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Hospital Municipal de Jaguariúna conquista
Prêmio Paes Leme por combate à Covid
Criado em 2000, o Prêmio Paes Leme é o mais antigo da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC)
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Hospital Municipal Walter Ferrari

O Hospital Municipal Walter Ferrari, de Jaguariúna, conquistou o Prêmio Paes Leme, concedido pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), pela
Página 4
“dedicação honrosa” no combate à pandemia de Covid-19. O prêmio também é um reconhecimento ao trabalho dos profissionais de saúde do hospital.

João Bosco & Gabriel
abrilhantam o palco da
32ª Festa do Peão
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“Eleições 2022” com
duas entrevistas
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Saúde de Jaguariúna realiza
mutirão de oftalmologia no Centro
de Especialidades Médicas
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Programa Quintal do Netinho bate quase 1 milhão de
telespectadores com entrevista de Hamilton Bernardes
DIVULGAÇÃO
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Atendimento realizado aos pacientes que estão na lista de espera

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza a partir deste
sábado, 25, o primeiro Mutirão
para Consultas Oftalmológicas.

FALE COM A

Números de visualização nas mídias sociais do programa Especial de São João

Ao todo, devem ser atendidos
240 pacientes entre os dias 25 de
junho e 30 de julho deste ano.
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Na noite de segunda-feira,
20, o Programa Quintal do Netinho Especial de São João, transmitido pela TV Lagos, SRTV,

Urban TV, Youtube, Facebook
e Instagram, simultaneamente,
quase atingiu a marca de 1 milhão de telespectadores. A mar-
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ca foi motivo de comemoração
para o apresentador Netinho
Marinelli e toda a equipe.
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Sol com algumas
nuvens. Não
chove.
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Eleições se aproximam
Com a proximidade das eleições
2022, os pré-candidatos começam a se
movimentar. A Gazeta Regional abre
neste período a temporada para que os
eleitores conheçam os nomes que devem
concorrer no dia 02 de outubro.
Faltando cerca de 100 dias até o grande dia, o TSE afirma que a justiça está
pronta para realizar eleições transparentes, limpas e seguras, como tem feito
ao longo de 90 anos. O ministro Edson
Fachin acrescenta que a Justiça Eleitoral
não é feita apenas de dirigentes, ao contrário, e que a integridade das eleições

brasileiras é assegurada por um corpo
técnico atento e capacitado.
Mas, antes de chegar à urna eletrônica
e deixar seu voto, é importante conhecer quem está na disputa e reconhecer,
verdadeiramente, quem merece ocupar a
cadeira da presidência e senado. O voto
é secreto e democrático e vai definir o
Brasil que todos vivem.
Ter dúvidas, neste momento, é normal. Então, escute e pesquise para assim
definir eu voto para presidente, governadores, senadores, deputados federais,
estaduais e distritais país afora.

Tomaz de Aquino Pires*
Os dedicados pais sempre estiveram presentes na Escola do Velho Jaguary, acompanhando diariamente a educação de seus
filhos. A família precisa acompanhar e dar
retaguarda ao processo ensino-aprendizagem. Este imprescindível contato, nos tempos do Grupo Escolar, fazia-se através da
ajuda à escola pela Caixa Escolar. A Caixa
Escolar garantia material escolar aos alunos
carentes, uniformes, exames visuais, óculos, lanches. Ela fazia muitas campanhas.
Em 1948 julgaram necessário a criação da
sopa escolar. Para os alunos pobres, tudo
era gracioso, para os demais cobrava-se pequena taxa, para quem quisesse saborear a
iguaria. Direção e pais julgaram que faltava
algo no Grupo Escolar Cel. Amâncio Bueno,
inaugurado em 06/10/1946. Era uma sopa
escolar no recreio de suas crianças. Muitas
crianças caminhavam bastante até a Escola.
Sentir-se-iam mais dispostas para retomar o
processo, após o intervalo se fossem aquecidas com uma substanciosa sopa. Na época a diretoria da Caixa Escolar estava com
os pais de alunos: Alonso José de Almeida,
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E, vejam a coerência do projeto, pois explicitava as finalidades: 1ª- fornecer alimento
nutritivo e saudável, 2ª- refeição igual para
todos, 3ª- evitar o trabalho das mães de levar
a marmita à escola na hora do recreio, 4ªevitar a compra de lanches sofisticados com
doces e guloseimas, 5ª- servir refeição nutritiva gratuita aos pobres. Apresentando estas
razões à comunidade local assegurou o êxito
do projeto da Sopa escolar. As solenidades
de inauguração aconteceram no Feriado Nacional da Proclamação da República. Às 8
horas houve hasteamento do Pavilhão Nacional e desfile de todos os alunos pelas ruas
de Jaguariúna precedidos por um pelotão de
ciclistas. Às 10 horas, sentados à Mesas que
presidiu as inaugurações estava a direção, o
farmacêutico Lázaro Souza Martins que representou o paraninfo do ato, Dr. Marcelo
Ulisses Rodrigues, presente o Inspetor Escolar , o Revmo Padre Gomes. Ele benzeu
as novas dependências. Foram inaugurados
os complementos da cozinha e o refeitório
dos escolares. Estavam também presentes
professores, alunos e muitas famílias . O or-

feão cantou o Hino Nacional. A prof.ª Dona
Nina Kaysel Belochio discursou sobre a data
de 15 de Novembro. Houve mais discursos
e agradecimentos das autoridades presentes.
Representando a Caixa Escolar o Sr. Adone Bonetti agradeceu a tudo e a todos. Em
seguida foi servida uma canja escolar aos
alunos. Nas últimas décadas, através das instituições auxiliares da Escola, a APM (Associação de Pais e Mestres), substituta aprimorada da Caixa Escolar , mais os Conselhos
de Escola mantêm-se a ajuda recíproca, benemérita a todos. A Escola precisa cumprir a
sua primeira função: Ensinar. Os Pais devem
dar ampla retaguarda ao processo de Ensino.
Dessa união dos Pais à Escola garante-se a
eficiência da Aprendizagem dos estudantes. E
a linguagem de ambos deve sempre caminhar
para uma mesma formação, seguindo os mesmos e sagrados valores para o êxito do mais
importante processo de que o aluno participa.
Tomaz de Aquino Pires
é coordenador da Casa da Memória

Padre Gomes

Agressividade e violência:
o ponto de vista psicológico
não tendo nenhuma hostilidade dentro
de si, nenhum impulso destrutivo na sua
relação com as coisas e com os outros.
Para superar a estranheza que a afirmação inicial causa, é necessário compreender que a agressividade é impulso que
pode voltar-se para fora (heteroagressão)
ou para dentro do próprio indivíduo (autoagressão). Mas, ela sempre constitui a
vida psíquica, enquanto fazendo parte do
binômio amor/ódio, pulsão de vida/ pulsão de morte.
A agressividade sempre está relaciona
com as atividades de pensamento, imaginação ou ação verbal e não verbal. Portanto alguém muito “bonzinho” pode ter
fantasias altamente destrutivas, ou sua
agressividade pode manifestar-se pela
ironia, pela omissão de ajuda, ou seja, a
agressividade não se caracteriza exclusivamente pela humilhação, constrangimento ou destruição do outro, isto é,
pela ação verbal ou física sobre o mundo. “A agressividade está na constituição
da violência, mas não é o único fator
que a explica. É necessário compreender
como a organização social estimula, legitima e mantem diferentes modalidades
de violência. O estimulo pode ocorrer
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A comunidade faz a escola

Hermelindo Poltronieri e Adone Bonetti.
Para dotar a Escola de uma refeição sadia
iniciaram um movimento beneficente angariando donativos para a Caixa Escolar.
Arrecadaram CR$ 15.000,00 (quinze mil
cruzeiros) entre os comerciantes, empresários, proprietários e liberais de Jaguariúna.
Houve excelente acolhida ao projeto. Esta
quantia excluía a mão de obra para sua implantação. Os pais de alunos e amigos ofertaram trabalhos gratuitamente para tanto.
Os marceneiros Étore Tozzi, Moacir Picelli
e Rainero Urray (Nenê Moinheiro) montariam oito mesas, graciosamente. Sr. Liberal
Chiorato, pedreiro, assumiu a construção de
um fogão e chaminé. Sr. Mílton Menna, mecânico, faria a serpentina para a água quente
na pia da cozinha. O correspondente de “A
Comarca” incentivava o povo, apregoando a
concretização daquele sonho. Quando os diretores com as respectivas instituições auxiliares, representantes do povo, sonham junto, o sonho concretiza-se. O correspondente
apregoava a solene festividade de inauguração para breve na edição de 30/09/1948.

Sandra R. Ribeiro*
Nos tempo modernos, a violência “invadiu todas as áreas da vida de relação do
indivíduo: relação com o mundo das coisas, com o mundo das pessoas, com seu
corpo e sua mente”. É como se o progresso tecnológico, o desenvolvimento da civilização, ao invés de propiciar o bem-estar dos indivíduos, concorressem para a
deterioração das condições da vida social.
A violência, também, deve ser entendida
como produto e produtora dessa deterioração, como patologia ou doença social
que acaba por “contaminar” toda a sociedade, mesmo aqueles grupos ou instituições considerados como mais protetores
de seus membros, a família ou a escola,
por exemplo. É como se vivêssemos um
momento de nossa civilização em que a
cultura não dá mais conta de canalizar a
agressividade que todos possuímos.
O ser humano é agressivo. Essa afirmação pode causar estranheza porque
sempre conhecemos alguém que é muito
“bonzinho”, “incapaz de fazer mal a uma
mosca”. Nesse caso, avalia-se a agressividade exclusivamente por suas manifestações: o comportamento. E a pessoa
“incapaz de fazer mal a uma mosca” é
considerada como não agressiva, como
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no incentivo à competições, como por
exemplo, competição escolar, competição no mercado de trabalho, como no
incentivo a que cada um dos cidadãos dê
conta de sua própria segurança pessoal.
Um fator importante que contribui para
a manutenção da violência é a condição
subumanas de existência em que vivem
milhões de cidadãos, o que acaba por
desencadear ou determinar a prática de
delitos associados à sobrevivência”. A
violência está presente quando as condições de vida social são pouco propícias
ao desenvolvimento e realização pessoal
e levam o indivíduo a mecanismos de autodestruição, como o uso de drogas, o alcoolismo, o suicídio. Podemos também
entender como violência, aquela situação em que o indivíduo “foi submetido
a uma coerção e a um desprazer absolutamente desnecessário ao crescimento,
desenvolvimento e manutenção de seu
bem-estar, enquanto ser psíquico”.
O agressivo se mostra alguém de natureza deturpada e destrutiva ao menos
no momento em que é violento. Ainda
que sua composição natural o leve a determinado cominho, essa postura pode
ser facilmente aprendida. Seria bom, que
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a pessoa percebesse que seu comportamento é agressivo e, que tal comportamento está causando prejuízos e que
precisa de ajuda, pois muitas vezes esse
comportamento pode não passar e causar prejuízos grandes ao indivíduo, perder algo importante como um relacionamento, emprego ou objeto de valor para
identificar que suas explosões precisam
ser tratadas.
Quando o ambiente é propício as
chances de se tornar um agressivo ficam
bem maiores. Em casos mais extremos,
esse pode ser um indício de que a mente
e as emoções não se encontram saudáveis como deveria. Se for o caso buscar
ajuda pode ser a solução adequada para
trabalhar esse impulso destrutivo. Isso
ajuda a pessoa lidar com suas partes que
precisam se aprimorar, incluindo o lado
agressivo.
Sandra R. Ribeiro
Psicóloga Clínica-CRP 06/128296
Psicoterapia / Avaliação Psicológica /
Plantão Psicológico
Contatos:
(19)32994205 / (19)97807-4249
Atendimento presencial e online.
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• Artur Nogueira
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• Cosmópolis
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• Serra Negra
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GAZETA REGIONAL

Destaque

www.gazetaregional.com.br
25 de junho de 2022

4

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

Hospital Municipal de Jaguariúna conquista
Prêmio Paes Leme por combate à Covid
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Criado em 2000, o Prêmio Paes Leme é o mais antigo da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC)
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Associação Santa Maria
de Saúde (Asamas), Rene
Pena Chaves Neto.

Hospital Municipal Walter Ferrari

O Hospital Municipal
Walter Ferrari, de Jaguariúna, conquistou o Prêmio Paes
Leme, concedido pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC),
pela “dedicação honrosa” no

combate à pandemia de Covid-19. O prêmio também é
um reconhecimento ao trabalho dos profissionais de
saúde do hospital.
“Esse prêmio vem enfatizar o excelente traba-

lho das equipes de saúde
do Município no enfrentamento da Covid-19, às
quais dedico essa conquista pelo empenho, carinho
e dedicação de todos, que
mesmo em meio ao desco-

nhecido, à exaustão, não
mediram esforços em prol
de um atendimento digno
a todos que necessitaram
e necessitam do serviço”,
diz a secretária de Saúde
de Jaguariúna, Maria do

Carmo de Oliveira Pelisão.
“Mais uma premiação de reconhecimento ao
nosso trabalho. Parabéns
a todos vocês que se dedicam ao nosso hospital”,
comemora o presidente da

Prêmio
Criado em 2000, o Prêmio Paes Leme é o mais
antigo da instituição. Todos
os anos, ele homenageia
empresas, personalidades,
instituições ou programas
sociais que se destacaram
por suas contribuições para
o bem-estar social ou para
o exercício livre e ético da
medicina em Campinas.
Os homenageados são
selecionados pela diretoria da SMCC após uma
criteriosa avaliação, que
leva em conta a importância do trabalho desenvolvido a cidade.
O prêmio leva o nome
do primeiro presidente da
Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Campinas, o
médico Dr. Francisco Betim
Paes Leme, que dirigiu a entidade entre 1925 e 1926.
A homenagem e entrega
dos troféus ocorrem na Cerimônia Especial de Premiação, quando também são divulgados os vencedores dos
Prêmios Mérito Científico e
Mérito Acadêmico.
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Programa Quintal do Netinho bate
quase 1 milhão de telespectadores com
entrevista de Hamilton Bernardes
Também participaram do programa neste dia a dupla sertaneja Luiz Miguel e Daniel e o cantor Maurício Lima, da dupla Maurício & Mauri
Na noite de segunda-feira, 20, o Programa Quintal
do Netinho Especial de São
João, transmitido pela TV
Lagos, SRTV, Urban TV,
Youtube, Facebook e Instagram, simultaneamente,
quase atingiu a marca de
1 milhão de telespectadores. A marca foi motivo de
comemoração para o apresentador Netinho Marinelli
e toda a equipe.
Netinho atribui a alta visualização à entrevista exclusiva com o ex-prefeito
de Pedreira e pré-candidato a Deputado Federal, Hamilton Bernardes Júnior.
“Foi sensacional receber
todos neste especial. Foi
nosso recorde de audiência
nesses quase dois anos de
Programa. É sempre um
aprendizado entrevistar e
conversar com nosso sempre prefeito Hamilton Bernardes, tenho certeza que
este número de telespectadores foi dado a expressão política do Hamilton e
também aos músicos talentosíssimos que se apresen-

taram”, diz Netinho.
“Fiquei muito contente
com a participação no Programa Quintal do Netinho.
Tivemos vários motivos de
alegria, o primeiro a participação que atingiu números
recordes e quero agradecer
imensamente a todos que
estiveram conosco nesse
dia”, comenta Hamilton
Bernardes. “Em segundo,
não menos importante, a
participação do Mauricio
Lima e da dupla Luiz Miguel e Daniel que com seus
talentos abrilhantaram o
programa. A minha família, meus amigos Prefeitos e meus amigos que me
conhecem há tanto tempo
pelos depoimentos carinhosos comigo. A recepção e
carinho com que Newton
Queiroz nos recebeu em
sua casa”, acrescenta.
Também participaram
do programa neste dia a
dupla sertaneja Luiz Miguel e Daniel e o cantor
Maurício Lima, da dupla
Maurício & Mauri.
O Programa Quintal do

Netinho é transmitido todos os domingos às 12h
pela TV Lagos, SRTV, TV
Gazeta Popular e pelas páginas do Facebook da Gazeta Regional, Conceito
Sertanejo e Jeito Sertanejo de Ser Oficial. E às 14h
transmissão pela Urban TV.

As reprises podem ser
vistas na Urban TV segunda às 9h e quarta às 22h; na
SRTV quarta às 19h15 e
sábado às 13h; TV Lagos e
Gazeta Popular segunda às
12h50. Sempre com convidados diferentes, muito
sertanejo e alegria.

Números de visualização nas mídias sociais do programa Especial de São João
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Delegada Teresinha, de
Pastor Paulo Lima, de
Campinas, é pré-candidata Hortolândia, é pré-candidato
a Deputado Federal
a Deputada Federal

Delegada de Polícia
aposentada, professora da
Academia de Polícia Civil
de São Paulo, palestrante,
jornalista e escritora, Teresinha de Carvalho enfrenta o
período de pré-candidatura
ao cargo de Deputada Federal, pelo partido Patriotas.
Ela também está a frente do
partido em Campinas.
Ela foi a primeira Delegada da Delegacia da
Mulher em Campinas e
enfrentou diversos desafios
durante este período. Também foi vereadora por dois
mandatos
consecutivos
(2002/2004 e 2005/2008)
no mesmo município. Nas
eleições municipais de
2020 foi candidata à prefeita municipal.
Teresinha tornou-se policial em 1974 e foi escriturária na Delegacia de Socorro.
Depois, assumiu o cargo de
Delegado de Polícia e após
concurso público e curso
preparatório na Academia
de Polícia em SP passou
a atuar em Monte Mor e
Campinas.
Durante este período
vivenciou muita coisa em

campo e também em sua
vida pessoal. Teresinha é
mulher, esposa, mãe e avó.
Mas ela seguiu firme seu
propósito até que se aposentou, em 1999.
Com isso, a política
ocupou por completo o
lugar o trabalho policial.
A sempre Delegada Teresinha continua servindo a
população de Campinas e
deseja assim representa-los na Câmara dos Deputados Federais.
“Como delegada pude
entender muita coisa para
como vereadora conseguir
atuar de forma mais direcionada”, conta sobre seu período como vereadora. “Criei
o Centro de Apoio à Mulher
Operosa (CEAMO), em
2002, que foi uma conquista no serviço de proteção à
mulher”, relembra.
“Com a Lei Maria da
Penha, achei que devíamos
trabalhar o agressor então
como vereadora fiz uma lei
de tratamento do agressor,
que hoje, após 15 anos, o
juiz determina”, relembra.
“Falei sobre castração química e exército fazendo se-

gurança pública, o que parecia uma loucura, e hoje tudo
isso ocorre”.
Então, Delegada Teresinha mostra que sempre teve
um olhar à frente. Defende
as mulheres e sua participação na política.
De acordo com ela, a
população ainda tem, com
certa razão, medo da política, mas, não adianta. “No
Brasil, onde ser filiado a
um partido político é requisito para disputar uma eleição, a gente tem que fazer
todo um trabalho e eu tenho
essa responsabilidade”, diz.
Além desta luta, fala na
proteção ao idoso, pois acredita que “quem não respeita
o idoso, não terá futuro”.
Envolvida nesta causa, recentemente esteve em Valinhos anunciando a liberação
de uma verba de R$80 mil
para a entidade Recanto dos
Velhinhos da Casa Civil do
Governo do Estado de SP.
As histórias, vivencias
e projetos não se limitam.
Conheça mais a Delegada
Teresinha por meio de suas
redes sociais @delegadateresinhaoficial.

Pela primeira vez disputando um cargo na política, o pré-candidato a
Deputado Federal, pastor
Paulo Lima sempre esteve inserido neste meio,
juntamente com a família
Perugini, em Hortolândia.
O pastor entra na política
pelo partido MDB e também na Igreja Nazareno.
“Eu vejo no MDB
como um partido forte,
um partido que sabe articular e que já esteve à
frente do nosso País. Na
oportunidade de representar os evangélicos eu
sei que vou aprender muito e ao escolher um partido, optei pelo que me
ensine primeiro e o MDB
esteve nos principais momentos na luta pela democracia então tenho certeza
que vou aprender muito”,
conta pastor Paulo.
Por estar há longos
anos envolvido com a
comunidade, pastor Paulo acredita que pode contribuir para solucionar os
problemas da sociedade. Além disso, acredita
que a política precisa de

uma reforma e de novas
ideias.
Para ele, a necessidade vem de baixo e quem
está nessa posição, não
é ouvido. “Mas eu já os
ouço por meio da igreja.
Se eleito, farei o papel de
vereador que é visitar a
comunidade, coisa muito
fácil para mim. Estarei no
meio da população ouvindo e fiscalizando”, diz.
Dentre as lutas que
busca defender está a
questão psicológica dos
brasileiros, em especial
dos vulneráveis, que
após o período de quarentena pandêmica ainda
sofrem as consequências.
“Eu vejo isso na igreja. A
população não tem este
problema, mas está com
ele. A vacina e o auxílio
emergencial são obrigações, mas estes dois projetos não podem resumir
o cuidado com a nação”.
“Imagino que um projeto ideal seria o acompanhamento
próximo
com essas pessoas necessitadas e o acesso à saúde. Tem muitas pessoas

cidades. “O município, o
Estado e o país só são fortes
quando se tem desenvolvimento e investimento em infraestrutura. Não adianta fazermos mais do mesmo. Isso
é importante para que, na
ponta, a gente possa melhorar
a vida da população”, disse o
prefeito. Já o secretário Lummertz fez uma palestra sobre
a retomada do turismo e o
potencial turístico do Estado
de São Paulo e municípios.
Na TV com Hermano
Por falar em Gustavo Reis,
o prefeito de Jaguariúna e

presidente do Conselho de
Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Campinas
(RMC) foi entrevistado nesta
semana pelo consagrado jornalista Hermano Henning. A
entrevista aconteceu no estúdio da RBTV, em São Paulo.
“Durante quase uma hora falamos sobre Jaguariúna, política e o futuro do nosso estado de São Paulo e também do
Brasil”, disse Gustavo.

está em festa com o sucesso da Feira Noturna, que
acontece todas quartas-feiras na cidade. Em pouco
mais de um mês de existência, a feira se transformou
num grande sucesso de
público. Realizada desde
o dia 18 de maio no Parque Santa Maria, o evento
promovido pela Prefeitura
de Jaguariúna, por meio
da Secretaria de Turismo e
Cultura, já atraiu mais de
20 mil pessoas, uma média
de 4 mil visitantes por semana. Nada mal!

que necessitam e o emo cional é um ponto fundamental para a solução de
muitas questões”, diz.
Outra questão abordada pelo pré-candidato é
a representatividade das
mulheres e também o cuidado ao idoso. “Acredito
que seja muito importante a criação de programas
de amparo ao idoso, a facilidade de garantir um
remédio, além do acompanhamento profissional.
Na verdade, gostaria de
ouvi-los mais para saber
de todas as demandas e
assim melhor agir”.
A igreja a qual representa, Nazareno, é uma
igreja fraternal, amorosa,
que tem o cuidado com
a família como um pilar.
É uma instituição centenária e internacional que
está no Brasil desde 1958,
formando discípulos à semelhança de Cristo.
Para conhecer mais
sobre o pastor e seus
projetos, além de acompanhar sua pré-candidatura, siga-o nas redes
sociais.

Bastidores do poder
Desenvolvimento 1
O prefeito Gustavo Reis
foi o anfitrião do evento
“Alternativas de Desenvolvimento”, promovido pela
Uvesp (União dos Vereadores do Estado de São Paulo),
Governo do Estado de São
Paulo e DesenvolveSP, em
parceria com a Prefeitura de
Jaguariúna e a Fapetec (Fundação de Apoio a Pesquisa,
Ensino, Tecnologia e Cultura), nesta quarta-feira (22),
no Boulevard do Centro
Cultural. Além do prefeito, o
encontro contou com as pre-

senças do secretário estadual
de Turismo e Viagens, Vinícius Lummertz, de Sebastião Misiara, presidente do
Conselho Gestor da Uvesp,
de Lucas Dib, representante
do DesenvolveSP, e do presidente da Câmara de Jaguariúna, Afonso Lopes Silva,
além de prefeitos, vereadores e secretários municipais.
Desenvolvimento 2
Gustavo Reis destacou a
importância do investimento
em infraestrutura para alavancar o crescimento das

Feira Noturna
A Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna

Doação à Câmara
A Câmara de Jaguariúna recebeu, na última segunda-feira, uma doação
de produtos fabricados pela
empresa Jaguar Plásticos,
como itens de cozinha e
material de escritório. Entre o material doado estão
lixeiras de pia e de chão,
porta-detergente, organizadores plásticos e gaveteiros.
Os itens serão distribuídos
entre os diferentes departamentos da Casa, como cozinha, departamento jurídico,
secretaria e banheiros.
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Saúde realiza mutirão de oftalmologia
no Centro de Especialidades Médicas
IVAIR OLIVEIRA

Em menos de
um mês devem
ser atendidos
240 pacientes
A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza
a partir deste sábado, 25,
o primeiro Mutirão para
Consultas Oftalmológicas.
Ao todo, devem ser atendidos 240 pacientes entre
os dias 25 de junho e 30 de
julho deste ano.
Segundo a secretaria,
os atendimentos acontecerão sempre aos sábados,
no Centro de Especialidades Médicas, localizado na
Rua Pará, nº 181, no Jardim Fontanella, no período das 7h às 16h.
“É importante ressaltar
que serão atendidos pacientes que já estão inseridos e aguardam na lista de
espera e os que agendarem
as consultas com antece- Atendimento realizado aos pacientes que estão na lista de espera
dência. Não haverá atendimento por demanda espon- de Oliveira Pelisão.
para dar celeridade aos
tânea”, explica a secretária
Essa é mais uma ação atendimentos reprimidos
de Saúde, Maria do Carmo da Secretaria de Saúde em decorrência da pande-

mia. A Saúde já realizou
mutirões para atendimentos ginecológicos e, tam-

bém neste sábado, realiza
mais uma edição do Mutirão da Saúde incluindo

atendimentos clínicos e
pediátricos na UBS 12 de
Setembro.
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Cine Renovias chega na
Saúde realiza mais um
mutirão para atendimento cidade na segunda-feira, 27
na UBS 12 de Setembro

DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA

Cine Renovias oferece sessões de filmes

A Saúde já realizou mutirões também nas UBSs Miguel Martini, Cruzeiro do Sul e Florianópolis

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 25, das 7h
às 19h, a quarta edição do
Mutirão da Saúde. O atendimento será realizado na
Unidade Básica de Saúde

(UBS) 12 de Setembro com
foco em ginecologia, atendimento clínico e pediátrico.
Além de passar pelo atendimento médico, as mulheres realizam exames preventivos. Novos mutirões ainda
devem ser feitos ao longo

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

Na próxima semana Jaguariúna recebe o
Cine Renovias, cinema
itinerante com sessões
de filmes gratuitas à população. A carreta da
Concessionária Renovias chega à cidade com
o apoio da Secretaria de
Turismo e Cultura e fica
dois dias.
No primeiro dia, segunda-feira, 27, será
exibido o filme Jurassic

World: reino ameaçado, às 18h30. Já na terça-feira, 28, o público
pode conferir o longa
Star Trek: sem fronteira,
às 18h.
A carreta fica instalada no Centro Cultural,
localizado na rua Maranhão, nº 600. A entrada
é gratuita e os ingressos
devem ser retirados antecipadamente na própria carreta.

Escolas municipais
Além das duas sessões
abertas ao público, o Cine
Renovias também exibe
filmes gratuitamente aos
estudantes das escolas
municipais de Jaguariúna. Tanto na segunda
quanto na terça-feira, os
alunos que têm entre 4
e 5 anos irão conferir o
longa Madagascar 3 em
sessões realizadas às 8h,
10h 13h30 e 15h30.

BEST CENTER GALERIA
RUA MARIA ÂNGELA 390 - LOJA TÉRREO 10, JARDIM BERLIM - JAGUARIÚNA
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Eip Cred inaugura novo espaço
Novo local inaugura com muitas novidades em serviços
Na manhã desta sexta-feira, 24, ocorreu a inauguração do novo espaço
da Eip Cred Soluções Financeiras. A mudança consagra a superação de dois
anos marcados pelas dificuldades geradas pela Covid-19, e também marca os
oitos anos de empresa.
A mudança traz para
os empresários algumas
novidades em crédito e
capital de giro. “As linhas
de crédito permitirão que

parceiros consigam capitalizar seus empreendimentos e assim possamos
seguir, crescer mutuamente”, afirma a CEO Edilaine
Alves.
Quem passou pelo
evento foi a proprietária
da LíderMat, Micheli Tartaro, que comentou quão
satisfatório é o trabalho
oferecido pela Eip CRED
na área da cobrança. “Esse
serviço é ótimo porque
são contas paradas há

muito tempo e já não temos mais contato com o
cliente. Com os argumentos da assessoria a gente
consegue reverter essa situação”, conta.
A reinauguração foi
acompanhada de um coffee break para festejar a
abertura do novo espaço
físico. “Essa conquista nos
permitirá melhor atender
todos os associados. Venha também fazer parte
desse importante momen-

to da nossa história”, finaliza Edilaine.
Para o consultor financeiro da empresa, Vinicius
Mello, esse é um momento
único. “Fico muito feliz em
poder estar participando
de um momento tão especial quanto esse”, diz.
Na oportunidade, a Eip
abriu as portas para o 53
encontro do Clube Fomento,
que reuniu diversos empresários e prestadores de serviços, além de convidados.

SERVIÇOS
Com a expansão do local de atendimento,
a Eip Cred também expandiu a oferta de
serviços. Confira todos os disponíveis:
Recuperação de crédito;
Crédito rural;
Terceirização;
Capital de giro;
Saque FGTS;
Empréstimo;
Aposentados e Pensionistas;
Negociação de dívidas pessoais;
Cobranças;
Call center;
Aprovação de financiamento imobiliário.
A Eip Cred está localizada na Rua Coronel Amancio Bueno 236,
em frente a Cacau Show. Atendimento das 8h às 17h, sem fechar
para almoço de segunda a sexta e das 8h às 12h aos sábados.
DIVULGAÇÃO
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João Bosco & Gabriel abrilhantam
o palco da 32ª Festa do Peão
O Morungaba Rodeo Fest 2022 faz parte da programação do
aniversário de 134 anos da Estância
DIVULGAÇÃO

A Prefeitura da Estância
Climática de Morungaba
celebra no dia 29 de junho
seus 134 anos de fundação
e, como parte da programação de eventos comemorativos, promove o Morungaba Rodeo Fest 2022 /32ª
Festa do Peão.
O início da festa teve
início na quinta-feira, 23,
com a abertura oficial com
diversas atrações e o show
de “Luigi & Leandro”. Na
noite da sexta-feira, 24, a
festa continuou com o show
de “Clayton & Romário”.
O destaque do Rodeio
é o show deste sábado, 25,
com o show da dupla “João
Bosco & Gabriel”. A entrada é 1Kg de alimento.
Fechando a edição da
Festa do Peão deste ano, as
atrações do último dia de
evento, dia 26 (domingo),
começam mais cedo, ao
meio-dia, no “Dia da Família”. É também uma oportunidade de os visitantes
assistirem às provas na arena durante o dia com toda a
família, principalmente as
crianças, e à noite o show
da dupla “Guilherme &

A festa é esperada por todos os moradores

Benuto” encerra a programação da festa.
Os alimentos não perecíveis (exceto sal) serão
destinados ao Fundo Social de Solidariedade de
Morungaba. A entrada é
permitida somente com a
apresentação do comprovante de vacinação completa contra a Covid-19.

A programação esportiva
da festa integra as competições de montarias em touros
com peões de diversas partes
do país e a Prova dos Três
Tambores. Além das provas,
o evento também oferecerá
aos visitantes o “bailão sertanejo” e uma grande praça
de alimentação com diversas
opções de cardápio.

O Morungaba Rodeo
Fest 2022 /32ª Festa do
Peão é uma realização da
Prefeitura da Estância Climática de Morungaba. O
evento se tornou a festa
mais esperada do ano pelo
público
morungabense,
além de gerar para a cidade um grande fluxo de visitantes.

Local do Rodeio: Centro de Eventos de Morungaba Anna Bernadette Consolim Pelisson - Rua Fortunato Stella, 61 – Centro

Programa de
Desenvolvimento
Turístico é lançado
A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba lançou, nesta
semana, o Programa de
Desenvolvimento Turístico no Teatro Municipal Fioravante Frare.
Todas as etapas do programa foram apresentadas pelo diretor executivo da Agência Brasileira
de Engenharia Turística
(Abet), Dener Fonseca.
Segundo ele será um
ano de muito trabalho
voltado ao fortalecimento do destino turístico que é Morungaba,
com o levantamento de
informações, identidade
visual para a promoção,
mapa turístico, formação profissional voltada
ao setor, ampliação do
catálogo de produtos turísticos locais entre outras ações.
Dentre as etapas do
trabalho destaca-se o
Sistema de Inteligência

Turística (SITUR Morungaba) que vai sistematizar e potencializar
os trabalhos turísticos
do município e disponibilizar informações
turísticas.
“Creio que o lançamento de hoje marca um
promissor caminho a ser
percorrido pelo Poder
Público, pelos proprietários de meios de hospedagem, comerciantes
do setor de alimentação,
artesãos e pela população em geral. Temos trabalhado muito para garantir recursos voltados
a infraestrutura do município, a fim de receber
bem nossos visitantes.
Investir em turismo é
investir na geração de
empregos, na qualidade
de vida dos munícipes
e na sustentabilidade do
município”, comenta o
prefeito Marco Antonio
de Oliveira.
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Criação da “Caminhada e Corrida do Bem” é aprovada
Evento deve entrar para a programação de aniversário do município

DIVULGAÇÃO

Parlamentar acredita que evento contribui com a qualidade financeira da cidade

Os vereadores de Engenheiro Coelho aprovaram a criação da “Caminhada e Corrida do Bem”.
O Projeto de lei 39/2022,
foi criado pelo verea-

dor Izael Soares (PSB) e
aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.
O evento deve ocorrer
sempre no mês de maio
e passa a fazer parte da

programação em comemoração ao aniversário
do município. A distância
do percurso será de 5 quilômetros, que pode ser
percorrido nas modalida-

des corrida e caminhada.
No ato da inscrição os
atletas participantes devem doar 1kg de alimento
não perecível, que serão
destinados às Instituições

Filantrópicas da cidade.
Em documento oficial
o parlamentar justificou
o PL dizendo que acredita que este evento irá
contribuir muito com a

qualidade de vida dos
munícipes e com a qualidade financeira da cidade. O projeto segue para
sanção ou veto do Poder
Executivo.
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Holambra

Cosmópolis

Novo Sistema Integrado
de Administração e
Finanças é implementado

Saúde municipal recebe
ambulância para reforçar a frota
DIVULGAÇÃO

O SIAFIC é uma solução de tecnologia da informação
mantida e gerenciada pelo Poder Executivo
Holambra implementou esta semana o Sistema Único e Integrado de
Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle (SIAFIC),
um programa de computador unificado para
utilização dos poderes
Executivo e Legislativo e
também Autarquias. Com
uma base de dados compartilhada e integrada, ele
tem como principal objetivo assegurar a transparência da gestão fiscal em
toda a cidade.
A utilização desse sistema por todos os municípios até janeiro de 2023 é
uma exigência do Gover-

no Federal, por meio do
Decreto n° 10.540/2020.
“Holambra é um dos primeiros municípios do
Estado de São Paulo a
implementar o SIAFIC”,
explica o economista e diretor municipal de Finanças e Contabilidade, Rodolfo Silva Pinto. “Com
esse sistema, Prefeituras,
Câmaras de vereadores e
outras entidades da administração indireta do mesmo município passarão a
inserir as movimentações
de seus atos na administração orçamentária, financeira e patrimonial
em um mesmo local, com
base compartilhada, uni-

ficando os processos”,
acrescenta.
Para o prefeito da cidade, Fernando Capato, a
implementação desse sistema é um avanço muito
importante. “Assim, todos
os que utilizam os recursos públicos dentro de
cada esfera da Federação
seguirão as mesmas regras
na hora de registrar os atos
e fatos da administração
orçamentária, financeira
e patrimonial. Fizemos
questão de garantir a implementação o quanto antes do sistema, garantindo
maior facilidade de realização de processos, agilidade e padronização”, diz.

Amparo

Amparo conquista investimento
para recapeamento asfáltico

Cosmópolis recebe ambulância

Cosmópolis foi contemplada com mais uma
ambulância para reforçar a
frota da Secretaria de Saúde. Segundo a Prefeitura,
o veículo, modelo Renault
Master, foi adquirido junto ao Governo do Estado
de São Paulo e será utilizado para o atendimento

a emergência interna de
Cosmópolis, Serviço de
Atendimento Domiciliar
(SAD) e apoio às ações
básicas.
Desde o ano passado,
o município recebeu três
ambulâncias e uma van,
que possibilitam mais
qualidade e eficiência no

transporte de pacientes,
além do conforto e segurança. “Com essa parceria entre poderes, a saúde
municipal vai melhorar
a frota e principalmente
agilizar os serviços. Obrigado Governador Rodrigo
Garcia”, agradece o Prefeito Junior Felisbino.

CONEXÃO
Carolina Pepe,
empresária e escritora

Você não tem uma segunda chance de deixar
uma boa primeira impressão

O trabalho segue sendo feito

Amparo conquistou
o maior investimento de
todos os tempos para o
recapeamento do asfalto
da rodovia SP-360 que
liga a cidade à Morungaba e outras cidades. Segundo o chefe do executivo, Carlos Alberto, está
sendo feito um serviço

de primeira qualidade e
investimentos superiores
a R$5 milhões.
“É muito mais segurança e muito mais qualidade na estrada para que
todos possam utilizar”,
diz o prefeito Carlos Alberto.
De acordo com ele,

somando todos os investimentos que o Governador Rodrigo Garcia
liberou para Amparo, o
número passa de R$100
milhões. “Obrigado os
deputados Baleia Rossi
e Edmir Chedid por nos
ajudar tanto nessas conquistas”, agradece.

Quem vê cara não vê coração? Você
acredita nisso? Que importa mesmo
não é a aparência e sim o conteúdo?
Quando falamos de empreendedorismo e da imagem da sua empresa, infelizmente, a primeira impressão geralmente é a que fica. Você não tem uma
segunda chance de fazer uma boa primeira impressão. Portanto reflita: que
imagem você quer passar? Que imagem você está passando?
Se você é a “cara” da sua empresa,
não pode contar com o tempo de ficar
conhecido para que as pessoas saibam
o quanto você é interessante. Sua imagem deve transmitir aquilo que você
quer passar no primeiro olhar, na primeira visita ao feed, na primeira interação. Isso nem sempre é fácil. Requer
atenção. É preciso ver com o olhar do
outro, não com sua própria visão.
Se for empreendedor, separe suas
redes sociais pessoais das profissionais
(a não ser que sua empresa seja você).
Sim, é importante dar um toque pessoal, aparecer, conectar-se para que as
pessoas se identifiquem com você, porém faça isso de forma pensada. Obser-

ve como se veste, como se porta o que
fala e o que mostra. Esteja certo de que
esteja de acordo com o que seu cliente
vai consumir, com o que deseja transmitir. Pode ser uma imagem polêmica,
descolada, não tradicional. Depende da
sua estratégia. Não existe molde perfeito. Existe a impressão que você deixa.
Estudos de psicologia demonstram
que após os primeiros 90 segundos
emitimos um julgamento sobre o outro.
Durante este curto período de tempo, o
cérebro interpreta tudo aquilo que percebe e finalmente tira uma conclusão.
Este processo mental é feito inconscientemente.
Sendo assim, preste atenção naquilo que será notado nesses primeiros 90
segundos:
- Aparência física – sim, como você se
veste e como se arruma (ou não) será a
primeira visão do seu potencial cliente
- Linguagem não verbal, postura;
- Atitude pessoal;
- O que diz e como diz.
Não é preconceito, é ciência. Se estivermos conscientes, teremos melhores
resultados. Sejamos estratégicos.
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Crescimento de
microempreendedores

Edilaine Alves
Analista de Crédito e
Cobrança
Eip Cred
DIVULGAÇÃO

Novas
perspectivas
de
crescimento
para
Microempreendedores
individuais
Desde que foi criada a
categoria de Microempreendedor Individual ou
MEI, sigla que rapidamente se popularizou se
tornando mais conhecida
que o nome completo que
descreve a categoria, virou referência quando se
trata de permitir que profissionais que antes atuavam na informalidade
pudessem se regularizar e
passarem a gozar de direitos profissionais de acordo com a própria realidade. Atualmente muitos
profissionais vem atuando como MEI por entenderem que esse é o melhor caminho para eles.
O MEI tem algumas vantagens para estes profissionais liberais que
atualmente já são muito
conhecidas pela maior
parte da população. Destas vantagens a principal é a possibilidade de
contribuição ao INSS
permitindo que os empreendedores se aposentem após completarem
o prazo exigido pela lei.
Mas além das vantagens
há também as obrigatoriedades que surgem
quando o empreendedor
decide aderir ao MEI.

Dentre elas as principais
seriam a necessidade de
pagar uma contribuição
mensal que serve como
contribuição ao INSS
e pagamento de taxas e
a declaração anual de
rendimentos que deve
ser feita anualmente.
E a grande novidade que
vemos neste momento é
exatamente a possibilidade de que os microempreendedores individuais
possam ter um rendimento maior no futuro. Atualmente um profissional

enquadrado como MEI
pode ter um faturamento
de até 81 mil reais ao longo do ano fiscal. Mas um
Projeto de Lei Complementar atualmente está
circulando na Câmara dos
Deputados em Brasília e
já vem obtendo resultados positivos. Caso seja
aprovado o texto da nova
lei permitirá que o teto de
rendimentos da categoria
subirá para R$ 144 mil.
A expectativa é de que o
texto seja realmente aprovado em Brasília até por

se entender que diante da
atual inflação enfrentada
pela economia nacional
não haveria sentido em
manter os mesmos valores de quando produtos e
serviços eram inferiores
aos atuais. Para aqueles
que atualmente são MEI
é sempre uma boa notícia afinal migrar para
Microempresa significa
abraçar uma realidade
totalmente diferente com
relação ao pagamento de
tributos e compromissos
fiscais, portanto poder

ter uma renda maior sem
necessariamente precisar mudar de categoria
é sempre uma boa nova.
A tendência é que qualquer novidade também,
apesar de positiva não
seja rápida para chegar.
Sabemos que em Brasília essas pautas demoram
muito tempo para serem
votadas e num ano com
eleições parlamentares
como o atual a pauta das
votações também tende a ser comprometida.
Precisamos aguardar para

ver qual será o real valor
aprovado e quando esta
mudança será colocada
em prática, mas o que é
perceptível é que finalmente a economia nacional está assumindo uma
tendência de estimular e
facilitar o desejo do empreendedor
individual
de se regularizar e andar
dentro da lei. Estes profissionais que sempre existiram apenas estão agora
sendo reconhecidos pelo
poder público e pela lei.
Profissionais
liberais
sempre atuaram em nosso país e estão se tornando cada vez mais uma
tendência de mercado em
nosso país. Se antes, até
pela ausência de direitos,
estes eram vistos como
uma exceção e imensa
maioria na sociedade brasileira. Hoje já não podemos mais dizer o mesmo com cada vez mais
profissionais entendendo
que preferem trabalhar
de forma independente e
serem responsáveis por
si próprios com relação
ao que tange o trabalho.
Temos que esperar que
então esta seja apenas
mais uma da aguardada
série de novidades que
precisam se tornar realidade em nosso país para
que o empreendedorismo
tenha mais força.

GAZETA REGIONAL

Direitos

www.gazetaregional.com.br
25 de junho de 2022

15
Direitos e deveres

Descontos indevidos de associações em
benefícios previdenciários

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá
Fone: (19) 9.7409-2087
E-mail: edisoncds31@gmail.com
DIVULGAÇÃO

Tenho recebido muitas
reclamações de aposentados e pensionista do INSS
que sofrem descontos em
seus benefícios previdenciários, de várias entidades,
que dizem oferecer serviços
e defender os aposentados e
pensionistas. Descontos que
são feitos direto no histórico de pagamento efetuado
pela autarquia previdenciária, que em alguns casos
também já teve descontos
dessas associações em benefício de aposentadoria de
servidores públicos.
Mas a pergunta é: esses descontos são devidos?
São legais? Pois os aposentados e pensionistas não
foram consultados sobre
esses descontos que são denominados de taxas associativas, taxas de serviços
ou qualquer nome que se
queira dar para esse tipo de
desconto.

Vamos verificar à luz
do nosso ordenamento jurídico sobre esses tipos de
descontos.
A Constituição Federal
de 1988, no seu artigo 5º,
inciso XX, da nossa carta
política, traz o principio da
liberdade de associação,
vejamos:
Art. 5º Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
XX - ninguém poderá
ser compelido a associar-se
ou a permanecer associado.
Como vimos, o texto legal no artigo e inciso em comento, traz claro a liberdade de escolha da pessoa se
vai ou não pagar à sua enti-

dade de classe, isso também
se aplica a qualquer tipo de
associação recreativa ou entidade sindical.
Nesse sentido, algumas
associações aproveitando os
descontos, acabam lançando descontos de seguros de
vida, serviços de assistência
funerária, serviços dentários,
sem mesmo o beneficiário
da autarquia previdenciária
usar esses tipos de serviços,
acabam sendo lesados com
descontos indevidos.
Esses tipos de descontos, sem a devida autorização do aposentado e
do pensionista, configura
um ato ilicito de cobrança
indevida, que incide a relação de consumo, sendo
este consubstanciado no
artigo 42, Parágrafo Único
do CDC, a obrigação de
devolução da quantia paga
em dobro. Vejamos:
Art. 42 - Parágrafo úni-

co. O consumidor cobrado
em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
Nessa linha de raciocinio, trago um julgado do
Tribunal de Justiça de São
Paulo, que decidiu o conflito, como segue:
APEL. Nº: 100108753.2019.8.26.0601
COMARCA: SOCORRO - APTE. : CLARISSE
FAZOLI (JUSTIÇA GRATUITA) APDO. : ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS
ASSOCIAÇÃO.
DESCONTO DE TAXA
ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

Autora pretende a restituição em dobro de valores
cobrados pela ré, bem como
indenização por danos morais. Devolução espontânea
dos valores indevidamente
descontados pela associação, de forma simples, que
não acarreta perda do interesse processual. Ausência
de comprovação de autorização dos descontos pela
associação-ré. Cobrança
indevida. Má-fé evidenciada. Devolução em dobro
devida (art. 42, p.ún., do
CDC). Dano moral. Autora com idade já avançada
e que foi vítima de descontos indevidos em sua conta
bancária, perpetrados por
entidade cuja finalidade
deveria ser a defesa dos
direitos dos aposentados.
Conduta ilegal e reiterada
de violação aos direitos
dos aposentados que deve
ser coibida.Dano moral

caracterizado. Fixação de
quantum indenizatório adequado ao caráter punitivo e
compensatório da medida.
Recurso provido.
Pelo exposto, podemos
verificar a ilegalidade da
cobrança sem a anuência
do aposentado, pensionista,
e vale também para toda e
qualquer entidade de classe, que ao fazer desconto
sem expressa autorização,
será devido a devolução em
dobro dos descontos sofridos, e, na esfera judicial
pode ter condenação por
danos morais.
Caso dessa natureza, o
Procon tem a prerrogativa
de agir cobrando a devolução em dobro e que cesse
imediatamente os descontos
indevidos, só não cabe ao
Procon requerer dano moral.
Espero ter ajudado na
discussão. Um forte abraço
a todos.
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O investidor 360°
3 Motivos para contar com uma
assessoria de investimentos

Substâncias para a falsificação
de produtos alimentícios,
terapêuticos ou medicinais

Cassiano Bodini

Nos dias de hoje com
a rapidez e crescimento
do mercado financeiro
com moedas digitais,
investimentos globais,
crises e pandemias com
muitas mudanças bruscas e constante na economia é comum encontrar pessoas com receio
de investir no mercado
financeiro principalmente por não conhecerem
e acompanharem essas
mudanças por isso quero apresentar aqui uma
maneira de entrar nesse
mercado com a devida
segurança e poder usufruir dessas inúmeras
oportunidades que esse
mercado oferece.
O que é a assessoria
de investimentos?
Uma assessoria de
investimentos é um serviço profissional que
ajuda a amparar a tomada de decisão de um
investidor. O trabalho é
realizado por um assessor – também conhecido como agente autônomo de investimentos.
O profissional deve
ser certificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pois
a profissão é regulamentada. Além disso,
é preciso ter aprovação
na Ancord para atuar no
mercado financeiro.
Como funciona o
serviço?
O assessor de investimentos atua sempre ligado a uma corretora de valores. Ele pode trabalhar
tanto como Pessoa Física
quanto Jurídica. Durante
o cumprimento de seu papel, ele apresenta e explica ao investidor as alternativas de investimentos.
Como
acompanha
cada cliente de perto,
ele pode mostrar as opções alinhadas aos objetivos e necessidades
de cada um. Unindo
essas informações a um

conhecimento constante do que se passa no
mercado financeiro, ele
consegue ajudar o investidor.
Assim, a presença do
profissional é uma forma de ter informações
de qualidade sobre os
investimentos. Ele não
toma decisões por você,
mas com os conhecimentos passados por ele
é possível fazer escolhas mais conscientes.
Conheça 3 motivos
para contar o serviço
Contratar uma assessoria de investimentos pode trazer diversas
vantagens para você na
hora de investir. Conheça 3 delas a seguir!
1.
Mapeamento
constante
Nem sempre os investidores dispõem do
tempo necessário para
pesquisar, analisar e
escolher os melhores
investimentos para si.
Nesse contexto, o assessor pode ser um grande
aliado, pois atualiza
você com dados pertinentes sobre o mercado.
Ele realizará um
mapeamento constante
— considerando sua tolerância aos riscos, expectativas, sonhos etc.
Assim, estará sempre
conectado à sua realidade, mesmo que seus objetivos se transformem
com o tempo.
2.
Planejamento e
diversidade
O serviço de assessoria também auxilia
no planejamento para
os seus investimentos.
Muitos
investidores
deixam de fazer investimentos – ou fazem
aportes por impulso –
por não contarem com
auxílio na hora de montar o portfólio.
Ao investir munido
de informações confi-

Por Fernando Capez

áveis, por outro lado,
você chega mais próximo de suas metas de
curto, médio e longo
prazo. Além disso, por
estar vinculado a uma
corretora de valores, o
assessor pode ampliar
suas possibilidades de
investimento.
Isso porque muitos
brasileiros ainda se limitam às aplicações de
bancos. Nesses casos,
as opções são menores
e as condições podem
não ser tão vantajosas.
Já as corretoras têm diversas possibilidades de
emissores diferentes em
títulos, Fundos de Investimentos e outros.
Personalização
Por fim, a assessoria
de investimentos dará a
atenção necessária para
que cada particularidade de seu perfil financeiro seja respeitado. O
foco é no cliente. Afinal,
o profissional apresenta
alternativas de acordo
com o que você busca
— e a decisão é sua!
A personalização é
um fator fundamental
para os momentos de
crise. Ela permite a tomada decisões que protejam seu patrimônio.
Mesmo em 2020 — um
ano difícil para muitos,
aqueles que contaram
com esse serviço puderam investir melhor.
Por fim, vale lembrar
que o serviço é gratuito.
Assim, você pode contar com todo suporte do
agente autônomo sem
precisar pagar por isso.
Agora você conhece
o serviço de assessoria
de investimentos e viu
três motivos para contar
com uma. Que tal conversar com um assessor
e saber como ele pode
ajudar?
Conheça a Valor Investimentos e entenda
ainda mais sobre esse
tipo de serviço!

DIVULGAÇÃO

3.

Preceitua o art. 277 do
Código Penal que é crime:
“Vender, expor à venda,
ter em depósito ou ceder
substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou
medicinais. Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco)
anos, e multa”.
O objeto material do
crime é a substancia que é
destinada para a falsificação de produtos alimentícios ou medicinais. Por se
referir expressamente ao
verbete “substância”, em
obediência aos princípios
da legalidade e da vedação
de interpretação extensiva
de norma penal, o tipo não
abrange maquinários, petrechos e utensílios.
A objetividade jurídica é a saúde pública. Os
sujeitos do crime são os
mesmos do artigo anterior.
Tratar-se de crime comum,

pois não exige nenhuma
qualidade ou característica
especial do agente.
Consuma-se com a
venda, exposição à venda, depósito ou cessão de
substância destinada à falsificação de produto alimentício, terapêutico ou
medicinal. A modalidade
tentada é admitida, quando
por circunstâncias alheias
à vontade do agente os
produtos não são expostos ao comércio. Todavia,
há que se dizer que o conatus é muito improvável,
tendo em vista que a mera
detenção das substâncias
já caracteriza o crime na
forma “ter em depósito”.
A efetiva utilização da
substância na falsificação
não é necessária para sua
configuração, sendo mero
exaurimento do crime.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, con-

sistente na vontade livre
e consciente de praticar
as condutas previstas no
tipo, exigindo-se, neste
caso, que o agente saiba antecipadamente que
a substância se destina a
falsificação de produto
alimentício, terapêutico
ou medicinal. A modalidade culposa não é permitida por falta de previsão
legal.
Caso o consumidor
sofra algum gravame em
sua vida ou integridade
física em razão da utilização do produto falsificado colocado no mercado,
estar-se-á diante de uma
das causas de aumento
de pena previstas no art.
258 do CP. Em virtude da
pena mínima cominada,
será possível a suspensão
condicional do processo,
conforme art. 89 da lei
9.099/95.
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Você toma leite? Cuidado

Dra. Vanessa Coutinho CRN3:6183
Nutricionista Clínica Geral e Desportiva
Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar
Consultas: (19) 998710507
Instagram:@dravanessacoutinho
DIVULGAÇÃO

O leite contém uma
grande quantidade de proteínas, em especial a caseína leite, podendo causar
disbiose intestinal, permitindo a entrada destas proteínas no nosso organismo,
e que são interpretadas
como substâncias “agressoras” e então o nosso
aciona sistema imunológico é acionado, provoca
uma resposta inflamatória
e alérgica.
Por muito tempo se dizia que o leite produz pigarro e mucosidade, pode
ainda provocar infecções
no ouvido, asma, rinite e
sinusite entre outras alergias respiratórias. Outra
hipótese além das proteínas, é que a lactose, o
açúcar do leite, causaria
também respostas inflamatórias e alérgicas.
Muito cuidado, pois
isto É MITO!
Esta crença se perpetua desde os anos 40, e

inda hoje é defendida por
profissionais de saúde que
alegam “a clínica é soberana”. Não é bem assim, na
verdade as ações decididas
na prática clínica devem
ser pautadas a partir da excelência da consulta e um
bom diagnóstico.
Devemos investigar o
estado inflamatório do paciente. Uma tarefa que não
é tão simples, já que exames específicos como IgE
e biomarcadores como as
citocinas inflamatórias não
são exames de rotina e os
planos de saúde não cobre.
O que usamos de fato, são
o relato clínico e marcadores intermediários, que
não são específicos.
Existem algumas pessoas que têm real reação
alérgica ao leite ou intolerância à lactose, e isso
ocorre quando as vacas
produzem a beta-caseína
A1, mas a reação alérgica
em humanos vai ocorrer

apenas em pessoas que tem
a enzima que forma beta-casomorfina-7 (BCM7)
que é inflamatória.
Contudo, quatro fatores
devem ser considerados:
- a vaca tem que produzir
este tipo de proteína A1;
- a pessoa tem que produzir a enzima que cliva e
transforma em composto
inflamatório (BCM7);
- BCM7 tem que atravessar o intestino e ir para a
circulação sanguínea;
- os tecidos apresentam
uma condição inflamatória
pré-existente.
Inclusive existem leite
de vacas com caseína A2,
um outro tipo de proteína,
que não causa o mesmo
efeito e pode ser utilizado
por pessoas alérgicas. Tudo
depende da genética, tipo
de ração, o uso de antibiótico e outros tipos de medicamentos que foram usados na criação do animal.

Então como assim é um
mito?
A associação entre leite e inflamação se explica
por que este composto, a
beta-casomorfina-7 estimula a produção de muco
nas células intestinais
MUCA5 e na PRESENÇA
de inflamação ocorre uma
superprodução de muco,
ao retirado o leite e derivados, ocorre a melhora dos
sintomas.
Então na verdade esta
pessoa já estava inflamada,
o seu sistema imunológico
já estava alterado e o intestino permeável e muito
inflamado. Não é o leite
a causa, mas o estado de
saúde daquela pessoa.
Melhor ainda, os estudos e a prática clínica
mostram que quando a
pessoa “trata” o intestino
e melhora sua imunidade,
os sintomas desaparecem.
Como fazer isso? Vida
saudável, ter boa saúde

mental, equilíbrio emocional e saúde física.
Uma dieta rica em fibras solúveis e insolúveis,
vitamina A, D, E, Complexo B, e minerais principalmente antioxidantes, como
o zinco, selênio e cromo,
compostos bioativos tais
como: flavonóides, glicosinolatos, fenóis, fitoestrógenos, saponinas, carotenóides, fitoesteróides, e
outras substâncias naturais
nos alimentos que promovem sua saúde.
Além de eliminar os
agentes causadores de inflamação, tais como, tabagismo, consumo de bebida
alcóolica, pesticidas, edulcorantes e contaminantes
presentes nos alimentos,
dieta rica em açúcar, sal e
gordura, dieta muito industrializada e com alimentos
processados e qualidade
de vida como um todo.
E por último, existe a
condição genética, onde

algumas pessoas, não todas, apresentam alteração
genética que predispõem
ao processo de intolerância ao leite ou alergia ao
leite, os mais estudados
são os o gene MCM6 e
LCT, também Bos d 4 ou
8 e F76 e F78 e a investigação ocorre por testes
genéticos, e normalmente
solicito aos meus pacientes para uma ação precisa
e eficiente.
Apesar de explicações
bioquímicas e argumentos
isolados, os novos estudos
científicos aplicados em
humanos, não evidenciam
o leite ser inflamatório, ao
contrário, mostram que
existem outros compostos
no leite que fazem muito
bem à saúde. Deixo para
te contar em uma próxima
matéria.
Tem alergia ou intolerância? Agenda sua consulta e vamos investigar os
fatos.

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

Estamos chegando em
um período em que ocorre a
diminuição no fornecimento de pastagem para o gado
tanto leiteiro como de corte.
Nessa época os produtores
têm que suplementar a alimentação dos animais com
ração, silagem e outros alimentos alternativos que elevam o custo da produção.
No artigo a seguir, pode-se
ter uma idéia de como aproveitar a tecnologia para obter uma melhor produtividade e, melhorar a qualidade
da pastagem. Essa técnica
utilizada pelo produtor citado no artigo, é uma das que
podem ser utilizadas. Existe
no mercado os produtores
de produtos horti que utilizam a tecnologia de Cultivo
Hidropônico e, um de seus
gargalos é o descarte da solução nutritiva após a época de produção das plantas.
Esse tipo de “resíduo” seria
muito interessante para utilizar como fertirrigação no
pasto. Bom vamos ao artigo e se você achou interessante o assunto e necessitar
de alguma informação por
favor entre em contato comigo. Bom final de semana
a todos.
É preciso planejar para
chegar no inverno com pastagem de qualidade
Em 1975 quando o pro-

dutor paranaense Carlos
Alberto Ferreira Castilho,
mais conhecido como Carlinhos, chegou em Candeias
do Jamari, distrito de Porto
Velho, em Rondônia, sabia que os desafios seriam
grandes. Mas, o objetivo
não era apenas desbravar
e estabelecer novas áreas,
mas sim, formar uma fazenda produtiva e rentável
adaptada às condições da
região, e assim fez. Após
longos anos de dedicação e
muito trabalho transformou
a propriedade em referência
na região. Com foco inicial
prioritário na produção pecuária, o criador atualmente
também se dedica à atividade de piscicultura como
negócio complementar. Na
fazenda Juliana, propriedade de 2.800 hectares, há um
giro anual médio de 2.000
mil cabeças, das quais realiza o ciclo completo: cria,
recria e engorda, sendo
100% a pasto em uma área
aproximada de 1.500 hectares. Diante desse modelo
de criação extensiva, a preocupação com a qualidade
das pastagens é constante,
principalmente nos períodos de inverno. “O segredo
para garantir a alimentação
do gado somente a pasto é
planejamento. Nos períodos
mais críticos para nós aqui,

o plano que adotamos é deixar a palhada mais alta e
aumentarmos a ureia do suplemento mineral”, diz Carlinhos. Por estar em uma
região tropical, muito úmida em relação a outras áreas
do país, a pastagem mesmo
no período mais crítico na
fazenda Juliana não chega a
secar, mas isso não significa que o cuidado precisa ser
menor. A estratégia adotada é a rotação dos animais.
“Separamos os bovinos em
piquetes e à medida que vão
comendo vamos deslocando eles, fazendo a troca de
pasto. Cada lote tem um espaço já separado”, detalha
o pecuarista. Desde 2010 a
fazenda utiliza as sementes
da Soesp – Sementes Oeste
Paulista. Em visita à fábrica
da empresa, em Presidente
Prudente/SP, Carlinhos conheceu os produtos e se encantou com a qualidade que
viu. As sementes blindadas
com tecnologia Advanced,
chamaram sua atenção. Os
produtos recebem ainda na
fábrica tratamento industrial para garantir sua blindagem. A Soesp aplica dois
fungicidas e um inseticida
à superfície das sementes,
todo esse processo tecnológico assegura um altíssimo
valor cultural nas sementes
de Panicuns spp. e Brachia-

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Cuidados ao comprar
imóvel rural
Independente do imóvel rural que você está
comprando, do tamanho
ou localização, antes da
realização de qualquer
pagamento
buscando
evitar assim situações
complicados de serem
desfeitas se necessário
for, é sempre indicada a
contratação de um profissional que terá independência e isenção da
negociação, pois corre-se
o risco da perda do capital investido ou até da
propriedade em si.
Abaixo apresento
alguns cuidados
necessários na aquisição
do imóvel rural, como:
1. Atente-se a quem é
o vendedor, lembre-se, só
é proprietário quem consta na matrícula do imóvel;
2. Antes de qualquer
pagamento solicite os documentos que são necessários para uma compra
segura, se não há ônus
sobre o imóvel;
3. Verificar se o proprietário realmente pode
vender esse imóvel, se
não há alguma demanda
judicial sobre o mesmo
assim como sobre os proprietários, é indicado um
profissional que atua nesta área para a conferência;

4. Verificar se os proprietários são sócios de
empresas e analisar judicialmente estas;
5. Saber se há algum
contrato sobre a propriedade, seja de arrendamento ou parceria rural,
ou até mesmo se a mesma
não foi dada em garantia
para obtenção de crédito,
por isso e muito importante o levantamento de
todos os contratos firmados pelo proprietário
com a finalidade de verificar se algum deles pode
trazer algum risco ao negócio;
6. A verificação de
pendências ambientais,
pois conforme legislação
vigente, mesmo que a
culpa seja do proprietário
anterior, o novo adquirente responderá pelos
danos causados;
7. A inscrição no CAR
(Cadastro Ambiental Rural) que é necessária para
se ter a certeza que o
imóvel encontra-se regular junto aos órgão ambientais;
8. Saber da existência
de autuações junto a órgãos ambientais, procedimentos junto ao Ministério Público, a situação
fiscal da propriedade e
outros.

Documentos iniciais
e principais para a
compra do imóvel
rural que devem ser
apresentados pelos
vendedores:
Do Imóvel:
Matrícula,
CCIR,
CAR, ITR, CND de desapropriação.
Dos Vendedores:
CND distribuidor cível,
Fiscal (Estadual e Municipal) e Falências;
CND distribuidor criminal, Justiça Federal, do
Trabalho, de Protesto, da
Receita Federal.
No caso do vendedor
ser sócio de alguma empresa deverá ser solicitada as devidas certidões da
Pessoa Jurídica.
Se o atual proprietário
tiver comprado o imóvel a
menos de um ano, é importante ter todas essas
certidões do antigo proprietário também.
Como visto a compra
de um imóvel rural requer
muitos cuidados como os
citados e outros que aqui
não constam, por isso a
contratação de um profissional especializado se
faz necessária, pois é melhor se perder o negócio
do que o capital investido.

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

rias spp. em razão da alta
pureza e viabilidade. Isto
ajuda a garantir a formação
de uma pastagem homogênea, contribuindo para o
aumento da produtividade
do rebanho e otimizando a
produção da fazenda como
um todo. “Quando eu conheci resolvi que queria
levar toda essa tecnologia
para Rondônia. Fomos os
pioneiros aqui no estado a
utilizar essa solução. Desde então temos crescido,
batendo as metas que estipulamos, e uma clientela
muito fantástica e satisfeita”, comemora o produtor.
Em sua área de pastagem
atualmente, a fazenda Juliana possui cerca de 30% da
área plantada com Panicum
maximum cv. BRS Zuri e os
outros 70% é ocupado pelas
Brachiarias spp., o que garante uma média de cinco
cabeças por alqueire. “Utilizamos a cultivar Marandu
e a BRS Piatã no inverno,
que é o período das águas
aqui. Nós intensificamos
engorda nos Panicuns spp. e
no verão concentra mais nas
Brachiarias spp. e estamos
muito satisfeitos com esse
modelo implantado e temos
um ganho de peso médio
diário por animal de 1,2kg
na terminação”, confidencia
Carlinhos.

Negócio diversificado
Em 2007 o produtor estava incomodado com a baixa
fertilidade de algumas áreas
de pastagem em sua propriedade e foi em busca de
alternativas para aproveitar
de alguma forma esses espaços. A opção encontrada foi
a piscicultura. A legislação
estadual permite a construção de tanques de peixe em
locais degradados em APPs.
Foi então o casamento perfeito, aproveitou as áreas
mais baixas e começou a
estruturar a construção dos
tanques, descobrindo uma
nova aptidão. Hoje, são 25
hectares de lâmina d’agua,
distribuídos em 45 tanques,
que produzem cerca de 160
toneladas por ano. Na piscicultura o foco é a criação
de tambaqui e pirarucu, este
último também conhecido
como o bacalhau brasileiro.
Atualmente já comercializam para Goiânia/GO e
para São Paulo. “Hoje nossa produção ainda é pequena em relação ao consumo
crescente, por isso já planejamos a construção de uma
nova área para intensificar
toda a cadeia de peixe, cria,
recria, engorda. Além disso,
queremos já abater e levá-los limpos para o mercado na capital paulista, onde
concentra-se o maior públi-

co consumidor”, adianta o
produtor. O produtor também já planeja a integração
de fato da piscicultura com
a pecuária, ou seja, utilizar
as águas dos tanques para
irrigar os pastos. “Este é um
projeto que também está em
nossos planos e aumentaria
ainda mais nossa eficiência”, diz ele. Outra ideia que
está em estudo é em até três
anos começar a reformar os
pastos, com o milho, aí sim
vai integrar lavoura-pecuária-piscicultura. “Como a
agricultura demorou para
chegar em nossa região,
este será nosso próximo
passo, estamos aprendendo
para entrar nesse segmento
também”, finaliza.
Fonte:
- É Preciso Planejar para chegar
no Inverno com Pastagem de Qualidade – REVISTA CULTIVAR –
NOTÍCIAS PASTAGEM – SOESP
– Editado por Kassiana Bonissoni
em 0906/2022.
https://revistacultivar.com.br/
noticias/e-preciso-planejar-para-chegar-no-inverno-com-pastagem-de-qualidade?utm_medium=email

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

Categorias de base do Guarani FC decidem
vagas para as finais do 4º Interior Cup
DIVULGAÇÃO

Final ocorre em
Morungaba,
neste sábado, 25
No ultimo final de semana as categorias de base
do Guarani FC estiveram
realizando os jogos de ida
da fase semi final do 4º
Interior Cup nas cidades
de Porto Ferreira contra
o Sporting Talentus e em
Conchal contra o Atletic
Academy. Começando pela
categoria sub 11, os pequenos guerreiros fizeram uma
excelente partida, sufocando o adversário desde o iní-

cio sem dar espaço, o bugre
foi as redes com o atacante
Miguel ainda no primeiro
tempo e mesmo com mais
dois gols anulados injustamente o alvi verde venceu
por 1 a 0 e neste final de
semana joga pelo empate
para chegar a final.
A categoria sub 13 também foi bem e após estar
vencendo o jogo todo por
1 a 0 tomou o gol do empate no finalzinho do jogo
e agora precisa vencer para
ir chegar a final. Fechando
a rodada a equipe sub 14
fez um jogo muito abaixo
da média e acabou derrota-

da por 1 a 0 e agora precisa
vencer por 1 gol para ir por
pênaltis e por dois gols de
diferença para ir a final.
Neste final de semana
serão realizados os jogos
de volta no estádio Fioravante Frare a partir das
09h. Confira a programação abaixo:
Sábado, 25 (Campo do
Morungaba EC)
09h – Guarani FC x
Atlétic Academy (Sub 11)
10h – Guarani FC x Talentus Sporting (Sub 13)
11h – Guarani FC x
Atlétic Academy (Sub 14)

Equipe sub 11

2ª edição da Copa Ludi Sports – sub 11 terá
participação de uma equipe dos Estados Unidos
A diretoria do Buenópolis FC promove a
2ª edição da Copa Ludi
Sports de Futebol de
Base – Categoria Sub 11
para garotos nascidos em
2011/2012. O quadrangular será realizado no dia
09 de julho (FERIADO) e
contará com a presença de
quatro agremiações, sendo que três delas irão jogar o campeonato paulista
de base em 2022 e quarta
equipe virá de San Francisco (Estados Unidos).
Os jogos serão realizados
no estádio Leonardo Frare (Buenópolis FC) onde

as equipes se enfrentam
de manhã e a tarde em jogos eliminatórios, campo
reduzido, 8 atletas na linha e 1 no gol, ou seja, os
perdedores e vencedores
dos jogos da manhã se enfrentam novamente a tarde conforme programação
abaixo:
Fase classificatória:
09h – Guarani FC x FC
23 Sports Academy (J1)
10h – Itatiba EC/SBFC
x Independente FC (J2)
Fase eliminatória:
14h – Perdedor J1 x

Perdedor J2 (J3)
15h – Vencedor J1 x
Vencedor J2 (J4)
Todos os atletas e integrantes das comissões
técnicas irão receber medalhas personalizadas da
competição e as equipes
receberão seus respectivos
troféus, assim como o artilheiro e o goleiro menos
vazado também receberão
premiações individuais.
A segunda edição do
quadrangular para categorias de base contará com
vários colaboradores, entre eles, a confecção LUDI

SPORTS uma das maiores
fornecedoras de uniformes
e materiais esportivos do
Brasil e uma das principais
colaboradoras do projeto
base Morungaba/Guarani
Futebol Clube desde 2018,
juntamente com o Centro

Esportivo JBM e o Buenópolis Futebol Clube. Após
os jogos os garotos e os
integrantes das comissões
técnicas receberam as premiações das mãos do ex
jogador Renato Pé Mucho
e do diretor da empresa

Ludi Sports
Eder, Luizão.

Prof. Julio do
Vadu
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Como prevenir
verminoses em seus pets

Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072
Médica Veterinária –
Atendimento a Domicilio
(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979
DIVULGAÇÃO

Vermes e parasitas intestinais são problemas
recorrentes em cães e gatos e, quando não tratados,
podem trazer riscos à saúde do animal e dos tutores
também. A verminose é
uma das doenças mais comuns nos pets e é contraída
principalmente via oro-fecal, que é quando o animal
entra em contato com fezes
ou objetos contaminados
por fezes com ovos ou lar-

vas de vermes. Entretanto,
a doença também pode ser
contraída por meio de um
hospedeiro intermediário
ou até mesmo transmitida
da mãe para o filhote.
Existem vários tipos
de vermes, mas os mais
frequentes em cães e gatos são os dos gêneros
Ancylostoma, Toxocara.
Eles podem se alojar em
diferentes partes do corpo
como coração, estômago,

rins, pulmões, esôfago,
olho, intestino, fígado e
até no cérebro, provocando
sérias lesões nos órgãos.
Todos os pets, independentemente da raça, idade
ou tamanho, estão propensos à contaminação por
vermes e parasitas intestinais. Por isso, os tutores
devem ficar sempre atentos
para reconhecer os sintomas e garantir o diagnóstico precoce, pois quanto

antes o animal for diagnosticado, menores serão os
riscos para a saúde dele.
Para facilitar o reconhecimento dos sintomas,
vou listar a vocês os cinco
sinais clínicos mais recorrentes em cães e gatos
com verminose. Se o pet
apresentar um ou mais
desses sintomas, o tutor
deve ligar o sinal de alerta e agendar uma consulta
no veterinário.

Ao constatar os sintomas, o diagnóstico é confirmado por meio de exame
laboratorial realizado pelo
veterinário, que indicará
qual tipo de verme está parasitando o pet e recomendará o melhor tratamento
para cada caso. Confira!
Sinais clínicos:
Perda de apetite, vômitos, diarreias intensas, apatia, desidratação.

Como prevenir:
A prevenção é realizada com vacinas e doses de
vermífugos indicadas pelo
médico veterinário, de
acordo com a idade e peso
do animal. O ideal é vermifugar os animais com
frequência, de preferência
a cada 4 meses e ou 6 meses, a partir do 25º dia de
vida.
É isso aí pessoal! Até a
próxima!
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VENDE-SE

Vendo terreno na Estância das Flores, com 502
metros quadros, ótima localização.
Parte Alta do bairro (longe do rio).
Tratar direto com proprietário

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

Fone: (19) 978266267 ou (19) 987702604

Boituva/ região de Sorocaba
Contato 19.994788707 (Proprietário)

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 24 de junho de 2022 à 30 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
Classificação
03º

FUNÇÃO: Fisioterapeuta 20h - Holambra
Candidato
Jamile Beckers de Almeida Okida
Holambra, 24 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

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 JAGUARIÚNASP, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem:
JOÃO PEDRO DOS SANTOS e GIUVANA VITÓRIA DE SOUZA. Ele,
de nacionalidade Brasileira, operador
de produção, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 02 de abril
de 2001, residente e domiciliado na
Praça Basaglia, Nº 390, Jardim Elisa, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS e de NEIDE
APARECIDA DA SILVA SANTOS.
Ela, de nacionalidade Brasileira, operadora de produção, solteira, nascida
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 07 de
novembro de 2001, residente e domiciliada na Praça Basaglia, Nº 390, Jardim Elisa, JAGUARIÚNA, SP, filha de
GUILHERME ANTONIO DE SOUZA
e de BENEDITA LUZIA DE GODOY
SOUZA.

VALDEMIR MOSCON e MARIA
CRISTINA SOUSA SANTOS. Ele, de
nacionalidade Brasileira, vendedor, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no
dia 09 de novembro de 1956, residente
e domiciliado na Rua Minas Gerais, Nº
481, Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO MOSCON e
de DIRCE PORETO MOSCON. Ela, de
nacionalidade Brasileira, do lar, solteira,
nascida em ITABUNA, BA, no dia 07 de
janeiro de 1960, residente e domiciliada
na Rua Minas Gerais, Nº 481, Jardim
Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filha de
JULIA SOUZA SANTOS.
MAURO SERGIO FALASCO e SORAYA FRANCISCA CONCEIÇÃO
SANTANA. Ele, de nacionalidade Bra-

sileira, agricultor, solteiro, nascido em
JAGUARIÚNA, SP, no dia 30 de abril de
1973, residente e domiciliado no Sítio Tijuco Preto, s/n, Guedes, JAGUARIÚNA,
SP, filho de JOSÉ ANTONIO FALASCO
e de TEREZINHA LUIZE FALASCO.
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar,
solteira, nascida em COXIM, MS, no dia
17 de agosto de 1979, residente e domiciliada no Sítio Tijuco Preto, s/n, Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ
FRANCISCO DE SANTANA e de IVANILDA COSTA DA CONCEIÇÃO.
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para
fins de direito.
JAGUARIÚNA, 23 de junho de 2022.

ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

ESTAMOS

CONTRATANDO
MOTORISTA DE ÔNIBUS

MONITORA ESCOLAR (Meio Período)

AUXILIAR DE LIMPEZA

LAVADOR DE VEÍCULOS

CNPJ nº 34.484.188/0001-02
REGULAMENTO INTERNO - PREÂMBULO
Este REGULAMENTO INTERNO tem por finalidade normatizar e orientar a conduta na empresa Filial estabelecida como “Armazém Geral” denominada
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Avenida
Vereador Wilson Moreira de Santana, nº 251, Km 134 + 615,04 metros, Galpão 02 e 04, Fazenda Ipiranga, CEP: 13919-899. Com registro na JUCESP sob
NIRE nº 35920141748 em sessão de 15/12/2021, inscrita no CNPJ sob nº 34.484.188/0009-60 e Inscrição Estadual nº 395.125.430.115, para o depósito,
conservação e retiradas de mercadorias, bem como, a emissão de títulos especiais e da sala de vendas públicas. Disciplina o funcionamento dos armazéns,
em relação ao depositante, a empresa e seus funcionários e a terceiros, em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº 1.102, de 21/11/1903, em seu
Artigo 1º alínea “a” e Instrução Normativa DREI nº 72, de 19/12/2019, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, em seu Artigo 1º, §1º,
inciso II. Artigo 1º – A empresa receberá em depósito mercadorias diversas nacionais e estrangeiras nacionalizadas, que não possuem natureza agropecuária.
Para a guarda e conservação nos seus armazéns, executando serviços correlatos aos armazéns gerais, podendo manter sala de vendas públicas e emitir
recibos, conhecimentos de depósito e “WARRANTS”, de acordo com os usos e costumes do comércio, desde que não contrários à legislação em vigor e
nos termos do Decreto Federal nº 1.102, de 21/11/1903 e Instrução Normativa DREI nº 72, de 19/12/2019, do Departamento de Registro Empresarial e
Integração – DREI. § Único. Serviços acessórios poderão ser executados desde que possíveis e não contrariando as disposições legais. Artigo 2º – A
empresa recusará o recebimento das mercadorias nos seguintes casos: I) Quando não houver espaço suficiente para armazenamento; e II) Se em virtude
das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias já depositadas; III) Pela natureza da mercadoria e os armazéns não estiverem
aparelhados para recebê-las e não constar as mesmas de suas tarifas; IV) Se não vier acompanhada da documentação fiscal exigida pela legislação em
vigor. Artigo 3º – Além das responsabilidades especialmente estabelecidas em Lei, a empresa responde: a) Pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega
das mercadorias que tiverem recebido em depósito. b) Pela culpa, fraude ou dolo de seus empregados e prepostos e pelos furtos acontecidos dentro dos
armazéns. § Único – Cessa a responsabilidade nos casos de avarias ou vícios provenientes da natureza ou acondicionamento das mercadorias e força
maior. Artigo 4º – A emissão de Warrants e os Seguros serão regidos nos termos do Decreto Federal nº 1.102, de 21/11/1903. Artigo 5º – Condições Gerais:
O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns, serão observados pelo uso, costumes e praxe comercial em
consonância com a legislação vigente. Os casos omissos ou não previstos neste instrumento serão regulados pelas disposições do Decreto Federal nº 1.102,
de 21/11/1903 e demais leis vigentes no País, relativas a Armazéns Gerais. Este Regulamento Interno será aplicado na Filial qualificada no preâmbulo deste
instrumento, bem como para a Matriz e as demais Filiais situadas no Brasil, que vierem requerer suas matrículas como “Armazém Geral”. Jaguariúna – SP,
20 de abril de 2022. ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. BROMÉLIA TROPICAL GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LT - CLÁUDIO
MAXIMILIANO BLATT - Diretor, DANIEL MARCELO BLATT - Diretor, DAMIAN GASTON ZISMAN - Diretor Executivo. Junta Comercial do Estado do
Amazonas - Certifico registro sob o nº 1197851 em 13/05/2022 e Protocolo 220237271 - 13/05/2022. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária Geral.
TARIFA REMUNERATÓRIA DE SERVIÇOS - A presente Tarifa Remuneratória de Serviços será praticada pela empresa Filial: ELSYS EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Avenida Vereador Wilson
Moreira de Santana, nº 251, Km 134 + 615,04 metros, Galpão 02 e 04, Fazenda Ipiranga, CEP: 13919-899. Com registro na JUCESP sob NIRE nº
35920141748 em sessão de 15/12/2021, inscrita no CNPJ sob nº 34.484.188/0009-60 e Inscrição Estadual nº 395.125.430.115, Matriz e demais
Filiais situadas no Brasil, que vierem requerer sua matrícula como “Armazém Geral”. CARGA GERAL: A presente Tarifa tem como base o período
quinzenal ou fração. Demais serviços e tipos de unidades ou fração de cobrança não constantes nesta tarifa, somente serão praticados mediante
o arquivamento da nova tarifa na Junta Comercial do Estado. Tabela A – Armazenagens – 1. Armazenagem R$ 47,5 o m² e a tonelada, e R$ 47,5
o palete Padrão Brasil(PBR); 2. Movimentação Mecânica na Entrada e Saída R$ 6,7 o palete; 3. Movimentação Manual na Entrada e Saída R$ 0,9
o palete; 4. Ad-Valorem 0,08% sobre o valor da mercadoria; 5. Emissão de Warrants R$ 1.000,00 por título; 6. Taxa Administrativa 2% sobre a fatura
dos serviços. Tabela B – Serviços Acessórios – 1. Transbordo R$ 18,00 o m², e R$ 18,00 a Tonelada; 2. Etiquetagem R$ 0,75 a unidade, 3.
Rotulagem R$ 0,75 a unidade, 4. Shrink R$ 15,00 a unidade e Aplicação de Filme Strech R$ 30,00 por palete. Condições Gerais: Os serviços terão
dois faturamentos, todo dia 15 e 30 de cada mês, para pagamento em 10 dias após a emissão da fatura. Jaguariúna – SP, 20 de abril de 2022.
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. BROMÉLIA TROPICAL GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LT - CLÁUDIO MAXIMILIANO
BLATT - Diretor, DANIEL MARCELO BLATT - Diretor, DAMIAN GASTON ZISMAN - Diretor Executivo. Junta Comercial do Estado do Amazonas
- Certifico registro sob o nº 1197853 em 13/05/2022 e Protocolo 220237344 - 13/05/2022. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária Geral.
MEMORIAL DESCRITIVO - O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por finalidade detalhar as características da unidade armazenadora da empresa Filial
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, em suas instalações, operações e atividades, conforme Decreto Federal nº 1.102, de 21 de novembro de
1903 e Instrução Normativa DREI nº 72, de 19/12/2019 do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, em seu Artigo 1º, §1º, inciso I, alíneas
a, b, c e d, e disposições a seguir: EMPRESA: ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede no Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, Avenida Vereador Wilson Moreira de Santana, nº 251, Km 134 + 615,04 metros, Galpão 02 e 04, Fazenda Ipiranga, CEP:
13919-899. Com registro na JUCESP sob NIRE nº 35920141748 em sessão de 15/12/2021, inscrita no CNPJ sob nº 34.484.188/0009-60 e Inscrição Estadual
nº 395.125.430.115. CAPITAL SOCIAL: O Capital Social da Matriz é de R$ 50.460.000,00 (Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Sessenta Mil Reais), e Capital
Social da Filial não destacado. CAPACIDADE DO ARMAZÉM: Armazém com pé-direito útil de 12m, capacidade de armazenagem em área coberta de 6.110
m2. COMODIDADE DO ARMAZÉM: A unidade armazenadora possui toda infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades de recepção,
armazenagem, carga, descarga e manuseio. Conta com 8 docas, 150 m2 de área de expedição, área de carga e descarga, recebimento separação e
conferência, e 200 m2 de pátio para manobras de veículos. Apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com
condições de uso imediato. CONDIÇÕES DE TRABALHO, HIGIENE E DE ACONDICIONAMENTO: O armazém e as dependências do escritório possuem
instalações apropriadas para o trabalho, higiene, guarda e conservação das mercadorias. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém,
consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como, com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo
técnico. A unidade armazenadora possui sistema de proteção contra incêndio e outros sinistros, com hidrantes externos, extintores (gás carbônico, espuma
e de pó químico seco) de fácil acesso em toda unidade armazenadora interna e externamente. Dois reservatórios de água com capacidade de 2 mil litros.
Tudo instalado de acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, obedecendo as normais pertinentes e vigentes e aos produtos propostos a
armazenar. Vigilância terceirizada armada e monitoramento com câmeras 24 horas por dia. NATUREZA DAS MERCADORIAS QUE SE PROPÕE RECEBER
EM DEPÓSITO: A empresa se propõe a receber em depósito carga geral e carga seca de mercadorias de terceiros; mercadorias nacionais e estrangeiras
nacionalizadas; mercadorias não agropecuárias, produtos químicos, perigosos e inflamáveis em geral. DO ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS SUJEITAS
A CONTROLES ESPECIAIS: A empresa unidade armazenadora se compromete a obter nos órgãos competentes e específicos as necessárias autorizações
e licenças para armazenar os produtos sujeitos a controles especiais. EQUIPAMENTOS: 1 empilhadeira elétrica retrátil, Marca Paletrans, modelo PR20I,
capacidade de 2000 kg, 1 empilhadeira a gás, Marca Heli, modelo CPQ25, capacidade de 2500 kg, 7 carros hidráulicos Marca Paletrans, capacidade de
2000 kg, 7 Coletores de dados, marca zebra, 13 computadores e 3 impressoras. O armazém possui 1883 posições porta paletes com capacidade de 1200
kg. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: A atividade principal da empresa é a de Armazéns Gerais, na guarda e conservação de mercadorias e a emissão de títulos
especiais, de acordo com o Decreto Federal nº 1.102 de 21/11/1903. As operações nas dependências do Armazém serão de armazenagem, carga, descarga,
separação de mercadorias e emissão de warrants. Jaguariúna – SP, 20 de abril de 2022. ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. BROMÉLIA
TROPICAL GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LT - CLÁUDIO MAXIMILIANO BLATT - Diretor, DANIEL MARCELO BLATT - Diretor, DAMIAN
GASTON ZISMAN - Diretor Executivo. Junta Comercial do Estado do Amazonas - Certifico registro sob o nº 1197852 em 13/05/2022 e Protocolo 220237301
- 13/05/2022. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretária Geral. JUCESP - 315.925/22-0 em 23/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

