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O prefeito Fernando Capa-
to foi a São Paulo nesta sema-
na para firmar novos convê-
nios com o Governo do Estado. 

Acompanhado pelo vice-prefei-
to Miguel Esperança e por ve-
readores, ele confirmou a des-
tinação de R$ 2,3 milhões para 

serviços de recapeamento asfál-
tico nos bairros Groot e Jardim 
das Tulipas.

Página 13

Foi entregue na segunda-fei-
ra, 27, em São Paulo, a segunda 
viatura para patrulha rural em 
Jaguariúna. A conquista foi um 
trabalho do deputado federal 

Baleia Rossi e o deputado esta-
dual Jorge Caruso, em parceria 
com o MDB Local e o Governo 
de São Paulo. 

Página 8

Com a medida, 17 contratos são afetados e, por isso, as 
concessionárias terão de apresentar propostas de compen-

sação, em uma reunião que está marcada para o próximo 
dia 4 de julho. Participa da discussão um grupo com diver-

sos órgãos da gestão e também representantes das conces-
sionárias e das transportadoras de cargas.      Página 4

Todas as rodovias do Estado 
de São Paulo têm preços 
mantidos

Autoridades em São Paulo

Caminhonetes para patrulha rural foram conquistadas em parceria com o novo 
governador Rodrigo Garcia

Prefeito de Holambra firma novos 
convênios com o Estado para obras e 
recapeamento asfáltico

Baleia Rossi e Jorge Caruso 
entregam mais uma viatura 
para Saúde municipal

Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano e Dennis DJ 
são atrações confirmadas no JRF

Jaguariúna Tech é uma nova oportunidade para 
qualificação profissional e emprego

Confira a série “Eleições 2022” na página 6

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

Pedágio de 
Jaguariúna não 
sofre reajuste 
neste ano

Página 5 Página 6

Governo vai discutir formas de compensar as concessionárias
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Jaguariúna é famosa por suas 
oportunidades e também pelo 
polo industrial que rece-
be empresas de todo lu-
gar do mundo. Para ca-
pacitar os moradores, 
um novo programa de 
inovação voltado à for-
mação gratuita de novos 
programadores e desenvol-
vedores de software chega 
ao município.

Essa iniciativa já conta com mais de 
16 mil alunos inscritos em capacitação 
gratuita e apoio para geração de empre-

gos na área de tecnologia. É uma 
ótima oportunidade que chega 

para agregar a todos os inte-
ressados. 

Esse tipo de iniciati-
va, que você pode enten-
der melhor neste jornal, 
pode transformar vidas, 
se assim for da vontade 

daquele que participa. O 
conhecimento é a única coisa 

que nunca se perde e que é sem-
pre bom ter mais, ainda mais quando se 
fala do futuro e do poder econômico e 
aquisitivo, onde tudo está interligado.
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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*

Um médico nascido na 
Bahia estabeleceu-se na Vila 
no ano da Revolução Constitu-
cionalista de 32. O povo dizia 
“Dr. Baiano”, seu nome era 
Dr. Deodoro Reis. Ele adqui-
riu um casarão na Rua Cândi-
do Bueno nº 805, centro. Tinha 
suas paredes internas pintadas 
a mão, obra de arte. Possivel-
mente construído no começo 
do século, transformou-o em 
um chalé romântico. Foi resi-
dência do coletor e vereador 
Darci dos Santos, casado com 
a Prof.ª Ivone Poltronieri. Até 
2021 foi escritório de contabi-
lidade do ex-Prefeito Laércio 
Gothardo. Na primeira época 
da reforma habitou na gracio-
sa vivenda o médico e sua es-
posa, D. Rosália Santos  onde 
nasceu a primeira filha Marii-
nha.  Alugou sua casa para o 
Diretor do Grupo Escolar de 
Jaguary, Prof. Oscar de Almei-
da. Procurou casa maior para 
si.  O ilustrado médico, gran-

de leitor era também literato e 
poeta. Não tardou a publicar 
seus textos e poemas no jornal 
“A Comarca” de Mogi-Mirim, 
município a que este distrito 
pertencia. Foi um médico que 
sempre soube dar os melho-
res exemplos de dignidade, 
de cavalheirismo e de nobreza 
(“A Comarca”, 21/07/1946). 
Convidado pelo amigo dire-
tor participou da Festa Cívi-
co-Literária em benefício da 
Caixa Escolar onde proferiu 
brilhante Conferência Médi-
co-Pedagógica. Houve gran-
de afluência de expectadores 
no Cine Odeon de Humber-
to Mantovani (30/05/34). Dr. 
Deodoro prestava assistência 
médica aos alunos do Grupo 
Escolar. Participava também 
das solenidades cívicas, reli-
giosas, inaugurações da vila, 
assim como dos movimentos 
beneficentes ao lado do diretor 
de escola e do pároco de Santa 
Maria. Era amigo de todos, sua 

afabilidade de trato, seus do-
tes de espírito, conquistaram 
profundas simpatias. Como 
orador, falava de improviso 
como o fez na inauguração da 
Fecularia Santo Antônio de 
Adone Bonetti em 1941. Sua 
oratória era sempre aplaudida. 
Estava sempre junto à Farmá-
cia Santa Maria do farmacêu-
tico Mansur Cordeiro, vizinha 
de sua morada. As farmácias 
resolviam muitas questões de 
saúde, os casos mais comple-
xos eram encaminhados aos 
médicos. Encaminharam-no, 
certa feita, a menina Delphina 
Granchelli picada por terrível 
urutu. Solveu o caso, em seu 
consultório com seus medi-
camentos. Sua esposa era co-
nhecida como Dona Lola tinha 
voz de meio soprano e todos 
os fiéis se extasiavam ao ouvi-
-la no Coro Santa Cecília. Era 
a cantora, por excelência das 
Ave-Marias nos casamentos e 
dos solos nos cantos junto ao 

coral da Matriz Centenária. O 
Padre Manoel Simões  compôs 
Missa cantada em Latim  e a 
Ela dedicou.  Foi recebida pelo 
Sr. Bispo de Campinas e fun-
dou uma associação religio-
sa: a “Pia União das Filhas de 
Maria”. Essa congregação ma-
riana arregimentava as jovens 
solteiras com uniforme bran-
co e faixa azul na cintura, véu 
branco e ao colo fita azul  com 
a medalha de Nossa Senhora 
das Graças.   Tornou-se grande 
e benemérita congregação. Em 
1940 o Pe.  Mílton Sant’Anna 
fundou na paróquia o jornal 
quinzenal “A Voz do Jaguari” 
e tornou-se seu diretor respon-
sável. O diretor do Grupo Es-
colar, o prof. Oscar de Almeida 
foi o redator oficial do mesmo, 
enquanto que Dr. Deodoro 
Reis, foi o diretor intelectual 
do quinzenário. (“A Comarca” 
04/02/40). Dr. Deodoro inte-
grou a Comissão que estudou 
novo nome para este distrito 

em 1943. Ele sugeriu “Jagua-
ribara”. Outros foram: “Jagua-
rité” e “Jaguariúna”. Este últi-
mo foi sugerido pelo educador 
Oscar de Almeida. Nasceu-lhe, 
aqui o filho Antônio Carlos. O 
médico e família aqui permane-
ceram até meados de 1946. Em 
sua despedida “A Comarca” de 
21/07 elogiou o casal que sou-
be granjear  grande admiração 
em sua estada nestes 14 anos de 
Vila e manter  ilustre colabora-
ção com o jornal de Mogi-Mi-
rim. A Comarca assim home-
nageava um “cidadão varonil, 
culto e impoluto”. O médico 
e família orgulhariam a nova 
terra: Sorocaba, que os recebe-
ria.   Neste registro a Casa da 
Memória Padre Gomes saúda 
beneméritas pessoas que passa-
ram por Jaguariúna, visitaram-
-na, depois,  e deixaram  muita 
saudade.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Um médico de Jaguary (1932 a 46) 
– Dr.  Deodoro Reis

João Rodrigues*

Os eventos começam a se 
tornar novamente uma rotina 
nas cidades e com isto cabe ao 
líder manter sua agenda atua-
lizada e muitas vezes tem que 
priorizar os eventos que vai 
participar, porém isto deve ser 
feito de forma transparente e 
honesta com quem lhe convi-
da, para que não cause “fantas-
mas” na relação.

Não é possível estar em 
dois lugares ao mesmo tempo 
conforme mostra a física, po-
rém devido ao ambiente híbri-
do (presencial e online), em 
alguns casos a lei talvez tenha 
que ser revista, principalmente 
se for mulher, onde comprova-
damente elas nos mostram no 
dia a dia que são multitarefas e 
o fazem simultaneamente.

É importante que os com-
promissos sejam agendados e 
de preferência em agenda ele-
trônica, onde a mesma pode 

ser compartilhada com seus 
pares, tornando o processo 
mais ágil e dinâmico, já que 
assim outros poderão ter aces-
so e saberão previamente data 
e horário de seu compromisso, 
não agendando outros com-
promissos naquele período, 
porém cabe analisar a questão 
dos minutos entre um evento e 
outro.

Caso você seja daqueles 
workaholic que tem a agen-
da inteira preenchida, reserve 
lacunas (espaços) de tempo 
para o encaixe daqueles com-
promissos emergenciais. Eles 
sempre aparecem. 

É importante saber que o dia 
de todos tem 24 horas e é salu-
tar reservar espaço para coisas 
importantes como: 8 horas de 
descanso, 8 horas de trabalho e 
8 horas de lazer. Se você líder 
conseguir dividir seu tempo 
nestes 3 pilares, você perce-

berá que sua vida melhorará e 
muito, tornando-se uma refe-
rência, pois atualmente é mui-
to escasso encontrar pessoas 
que conseguem ter a divisão 
de tempo desta maneira, mas 
e se eu não consigo, aí volte 
lá em cima onde falamos que 
é importante priorizar as ativi-
dades, e neste caso sim, você 
terá que declinar algum com-
promisso.

Na agenda você deve colo-
car os compromissos pessoais 
e profissionais, desta maneira 
você começará organizar sua 
vida dentro do limite das horas 
que compõe o dia.

Em Jaguariúna já está viran-
do hábito as pessoas coloca-
rem na agenda que quarta-fei-
ra a partir das 17h tem FEIRA 
NOTURNA, a qual tem atraí-
do um bom público que pode 
apreciar comida, bebida, fazer 
suas compras e ainda se diver-

tir com shows musicais dos 
nossos artistas locais.

O Líder no espaço de Lazer 
precisa cuidar da sua saúde fí-
sica e mental, e aí entra o seu 
hobby, seu esporte, sua reli-
giosidade, a família, passeio e 
uma boa alimentação.

Neste mês de julho é tem-
po de férias escolares e de 
alta temporada, e como esta-
mos situados em uma região 
belíssima o CIRCUITO DAS 
ÁGUAS PAULISTA, conta-
mos com locais agradáveis e 
incríveis para visitar, por isto 
já coloque na sua agenda. 

A agenda bem planejada 
proporcionará a você um ga-
nho de tempo valioso, sua ca-
beça ficará clean, te possibili-
tando ter ideias incríveis além 
de aumentar sua produtivida-
de. Quando as informações 
são colocadas na agenda, você 
diminui o “peso” de ter que 

memorizar as tarefas diárias.
Caberá ao líder decidir so-

zinho ou em conjunto a ques-
tão da priorização da agenda, 
quando eventos coincidirem.

Veja alguns benefícios de 
ter uma agenda: transparência, 
alinhamento, autonomia e sis-
tematização, autoavaliação e 
autorresponsabilidade, crono-
grama, e algo especial se for 
eletrônica o aviso para você 
não perder nenhum compro-
misso.

O seu tempo não deve ser 
mais precioso do que o tempo 
daquele com quem você assu-
miu seu compromisso, seja or-
ganizado e se AGENDE!

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 

Negócios – Empreendedor do 
Bem

Agenda do líder 
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Destaque
IVAIR OLIVEIRA

Pedágio de Jaguariúna não sofre 
reajuste neste ano
Todas as rodovias do Estado de São Paulo têm preços mantidos

O Governo de São Pau-
lo anunciou na quinta-fei-
ra, 30, que não haverá re-
ajustes nos pedágios das 
rodovias estaduais neste 
ano. A decisão ocorre de-
vido à atual conjuntura 

econômica e do custo Bra-
sil, com “a alta desenfrea-
da dos preços, em especial, 
de combustíveis”.

Com a medida, 17 con-
tratos são afetados e, por 
isso, as concessionárias 

terão de apresentar pro-
postas de compensação, 
em uma reunião que está 
marcada para o próximo 
dia 4 de julho. Participa da 
discussão um grupo com 
diversos órgãos da gestão 

e também representantes 
das concessionárias e das 
transportadoras de cargas.

Segundo a Secretaria de 
Logística e Transportes, os 
aumentos seriam aplica-
dos nesta sexta-feira, dia 

1º, e variariam de 10,72% 
(IGPM) a 11,73% (IPCA), 
dependendo do indexador 
do contrato de concessão, 
para recompor as perdas 
inflacionárias ocorridas 
nos últimos 12 meses, en-

DIVULGAÇÃO

Governo vai discutir formas de compensar as concessionárias

tre junho de 2021 e maio de 
2022.

Com os valores atuais, 
um morador de Jaguariúna 
que trabalha na Campinas 
e utiliza a rodovia SP 340 
– Ademar de Barros – paga 
por dia R$27,60 de pedá-
gio, totalizando R$552 no 
mês (considerando 20 dias 
úteis). Se o reajuste fosse 
estabelecido conforme pre-
visto, essa mesma pessoa 
passaria a gastar mensal-
mente com tarifas de pedá-
gio cerca de R$600 – dife-
rença de R$48 no mês.

O congelamento é vá-
lido apenas para o ano vi-
gente. Porém, existe a pre-
ocupação de que no futuro 
o reajuste seja proporcio-
nal a todo o período, como 
já ocorreu com o transporte 
público.

Mas, de acordo com a 
Secretaria de Logística e 
Transportes (SLT) e a Ar-
tesp, uma nova política 
estadual para as rodovias 
concessionadas paulistas 
deve ser criada para reduzir 
os percentuais dos próxi-
mos reajustes e manter os 
contratos com as conces-
sionárias financeiramente 
interessantes.
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Destaque

Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano e 
Dennis DJ são atrações confirmadas no JRF
Atrações foram divulgadas no início da semana e novidades devem ser anunciadas em breve

E o Jaguariúna Rodeo 
Festival, primeiro evento li-
berado pelo Estado de São 
Paulo em 2021, tem sua 
line up da edição de 2022 
divulgada. Confira abaixo.

O evento ocorre, como 
em todos os anos, na Red 
Eventos, nos dias 16 e 17 e 
23 e 24 de setembro. O pú-
blico da Festa do Peão sai de 
todos os lugares do Brasil. 

Os ingressos já estão 
à venda pelo site da Total 
Acesso para todos os espa-
ços da festa, sendo arena, 
pista premium, camarote 
Brahma e camarote Super 
Bull. Confira e participe.

Line up foi divulgado no início da semana; Ingressos estão variando de $30 a $699 

Gusttavo Lima
Henrique e Juliano
Zé Neto e Cristiano
Jorge e Mateus
Wesley Safadão
Ana Castela
Alok
Dennis DJ
Pedro Sampaio
Sevenn
Ícaro e Gilmar
Lauana Prado
Gustavo Mioto
Menos é Mais

Atrações 
JRF 2022

DIVULGAÇÃO
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Eleições 2022

Com extensa bagagem na área 
da economia, Marina Helena 
é pré-candidata a Deputada

Deputado Estadual 
Sérgio Victor 
disputa reeleição

Formada em Economia 
pela Universidade de Bra-
sília (UnB), Marina He-
lena é natural de Brasília 
e vive há 18 anos em São 
Paulo. Ela tem 15 anos de 
experiência no mercado 
financeiro e foi diretora 
de Programa da Secretaria 
Especial de Desestatização 
e Desinvestimento do Mi-
nistério da Economia em 
2019. Também é funda-
dora do Movimento Brasil 
Sem Privilégios.

Dos motivos que leva-
ram Marina para a política 
“Desde que nasci a renda 
média brasileira aumentou 
0,6% per capita. É muito 
baixa. Demoraria 120 anos 
para dobrar a renda média 
do brasileiro e eu vi alguns 
países fazendo isso em 
duas décadas. Perdemos 
muitas oportunidades”, ex-
plica a pré-candidata.

Marina é mãe. Quando 
recebeu o convite para es-
tar no Ministério Público, 
sacrificou seu papel mater-
no para enfrentar o desafio, 
pois acredita ter a possibi-
lidade de privatizar estatal 
seria o maior legado a dei-
xar para sua filha. “A gente 
viu as estatais sendo muito 
utilizadas pelas gestões an-
teriores como o principal 
instrumento da nova ma-
triz econômica que acabou 

jogando a gente na pior 
recessão que o Brasil já 
teve, em uma fase em que 
o mundo inteiro continuou 
crescendo”, explica.

Chegando lá, Marina 
encontrou um estado mui-
to maior e mais ineficien-
te do que sempre pensou. 
“Foi muito chocante! Bra-
sília é um grande balcão de 
negócios. São muitos inte-
resses individuais e grupos 
organizados que realmente 
tornam qualquer tentativa 
de boas práticas”.

Com a dificuldade em 
executar o trabalho e ad-
versidades, Marina decidiu 
ser pré-candidata a Depu-
tada Federal, pelo partido 
NOVO e agir a respeito. 
“A verdade é que o Presi-
dente da República manda 
pouco. O Congresso apro-
va orçamento, aplica re-
cursos, é responsável pelas 
nossas leis e tudo que pre-
cisamos para avançar [...] e 
por isso quero ter a possi-
bilidade de contribuir”.

Marina conta que esco-
lheu o NOVO por se iden-
tificar com as premissas do 
partido. “Hoje temos mais 
de 30 partidos, mas pou-
cos deles tem ideologias. 
Eu vejo o NOVO com a 
visão de um mundo que eu 
acredito e isso já se provou 
para mim, com o melhor 

Governador do Brasil, que 
é o Romeu Zema (Minas 
Gerais) e o prefeito de 
Joinville, Adriano Silva, 
que recebeu neste ano o 
prêmio de melhor cidade 
do Brasil, ranking divul-
gado pela Revista IstoÉ, 
sendo uma iniciativa da 
Editora Três e da Austin 
Rating”.

O objetivo da pré-can-
didata é atender o cidadão 
com base em toda a sua 
experiência. “E não exis-
te formula mágica, mas a 
melhor maneira de tirar as 
pessoas da pobreza e gerar 
oportunidades é via cresci-
mento, algo que na minha 
geração eu não vi”.

Marina sabe que o papel 
do Congresso no País é mui-
to importante e quer mostrar 
que faz diferença cobrar e 
agir. “Passei de uma pessoa 
totalmente distante da polí-
tica para alguém que está de 
fato, dentro da política. Ten-
tei resolver as coisas de ma-
neira técnica no Ministério, 
mas vi que o que manda é 
o Congresso. Por isso deci-
di representar a população”, 
finaliza.

Para conhecer mais 
de Marina e suas ideias, 
acompanhe-a pelo Ins-
tagram, Face, TikTok e 
Twitter pelo arroba @ma-
rinahelenabr.

Eleito em 2018 com 
o propósito de melhorar 
a educação e combater 
a burocracia, o Deputa-
do Estadual Sérgio Victor 
(NOVO) disputa a reelei-
ção neste 2022. “Tenho 
uma convicção muito cla-
ra: para melhorar o País 
precisamos melhorar a 
educação, dar mais opor-
tunidade e ter menos buro-
cracia para que o cidadão 
consiga trabalhar, gerar 
emprego e começar seu 
negócio”, esmiuça.

Porém, o atual deputa-
do acredita que precisa-
riam de muitos mandatos 
focados nestes pontos para 
mudar a realidade estrutu-
ral vivida. “Esse foi meu 
desafio enquanto empre-
endedor, pois trabalhava 
com educação e empreen-
dedorismo antes da polí-
tica, mas esse também foi 
o desafio do meu primeiro 
mandato e consegui ter vá-
rias conquistas e caso con-
siga me reeleger, esse será 
o foco também”, diz.

Nestes três anos, criou o 
Código de Defesa do Em-
preendedor (Lei 17530), 
juntamente com o depu-
tado Ricardo Mellão, para 
melhor a vida dos empre-
endedores; criou o Novo 
Futuro Tech, que contribui 
para o fortalecimento da 

comunidade oferecendo 
cursos gratuitos e online 
nas áreas de tecnologia e 
programação, atualmente 
com mais de 16 mil alunos 
inscritos; nova regulamen-
tação que moderniza as re-
gras de produção artesanal 
em todo o estado; é dele 
também a modernização 
da legislação (Lei  17.342), 
que amplia o comércio em 
beira de estrada.

Sérgio Victor morou 
nos Estados Unidos por 
algum tempo e lá fez fa-
culdade. Para ele, foi uma 
oportunidade de viver em 
um país que funciona mui-
to melhor que o Brasil.

Quando retornou para 
cá, começou a empreen-
der. Ele tinha uma esco-
la profissionalizante que 
ajudava, na prática, pesso-
as, na maioria das vezes, 
de baixa renda. “Naquele 
momento ficou muito cla-
ro para mim que o grande 
causador das dificuldades 
daquelas pessoas era o Es-
tado, seja via leis ruins ou 
cobrando muito caro sem 
entregar o serviço essen-
cial básico, que é saúde, 
educação e segurança”.

A questão o incomodou 
durante anos e foi aí que 
Sergio colocou o primeiro 
pé na política. “A virada 
de chave foi quando eu co-

mecei a reclamar demais 
e não sabia em quem eu 
tinha votado nas eleições 
anteriores. Então tomei 
uma decisão de forma prá-
tica”, conta.

Então, o deputado co-
nheceu o Novo e se compro-
meteu. Em 2018, após ven-
der suas empresas de curso 
profissionalizante, testou a 
vocação como político.

“Decidi sair da indig-
nação para a ação, mas eu 
tinha a convicção que não 
iria ganhar e bem no fim 
foi uma campanha que deu 
muito certo, foi a mais ba-
rata do Novo no Brasil”, 
conta. “Foi um marco mui-
to importante e vamos ser 
testados novamente neste 
ano”, acrescenta.

Sergio, que é o único 
candidato do partido à re-
eleição neste ano em São 
Paulo, em três anos de 
mandato gerou uma eco-
nomia de $6,89 milhões. 
Além disso, abriu mão de 
privilégios, como carro 
oficial, motorista, auxílio-
-saúde, auxílio-moradia, 
auxílio-combustível e de 
metade da verba disponí-
vel para estrutura de gabi-
nete. Para conhecer mais 
sobre ele, acesse https://
sergiovictor.com.br/ ou si-
ga-o nas redes sociais @
sergiovictorbr

DIVULGAÇÃO



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

2 de julho de 2022

7

Jaguariúna

Jaguariúna Tech é uma nova oportunidade 
para qualificação profissional e emprego

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

O movimento 
Novo Futuro Tech 
é liderado pelo 
Deputado Estadual 
Sergio Victor

O Jaguariúna Tech é 
um braço do Novo Futuro 
Tech, um movimento co-
operativo entre diferentes 
setores para formação e 
empregabilidade de novos 
profissionais na área de 
Programação e TI. Ele foi 
lançado na cidade na se-
mana passada, em evento 
na Associação Comercial 
e Industrial de Jaguariúna 
(ACI). 

O movimento Novo Fu-
turo Tech é liderado pelo 
Deputado Estadual Sergio 
Victor, atual Presidente 
da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e In-
formação na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP). O Ve-
reador Ton Proêncio fez a 
conexão e procurou a ACI, 
que prontamente abraçou 
o projeto, já que a entida-
de tem como missão: aju-

DIVULGAÇÃO

Marina Helena, João Rodrigues, Sergio Victor e Ton Proêncio

sionário e claramente mui-
to bem relacionado com a 
cidade. Uma provocação 
que eu faço, e ele faz mui-
to bem, é que ‘ninguém 
faz nada sozinho’, então, 
o mérito é dele e admi-
ro o trabalho junto com o 
Ton. Eu me identifico com 
eles”, diz o Deputado Ser-
gio sobre a parceria. 

O Deputado ainda ava-
lia que Jaguariúna está na 

contra mão do Brasil, pois 
está em uma situação mais 
confortável onde há mais 
vagas em aberto do que 
pessoas desempregadas, 
então esse é o melhor dos 
cenários, mas nunca ma-
chuca ter um pacote de 
oportunidades disponível.  
“Uma das metas do nos-
so mandato é combater o 
desemprego e criar mais 
oportunidades de geração 

de renda. Então vamos 
fazer que essa plataforma 
gratuita chegue para todos 
para que a cidade perma-
neça assim. Gente melhor 
qualificada ajuda melhor a 
vida dos outros ao redor”, 
finaliza. 

Para inscrever-se gra-
tuitamente no Jaguariúna 
Tech basta acessar o site: 
https://www.novofuturo.
online/jaguariunatech 

dar no desenvolvimento 
econômico e social na ci-
dade, e a cooperação entre 
entidades, poder público e 
pessoas é algo que ajuda 
a melhorar o ambiente de 
negócios. 

A plataforma Jaguariú-
na Tech conta com mais de 
180 cursos gratuitos para 
a população jaguariunen-
se na área de inovação e 
tecnologia. Mas, além dos 
cursos, os estudantes tam-
bém contam com a men-
toria de profissionais do 
mercado, podendo propor-
cionar aos alunos a dinâ-
mica prática do mundo da 
tecnologia e programação. 

 Um estudo divulgado 
pela Associação das Em-
presas de Tecnologia da 
Informação e Comunica-
ção e de Tecnologias Digi-
tais (Brasscom) aponta que 
a demanda brasileira por 
profissionais nas áreas de 
software, serviços de TIC e 
TI In-House (que conside-
ra outros setores não iden-
tificados como tipicamente 
de TI) deve alcançar 797 
mil vagas em cinco anos 
(de 2021 a 2025).  

O vereador Ton acredi-
ta que a boa política é feita 
focada no cidadão, educa-
ção é essencial para desen-
volver a vida das pessoas 
e torná-las protagonistas 
de seu futuro, sem ficar 
dependendo da Prefeitura 
para sempre. “As pessoas 
querem ser livres. Com o 
Jaguariúna Tech iremos 
fazer de nossa cidade um 
Polo de Empreendedoris-
mo e Tecnologia em nossa 
região”. 

O presidente da ACI, 
João, acredita que a parce-
ria entre o Poder Público 
representado pelo Depu-
tado Sérgio e o Vereador 
Ton, iniciativa privada, a 
plataforma da DIO.ME, e 
entidades sem fins lucrati-
vos no caso a ACI Jagua-
riúna, permitirão que o 
ambiente de negócios na 
cidade por meio da capa-
citação das pessoas, opor-
tunizando a elas melhores 
condições de trabalho e 
renda, é o que chamamos 
de Quintupla Hélice, é um 
ganha x ganha entre todas 
as partes.   

“O João é um cara vi-
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BEST CENTER GALERIA
RUA MARIA ÂNGELA 390 - LOJA TÉRREO 10, JARDIM BERLIM - JAGUARIÚNA

Baleia Rossi e Jorge Caruso entregam 
mais uma viatura para Saúde municipal

Foi entregue na segun-
da-feira, 27, em São Paulo, 
a segunda viatura para pa-
trulha rural em Jaguariúna. 
A conquista foi um trabalho 
do deputado federal Baleia 
Rossi e o deputado estadual 
Jorge Caruso, em parceria 
com o MDB Local e o Gover-
no de São Paulo.

As caminhonetes estão 
sendo usadas para ronda 
no campo, gerando segu-
rança para os produtores 
agrícolas e moradores da 
zona rural. O veículo é equi-
pado com tração 4x4, giro-
flex, guincho e GPS. 

O deputado federal Baleia 
Rossi falou da importância 
de levar mais segurança para 
o campo. “Muitas pessoas 
que frequentam a zona ru-
ral estavam desamparadas. 
Com esse novo equipamen-
to, que também garantimos 
para outras cidades da re-
gião e do Estado de São Pau-
lo, vamos melhorar a vida 
para quem mora, trabalha 
ou pratica esportes”. 

Caminhonetes para patrulha rural foram conquistadas em parceria com o novo governador Rodrigo Garcia

DIVULGAÇÃO

O trabalho de Baleia e 
Caruso pela cidade é feito 
em parceria com o prefeito 
Gustavo Reis, a vice-pre-

feita Rita Bergamasco, os 
vereadores Walter Tozzi e 
Cristiano Cecon, e o coor-
denador regional do MDB, 

Arthur Cruz. 
“Estamos muito felizes 

em poder receber mais 
uma conquista do Baleia 

e do Caruso, em parceria 
com o governador Rodrigo 
Garcia. Eles têm um traba-
lho contínuo e de grande 

expressão por Jaguaríuna. 
Obrigado por tudo que fa-
zem por nossa população”, 
agradece Gustavo Reis. 
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Na noite de quinta-feira, 30, a JRS Computação comemorou seus 30 anos juntamente com seus colaboradores, clientes e amigos. A comemoração ocorreu no espaço restaurado 
do Casarão Imperial. A empresa genuinamente jaguariunense nasceu do sonho de João Rodrigues dos Santos para ajudar micro e pequenas empresas a se administrarem por 
meio da informatização e gerar lucros, por isto hoje é líder no desenvolvimento de ferramentas inovadoras de gestão. Confira alguns registros dessa noite memorável.

DIVULGAÇÃO

JRS comemora 30 anos
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Morungaba

Em 4 dias, Rodeio atrai público  
de quase 40 mil pessoas
Evento fez parte da programação de aniversário de Morungaba

Realizado pela Prefeitu-
ra da Estância Climática de 
Morungaba, o Morungaba 
Rodeo Fest 2022 / 32ª Fes-
ta do Peão recebeu quatro 
shows sertanejos, grandes 
provas e quase 40 mil pesso-
as em quatro dias de evento. 

A abertura oficial ocor-
reu na noite do dia 23 com 
o show de Luigi e Lean-
dro. Na noite do dia 24 o 
público recebeu o show de 
Clayton e Romário com 
um repertório dançante. 

O show da dupla João 
Bosco e Gabriel no dia 25 
levantou a plateia e para 
fechar com chave de ouro, 
a última noite do rodeio, 
dia 26, foi brindada com 
o show de Guilherme e 
Benuto encerrando a festa 
tão aguardada depois de 2 
anos sem rodeio devido à 
pandemia. 

“Foi uma festa muito 
aguardada pela população 
de Morungaba e toda a re-
gião por conta da pande-
mia. Um evento preparado 
com muito carinho para os 
morungabenses e para os 
nossos visitantes. Durante 
os dias de evento, havia 
muitos turistas na cidade, 
nas lojas e nos restauran-

tes. As pousadas estavam 
com lotação máxima. Isso 
prova que os eventos são 
necessários para as cida-
des turísticas. É uma for-
ma de atrair pessoas para 
conhecerem nossa estância 
e consumirem no comércio 
local”, comenta o prefeito 
Marquinho Oliveira, que 
parabenizou a equipe orga-
nizadora e os funcionários 
da prefeitura pelo evento.

 
Provas em Touro

Nas provas em touro, o 
1º lugar ficou com o peão 
Pedro Augusto Ribeiro, de 
Monte Belo (MG); André 
Luiz da Mota, de Pique-
te (MG), conquistou o 2º 
lugar; Emerson Lopes, de 
Brasópolis (MG), 3º lugar; 
Rovilson Pereira, de Santa 
Isabel-SP, 4º lugar, e Alex 
Jr. da Silva, de Bom Jesus 
da Penha (MG), 5º lugar.

 
Três Tambores

Voltada ao público femi-
nino, a prova dos Três Tam-
bores sempre é uma atração 
à parte em Morungaba. Na 
categoria feminina, a cam-
peã Daiane Sudario Pariz, 
de Elias Fausto, chamou a 
atenção do público. O título 

DIVULGAÇÃO

Missa e Show 
marcam 134º 
aniversário da cidade

A Estância Climática 
de Morungaba comple-
tou 134 anos na quarta-
-feira, 29, e encerrando 
a programação come-
morativa, que começou 
no início de junho, foi 
celebrada a Missa em 
Ação de Graças e foi 
apresentado o show da 
banda “Anjos de Resga-
te”. O Padre Vitorio Go-
mes de Moraes celebrou 
a Missa em Ação de 
Graças pelo aniversário 
na Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Conceição.

Após a missa, os fiéis 
partiram da Igreja Ma-
triz e seguiram em pro-

cissão com a imagem 
de Nossa Senhora Apa-
recida até a Praça dos 
Imigrantes onde foi rea-
lizado o show do grupo 
“Anjos de Resgate” que 
brindou a noite com um 
repertório bastante co-
nhecido do público ca-
tólico revivendo antigos 
sucessos e apresentando 
suas novas canções.

Após o “Parabéns” 
tocado e cantado pe-
los músicos da banda e 
acompanhado pela pla-
teia, houve a queima de 
fogos silenciosa para fe-
char a noite de aniversá-
rio da cidade.

de vice-campeã ficou com 
Isabela Rosolen, de Su-
maré; o terceiro lugar com 
Leana Pereira, de Bragança 
Paulista; o quarto lugar com 
Luciana Corse, de Amparo; 
e o quinto lugar com Paula 
Camargo, de Morungaba.

 
Na categoria mirim 

deste ano, Maria Eduarda 
Bento Martins, de Itapi-
ra, garantiu seu primeiro 
lugar, seguida de Maria 

Fernanda Frare (2º lugar) e 
Emanuelle Toloi (3º lugar), 
ambas de Morungaba.

Prova do Laço
No resultado geral da 

Prova do Laço, ficou em 
primeiro lugar a dupla 
Tuff Pacheco e João Du-
prat, Nei Freitas e Miguel 
Zambon, em segundo lu-
gar; Sandy Bento e Fu, em 
terceiro, e em quarto Pedro 
Pacheco e Brow.

Missa e festa reúnem a população

DIVULGAÇÃO
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Engenheiro Coelho

Criança é encontrada em rodovia
Polícia Rodoviária levou o menino para a delegacia de Artur Nogueira

DIVULGAÇÃO

Uma criança foi encon-
trada caminhando sozinha 
pela Rodovia Professor Ze-
ferino Vaz, em Engenheiro 
Coelho. O caso aconteceu 
na manhã de domingo, 26.

De acordo com o Bole-

tim de Ocorrência, o me-
nino de 11 anos, estava 
andando com um skate às 
margens da rodovia. Uma 
equipe da Polícia Rodoviá-
ria foi acionada e após uma 
hora de buscas, conseguiu 

localizá-lo, pois ele teria se 
escondido em um matagal. 

A criança relatou que 
saiu sem o consentimento 
dos pais e que estava indo 
para Conchal, encontrar 
um amigo da escola. Ele 

foi levado para a delegacia 
de Artur Nogueira, onde os 
agentes conseguiram con-
tatar a família, que veio 
buscá-lo.

A mãe disse à polícia 
que, por volta das 7h da 

manhã do mesmo dia havia 
pedido para o menino para 
que desligasse o registro 
de água da casa e voltou a 
dormir. Então, ela não che-
gou a ver que seu filho saiu 
de casa. 

O Conselho Tutelar de 
Artur Nogueira conseguiu 
entrar em contato com o 
Conselho Tutelar de Enge-
nheiro Coelho, que realizou 
o monitoramento familiar 
cabível ao fato concreto.

Rodovia Professor Zeferino Vaz
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Prefeito firma novos convênios com o 
Estado para obras e recapeamento asfáltico

Artur Nogueira registra queda de 21% no número de furtos

Festival de Inverno terá atrações locais e nacionais

 Holambra

O prefeito Fernando 
Capato foi a São Paulo 
nesta semana para firmar 
novos convênios com 
o Governo do Estado. 
Acompanhado pelo vi-
ce-prefeito Miguel Espe-
rança e por vereadores, 
ele confirmou a destina-
ção de R$ 2,3 milhões 
para serviços de recapea-
mento asfáltico nos bair-
ros Groot e Jardim das 
Tulipas.

Os recursos, segundo 
o prefeito, irão permitir 
que o município dê se-
quência a obras que es-
tão levando asfalto novo 

a bairros residenciais da 
região central da cidade. 
“Recapeamos ruas do Jar-
dim Holanda e do Groot 
recentemente. Com esse 
novo convênio, vamos 
avançar ainda mais nes-
se projeto, contemplando 
bairros completos”, diz.

Além do recape, Ca-
pato assinou também in-
vestimento de R$300 mil 
do Programa Especial de 
Melhorias, da Secreta-
ria da Habitação, para a 
construção de um Centro 
de Convivência para ido-
sos na região do Imigran-
tes. A liberação da verba, 

segundo ele, contou com 
apoio do ex-prefeito Fer-
nando Fiori, atual chefe 
de gabinete da pasta.

“O novo governador de 
São Paulo, Rodrigo Gar-
cia, tem feito um trabalho 
muito forte. Exemplar. E 
tem sido um grande ami-
go de Holambra e de toda 
a nossa região”, destaca o 
prefeito. “São muitos os 
projetos em andamento 
com apoio do Estado. Um 
apoio que tem sido deci-
sivo para que possamos 
colocar em prática me-
lhorias importantes para 
a cidade”.

Artur Nogueira regis-
trou uma queda de 21% 
no número de furtos dos 
cinco primeiros meses do 
ano em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
conforme os dados conso-
lidados pelo Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) 
do Estado de São Paulo. 
Os índices são apresenta-
dos com base nos boletins 
de ocorrências lavrados.

De janeiro a maio de 
2022, foram registrados 
125 furtos em Artur No-
gueira. No mesmo período 
de 2021, o município havia 
contabilizado 158. Houve 
também queda de 2,5% em 
relação ao número de fur-
tos e roubos de veículos, 
sendo 40 registrados nos 
primeiros cinco meses de 
2022, contra 41 no mesmo 
período de 2021.

“É de suma importância 
salientar que os números 
alcançados em 2021, re-
ferentes a estes condutos 
delituosos, já eram os me-
lhores obtidas nos últimos 
10 anos e apresentam-se 
ainda melhores”, frisa o 
secretário de Segurança, 
Dr. Roberto Daher.

Ele ainda avaliou o re-
sultado como extrema-
mente positivo e atribuiu 

a conquista aos esforços 
e dedicação de todos os 
profissionais das forças de 
segurança. 

“Estamos muito fe-
lizes porque consegui-
mos manter a tendência 
de queda nos índices de 
roubos e furtos. A inte-
gração que construímos 
juntos, secretaria mu-
nicipal de Segurança, 
por intermédio da nossa 

Guarda Civil Municipal, 
Polícia Civil e Polícia 
Militar, demonstra ser 
um fator preponderante 
para o êxito obtido no 
enfrentamento da crimi-
nalidade”, diz.

Importância do B.O.
Daher ressalta que é 

extremamente importante 
que as vítimas registrem 
um Boletim de Ocorrên-

cia, pois, somente dessa 
forma, a Justiça poderá 
aplicar às sanções cabíveis 
caso os suspeitos venham 
a ser identificados. 

O registro policial tam-
bém possibilita que a cor-
poração identifique pontos 
com incidências de tais 
práticas e trace estraté-
gias para coibi-las e, con-
sequentemente, capturar 
possíveis suspeitos.

Neste ano, o tradi-
cional Festival de Inver-
no de Amparo acontece 
entre os dias 16 e 31 de 
julho na Praça Pádua 
Salles, com apresenta-

ções musicais, teatrais 
e de dança em 4 palcos 
durante os 16 dias de 
festival. 

Para marcar a volta 
presencial do Festival 

de Inverno de Amparo, 
após suspensão do even-
to devido à pandemia de 
Covid-19, o Festival terá 
apresentações de nomes 
reconhecidos nacional-

mente, como Fernando e 
Sorocaba, Paula Fernan-
des, Jorge Aragão, Eras-
mo Carlos, Teatro Mági-
co, Demônios da Garoa e 
Roupa Nova. Além disso, 

artistas locais e da região 
também se apresentam 
nos 16 dias de festival, o 
que reconhece, valoriza 
e incentiva a arte, a mú-
sica e a cultura local. 

Para conferir a progra-
mação completa, acesse 
https://www.amparo.sp.
gov.br/noticias/destaque/
programacao-do-festi-
val-de-inverno-2022.

Conquista deve ajudar o município a avançar o 
recapeamento em diversos bairros

Mais casas
O prefeito Gustavo Reis 

(MDB) está feliz da vida. 
Na quarta-feira, 29, ele as-
sinou um convênio com o 
programa “Nossa Casa”, 
do Governo do Estado, para 
a construção de mais 100 
casas populares em Jagua-
riúna. Ele fez questão de 
enaltecer a disposição do 
Estado. 

“Tudo isso só foi pos-
sível pelo olhar atento e 
pelo carinho do Governador 
Rodrigo Garcia e do secre-
tário de Habitação, Flávio 
Amary, com Jaguariúna”, 

escreveu o prefeito nas re-
des sociais. “Graças a essa 
assinatura nós vamos con-
seguir transformar a vida de 
100 famílias de Jaguariúna 
que ainda não têm um teto 
próprio para morar e sofrem 
para conseguir pagar o alu-
guel”, completa Gustavo.

Mais empregos
O número de vagas for-

mais de emprego em Ja-
guariúna praticamente do-
brou no mês de maio. É o 
que mostra levantamento 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 

(Caged) divulgados na ter-
ça-feira, 28, pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência. 
Foram criados no mês pas-
sado 286 postos com cartei-
ra assinada. Em abril, foram 
abertas 147 vagas. O núme-
ro também supera todas as 
221 vagas geradas nos pri-
meiros quatro meses do ano 
na cidade, ainda segundo o 
Caged. Em maio, foram re-
gistradas 1.411 admissões e 
1.125 desligamentos.

Em Viracopos 1
Por falar em Gustavo 

Reis, o prefeito e presi-

dente do Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC) participou na sexta, 
dia 01, da inauguração das 
novas áreas do Terminal de 
Passageiros do Aeroporto 
Internacional de Viracopos. 
As obras foram realizadas 
com um investimento de 
R$50 milhões da concessio-
nária Aeroportos Brasil Vi-
racopos. Viracopos é hoje o 
melhor aeroporto do Brasil 
e o 10º melhor do mundo. 

Em Viracopos 2
Mas o prefeito também 

aproveitou a cerimônia para 
cobrar mais uma vez que 
as empresas aéreas operem 
com uma tarifa justa para o 
consumidor em Viracopos. 
“É um grande orgulho para 
nossa região contar com um 
aeroporto internacional do 
porte e do padrão de qua-
lidade de Viracopos, que já 
atrai cerca de R$12 milhões 
de passageiros. Mas é ne-
cessário que o Aeroporto de 
Viracopos seja usado pelos 
moradores da região e, para 
isso, defendemos que haja 
a cobrança de uma tarifa 
justa, que seja competitiva 

com a de Congonhas e de 
Guarulhos”, disse o prefeito 
em seu discurso.

Prêmio
O Hospital Municipal 

Walter Ferrari, de Jaguari-
úna, 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 reco-
nhecimento ao trabalho dos 
profissionais de saúde do 
hospital.

 Bastidores do poder

Autoridades em São Paulo

DIVULGAÇÃO
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Economia

Níveis de confiança crescem e  
economia brasileira segue crescendo Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Neste ano de 2022 mui-
to do que está relaciona-
do a economia nacional é 
ligado a recuperação dos 
medidores após todo o 
impacto causado ao lon-
go dos anos da pandemia 
do novo coronavírus. Com 
isso, cada novo levanta-
mento feito por institutos 
e órgãos reguladores que 
trazem uma nova visão 
positiva são extremamente 
animadores.

Já desde o início do ano 
eu indicava que 2022 se-
ria realmente um ano em 
que daríamos o início para 
o retorno dos patamares 
pré-pandemia. O que nes-
te momento, metade do 
ano já tendo se passado, se 
comprova uma visão uma 
visão acertada. Ao final 
do ano, apesar de todas as 
dificuldades que ainda es-
tamos enfrentando, o país 
terá alcançado números 
positivos após dois anos de 
franca queda em decorrên-
cia dos fechamentos.

Para corroborar com 
esta minha visão estão 
os números apresentados 
neste mês pelo IBGE indi-
cando uma queda de 9,8% 
no desemprego, da Fun-
dação Getúlio Vargas que 
apresenta um crescimento 
de 4,6 pontos na confian-
ça do comércio e por fim 
temos a Confederação 
Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) apresentando um 
crescimento de 2,9% na 
intenção de compra das fa-
mílias brasileiras.

Se percebermos estes 
indicadores que eu citei 
funcionam como uma es-
pécie de causa e consequ-
ência uns dos outros. Com 
a diminuição do desem-
prego, que tanto cresceu 
durante a pandemia do 
novo coronavírus, as famí-
lias voltam a ter uma renda 
que lhes possibilite consu-
mir mais do que durante os 

períodos de arroxo em que 
a crise econômica afetou 
a todos. Em decorrência 
deste aumento na empre-
gabilidade da população e 
no aumento do consumo 
o comércio também volta 
a ter a confiança de que as 
vendas voltarão a crescer e 
que os números ficarão no 
azul.

Todos esses demonstra-
tivos são interessantes por 
apresentar a perspectiva de 
que o país iniciará 2023 
novamente mirando no 
crescimento e não mais te-

mendo a recessão ou bus-
cando recuperar o que foi 
perdido ao longo dos últi-
mos dois anos. Isso soma-
do a expectativa do Institu-
to de Pesquisa Econômica 
Aplicada de que neste ano 
o Produto Interno Bruto – 
PIB brasileiro cresça até 
1,8% neste ano.

Um saldo positivo no 
PIB, ainda que modesto 
é algo a ser comemorado, 
pois demonstra que o nos-
so país está definitivamen-
te se recuperando e supe-
rando os problemas. Claro 

que em meio a todos estes 
demonstrativos de econo-
mia favorável há também 
fatores negativos na balan-
ça econômica brasileira.

O país ainda enfrenta 
uma grave inflação que se-
gue crescendo apesar das 
expectativas do governo 
de que a este momento ela 
já estaria estabilizada e te-
ria atingido o seu máximo. 
Para especialistas há uma 
série de outros fatores que 
tornam o cenário macro-
econômico desfavorável 
para o Brasil. Mas o que 

temos visto é que apesar 
de todas as adversidades 
nossa economia vem con-
seguindo se reestruturar e 
reformatar de modo a cres-
cer.

A pandemia do novo 
coronavírus impactou for-
temente todo o mundo e o 
Brasil não foi diferente dos 
demais países. As grandes 
proporções territoriais do 
nosso país fizeram com 
que tudo fosse ainda mais 
difícil por aqui. Mas ainda 
assim o Brasil conseguiu 
se organizar e superar a di-
ficuldade.

Há ainda uma grande 
dificuldade para alguns 
setores retomarem em de-
finitivo as suas atividades 
em um patamar semelhan-
te aos de 2019 quando a 
Covid-19 ainda não era 
sequer temida em nosso 
país. Muitas dessas difi-
culdades são causadas por 
insumos que ainda não 
chegaram em nosso país 
por serem produzidos em 
outros países que também 
foram afetados pela crise 
sanitária. Mas diante de 
todo esse cenário o cres-
cimento de indicadores 
positivos em nosso país é 
uma confirmação de que o 
Brasil está se recuperando 
e que nos resta aguardar 
para ver como os números 
se comportarão ao longo 
dos próximos seis meses.
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É importante dialogar 
com toda sociedade sobre 
os golpes dos empréstimos 
pessoais, principalmente 
para os negativados, pois 
todos os dias vejo golpes e 
mais golpes sendo aplica-
dos contra todos que pro-
curam por essa modalidade 
de empréstimos, principal-
mente pela internet, que é 
um campo fértil para que 
as fraudes ocorram, infeliz-
mente muitos caem nesses 
tipos de golpes.

Vale destacar que é 
muito comum esses gol-
pes com pessoas que estão 
com restrição no seu CPF 
nos bancos dos devedo-
res, como SERASA, BOA 
VISTA (SCPC) E SPC.

Apesar de funcionarem 
de forma parecida, é im-
portante que você saiba 
que SCPC, SPC e Serasa 
não são a mesma coisa ou 
a mesma empresa. Na re-
alidade, ambos funcionam 
como grandes cadastros 
que recebem os dados das 
pessoas que deixam de pa-
gar as suas dívidas por al-
gum motivo. 

É daí que surge uma 
expressão bem famosa no 
Brasil que é ficar com o 
“nome sujo”, ou seja, você 
está com o seu CPF negati-
vado e também com o seu 
SCORE baixo, impossibi-
litando que tenha crédito 
no mercado. Quando isso 

acontece, a pessoa precisa 
de dinheiro sem nenhuma 
consulta nos bancos dos 
devedores, recorre a esses 
oportunistas de plantão 
que estão por aí vendendo 
milagres, mas que no fim, 
não passa de mais um gol-
pista no mercado. 

Primeiro a pessoa busca 
alguém na internet, ou não, 
alguém disposto a empres-
tar dinheiro com juros as 
vezes altos ou até baixos e, 
ainda, parcelados. Quando 
se inicia o processo, esse 
golpista que tem endereço 
certo, CNPJ da sua empre-

sa, ou agente financeiro e 
banco também, os mais di-
versos e muitos desconhe-
cidos no mercado, pede 
toda documentação para a 
pessoa, depois solicita que 
seja depositado um de-
terminado valor na conta 
desse golpista, com argu-
mento que tal valor é para 
liberação de documentos 
no cartório, mas isso não 
para por aí. 

Passados alguns dias, 
esse mesmo golpista pede 
mais dinheiro. Infelizmente 
a pessoa deposita e, passa-
dos mais alguns dias, esse 

mesmo golpista pede mais 
dinheiro e a pessoa depo-
sita novamente. Enfim, o 
golpe já se consumou e a 
pessoa que foi lesada e tra-
paceada não terá mais o seu 
dinheiro de volta, pois são 
fraudadores, golpistas que 
estão aí no mercado bus-
cando lesar os mais desavi-
sados e vulneráveis. 

Parece mentira isso, 
mas é o que acontece dia-
riamente com as pessoas 
que se encontram nessas 
situações. Por isso, todo 
cuidado é pouco na hora 
de contratar empréstimo 

dessa natureza, sempre 
desconfie, nunca acredite 
em milagres e ofertas fá-
ceis demais. 

Algumas dicas são im-
portantes para que você 
não caia nessas arapucas 
montadas por aí.

 Nunca faça pagamen-
tos antecipados. Os ban-
cos, as financeiras e seus 
representantes oficiais 
(correspondentes bancá-
rios) nunca pedem paga-
mentos adiantados para 
liberar empréstimos em 
nenhuma modalidade, ou 
seja, empréstimo consig-
nado ou empréstimo pes-
soal, nem obrigam que se 
contrate qualquer serviço 
de forma antecipada;

Se estiver em contato 
por WhatsApp, tome cui-
dado, certifique-se de que 
o número é o mesmo que 
a instituição disponibili-
za em seu site ou em ma-
teriais institucionais. Há 
quadrilhas que criam cen-
trais de atendimento idên-
ticas às de grandes corpo-
rações para enganar suas 
vítimas;

Procure empresas com 
boa reputação no merca-
do e que seguem normas 
do Banco Central para 
conceder crédito, antes de 
assinar contrato, procure o 
Procon para ter mais infor-
mações do que você está 
contratando. 

Os golpistas ainda po-
dem enviar mensagens, 
cartas e e-mails fraudulen-
tos que exibem a marca 
do Banco Central ou vêm 
acompanhados de nomes 
de pessoas que suposta-
mente trabalham na autar-
quia. Porém, é preciso ficar 
ciente de que o Banco Cen-
tral não solicita senhas, da-
dos bancários, informações 
pessoais, cadastramento ou 
recadastramento em siste-
mas, não solicita informa-
ções pessoais ou bancárias, 
tampouco envia mensagens 
SMS ou WhatsApp aos ci-
dadãos e seus clientes dos 
bancos. 

Se caso acontecer de 
você cair em um golpe 
desses, primeiramente pro-
cure a polícia o mais breve 
possível e com o máximo 
de evidências possíveis.  
Em um segundo momen-
to, o consumidor vítima 
do golpe pode fazer uma 
reclamação para o Banco 
Central, caso essa insti-
tuição seja cadastrada, po-
dendo fazer a reclamação 
pelo site:  https://www.
bcb.gov.br/acessoinforma-
cao/registrar_reclamacao 
e ainda, munido com o 
boletim de ocorrência, di-
rigir-se até o Procon para 
abrir um processo contra 
essa instituição golpista. 

Fique atento, pois todo 
o cuidado é pouco!!!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Golpe do empréstimo pessoal aplicado contra 
todos os consumidores e, principalmente, 
contra os negativados nos bancos e devedores 

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

O “direito ao arrepen-
dimento” surgiu com o in-
tuito de resguardar aqueles 
que compram objetos ou 
contratam serviços pela in-
ternet sem ter conhecimen-
to real do objeto ou pela 

perspectiva em suas mãos, 
mas sim por fotos ou di-
mensões descritas na pági-
na de venda do produto. 

Conforme o artigo 49 
do Código de Defesa do 
Consumidor, é permiti-

do ao consumidor, a de-
sistência do contrato em 
que se adquire produto ou 
serviço fora do estabele-
cimento comercial, desde 
reclamado em até 07 dias 
a contar da assinatura do 

contrato ou do recebimen-
to do produto em sua re-
sidência. Nesses casos, 
ao desistir do negócio, o 
consumidor tem direito ao 
reembolso com valor atu-
alizado.

Vale lembrar que ainda 
não cabe o arrependimen-
to em aquisições de produ-
tos ou serviços contrata-
dos em estabelecimentos 
comerciais físicos, já que 
o consumidor consegue 

analisar o produto pesso-
almente, da forma como 
ele realmente é. 

E para mais dicas e 
curiosidades sobre Di-
reitos e Deveres sigam 
@covissiadvocacia.

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocacia

Direito de arrependimento nas compras 
feitas pela internet
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O investidor 360°

Se organizou? É hora dos primeiros 
passos nos investimentos 

Reforçamos o que foi 
trazido nos quatro textos 
anteriores. Agora, são da-
dos os primeiros passos ao 
mundo dos investimentos. 
A começar pela importância 
da reserva de emergência 
e como alocar seus recur-
sos de forma mais eficiente 
em seus investimentos. Por 
último, segue um concei-
to fundamental: a liquidez. 
Sem ela não temos como 
observar as oportunidades 
do mercado e nem como se 
defender de uma crise.  

Investimentos
Vai investir? Então co-

nheça 7 primeiros passos 
para fazer seus investimen-
tos! 

  
Muitos brasileiros es-

tão começando a fazer os 
seus primeiros investimen-
tos. Esse pode ser um bom 
caminho para a sua vida 
financeira, já que é uma 
forma de fazer o dinheiro 
trabalhar para você. Tam-
bém é uma maneira de ter 
mais tranquilidade e segu-
rança financeira.

Contudo, para começar a 
investir é preciso ter alguns 
conhecimentos. Assim, a 
sua tomada de decisão será 
realizada de maneira infor-
mada e alinhada com os seus 
interesses.

Neste artigo, você poderá 
conferir os 7 primeiros (e es-
senciais) passos para come-
çar a investir!

1. Cuide da sua organiza-
ção financeira

Sua vida financeira pre-
cisa estar em dia para que 
seja possível começar a fa-
zer investimentos. O motivo 
é simples: sem organização, 
é difícil obter os recursos ne-
cessários para investir com 
foco e consistência. Então 
fica impossível atingir os re-
sultados desejados.

É por isso que um dos 
primeiros passos para inves-
tir é organizar as suas finan-
ças. Saiba o quanto você ga-
nha e o quanto gasta, livre-se 
das dívidas e monte a sua re-
serva financeira. A partir de 
então, há como focar em es-
colher corretamente na hora 
de alocar os seus recursos 
em investimentos.

2. Planeje-se para fazer 
os primeiros aportes

Depois de deixar tudo 
em ordem, é o momento de 
começar a pensar no futuro 
e, portanto, nos investimen-
tos. O ideal é elaborar um 
planejamento financeiro ro-
busto e que contemple seus 
aportes mensais.

Ou seja, monte um or-
çamento e defina para onde 
deve ir o dinheiro, conhe-
cendo suas despesas fixas 
e variáveis. Sabendo como 
estão suas finanças, destine 
parte dos recursos exclusiva-
mente para os investimentos.

É interessante encontrar 
oportunidades de economia 
e redução de gastos, pois 
o que sobra do orçamento 
pode seguir para os inves-
timentos. O melhor é que 
você se planeje para investir 
com frequência — preferen-
cialmente, todos os meses.

3. Conheça o seu perfil 
de investidor

Com todo o planeja-
mento pronto, é o momento 
de entender que tipo de in-
vestidor você é. Essa clas-
sificação serve para definir 
qual é o seu apetite ao risco 

e, portanto, quais devem 
ser as suas escolhas. Para 
facilitar, conheça os 3 per-
fis principais:

• Conservador: é o 
investidor que prioriza a 
segurança e a liquidez, até 
mesmo acima do retorno. 
Seu objetivo é proteger o 
dinheiro e evitar as perdas. 
Tem baixa tolerância aos ris-
cos e à volatilidade;

• Moderado: corres-
ponde a um perfil interme-
diário, em que há uma tole-
rância mediana para correr 
riscos — desde que eles 
ajudem na buscar de mais 
retorno;

• Arrojado: é o tipo 
com maior apetite ao risco 
e tolerância à volatilidade. 
É capaz de correr mais ris-
cos (controlados), em busca 
de ganhos potencialmente 
maiores.

Com base em tais carac-
terísticas, já é possível ter 
uma ideia de qual categoria 
tem mais conexão com você. 
Mas o investidor também 
deve realizar o chamado tes-
te de suitability, disponível 
em instituições financeiras. 
Ele é responsável por rea-
lizar o diagnóstico do seu 
perfil.

4. Defina os objetivos an-
tes de começar a investir

Até aqui, você já terá 
organizado tudo, montado 
o planejamento financeiro 
e conhecido seu perfil de 
investidor. Para dar conti-
nuidade e fazer os primei-
ros investimentos, é preciso 
conhecer quais são os seus 
objetivos.

Eles costumam ser clas-
sificados de acordo com o 
período: de curto, médio ou 
longo prazo. Para investir no 
curto prazo com segurança, 
costuma ser necessário abrir 
mão de parte da rentabilida-
de. Já se tiver foco no lon-
go prazo, há mais chances 
de ajudar o seu patrimônio 
crescer.

A definição das metas 
depende de muitos fatores 
— e, principalmente, do que 
você pretende fazer com o 
dinheiro. Se a intenção for 
se aposentar com tranquili-
dade, é possível pensar em 
prazos maiores. Já se a ideia 
for a concretização de um 
plano em 12 meses, trata-se 
de curto prazo.

5. Conheça as alternati-
vas do mercado financeiro

Outro passo importan-
te para investir é conhecer 
o que está disponível para 
compor a sua carteira. Ba-
sicamente, há uma grande 
divisão em duas classes: 
renda fixa e renda variável.

No primeiro caso, é 
possível saber quais são as 
regras de remuneração do 
investimento ao longo do 
tempo. Na renda variável, 
por outro lado, não há como 
saber como (ou mesmo se) o 
investimento renderá.

Em cada classe, há diver-
sas alternativas disponíveis. 
A renda fixa tem títulos pú-
blicos (como os do Tesouro) 
e privados (como os Certi-
ficados de Depósito Ban-
cário). Também podem ser 
prefixados (cujo rendimento 
tem taxa constante) ou pós-
-fixados (com rendimento 
que acompanha um índice).

Na renda variável, há in-
vestimentos em ativos e deri-
vativos, além de ser possível 
aportar recursos no mercado 
à vista (com liquidação no 
momento presente) ou no 

mercado futuro.
Você não precisa ser um 

especialista em todas as 
alternativas, mas deve co-
nhecer as principais carac-
terísticas. Saber como os 
investimentos que lhe inte-
ressam funcionam é indis-
pensável. Afinal, qualquer 
investimento pode ser muito 
arriscado se você não sabe 
nada sobre ele.

6. Escolha uma corretora 
de valores

Ao conhecer as alterna-
tivas de investimentos tam-
bém é interessante saber 
como aportar seu dinheiro 
nelas. Os investimentos 
são realizados por meio de 
corretoras de valores. As 
instituições oferecem pla-
taformas de negociação e 
dão acesso a possibilidades 
variadas.

Como muitos investi-
mentos não podem ser feitos 
sem o apoio da instituição, 
você deve pesquisar as alter-
nativas do mercado e avaliar 
características de cada corre-
tora. Considere a estrutura, a 
segurança, os investimentos 
disponíveis e as taxas.

Após fazer sua escolha, 
basta apresentar seus dados 
e documentos, conforme so-
licitado para abrir a conta. 
Com a conta aberta, transfira 
os recursos para investir e 
selecione o que você deseja 
adquirir. Dessa forma, reali-
zará seus primeiros investi-
mentos.

7. Tenha suporte de uma 
assessoria de investimento

Com tantas alternativas 
disponíveis no mercado, é 
comum ter dúvidas sobre 
o que se encaixa melhor 
em seu perfil. Para quem 
começa agora, também são 
frequentes as questões so-
bre as características e o 
funcionamento de certos in-
vestimentos.

Como mostramos, in-
vestir sem conhecer a fundo 
as possibilidades de inves-
timento não é o indicado. 
Então, para auxiliar na to-
mada de decisão, você pode 
recorrer a uma assessoria de 
investimentos. 

Uma equipe qualificada 
poderá ajudá-lo a conhe-
cer o seu perfil e objetivos 
e apresentar e explicar as 
alternativas disponíveis no 
mercado. É natural, tam-
bém, que você tenha dúvi-
das sobre como escolher 
uma assessoria de investi-
mentos, visto a quantidade 
delas atuando no mercado. 
Por isso, antes de abrir sua 
conta de investimentos, pes-
quise suas opções.

Vale ressaltar que não é 
necessário pagar a mais por 
esse suporte. Ele é oferecido 
pelas corretoras. Logo, você 
pode iniciar seus aportes de 
maneira mais alinhada às 
suas necessidades graças a 
esse suporte.

Agora você viu que fazer 
os seus primeiros investi-
mentos exige preparo. É im-
portante entender o mercado 
e conhecer as oportunida-
des. Com os conhecimentos 
necessários, você poderá 
começar a montar a sua car-
teira em busca dos seus ob-
jetivos!

Quer saber mais sobre 
como organizar seus apor-
tes? Aproveite para conferir 
6 dicas para diversificar a 
sua carteira! Você também 
pode começar a sua pesquisa 
por assessoria conhecendo a 
Valor Investimentos. 

Cassiano Bodini

16

Direitos

Outra legislação ordi-
nária que estabelece tipos 
penais na defesa das re-
lações de consumo é a 
Lei nº 1.521/51, tam-
bém chamada de Lei 
dos Crimes contra a 
Economia Popular. 
Preceitua seu art. 
2º, I que é crime 
“Recusar individu-
almente em estabe-
lecimento comercial 
a prestação de servi-
ços essenciais à subsis-
tência; sonegar mercado-
ria ou recusar vendê-la a 
quem esteja em condições 
de comprar a pronto paga-
mento”. A primeira parte 
do tipo aborda a recusa 
na prestação de um servi-
ço individual. Quanto ao 
termo “essencial à subsis-
tência”, o parágrafo único 
esclarece que se trata dos 
itens correlatos à alimen-
tação, vestuário, ilumina-
ção, combustível, sanitá-
rios, habitação e materiais 
de construção.

A recusa deverá ser 
deliberada, inequívoca, 
com o agente externando 
a negativa de atendimento 
do consumidor. Também 

deverá ocorrer no interior 
do estabelecimento comer-
cial. Não deve ser entendi-
do o estabelecimento co-
mercial como a loja física 
em si, mas sim, como todo 
bem corpóreo ou incorpó-
reo utilizado pelo empre-
sário para o exercício de 
sua atividade empresarial. 
Nesse sentido, diz o art. 
1.142 do Código Civil: 
Considera-se estabele-
cimento todo complexo 
de bens organizado, para 
exercício da empresa, por 
empresário, ou por socie-
dade empresária. 

Trata-se de crime de 
mera conduta, consuman-
do-se quando o consumi-

dor sofre a negativa de 
atendimento, não se 
admitindo a forma 
tentada. O sujeito 
ativo será a pessoa 
responsável pelo 
es tabelecimento 
comercial, desde 
que tenha autono-

mia para a decisão, 
não atingindo a figura 

do funcionário que sim-
plesmente não atende o 
consumidor a pedido do 
gerente ou proprietário. 

O elemento subjetivo 
do tipo é o dolo, consis-
tente na vontade livre e 
consciente do agente em 
recusar a prestar o serviço 
ou atendimento ao consu-
midor. A modalidade cul-
posa não é possível, por 
falta de previsão legal.

A segunda parte trata 
da modalidade denomina-
da de “sonegação de esto-
ques”, porém foi revoga-
da pelo artigo 7.º, VI, da 
Lei 8137/90, com redação 
ampliada, eis que não tra-
ta mais apenas dos servi-
ços essenciais.

Por Fernando Capez

Recusa de venda ou prestação 
de serviço e sonegação de 
mercadoria

DECKS
MÓVEIS EM GERAL
MÓVEIS PLANEJADOS
MÓVEIS EM METALON
PERGOLADOS

SEU SONHO NA MEDIDA CERTA!

ART NOBRE

A R T . A N O B R E A R T  N O B R E ( 1 9 ) 9 7 1 2 5 - 9 5 2 6

    CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS:    
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Saúde e Bem-estar

Tamanho é documento
até no boteco 

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

Que tal uma porção de 
fritas? Eis o petisco mais 
vendido nos botecos no 
Brasil. Imagine quando 
complementam com ba-
con, ou uma montanha de 
queijo mussarela ralado 
por cima?

E existem muitas outras 
opções, filé com molho, 
iscas de peixe ou porqui-
nho, filé de peito de fran-
go à milanesa, torresmo, 
frango a passarinho, quibe 
frito, espetinhos, dadinho 
de tapioca, bolinhas de 
queijo, bolinhos de car-
ne, calabresa, bolinhos de 
peixe ou bacalhau, pastel-
zinho, tábua de frios ou 
somente de queijo, coxi-
nha, mandioca frita entre 
outras delícias o bom e 
velho sanduíche, ou lan-
ches como chamamos em 
algumas cidades. 

Todos são bons exem-
plos da boa comida de 
boteco, sejam receitas 
simples ou receitas mais 
elaboradas, e de fato pa-
recem combinar com o 
ambiente. Já imaginou 
chegar em boteco e pedir 
uma “gelada” e uma por-
ção de cenoura em rodelas 
cozidas no vapor, ou ainda 
uma caipirinha e uma por-
ção de rúcula com mix de 
alface?

Não surte, sei que pa-
rece esquisito, mas o fato 
é que tudo é aprendizado, 
nós aprendemos a apre-
ciar estes pratos, textu-
ras, sabores e reconhecer 
como delícias. E não é 
somente aprender o pa-
ladar, os demais sentidos 
tais como: o olfato, audi-
ção, tato e visão também 
são aprendidos a partir 
dos estímulos externos, e 
criamos uma experiência 
cerebral que despertam 
sensações e processam a 
aprendizagem.

Comida de boteco é 
boa, mas escondem mui-
tas calorias, muito sódio, 
gorduras e química nada 
saudável. Alimentos tão 
calóricos e fritos estão as-
sociados a inflamação nos 
tecidos e órgãos, até no 
cérebro, alteram o sistema 
imunológico, alteram o 
microbioma intestinal, es-
tão associadas ao aumento 
de peso entre outros fato-
res que podem interferir 
na sua saúde. 

Além de termos apren-
dido a gostar de comida 
de boteco, a composição 
também influencia forte-
mente nas nossas “esco-
lhas”, pois alimentos ricos 
em gorduras, açúcar e sal, 
além de temperos indus-

trializados, aqueles do 
tipo prontos, que são puro 
sódio e glutamato, criam 
uma dependência alimen-
tar que alguns pesquisa-
dores reconhecem como 
vício alimentar.

De acordo com novos 
estudos, inclusive um re-
alizado por pesquisadores 
da Universidade de Tufts 
é possível reprogramar o 
cérebro e condicionar o 
sistema de recompensa e 
reeducar as preferências 
alimentares. Eu posso te 
ajudar nesta reprograma-
ção no consultório, mas 
deixo aqui algumas estra-
tégias para você.

Afinal é inevitável ter-
mos uma vida social e in-
gerirmos estes alimentos, 
desde que com moderação 
e de maneira consciente, 
escolher o dia do boteco 
entre os eventos sociais 
na semana, para que você 
pode equilibrar suas refei-
ções naquele dia e na se-
mana.

Como reaprender a 
comer? Comece fazendo 
escolhas mais adequadas, 
como alimentos assados, 
não fritos, veja o cardápio, 
negocie. Escolha porções 
menores, aprenda a pedir 
meia porção. Por exem-
plo, uma porção normal 

de batata frita tem cerca 
de 340Kcal e uma porção 
pequena 120 calorias, e 
não falo daqueles pratos 
gigantes com queijo que 
chegam a 3000 calorias.

Dois pastéis grandes 
de carne têm cerca de 820 
calorias e uma porção pe-
quena de pasteizinhos tem 
cerca de 370 calorias. E a 
famosa cozinha de fran-
go com catupiry? Se tiver 
100g tem 274 calorias, 

podemos escolher sem 
catupiry e tamanhos me-
nores.

Se você escolher por-
ções menores já contribui 
para a redução de calo-
rias, gorduras e sódio, e o 
melhor, ainda terá prazer 
em comer aquilo que está 
acostumado e gosta. Mas 
também você pode fazer 
novas escolhas.

Você pode fazer trocas 
inteligentes sem perder o 

sabor. Experimente pedir 
alimentos assados, talvez 
salaminho, peixe assado, 
carpaccio, queijo fresco 
com azeite e orégano, cro-
quete assado, filé acebola-
do, aipim assado, azeito-
nas e picles.

A preocupação com 
saúde mudou o comporta-
mento das pessoas, e não 
queremos perder o bom 
papo entre amigos, então 
você pode pedir Crudités, 
que são os palitinhos de 
cenoura, pepino, talos de 
salsão e podem acompa-
nhar molhos como iogurte 
com hortelã, mel e mos-
tarda e serem assados com 
ervas aromáticas e azeite.

E vegetais assados no 
palito? Deliciosos! Ou 
ainda canoas de abobrinha 
recheada com queijo ou 
carne moída, frutas no pa-
lito, sanduíche de abacate 
ou com guacamole, patês 
com pães.

Quem sabe você pode 
apreciar uma torradinha 
com caponata de berin-
gela. Tomate cereja assa-
do ou abóbora em cubos 
assada, são meus preferi-
dos. E sim, estas delícias 
acompanham muito bem 
as bebidas alcóolicas e 
boas risadas que vocês da-
rão por muito tempo.
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

A Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr), 
por meio de sua Divisão de 
Insumos e Serviços Agro-
pecuários, emitiu uma nota 
técnica no dia 22 de junho 
reforçando despacho da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
que proíbe a comercializa-
ção, distribuição, importa-
ção e fabricação de produtos 
agrotóxicos que contenham 
o princípio ativo carbenda-
zim. O carbendazim é um 
fungicida utilizado no trata-
mento de doenças da parte 
aérea nas culturas de citros, 
feijão, soja e trigo, e no tra-
tamento de sementes de al-
godão e soja.

De acordo com o parecer 
da Anvisa que embasa o ba-
nimento temporário do pro-
duto, o carbendazim “pos-
sui aspectos toxicológicos 
proibitivos de registro, não 
sendo possível estabelecer 
um limiar de dose segura 
para a exposição” humana. 
Entre os aspectos listados 
pelos técnicos da Agência 

está o potencial do agro-
tóxico de provocar câncer, 
prejudicar a capacidade re-
produtiva humana e afetar o 
desenvolvimento. 

A Nota Técnica da Sea-
pdr informa que os produ-
tores rurais que estejam em 
posse do produto podem 
utilizar os estoques rema-
nescentes. A medida cau-
telar de suspensão imposta 
pela Anvisa se aplica a todo 
o território nacional, e seu 
prazo de vigência depende-
rá da reavaliação do princí-
pio ativo.

O usuário pode consultar 
os produtos que contêm o 
carbendazim neste link, ht-
tps://secweb.procergs.com.
br/sdae/consultaPublica/
SDA-ConsultaPublica-Pro-
dutoAgrotox-Pesquisar.jsf 

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

Na quarta-feira, 29, 
foi lançado o novo Pla-
no Safra 2022/2023 
que terá um valor de 
R$340,88 bilhões volta-
dos a dar sustentabilida-
de até o mês de junho do 
ano que vem em nossa 
produção agropecuária, 
valendo ressaltar que 
este número teve um au-
mento de mais de 35% 
se comparado ao ano 
passado.

Deste valor, R$246,28 
bilhões terão sua desti-
nação a comercialização 
e ao custeio, valor quase 
40% maior que ao ano 
anterior. Para os investi-
mentos serão destinados 
94,6 bilhões, uma alta 
que chega aproxima-
damente a 70%. Já os 
recursos com juros con-
trolados possuem a soma 
de R$195,7 bilhões, uma 
alta de 18%, e os de ju-
ros livre R$145,18, alta 
de 69%. 

Dentre as falas du-
rante a sua apresenta-
ção, foi destacada a im-
portância deste crédito 
rural para o nosso agro-
negócio e também para 
a segurança alimentar 
mundial, relevando que 

o agronegócio continua 
a ser o principal motor 
da economia nacional, 
e que este fomento que 
é realizado pelas polí-
ticas públicas não pode 
ser analisado somente 
como questão setorial, 
mas sim a garantia da 
nossa produção e o for-
necimento alimentar, 
e estamos falando tan-
to em nosso país assim 
como no aspecto global, 
principalmente em mo-
mentos desafiadores.

Foi destacada tam-
bém a relevância que as 
cooperativas possuem 
neste mercado, pois em 
sua grande maioria fo-
cam os seus trabalhos 
ao pequeno e médio 
produtor, trazendo as-
sim a justiça social e a 
maior distribuição de 
renda. 

Segundo o nosso 
ministro da agricultu-
ra, o nosso agro vem 
conquistando o seu me-
recido reconhecimen-
to, e que o Plano Safra 
2022/2023 carrega com 
ele um enorme número 
de recursos capazes a 
alcançar as reais neces-
sidades do setor produ-

tivo nas suas mais dife-
rentes esferas, com um 
montante considerável 
e também com juros 
abaixo dos praticados 
normalmente pelo mer-
cado.

E por fim, o nosso 
presidente Jair Bolsona-
ro fez questão de ressal-
tar a grande importância 
do agro em nosso país 
perante o cenário mun-
dial, relatou que apesar 
do nosso agronegócio 
por diversas vezes ser 
criticado por demais, é 
tão essencial a vida de 
todo brasileiro, e que 
somos um verdadeiro 
exemplo para o mundo 
no assunto produtivi-
dade, além de protago-
nistas da segurança ali-
mentar.

E para finalizar, po-
demos destacar os prin-
cipais pontos do Plano 
Safra em:
• Montante de 
R$340,88 bilhões 
(+36%)
• R$94,6 bi para 
investimento (+29%)
• R$53,61 bi para o 
Pronaf (+36%)
• R$6,19 bi para o 
Programa ABC (23%)

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Plano Safra 2022/23

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

Comercialização de carbendazim está proibida
Proibição teve início na quarta-feira, 22

 Marca comercial   Titular do Registro  Nº de Registro 
no MAPA

AGROBEN 500 AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA 07812
Apollo 500 SC TIDE DO BRASIL SA 05312
BATTLE FMC Química do Brasil Ltda 005907
BENDAZOL ADAMA BRASIL S/A 01698706
CARBEN 500 SC CROPCHEM LTDA 04805
CARBENDAZIMCCAB 500 SC CCAB AGRO S/A 02409
CARBENDAZIMNORTOX NORTOX S.A. 12911
CARBOMAX 500SC SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. 04602
Concreto UPL DO BRASIL IND. E COM. DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. 14008
CZAR ADAMA BRASIL S/A 010606
Derosal Plus BAYER S.A. 01602
Derosal 500 SC BAYER S.A. 01718491
DEROX NORTOX S.A. 11811
HEXIN 500 SC HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA. 11612
ImperadorBR OURO FINO QUIMICA LTDA 01111
KILATE ADAMA BRASIL S/A 15820
Locker FMC Química do Brasil Ltda 14211
MANDARIM SINON DO BRASIL LTDA 05303
Minx 500 SC ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOSAGRÍCOLAS LTDA 12608
NOVAZIMPROQUIMUR Proquimur agro do brasil ltda. 08206
Portero UPL DO BRASIL IND. E COM. DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. 07505
PROTREAT NOVOZYMES BIOAG PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA 03704
RIVAX SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIAQUIMICA S.A. 14011
Rodazim 500 SC ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOSAGRÍCOLAS LTDA 03406
STK ZIM Stockton- Agrimor do Brasil Ltda 8517
STREAK 500 SC ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA 15008
Tebuzim 250 SC ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOSAGRÍCOLAS LTDA 02711
WISH 500 SC RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA 04815

Lista de produtos comerciais que contêm carbendazim com cadastro no RS

Fonte: - Comercialização de carbendazim está proibida a partir desta quarta-feira – SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL – Publicação: 2206/2022 às 11h22min. https://www.
agricultura.rs.gov.br/comercializacao-de-carbendazim-esta-proibida-a-partir-desta-quarta-feira 
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Esporte Morungabense

Categorias de base do Guarani fazem história 
e disputam as três finais do Interior Cup 2022

Esportes

Prof. Julio do 
Vadu

Categoria sub 11

DIVULGAÇÃO

Finais do Interior Cup ocorrem no estádio Vail Chaves em Mogi Mirim

gramação completa das 
finais do 4º Interior Cup – 
2022 pela série prata e sé-
rie ouro.

PROGRAMAÇÃO:
Sábado (02/07) – Série 
Prata
08h – Gr Sumareense x 
Atlétic Academy (Sub 11)
09h – Unidos do Corde-
nonsi x Atlétic Academy 
(Sub 12)
10h – União Barbarense x 
Talentus Sporting (Sub 13)
11h – Itatiba EC / SBFC x 
Atlétic Academy (Sub 14)

Domingo (03/07) – Série 
Ouro
08h – Guarani FC x 
Itatiba EC / SBFC
(Sub 11)
09h – Itatiba EC/SBFC x 

Gr Sumareense (Sub 12)
10h – Guarani FC x Gr 
Sumareense (Sub 13)
11h – Guarani FC x Uni-
dos do Cordenonsi  
(Sub 14) 

As categorias de base 
sub 11, sub 13 e sub 14 
do Guarani FC que fazem 
parte do projeto “Base-
-Morungaba” estão fazen-
do história e pela primeira 
vez disputam três finais de 
um dos maiores campeo-
natos de futebol de base do 
interior paulista. Desde a 
criação da competição em 
2018, jamais um clube le-
vou três categorias para as 
finais, aliás, o bugre foi a 
única equipe entre todos 
os participantes a levar três 
categorias para decidirem 
os títulos.

As equipes alvi verdes 
garantiram suas respecti-
vas classificações no ul-
timo sábado jogando no 
campo do Buenópolis FC 
em Morungaba ao con-
quistarem três vitórias em 
três jogos, algo muito di-
fícil pela qualidade das 
equipes participantes, uma 
vez que, todas as agremia-
ções que desejam partici-
par precisam estar aptos a 
disputarem o campeonato 
paulista de base. 

A rodada começou bem 
para o Guarani com a ca-
tegoria sub 11 que já havia 
vencido o Atlétic Academy 
(Itapirense FC) por 1 a 0 
no jogo de ida e jogando 
em casa não foi diferen-
te, venceu novamente por 
1 a 0 com um belo gol do 
atacante Gabriel Marrudi-
nho. Em seguida foi a vez 

da categoria sub 13 entrar 
em campo e depois de ter 
empatado em 1 a 1 fora de 
casa com a equipe Camisa 
10 (Velo Clube FC) preci-
sa de uma vitória simples 
para chegar a final e foi 
o que aconteceu, onde o 
atacante Caio foi decisivo 
novamente e marcou o gol 
da vitória a dois minutos 
do apito final, dessa forma, 
garantindo sua equipe na 
final. Fechando a rodada 
foi a vez do sub 14 encer-
rar sua participação na fase 
semi final com uma missão 
muito difícil que era ven-
cer o adversários por 2 a 0, 
pois havia perdido o jogo 
de ida por 1 a 0 diante do 
Atlétic Academy (Itapiren-
se FC), porém a superação, 
a garra e vontade de ven-
cer prevaleceram e já no 
primeiro tempo o bugre 
fez 2 a 0 com dois gols do 
zagueiro Léo, após duas 
cobranças de falta do meio 
campista Kauã Mineiro.

Com os objetivos alcan-
çados as categorias de base 
do Guarani FC buscam 
conquistar o título do In-
terior Cup neste domingo, 
03, no estádio Vail Chave, 
mais conhecido como cam-
po do Mogi Mirim Espor-
te Clube, a casa o famoso 
carrossel caipira de Léto, 
Valber, Rivaldo, o saudoso 
técnico Vadão, entre outros 
craques. 

Confira abaixo a pro-
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Como escolher os melhores 
petiscos para cachorros e gatos?

Os melhores petiscos 
devem ser desenvolvi-
dos com os melhores 
ingredientes, de modo a 
contribuir com a saúde 
dos pets, mas também 
em relação aos sabores, 
texturas e afins, o último 
latido ou miado fica por 
conta do seu amigo.

Petiscos para cães:
- Frutas não cítricas, le-

gumes (cozidos crus ou 
congelados);
- Assados com aveia e 
proteínas (frango ou car-
ne bovina);
-Biscoitos geralmente 
são crocantes e temos 
uma textura agradável e 
menos concentração de 
conservantes;
-Snacks: Petiscos em ge-
ral que tenham texturas 
mais firmes e que possam 

auxiliar no funcionamen-
to do intestino de seu pet 
e ou higiene bucal; 
- Ossos também são uma 
boa opção para eles des-
bravarem de seus instin-
tos naturais ajudando na 
manutenção dental, mas 
atenção, OSSOS DE GA-
LINHA NUNCA!!! OU 
OSSOS COM TEXTU-
RAS MAIS FRÁGEIS 
PARA EVITAR DE SEU 

Saiba o que fazer para oferecer o petisco ideAU para seu pet

SÓCIOS FREE

Let’s
Dance

Let’s
Dance

Let’s
Dance

Let’s
Dance

Let’s
Dance

Let’s
Dance

16/07

Venda antecipada de convites para não-sócios na Jamar Calçados e na secretaria do clube ($25,00).
Reserva de mesas na secretaria - (19) 97401-9388.

O melhor dos anos 70, 80 e 90

22h - Salão Social

e participação especial 
com DJ Véio

do DJ Allex K

Entrada para menores: 14 e 15 anos com RG ou documento com foto, na companhia dos pais  
ou responsável. Acima de 16 anos, com RG ou documento com foto.

PET ENGASGAR!

Petiscos para gatos:
- Patês: são comercia-
lizados enlatados com 
uma textura perfeita para 
seu pet, além dos espe-
taculares sabores (atum, 
sardinha, frango, salmão 
etc...);

- Além de nutrientes, 
temos o somatório de 
umidade que ajuda na 
hidratação de seu gato. 
Importante: consultar o 
médico veterinário sobre 
a quantidade a ser ofere-
cida e frequência, pois 
tudo depende na necessi-
dade calórica de seu pet;

Atenção!!! Na hora 
da escolha fiquem aten-
tos a cores vibrantes dos 
petiscos e aromas muito 
intensos. Em alta quanti-
dade pode fazer mal para 
seu amigo 

É isso aí pessoal! 
Aproveitem com mode-
ração rsrs... nos vemos 
na próxima edição.

DIVULGAÇÃO
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Estilo é sua marca pessoal, é 
o resultado de seus conceitos, 
princípios, valores, os livros 
que você leu, as viagens que 
fez e também a forma que 
você foi criado e escutado.
Sabe aquela frase super cli-
chê ‘a Joana tem muito esti-
lo’. É verdade, tem mesmo. A 
Joana era minha avó e dentro 
da simplicidade dela tinha 
muito estilo mas todos temos 
estilo.
No entanto, parece que al-
gumas pessoas aparentam 

ter mais estilo porque prova-
velmente ela também possui 
autoconhecimento. Isso faz 
toda diferença.
Notem que uma pessoa que 
tem estilo também tem au-
toconfiança, é segura de si e 
não se importa com opiniões 
alheias.
Ter estilo vai muito além de 
compor um look bonito ou ex-
travagantes ou até mesmo es-
tar na moda. Estilo é ter uma 
marca pessoal, autêntica e 
não ser mais um na multidão.

Mas por que parece tão difícil 
ter um estilo pessoal bem de-
finido?
O que ocorre é que fica mais 
fácil seguir a manada e o 
excesso de informação nas 
redes sociais acabam con-
fundindo as pessoas de uma 
forma muito negativa. Por 
exemplo: ‘tenho que usar por-
que está na moda’ ou então, 
‘está todo mundo usando’... 
São tantas referências que 
ficamos sem referência e per-
demos a nossa identidade.

Vamos entender um pouco sobre estilo

Fabi Franco
@fabi_franco

Quando você olha para sua família, o que você vê? Você 
tem olhado para dentro de sua casa e tem observado que 
dia após o outro ela vem sendo destruída, não há união, 
amor, respeito, diálogo saudável e você não sabe o que 
fazer? 
Bom, se você é o marido ou a esposa dessa casa suas 
chances de salvar sua família são maiores, porque a au-
toridade da sua casa está em suas mãos. Se você é um 
filho ou filha não perca as esperanças, você pode não ter 
a mesma autoridade que seus pais, mas você tem muita 
importância como um membro dela e pode ajudar a sal-
var sua família da destruição. 

Como posso fazer isso? 
A primeira coisa a se fazer é observar às necessidades de 
sua família, liste tudo o que você gostaria que houves-
se em seu lar que hoje não tem, tenha uma visão clara 
do que vocês precisam como família e onde gostaria de 
chegar, não olhe para os problemas, eles são sintomas e 

não a raiz motivadora, olhe para dentro de você e busque 
identificar de que forma você tem contribuído com sua 
família e com a ruína dela.
Agora que você já identificou as necessidades e sabe 
onde você quer chegar como família, o segundo passo 
é olhar para você. Sim! Os problemas em sua grande 
maioria são gerados por pessoas e a única pessoa que 
podemos mudar somos nós mesmos. Não espere mudar 
o outro, você só poderá mudar a você e se quer mesmo 
mudar a realidade de sua família, precisará abrir mão do 
orgulho e assumir seus medos e pontos a serem melho-
rados e os que são bons, mas precisam ser fortalecidos. 
Eu sei que a vulnerabilidade nem sempre é agradável, 
mas ela te ajudará a identificar suas fraquezas e o que 
você tem usado para protegê-las, geralmente a raiz do 
problema está aí, nas fortalezas que criamos para nos 
proteger. 
E por que o verdadeiro problema está aí? Porque essas 
fortalezas são criadas no orgulho e por melhor que seja 

nossa a intenção o orgulho não fará de nós pessoas me-
lhores, muito pelo contrário, ele nos afastará da verda-
deira alegria e de quem realmente somos. 

O terceiro passo é buscar ajuda para viver esse processo, 
ele é longo e sem alguém para te auxiliar será bem mais 
difícil passar por ele. Olhe para pessoas que são referên-
cias como família e que você vê como um bom modelo, se 
aproxime e peça ajuda, se você conseguir fazer isso, signi-
fica que você está vencendo o orgulho e está avançando 
em destruir as fortalezas que te impedem de alcançar seus 
objetivos. É grandioso assumir que sozinhos não vamos a 
lugar algum e nossa força aumenta e muito quando luta-
mos com pessoas que já venceram a mesma guerra. 

De família para família eu desejo que você consiga ven-
cer a si mesmo e conquiste a família que você merece. 
Saiba que poderá contar conosco nesse processo, você 
não está sozinho(a)!

Público Alvo
Vitória Savioli 

Um dos pilares de um negócio 
bem sucedido é a saber e definir 
quem é seu público alvo, ou seja, 
quem são seus potenciais clientes. 
Sem estabelecer o seu, as ações 
que você projetar só darão resulta-
do por um golpe de sorte.
Sem definir seu público, ao inves-
tir em divulgações, seria o mesmo 
que investir em publicidade ape-
nas rezando para dar certo, sem 
ter critério algum para a escolha 
da mensagem e dos canais onde 
ela será transmitida. 
Para você que já tem um estabele-
cimento aberto e ainda não sabe 

quem são seu público alvo e de-
seja descobrir, a dica é de ouro e 
desenvolvida por mim mesma: 
Seu público alvo tratasse dos seus 
10 clientes mais fiéis e que mais 
consomem seu produto. Desta for-
ma, trace a rotina deles, onde tra-
balham, a idade, interesses pesso-
ais, estilos de roupas e vida. 
Com esse conhecimento bem cla-
ro, é muito mais fácil criar suas 
campanhas publicitárias, formas 
de oferecer seus produtos, inclu-
sive criar campanhas de tráfego 
pago em redes sociais.
Para mais dicas sigam @visavioli

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

Minha família está desmoronando, o que devo fazer? 

Apesar dos elementos 
“importados” do inver-
no no Hemisfério Norte, 
como a arquitetura alpina, 
as árvores de plátano e a 
inescapável fondue, Cam-
pos do Jordão tem perso-
nalidade própria. Quem 
visita a cidade encontra 
hotelaria e gastronomia 
de respeito, prontas para 
atender ao padrão de exi-
gência paulistano, e pai-
sagens que fazem bonito 
diante de outros destinos 
de montanha pelo mundo. 

• Prana por do sol / pra-
na park: a entrada para 
conhecer o balanço mais 
alto do Brasil, admirando 
um inesquecível pôr do 
sol é de R$30 por pessoa 
+ R$20 de estacionamen-
to. Atividades como tiro-
lesa e bike aérea paga-se 
um valor por fora.
• Amantikir: conhecido 
também como jardins que 
falam, o parque é compos-
to por um conjunto de jar-

dins, casa na árvore, dois 
labirintos, mirante e mui-
to mais. O ingresso tem o 
valor de R$60 por pessoa 
(consulte descontos) + 
R$20 de estacionamento 
(não aceitam cartões).
• Ducha de prata: é um 
dos pontos turísticos mais 
tradicionais de Campos 
do Jordão (entrada gratui-
ta).
• Villa Capivari/Galeria 
Villa Capivari: o bairro 
do Capivari é um charme 
à parte, todo movimento 
da cidade encontra-se lá. 
Bares, restaurantes (@
becko_restaurante comi-
da boa e música ao vivo), 
Baden Baden, lojas, pou-
sadas e muito mais. Já na 
Galeria Villa Capivari, 
encontramos um ponto 
turístico muito famoso 
por sua passarela de guar-
da-chuvas.
• Restaurante Krokodillo: 
comida deliciosa, deco-
ração rústica e temática, 
vale a pena conferir (não 

Turismo

Vanessa Novais Fernandes
Turismóloga formada com mais de 15 

anos de experiencia no turismo.
Proprietária da Agencia Inova Tur 

Jaguariúna.
Roteiro e dicas Campos do Jordão

aceitam cartões).
• Pizzaria @mammamia-
pizzaria77: pizza maravi-
lhosa e bem recheada.
• @brutusburgercj ham-

búrguer caprichado e ba-
tata bem temperada.
• @camposmanhattanbur-
ger ótimo preço, sabor e 
acompanha maionese.

• @nutcacau creperia e 
muita nutella (adoramos 
o chocolate quente).

Gostaram das dicas? 

Querem saber mais? @
inovaturismojaguariuna 
pode te ajudar a planejar 
sua viagem dos sonhos, 
faça sua cotação.

DIVULGAÇÃO
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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
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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:

DANILO DAL’OCA SANTOS e JÉSSI-
CA FERNANDES VALENTE. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, assistente ad-
ministrativo, solteiro, nascido em UMU-
ARAMA, PR, no dia 01 de fevereiro de 
1993, residente e domiciliado na Rua 
Carlos Drovetto, Nº 58, Nova Jaguariú-
na III, JAGUARIÚNA, SP, filho de LA-
ÉRCIO LAURINDO DOS SANTOS e 
de SOLANGE APARECIDA DAL’OCA 
SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, inspetora de qualidade, solteira, 
nascida em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 
30 de junho de 1998, residente e domi-
ciliada na Rua Carlos Drovetto, Nº 58, 
Nova Jaguariúna III, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de IVAN APARECIDO VA-
LENTE e de EDILEUZA FERNANDES 
DE SOUZA. 

ANDERSON DOS SANTOS MEDEI-
ROS e STEPHANIE APARECIDA 
DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, analista de sistemas, viúvo, 
nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no 
dia 20 de outubro de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Joaquim Bueno, Nº 
1720, Jardim Bela Vista, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de GILSON ALVES DE 
MEDEIROS e de DUCILEIDE DOS 
SANTOS SILVA MEDEIROS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, agente comu-
nitária de saúde, divorciada, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 08 de abril de 
1991, residente e domiciliada na Rua 

Joaquim Bueno, Nº 1720, Jardim Bela 
Vista, JAGUARIÚNA, SP, filha de RO-
BSON EDUARDO DE OLIVEIRA e 
de LUCIANA APARECIDA VICENTE 
ZACARIAS. 

DANIEL HENRIQUE CONTI e ISA-
DORA JUNQUEIRA LOPES E SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, bancá-
rio, solteiro, nascido em AMPARO, SP, 
no dia 15 de agosto de 1990, residen-
te e domiciliado na Rua Floro Leite da 
Silva, Nº 34, Jardim Santa Mercedes, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ GE-
RALDO CONTI e de OSMERI APA-
RECIDA BAZEIO CONTI. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, empresária, 
solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, 
no dia 17 de setembro de 1994, resi-
dente e domiciliada na Rua Hermelindo 
Poltronieri, Nº 104, Colinas do Castelo, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCO 
ANTONIO DA SILVA e de ANA PAU-
LA LOPES DA SILVA. 

WILLIAN VICENTE DA SILVA e 
BRUNA MARIA OLIVEIRA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, Represen-
tante comercial, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 09 de junho de 
1983, residente e domiciliado na Rua 
Júlio Frank, Nº 1700, Jardim Berlim, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ROBERTO 
MOREIRA DA SILVA e de MARIA 
APARECIDA VICENTE DA SILVA. 

Ela, de nacionalidade Brasileira, Re-
presentante comercial, solteira, nascida 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 03 de 
maio de 1984, residente e domiciliada 
na Rua Júlio Frank, Nº 1700, Jardim 
Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ORLANDO SILVIO DE OLIVEIRA e 
de DORALISSE DONIZETE DA SIL-
VA OLIVEIRA. 

THIAGO ANDRÉ MUNARETTI e 
ALINE APARECIDA MOREIRA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, Expedi-
dor de mercadoria, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 01 de dezembro 
de 1992, residente e domiciliado na Rua 
Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de ELZIO MUNARETTI 
JUNIOR e de NEUSA FELICIANO DA 
SILVA MUNARETTI. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, assistente de faturamen-
to, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 13 de outubro de 1994, residente 
e domiciliada na Rua Francisco Bodini, 
Nº 156, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de MARCELO MOREIRA 
e de ANGELA APARECIDA DE SOU-
ZA MOREIRA. 

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

JAGUARIÚNA, 30 de junho de 2022.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 01 de julho de 2022 à 07 de julho de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40h - Cosmópolis 
Classificação Candidato 
17º Camila Maria Costa Pedroso 
18º Leticia Capraro de Queiroz 

 
Holambra, 01 de julho de 2022 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

O Jaguariuna de mãos 
dadas em parceria com 
comércio local sorteará 
um carro zero km neste 
natal, para particpar 
basta comprar nos 
comércios participantes 
da  cidade e solicitar seu 
cupom com número da 
sorte guardar pois vale 
brinde o ano todo boa 
sorte. 
Pois vale  lembrar 
que todas as datas 
comemorativas tem 
sorteio o próximo será 
dia 15/08 onde seu 
pai levará uma moto 
zerinha para casa não 
perca tempo consuma no 
comércio local e adquira 
seu número da sorte. 
Mais informações 
Instagram @
jaguariunademaosdadas


