 
bastante árduo, com todo o 
apoio do prefeito Gustavo 
Reis, e esperamos dar con-
tinuidade a essas políticas 
públicas na área ambien-

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
realiza neste sábado, 04, 
a terceira edição do Muti-
rão da Saúde com foco em 
ginecologia. Dessa vez o 
atendimento será realizado 

na Unidade Básica de Saú-
de (UBS) 12 de Setembro.

Além de passar pelo 
atendimento médico, as 
mulheres também reali-
zam exames preventivos. 
Novos mutirões ainda de-
verão ser feitos ao longo 

dos próximos meses, con-
forme a necessidade. De 
acordo com a Secretaria 
de Saúde, o objetivo dos 
mutirões é amenizar os 
impactos caudados pela 
pandemia, reduzindo a 
demanda reprimida.

Depois de dois anos 
sem ser realizada, a tradi-
cional Cavalaria Antonia-
na volta a acontecer em 
Jaguariúna. A 47ª edição 
será realizada no próximo 
domingo, 12, e promete 
matar a saudade dos mo-
radores que sempre acom-
panharam o desfile de 
cavaleiros pelas ruas da 
cidade. 

Aproximadamente mil 
cavaleiros participantes 
devem percorrer 4km em 
cerca de duas horas.  A 
concentração acontecerá 
atrás do Parque dos Lagos 
a partir das 9h30. Já a saí-
da será às 10h, com desti-
no à igreja Nossa Senhora 
Aparecida, no Guedes. 

Ao final da cavalaria, 
em frente à igreja Nossa 
Senhora Aparecida, será 
feita a benção pelo Padre 
Carlos, e distribuição de 
pães aos cavaleiros. Em 
seguida, haverá apresenta-

SAMUEL OLIVEIRA

Em suas duas primeiras edições, o Mutirão da Saúde atendeu mais de 400 mulheres

IVAIR OLIVEIRA

O primeiro registro da Cavalaria Antôniana na Casa da 
Memória de Jaguariúna aponta que ela foi realizada pela 
primeira vez em 1946. Naquele ano, o padre Gomes 
contou com o apoio dos moradores da cidade para 
organizar o primeiro desfile à cavalo em homenagem a 
Santo Antônio.

ção da Orquestra dos Vio-
leiros do Jaguary e venda 

de comidas típicas como 
o bolo do Santo Antônio.

Para participar, não é preciso se inscrever antecipadamente

SAMUEL OLIVEIRA

História 

tal, cada vez mais adequa-
das à nossa realidade. Pa-
rabéns a todos”, diz Rita 
Bergamasco.  

A primeira reunião do 
novo conselho ocorre no 

dia 22 de junho, às 9h, no 
Departamento de Agrope-
cuária e Meio Ambiente da 
Prefeitura de Jaguariúna.  

O Dr. Caius Godoy 
(Dr. da Roça), também 

colunista da Gazeta Re-
gional, faz parte do Con-
selho. “Muito honrado em 
poder representar a OAB 
Jaguariúna no Condema”, 
afirma.

Gilberto Poltronieri
Ely Cristina de Almeida Godoy
Aline Granghelli Catão
Luciana Carla Ferreira de Souza 
Rogério Marçal Rocha Oliveira
Alberto Ferreira Antunes 
Sueli Aparecida Berne
Maria Izabel Nascimento Marcos
João Rodrigues dos Santos
Daiana Gonçalves R. de Oliveira

Isabela Toledo Catão
Edgar Francisco Maldonado Soares 
Walter Ferrari Neto
Silvana Turolla Broleze
Diego Barrozo
Décio José de Souza
Ana Maria Cartarozzi Ferrari
Caius Marcelus Godoy
Katia do Carmo Ferreira Nunes Pires de Camargo
Jéssica Cristina dos Santos 

Titulares

Suplentes 

Composição do Conselho 
de Meio Ambiente:
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Morungaba

Prefeito participa de “Governo 
na Área” em Jundiaí

Campanha do Agasalho arrecada 
mais de uma tonelada em Drive Thru

O prefeito da Estância 
Climática de Morungaba, 
Marquinho Oliveira, par-
ticipou do evento “Go-
verno na Área” no Parque 
da Uva, em Jundiaí na 
sexta-feira, 27. Na opor-
tunidade, por intermé-
dio do deputado estadual 
Edmir Chedid, o prefeito 
Marquinho garantiu a li-
citação da obra da rotató-
ria do Parque das Estân-

cias para o mês de junho, 
juntamente ao governa-
dor Rodrigo Garcia.

“Essa será uma obra 
que o governo irá execu-
tar. O investimento para 
a obra da rotatória do 
Parque das Estâncias irá 
proporcionar um melhor 
acesso aos bairros e prin-
cipalmente segurança para 
a população. Agradeço ao 
deputado Edmir e ao go-

vernador Rodrigo Garcia 
por este autorizo para que, 
em breve, as obras tenham 
início”, comenta o prefei-
to Marquinho.

Durante o evento o go-
vernador liberou R$86,3 
milhões em obras e servi-
ços para a região de Jun-
diaí. Deste total, R$21,4 
milhões são de 16 con-
vênios entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Re-

gional e os municípios de 
Cabreúva, Campo Limpo 
Paulista, Itupeva, Jarinu, 
Louveira e Várzea Pau-
lista. Dentre as obras de 
melhorias estão pavimen-
tação asfáltica de vias 
urbanas de terra, recape-
amento, construção de 
calçadas acessíveis, re-
forma de Unidade Básica 
de Saúde (UBS), entre 
outras.

O Drive Thru da 
“Campanha do Agasa-
lho 2022” realizado no 
sábado, 25, arrecadou 
mais de 1300 kg, entre 
peças de roupa e cober-
tores. A ação realizada 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade contou com 
a participação do Grupo 
Escoteiro “Rota das Es-
tâncias” e com o apoio 
da EPTV Campinas.

A presidente do Fundo 

Social de Solidariedade 
e primeira-dama do mu-
nicípio, Sonia Oliveira, 
informou que depois de 
triados e higienizados, 
os itens arrecadados se-
rão distribuídos às famí-
lias de Morungaba que 
necessitam. “Em nome 
destas famílias que serão 
beneficiadas pelas roupas 
e cobertores, eu agradeço 
o empenho e a dedicação 
de cada escoteiro que par-

ticipou desta ação”, agra-
dece a primeira-dama.

Escoteiros, apoiadores 
e funcionários da equipe 
do Fundo Social estive-
ram presentes em dois 
pontos fixos de arreca-
dação recebendo as do-
ações: um na Praça João 
Pessoa e outro na Praça 
dos Italianos. Os escotei-
ros também percorreram 
os bairros realizando as 
arrecadações.

Aproveitando a ocasião, Marquinho de Oliveira garantiu a 
licitação da obra da rotatória do Parque das Estâncias

Escoteiros, apoiadores e funcionários da equipe do Fundo Social estiveram presentes em dois pontos fixos de arrecadação

Prefeito ao lado de Edmir Chedid e Rodrigo Garcia
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Encontro regional do 
PSB reúne 1500 pessoas

 Campinas

Evento realizado em Campinas reuniu lideranças 
políticas como ex-Governador Geraldo Alckmin, 
Marcio França e o ex-Prefeito Jonas Donizette

DIVULGAÇÃO

Próximos eventos e reuniões estão sendo definidos

No sábado, 28, em 
Campinas, ocorreu um en-
contro político com o ob-
jetivo de reforçar o PSB 
no município, no Estado 
e a nível nacional. O PSB 
é um partido que tem se 
consolidado cada vez mais 
e crescido, tornando se um 
dos partidos mais impor-
tantes com pré-candidatu-
ras em todas as esferas de 
cargos para este ano.

Estiveram presentes 
lideranças de diversas ci-

dades, o que engrandeceu 
o encontro. O ex-Gover-
nador Geraldo Alckmin, 
Marcio França e o ex-Pre-
feito Jonas Donizette. Na 
oportunidade, discursa-
ram sobre o momento po-
lítico atual, a importância 
do Estado de São Paulo 
dentro do cenário econô-
mico e político do Brasil, 
e o futuro de nosso Esta-
do e do Brasil, daqui há 4 
meses, por ocasião da pró-
xima eleição.

O empresário Júnior 
Teixeira destaca a impor-
tância do encontro de gran-
des lideranças políticas 
do Estado de São. “Todo 
cidadão tem que votar e 
votar com a consciência 
de que seu voto representa 
não apenas um ato de ci-
dadania, mas, que elegerá 
os Deputados Estaduais, 
Deputados Federais, Se-
nadores, Governadores e o 
Presidente da República”, 
finaliza Júnior Teixeira.

Hoje fui atendida por um prestador 
de serviços com quem já tive desen-
tendimentos no passado. Em nosso 
último contato, eu havia solicitado um 
prazo para pagamento de faturas. Ele 
presta um serviço contínuo há mais 
de dez anos para nós e o pagamento 
sempre foi feito à vista. A relação já 
estava desgastada. Como cliente, já 
não estava contente, porque todas as 
vezes que precisei de ajuda, este pres-
tador não conseguiu me ajudar, afinal, 
“tudo é tão difícil”. Mesmo assim, os 
ajustes de tabela vinham, e o atendi-
mento continuava sofrível.

Esta semana, recebemos a infor-
mação de que o financeiro da empresa 
não havia aprovado o prazo para fatu-
ramento. Não porque não somos bons 
pagadores, e sim porque o financeiro 
deles analisa “volume de negócios”. 
Assim, optamos por trocar o presta-
dor por outro (que presta exatamente 
o mesmo serviço), que nos deu prazo, 
condições melhores e a promessa de 
um comercial que atendesse nossas 
necessidades. As referências que bus-
camos no mercado são todas positi-
vas. Assim, trocamos de empresa.

No mesmo dia da mudança, o anti-
go prestador soube da troca e entrou 
em contato, confirmando que daria 
o prazo de pagamento que pedimos, 
pois havia “escalado” o assunto para 
a diretoria. Estou aqui, tentando en-

tender por que o comercial não “bri-
gou” por nós enquanto teve a chance.

Nem sempre atendemos com ex-
celência. Porém, se o cliente é im-
portante para nós, ele precisa ser 
nossa prioridade. Precisamos cons-
tantemente analisar como está nosso 
atendimento, obter feedbacks e per-
manecer em estado de melhoria con-
tínua. O que eu posso fazer para me-
lhorar o atendimento de hoje? O que 
eu posso fazer para encantar o meu 
cliente e mantê-lo encantado? Todos 
sabem que é mais caro conquistar um 
novo cliente do que manter um cliente 
antigo. Então, como mantê-lo? Escu-
tando. Não se chateando com as críti-
cas e possíveis falhas que ele aponte. 
O cliente que está criticando está dan-
do a chance de você melhorar. Se ele 
tivesse desistido da sua empresa sem 
dizer nada, você não teria essa opor-
tunidade.

Isso não significa dizer sim para 
tudo. Existe aquilo que está dentro 
do seu alcance e o que não está. Mas 
lutar pelo cliente para que ele tenha 
a confiança de que você faz sempre 
o melhor que pode por ele, fideliza, 
encanta e gera indicações. Seu clien-
te fiel pode ser seu melhor vendedor. 
Enquanto o cliente que não retorna 
mais e ainda fala mal do seu atendi-
mento, pode ser seu pior inimigo.

Para refletirmos.

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Encantamento do cliente um projeto sem fim
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Engenheiro Coelho

Farmácia Universitária é  
inaugurada em Engenheiro Coelho
A farmácia será administrada pelo Centro Universitário de São Paulo

Na segunda-feira, 09, a 
partir das 9h da manhã, na 
Unidade Básica de Saúde 
do Bairro Universitário de 

Engenheiro Coelho, será 
realizada a inauguração da 
Farmácia Universitária. A 
Farmácia Universitária é fru-

to de uma parceria da Insti-
tuição e Prefeitura.

A unidade será adminis-
trada pelo Centro Universi-

tário de São Paulo, campus 
Engenheiro Coelho (Unas-
pec) e deve atender a cida-
de de Engenheiro Coelho, 

focando no atendimento 
primordial na população o 
Bairro Universitário.

De acordo com informa-

ções da assessoria de impren-
sa da instituição, autoridades 
de ambos os órgãos estarão 
presentes na inauguração.

Atendimento é voltado à população o bairro Universitário
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O investidor 360°

D I A  M U N D I A L  D O

05 de junho (Domingo)
às 08h30 no CEMA

CAMINHADA • PLANTIO DE
MUDAS • VISITA AO VIVEIRO

MUNICIPAL E DOAÇÃO DE MUDAS
PARA OS PARTICIPANTES!

Cuidar da natureza é cuidar da vida!

Rua Hilda David Dal'bo, s/n, Bairro de Guedes

em Jaguariúna

PARTICIPE!

Escolas...
O prefeito Gusta-

vo Reis está animado 
com a implantação 
do programa Escolas 
Criativas em Jaguari-
úna. Na aprendizagem 
criativa, os professo-
res são incentivados a 
desenvolver as ativi-
dades com os alunos, 
que aprendem brin-
cando e colocando “a 
mão na massa”. Na 
sexta-feira, Gustavo 
acompanhou a visita 
dos representantes da 
Fundação Lego, os di-
namarqueses Ole Kjær 
Thomsen e Joe Sa-
vage, que vieram co-
nhecer a implantação 
do programa Escolas 
Criativas na rede pú-
blica de Jaguariúna.

...Criativas
“Conhecemos de 

perto o trabalho dos 
alunos do ensino fun-
damental de Jaguariú-
na a partir dos concei-
tos da aprendizagem 
criativa. É um projeto 
mais criativo que o ou-
tro. Alunos e professo-
res estão de parabéns”, 
disse o prefeito. 

Na Unicamp 1
O prefeito de Jaguari-

úna também participou 
nesta semana de uma 
nova reunião na Uni-
camp, ao lado do reitor 
Antonio José de Almei-
da Meirelles, o Tom Zé, 
para discutir o projeto do 
Hospital Metropolitano, 
que vai criar 400 novos 
leitos hospitalares. Esse 
é um projeto defendido 
por Gustavo Reis, que é 
presidente do Conselho 
de Desenvolvimento da 
RMC e conta com apoio 
do deputado federal e 
presidente nacional do 
MDB, Baleia Rossi.  

Na Unicamp 2
Também foi dis-

cutida uma possível 
parceria com a Itália 
na criação de um polo 
tecnológico em Cam-
pinas na área da saú-
de. O ex-secretário 
de Saúde Carmino de 
Souza, atual secretá-
rio executivo estadual 
de Ciência, Pesquisa e 
Desenvolvimento em 
Saúde, além do depu-
tado italiano Fausto 
Longo e do diretor do 
Instituto Movimento 

Cidades Inteligentes, 
Luigi Longo, também 
participaram do encon-
tro. “Projetos que me-
lhoram o atendimento 
à nossa população e 
desenvolvem cada vez 
mais a saúde devem ser 
prioridade e por isso 
seguimos em frente, 
com o apoio também 
do governador Rodrigo 
Garcia, para tornar rea-
lidade esses projetos”, 
disse Gustavo.

Comdema
Os integrantes do 

Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Am-
biente (Comdema) de Ja-
guariúna tomaram posse 
na última terça-feira em 
cerimônia no Paço Mu-
nicipal, que contou com 
as presenças do prefeito 
Gustavo Reis, da vice-
-prefeita e secretária mu-
nicipal de Meio Ambien-
te, Rita Bergamasco. O 
Conselho é composto 
por 10 membros titula-
res e 10 suplentes, com 
mandato de dois anos, 
sendo cinco represen-
tantes da sociedade civil 
e cinco representantes 
do poder público.

 Bastidores do poder

Nosso objetivo aqui 
e construir um alicerce 
para que vocês possam 
se tornar um investidor 
360 ou seja comple-
to em todas as áreas e 
consiga ser constante e 
equilibrado!

Ciclos da vida 
financeira em qual 
você está?

Em cada fase no ci-
clo da vida financeira 
nós temos pretensões 
distintas e visões dife-
rentes tanto do passado, 
quanto do futuro. Fazer 
essas reflexões no pre-
sente, a fim de obter um 
levantamento dos erros e 
acertos que cometemos 
financeiramente é muito 
difícil.

É por isso que, em 
cada etapa da vida, pre-
cisamos estar atentos aos 
planos que pretendemos 
estipular. Dessa forma, é 
possível passar por todas 
as fases com responsabi-
lidade financeira, sem 
enfrentar dificuldades 
no seu sustento.

Quanto custa o seu 
conforto?

Ao se questionar 
quanto custa o seu con-
forto, por exemplo, po-
demos raciociná-lo da 
seguinte maneira:
Dilema 1 – quanto mais 
eu gasto hoje, menos di-
nheiro terei amanhã.
Dilema 2 – quanto me-
nos eu gasto hoje, mais 
dinheiro terei amanhã.

A visão de longo pra-
zo é muito importante 
para o mundo das finan-
ças pessoais.

A função do acúmu-
lo financeiro é essencial 
para que você possa dar 
o ponta pé inicial em sua 
vida financeira, vislum-
brando a longo prazo 
como você deseja estar. 
Depois de acumular di-
nheiro suficiente para 
viver independentemen-
te, chega o momento de 
aumentar a renda e o pa-
trimônio.

Ter uma vida confor-
tável depende, também, 
de quanto você ganha, 
não apenas de quanto 
você gasta. É possível 
viver confortavelmente 
quando o dinheiro ad-
quirido é muito maior do 
que os gastos mensais.

Identifique qual 
fase no ciclo da vida 
financeira você se 
encontra

A maioria das pesso-
as tem sua vida financei-
ra caracterizada por três 
fases distintas. De acor-
do com a fase em que 
você está, é preciso criar 
estratégias específicas e 
assumir diferentes ris-
cos, adequá-los a cada 
momento, para que, caso 
haja alguns percalços no 
caminho, esses possam 
ser mitigados.

1ª fase – ACUMULAR
Este é o momento de 

formar poupança com 

disciplina, além de ter 
uma visão a longo pra-
zo. Nesta fase, é comum 
encontrarmos pesso-
as jovens, entrando no 
mercado de trabalho ou 
com pouca experiência. 
Aqui, é quando o indiví-
duo inicia sua indepen-
dência financeira e co-
meça a conquistar seus 
objetivos com os frutos 
do próprio trabalho.

O objetivo da fase 
de acumulação é juntar 
dinheiro mensalmente, 
transformando isso em 
um hábito na sua vida. 
Esse, também, é o mo-
mento de buscar outras 
formas de renda, com-
plementares ao seu tra-
balho regular. Montar o 
seu próprio negócio, por 
exemplo, é uma alterna-
tiva para completar essa 
fase mais rapidamente.

2ª fase – AUMENTAR
Aqui, a tendência 

e perspicácia é buscar 
aplicações de maior ren-
tabilidade. Na segunda 
fase, a pessoa já con-
seguiu acumular uma 
quantia satisfatória e 
possui um pouco mais 
de equilíbrio financeiro. 
Contudo, é preciso estar 
atento para não adquirir 
gastos muito elevados 
e acabar perdendo o di-
nheiro guardado com 
tanto esforço.

O objetivo, nesse 
momento, é buscar no-
vas formas de rentabi-
lidade, investindo no 
mercado financeiro. 
Mas, para não correr 
riscos, é melhor pensar 
bem antes de escolher o 
tipo de investimento no 
qual você quer aplicar 
seu dinheiro.

Não escolha os inves-
timentos de alto risco se 
você não tem experiên-
cia no mercado financei-
ro. Contudo, você, tam-
bém, não precisa ficar 
preso à poupança, que 
possui baixa rentabili-
dade e dificultará o au-
mento do seu dinheiro. 
Algumas boas opções 
para investir são o CDB, 
COE, Tesouro Direto, 
Fundos Imobiliários e 
Letras de Câmbio, por 
exemplo.

3º fase – PRESERVAR
Esse é o período de 

desfrutar e viver de ren-
da. Quando essa fase 
chega, significa que 
você já acumulou e au-
mentou sua renda sufi-
cientemente para viver 
de modo confortável. 
O objetivo aqui é man-
ter o dinheiro adquirido 
durante a vida inteira, 
sem deixar de recebê-lo, 
mesmo sem estar produ-
zindo no momento.

Ainda assim, quando 
for viver de renda, é pre-
ciso ter cuidado para não 
gastar demais e diminuir 
seu patrimônio conquis-
tado ao longo dos anos, 
com trabalho e investi-
mentos. Mas, é uma fase 
em que se pode aprovei-

tar mais e se preocupar 
menos com acumulação 
e aumento de sua conta 
bancária.

Entretanto, é im-
portante frisar que só 
chega nessa fase quem 
se prepara com muitos 
anos de antecedência. 
Uma opção é buscar 
uma previdência priva-
da, enquanto ainda está 
trabalhando, para não 
depender unicamente do 
INSS. A falta de plane-
jamento durante a vida 
produtiva pode trazer 
sérios problemas no mo-
mento da aposentadoria, 
prejudicando seu sus-
tento e tornando a fase 
de preservação de renda 
mais difícil.

Recapitulando
Devemos destacar 

que na primeira fase, a 
pessoa tem juventude, 
energia e tempo para 
acumular riqueza. Nes-
se período, as pessoas 
devem definir seus ob-
jetivos de forma clara, 
poupar disciplinada e 
regularmente parte de 
sua renda, assumir cons-
cientemente riscos e não 
se esquecer de fazer se-
guros de vida e de saúde.

Na segunda fase, as 
pessoas devem adotar 
uma atitude mais con-
servadora, evitando 
correr riscos em dema-
sia, pois não há tanto 
tempo para se recu-
perar de uma eventu-
al perda expressiva de 
seus investimentos.

Já na última fase, 
que é a da preservação 
e utilização dos recur-
sos, as pessoas que ob-
tiverem êxito nas fases 
anteriores podem usu-
fruir tranquilamente 
da renda oriunda dos 
recursos acumulados 
ao longo da vida, como 
forma de aposentado-
ria. É o momento de 
ser mais conservador 
e aproveitar bem os 
recursos poupados e 
obtidos pelos juros ao 
longo do tempo.

À medida que o tem-
po passa, as fontes de re-
ceita/renda das pessoas 
também vão mudando. 
No início de sua vida fi-
nanceira, normalmente 
por volta dos 20 anos, as 
pessoas têm renda baixa 
e patrimônio ainda pe-
queno ou inexistente.

A renda oriunda do 
trabalho tende a cres-
cer rapidamente e tem 
maior importância do 
que a renda oriunda do 
patrimônio até os ses-
senta anos. A partir daí, 
a renda gerada pelo pa-
trimônio tende a superar 
a outra fonte.

Se você busca come-
çar a investir com segu-
rança e seguindo orien-
tações de especialistas, 
conheça a Vai Investir. 
Descubra os tipos de in-
vestimentos existentes 
no mercado e escolha o 
melhor para o seu ciclo 
da vida financeira.

Cassiano Bodini
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Economia
Crédito imobiliário em alta, não seja seu 
próprio problema na obtenção Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Neste último mês de 
maio a Caixa Econômica 
Federal atingiu números 
expressivos de crédito li-
berado para pessoas que 
buscam adquirir um imó-
vel próprio. O banco que é 
visto como uma referência 
nacional nesta modalida-
de de crédito concedeu no 
mês de maio 15,6 bilhões 
de reais em crédito. Com 
isso maio de 2022 se tor-
nou o melhor mês da his-
tória da instituição ban-
cária com relação a esta 
modalidade de crédito.

“Foi o maior mês da 
história do crédito imobi-
liário. Nunca tinha chega-
do nem perto.”, afirmou o 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, durante uma 
entrevista ao jornal Estado 
de São Paulo em que falou 
sobre o tema.

Para aqueles que bus-
cam a conquista do seu 
primeiro imóvel ou pen-
sam em trocar de moradia, 
um momento como este no 
qual bancos como a caixa 
estão se abrindo cada vez 
mais para o crédito imobi-
liário é sempre propício. 
Aproveitar o momento é 
fundamental e esta batalha 
dos bancos pela liderança 

das concessões de crédi-
to e está abertura que a 
Caixa está demonstrando 
neste pós-pandemia é uma 
decisão sábia para quem 
já tem a moradia como 
uma meta pessoal.

E para poder aproveitar 
corretamente todas estas 
oportunidades precisamos 
nos manter atentos para 
que nós mesmo não gere-

mos nenhum tipo de em-
pecilho a concessão deste 
crédito que necessitamos. 
Não chega a ser comum, 
mas é possível encontrar-
mos casos de algumas pes-
soas que tentaram finan-
ciar imóveis após quitarem 
dívidas com alguma insti-
tuição e descobriram que 
seu crédito estava restrito.

Portanto, o ideal é que 

busquemos antes mesmo 
de iniciar todo o processo 
de financiamento e obten-
ção do crédito consultar 
se há algum tipo de restri-
ção ao crédito atrelada ao 
nosso CPF. Este tipo de 
consulta é simples e rápi-
da e lhe permitirá iniciar 
todo o processo com tran-
quilidade caso você con-
firme que já não há mais 

nenhum tipo de restrição 
no seu nome.

Mas caso mesmo após 
o pagamento de alguma 
dívida você confirme que o 
seu nome ainda se encon-
tra “sujo na praça”, então é 
necessário agir por meios 
legais para garantir que o 
seu processo não seja in-
terrompido por causa e 
uma cobrança indevida.

Também é necessário 
entender qual tipo de res-
trição está ocorrendo com 
você após o pagamento da 
dívida. Caso você tenha 
feito o acordo e negociado 
o pagamento de um valor 
inferior ao da sua dívida 
original para encerrar o 
seu débito com a institui-
ção credora, então é possí-
vel que você tenha ficado 
com o crédito restrito na-
quela instituição.

Apesar de você ter qui-
tado sua dívida original o 
banco ou a instituição fi-
nanceira m questão segue 
entendendo que você não 
é um bom pagador e por 
isso se nega a lhe gerar 
novo crédito. Apesar de 
incomoda esta prática não 
fere a lei uma vez que a 
instituição não tem a obri-
gatoriedade de conceder 

crédito a ninguém.
Mas caso após o paga-

mento a sua dívida você 
prossiga enfrentando pro-
blemas de obtenção de 
crédito em outras institui-
ções e que seu nome siga 
constante no Serasa e em 
outros órgão e proteção ao 
crédito, então há algo que 
precisa ser corrigido.

Neste caso há algumas 
opções para o seu nome 
não ter sido tirado da lista 
dos devedores consideran-
do que você não possuía 
nenhuma outra dívida para 
além da que já foi paga. A 
segunda seria por causa de 
algum tipo de erro o seu 
status não foi corrigido e 
por isso você segue com o 
crédito restrito.

Neste segundo caso é 
passível que você mova in-
clusive um processo por da-
nos morais contra a institui-
ção que lhe apresenta como 
mal pagador mesmo você 
tendo quitado o seu débito.

O momento do crédito 
imobiliário no Brasil é po-
sitivo, cabe a cada um usar 
com sabedoria para não ter 
problemas no futuro e po-
der usufruir do imóvel que 
é um sonho para tantos 
brasileiros.
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Quando um consumidor 
contrai uma dívida, sabe 
ele que em algum momen-
to vai precisar ser paga a 
dívida contraída através 
de uma compra, acordo, 
obrigação pactuada, dívida 
que assumiu em nome de 
terceiro, impostos, taxas 
devidas ou valor a ser pago 
fruto de uma condenação 
ou acordo judicial. 

Quando se deve e não 
paga, pode o seu CPF ser 
negativado, no dito popu-
lar, o seu nome ser sujo, 
pois a obrigação não foi 
adimplida, ou seja, não foi 
pago o que você devia da 
dívida contraída.

Essa questão de negati-
vação é legal, prevista em 
lei, bastando que uma dí-
vida esteja vencida e que 
o consumidor seja comu-
nicado da possibilidade 
de negativação, caso não 
pague o que está devendo. 

Esse entendimento está 
contido na Súmula 359, do 
STJ, como segue:

Súmula 359, do STJ. 
Cabe ao órgão mantenedor 
do Cadastro de Proteção 
ao Crédito a notificação do 
devedor antes de proceder 
à inscrição.

Pelo teor da Súmula 
em comento, diz que é 
obrigação do órgão que 
manter o Cadastro de Pro-
teção ao Crédito a notifi-
cação de quem está de-
vendo antes de proceder 

com a efetiva negativação. 
As discussões que ca-

bem aqui são várias, vamos 
falar sobre algumas delas. 

A primeira é se precisa 
provar o envio desse comu-
nicado de negativação ao 
consumidor – devedor. A 
reposta é que não precisa 
ter prova do credor de en-
vio por AR, basta ter emi-
tido o documento e envio 
por carta simples. Esse en-
tendimento está na Súmula 

404, do STJ, vejamos: 
Súmula 404, do STJ - É 

dispensável o aviso de re-
cebimento (AR) na carta 
de comunicação ao consu-
midor sobre a negativação 
de seu nome em bancos de 
dados e cadastros.

A segunda se no caso 
a pessoa mudou de ende-
reço, como fica essa si-
tuação, ela não recebeu o 
comunicado. 

O consumidor é obriga-

do manter o seu cadastro 
atualizado no comercio e 
nas instituições públicas. 
Caso mude de endereço e 
não faça essas alterações, 
assume o consumidor a 
responsabilidade pelos da-
nos a ele imputado caso 
receba uma carta, ofício da 
instituição financeira. 

A jurisprudência do Su-
premo Tribunal de Justiça 
é pacifica nesse sentido, 
que o devedor deve ter o 

seu endereço atualizado, 
sendo uma pratica e ati-
tude de boa-fé, desde que 
tenha provado que foi en-
viado a cobrança para o 
devedor, poderá ser sim 
negativado nos bancos dos 
devedores ou protestado o 
seu CPF em Cartório. 

A terceira é sobre o 
prazo para ser enviado 
essa comunicação de ne-
gativação nos cadastros 
dos devedores. A resposta 

é que após ser enviado o 
comunicado, e dentro de 
um tempo para esse co-
municado chegar na sua 
residência, já pode o órgão 
que mantém os cadastros 
de devedores proceder 
com a negativação. 

 Em caso de negativa-
ção, após acordo de paga-
mento da dívida ou mes-
mos pagamento do boleto 
em atraso, é obrigatório 
por lei que o credor retire 
o seu CPF do Banco dos 
Devedores, para isso a lei 
estipulou um prazo de 05 
(cinco) dias úteis, quem 
diz isso é o diploma con-
sumerista no seu artigo 43, 
§3º, do CDC, vejamos:

Art. 43. § 3º O consumi-
dor, sempre que encontrar 
inexatidão nos seus dados 
e cadastros, poderá exi-
gir sua imediata correção, 
devendo o arquivista, no 
prazo de cinco dias úteis, 
comunicar a alteração aos 
eventuais destinatários das 
informações incorretas.

Sendo assim, você con-
sumidor, tem aqui muitas 
informações úteis ao seu 
favor, sendo que deve sa-
ber como se dá essa situ-
ação em cada caso e mo-
mento da sua vida. 

Leia e repasse essas in-
formações, pois aqui terás 
entendimento e sanará suas 
dúvidas no seu dia a dia. 

Um forte abraço e feli-
cidades. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Em qual momento pode ser inscrito o nome 
do devedor nos cadastros dos inadimplentes? 

Direitos e deveres

Direitos

A pandemia que as-
solou nosso País veio de 
forma inesperada e por 
tempo indeterminado, 
trazendo junto com ela 
diversas mudanças e dú-
vidas, inclusive a respeito 

dos direitos e deveres do 
trabalhador neste cenário.

Você sabia que o Pro-
jeto de Lei 149/21 proíbe 
a dispensa por justa cau-
sa de empregado que não 
quiser ser vacinado con-

tra o novo coronavírus?
Será considerado dis-

criminação a dispensa que 
tenha como motivo a recu-
sa do empregado à imuni-
zação contra a Covid-19, 
pois é direito de qualquer 

pessoa escolher por si só 
ser vacinado ou não.

No entanto, pode o 
empregador realizar a 
testagem periódica dos 
trabalhadores com a fina-
lidade de assegurar a pre-

servação das condições 
sanitárias no ambiente de 
trabalho.

Em outras palavras, 
embora não possa forçar 
ninguém a se vacinar, o 
Estado pode impor medi-

das restritivas a quem se 
recusar a tomar o imuni-
zante.

E para mais dicas e 
curiosidades sobre Direi-
tos e Deveres sigam @
covissiadvocacia

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocacia

Dispensa de empregado que se negar 
a ser vacinado contra o coronavírus
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Saúde e Bem-estar

Alimentação ideal no ciclismo – 
Parte 1 – Hidratação 

Moda que veio com a 
pandemia? Nada disso! 
O ciclismo é praticado 
no mundo todo e nas me-
lhores cidades do mundo 
é a principal escolha em 
mobilidade urbana, uma 
excelente alternativa para 
locomoção contribuindo 
com o ambiente. Aliás, 
este artigo serve a espor-
tistas em geral, pois va-
mos conversar sobre hi-
dratação.

Alguns pesquisadores 
dizem que a bicicleta foi 
inventada por Leonardo da 
Vinci em 1490 e que de-
pois o Barão de von Drais, 
em 1818, construiu a pri-
meira bicicleta do mundo 
ocidental, em 1818. Foi 
construída de madeira e 
chamada de draisiana, de-
pois velocípede ou cava-
linho de pau e não tinha 
pedais, as pessoas impul-
sionavam com os pés.

De fato, não foi o Le-
onardo Da Vinci que a 
inventou, mas um chinês 

chamado Lu Ban, há cerca 
de 2,5 mil anos, talvez te-
nha sido influenciado pe-
los viajantes de sua época, 
pois Leonardo viveu no 
século 15 e 16 e os paí-
ses europeus iniciavam as 
grandes navegações.

A cada movimento do 
ciclista, ocorre uma adap-
tação com maior recruta-
mento e capacidade mus-
cular e a força máxima em 
contrações isométricas, e 
deve ser levada em con-
sideração a intensidade, 
carga, duração e a recupe-
ração do ciclista. 

A alimentação certa 
proporciona estoques e 
mais energia ao exercí-
cio, melhora a eficiência 
em mobilizar substratos e 
transformá-los em mate-
riais necessários ao esfor-
ço, menores danos tecidu-
ais, inclusive prevenção 
de lesões, e uma recupera-
ção mais eficiente. Outros 
fatores importantes envol-
vem atenuar a resposta 

inflamatória, alterações 
intestinais, neurológicas, 
hepáticas e a queda da 
imunidade, que pode te 
deixar fora do pedal por 
muito tempo.

A boa hidratação é a 
chave para o desempe-
nho e recuperação, quan-
do ocorre perca de 4% 
do peso já e desidratação 
moderada a grave, fato-
res como tipo de e local 
do treino, duração, inten-
sidade e calor e umidade 
variam muito e afetam o 
resultado, podendo pro-
vocar desconfortos gás-
tricos, fadiga, diminuição 
da resistência e câimbras, 
entre outros transtornos. 

O uso de bebidas com 
eletrólitos (minerais) é 
uma excelente opção, 
mas deve ser planejada. 
Não há contraindicação, 
mas o excesso e com-
posição podem provocar 
superhidratação e hiper-
volemia (sobrecarga de 
fluidos no sangue), efei-

tos adversos cardiovas-
culares, gastrointestinais 
e outros. 

Em geral se conside-
ra 35mL a 55mL (atletas) 
por quilo de peso corporal, 
atenção ao tipo de bebida, 
pois existem bebidas hi-
percalóricas e pouco car-
boidrato, pouco açúcar e 
moderado carboidrato e 
eletrólitos, somente com 
eletrólitos e sem carboi-
dratos e açúcares e aquelas 
ricas em eletrólitos, pouca 
caloria e pouco carboidra-
to, além de diferirem na 
concentração de conser-
vantes e edulcorantes.

Em geral o ideal é uma 
bebida com 6-8% de car-
boidratos, estão disponí-
veis prontas ou em pós 
para você diluir. Somente 
em treino e provas longas 
eu prescrevo maior quan-
tidade de carboidratos, 
cerca de 14%, mas é ne-
cessária uma boa anam-
nese e avaliar quando pre-
cisa de um combustível 

adicional, antes, durante 
e após o exercício. Alter-
nativas como enxague bu-
cal podem fazer parte da 
estratégia, além da dieta 
com alimentos específicos 
durante o dia.

Mas vamos as dicas 
gerais que você pode 
fazer:
• Escove seus dentes e 
mantenha uma boa higie-
ne bucal;
• Não espere sentir sede, 
quando ela aparece já e 
um sinal de desidratação;
• Normalmente beber 
água é o suficiente;
• Pequenos volumes e 
maior frequência, aprenda 
a beber pequenos goles e 
o tempo todo;
• Treine se hidratar, come-
ce e persista, muitos es-
quecem de beber água ou 
eletrólitos.
• Saborizar a água: com 
gengibre, devendo ser fa-
tiado e colocado na gar-
rafinha com água 8 horas 

antes do consumo, para 
liberar as substâncias fi-
toquímicas e obter bene-
fícios de proteção muscu-
lar, sistema respiratório e 
no sistema nervoso. OU 
ainda hortelã e frutas para 
melhorar o sabor e desejar 
beber mais água;
• Chá quentes ou frios;
• Nem sempre a bebida 
mais cara é mais adequada;
• Vários carboidratos me-
lhoram o transporte e ab-
sorção, tais como, frutose 
com glicose, então avalie 
a composição;
• Coma vegetais ricos em 
água no dia anterior ao 
treino (melão, melancia, 
abacaxi, bergamota, mo-
rango, pepino, maça sem 
casaca, rabanete, abobri-
nha e outros);
• Bebidas energéticas não 
devem ser consumidas por 
crianças, pessoas com al-
terações renais e doenças 
cardiovasculares;
• E esteja atento a colora-
ção e cheiro da sua urina.

A partir de 20/07/2022 
a prefeitura de Ubatuba 
prevê cobrar de R$3,50 a 
R$92 de veículos motori-
zados que entrarem na re-
gião. O objetivo é arreca-
dar fundos para diminuir 
os impactos socioambien-
tais gerados pelo fluxo de 
visitantes. Em outras pala-
vras, garantir que Ubatuba 
continue linda e maravi-
lhosa, meta que faz jus ao 
nome oficial da taxa: Taxa 
de Preservação Ambiental.   
O sistema de cobrança será 
remoto. Afinal, foram ins-
talados equipamentos de 
leitura similares aos rada-
res. Segundo a prefeitura, 
não haverá barreiras físi-
cas, como as de um pedá-
gio, a fim de evitar filas. 
Sendo assim, os radares 
farão os registros das pla-
cas automaticamente na 
entrada da região. 

Há quatro formas de fazer 
o pagamento. São elas: 
pelas tags de pedágio e 
estacionamento; pelo site 
(com cartão de crédito) 
ou diretamente na sede da 
ECO Ubatuba; e nos pos-
tos espalhados pela cida-
de. No momento, o único 
posto disponível fica no 
centro, na Rua Dona Maria 

Alves, 529. Por outro lado, 
caso queira ir até a sede da 
ECO Ubatuba, anote aí o 
endereço: Rua Pacaembu, 
70, bairro Estufa 1.  
Além disso, atenção: o(a) 
turista terá até 30 dias para 
efetuar o pagamento, sob 
pena de multa no dobro 
do valor da taxa em ques-
tão. Portanto, melhor não 

bobear com isso, hein! 

Veículos de pequeno por-
te: R$13;
Motocicletas: R$3,50;
Veículos utilitários (ca-
minhonetes e kombis): 
R$19,50;
Micro-ônibus e caminhões: 
R$59 + taxa da Comtur;
Veículos de excursão 

(vans): R$39 + taxa da 
Comtur;
Ônibus: R$92 + taxa da 
Comtur. 

Se você morar em Ubatu-
ba, não esquenta, pois a 
taxa não se aplica a você. 
A mesma coisa vale para 
quem não residir na região, 
mas tiver imóveis por ali, e 
para veículos emplacados 
em Ubatuba e/ou com li-
cenciamento em Ilhabela, 
São Sebastião, Caraguata-
tuba, Paraty, Cunha, São 
Luiz do Paraitinga e Nati-
vidade da Serra.  
Contudo, deve rolar um 
cadastro do veículo para 
conseguir a isenção da 
taxa, combinado? Este ca-
dastro isenta também os 
seguintes veículos da taxa 
de turista em Ubatuba: 
– Ambulâncias, veículos 
oficiais, carros–fortes e 

carros fúnebres; 
– Prestadores de serviço 
ou que ajudem a abastecer 
o comércio local; 
–  Empresas concessioná-
rias de serviços de eletri-
cidade, telefonias fixa e 
móvel, saneamento básico 
e transporte público cole-
tivo; 
–  Veículos de pequeno 
porte de pessoas que te-
nham como provar que tra-
balham ou prestam serviço 
de maneira não eventual 
em Ubatuba; 
 
E aí, ficou com alguma dú-
vida sobre a nova taxa de 
turista em Ubatuba? Neste 
caso, consulte sempre seu 
agente de turismo. 
Só assim você viaja tran-
quilo, sabendo que vai ter 
o apoio de profissional 
caso algo não saia como o 
esperado.

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

Turismóloga formada com mais de 15 
anos de experiencia no turismo.

Proprietária da Agencia Inova Tur 
Jaguariúna.

Essa é para quem gosta 
de curtir o litoral norte de São Paulo
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

É bem provável que 
você já tenha ouvido algum 
boato a respeito do leite de 
caixinha. Vez ou outra este 
produto está nos holofotes, 
a grande maioria das vezes, 
por alguma fake news. Até 
entendemos o motivo: as 
pessoas costumam descon-
fiar do que elas não conhe-
cem. Como assim, o leite 
dentro dessa caixa dura 4 
meses? Com certeza tem 
algum segredo aí. “Não dá 
para confiar nessa indústria 
do leite.” Pois é, você está 
certo. Existe um segredo. 
Não é um grande truque, 
mas apenas a aplicação de 
dois princípios ao longo do 
processo que fazem com 
que o leite da caixinha te-
nha as propriedades que co-
nhecemos, mas sem deixar, 
nem por um segundo, de ser 
leite. Este não é, porém, um 
artigo apenas para o público 
geral. Sabemos que, mesmo 
dentro da indústria, existem 
muitas dúvidas a respeito 
deste produto, principal-
mente sobre as etapas do 
processo. Em um cenário 
onde a produção de leite 
UHT só aumenta, inclusi-
ve com implantação de no-
vas fábricas, não é má ideia 

compreender o básico de 
como uma linha dessas fun-
ciona. Nesse sentido, vamos 
abrir o processo de produ-
ção do leite UHT, e falar 
um pouco dos principais 
equipamentos envolvidos. 

Nada de bruxaria. É 
tecnologia!

Existe uma fixação com 
o leite de caixinha. De to-
dos os derivados lácteos, 
esse é o maior alvo de notí-
cias maldosas. Esse fascínio 
não é totalmente sem fun-
damento. As pessoas estão 
acostumadas com o leite. 
Desde alguns milhares de 
anos antes de Cristo, o leite 
já fazia parte de nossa dieta. 
E desde aquela época, o leite 
estraga. É isso. Não adianta 
ferver, coar, refrigerar. Em 
no máximo uma semana, 
já era. Leite é um alimen-
to extremamente perecível. 
Essa é a verdade com a qual 
convivemos a mais de 6.000 
anos. Mas aí, por volta de 
1950, surge um “novo leite” 
que dura alguns meses. E 
pior, nem precisa manter na 
geladeira. Só pode ser bru-
xaria! Mas essa grande re-
volução é muito menos gla-
murosa e dramática do que 

parece. Em linhas gerais, o 
leite UHT é a soma de dois 
conceitos bem simples: tra-
tamento térmico e assepsia.

O primeiro, o tratamento 
térmico, aquece os alimen-
tos eliminando os microrga-
nismos causadores de doen-
ças e, de quebra, retardam a 
deterioração. Funciona no 
leite, na carne, na batata e 
em basicamente qualquer 
alimento. Quase nada que 
comemos é cru. O segun-
do, a assepsia, higieniza os 
recipientes e utensílios, evi-
tando novas contaminações. 
Exercitamos bastante esse 
conceito nessa pandemia, 
com a utilização do álco-
ol em gel nas mãos e nos 
nossos pertences. Falando 
assim, parece fácil. Porém, 
foi preciso que a tecnologia 
evoluísse bastante para per-
mitir uma aplicação prática 
desses conceitos em uma 
escala industrial. Vamos en-
tender isso olhando para os 
principais equipamentos em 
uma linha UHT moderna. 

O que é o leite de 
caixinha?

Dando uma olhada na le-
gislação, temos que o leite 

UAT (Ultra Alta Tempera-
tura), é o leite homogenei-
zado que foi submetido, 
durante 2 a 4 segundos, a 
uma temperatura 130º C 
(ou equivalente), mediante 
um processo térmico de flu-
xo contínuo, imediatamente 
resfriado a uma temperatura 
inferior a 32º C e envasado 
sob condições asséptica em 
embalagens estéreis e her-
meticamente fechadas.

Como é feito o leite de 
caixinha?

Em resumo, trata-se de 
um leite que passa por um 
processo térmico capaz de 
eliminar toda microbiota, 
mas que é, em seguida, co-
locado em uma embalagem 
esterilizada. Não dá pra se-
parar as duas coisas. Leite 
limpo em embalagem suja 
ou leite sujo em embala-
gem limpa não funciona. 
Para resolver esse proble-
ma, as indústrias de laticí-
nios usam um processo se-
melhante ao representado a 
seguir:

Tudo começa lá na pas-
teurização do leite. Mesmo 
sabendo que o leite já vai 
passar por um tratamento 
térmico elevado, isso não 

elimina a necessidade de 
pasteurizá-lo. O tratamento 
térmico prévio ajuda a di-
minuir a carga original de 
bactérias, o que diminui a 
intensidade do tratamento 
definitivo.

O fluxograma de fabri-
cação do leite de caixinha 
é composto pelas seguintes 
etapas:
• Recepção;
• Padronização;
• Pasteurização (adição de 
estabilizantes);
• Estocagem;
• Homogeneização;
• Esterilização;
• Envase.

 
Esterilização do leite
Aqui, acontece o trata-

mento que dá o nome ao lei-
te de caixinha. Ultra High 
Temperature é bem adequa-
do a um processamento tér-
mico de mais de 140°C. O 
esterilizador é um trocador 
de calor que aquece o leite 
até a temperatura deseja-
da pelo tempo necessário, 
e depois resfria. Esta não 
é uma tarefa fácil quando 
pensamos no leite, um pro-
duto que ferve a 98°C (nível 
do mar).

Basicamente, existem 2 
tipos de esterilizadores:

Aquecimento indireto: o 
leite é aquecido dentro de 
placas e tubos, que são aque-
cidos com vapor por fora. 
Funciona de forma muito 
similar a um pasteurizador;

Aquecimento direto: o 
vapor é injetado diretamen-
te no leite, dentro de uma 
câmara especial, similar a 
uma câmara de secagem. A 
grande diferença é que essa 
câmara possui mecanismos 
para remover o vapor injeta-
do, evitando uma adição de 
água ao produto. Por entrar 
em contato com o leite, o va-
por precisa ser de grau culi-
nário. Esse processo todo 
demora de 2 a 4 segundos. 
Toda a construção dos es-
terilizadores precisa garan-
tir que o leite permaneça o 
mínimo possível exposto as 
altas temperaturas, para que 
não ocorra a queima do leite, 
ou precipitação de proteínas.

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

Leite de caixinha: como é feito? (parte 1)

Primeiramente vale 
ressaltar que existe uma 
diferença dos riscos en-
tre o Contrato de Arren-
damento e o Contrato de 
Parceria Agrícola, e além 
dos seus riscos existe tam-
bém uma grande diferença 
na forma em que cada um 
deles é tributado, princi-
palmente para o imposto 
de renda (IR). 

Basicamente existem 
duas maneiras do produ-
tor rural pessoa física ser 
tributado pelo IR, uma 
delas é pelo lucro real e 
a outra pelo lucro presu-
mido de 20%, sendo que 
na opção pelo lucro real 
são utilizadas as receitas 
– despesas – investimen-
tos e assim chegamos na 
base de cálculo do IR e aí 
será aplicada a alíquota 
de até 27,5%.

Já no lucro presumido, 
será aplicado pela receita 
bruta, sem a dedução de 
despesas e investimen-
tos, a presunção de 20% 
e que é através desta base 
de cálculo que será apli-
cada a alíquota de até 
27,5% de IR.

Mas como aqui esta-
mos abordando contratos, 
é claro que haverá sempre 
no mínimo dois lados en-
volvidos, de um deles o 
produtor que irá exercer a 
atividade rural e de outro 
o proprietário da terra, e 
cada um destes terá uma 

regra diferenciada para 
tributar o IR, por isso, seja 
qual o lado que você es-
tiver neste contrato, fique 
atento as suas regras.

Bem brevemente temos 
o seguinte, no contrato de 
arrendamento para o dono 
da terra arrendada inci-
dirá apenas a receita por 
ele recebida pelo aluguel, 
que no seu total será di-
retamente tributado no 
IR em até 27,5%, já que 
o recebimento de aluguel 
não pode ser considerado 
como uma atividade rural.

Agora, para o produtor 
que na terra desenvolveu 
sua atividade rural, este 
poderá utilizar o valor que 
foi pago referente a este 
arrendamento como uma 
despesa dedutível no cál-
culo do seu IR, assim, te-
mos que o valor pago irá 
ser deduzido para a for-
mação da base de cálculo 
do IR, caso este opte pelo 
lucro real, lembrando que 
o produtor pessoa física 
pode pagar seu IR como 
lucro real ou optar pela 
presunção de 20% da re-
ceita bruta.

Devo destacar que a 
Receita Federal tem rea-
lizado fiscalizações rela-
tivas em contratos agrá-
rios, sendo uma das suas 
mais famosas a Declara 
Grãos, que tem como ex-
pectativa a sua intensifi-
cação em um curto espa-

ço de tempo em todos os 
estados da nação.

Então, manter correta-
mente o seu contrato docu-
mentado com clareza qual 
o real objetivo deste, seja 
ele de parceria ou de arren-
damento, é de grande im-
portância para assim evitar 
problemas com a Receita 
Federal, pois o foco da 
operação é justamente 
identificar se há alguma so-
negação de IR, pois o Fisco 
irá conferir as informações 
e as partes envolvidas de-
vem declarar corretamente 
as suas condições evitando 
assim multas e outros pos-
síveis problemas.

O importante é decla-
rar o contrato real, sem 
divergência de informa-
ções entre as partes, lem-
brem-se que a Receita Fe-
deral já possui inúmeras 
informações do produtor, 
como as notas emitidas e 
as movimentações bancá-
rias, então não vá atrás do 
“vantajoso”, e sim do que 
é correto, pois os dados 
serão cruzados.

Qual contrato é o mais 
adequado para a sua ati-
vidade e necessidade, a 
forma de tributação e ou-
tras análises, devem sem-
pre ser realizadas por um 
profissional da área da sua 
confiança para que no fu-
turo próximo, não haja 
nenhum tipo de situação 
desagradável.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Tributação e os contratos 
agrários

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



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

4 de junho de 2022

15

Esporte Morungabense

Categorias de Base do Guarani  
vencem e avançam para as semi finais  
do Interior Cup 2022 

Esportes

Jogando em Morun-
gaba no sábado passado, 
as categorias de base do 
Guarani FC realizaram os 
chamados jogos de volta 
das quartas de finais do In-
terior Cup 2022 e conquis-
taram ótimos resultados. 
Começando pela categoria 
sub 11 que havia sido der-
rotada pelo São Carlense 
em São Carlos por 1 a 0, 
jogando em casa a equipe 
bugrina foi bem superior e 
venceu por 2 a 0 com gols 
de Pedrão e Felipe. 

Em seguida, foi a vez 
do sub 12 que havia empa-
tado em 1 a 1 com o Rio 
Branco em Americana, po-
rém após empatar em 0 a 
0 a decisão foi para os pê-
naltis e o alvi verde acabou 
derrotado por 5 a 4 e se 
despediu da competição. 
Seguindo a programação 
de jogos, pela categoria 
sub 13 o Guarani recebeu 
o Velo Clube e como ti-
nham empatado em 2 a 2 
no jogo de ida em Rio Cla-
ro a vaga estava em aberto 
e novamente os donos da 
casa foram melhores, ven-
cendo o jogo por 2 a 0 com 
gols de Felipe e Heitor. 

Encerrando a rodada 

de volta em Morungaba as 
equipes sub 14 do Guarani 
e União Barbarense tam-
bém travaram uma bata-
lha em campo, mas como 
o alvi verde havia vencido 
por 2 a 1 o jogo de ida, ti-
nha a vantagem do empate, 
mas mesmo assim, não jo-
gou atrás, buscou o ataque 
a todo tempo e no início do 
segundo tempo, depois de 
jogada individual de João-
zinho pelo lado esquerdo 
o lateral direito Gustavo 
Perone apareceu de sur-
presa dentro da área e con-
cluiu para o gol fazendo 1 
a 0, dando números finais 
a partida e confirmando 
a classificação da equipe 
para as semi finais. 

Nesse final de semana 
acontece a rodada final 
com os jogos atrasados de 
algumas equipes, sendo 
assim, na tarde de domin-
go, 05, todos os confrontos 
das semi finais pelas qua-
tro categorias estarão defi-
nidos. Certo mesmo é que 
no próximo final de se-
mana terão início as semi 
finais, as quais serão dis-
putadas em dois jogo, ida 
e volta, chamados de jogos 
de ida da competição. Por 

sua vez as categorias de 
base do bugre irão realizar 
o segundo jogo em casa 
por terem melhor campa-
nha no geral em todas as 
categorias.

Visita ilustre
Não poderíamos dei-

xar de registrar que no 
último sábado os garotos 
foram surpreendidos com 
a visita de mais um ídolo 
e campeão brasileiro pelo 
Guarani FC em 1978, pois 
além da presença constan-
te do coordenador técnico 
Renato, quem marcou pre-
sença também em Morun-
gaba para acompanhar os 
quatro jogos foi o irreve-
rente Bozó. 

“Não é fácil unir dois 
ídolos e campeões brasi-
leiros no mesmo local, isso 
é um privilégio para os ga-
rotos que compõem nossas 
categorias de base e para 
nossa comissão técnica”, 
diz o profes-
sor Julio do 
Vadu.

Jogos decisivos em Morungaba contaram com a presença de dois campeões brasileiros pelo Guarani em 1978

Equipe Sub 14

Prof. Julio do 
Vadu
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Dicas de cuidados com cães e 
gatos nas festas juninas

O mês de junho chegou 
e com ele uma das come-
morações mais típicas dos 
brasileiros: a festa junina! 
Famosa pelas comidas tí-
picas, a festa junina tam-
bém é marcada pelos sons 
de fogos, rojões e outros 
efeitos sonoros que po-
dem gerar uma série de 
transtornos para os pets, 
especialmente aos cães. 
No caso das festas casei-
ras, o risco é até maior, 
pois o barulho pode ficar 
ainda mais perto dos ani-
mais.

É importante saber 
identificar quando os pets 
estão assustados e conhe-
cer maneiras para ajudá-
-los nesse momento de 
insegurança. Com o medo 

do som dos fogos de arti-
fício, os cães, por exem-
plo, podem manifestar o 
incômodo com latidos, 
agitação, tremor, saliva-
ção excessiva e tendem a 
buscar segurança nos tuto-
res ou procurar um abrigo.

Fique atento também 
aos quitutes juninos! 
AMENDOIM, CHO-
COLATES, AÇÚCAR E 
PÃES são grandes vilões.

Alimentos que fazem a 
alegria dos humanos po-
dem esconder perigos aos 
animais, por isso é preciso 
resistir aos olhares pidões 
e não compartilhar as re-
feições e aperitivos com 
os pets. E lembre-se: sem-
pre que necessário, con-
sulte um médico.Aprovei-

DIVULGAÇÃO

Relatos pets
Olá Aumigos! Me chamo 

Skol... sim, também como meu 
amigo da edição passada venho 
de uma família de cervejeiros... 

Sou macho, castrado, tenho 
14 anos, raça Pastor de Shetland, 
coloração marta. 

Cheguei de surpresa para 
minha mãe em dia de Natal 
24/12/2008. Tinha 45 dias e esta-
va até com touca de Papai Noel e 
lacinhos. Um verdadeiro ursinho.

Os anos foram passando e 
nós morávamos ainda na cidade 
de São Paulo, capital. Nós pas-
seávamos todos os dias em um 
parque muito legal do meu bair-
ro e de muita história nacional, o 
museu do Ipiranga, quando mi-
nha mãe chegava da escola. 

Naquela época eu não era um 
cão muito obediente rsrs... então 
mamãe me colocou em uma es-
cola de adestramento e agility ca-
nino, pois minha raça não nega!  

Nas aulas deixava minha mãe 
e o professor de cabelos brancos, 
pois, eu marcava território por 
tudo e não obedecia a nenhuma 

ordem. Até fazia a mamãe passar 
vergonha entrando no túnel e pu-
lando os obstáculos! 

Meu professor disse assim: 
“Este Pastor tem o dom, porém é 
marrento!” E assim sou até hoje! 

Eu amo ficar com a minha 
mãe em todos os lugares que ela 
vai, inclusive viagens, porém... 
EU TENHO ENJOO quando 
passeio de carro, mas sigo firme 
e forte. 

Amo dormir no sofá e nos pés 
da minha mãe. Latir por tudo, in-
clusive motos.

Eu e minha mãe somos inse-
paráveis. 

Hoje estou mais idosinho, te-
nho alguns bicos de papagaio na 
coluna, tenho uma cardiopatia 
moderada, tomo medicamentos 
diários, mas mesmo assim não 
perco a pose rsrsrs... e temos 
uma vida mais tranquila moran-
do em Jaguariúna. 

Faço meus check semestrais já 
que a mamãe é vet. E assim tenho 
uma qualidade perfeita de um cão 
sênior. Mamãe amo você !!!! 

te o arraiá de forma segura 
com o pet! 

Esta semana o relato 
pet está lindo! Um relato 

de amor e companheiris-
mo. Se você também tem 

uma história legal com 
seu pet, mande para nós.
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É comum ver que quando as temperaturas começam 
a baixar algumas pessoas abandonam as atividades 
físicas. As caminhadas ou corridas, principalmente 
quando ao ar livre, são substituídas por mais alguns 
minutos na cama. Nas academias, a frequência de 
treinamento também diminui.
Mas, a inatividade pode aumentar o peso corporal e 
você também corre o risco de ter os níveis de coles-
terol e açúcares sanguíneos alterados e, com isso, 
a sua imunidade pode baixar. Por isso, mantenha a 

rotina de exercícios, pois é fundamental. 
Um dos benefícios é manter seu corpo com menor 
risco de lesões por inatividade ou sedentarismo; 
mantém a sua mente e físico oxigenados, dimi-
nuindo o risco de elevação e fadiga por estresse; 
aumenta a chance de uma rotina produtiva; qua-
lidade de vida pessoal, profissional e muitas vezes 
até financeira.
Não pare. Continue. Um dia por vez. Gostou? Me 
siga no Instagram para mais dicas @paulaapartyka

1.As leggings são peças versáteis no closet de qualquer mulher;
2. As leggings foram feitas para serem usadas com um look em camadas;
3. Não use leggings muito justas e nem muito largas.
4. Você pode usar leggings de couro, mas essas tendem a expor ou criar algumas imper-
feições em certos tipos de corpo.
5. Leggings não são calças.
6. Não use sua legging com o sapato errado.
7. As leggings ficam ótimas com botas a altura do joelho, sandálias, rasteirinhas ou até 
mesmo com botas cano baixo.
8. Até mesmo as leggings mais refinadas fazem um look mais casual, então, antes ir ao 
escritório usando o seu par de leggings certifique-se de que o uso é apropriado no seu 
ambiente de trabalho.

Como usar legging

Mais cinco minutos na cama ou exercício físico?
Paula Partyka

Fabi Franco
@fabi_franco

Talvez, assim como eu, você também tenha se decepcio-
nado com algumas amizades ao longa de sua vida e isso 
deixou marcas em você que refletem até hoje nas esco-
lhas de pessoas para serem seus amigos. 
É verdade que precisamos ser seletivos e saber as pesso-
as que viverão ao nosso lado, também é importantíssimo 
saber se essa pessoa é confiável, leal e verdadeira. Mas, 
já parou para pensar que a pessoa que pode estar te im-
pedindo de ter esse tipo de amizade é você?
Umas das minhas primeiras experiências de rejeição e 
decepção nessa área da vida foi aos 5 anos.  Eu sempre 
fui uma criança muito sensível emocionalmente, eu sen-
tia muito e entregava muito em minhas relações, era tão 
intenso que eu tinha comportamentos, ainda que sem 
perceber, que afastavam as pessoas de mim. Eu vivia um 
ciclo de rejeição que não me permitia viver uma amizade 
verdadeira. 
Eu não fazia ideia de que esse ciclo de rejeição havia co-

meçado dentro da minha casa, quando descobri que mi-
nha mãe não queria ter mais filhos e que uma semana 
antes de sua laqueadura, eu já estava lá! 
Não foi uma gestação prazerosa para ela e eu senti tudo 
isso.
Por não me sentir aceita eu sempre deixava minhas ami-
zade na superfície ou fazia algo para afastá-las de mim, 
mas eu não percebia, eu acreditava que eu estava entre-
gando tudo de mim, eu fiz isso por anos, até eu entender 
a raiz que me impedia de ter uma amizade verdadeira e 
duradoura. 
Na minha perspectiva o problema estava sempre no ou-
tro, eu era a pessoa hipócrita que sempre via os defeitos 
dos outros e nunca os meus. 
Eu gritava, brigava, dava “críticas construtivas” e tudo 
isso sem o mínimo de respeito, já que na época eu con-
fundia grosseria com falar a verdade.
Essa era a armadura que eu havia construído para não 

ser rejeitada novamente, mas eu não sabia que essas ati-
tudes só alimentava o meu vício emocional.
Hoje, depois que entendi o que me impedia de viver uma 
amizade verdadeira, comecei a sair da superficialidade 
em minhas relações e descobri um mundo maravilhoso 
e cheio de verdade.
Descobri os benefícios de se ter amigos durante a minha 
trajetória e a importância de ter amigos leais nos mo-
mentos bons e principalmente nos momentos mais di-
fíceis. E o mais importante de tudo, foi que descobri que 
o problema estava em mim e não nos outros e que tinha 
o poder de mudá-los e transformar toda a minha frustra-
ção em cura e restauração.
De família para família eu desejo de coração, que você 
descubra a raiz que te trava e impede de conhecer os be-
nefícios que uma amizade verdadeira pode trazer a sua 
vida e de sua família, e que você tenha amigos mais che-
gados que irmãos.

Corpos e biótipo
Vitória Savioli 

DIVULGAÇÃO

Dedicamos a coluna de hoje aos 
tipos corporais existentes e mos-
tramos dicas valiosíssimas para 
ajudar a descobrir qual o seu 
biótipo e acertar em cheio nas 
suas compras de calças, princi-
palmente os modelos jeans.
Existem 05 tipos de biotipos, 
são eles: ampulheta, aquele co-
nhecido como o corpo violão; 
triângulo, aquele em que o qua-
dril é mais largo que os ombros; 
triângulo invertido, oposto do 
anterior, os ombros e costas são 
mais largos que o quadril; retân-
gulo ou reto, aquele em que os 
ombros, cintura e quadril estão 
na mesma linha visual e o oval, 
onde a região do abdômen é a 
maior medida do corpo, a cin-
tura é maior que os ombros e 
quadril.
Para quem possui o corpo retan-
gular, o segredo para valorizar é 
optar por peças que criem cur-
vas e modelem. Uma ótima op-
ção de jeans é o de modelagem 
flare. Outro modelo que traz 
harmonia visual e está superem 
alta é mom jeans.
Para quem possui o corpo ampulheta, se você prefere disfarçar o seu quadril, a dica é optar 
por um jeans de corte mais reto. Mas se você gosta das suas curvas e quer valorizar ainda 
mais, se jogue em um jeans skinny que irá valorizar as suas curvas.
Para quem tem o tipo corporal do triangulo invertido, a dica é usar modelos que criem mais 
volume na parte inferior. O modelo da mom jeans, mais uma vez, trazendo mais volume para 
a região dos quadris. Outra dica é usar calças de lavagem mais clara ou estonado na região 
das pernas e quadril. A calça wide leg, também é uma ótima aposta para este tipo corporal, 
além de ser superelegante e versátil.
 Para quem tem o corpo triangular, deve optar pelo modelo flare mais uma vez. Jeans mais 
escuros, com bolsos grandes e sem muitos detalhes na região do quadril também trazem 
equilíbrio visual.
 Para quem possui corpo oval, o ideal é criar curvas que desviem a atenção para outras partes 
do corpo, no caso, longe da cintura. Mais uma vez o flare é dica certeira para este tipo físico. 
De preferência de cintura alta, o que vai ajudar a modelar a silhueta.

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

O que te impede de ter amigos leais?
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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

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

 

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 03 de junho de 2022 à 09 de junho 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: Técnico de Enfermagem 40h – Amparo 
Classificação Candidato 
08º David Jean Pereira  
09º Caroline Fabiana Pires de Godoi Borges  
10º Samela Olinda de Campos Alves  
11º Larissa Simplicio Fastrone  
12º Flavia Cristina Balieiro Chagas 

  
Holambra, 03 de junho de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 
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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 
11º Daniele Leticia Ferreira Marçal   

 
Holambra, 03 de junho de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

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 03 de junho de 2022 à 09 de junho 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: Motorista Administrativo 40h – Paulínia  
Classificação Candidato 
05º Lucas de Camargo Penteado Matos  

 
Holambra, 03 de junho de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

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 03 de junho de 2022 à 09 de junho 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: Psicólogo 30h – Santo Antônio de Posse 
Classificação Candidato 
01º Natalia Bizeli Tiburtino 

  
 FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12x36 – Santo Antônio de Posse 

Classificação Candidato 
05º Cristina Aparecida Suate 

 
Holambra, 03 de junho de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
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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:

PRISCILA MACEDO NASCIMENTO 
ARAUJO e VIVIAN APARECIDA GON-
ÇALVES, a primeira, de nacionalidade 
Brasileira, técnica administrativa, solteira, 
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 27 
de março de 1988, residente e domiciliada 
na Rua Franco, Nº 785, Jardim Planalto, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO 
ARAUJO e de ESTEFANIA MACEDO 
NASCIMENTO ARAUJO e, a segunda, 
de nacionalidade Brasileira, analista fi-
nanceira, solteira, nascida em SÃO PAU-
LO, SP, no dia 20 de setembro de 1980, 
residente e domiciliada na Rua Franco, Nº 
785, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de  e de NILDE MARIA GONÇAL-
VES. 

MAYLLON DO NASCIMENTO LIMA e 
GÉSSICA TAÍS FOGAÇA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, engenheiro civil, sol-
teiro, nascido em COXIM, MS, no dia 16 
de novembro de 1992, residente e domici-
liado na Rua João Bruno, Nº 106, Capo-
tuna, JAGUARIÚNA, SP, filho de JESUS 
PEREIRA LIMA e de MARLY APARE-
CIDA DO NASCIMENTO LIMA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, analista de esto-
que, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 12 de março de 1992, residente e 
domiciliada na Rua João Bruno, Nº 106, 
Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
LUÍS CARLOS FOGAÇA e de GENI 
DUARTE MOREIRA FOGAÇA. 

HÁLAN CRISTIAN PANDOLFI e ISA-
BELA BARBOSA BASSAN. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em COSMÓPOLIS, SP, no dia 
02 de julho de 1997, residente e domici-
liado na Rua São Paulo, Nº 136, Jardim 
Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ADEMILSON PANDOLFI e de CRISTI-
NA AGOSTINHO DE OLIVEIRA PAN-
DOLFI. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 03 de agosto de 1998, residente 
e domiciliada na Rua São Paulo, Nº 136, 
Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ANDRÉ GERALDO BASSAN e 

de IARA APARECIDA BARBOSA. 

IZIDORO DE JESUS JUNIOR e BRUNA 
BARBOSA DA SILVA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, vendedor, divorciado, nas-
cido em AMPARO, SP, no dia 27 de no-
vembro de 1990, residente e domiciliado 
na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de IZIDORO 
DE JESUS e de MARILUCI MOREIRA 
SIMEÃO DE JESUS. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, técnica de enfermagem, 
solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 15 de julho de 1999, residente e 
domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ANTONIO FERREIRA DA SILVA e 
de EDINETE JOSINA BARBOSA. 

SILSON CARVALHO FERREIRA e 
ZILDA ROSA DOS SANTOS. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, cavalariço, sol-
teiro, nascido em BICAS, MG, no dia 08 
de março de 1981, residente e domiciliado 
na Rua Francisco Sales Pires, Nº 571, Par-
que Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de CELSO MARIANO FERREIRA e 
de MARIA SANTISSIMA CARVALHO 
FERREIRA. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, auxiliar de produção, divorciada, 
nascida em MONTE AZUL, MG, no dia 
20 de setembro de 1985, residente e domi-
ciliada na Rua Atílio Sisti, Nº 155, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de VITORINO FRANCISCO DOS SAN-
TOS e de MARIA ROSA DOS SANTOS. 

JOSÉ EDUARDO DA SILVEIRA e LU-
CIANA APARECIDA MARCONDES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, serralhei-
ro, divorciado, nascido em PINHALÃO, 
PR, no dia 30 de dezembro de 1983, re-
sidente e domiciliado na Rua Tozzi, Nº 
65, Núcleo Residencial Doutor João Aldo 
Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSE 
HAMILTON DA SILVEIRA e de LUCIA 
HELENA DA SILVA SILVEIRA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, vendedora, sol-
teira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
23 de julho de 1979, residente e domicilia-

da na Rua Tozzi, Nº 65, Núcleo Residen-
cial Doutor João Aldo Nassif, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de CELIO MARCONDES 
e de MARIA CELIA SANTOS. 

GIOVANI APARECIDO MENDES DE 
GODOI e MICHELE NASCIMENTO 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, médico, divorciado, nascido 
em BRAGANÇA PAULISTA, SP, no dia 
01 de janeiro de 1976, residente e domi-
ciliado na Rua Mussato, Nº 148, Núcleo 
Urbano Parque Ana Helena, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de EDUARDO APARECI-
DO DE GODOI e de MARIA LARRENE 
MENDES DE GODOI. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, instrutora de artes mar-
ciais, solteira, nascida em APIAÍ, SP, no 
dia 30 de julho de 1997, residente e do-
miciliada na Rua Tonini, Nº 101, Núcleo 
Urbano Parque Ana Helena, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de BENEDITO OSCAR 
DOS SANTOS e de ISAURA CRAVO 
DO NASCIMENTO. 

ERIK HENRIQUE CARVALHO DE 
ARAÚJO e BEATRIZ VERDURICO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, opera-
dor de produção, divorciado, nascido em 
PEDREIRA, SP, no dia 24 de abril de 
1993, residente e domiciliado no Sítio 
Vila Yamaguishi, s/n, Colméia, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de GILBERTO LOPES 
DE ARAÚJO e de ROSE MARCIA DE 
CARVALHO ARAÚJO. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, assistente de laboratório, 
divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 11 de fevereiro de 1995, residente 
e domiciliada na Rua Fioravante Pavanelo, 
Nº 630, Residencial dos Lagos, SANTO 
ANTÔNIO DE POSSE, SP, filha de MA-
RIO APARECIDO VERDURICO e de 
CLEUSA DONIZETI ROSA. 

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

JAGUARIÚNA, 02 de junho de 2022.


