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O ator e apresentador, Lucia-
no Szafir, que se mudou recen-
temente com sua família para 
Campinas, estreou com seu 
novo programa semanal 
‘Casa Szafir’, gravado na 
residência do próprio no 
início do mês de junho. 
Neste sábado, 09, vai ao ar 
o sexto episódio, das 13h15 
às 14h15. A convidada da vez é 
Mayara Magri falando sobre as no-
velas que já fez. Ainda serão pautas 
do programa, a violência doméstica 
e histórias de superação.

Página 12

A Revolução de 1932 com-
pleta 90 anos neste sábado, 09, 
e para marcar a data a Prefeitu-
ra de Jaguariúna, por meio da 
Secretaria de Turismo e Cultu-
ra, realiza homenagens e abre 
o museu da Fazenda da Barra 

para visitação. O evento marca-
do para começar às 9h contará 
com a presença de militares do 
Exército Brasileiro e do grupo 
Trincheiras de Jaguariúna que 
explicarão aos presentes com 
foi a Revolução.           Página 7

O vereador de primeiro man-
dato, Ton Proêncio, acaba de in-
gressar na Bancada da Liberda-
de, do Livres. Para o ingresso, o 
mandatário passa por um proces-
so de avaliação de três etapas e 
Ton foi aprovado e a certificação 

concluída. 
Para comemorar, Ton promo-

veu um ‘happy sem impostos’, 
que reuniu cerca de 40 pessoas, 
também fortalecendo o comércio 
local.

 Página 4

Ton foi o terceiro vereador mais 
votado da cidade nas eleições de 2020

Casa Szafir estreou há um mês e é veiculado aos 
sábados pela filiada da SBT, das 13h15 às 14h15

O tanque de guerra que recebeu o nome da cidade de Jaguariúna estará no local

No ar pela VTV 
Campinas, Luciano 
Szafir recebe 
Mayara Magri em 
seu programa

90 anos da Revolução 
de 1932 é celebrado na 
Fazenda da Barra

Centro de Referência 
do Autista Veridiana 
Mellilo é inaugurado

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

Vereador Ton 
Proêncio ingressa 
na Bancada da 
Liberdade

João Rodrigues, Mano Ferreira e Ton ProêncioPágina 13

Zé Neto e Cristiano, Jorge e Mateus e Dennis DJ 
confirmados para o segundo dia de JRF Página 8



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

9 de julho de 2022

Desde 1997, o dia 9 de julho é feriado 
no estado de São Paulo. A data celebra 
a deflagração da Revolução Constitucio-
nalista, um movimento armado pelo qual 
o estado de São Paulo pretendia derrubar 
o governo provisório do presidente Ge-
tulio Vargas, em 9 de julho de 1932. 

Na cidade de São Paulo, diversos fe-
riados foram antecipados em 2021 por 
conta da pandemia de covid-19, mas o 
da Revolução Constitucionalista não foi 
um deles. Assim, quem trabalhar no es-
tado pode ter direito a hora extra com 

adicional de 100%, conforme o acordo 
coletivo de sua categoria. 

Importante ressaltar que a data que mar-
ca o início da Revolução Constitucionalis-
ta é um feriado e não um ponto facultativo. 
A diferença essencial é que, nos feriados, 
o setor privado e parte do público param as 
suas atividades. Já os pontos facultativos, 
estabelecidos em geral por decreto pelos 
governos, dispensam a obrigatoriedade do 
funcionamento de seus órgãos e também 
permitem às empresas optarem ou não 
pela dispensa do expediente. 
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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*

Certa vez, no Largo da Igreja, realizou-se 
um  Festival de Inverno . O Teatro Munici-
pal, a Casa da Memória e a lateral da Matriz  
foram  o cenário de apresentações culturais 
e artísticas que alegraram os munícipes. A 
proximidade de patrimônios históricos do sé-
culo XIX   coroou de êxito o evento.   A po-
pulação degustou deliciosos lanches e doces 
dos “food trucks,” gastronomia sobre rodas, e 
provou cervejas artesanais num festivo e ilu-
minado ambiente, debaixo das tendas e sen-
tado à mesa. O festival brindou a um públi-
co de faixa etária diversificada, conforme as 
atrações apresentadas.  Restou a sensação de 
que ninguém foi excluído e seus gostos con-
templados a contento. Parabéns, Jaguariúna! 
A experiência colheu sucesso. A vida cultural 
e artística galgou planos mais elevados com 
este evento: a Dança do Ventre, MPB, Banda 
Pop Rock, o Coral Municipal, a Orquestra dos 
Violeiros, Cantar Sertanejo, o Conjunto de 
Chorinho, a Orquestra de Flautas, o Grupo de 

Percussão, a Sinfônica Santana de Pedreira, o 
Grupo Já de Teatro, o Taberna Folk. Maestro 
Fraga esteve impecável com o COMJA e com 
os Violeiros  do Jaguary em suas esplêndidas 
apresentações. Quantas excelências artísticas 
encantaram este centro histórico que clama 
por tais apresentações!  Cidadãos pediram  
mais edições. Faltou apenas um calçadão, 
com luminárias e coreto da época, unindo o 
Teatro Municipal à Praça Umbelina Bueno. 
O Departamento de Patrimônio Histórico 
Municipal criou, na época, projeto analisado 
pela UNICAMP sobre a reforma das paredes 
laterais da Casa da Memória recuando dois 
metros  cada uma. Seriam rebaixadas e re-
postas  nelas apenas o telhado e as fachadas 
da elegante Casa Paroquial de 1945. A facha-
da da frente, voltada para o Banco Itaú e o 
fundo, voltado para a Casa de Móveis Santa 
Catarina. Nada se destruiria da atual “Casa 
da Memória” montada conforme os padrões 
mais atualizados de moderna  técnica de pre-

servação de documentos. Ela  manter-se-ia 
incólume em seu corpo interno e em sua fren-
te. Sua nova pracinha dianteira tornou-se um 
inestimável ganho público, um inédito local 
externo de exposições fotográficas da memó-
ria.  Como antigamente o  Largo da Igreja fi-
caria mais espaçoso nas duas laterais. Haveria 
mais espaço na praça. A Igreja que fundou a 
Vila Bueno, nossa Identidade, não seria mais 
prejudicada pelas altas muralhas da Casa da 
Memória. Elas são inconstitucionais. Isto é  
proibido desde a constituição de 1937, por-
que  tira a  visão  do Patrimônio Histórico,  já 
preservado. Necessitam ser recuadas e rebai-
xadas, no realinhamento da Igreja, as linhas 
arquitetônicas  da construção do século XIX 
ressurgiriam do lado Norte.  E o espaço, pron-
to para os festivais. Este projeto já foi aceito 
por ambas as  Administrações Municipais. Ele 
já foi também confirmado pela “Associação 
Amigos do Padre Gomes” e teve o total en-
dosso do CONPHAAJ. Uma vez aceito pelos 

Poderes Públicos, seu Ilustre membro Prof. Dr. 
André Munhoz de Argolo Ferrão, Arquiteto, 
Orientador de Teses de Mestrado e Doutora-
do da UNICAMP, declarou ser imprescindível 
para tanto o endosso da população para forma-
lizá-lo, através de abaixo-assinado para execu-
tá-lo.  Neste momento é grande a preocupação 
da comunidade e das instituições públicas que 
estudam como obter recursos financeiros para 
executar o restauro do referido templo, com-
plementando-o  com a referida reposição da 
memória da Casa Paroquial. Desta forma o 
Centro Histórico estaria pronto para os festi-
vais do Hambúrguer, das Cervejas Artesanais, 
do Chope, dos artísticos e apreciáveis shows 
musicais na praça e no Teatro Municipal, Noi-
tes Italianas, Festas Religiosas e Populares, 
Exposições das Artes e da Memória.  

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

Festival em Centro Histórico
restaurado valoriza  turismo 

Sandra R. Ribeiro*

Paranoia refere-se a pensamentos distor-
cidos sobre a realidade, ou seja, é um pen-
samento delirante, embora lúcido e siste-
mático, mas sem apresentar alucinações. A 
pessoa desenvolve um raciocínio sobre uma 
ideia irreal e ameaças sem fundamentos, 
está sempre desconfiando de tudo e de to-
dos ou achando que está sendo perseguida, 
diante disso, acaba direcionando seu pensa-
mento a algo ruim que colocaria sua vida 
em risco. Acha que foi escolhido como alvo 
de planos para acabar com sua vida. 

A paranoia se manifesta de formas va-
riadas, mas não deixa de se mostrar um 
grande problema na vida do indivíduo, 
com isso pode se apresentar de forma 
mais simples e discreta para que se ajuste 
ao meio social. Além disso, pode ser algo 
cruel, de maneira que o proíba de ter liber-
dade, mas, calma! Apesar dos sintomas, 
não significa que a pessoa é paranoica. Os 
sintomas são avaliados pelo médico, que 
vai observar se há a presença e com que 
intensidade: desconfiança, esforço e an-
siedade, fadiga, medo, ameaça, isolamen-
to, amargura, depressão, angústia, estão 
presentes na paranoia, mas eles também 
podem estar presentes em outras doenças, 
como estamos falando de paranoia, então 
vamos destacar aqui o medo e a ameaça: já 
que paranoia tem a ver com perseguição, 
ataque, por mais que não pareça, no caso 
da paranoia o medo está sempre em evi-
dência e segue a pessoa o dia inteiro.  

Apesar de a paranoia ser de fato um 
problema mundial e sério, é importante sa-
ber distingui-la de preocupação, pois mui-

tas pessoas tendem a confundir, às vezes 
uma preocupação que está ocorrendo na 
vida, um grau de estresse muito elevado 
ou até mesmo um problema de saúde pode 
interferir no raciocino de modo que a pes-
soa não consiga pensar de forma coerente. 
Portando, para medir o que pode ser essa 
“insegurança, esse medo, essa ameaça”, 
uma dica importante é pensar na probabi-
lidade de algo ruim acontecer e fazer um 
“balanço” sobre as vantagens e desvanta-
gens. Depois pensar quais recursos podem 
resolver um possível problema. Por exem-
plo, vamos pensar na Covid-19: ela che-
gou, nos ameaçou, nos deixou com muito 
medo, inclusive de morrer, matou muita 
gente, mas é uma ameaça real e continua 
sendo porque ela ainda está circulando 
entre nós. Porém, podemos resolver essa 
questão usando os recursos disponibiliza-
dos pela ciência que são as vacinas, as me-
didas de segurança, o cuidado que deve-
mos ter em relação à ambientes propícios 
ao Vírus. Agora, se negarmos que o Vírus 
não é real, achar que é mentira, aí é “puro 
delírio”. Precisamos resolver o problema, 
seja ele qual for, com os recursos que te-
mos e, não pensar que não existe solução. 
É preciso no caso da paranoia, se esforçar 
para mudar a forma de pensar. 

Estamos passando por um momento 
histórico, parece que estamos vivencian-
do um medo coletivo, não só por causa do 
Vírus, mas por outras situações que nos 
ameaçam como a guerra, tempestades in-
vadindo casas, ataques reais, crimes bár-
baros, outras doenças, etc. Esse medo que 

vem acompanhado de tristeza, amargura, 
desconfiança, sensação de estarmos sendo 
perseguidos e que vão matar todo mun-
do, e por isso, nos colocamos em alerta 
o tempo todo. Portanto, ao invés de ne-
gar que o problema existe de fato, melhor 
seria pensar nas possibilidades de resolu-
ção. Mais um exemplo: “estamos em casa 
e começa a chover muito, a rua enche de 
água, começa entrar água dentro de casa, 
goteira no telhado, a água já no joelho, 
etc. E a gente lá sentada dizendo “a chu-
va vai passar logo, não precisamos sair de 
casa”, mais uma vez negando a realidade. 
Algumas pessoas pensam em como sair 
dessa situação, (conseguem raciocinar), 
já outras preferem (negar que não está 
acontecendo). Se negarmos a realidade 
não pensarmos em sair da situação com 
os recursos que temos, aí, sim, estamos 
partindo para o delírio e paranoia. 

Não existe causas concretas até agora 
referente à paranoia, mas estudos e pesqui-
sas continuam com o objetivo de encontrar 
um padrão especifico nos casos. Até aqui, 
há apenas sugestões sobre a raiz do pro-
blema. Estudos sugerem que pode ser um 
trauma que mudou o modo de viver e refle-
tir a vida, por conta disso, a pessoa cria um 
esforço muito grande e repetitivo, de modo 
a esgotar qualquer “mente sadia”. 

Tanto as desordens de humor, como a 
ansiedade, mesmo ela sendo sintoma, po-
dem influenciar no surgimento do pensa-
mento paranoico. Os pensamentos distor-
cidos, acabam por dificultar a aplicação do 
processo de terapia no paciente. Muitos 

acabam sendo levados a pensar com des-
confiança sobre o modo de investigação 
utilizado para ver seu histórico, com isso, 
podem “negar” remédios e internações, já 
que isso pode ser interpretado como perda 
de controle ou expor a perigo. A questão 
da negação está presente numa mente não 
muito saudável, pois ela nega o que é real, 
o que de fato está acontecendo, esse hábito 
vai se perpetuando até que não consegue se 
livrar dos pensamentos persecutórios, daí é 
um passo para desenvolver algum transtor-
no mental. 

É preciso dar suporte à pessoa que so-
fre com a paranoia, para que ela inicie o 
tratamento e não pare, ainda que ela pense 
que é mais um perigo para ela. O problema 
de verdade está em ficar cercado de pensa-
mentos violentos e confusos. O tratamento 
ajuda a pessoa a confiar em si e abraçar as 
mudanças necessárias à libertação. 

Devemos cuidar das nossas preocupa-
ções, do nosso estresse cotidianos e, encon-
trar uma lógica saudável para resolvê-los. 
Através do autoconhecimento consegui-
mos lidar com as nossas emoções e nossos 
sentimentos, aprendemos diferenciar o que 
é um hábito saudável de um hábito que só 
vai nos fazer o mal. 

Sandra R. Ribeiro
Psicóloga Clínica-CRP 06/128296
Psicoterapia / Avaliação Psicológica / 
Plantão Psicológico
Contatos: 
(19)32994205 / (19)97807-4249
Atendimento presencial e online.

Paranoia ou preocupação? 
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Destaque

Vereador Ton Proêncio ingressa na 
Bancada da Liberdade
Ton foi o terceiro vereador 
mais votado da cidade nas 
eleições de 2020

O vereador de primei-
ro mandato, Ton Proên-
cio, acaba de ingressar na 
Bancada da Liberdade, do 
Livres. Para o ingresso, o 
mandatário passa por um 
processo de avaliação de 
três etapas e Ton foi apro-
vado e a certificação con-
cluída. 

Para comemorar, Ton 
promoveu um ‘happy sem 
impostos’, que reuniu cer-
ca de 40 pessoas, também 
fortalecendo o comércio 
local. “Para mim é um 
privilégio poder elevar o 
nome da nossa cidade em 
nível nacional. A Bancada 
da Liberdade está presente 
em várias cidades e esta-
dos e participar desse time 
é um privilégio”, comemo-
ra Ton. 

Para o diretor do Livres, 
Mano Ferreira, é muito 
importante a associação 
chegar em Jaguariúna. “O 
nosso trabalho é fazer com 
que o Brasil seja um País 
mais livre e a gente enten-
de que um País mais livre 
é onde cada pessoa seja 
resultado de suas próprias 
escolhas e não uma impo-
sição da condição social 
do seu nascimento”.

O vereador vê como 
vantagem o ingresso na 
Bancada e no Livres, por 
todo o amparo acadêmico 
e jurídico prestado por eles 
para trabalhar suas propos-
tas para uma cidade cada 
vez melhor e com mais 
oportunidade para as pes-
soas. “Sempre prezando 
pelo princípio principal, 
que é as pessoas serem li-
vres para fazer suas esco-
lhas. Essa é a grande van-
tagem e o grande motivo 
da minha felicidade com 
essa conquista”, frisa Ton.

O Livres realiza o traba-
lho de avanço da liberdade 
a partir de três eixos: for-
mação, informação e re-
forma e tem caráter supra 
partidário, congregando 
na Bancada da Liberdade 
mandatários de mais de 10 
partidos. “E acreditamos 

que é muito importante di-
vulgar e cultivar valores de 
liberdade. Que as pessoas 
sejam donas de suas pró-
prias vidas e respeitem as 
escolhas alheias. Basica-
mente, dessa forma, a gen-
te consegue construir um 
País mais próspero e mais 
justo”, explica Mano.

O empresário do setor 
de softwere, João Rodri-
gues, recentemente tam-
bém ingressou no Livres 
como Líder após um pro-
cesso seletivo. Para ele, 
é muito gratificante para 
que as pessoas do interior 
comecem a desvendar os 
processos da política pú-
blica.

“Quando conheci o 
Livres vi que os valores 
e princípios deles casam 
com os meus. Quando fui 
escolhido me senti muito 
feliz. Agora podemos fazer 
uma rede maior de pessoas 
do Livres”, diz.

Neste ano, o Livres lan-
çou o Caderno de Políticas 
Públicas de 2022, um li-
vro de diretrizes estaduais 
e nacionais com foco em 
ampliar a autonomia e li-
berdade dos brasileiros, e 
João ficou feliz em se de-
parar com as coisas que ele 
acredita. “Algumas pautas 
do caderno, que envol-
ve educação, segurança, 
saúde, infraestrutura, nos 
mostram, de forma liberal, 
o quanto pode melhorar o 
nosso dia a dia, então é um 
momento muito feliz”, diz 
líder empresário.

“Acredito também que 
este caderno é um manual 
para que a população pos-
sa escolher melhores can-
didatos nestas eleições. Eu 
tenho certeza que os can-
didatos que estiverem ali-
nhados com as pautas do 
nosso caderno serão bons 
deputados, senadores, go-
vernadores e também um 
bom presidente”, acres-
centa o vereador Ton. Para 
acessar o livro clique aqui 
https://conteudo.eusouli-
vres.org/cpp-livres João Rodrigues, Mano Ferreira e Ton Proêncio

DIVULGAÇÃO
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Destaque
IVAIR OLIVEIRA

Prestes a completar um ano desde o lançamento 
de vendas, La Dolce Vita Jaguariúna é um sucesso

mentos dos quais 5 já 
foram entregues. São 
mais de oito milhões de 

metros quadrados na re-
gião”, diz Eduardo.

O diretor de atendimen-

to da CIA, André Cruz, 
que atende a Lote5, sente-
-se satisfeito com o resul-

tado do trabalho realizado. 
“O nível de aceitação foi 
muito bom. Agora esta-

mos há 10 meses da entre-
ga e está tudo caminhando 
muito bem”, conta.

DIVULGAÇÃO

Foto aérea do espaço La Dolce Vita Jaguariúna

ESTAMOS CHEGANDO

Em breve, você de Jaguariúna e região terá uma nova 
experiência em consultoria de mercado imobiliário.

Uma imobiliária Exclusiv4 para:

- Atendimento rápido e personalizado
- Avaliação com consultoria especializada
- Valor agregado na compra ou venda do seu imóvel
- As melhores oportunidades para alugar

Quando o assunto é imóvel: uma nova e Exclusiv4
parceira está chegando para te ajudar a encontrar 
as melhores oportunidades.

Em breve, você de Jaguariúna e região terá uma nova 
experiência em consultoria de mercado imobiliário.
Em breve, você de Jaguariúna e região terá uma nova Em breve, você de Jaguariúna e região terá uma nova 

O La Dolce Vita Ja-
guariúna, residencial fe-
chado, está com todos 
seus lotes vendidos. A 
incorporadora comemo-
ra, pois o lançamento do 
empreendimento ocorreu 
em julho de 2021 e na 
semana em que comple-
taria um ano, a última 
unidade foi vendida. A 
previsão da entrega das 
obras é para maio de 
2023.

Os lotes são a partir 
de 250 metros quadra-
dos. Tem área de lazer, 
espaço gourmet, fitness, 
playground, árvores nati-
vas, área de preservação, 
pista de bicicleta e muito 
mais.

“E a localização dele 
é muito especial, né? De 
lá pode ser visto um por 
do sol lindo”, comenta 
o diretor comercial da 
Lote5, Eduardo.

A Lote5, responsável 
pelo empreendimento, é 
uma empresa que tem 10 
anos e sua especialidade 
são os loteamos fechados 
no interior de São Paulo. 
O primeiro empreendi-
mento na região foi em 
Paulínia e desde então 
tem sua expansão nesta 
área de Campinas.

“São 10 empreendi-
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Eleições 2022

Deputado federal,  
Baleia Rossi,  
e pré-candidato a reeleição

Cris Oliveira  
é pré-candidata  
a deputada estadual

Ainda quando jovem, 
Baleia Rossi tinha o de-
sejo de fazer a diferença 
e ajudar as pessoas. Por 
isso, 30 anos atrás, can-
didatou-se para vereador 
em Ribeirão Preto, com 
apenas 20 anos e assim 
exerceu seu primeiro 
mandato como vereador. 
O mais jovem da história 
na cidade.

“Depois, fui eleito 
para uma cadeira na Câ-
mara Municipal com a 
maior votação da histó-
ria também. De lá pra cá, 
foram três mandatos de 
vereador, três de deputa-
do estadual e, atualmen-
te, estou no segundo de 
deputado federal”, conta.

Baleia Rossi sempre 
pertenceu ao Movimento 
Democrático Brasileiro 
(MDB). 

O Deputado acrescen-
ta que, além daquele de-
sejo de fazer a diferença 
e ajudar, seu foco é tentar 
atingir o máximo de pes-
soas possíveis, porém, 
sabe que, infelizmen-
te, muitos dependem de 
entidades filantrópicas 
para fazer tratamentos e 
hospitais públicos para 
serem atendidos. “Por 
isso, fiz um compromis-
so de ser parceiro de to-
das as instituições sérias 

que me procurarem. Só 
assim poderei ajudar as 
famílias mais carentes e 
nos momentos que mais 
necessitam de amparo. 
Quero sempre que nosso 
mandato traga resultados 
para o povo”, explica o 
deputado.

30 anos de trajetória 
na vida pública não são 
facilmente resumidos ou 
definidos, mas, dentre as 
ações realizadas, Baleia 
ressalta a atuação duran-
te o período da pandemia 
da Covid-19, um mo-
mento triste para todo o 
mundo. “Tenho cumpri-
do meu papel como re-
presentante do povo bus-
cando políticas públicas 
para amenizar tanta dor. 
Entre elas, fui relator na 
Câmara dos Deputados 
da lei que destinou R$2 
bilhões para as Santas 
Casas e hospitais filan-
trópicos de todo o Brasil, 
incluindo Jaguariúna, 
Amparo e Campinas”, 
relembra.

Além disso, o Deputa-
do ressalta que defendeu 
o auxílio emergencial de 
R$600, mais que o dobro 
proposto pelo Governo 
Federal naquele momen-
to, e recursos para o se-
tor de Cultura. “Também 
fizemos a entrega de 

diversos respiradores e 
equipamentos, e valori-
zação dos profissionais 
da Saúde”, conta.

Baleia Rossi é do 
MDB e hoje está presi-
dente do MDB Nacional. 
“Minha prioridade é o 
diálogo e a democracia, 
vertentes pregadas pelo 
saudoso Ulysses Gui-
marães, com quem tive 
o prazer de conviver, e 
esteve presente comigo 
na minha primeira cam-
panha para vereador. O 
Senhor Diretas sempre 
foi e será uma referência 
para todos nós que luta-
mos por uma política de 
compromisso com os ci-
dadãos”.

Sabe-se que em 30 
anos muita coisa pode 
ser feita. O deputado e 
pré-candidato a reeleição 
lembra alguns pontos, 
mas frisa que a popula-
ção tem o direito de saber 
de todo o trabalho feito 
em Brasília e no Estado 
de São Paulo pela região 
junto com o governador 
Rodrigo Garcia e o depu-
tado estadual Jorge Ca-
ruso. Para isso, todos es-
tão convidados a buscar 
os perfis no Facebook, 
Instagram e Youtube, e 
acessar o site baleiarossi.
com.br.

Maria Cristina de Oli-
veira, mais conhecida 
como Cris Oliveira é pré-
-candidata a deputada es-
tadual. Ela é natural de 
Campinas, tem 58 anos, 
casada, mãe de dois filhos 
e está disposta a trabalhar 
para melhorar o estado de 
São Paulo, combatendo o 
desperdício dos recursos 
públicos e a corrupção, 
que impede o dinheiro ar-
recadado no Estado voltar 
em benefício ao cidadão.

Após sua trajetória 
como professora nas es-
colas públicas estaduais, 
cerca de 15 anos, tornou-
-se funcionária pública 
federal na área de Infor-
mática, Tecnologia. Em 
meio a revelação de tanta 
corrupção, em 2014, Cris 
tornou-se participante ati-
va na política.

“A política exige uma 
renovação constante e o 
que acontece hoje no nos-
so país é que o dinheiro do 
povo é usado para que as 
mesmas pessoas se per-
petuem no poder, ou seja, 
dificultam as renovações”, 
acredita Cris. Por isso, em 
2015 começou a trabalhar 
no Partido NOVO e logo 
filiou-se por identificar-
-se com o partido e desde 
então tem sido atuante na 
política.

Em 2020, Cris candida-
tou-se para vereadora em 
Campinas. Ela foi a mu-
lher mais bem votada do 
partido Novo na ocasião, 
de acordo com ela.

Hoje, atualmente pré-
-candidata a deputada es-
tadual, Cris está confiante 
e se apresentando para a 
região com formação de li-
derança política pela Fun-
dação Brasil NOVO e pelo 
RENOVABR.  A primeira 
bandeira da pré-candidata 
é a Educação. “Educação 
de qualidade para todos 
tem que ser realidade e 
eu posso falar desse tema, 
porque conheço a área de 
dentro como profissional 
e de fora como mãe, que 
pude ver a queda na qua-
lidade da Educação”, diz.

“Eu entendo o que pre-
cisamos fazer para melho-
rar o ensino: É usar a Tec-
nologia, uma ferramenta 
que dinamiza o conhe-
cimento e que os jovens 
têm interesse. Devemos 
realizar também um bea-
chmarking, analisar o que 
tem de bom, o que deu 
certo na aprendizagem e 
aplicar em nossas escolas. 
Precisamos estimular a lei-
tura e para isso eu tenho 
um projeto específico”, ex-
plica a pré-candidata.

Cris lembra ainda que 

os tributos arrecadados são 
para devolver educação, 
saúde e segurança com 
qualidade para a popula-
ção. “Mas não é isso que 
acontece. Quem paga im-
posto e tem condições, ou 
se esforça muito para criar 
condições, paga duas ve-
zes educação, duas vezes 
saúde e duas vezes segu-
rança”, lamenta. 

Existem outras pautas 
que Cris vê a sua atuação 
super necessária, como no 
Empreendedorismo para 
ajudar na geração de renda 
do cidadão; também a pau-
ta de Inovação e Tecnolo-
gia; Fiscalização pelo mau 
uso dos recursos públicos; 
Combater à Corrupção, 
privilégios; Mulher na 
Política, pois entende que 
precisamos mais partici-
pação da mulher no am-
biente político. “Acredito 
que pela tripla jornada das 
mulheres, elas não se inte-
ressam muito pela política, 
não tem tempo e nós preci-
samos de mais representa-
tividade e eu me enquadro 
nisso. Eu vou. Eu quero 
estar lá. Eu quero repre-
sentar”.

Para conhecer mais so-
bre Cris, acesse suas redes 
sociais @crisoliveiracam-
pinas ou pelo (19) 99903-
0130.

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna

90 anos da Revolução de 1932  
é celebrado na Fazenda da Barra

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

O tanque de guerra que recebeu o nome da cidade de Jaguariúna estará no local

A Revolução de 1932 
completa 90 anos neste 
sábado, 09, e para marcar 
a data a Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura, realiza homenagens e 
abre o museu da Fazenda 
da Barra para visitação. O 
evento marcado para co-
meçar às 9h contará com 
a presença de militares do 
Exército Brasileiro e do 
grupo Trincheiras de Ja-
guariúna que explicarão 
aos presentes com foi a 
Revolução. 

As pessoas que contri-
buem e contribuíram com 
a memória e a história da 
Revolução receberão uma 
homenagem. Além delas, 
os funcionários da Secre-
taria de Mobilidade Urba-
na que mais se destaca-
ram no trabalho realizado 
durante o ano também se-
rão homenageados.

O tanque de guerra 
que recebeu o nome da 
cidade de Jaguariúna es-
tará no local para quem 

DIVULGAÇÃO

Evento tem início às 9h

quiser conhecer de perto 
como funciona. Além dis-
so, também haverá visita-
ção ao casarão da Fazenda 

da Barra que será guiada 
e os participantes poderão 
aprender um pouco mais 
sobre história na exposição 

da Revolução de 32 onde 
há documentos originas, 
munição de armamentos, 
uniformes e muito mais.

Às 10h30 o canil da 
Guarda Municipal e ou-
tros canis da região farão 
uma apresentação espe-

cial na área externa onde 
também haverá Food Tru-
cks vendendo alimentos e 
bebidas.
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JAGUARIÚNA

@hering_jaguariuna

19 99894-5131

BEST CENTER GALERIA
RUA MARIA ÂNGELA 390 - LOJA TÉRREO 10, JARDIM BERLIM - JAGUARIÚNA

Zé Neto e Cristiano, Jorge e Mateus e Dennis 
DJ confirmados para o segundo dia de JRF

E o Jaguariúna Rodeio 
Festival continua confirman-
do o line-up da edição 2022. 
Depois de confirmar o nome 
de todos os cantores, agora a 

produção começa a divulgar 
a data dos shows.

Na noite de abertura, 
sexta-feira, 16 de setem-
bro, estão confirmados a 

dupla Hugo e Gilhuerme, 
Ana Castela, Wesley Safa-
dão e Pedro Sampaio.  Já os 
shows de Zé Neto e Cristia-
no, Jorge e Mateus, Luana 

Prado e Dennis DJ garan-
tem a festa do sábado, 17.

As atrações do segundo 
fim de semana ainda são 
aguardadas.

Divulgação tem sido feita aos poucos, com suspense

DIVULGAÇÃO

Associação dos 
Engenheiros, 
Arquitetos e 
Agrônomos 
promove 
workshop

A Associação dos 
Engenheiros, Arquite-
tos e Agrônomos de Ja-
guariúna promove nos 
dias 22 e 23 de julho o 
Workshop: A Casa do 
Futuro – Automação 
Residencial e Geração 
Fotovoltaica. O evento 
é limitado ao público de 
35 pessoas. 

É gratuito para os as-
sociados. A Associação 

pede a colaboração dos 
participantes com a do-
ação de 1kg de alimen-
to para a Campanha de 
Doação dos Vicentinos.

Será disponibilizado 
este curso de maneira 
online para quem par-
ticipar, para aprimora-
mento e exercícios de 
fixação e conteúdo com-
plemento. Acesse aqui 
para se inscrever.
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Morungaba

Câmara entrega título de 
Cidadão Morungabense e 
Gratidão do Povo
Solenidade integrou as últimas festividades do 134º aniversário do município

A Câmara Municipal 
de Morungaba entregou, 
em sessão solene, títulos 
de Cidadão Morungabense 
e de Gratidão do Povo na 
semana passada. A soleni-
dade aconteceu no Teatro 
Municipal Fioravante Fra-
re e integrou a programa-
ção de aniversário de 134 
anos da cidade. 

A homenagem foi des-
tinada àqueles que pro-
movem melhorias para o 
município, por meio de seu 
trabalho, projetos sociais, 
benfeitorias ou atos que au-
xiliem a população como 
um todo de maneira geral.

Os homenageados 
com o Título de Cidadão 
Morungabense foram: o 
senador Alexandre Luiz 
Giordano; Ana Maria 
Vasconcelos Ramos; José 
Benedito Bezerra; Maria 
Cecília Moreira Baradel; 
Maria Solange Bolsona-
ro; Natalina de Bernardo 
Roncada; Thiago Bressan; 
Zilma Vieira Elias Costa e 
o deputado estadual Rafael 
Fernando Zimbaldi, cujo 

título foi entregue a Kleber 
Ferreira que representou o 
homenageado.

Receberam o Título de 
Gratidão do Povo Morun-
gabense: Adão Pinto; Aer-
cio Flavio Consolim; a em-
presa Brasjet Ind. e Com. 
de Tintas; Conceição Be-
nedita Martins Gonzaga; 
a equipe da Defesa Civil 
de Morungaba; João Luiz 
de Oliveira Dorta; Marta 
Donizeti Pereira Ribeiro; 
Rita Bahia de Cassia Go-
mes Deroco e o Robson 
Luis Trajano, diretor do 
Departamento de Serviços 
Públicos da Prefeitura de 
Morungaba.

O Prefeito, Marquinho, 
com alegria festeja o de-
senvolvimento da cidade 
em todas as suas áreas. 
“Graças ao trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
pela administração mu-
nicipal e também com a 
contribuição e o trabalho 
de todos vocês vereadores 
e homenageados estamos 
desenvolvendo a cidade. 
Parabenizo todos os home-

DIVULGAÇÃO

Espaço Cultural 
Sobrado Amalfi recebe 
mostra de artes

O Espaço Cultural 
Sobrado Amalfi recebeu 
a Exposição “Interior 
em Cor” que fez parte da 
programação oficial de 
aniversário de 134 anos 
de Morungaba e até o 
dia 03.  A mostra integra 
obras das artistas visuais 
Alice Masiero e Cintia 
Salviolli.

A pintora naif Ali-
ce Masiero nasceu em 
Morungaba e descobriu 
a fascinação pelas cores 
ainda criança. O dia a dia 
e a infância são pontos 

de partida para as ima-
gens que cria – como as 
telas que retratam pesso-
as ou festas populares. A 
artista conquistou diver-
sos prêmios ao longo de 
sua trajetória.

Cintia Salviolli levou 
para a exposição diver-
sas grandes telas com 
imagens abstratas com 
cores fortes e impac-
tantes e algumas telas 
figurativas. As obras da 
artista têm conquistado 
reconhecimento inclusi-
ve internacionalmente.

Exposição teve fim no dia 03

DIVULGAÇÃO

nageados inclusive o novo 
cidadão morungabense Se-
nador Giordano que está 
disponibilizando por meio 
de suas emendas a am-
pliação do Hospital Santo 
Antônio com investimento 
de mais de R$4 milhões. 
Serão 14 novos leitos, Sala 
de procedimentos, materni-
dade e uma nova base para 
o plantão da ambulância 24 
horas”, diz o prefeito.

A sessão solene foi pre-
sidida pelo vereador Tomás 
Federicci, que é presidente 
da Câmara na legislatura 
2021-2022; com a parti-

cipação dos vereadores 
Antônio Salvador Mar-
ques, João Luciano Frare, 
Luís Carlos de Lima, Luis 
Manoel Freitas, Ramon 
Lamartine de Moraes, Rei-
naldo Benedito Barbosa, 
Rogério Antonio Fanchin 
e Virgílio Elias Junior.

Também prestigiaram a 
solenidade o vice-prefeito 
Luis Fernando Miguel, a 
primeira-dama e presiden-
te do Fundo Social de So-
lidariedade, Sonia de Oli-
veira, e a diretora de Ação 
e Inclusão Social, Moni-
que Molena.
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Engenheiro Coelho
Prefeitura serve almoço para alunos da 
rede municipal durante período de férias

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura Municipal 
de Engenheiro Coelho, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, está ser-
vindo, desde quarta-feira, 
06, almoço para os alunos 
da rede municipal de ensino 
durante o período de férias. 
As refeições serão servidas 
entre as 10h e 13h, durante 
toda semana e vai atender 
os alunos do Infantil 1 até 
o 5º ano do Ensino Funda-
mental.

Segundo o prefeito, Dr. 
Zeedivaldo Alves de Miran-
da, essa é uma medida que 
vai atender nossos alunos 
com alimentação de qua-
lidade, mesmo no período 
de férias. “Todos os alu-
nos matriculados poderão 

se dirigir todos os dias da 
semana até a escola e se 
alimentarem, como fazem 
costumeiramente”.

Duas unidades escolares 
do município estarão aber-
tas para atender as crianças 
com alimentação. Uma de-
las, a escola Odécio Forner, 
vai receber os alunos das 
escolas ao redor, Mariza 
Franco de Oliveira Paes e 
Eliza Franco de Oliveira. 
A outra unidade, é a escola 
José Forner.

Os alunos que moram 
na área rural da cidade 
também serão beneficiados 
pelo programa. A partir de 
segunda, 11, os pais ou res-
ponsáveis por esses alunos 
poderão retirar um kit de 

alimentos, como foi feito 
no período em que as aulas 
eram feitas de forma remo-
ta. A retirada vai acontecer 
na escola Odécio Forner.

“Este ano estamos dan-
do passos importantes na 
educação na nossa cidade. 
Já atendemos um pedido 
antigo dos pais, que era o 
funcionamento das creches 
durante o período de férias 
escolares. Agora, estamos 
atendendo os alunos da 
nossa cidade com alimen-
tação de qualidade, tam-
bém no período de férias. 
Isso mostra o compromisso 
que temos com a população 
e, principalmente, com as 
crianças da nossa cidade”, 
completa o prefeito.

Duas unidades escolares do município estarão abertas para atender as crianças com alimentação

Sim, todos podemos. Nem todos de-
vem. 
Não é preconceito, não é falta de 
apoio aos empreendedores, porém 
nem todas as pessoas têm as caracte-
rísticas necessárias para serem bons 
empresários.
Mas essas características não podem 
ser desenvolvidas? Claro que podem. 
Mas tenham em mente que isso re-
quer muita vontade, disciplina, de-
dicação e perseverança. Nem todos 
estão prontos para ter esta conversa. 
O sonho de ser seu próprio chefe é 
um belo sonho, um objetivo admirá-
vel, porém é importante saber tudo o 
que engloba ter seu negócio. Não há 
13º, bônus, participação nos lucros. 
Normalmente, não há férias por um 
bom tempo. Como seu próprio che-
fe, você precisa entender pelo menos 
um pouco de contabilidade, adminis-
tração, finanças, recursos humanos, 
marketing, compras, vendas e tudo 
mais que envolve o dia a dia de uma 

empresa. Dificilmente você começa 
um negócio já tendo funcionários 
para cada área. Tem um contador e 
olha lá (alguns pequenos negócios 
começam até mesmo sem o conta-
dor).
Precisa saber separar a vida pessoal 
da empresa e o dinheiro pessoal do 
dinheiro da empresa. Não pode ser 
tudo junto e misturado. É necessário 
saber organizar e controlar.
Ainda assim, sou fiel apoiadora das 
pequenas e emergentes empresas, 
dos que desejam se aventurar no 
mundo do empreendedorismo. De 
forma consciente. Entendendo os 
riscos e tudo o que envolve investir 
no seu próprio negócio. Sabendo que 
não há garantias, que precisamos de 
redes de apoio e muitas conexões 
para fazer dar certo. Nem sempre e 
fácil, nenhum resultado é garantido. 
Mas com amor pelo que se faz, com-
prometimento, estudo e muita garra, 
tem tudo para dar certo.

CONEXÃOCONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Todos podemos ser empreendedores?

Os alunos que moram na área rural da cidade, podem retirar um kit de alimentos, a partir da segunda-feira, 11
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No ar pela VTV Campinas, Luciano Szafir 
recebe Mayara Magri em seu programa
Casa Szafir estreou há um mês 
e é veiculado aos sábados pela 
filiada da SBT, das 13h15 às 14h15

O ator e apresentador, 
Luciano Szafir, que se 
mudou recentemente com 
sua família para Campi-
nas, estreou com seu novo 
programa semanal ‘Casa 
Szafir’, gravado na resi-
dência do próprio no iní-
cio do mês de junho. Nes-
te sábado, 09, vai ao ar o 
sexto episódio, das 13h15 
às 14h15. A convidada da 
vez é Mayara Magri falan-
do sobre as novelas que já 
fez. Ainda serão pautas do 
programa, a violência do-
méstica e histórias de su-
peração. 

Nascida no interior de 
São Paulo, em Mogi Gua-
çu, desde muito pequena 
Mayara sonhava em ser 
atriz. Com apenas 16 anos 
venceu um concurso para 
atores em sua cidade e foi 
estudar teatro na capital. 
Depois ingressou na Es-
cola de Arte Dramática da 
USP, onde se formou pro-
fissionalmente.

Em 1983, destacou-
-se em ‘Sabor de Mel’, 
de Jorge Andrade, dando 
vida à estudante Tere-
zinha. No ano seguinte 
realizou um trabalho na 
Rede Bandeirantes, na 
série ‘Casal 80’. No mes-
mo ano, 1984, transferiu-
-se para a Rede Globo e 
estreou no sucesso ‘Amor 
com Amor se Paga’, in-
terpretando Rosemary, 
onde atuou ao lado de 
Yoná Magalhães, que in-
terpretava sua mãe. 

Ao mesmo tempo, 
Mayara também iniciou 
seus trabalhos no cinema. 
Em 1983 fez sua estreia 
nas grandes telas em ‘A 
Próxima Vítima’, que lhe 
rendeu elogios da crítica 
especializada e indica-
ções a prêmios, dentre 
eles levou o prêmio es-

pecial do júri de melhor 
atriz revelação no Festi-
val de Gramado. A atriz 
também fez sucesso em 
‘A Gata Comeu’, ‘Dona 
Beija’ e ‘Roda de Fogo’.

Assista ao programa 
Casa Szafir pela televisão, 
canal no YouTube da VTV 
em https://bit.ly/VTVAO-
VIVO e canal no YouTube 
da Casa Szafir em https://
bit.ly/YOUTUBECASAS-
ZAFIR.

Os episódios ficarão 
disponíveis posteriormen-
te também na página do 
Facebook Casa Szafir  ht-
tps://www.facebook.com/
casaszafir e canal do You-
Tube Casa Szafir.

Sobre o programa
Luciano Szafir está de 

volta à TV! O ator e apre-
sentador estreou o ‘Casa 
Szafir’, pela VTV Cam-
pinas, afiliada do SBT. 
O programa é transmiti-
do para 66 municípios da 
região Metropolitana de 
Campinas e Baixada San-
tista, além do canal do 
Youtube da VTV.

No ar aos sábados, de 
13h15 às 14h15, com di-
reção de Herval Rossano 
Filho, roteiro de Márcio 
Azevedo e idealização do 
empresário Edie Silva, já 
na estreia Szafir recebeu 
Aguinaldo Silva, um dos 
mais respeitados autores 
da dramaturgia brasileira. 

Gravado na própria 
casa do apresentador, além 
das entrevistas com famo-
sos, o público contará com 
quadros de culinária, dicas 
financeiras, de sustentabi-
lidade e muito mais. “Es-
tou ansioso e muito feliz. 
Depois de um ano difícil 
na luta contra a Covid-19 é 
o momento de comemorar 
esta nova fase. É um pro-

grama feito para a família. 
Teremos muito entreteni-
mento e também tratare-
mos de assuntos sérios, 
mas com muita leveza”, 
adianta Luciano.

Filho de um dos mais 
consagrados autores, Her-
val Rossano, diretor do 
clássico A Escrava Isaura, 
Herval Rossano Filho foi 
importado diretamente de 
Santiago, no Chile, para 
comandar o Casa Szafir. 
De férias no Brasil, re-
cebeu o convite e, ime-
diatamente, não pensou 
duas vezes ao abraçar o 
projeto. “Casa Szafir re-
presenta tudo o que penso 
que tem que ser recolhido 
e devolvido à TV o lugar 
como ela merece... Estar 
perto do público, falar 
direto olhando para seus 

olhos com simplicidade, 
sem pretensão, sem supe-
rioridade”, diz Herval.

“É um programa para 
resgatar o convívio fami-
liar. Em tempos de tan-
ta individualidade, onde 
cada um vive trancado 
em seus universos digitais 
oferecidos por seus smar-
tphones, é uma chance de 
retomar este contato tão 
importante”, explica o ro-
teirista Márcio Azevedo.  

Idealizado há quase 
dois anos, o projeto pre-
cisou ser interrompido 
por causa do episódio da 
internação de Luciano 
por conta do COVID-19. 
Enquanto Szafir se re-
cuperava, a equipe esta-
va a todo vapor com os 
preparativos. Algumas 
mudanças foram feitas, 

entre elas, a locação do 
programa. “Em princí-
pio seria em um estúdio, 
mas em conjunto com 
Luciano, decidimos gra-
var na própria casa dele. 
Foi uma maneira que en-
contramos de ter ainda 
mais aproximação com 
o público. Não é um re-
ality, mas existe uma pi-
tada de realidade do dia 
a dia dele. Os filhos, que 
eventualmente aparecem, 
a mulher, Luhanna. Uma 
mistura de ficção e reali-
dade. Está ficando muito 
legal!”, entrega Edie Silva. 

Além de Szafir, o elen-
co conta com o humorista 
Eduardo Martini, respon-
sável por doses altíssimas 
de humor. Conhecido por 
sua atuação com a perso-
nagem Neide Boa Sorte, 

no programa da Hebe, o 
ator está de volta como a 
secretária do lar, Dinha. 
Com uma paixão escondi-
da pelo patrão, tocará um 
verdadeiro rebu durante 
a programação e promete 
arrancar boas risadas do 
público. 

Aos 53 anos, 36 deles 
de profissão, Luciano Sza-
fir iniciou a carreira como 
modelo. Atuando, fez his-
tória com personagens 
inesquecíveis. Entre eles, 
o mecânico Júlio, de Anjo 
Mau e Zein, de O Clone, 
reprisada recentemente na 
TV Globo. Como apresen-
tador, comandou o extinto 
Você Decide, também na 
Globo. Na Record, apre-
sentou o Extreme Make-
over Social e o Programa 
da Tarde. 

Região

DIVULGAÇÃO
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Centro de Referência 
do Autista Veridiana 
Mellilo é inaugurado

Motoristas podem renovar a CNH de maneira online; saiba como

Cosmopolenses ganham novo conceito em barbearia

 Holambra

 Brasil

 Cosmópolis

O Detran do Rio de Ja-
neiro iniciou, nesta sema-
na, o serviço de renova-
ção da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) de 
forma online. Os motoris-
tas podem solicitar a atu-
alização do documento 
por meio do Posto Digital 
no site do departamento.

Nesta nova funcionali-
dade, os usuários devem 

comparecer aos postos 
apenas para uma nova 
foto e fornecer as impres-
sões digitais, sem neces-
sidade de agendamento. 
O atendimento será rea-
lizado por ordem de che-
gada.

A renovação simplifi-
cada não é obrigatória. O 
agendamento prévio nos 
postos continua disponí-

vel para quem optar por 
essa modalidade.

– Pagar o Duda de Re-
novação de CNH, obtido 
no site do Bradesco;

– Acessar o Posto Di-
gital, no site do Detran e 
clicar na aba ‘Habilita-
ção’;

– Clicar na aba ‘Re-
novação da Habilitação 

Simplificada – Solicitar’;
– Preencher todos os 

dados das etapas e confir-
mar;

– Indicar o posto do 
Detran RJ onde deseja re-
tirar o documento e acei-
tar as condições do servi-
ço digital;

– Na aba ‘Documen-
tos Digitais’, imprimir os 
dois formulários: ‘Rena-

ch’ e ‘Endereço de Clíni-
ca Médica’. O Renach de-
verá ser levado ao posto 
para a foto e a coleta das 
impressões digitais. Já o 
Endereço da Clínica, para 
a realização de exame 
médico/psicológico;

– Comparecer a um 
posto do Detran de sua 
escolha, em qualquer ho-
rário, sem necessidade de 

agendamento, para ca-
dastrar a biometria e fa-
zer a foto;

– Fazer o exame de 
aptidão física e mental 
na clínica credenciada 
ao Detran RJ indicada no 
formulário;

– Retirar a CNH na 
unidade que foi escolhida 
ao preencher o requeri-
mento no Posto Digital.

O Edi Barbershop che-
ga em Cosmópolis para 
oferecer uma experiência 
diferente de tudo que o 
município tem. Localizado 
na Avenida Campos Sales, 
nº447 - Centro, a inaugu-

ração ocorre neste sábado, 
09, ao meio dia. Todos es-
tão convidados.

“Estou muito feliz com a 
inauguração e muito positivo 
também. Convidei todos os 
clientes de Jaguariúna e jun-

tos vamos comemorar essa 
nova fase”, comemora Edi.

Edi tem 20 anos e desde 
os 14 trabalha com barbea-
ria. Sempre se atualizando 
e se qualificando na área de 
corte, assim como na área 

administrativa, decidiu, 
juntamente com seu sócio, 
dar esse passo a mais e le-
var o conceito do barber-
shop para Cosmópolis.

Dentre os diferenciais 
da barbearia, Edi destaca o 

ambiente climatizado, aten-
dimento humanizado, a be-
bida gelada na geladeira e 
também seu conhecimento 
adquirido por meio de cur-
sos que o qualificam cada 
vez mais. Além dos pro-

dutos para cuidado pessoal 
disponíveis para venda. 

Em Cosmópolis o pa-
drão é o mesmo e quem 
realizará os atendimentos é 
o Gabriel, parceiro e braço 
direito de Edi.

Foi inaugurado no sá-
bado, 04, o Centro de Re-
ferência do Autista de Ho-
lambra (CAH). O Centro 
leva o nome de sua ideali-
zadora, Veridiana Mellilo, 
que infelizmente deixou 
este mundo precocemente 
em abril deste ano.

Estiveram presentes o 

prefeito Fernando Capato, 
o vereador Fabiano Soares 
e outras autoridades. “Es-
tou certo de que, de onde 
estiver, Verdiana está feliz 
e orgulhosa com a concre-
tização de mais esse so-
nho. Agradeço ao seu pai, 
Sr. Wilson, pelo trabalho, 
por levar adiante seu lega-

do e por acreditar em Ho-
lambra e em nossa gestão. 
Seguiremos investindo 
forte para dar todo suporte 
necessário às nossas crian-
ças”, diz o prefeito.

“Minha Gratidão a to-
dos os envolvidos nessa 
ação, em especial a minha 
eterna amiga Veri. Sem dú-

A unidade atende, inicialmente, 50 crianças, 
encaminhadas pela Saúde, com assistência clínica 
multidisciplinar, sem custos aos pacientes

DIVULGAÇÃO

Defensora da vida
A modelo e socorrista 

Thalita do Vale, 39 anos, 
morreu em bombardeio 
na Ucrânia, na cidade de 
Kharkiv, na quinta-fei-
ra, 30. Atiradora de elite, 
participava ativamente 
das ações em zonas de 
conflito e de alto risco.

O prefeito Gustavo 
Reis lamentou a perda em 
suas redes sociais. “Uma 
mulher de ideais, lutadora 

e com um coração gigan-
tesco. Essa era Thalita do 
Valle, amiga que tive o pra-
zer de estar ao seu lado em 
Mariana (MG) quando, em 
meio à lama, trabalhamos 
juntos voluntariamente e 
cuidamos dos animais víti-
mas da tragédia ambiental 
provocada pela empresa 
Samarco”, lembra.

Gasolina
O Prefeito de Ampa-

ro, Carlos Alberto, co-
memorou em suas redes 
sociais a queda no preço 
da gasolina nos postos da 
cidade. A queda é resul-
tado da redução no ICMS 
da gasolina anunciada no 
início da semana passada 
pelo Governador Rodrigo 
Garcia. O valor caiu de 
25% para 18%. 

“A gasolina que até 
ontem chegava a R$7,14 
o litro aqui na cidade, 

hoje já está R$6,69. A 
economia para encher um 
tanque de 60 litros já é de 
R$27”, comemora o pre-
feito. 

Cidadania 
O Presidente da As-

sociação Comercial e 
Industrial (ACI) Jagua-
riúna, João Rodrigues, 
palestrar no Centro de 
Ressocialização em Mogi 
Mirim sobre Empreende-

dorismo. “No olhar deles 
deu para ver que gosta-
ram e que veem no em-
preender uma oportuni-
dade para melhorar suas 
vidas e de suas famílias. 
Isto me trouxe uma es-
perança que alguns ou 
muitos possam se cons-
cientizar e não cometer 
mais delitos graves”, co-
menta João. “Experiência 
Inédita e Inesquecível na 
minha vida e na história 

da ACI com certeza”, diz.

Eleições 2022
O ex-prefeito de Cam-

pinas Jonas Donizette 
(PSB) é cotado para ser 
o vice-candidato de Fer-
nando Haddad (PT) na 
disputa ao governo de 
São Paulo. A informa-
ção foi divulgada nesta 
quinta-feira, 07, pelo co-
lunista Lauro Jardim, do 
jornal O Globo.

 Bastidores do poder

vidas é uma grande vitória 
para todos os holambren-
ses”, agradece o vereador 
Fabiano.

O prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis, também 
esteve presente e expres-
sou sua satisfação sobre a 
inauguração em suas re-
des sociais. “Mais do que 

uma justa e merecida ho-
menagem, a inauguração 
do Centro de Referência 
do Autismo de Holambra 
representa o legado de 
inestimável valor humano 
e social que a jovem Veri-
diana Mellilo deixou para 
todos nós. Parabéns ao 
prefeito de Holambra, Fer-

nando Capato, por apoiar 
tão importante iniciativa e 
também ao Wilson Melli-
lo pela força em dar con-
tinuidade a um trabalho 
imprescindível às pessoas 
que têm autismo e preci-
sam de atenção e cuidados 
especializados”, parabeni-
za Gustavo.

Autoridades comemoram a inauguração do Centro do Autista
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Economia

Open Banking: Um novo caminho 
para a obtenção de crédito Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Quando foi anunciado 
no Brasil o Open Banking 
foi visto com ressalvas e 
preconceito por uma par-
cela grande da popula-
ção brasileira. Muito não 
viram com bons olhos a 
ideia e que seus dados e 
informações bancárias se-
riam compartilhadas entre 
instituições do sistema fi-
nanceiro para os conhecer 
melhor.

Em tempos como os 
atuais e superexposição 
as pessoas estão natural-
mente buscando se expor 
e expor suas informações 
o mínimo possível e não 
sair compartilhando o que 
fazem assim tão facilmen-
te.  Mas o Open Banking 
encontra o sucesso exata-
mente na mesma fórmula 
que as redes sociais: com-
partilhamento é sucesso.

Através do comparti-
lhamento de informações 
é possível que os clientes 
tenham acesso a um núme-
ro maior de serviço finan-
ceiros que antes não lhe 
estariam acessíveis. O que 
muitos esquecem na hora 
de criticarem o sistema 
Open Banking é o fato de 
que a adesão a ele é uma 
escolha do próprio usuá-
rio e não das instituições, 
esta adesão se dá por tem-
po limitado há um período 
máximo e um ano e sem-
pre vinculada a oferta de 

algum produto específico.
Portanto, o Open 

Banking é realmente mais 
um método efetivo para fa-
cilitar a obtenção de crédi-
to para os usuários finais. 
Inclusive este crédito que 
é liberado através do Open 
Banking possui um limite 
muito mais favorável com 
relação a dimensão do 
crédito, pois é um crédito 
concedido através do cru-
zamento de dados referen-
tes as suas movimentações 

e como o cliente é um bom 
pagador.

A prática do compar-
tilhamento de informa-
ções no sistema de Open 
Banking já se mostrou 
tão efetiva desde que sua 
aplicação entrou em práti-
ca em 2021 que o crédito 
rural no Brasil está adotan-
do um modelo semelhante 
de compartilhamento de 
informações. Desde o úl-
timo dia 2 de maio produ-
tores rurais estão podendo 

obter condições de crédito 
melhores através da com-
provação da segurança do 
pagamento da operação.

“Essa maior transpa-
rência poderá contribuir 
para a oferta de crédito em 
melhores condições para 
os produtores rurais, de 
acordo com o risco efetivo 
de suas operações, e para 
inserção do produtor em 
novos mercados”, apon-
tou o presidente do Banco 
Central na ocasião.

Por outro lado, o pró-
prio Banco Central está 
fortalecendo ainda mais 
o modelo transforman-
do o que hoje é o Open 
Banking no Open Finance, 
um sistema que abrange 
um número maior de ins-
tituições financeiras que 
compartilham as informa-
ções entre si.

Apesar de todo o pre-
conceito inicial e que ain-
da existe da parte de algu-
mas pessoas, o que vem se 

mostrando é que realmente 
esta é mais uma solução fi-
nanceira para permitir que 
o usuário alcance crédito 
para realizar os seus obje-
tivos. O compartilhamento 
de dados financeiros entre 
instituições não chega a ser 
algo danoso uma vez que 
é uma escolha do próprio 
cliente de exibir suas mo-
vimentações para alcançar 
tais condições melhores e 
também porque como são 
dados positivos as mes-
mas não chegam a gerar 
nenhum tipo de constran-
gimento.

Sim, estamos em um 
período em que nossos 
dados estão cada vez mais 
expostos e por isso pre-
cisamos ter cuidado com 
aquilo que compartilha-
mos, mas o Open Banking 
é uma ideia que vem para 
comprovar que o compar-
tilhamento inteligente de 
informações está aí para 
nos garantir ainda mais fa-
cilidades e benefícios.

Com todas as novida-
des relacionadas ao Open 
Banking em menos de dois 
anos de existência do siste-
ma nos resta aguardar para 
ver se o mesmo se tornará 
tendência ao ponto de no 
futuro não sabermos mais 
como vivíamos sem ele 
ou se será uma tecnologia 
de morte rápida, apenas o 
tempo definirá.
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O Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(CDC) é uma norma de 
extrema importância e a 
mais avançada no nosso 
País. Na nossa Constitui-
ção Federal, a proteção ao 
consumidor é norma de 
direito e garantia funda-
mental do cidadão, conti-
da no artigo 170, inciso V, 
da Constituição Federal da 
República Federativa do 
Brasil, vejamos:  

Art. 170. A ordem eco-
nômica, fundada na valori-
zação do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos 
existência digna, confor-
me os ditames da justiça 
social, observados os se-
guintes princípios:

V -  defesa do consumi-
dor. 

Neste sentido, além da 
edição do próprio Código 
de Defesa do Consumidor, 
diversas normas e regula-
mentos estão sempre sen-
do editados e atualizados 
visando dar cumprimento 
ao público consumidor.

E, neste sentido, a 
Lei 12.291/10, que fixa a 
obrigação dos estabeleci-
mentos comerciais ou de 
prestação de serviços, de 
disponibilizarem ao pú-
blico de modo geral para 
consulta, um exemplar da 
Lei 8.078/1990, o Código 
de Defesa do Consumidor.

A Lei 12.291/10, de-
termina que os estabele-
cimentos comerciais e de 
prestação de serviços são 
obrigados a manter, em lo-
cal visível e de fácil acesso 
ao público, 1 (um) exem-
plar do Código de Defesa 
do Consumidor.

Caso isso não ocorra, 

está configurado o des-
cumprimento da norma le-
gal, e sujeito a penalidade 
que deve ser aplicada aos 
infratores pela autoridade 
administrativa, nos ter-
mos da lei em comento, 
ou seja, da Lei 12.291/10, 
como segue.

Art. 1o  São os estabe-

lecimentos comerciais e de 
prestação de serviços obri-
gados a manter, em local 
visível e de fácil acesso ao 
público, 1 (um) exemplar 
do Código de Defesa do 
Consumidor.

Art. 2o  O não cumpri-
mento do disposto nesta 
Lei implicará as seguintes 

penalidades, a serem apli-
cadas aos infratores pela 
autoridade administrativa 
no âmbito de sua atribui-
ção.

O Procon, nas suas 
prerrogativas legais, deve 
fiscalizar e autuar (mul-
tar) quem não cumpre com 
as normas de relações de 

consumo, como da mesma 
forma, cabe aos fornece-
dores de produtos e servi-
ços adquirirem o exemplar 
do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, 
para que não seja multado 
pela autoridade adminis-
trativa. 

Ninguém pode alegar 
desconhecimento da lei, 
como preconiza o artigo 
3º da Lei de Introdução ao 
Código Civil Brasileiro, 
vejamos.

Art. 3o Ninguém se es-
cusa de cumprir a lei, ale-
gando que não a conhece.

O CDC deve ser lido 
e consultado por todo e 
qualquer cidadão, assim 
como deve ocorrer com a 
Constituição Federal, com 
o Código Civil, e com tan-
tas outras normas.

Sendo assim, vai um 
alerta a todos os fornece-
dores de produtos e servi-
ços, tenham em seus esta-
belecimentos o Código de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor – CDC, para que 
não tenha o dissabor de 
pagar uma multa que será 
mais cara do que o valor 
de um exemplar do CDC. 

Ademais, cumpre es-
clarecer, que pode ser até 
impresso o CDC no site do 
Governo Federal, sendo 
este www.planalto.gov.br 

Até mais, e um excelen-
te final de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

O exemplar do CDC deve estar à disposição ao 
público nos estabelecimentos comerciais ou de 
prestação de serviços

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

Anterior a modifica-
ção desta lei, o único bem 
imóvel do fiador (pessoa 
responsável por garantir 
eventuais dívidas de quem 
aluga um imóvel) não po-
deria ser penhorado, mes-

mo se houvesse parcelas 
do aluguel em atraso, pois 
era considerado um ato 
inconstitucional. Recente-
mente o Supremo Tribunal 
Federal (STF) mudou as 
regras de locação em rela-

ção ao fiador e agora o lo-
cador pode exigir penhora 
do bem de família caso o 
locatário se mantenha ina-
dimplente.

A nova regra gera in-
segurança jurídica ao lo-

catário e pode ‘esfriar’ o 
mercado de aluguel de 
imóveis, além de encare-
cer o processo de locação, 
uma vez que o uso do fia-
dor é uma alternativa que 
não traz custos para quem 

aluga um imóvel, pois não 
precisa contratar o seguro 
fiança particular.

“É constitucional a pe-
nhora de bem de família 
pertencente ao fiador de 
contrato de locação, seja 

residencial, seja comer-
cial”.

E para mais dicas e 
curiosidades sobre Direi-
tos e Deveres sigam @co-
vissiadvocacia.

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocacia

A Lei de fiança mudou  
e nós vamos te atualizar
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Direitos

Em oportunidade an-
terior, analisou-se bre-
vemente o art. 65 da Lei 
nº 4.561/64, referente ao 
crime de informação fal-
sa em contratos, prospec-
tos ou propostas sobre a 
construção de condomí-
nio, alienação de frações 
ideais do terreno ou sobre 
a construção de edifica-
ções. Contudo, a defesa 
da ordem econômica e 
das relações de consumo, 
notadamente no que tange 
à comunicação de propos-
ta para aquisição, venda 
e edificação, encontram 
guarida em outros tipos 
penais. É o caso do art. 
50, III da Lei nº 6.766/79, 
o qual dispõe sobre o par-
celamento do solo urbano 
e dá outras providências. 

O referido artigo esta-
belece pena de reclusão 
de 01 a 04 anos, e multa 
de 05 a 50 vezes o maior 
salário mínimo vigente 
no país para aquele que 
fizer ou veicular em pro-
posta, contrato, prospec-
to ou comunicação ao pú-
blico ou a interessados, 
afirmação falsa sobre a 
legalidade do loteamento 
ou desmembramento do 

solo para fins urbanos, 
ou ocultar fraudulenta-
mente fato a ele relativo. 
A tipificação da conduta 
também encontra fun-
damento no Código de 
Defesa do Consumidor, 
tendo em vista que o art. 
6º, III dispõe ser direito 
básico do consumidor 
ter acesso à informação 
adequada e clara sobre 
os diferentes produtos 

e serviços, com todas as 
suas especificações e ris-
cos que apresentam. Da 
mesma maneira, os arts. 
46 e 51 informam que o 
contrato deve ser sim-
ples e claro para facilitar 
a compreensão e estar 
disponível para que os 
consumidores conheçam 
o seu conteúdo antes de 
decidir pelo negócio. Ha-
vendo cláusula abusiva, 

poderão ser declaradas 
nulas, caso sejam ques-
tionadas em juízo.

O elemento subjetivo 
do delito é o dolo, con-
sistente na vontade livre 
e consciente do agente de 
enganar ou induzir o con-
sumidor a erro mediante 
afirmação falsa sobre lega-
lidade ou desmembramen-
to do solo, ou ocultação de 
informação relevante de 

fato a ele correlato. A for-
ma culposa não é admitida 
por falta de previsão legal. 
O crime se consuma com 
a veiculação da propos-
ta, contrato ou prospecto 
com a informação falsa ou 
omissão relevante fraudu-
lenta, independentemente 
de algum consumidor ter 
sofrido gravame individu-
al, tratando-se, portanto, 
de crime de mera conduta 

e perigo abstrato. O sujei-
to ativo será o responsá-
vel pela comunicação ou 
o mandatário de loteador 
e o diretor ou gerente de 
sociedade que de alguma 
forma concorrerem para a 
prática do crime (art. 51, 
Lei nº 6.766/79). O sujeito 
passivo será a coletivida-
de, principalmente os con-
sumidores potencialmente 
interessados no negócio.

Por Fernando Capez

Crime contra o consumidor na Lei 
de Parcelamento do Solo Urbano

DECKS
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Saúde e Bem-estar

Menopausa – como melhorar os 
sintomas indesejáveis pela dieta

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

São várias as altera-
ções experimentadas no 
corpo e comportamento 
da mulher entre 45 e 51 
anos. As mulheres iniciam 
a menopausa em períodos 
distintos e marcado pela 
queda gradual de estrogê-
nio, hormônio feminino 
produzido pelos ovários.

Alterações que iden-
tificam um conjunto de 
sintomas que apresentam 
intensidades diferentes 
em cada pessoa, com forte 
correlação com a genéti-
ca e genômica, estilo de 
vida, estresse, alimenta-
ção e sedentarismo.

As 3 fases do climaté-
rio são a perimenopausa, 
menopausa e pós-meno-
pausa e abrange todo o 
período de transição entre 
a fase reprodutiva e não 
reprodutiva da mulher. A 
duração é diferente para 
cada mulher, e finaliza 
quando ocorre a amenor-
reia (ausência total de 
mestruação).

A grande maioria das 
mulheres apresentam al-
guns dos sintomas des-
critos a seguir: tristeza, 
ondas de calor, ganho de 
peso, irritabilidade, de-
pressão, cansaço, dores 
nos membros inferiores, 
inchaço, insônia, osci-

lações de humor, secura 
vaginal, pele seca, dimi-
nuição do desejo sexu-
al, memória fraca, queda 
de cabelo, cansaço fre-
quente, suores noturnos e 
menstruação irregular.

Certamente a ciência 
ainda tem muito a estudar 
e revelar sobre este perí-
odo, o que se sabe é que 
é muito bem-vindo maio-
res esclarecimentos para 
ajudar as mulheres que se 
encontram nesta fase, ou 
que já passaram dela, mas 
ainda continuam a sentir 
os sintomas por décadas.

Entre as várias com-
plicações associadas a 
saúde, a osteoporose é 
uma manifestação bem 
comum, devido a redu-
ção hormonal, deficiência 
na ingestão de proteínas, 
cálcio, magnésio, cobalto, 
zinco, fosfato e vitamina 
D. Também o sedentaris-
mo aumenta o impacto na 
desmineralização óssea, 
por isso a importância de 
treinos regulares, muscu-
lação mesmo, pois a con-
tração muscular ajuda a 
reter cálcio nos ossos.

Os alimentos mais in-
dicados neste caso são, 
o leite, queijos, iogurtes, 
soja, tofu, repolho, folhas 
de nabo, couve, brócolis, 

espinafre, feijão branco e 
outros, gergelim e semen-
tes de modo geral, aveia, 
grão de bico, oleaginosas, 
manjericão, entre outros 
alimentos.

A melhor notícia é que 
sabiamente a natureza já 
produz estes alimentos 
com alta biodisponibili-
dade de cálcio, ou seja, 
a forma molecular é bem 
digerida e absorvida, tam-
bém estes alimentos são 
ricos nos outros minerais 
necessários e ainda con-
tém proteínas. 

Contudo a vitamina D 
parece não ser suficiente-
mente alcançada só pela 
dieta, sendo necessário 
banhos de sol regulares de 

pelo menos 20 minutos ou 
se for o caso, suplementar.

Já a vitamina E é outro 
importante nutriente neste 
período, ela fortalece o sis-
tema imunológico, age na 
saúde da pele e é um im-
portante antioxidante. En-
contrada em oleaginosas, 
vegetais verdes escuros 
e sementes, que além de 
cálcio são também fontes 
deste nutriente. E podemos 
incluir o salmão, gema de 
ovo e óleos vegetais.

Alimentos ricos em 
ácidos graxos essenciais 
também ser incluídos, 
são mais conhecido como 
ômega-3, e estão presen-
tes em peixes de água fria 
(salmão, bacalhau, atum 

e sardinha enlatados e 
frescos etc.), oleaginosas, 
sementes, vegetais verdes 
escuros e feijões, entre 
outros. São importantes 
para a saúde neurológica, 
melhoram a memória e re-
duzem os sintomas de de-
pressão, também melho-
ram o humor em geral, e 
ainda tem efeito na saúde 
cardiovascular, prevenção 
do câncer entre outros be-
nefícios. 

É essencial que a mu-
lher inclua na sua dieta, 
alimentos ricos em subs-
tâncias naturais chamadas 
de fitoesteróis. Eles agem 
como similares hormo-
nais, conferindo melhor 
equilíbrio hormonal, as-

sociadas a redução dos ca-
lores e equilíbrio do sono 
e libido. São encontrados 
em alimentos como a soja 
e seus derivados, tofu, 
misso, leite de soja e óleo 
de soja, mas também em 
menores quantidades no 
abacate, oleaginosas, se-
mentes, feijões e algumas 
verduras.

Você percebe aqui o 
padrão alimentar? Os 
mesmos alimentos ricos 
em cálcio são boas fontes 
dos demais nutrientes e 
fitoquímicos que são ne-
cessários para prevenir, 
atenuar e tratar mulheres 
durante a menopausa.

Então de modo geral 
coma mais alimentos in-
tegrais, inclua vegetais 
verdes escuros, sementes, 
leite e derivados, oleagino-
sas, feijão e peixes de água 
fria na sua alimentação. 
Consuma estes alimen-
tos muito antes de chegar 
nesta fase, eles devem fa-
zer parte da sua dieta, pois 
assim a chance de você 
ter os sintomas ou serem 
mais leves é muito maior. 
Quer ajuda para aprender 
como incluir e consumir 
estes alimentos com pra-
zer? Marque sua consulta 
e vamos juntas abordar a 
melhor estratégia.
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Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
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Uma dúvida que re-
percute em algumas pes-
soas é sobre qual desses 
dois impostos elas são 
obrigadas a contribuir em 
ocasiões mais específicas, 
como um imóvel que te-
nha destinação rural, mas 
que esteja localizado em 
área urbana. 

O IPTU é o Imposto 
Predial Territorial Urba-
no. Quem arrecada é o 
Município e, pela lei, o 
imóvel deve estar locali-
zado em área urbana. Já 
o ITR é o Imposto Terri-
torial Rural. É arrecada-
do pela União e o imóvel 
pertence a uma área rural. 
Pela questão da localida-
de, o valor do IPTU cos-
tuma ser bem mais alto 
que o do ITR.         

O CTN, Código Tribu-
tário Nacional, traz ain-

da o entendimento que o 
imóvel que esteja em lo-
cal urbano, para incidir 
o IPTU, deve ter no mí-
nimo dois dos seguintes 
elementos: 
a) meio fio ou calçamen-
to, com canalização de 
águas pluviais;   
b) abastecimento de 
água;   
c) sistema de esgotos 
sanitários;  
d) rede de iluminação pú-
blica, com ou sem poste-
amento para distribuição 
domiciliar;  
e) escola primária ou 
posto de saúde a uma 
distância máxima de 3 
quilômetros do imóvel 
considerado. 

Ou seja, ainda que a 
lei exija pelo menos dois 
dos aspectos, verificamos 
que a localização (área 

urbana) ainda é um fator 
preponderante.  

Todavia, cabe salientar 
que o STJ, ao julgar o Re-
curso Especial 1.112.646/
SP, não enxergou tal regra 
como absoluta. Resumin-
do: é admissível existir 
um imóvel localizado em 
região urbana, que tenha 
2 ou mais aspectos cita-
dos, mas mesmo assim 
não seja propício a incidir 
o IPTU, e sim o ITR. 

A visão que o superior 
tribunal teve foi a de des-
tinação rural do imóvel, 
no lugar da localização. 
Assim, produtores que 
estiverem em situação 
semelhante podem ter di-
reito a substituir o IPTU 
pelo ITR, além de ter res-
tituídos os valores pagos 
a mais, ao Município, nos 
últimos 5 anos. 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

AS DIFERENÇAS ENTRE 
ITR E IPTU 

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

Uso de uréia em silagens: cuidado! 
Certo dia, assistindo 

uma propriedade rural, o 
produtor me perguntou 
sobre a uréia que ele vi-
nha fornecendo. Por fim, 
estava tudo certo. O que 
ele fornecia? Colocava 
para os seus animais a 
cana picada e para cada 
100 kg de cana pica-
da, diluía em 4 litros de 
água, 1 kg de uma mis-
tura de 9 partes de uréia 
mais 1 parte de sulfato 
de amônio, sendo que 
por 10 dias, fez a adap-
tação dos animais corre-
tamente, diluindo nestes 
4 litros de água, meio kg 
desta mistura. Senhores, 
procedimento perfeito e 
indicado. O fornecimento 
de uréia misturado com a 
cana é exatamente desta 
forma, respeitando-se um 
período de adaptação de 
10 a 15 dias com 0,5% de 
uréia (0,5 kg diluído em 
4 litros de água e regado 
em 100 kg de cana fres-
ca picada e com tudo isso 
bem misturado) e após 
este período o forneci-
mento de rotina, quando 
utiliza 1 kg em 4 litros 

sobre 100 kg de cana 
fresca. Vocês devem estar 
se perguntando: onde está 
o fim desta história? O 
fim desta história foi que 
o produtor me disse que 
havia feito exatamente 
isso com sua silagem de 
milho, pois achou que a 
silagem dele estava com 
baixa proteína, em função 
de indicação de um pro-
fissional. O pensamento 
até foi bom, afinal, se a 
cana tem baixa proteína e 
colocamos uréia para ele-
var este teor, porque não 
fazer isso com a silagem 
de milho? Não pode, pes-
soal. A explicação segue 
abaixo. 

O fornecimento de 
cana mais uréia segue um 
princípio muito simples 
dentro da nutrição de ru-
minantes. O princípio é o 
da sincronização entre te-
ores de proteína e energia 
e, ainda, velocidades com 
que isto seja aproveitado 
e o quanto de tudo isso é 
ingerido pelo animal. Va-
mos por parte: sincroniza-
ção de proteína e energia 
é essencial para a vida, 

pois os microorganismos 
que estão presentes no rú-
men precisam de energia 
e conteúdo proteico para 
se reproduzir (fazer no-
vos indivíduos) e ainda se 
manter vivos. Então seria 
como nós: conseguimos 
comer só proteína? Não. 
Nós precisamos do arroz e 
feijão. Arroz e carne. Fa-
rinha e feijão. Pão e car-
ne... Em resumo, precisa-
mos de energia e proteína, 
respectivamente. Ao co-
mermos arroz em um dia, 
e feijão no outro, será 
que conseguiremos viver 
bem? Com certeza, não. 
Quanto a velocidade com 
que tudo se aproveita, é 
muito simples de se ex-
plicar. Vamos a um exem-
plo: Ao contarmos piada 
hoje, vamos dar risada só 
amanhã? Fica esquisito, 
não acham? Então, a sin-
cronia em que aparecem 
a proteína e energia para 
os microorganismos de-
vem ser muito próximos. 
Ao mesmo tempo em que 
o microrganismo ruminal 
ou o indivíduo precisa fa-
zer um tecido corpóreo, 

ele precisa de energia 
para fabricar ou mon-
tar isto, não é? Por fim, 
a quantidade ingerida, é 
o que eu sempre digo, a 
principal. A intoxicação 
por uréia acontece quan-
do estas quantidades são 
desrespeitadas. E o que 
aconteceu com ele forne-
cendo uréia acrescida na 
silagem? Em termos de 
sincronismo de alimentos, 
a silagem não tem a ener-
gia que “combina” com 
a uréia da mesma forma 
que a cana possui. Devido 
a isso, existe uma falta de 
sincronismo entre energia 
e proteína, principalmen-
te na velocidade de apro-
veitamento da energia 
da silagem com a “Pro-
teína” da uréia (Nitrogê-
nio Não Proteico). Outro 
ponto fundamental é que 
a uréia deve ser ingerida 
em quantidades adequa-
das. Segundo a literatu-
ra, são 30 a 40 gramas de 
uréia para cada 100 kg de 
peso vivo por animal por 
dia, ou seja, um animal de 
leite de 500 kg, irá inge-
rir de 150 a 200 gramas 

de uréia por dia. Há ca-
sos em que vacas leiteiras 
consomem mais que isso, 
chegando até 300 gramas 
de uréia/dia, com muita 
adaptação e cuidados es-
peciais. Ao fornecermos 
a cana mais uréia, o ani-
mal ingere quantidades 
pequenas de cana por dia 
– por volta de 20 a 25 kg 
de cana/dia. Sendo assim, 
ao comerem até 25 kg não 
irão ingerir mais que 250 
gramas de uréia por dia, 
não correndo o risco de 
intoxicação. Já a silagem, 
as vacas consomem facil-
mente 30 a 35 kg/por dia, 
considerando uma vaca 
de 500 kg de peso vivo. 
Então, teve intoxicação? 
Sim, teve. Morreram al-
guns animais. Diante do 
exposto, é muito impor-
tante não adicionarmos 
uréia em silagens sem an-
tes saber do porquê e se 
podemos fazer isso. O uso 
de uréia ajuda no proces-
so de fermentação da sila-
gem no caso da cana, mas 
pode não funcionar para o 
Capiaçu, Sorgo e, Milho, 
como citado anteriormen-

te. Sendo assim, cada caso 
é um caso. Então, primei-
ramente devemos atentar 
no processo de ensilagem, 
mas também, no forneci-
mento para o animal. Só 
para deixar uma curiosi-
dade: Algumas pessoas 
recomendam adicionar sal 
na silagem para evitar que 
estrague na parte superior. 
Uma pergunta: quem gos-
taria de comer um alimen-
to com muito sal? Nutri-
ção animal é isso, saber 
principalmente o porquê 
e quando podemos fazer. 
Até mais pessoal. 

Fonte:  
- Uso de uréia em 

silagens: cuidado! – 
MilkPoint – Newsletter 
Diária 06/07/2022 – Au-
tor: Marco Aurélio Factori 
– editado em 05/07/2022 

https://www.milkpoint.
com.br/colunas/marco-
aureliofactori/usodeu-
ré iaems i l agenscu ida -
do230560/?utm_source=e-
mail&utm_medium=news-
letter&utm_campaign=a-
cessos-newsletter 
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Esporte Morungabense

Guarani FC é campeão do Interior Cup 2022

2ª edição da Copa Ludi Sports 
– sub 11 terá participação de 
três equipes que irão jogar o 
Campeonato Paulista de Base e 
uma equipe dos EUA

Esportes

Prof. Julio do 
Vadu

Equipe sub 13

Equipe sub 14

DIVULGAÇÃO

O Campeonato é o maior de futebol de base do Estado de SP

No último final de se-
mana a cidade de Mogi 
Mirim foi sede das finais 
do Interior Cupa 2022, 
série prata e série ouro. O 
local escolhido foi o ele-
gante estádio Vail Chaves, 
casa do Mogi Mirim EC, 
do saudoso técnico Vadão 
e do carrossel caipira com-
posto por Rivaldo, Valber, 
Léto, Capone, entre outros 
craques. 

No total foram oito jo-
gos decisivos do maior 
campeonato de futebol 
de base do estado de São 
Paulo que teve início em 
fevereiro e suas finais nos 
dias 02 e 03 de julho.  No 
sábado, enfrentaram-se as 
equipes que foram derro-
tadas nas semi finais, as 
quais, disputaram as fi-
nais da série prata, tendo 
como campeãs as equipes 
do Atlétic Academy no sub 
11, Unidos do Cordenonsi 
no sub 12, União Barba-
rense no sub 13 e nova-
mente Atlétic Academy no 
sub 14.

No domingo acontece-
ram as finais da série ouro 
com grandes jogos e mui-
to equilíbrio. Na categoria 
sub 11 o São Bernardo/
IEC venceu o Guarani FC 
nos pênaltis por 5 a 4 após 
empate em 1 a 1 no jogo. 

Pela categoria sub 12 
o GR Sumareense venceu 
com certa facilidade o São 
Bernardo/IEC por 3 a 1 e 
sagrou-se campeão. Na 
categoria sub 13 não fal-
tou garra, disputa e emo-
ção, o bugre saiu na frente 

logo no início do primeiro 
tempo com o meia Capato, 
mas tomou a virada do São 
Bernardo ainda no primei-
ro tempo.

Na segunda etapa, após 
várias mudanças a equipe 
voltou melhor, dominou 
o jogo mas não conseguia 
empatar e no ultimo lance 
da partida o atacante Caio 
empatou de cabeça e levou 
a decisão para os pênal-
tis. Na decisão por pênal-
tis brilharam duas estre-
las, primeiro foi o jovem 
Guilherme Godinho que, 
após empate na série de 
cinco cobranças, nas ba-
tidas alternadas concluiu 
com perfeição a cobrança, 
no famoso “goleiro de um 
lado, bola do outro” e de-
pois o goleiro Guilherme 
Rodael que defendeu a ul-
tima cobrança do rubro ne-
gro e conquistando o título 
de 2022. 

Finalizando a rodada 
foi a vez dos garotos da 
categoria sub 14, onde es-
tavam em campo as duas 
melhores equipes da com-
petição, pois o Unidos do 
Cordenonsi chegou a final 
com a melhor campanha e 
o melhor ataque, já o Gua-
rani FC chegou a final com 
a segunda melhor cam-
panha e a melhor defesa 
da competição. Como já 
era esperado foi um jogo 
muito pegado, muito bem 
disputado entre as duas 
equipes co várias chan-
ces de gols para as duas 
equipes, mas quem abriu o 
placar foi o atacante Cauã, 

O Buenópolis FC pro-
move a 2ª edição da Copa 
Ludi Sports de Futebol 
de Base – Categoria Sub 
11 para garotos nascidos 
em 2011/2012. O qua-
drangular será realizado 
neste sábado, 09, (feria-
do) e conta com a pre-
sença de quatro agremia-
ções, sendo que três delas 
irão jogar o campeonato 
paulista de base em 2022, 
Guarani FC , Indepen-
dente FC er São Bernardo 
FC e quarta equipe FC23 
Sports Academy virá de 
San Francisco (EUA). 

Os jogos serão rea-
lizados no estádio Leo-
nardo Frare (Buenópolis 
FC) onde as equipes se 
enfrentam de manhã e a 
tarde em jogos elimina-
tórios, campo reduzido, 
8 atletas na linha e 1 no 
gol, ou seja, os perdedo-
res e vencedores dos jo-
gos da manhã se enfren-
tam novamente a tarde 

conforme programação 
abaixo:

09h – Guarani FC x FC 
23 Sports Academy (J1)
10h – São Bernardo/IEC 
x Independente FC (J2)
14h – Perdedor J1 x Per-
dedor J2 (J3)
15h – Vencedor J1 x Ven-
cedor J2 (J4) 

Todos os atletas e in-
tegrantes das comissões 
técnicas irão receber me-
dalhas personalizadas da 
competição e as equipes 
receberão seus respecti-
vos troféus, assim como 
o artilheiro e o goleiro 
menos vazado também 
receberão premiações in-
dividuais.                 

A segunda edição do 
quadrangular para cate-
gorias de base contará 
com vários colaborado-
res, entre eles, a confec-
ção LUDI SPORTS uma 
das maiores fornecedoras 

de uniformes e materiais 
esportivos do Brasil e 
uma das principais co-
laboradoras do projeto 
base Morungaba / Gua-
rani Futebol Clube desde 
2018, juntamente com o 
Centro Esportivo JBM 
e o Buenópolis Futebol 
Clube. Após os jogos os 
garotos e os integrantes 
das comissões técnicas 
receberam as premia-
ções das mãos do ex jo-
gador Renato Pé Mucho 
coordenador técnico da 
base do Guarani FC, do 
diretor Gustavo Rozolen 
e do diretor Eder repre-
sentante da empresa Ludi 
Sports. 

marcando um belo gol de 
cabeça após cobrança de 
escanteio de Pablo Ruan e 
assim terminou o primeiro 
tempo. A segunda etapa 
não foi diferente, as duas 
equipes jogando pra fren-
te, buscando o gol, atacan-
do e contra-atacando, mas 
aos 15 minutos do segundo 

tempo o atacante Joãozi-
nho fez o segundo gol bu-
grino e decretou a vitória e 
consequentemente o título 
do sub 14. 

Com a vitória em cima 
do rival, o Guarani FC fi-
cou com o título, com a 
melhor campanha e me-
lhor defesa, já a equipe de 

Americana ficou com o 
vice campeonato e o me-
lhor ataque da competição.  
Confira todos os campeões 
do 4º Interior Cup – 2022. 

Série Prata
Sub 11 - Atlétic Academy
Sub 12 – Unidos do Cor-
denonsi

Sub 13 – União Barba-
rense
Sub 14 - Atlétic Academy 

Série Ouro
Sub 11 – São Bernardo/
IEC
Sub 12 – Gr Sumareense
Sub 13 – Guarani FC
Sub 13 – Guarani FC 
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

O que é a alergia alimentar em 
gatos? Veja o que ela pode causar

A alergia alimentar 
em gatos também pode 
ser chamada de dermatite 
trofoalérgica ou hipersen-
sibilidade alimentar. Essa 
doença apresenta sinais 
clínicos variados e pode 
ser difícil de ser diagnosti-
cada, mas tem tratamento. 
Conheça mais sobre ela e 
descubra o que a causa. 

O gato com alergia ali-
mentar reage de forma 
diferente à ingestão de 
componentes da dieta que 
normalmente seriam bem 
aceitos. É desencadeada 
uma resposta imunológi-
ca (do sistema de defesa) 
onde há inflamação local e 
sistêmica, que resulta nos 
sinais da alergia alimentar 
em gatos.

Por isso, é muito im-
portante que, caso o tutor 
note qualquer sinal clíni-
co  no pet, leve-o ao mé-
dico-veterinário. Afinal, 
com cuidados na alimen-
tação e alguns ajustes, é 
possível fazer o pet me-
lhorar e voltar à rotina 
normal.

Vale lembrar que a 
alergia alimentar pode 
acontecer em gatos de 
qualquer idade. Muitas 
vezes, enquanto jovem, 
o organismo já entende 
que aquele alimento em 
especial não é bom. No 
entanto, as manifestações 
clínicas podem ser desen-
volvidas apenas meses ou 
anos comendo o mesmo 
alimento. 

Os sintomas de alergia 
alimentar em gatos podem 
variar bastante.  Muitas 
vezes, eles se confundem 
com outras doenças, com 
a mesma sintomatologia, 
sejam elas cutâneas ou 
gastrointestinais. Porém, 
entre as possíveis manifes-
tações, estão: 

• Prurido (coceira) de 
intensidade variável, nas 
regiões lombar, abdominal, 
inguinal, facial, em axilas, 
orelhas, membros torácicos 
e pélvicos, ou generalizado;

• Lesões cutâneas con-
sequentes do prurido;

• Alopecia (queda de 
pelo) parcial ou total; 

• Eritema vermelhidão 
da pele devido ao proces-
so inflamatório e vasodi-

Relatos pets
Olá meus aumiguinhos queridos. 

Sou a Cacau, uma mini yorkshire, te-
nho 2 anos e 4 meses e fui castrada 
quando tinha 1 aninho, pela tia Marina 
(que adoro, diga-se de passagem).

Minha mamãe me pegou em um ca-
nil, em Campinas, junto com meu pri-
mo Enzo. Ao chegar em casa, conheci 
meu papai que me recebeu com muito 
amor e com um cobertorzinho que uso 
até hoje. 

Eu era bem pititica (e minha ma-
mãe, carinhosamente, me chama assim 
até hoje) e cabia na palma da mão dos 
humanos. Fui crescendo, fiz muito xixi 
e cocô pela casa e meus papais, com 
muita paciência, foram me educando. 

Era tapete higiênico por toda a casa 
(mamãe seguiu orientações de um es-
pecialista). Até que identifiquei um lo-
cal que seria meu banheiro. Agora só 
faço minhas necessidades no local cor-
reto (quase sempre kkkkk).

Sou brincalhona, carinhosa, inte-
ligente e ciumentinha... ai de alguém 
chegar perto de meus papais...viro “bi-
cho”!!!!!! Em julho de 2021, mudamos 
de casa. ADOREI!!!! Agora tem muito 
espaço para eu brincar.

Além disso, meu papai me deu uma 
casa de 2 andares... Como amo esse 

meu papai, gente!!!
À noite durmo na cama com meus 

papais, grudadinha neles. Ahhhhhhh... 
tenho uma escadinha pois, apesar de ter 
crescido um pouco, não consigo subir 
na cama sozinha.

Sempre que possível acompanho 
meus papais nos rolês. Porém, em me-
ados de junho, eles foram viajar e não 
pude ir. Fiquei um pouco triste, mas, 
após o ótimo acolhimento do Tio Sales 
e Tia Ju, do RECANTO DOS CÃES, 
me senti mais aliviada. Estive em seus 
cuidados por 15 dias. 

Quando meus papais chegaram para 
me buscar, que alegria gente!!!!!! Esta-
va com muitas saudades! Aí, veio uma 
surpresa! Eles adotaram uma irmãzinha 
para mim, a Pedrita. Gente, tenho que 
confessar que não está sendo fácil...es-
tou morrendo de ciúmes e não consigo, 
ainda, brincar com ela. Mas, com a aju-
da de meus papais, farei o possível para 
amá-la, basta ela não “roubar” meus 
papais kkkkkkkkk.

O próximo passo será apresentar a 
tia Marina à Pedrita, para que ela cui-
de de sua saúde, assim como faz com a 
minha! Muito obrigada tia Má! Papai 
e mamãe, muito obrigada por me dedi-
carem tanto carinho, amor e paciência!

• Êmese (vômito) e 
diarreia intermitente 

Mas, atenção! Estes 
sinais devem ser diferen-
ciados pelo médico vete-
rinário, pois também são 
comuns em outras doen-
ças!!!

Por isso para seu diag-
nóstico é necessário que o 
médico veterinário realize 
alguns testes, substituin-
do componentes alimen-
tares de seu gato. Assim, 
poderá se compreender 
qual possível alergeno 
causador. 

É isso aí nos vemos 
na próxima edição. Mas, 
para finalizar, temos um 
relato de um lindo felino 
no relato PET. Confira:

latação; 
• Otite externa em um 

ou ambos ouvidos, junto 
aos demais sinais às ve-

zes. No entanto, é possí-
vel que seja a única mani-
festação clínica de alergia 
alimentar em gatos;

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Quantas vezes você e sua família se assentaram a mesa e 
fizeram pelo menos uma refeição? Você sabe a importân-
cia de se assentar a mesa em família? 

Eu vou te dizer! 

É a mesa que nos conectamos ao levantar, que comemos 
sem pressa, que olhamos nos olhos de quem amamos e 
descobrimos como ela está. É a mesa que devemos desa-
celerar o mundo para comermos em paz e com tranqui-
lidade, é a mesa que dividimos o alimento em família e 

vivenciamos momentos únicos e inesquecíveis, que cria-
rão memórias fortes em seus filhos sobre a importância 
da família. 
Você conseguiu perceber como a falta de comer a mesa 
nos tira momentos importantes? 
A falta de comer a mesa nos dispersa e nos torna pessoas 
desinteressadas e indiferentes ao outro, nos torna pes-
soas que não se interessam em saber como está a pessoa 
que dorme ao nosso lado. 
A falta de nos assentarmos a mesa nos permite permane-
cer na velocidade desse mundo que nos rouba a paz, nos 

tira a beleza de saborear uma comida gostosa com cal-
ma, nos acelera e nos faz engolir a seco o alimento que 
deveria ser apreciado. 
A falta de nos assentarmos a mesa em família, nos tira 
momentos únicos que nunca voltarão, ao lado das pes-
soas que mais amamos, a nossa família! 

De família para família eu desejo que você e sua família 
tenham mais momentos a mesa, que vocês se conectem 
em paz, amor e alegria. Desejo que vocês descubram a 
grandeza que há em comermos a mesa.

A importância da concorrência 
no empreendedorismo

Autoconhecimento, o caminho para a felicidade

Vitória Savioli 

Marta Santana

A palavra concorrência na maioria das ve-
zes é associada a disputa de marcado, na 
sua forma negativa, mas a partir de hoje va-
mos reverter esse quadro.
Quando sentimos que nossa empresa está 
sendo “ameaçada” por outras do mesmo 
ramo, instintivamente, começamos a ter 
novas ideias para destacar nosso negócio e 
sair da zona de conforto, com isso, além de 
aumentar consideravelmente as vendas, sua 
empresa ganha visibilidade no mercado.
Ou seja, é graças à competitividade que os 
empreendedores investem em inovação e 
aprimoram seus serviços. De certa forma, a 
competição faz com que as empresas pen-
sem diferentes estratégias para contornar 
os mesmos problemas, e isso promove o 

crescimento não só do negócio, mas das 
pessoas associadas a ele.
Se não existisse concorrência, os empre-
endedores se preocupariam menos com a 
qualidade do produto que estão ofertando. 
A competição saudável entre empresas fun-
ciona bem porque se sabe que o empreen-
dedor que atingir o melhor padrão de qua-
lidade venderá mais e todas as empresas 
querem se tornar referência em seu merca-
do de atuação.
Para se destacar de tantas outras empresas 
do mesmo segmento que a sua: defina seu 
público alvo; invista em marketing digital; 
capacite sua equipe.
Transforme a concorrência no seu maior 
aliado.

A sociedade nos impõe vários padrões o tempo todo, nos 
entrega um script da vida ideal pronto para termos suces-
so e sermos felizes e, quando não seguimos esse padrão ou 
quando estamos no padrão e nos sentimos infelizes, é onde 
surge o descontentamento, os conflitos internos e entra-
mos em uma crise de identidade que nos faz questionar o 
sentido da vida, o nosso propósito e como será o nosso fu-
turo. Muitas pessoas enxergam as crises de uma forma ne-
gativa, eu enxergo como uma oportunidade de recomeçar, 
fazer o novo e uma porta aberta para o autoconhecimento. 
Hoje em dia muito se fala do autoconhecimento, e eu estou 
todo dia em busca do meu, pois acredito que quanto mais 
nos conhecemos mais nos tornamos felizes.
 Você já ouviu aquela frase que diz: “Você é a soma das 
cinco pessoas que mais convive?” Pois bem, somos mui-
to condicionados pelo meio em que vivemos, quando não 
nos autoconhecemos o suficiente deixamos as pessoas 
mais próximas nos moldar e quando percebemos esta-
mos infelizes vivendo a vida que outras pessoas criaram 
pra nós, nesse momento entramos em crise com nós mes-
mos. O caminho é se conhecer, dar um passo pra trás, ter 

uma visão mais macro da nossa vida, das nossas decisões, 
das pessoas com quem convivemos e entender alguns 
padrões de comportamento e então nos permitir novas 
experiências, viver novos desafios e reajustar e então se 
encontrar, entender o que realmente gostamos e o que de 
fato nos faz feliz. Tomar decisões conscientes é o que nos 
levará a uma vida plena. 
Para te ajudar nesse processo vou te apresentar uma fer-
ramenta simples, mas muito eficaz de autoanalise: A roda 
da vida. 
Com essa ferramenta você pode analisar todas as esfe-
ras da sua vida e a partir de cada resultado você vai criar 
ações para melhorar essas áreas, você pode escolher tra-
balhar em uma esfera de cada vez e começar por uma que 
faz mais sentido pra você no momento, espero que essa 
ferramenta possa contribuir no seu processo. Ah e não se 
esqueça, felicidade é uma questão de decisão, a sua felici-
dade só depende de você. 
Me siga no Instagram que lá compartilho meu dia a dia e 
essa jornada em busca do meu autoconhecimento @mar-
tamelosantana

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

Sentados a mesa

SÓCIOS FREE

Let’s
Dance

Let’s
Dance

Let’s
Dance

Let’s
Dance

Let’s
Dance

Let’s
Dance

1166//0077

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.

Roda da vida

Recentemente foi feita uma pesquisa 
pela revista Forbes na qual aponta que 
pessoas que estão bem vestidas tem re-
muneração até 9% a mais do que aquelas 
que não se vestem de maneira adequada. 
Eu não estou falando de bonito ou feio, 
mas sim de uma imagem organizada.
Mas por que isso acontece?
A nossa imagem pessoal representa 55% 
da nossa comunicação. 38% é a nossa
entonação vocal e apenas 7% é o que re-
almente falamos. Isso significa o quan-
to cuidar da imagem é importante e até 
transformador.
Se você ainda tem algumas dúvidas 
sobre os benefícios da consultoria de 
estilo, esses números vão ajudar. Além 

disso, a consultoria de estilo vai trazer 
autoconhecimento pessoal, ajudando 
você a chegar mais rápido em seus obje-
tivos seja ele pessoal ou profissional. 
Tenho clientes que apontam a consulto-
ria como um divisor de águas em suas 
vidas, como ‘antes do processo eu era 
tímida e introvertida’ ou ‘agora me sin-
to mais segura confiante em relação ao 
meu corpo’. Tenho casos de mulheres 
que alcançaram a tão sonhada promo-
ção profissional depois de passar pela 
consultoria de estilo.
Você já pensou em fazer consultoria de 
estilo? A consultoria de estilo não é so-
bre montar looks, e sim sobre pessoas e 
suas necessidades reais.

Vale a pena fazer consultoria de estilo?

Fabi Franco
@fabi_franco



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

9 de julho de 2022

Viajar é uma das sete 
maravilhas do coração dos 
brasileiros. Para quem está 
fazendo o planejamento de 
férias, é hora de conhecer 
os benefícios do seguro 
viagem. Nada melhor do 
que embarcar tranquilo!

Esse momento de lazer 
é tão esperado por quem 
busca descansar e recarre-
gar as energias para reto-
mar as atividades sempre 
tão corridas do dia a dia. 
Não é mesmo?

Seja sozinho ou com 
a família, é importante se 
programar com antece-
dência, pensar no destino, 
verificar passagens anteci-
padamente para conseguir 
bons preços, reservar hos-
pedagem e contratar um 
seguro viagem.

Mas afinal, é mesmo 
necessário adquirir um se-
guro para viajar? Se você 
ainda não conhece sobre 
essa solução para viagem, 
preparamos este artigo 
com informações precio-
sas que vão ajudá-lo a 
compreender sobre esse 
importante recurso.

Seja o seu destino uma 
cidade brasileira ou o exte-
rior, é super recomendável 
fazer um seguro viagem 

para saber que você e seus 
acompanhantes serão bem 
assistidos, caso algum im-
previsto aconteça.

É claro que ninguém es-
pera por isso, mas o segu-
ro existe exatamente para 
que você não precise se 
preocupar com dinheiro e 
burocracia em um eventual 
momento difícil, durante 
uma viagem. Algumas das 
vantagens seguro viagem:

• Preços acessíveis: se-
guros internacionais têm 
preços a partir de R$ 9,00 
por dia por viajante. Já 
para os seguros nacionais, 

esse valor é de R$ 6,00;
• Extravio de bagagem: 

esse é um problema co-
mum nos aeroportos de 
todo o mundo e causa bas-
tante desconforto. Porém, 
o seguro viagem cobre 
todos os custos de atra-
so, danos a malas durante 
a estadia, além de ajudar 
você na localização de sua 
bagagem;

• Assistência médica 
e odontológica: garante 
atendimento gratuito em 
caso de emergência em 
hospitais conveniados, ou 
um reembolso por um va-

lor que tiver que pagar por 
um dos eventos cobertos;

• Assessoria jurídica: 
inclui reembolso de hono-
rários pagos a advogados, 
em caso de envolvimento 
em acidente de trânsito na 
viagem, por exemplo;

• Medicamentos: o se-
guro viagem também co-
bre as despesas com remé-
dios que sejam receitados 
em função de eventos co-
bertos dentro do período 
do passeio;

• Assistência médica 
para gestantes: mulheres 
grávidas têm maiores pos-

sibilidades de sentir algum 
mal-estar e podem precisar 
de atendimento emergen-
cial;

• Assistência médica 
para idosos: viajantes da 
melhor idade devem via-
jar com um plano especial 
para a sua idade, pensando 
em ter todo o suporte que 
precisarem;

• Traslado de corpo: o 
seguro viagem oferece o 
reembolso das despesas 
com liberação e transporte 
de corpo até a cidade dos 
segurados, em caso de fa-
lecimento durante a via-

gem.

Os seguros viagem po-
dem ser individuais, em 
que o segurado é apenas o 
contratante, ou coletivos e 
oferecem também cobertu-
ra para viagens que visem 
a prática de esportes radi-
cais ou na neve.

Antes de fazer as ma-
las e embarcar, é preciso 
priorizar a sua tranquilida-
de, para que o passeio não 
acabe mal, caso aconteça 
algum imprevisto como 
um problema de saúde ou 
acidente.

Há quem esqueça de 
contratar esse tipo serviço 
na hora de viajar, princi-
palmente para o exterior. 
Entretanto, ele é funda-
mental para te proteger e 
ajudar a lidar com aborre-
cimentos, como extravio 
de bagagens, doenças ou 
perda de documentos, por 
exemplo.

Vale lembrar, também, 
que o seguro de viagem é 
obrigatório na maioria dos 
países da Europa, por cau-
sa do Tratado de Schen-
gen.

E aí, gostou dessa dica? 
Fale sempre com seu agen-
te de viagens, embarque 
tranquilo.

Turismo

Vanessa Novais Fernandes
Turismóloga formada com mais de 15 

anos de experiencia no turismo.
Proprietária da Agencia Inova Tur 

Jaguariúna.

Benefícios do seguro viagem: 
quais são as vantagens?

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

N A  2 ª  P E Ç A

Promoção válida de 29/06/2022 a 30/07/2022 ou enquanto durarem os estoques, nas compra de dois produtos da categoria jeans, a 2ª peça sai com 50% de desconto, o  desconto será concedido na peça de 
menor valor. Consulte produtos participantes no interior da loja e as lojas aderentes a promoção. O regulamento está disponível em hering.com.br/store/pt/campanhas.

JEANS

50

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

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

• JARDINEIRO - alfabetizado / experiência em jardinagem em 
geral / Fazer podas, corte de grama, plantio, trabalhar com 
máquina costal e soprador/ necessário CNH B/ horário de tra-
balho de segunda a sexta das 7h às 17hs / salário 1.341,65 + 
seguro de vida + Vale alimentação / Residir em Jaguariúna

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

• MOTORISTA DE ÔNIBUS - alfabetizado / CNH D/ com 
experiência e curso de transporte de passageiros / horário 

de trabalho de segunda a sábado das 7h as 18h por escala / 
salário R$ 2270,00 + vale alimentação R$ 500,00 + cesta 
básica + assistência médica + vale transporte/ Residir em 
Jaguariúna //

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

• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL - médio / 
Com experiência /curso de elétrica,NR 10 e NR35/  Ho-
rário de trabalho de segunda a sexta das 8h às 18h / salário 
R$2255,00 + Vale transporte + Vale alimentação + Convê-
nio Médico e Odontológico / Residir em Jaguariúna, Posse, 
Pedreira e Holambra //

• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE 
PINTURA - médio/ com experiência / CNH A ou B e ve-
ículo próprio/ horário de trabalho de segunda a sexta das 

8h as 17h, sábado das 8h as 12h /salário R$ 2150,00 + vale 
transporte / local de trabalho Posse / Residir em Jaguariúna, 
Posse, Pedreira e Holambra //

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

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

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

EMPREGOS
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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  
 - Habilitação D ou E.

 - Ensino fundamental completo.

 - Desejável experiência  mínima de 6 meses.

 - Curso de Transporte Coletivo e  Escolar. 

 - Residir em Campinas, Jaguariúna, Santo Antonio de Posse,  Pedreira e Amparo.

MONITORA ESCOLAR  (Meio Período)
- Ensino fundamental completo.

- Residir em Jaguariúna.

AUXILIAR DE LIMPEZA
- Ensino fundamental completo. 

- Residir em Jaguariúna.

LAVADOR DE VEÍCULOS
- Ensino fundamental completo. 

- Residir em Jaguariúna.

Interessados enviar currículo para: rhumanos@expressometropolis.com.br 

com o cargo desejado no campo assunto ou comparecer diretamente ao RH.

Endereço: Rua Testa, 291 – Jd. São Sebastião – Jaguariúna/SP

ESTAMOS
CONTRATANDO

ELETRICISTA AUTOMOTIVO  
- Ensino fundamental completo.

- Desejável experiência comprovada mínima de 1 ano.

- Residir em Jaguariúna, Pedreira ou Campinas. 

MECÂNICO DIESEL “B” (Noturno)
- Ensino fundamental completo.

- Desejável experiência comprovada mínima de 1 ano.

- Residir em Jaguariúna, Pedreira ou Campinas. 

MECÂNICO DIESEL “A” (Diurno)
- Ensino fundamental completo.

- Desejável experiência comprovada mínima de 2 anos.

- Residir em Jaguariúna, Pedreira ou Campinas

Interessados enviar currículo para: rhumanos@expressometropolis.com.br 

com o cargo desejado no campo assunto ou comparecer diretamente ao RH.

Endereço: Rua Testa, 291 – Jd. São Sebastião – Jaguariúna/SP

 

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 08 de julho de 2022 à 14 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: Auxiliar de Consultório Odontológico 40h - Cosmópolis 
Classificação Candidato 
01º Bianca de Sá Lopes  
02º Janaina Torres Salazar  

 
FUNÇÃO: Ajudante Geral 40h - Cosmópolis 

Classificação Candidato 
01º Eliane Ximenes  
02º Gislaine Cristina da Silva Romolini 
03º Daniela Petch 
04º Everton Fernando Dalieci 
05º Ieda Garcia de Souza  
06º Vanderleia Vasques Lopes 

 
Holambra, 08 de julho de 2022 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

Teatro Dona Zenaide
Rua Alfredo Bueno, 151 - Jaguariúna/SP

TEATRO DONA ZENAIDE
Rua Alfredo Bueno, 151 - Jaguariúna/SP www.teatrogt.com.br

#clubegt
teatrogtProdução:EVITE FILAS,

GARANTA SEU INGRESSO:

13 DE AGOSTO
SÁBADO ÀS 15:00 L

Editais 
de Proclamas

Em virtude da Lei nº 14382 
de 27 de junho de 2022, 
os Editais de Proclamas, 

serão publicados em meio 
eletrônico: e-Proclamas - 
www.proclamas.org.br.


