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DIVULGAÇÃO

O Ranking mede os 
indicadores de todas as 5.570 

cidades do País

Ranking da Revista Isto É  
mostra Jaguariúna como uma  

das melhores avaliadas 
do Brasil para se viver

Na quinta-feira, 14, Campinas 
comemorou mais um ano em sua 
história, completando 248 anos. 

Nesta mesma semana, a Azul Li-
nhas Aéreas presenteou o municí-
pio e toda a região de Campinas 

com o batismo de uma aeronave 
que recebeu o nome “Céu azul de 
Campinas”.                   Página 13

O Festival de Inverno de 
Amparo começou. A partir de 
hoje, até o dia 31 de julho, na 
Praça Pádua Salles, a cidade 

recebe apresentações musicais, 
teatrais e de dança em 4 palcos 
durante os 16 dias de duração 
do Festival.                 Página 14

Nesta semana a Revista Isto É divulgou o Ranking 
“As Melhores Cidades do Brasil - 2022”, onde mostra 
Jaguariúna como uma das melhores cidades para se vi-

ver. A análise foi realizada pela pesquisa da Austin Ra-
ting, em parceria com a Editora Três. Nenhum dos 5565 
municípios do país foi poupado e, além de serem clas-

sificados em um ranking geral — que engloba todas as 
cidades brasileiras — foram categorizados e premiados 
de acordo com seu porte.        Página 4

Apresentação ocorreu no hangar da empresa
Os palcos do Festival levam os nomes de artistas locais

Em homenagem ao seu principal 
aeroporto, Azul homenageia 
Campinas com nome em aeronave

Festival de Inverno  
de Amparo começa  
neste fim de semana

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Página 5 Página 6

Portal de Jaguariúna, entrada do Circuito das Águas

Cismetro realiza 1º seminário 
sobre saúde

Eduardo e Valéria Bolsonaro cumprem 
agenda em Jaguariúna no próximo dia 20

Quem tem direito as férias, 
quando e valores a receber

Página 5 Página 7Página 16
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Nesta semana nos deparamos com to-
dos os veículos de comunicação falando 
sobre casos de violência contra a mulher. 
O primeiro, o caso do anestesista que es-
tuprou a gestante que estava dando à luz.

O momento em que era para ser de 
amor, paz, divindade, se acabou para 
aquela mulher. Para seus entes queridos.

O anestesista foi preso em flagrante e 
novas denúncias surgiram. Quantas vio-
lações, quanta coisa errada, começando 
por vetar que o acompanhante de fato 
acompanhasse a gestante em todos os 

processos. Dopar a grávida, também não 
é certo. 

Depois, a mulher que foi salva graças 
a um bilhete jogado pelo muro, onde a 
vizinha chamou as autoridades. A víti-
ma relata que estava presa com os filhos, 
era trancada dentro da casa e vigiada por 
câmeras de segurança por ciúmes exces-
sivo.

Cada dia mais difícil ser mulher nesse 
mundo. Lamentável. Mais humanidade, 
compaixão. Falta se colocar no lugar do 
outro. Reflita.s
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COBERTURA

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

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

Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

A Casa da Memória inaugu-
rou em outubro/2021 sua 12ª 
Exposição da Memória chama-
da “Memorial Padre Gomes” 
em homenagem ao seu Patro-
no. E para a inauguração foi 
procurado um móvel original 
para a sala chamada “Memorial 
Padre Gomes”. Há a pretensão 
de se ampliar tal espaço fazen-
do dele um Museu da Igreja. E, 
agora com a chegada do Padre 
Ademir Bernardelli, filho da 
Terra, seu discípulo, o sonho 
de montar um Museu Sacro e 
do Padre Gomes vai firmando-
-se. Neste Memorial  houve um 
confessionário que precisou ser 
retirado às pressas devido à in-
festação  por  cupim.  Houve 
intensa “descupinização,” po-
rém  não houve possibilidade de 
salvá-lo. As madeiras atuais não 
maciças inutilizam-se. Tal mó-
vel decorativo, nesta exposição 
permanente, tinha a função de 
memória e história. É nele onde 

se instalavam duas telas no sis-
tema áudio visual, com fones 
de ouvido, apresentando entre-
vistas gravadas por  pessoas da 
Igreja e da cidade que convive-
ram com o padre santo  e co-
nheceram-no  profundamente. 
Eles deram testemunho sobre a 
vida e as obras realizadas pelo 
religioso. Esta Instituição da 
memória busca intensamente 
um confessionário original. Ela 
é guardiã da História, tipo de 
Arquivo Público, Museu, por 
guardar documentos históricos 
de valor inestimável e não pode 
utilizar-se de móveis suscetíveis 
de deterioração por insetos.   É 
obrigatório para conservação 
dos referidos documentos, além 
da desinsetização semestral, ar 
condicionado ininterrupto. Tal 
patrimônio histórico eclesiásti-
co não se encontra nos Antiquá-
rios, pois não é comercializável.   
Seria peça imprescindível para 
este Memorial. Esta Instituição 

apela às famílias da cidade e 
aos fiéis da Diocese de Amparo 
e da Arquidiocese de Campinas, 
assim como a seu respectivo 
Clero que auxiliem esta insti-
tuição localizando este mobi-
liário sacro para suplementar a 
decoração original dessa sala. 
O Sacramento da Confissão, na 
atualidade, dispensa o móvel. 
É geralmente ministrado nas 
Sacristias, nos bancos da Igre-
ja. Não é mais essencial para a 
bênção da Penitência.   A de-
coração do   “Memorial Padre 
Gomes”é permanente, não pode 
ser alterada. A cenografia e pro-
jeto gráfico foram elaborados 
por especialista com experiên-
cia de dezesseis anos em Museu 
de Paris, Prof. José Roberto Di-
zioli  (FACCAMP). Assim que 
souberem do citado mobiliário, 
ainda que necessite de restauro, 
entulhado nas muitas sacristias 
ou almoxarifados das Paróquias 
em suas inúmeras Igrejas ou 

Capelas entrem em contato com 
esta Casa da Memória: cálices, 
castiçais, ostensórios, turíbulos, 
campainhas, sinetas,  peças de 
uso rotineiro nas cerimônias das 
Igrejas... Há espaço suplemen-
tar na Matriz Centenária para 
tanto. Neste Museu da Santa 
Igreja estariam sendo guarda-
dos e zelados devidamente “ad 
aeternum”, como testemunhos 
da história religiosa.  Este  pa-
trimônio histórico material re-
presenta a formação espiritual 
de um  povo. E nesta formação 
estão os valores cristãos, os en-
sinamentos de nossos Pais, nos-
sas memórias, história e nossa 
Identidade. Os fiéis e amigos 
do sacerdote guardam precio-
sos objetos usados por Ele  em 
seu domicílio para serem co-
locados em exposição em seu 
Museu.  Questionam à Casa da 
Memória  quando ficará pronto 
o cenário museológico do “Pa-
dre” muito estimado por sua co-

munidade. Há sacrários, cálices 
; há paramentos, batinas, cama, 
há imagens de sua estimação. 
Ele guardava consigo uma ima-
gem antiga de Nossa Senhora do 
Rosário de Pompeia que trazia à 
esquerda São Domingos de Gus-
mão e à direita, Santa Catarina 
de Sena. Segundo se apurou, nos  
seus últimos meses, um casal de 
Campinas, a título de restauro, o 
marido médico  levou a imagem  
e não a devolveu. Seria uma peça 
para estar exposta em seu Museu 
público, antes de figurar em uma 
coleção particular de coleciona-
dor da antiguidades de Campi-
nas. Ele pertence à Igreja, ao seu 
Povo.  Assim como para o Me-
morial Padre Gomes, procuram-
-se os confessionários da Matriz 
Centenária. Um deveria voltar 
para Ela e outro figurar em um 
Museu Eclesiástico.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Onde estão os confessionários 
da Matriz Centenária?

João Rodrigues*

O Líder que tem um olhar para 
o futuro muitas vezes trabalha 
de forma silenciosa, conversan-
do com várias pessoas, desde as 
mais simples até as “poderosas” 
para que o ambiente em que elas 
vivem e trabalham melhore e as-
sim possam se sentir cada vez 
mais felizes e satisfeitas. Quan-
do converso com lideranças elas 
sempre me questionam sobre 
a linguagem que utilizada com 
eles, e que não funciona, ou não 
chega as pessoas das camadas 
mais simples.

Por isso, procuro exemplifi-
car como deve ser transmitido as 
pessoas mais simples as mesmas 
informações, mas no linguajar de 
cada grupo (tribo) de pessoas, e 
que deve ser feito de maneira a 
não causar “mídia de internet”, 
pois o líder consciente sabe que 
não se deve utilizar este tipo de 
ação para expor as pessoas.

Recentemente tive a oportu-
nidade de ter uma experiência 
inédita na minha vida que foi 
conversar com um grupo de pes-
soas que cometeram infrações ou 
delitos e que estão pagando pelo 

seu erro junto a sociedade, sen-
do privadas do convívio social, 
mas que após o tempo de suas 
penas devem ser inseridas nova-
mente na sociedade. Mas, como 
se comunicar com estas pessoas 
(muitas há anos aprisionadas) e 
lhes transmitir uma palavra de 
empatia, esperança, confiança, 
dignidade e principalmente que 
possam sonhar com um olhar 
para o futuro? 

Nos estudos que fiz sobre este 
grupo, minha experiência de vida 
e profissional pautado nos valo-
res e princípios que carrego, me 
fizeram chegar a conclusão que 
o importante é ser honesto, sin-
cero e claro ao invés de criticar, 
recriminar e levar a pessoa para 
baixo, fazer o inverso mostrar- 
lhes a realidade que vivemos, 
e propor uma maneira simples, 
prática e objetiva de voltar ao 
convívio com a sociedade, isto 
se chama Trabalho, que pode ser 
feito pelo regime da CLT ou no 
que acredito ser algo mais palpá-
vel por meio do EMPREENDE-
DORISMO.

Utilizando uma linguagem 

própria para o grupo que é com-
posto de pessoas de diversas ca-
madas sociais, mas que na fra-
gilidade do momento, se tornam 
um só grupo, o grupo das pessoas 
que precisam de oportunidade 
para viver e trabalhar, sem o peso 
dos erros passados, e isto unido 
a técnicas que o empreendedo-
rismo nos proporciona, aliada 
a inúmeras oportunidades que 
estão abertas no mercado e  mi-
lhares que surgem dia a dia, de-
vido a constante necessidade do 
mercado e do ser humano, onde 
a pessoa com visão enxerga uma 
oportunidade a cada instante,  
imagina estas pessoas, quanto 
tempo tiveram para parar, refletir 
e principalmente observar o “ser 
humano” a seu lado. Basta ape-
nas um pouco de reflexão com 
este foco e as janelas se abrirão 
para um amanhã melhor.

As pessoas simples que con-
verso diariamente normalmente 
chegam para ouvir as pessoas que 
elas acreditam ter um conheci-
mento maior sobre determinado 
assunto, porém o que as surpre-
ende e o que as cativa é justamen-

te quando encontram um líder 
que  faz  o contrário: PRIMEIRO 
as escuta, entende, se importa 
com o seu dia a dia, sua dor, e 
não as recriminam, aquele que se 
conecta, orienta e na medida do 
seu conhecimento se comunica 
na linguagem que elas entendem 
passando informações relevantes 
que elas próprias possam se de-
senvolver e melhorar sua vida.

Já no diálogo com o jovem 
ansioso dos tempos modernos a 
linguagem tem que ser a da co-
nexão com o seu mundo, que 
é diferente de outras gerações, 
pois ele é ligado na tecnologia, 
na velocidade da tomada de de-
cisões, na multidão de informa-
ções que fervilham todo dia seus 
olhos,  mas que por ter acesso a 
tanta informação fica perdido em 
qual decisão tomar, pois ele sabe 
que decisão errada, pode frus-
trar pessoas e a ele mesmo, pois 
o mundo dele gira muito rápido, 
ele quer chegar no topo rapida-
mente, pois acredita que é assim 
o seu mundo, por isto é preciso 
o líder entender isto e ai começar 
um diálogo não de ser supremo, 

mas estar na mesma vibe, pois 
assim a conversa fluirá através 
das coisas que o jovem valoriza, 
gosta, se dedica, a música, o jogo 
eletrônico, a balada, a galera, e 
assim vai chegando próximo ao 
mesmo, para só depois começar 
a mostrar a relação do mundo em 
que ele esta inserido, do mundo 
que ele já ouviu falar e que tan-
to ele quer chegar e ter sucesso, 
quando se ouve o jovem, sabe de 
suas expectativas, seus anseios, e 
não o julga, mas considera seus 
pontos de vista, fica mais fácil se 
tornarem grandes brothers e ru-
marem juntos ao sucesso.

As oportunidades para cada 
grupo de pessoas estão dia a dia 
na frente dos nossos olhos e que 
se nos conectarmos com lideres 
que tem o olhar para o futuro, 
com certeza muitas realizações 
ocorrerão em prol da VIDA que 
cada um deseja.

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna

Administrador – Gestor de Ne-
gócios – Empreendedor do Bem

Um olhar para o futuro 
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Destaque

Ranking da Revista Isto É mostra Jaguariúna como 
uma das melhores avaliadas do Brasil para se viver
O Ranking mede os indicadores 
de todas as 5.570 cidades do País

Nesta semana a Revista 
Isto É divulgou o Ranking 
“As Melhores Cidades do 
Brasil - 2022”, onde mos-
tra Jaguariúna como uma 
das melhores cidades para 
se viver. A análise foi re-
alizada pela pesquisa da 
Austin Rating, em parceria 
com a Editora Três.

Nenhum dos 5565 
municípios do país foi 
poupado e, além de se-
rem classificados em um 
ranking geral — que en-
globa todas as cidades 
brasileiras — foram cate-
gorizados e premiados de 
acordo com seu porte, ou 
seja, conforme o tamanho 
de sua população, no perí-
odo em que a pesquisa foi 
feita, da seguinte forma: 
Grande porte - acima de 
200 mil habitantes; Médio 
porte – de 50 mil a 200 mil 
habitantes; Pequeno porte 
– até 50 mil habitantes.

Neste ranking, Jagua-
riúna é destaque nos In-
dicadores Fiscais, Econô-
micos, Sociais e Digitais 
e ficou entre as melhores 
colocadas do País em sete 
quesitos diferentes. No 

quesito “Padrão de Vida”, 
Jaguariúna foi apontada 
como a 38° melhor cidade 
do País, deixando grandes 
cidades para trás. 

Entre os municípios 
de médio porte, a cidade 
ficou em 23° em “Execu-
ção do Orçamento”, na 
19° colocação em Res-
ponsabilidade Social, em 
12° na “Atenção ao Jo-
vem”, em 21° no quesito 
“Mobilidade Digital”, em 
23° no “Acesso Digital ao 
Conhecimento” e em 21° 
no Geral dos Indicadores 
Digitais.

“Resultados como esse 
são frutos de um traba-
lho feito com seriedade e 
comprometimento. Ainda 
temos muita a fazer, mas 
estamos no caminho cer-
to”, comemora o prefeito 
Gustavo Reis.

Jaguariúna
Conhecida pelo seu 

grande polo industrial, Ja-
guariúna reúne vários se-
tores da economia e tecno-
logia, com variadas opções 
de serviços, lazer e turis-
mo e estrutura hoteleira e 

DIVULGAÇÃO

de restaurantes. O Turismo 
Rural também se destaca 
na cidade. 

Além de vários pontos 

de visitação, como a Ma-
triz Centenária e parques 
de esporte e lazer, Jagua-
riúna preserva um signifi-

cativo patrimônio históri-
co-ferroviário, com o trem 
turístico “Maria Fumaça” 
e o Museu Ferroviário. A 

antiga Estação Mogiana, 
hoje um Centro Cultural, 
é um dos principais pontos 
de encontro da cidade.

Portal de Jaguariúna, entrada do Circuito das Águas
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Destaque
IVAIR OLIVEIRA

Cismetro realiza 1º seminário sobre saúde
DIVULGAÇÃO

O Seminário foi um importante passo em termos de informação e atualização

No dia 08 de julho o 
Consórcio Intermunicipal 
de Saúde na Região Metro-
politana de Campinas-Nor-
te (CISMETRO), realizou 
o 1º seminário sobre saúde 
que abordou assuntos rela-
cionados aos desafios para 
enfrentamento das sequelas 
pós-Covid. O evento ocor-
reu no Teatro Municipal de 
Holambra, cidade sede do 
CISMETRO.

Participaram prefeitos, 
secretários de Saúde e re-
presentantes da área dos 
25 municípios que com-
põem o consórcio. Foram 
seis palestras abordando os 
temas – Soluções e avan-
ços através dos consór-
cios de Saúde; Desafios e 
Tratamentos das Sequelas 
Pós-Covid; Atendimento 
Médico no Mundo Digital 

Evento foi 
realizado em 
Holambra e 
teve como tema 
“Superação e 
desafios pós-
Covid usando 
Tecnologia 
e Medicina 
Digital”

– Telemedicina e Gestão 
de Medicamentos. 

Entre 8h e 12h30 os te-
mas foram apresentados, 
inclusive com demons-
tração de equipamentos 
para tratamento fisioterá-
picos e com aplicação de 

laser, bem como gráficos 
dos indicadores positi-
vos da Telemedicina e da 
gestão de medicamentos 
pelos municípios. Esse 
compartilhamento de co-
nhecimentos e tecnolo-
gias, inovador no Estado 

de São Paulo, deve ajudar 
os responsáveis pela área 
de Saúde dos municípios 
consorciados a ampliar as 
alternativas de tratamento.

 
O Cismetro

O Cismetro foi fundado 

em 2014 contando com 3 
municípios – Holambra, 
Artur Nogueira e Cosmó-
polis, e hoje conta com 25 
municípios integrados da 
região de Campinas, aten-
dendo uma população de 
quase 2 milhões de pes-

soas. Ferramenta auxiliar, 
complementar e temporária 
das prefeituras, o Cismetro 
tem a finalidade de realizar 
ações conjuntas em saúde, 
com qualidade, agilidade e 
produtividade nos serviços 
públicos prestados.
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Eleições 2022

Deputado estadual,  
Edmir Chedid,  
é pré-candidato à reeleição

Deputado estadual,  
Jorge Caruso,  
é pré-candidato à reeleição

Edmir Chedid está em 
seu sétimo mandato con-
secutivo na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp). Neste 
período, possui mais de 
20,9 mil proposituras no 
parlamento paulista pelo 
desenvolvimento dos mu-
nicípios, geração de em-
prego e renda, melhoria 
do ensino e pelo bem-es-
tar social.

Desde criança este-
ve inserido na política. A 
influência ocorreu a par-
tir de seu avô, Hafiz Abi 
Chedid, que influenciou 
seu pai, Jesus Abi Chedid, 
e seu tio, Nabi Abi Che-
did. “Minha infância foi 
marcada pela política, o 
que me motivou a conti-
nuar as atividades desem-
penhadas pela família em 
benefício da comunida-
de”, explica.

Em sua caminhada, 
Edmir conta que sempre 
prezou pelo respeito com 
o cidadão e o dinheiro 
público. “Por isso, me 
empenho em programas 
e projetos que resultem 

na melhoria da qualidade 
de vida da comunidade, 
principalmente a de bai-
xa renda ou em situação 
de vulnerabilidade social. 
Foram muitas as conquis-
tas obtidas à comunidade, 
mas não posso deixar de 
citar a criação do Projeto 
de Lei que tornou obriga-
tório e gratuito o Teste do 
Pezinho aos recém-nas-
cidos no Estado de São 
Paulo. Também fui autor 
da iniciativa que resultou 
na criação da Nota Fiscal 
Paulista em benefício dos 
consumidores”, lembra o 
parlamentar.

Edmir foi considera-
do pelo movimento Voto 
Consciente como um dos 
10 melhores deputados es-
taduais de São Paulo. Para 
ele, é uma honra. “Afinal, 
o reconhecimento é mui-
to importante, pois acaba 
nos motivando a trabalhar 
ainda mais em benefício 
da população. Mas não 
posso deixar de citar o 
apoio que recebo de ges-
tores públicos, como pre-
feitos, vice-prefeitos e ve-

readores, que sempre me 
auxiliaram na elaboração 
de projetos e na indicação 
de demandas importantes 
aos municípios”. 

A atuação do parla-
mentar tem sido junto ao 
governo estadual a fim de 
garantir mais recursos às 
unidades de saúde pública, 
como hospitais e Santas 
Casas, bem como recur-
sos para os Ambulatórios 
Médicos de Especialida-
des (AMEs). Neste ano, 
por exemplo, aprovou na 
Assembleia Legislativa o 
projeto que está transfor-
mando estes ambulatórios 
em AME Oncologia. 

O deputado também 
atua para a implantação de 
um Hospital Regional no 
Circuito das Águas e na 
Região Bragantina. Para 
acompanhar seus passos, 
você pode conferir mais 
sobre Edmir Chedid nas 
redes sociais (Facebook, 
Instagram e Twitter). Mas, 
todo o conteúdo sobre o 
mandato está disponível 
no portal www.edmirche-
did.com.br.

O Deputado Jorge Ca-
ruso esteve desde muito 
cedo ligado a política pelo 
exemplo do trabalho de 
seu pai, Antônio Caruso, 
que também é advogado e 
atuava junto a associações 
de bairros e, posteriormen-
te, como vereador em de-
fesa das pessoas. “A pai-
xão dele pela política me 
envolveu e me trouxe até 
a Assembleia Legislativa, 
onde ocupo uma cadeira e 
estou já no sexto manda-
to”, conta o parlamentar.

Jorge foi eleito deputa-
do estadual pela primeira 
vez em 1998, com 51.250 
votos. A votação expressi-
va fez valer o desejo po-
pular de ter o experiente 
advogado representando 
suas reivindicações no 
plenário paulista.

Seu desejo desde o 
início sempre foi de lu-
tar com todas as forças 
pela construção de uma 
sociedade mais justa, fa-
zer de fato a diferença. 
“Para isso, atuo de forma 
contundente em reivindi-
cações, fiscalização e ela-

boração de leis, incluindo 
a busca de recursos para 
atender as instituições fi-
lantrópicas e atender os 
municípios”, explica.

Desde o princípio Jor-
ge filiou-se ao MDB e 
hoje ocupa a posição de lí-
der da bancada do partido 
na Alesp. Para ele, o MDB 
sempre foi sinônimo de 
democracia, que todos so-
nham e buscam constan-
temente. “Desde a minha 
juventude acompanho e 
frequento reuniões do par-
tido e pude conviver com 
homens e mulheres dig-
nos que muito contribuí-
ram para que todos tives-
sem direito a voz. Além 
da identidade, é uma raiz 
familiar que veio do meu 
pai. Tenho total afinidade 
com os diretórios Estadu-
al e Nacional do partido, 
que é presidido pelo meu 
grande amigo e deputado 
federal Baleia Rossi”.

Reeleito para o sexto 
mandato como deputado 
estadual, com 83.758 vo-
tos, a trajetória de Jorge 
como parlamentar ultra-

passa mais de 20 anos. O 
trabalho realizado tem sido 
focado no fortalecimento 
dos municípios. “O cida-
dão mora na cidade e sabe 
exatamente quais são os 
problemas e principais an-
seios. Como deputado es-
tadual, busco sempre dire-
cionar as minhas emendas 
parlamentares e ações na 
Alesp para que possam be-
neficiar diretamente as pes-
soas”, diz o parlamentar.

Além disso, o fortale-
cimento das entidades so-
ciais, do terceiro setor, é 
uma luta que também mar-
ca a carreira do deputado, 
bem como a defesa dos 
direitos do consumidor 
e proteção animal, com 
leis importantes, também 
têm sido objeto constante 
do meu trabalho. Agora, 
Jorge é pré-candidato a 
reeleição. Para saber mais 
sobre o parlamentar, suas 
ações e acompanhar o tra-
balho no gabinete, acom-
panhe-o no Instagram por 
@jorgecarusooficial e nos 
sites caruso.com.br ou 
al.sp.gov.br .

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna

Eduardo e Valéria Bolsonaro 
cumprem agenda em Jaguariúna 
no próximo dia 20

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

Palestra “Brasil, aqui se fala a 
verdade” é destaque

Na quarta-feira, 20, 
Jaguariúna recebe Edu-
ardo Bolsonaro, filho do 
Presidente Jair Bolsonaro 
e deputado federal mais 
votado da história. Será 
uma agenda extensa, com 
compromissos junto a ve-
ículos de imprensa, aten-
dimento ao público agro e 
uma palestra sobre os bas-
tidores do mundo político 
e de Brasília. 

A agenda tem início às 
9h, na TV Artes, seguindo 
às 10h para a Rádio Jovem 
Pan – Campinas. Após as 
entrevistas, uma pausa 
para almoço com repre-
sentantes do Agro. Às 
15h, Eduardo Bolsonaro e 
comitiva estarão visitando 
a empresa Engratech Tec-
nologia em Embalagens 

Plásticas S/A. Na sequên-
cia, às 16h30 uma parada 
para café na Padaria Got-
tardo, um dos estabeleci-
mentos mais tradicionais 
da cidade.

Encerrando a agenda, 
na Red Eventos, situada 
na Av. Antártica, 1530 – 
Santa Úrsula, Jaguariúna, 
acontece a palestra “Bra-
sil, aqui se fala a verda-
de”, evento que promete 
revelar os bastidores po-
líticos e de Brasília, além 
de apresentar propostas e 
ideias para um novo país, 
frisando aquilo que já foi 
feito nos últimos anos. O 
evento será gratuito e as 
vagas são limitadas, sen-
do que as inscrições de-
verão ser feitas pelo site 
Sympla.

DIVULGAÇÃO

A Deputada Estadual Valéria Bolsonaro (PL) é presença confirmada, bem como o Deputado Gil Diniz
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Jaguariúna deve receber novos 
investimentos da SKY

Nesta semana o prefei-
to de Jaguariúna, Gustavo 
Reis, realizou uma reunião 
junto com a Diretoria da 
SKY para discussão de no-
vos investimentos e em-
pregos no município. Parti-
ciparam do encontro o CFO 
da SKY, Cláudio Akihama, o 
ex-embaixador da Argen-
tina, Carlos Magarinos, e 
a Diretora Jurídica da SKY, 
Katia Miranda. 

De acordo com o pre-
feito, a SKY apresentou 
um plano de investimento 
ambicioso para a cidade. 
“Vamos somar os esforços 
para que dê certo e os mo-
radores de Jaguariúna se-
jam beneficiados”, diz. Reunião reuniu representantes da SKY

DIVULGAÇÃO

Reunião foi 
divulgada com 
entusiasmo 
nas redes 
sociais
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Morungaba

Inscrições abertas para  
Campanha de Castração Animal
A castração está programada para o dia 10 de agosto

Estão abertas as inscri-
ções para a Campanha de 
Castração de cães e Gatos 
em Morungaba. A ação é 
realizada por meio de uma 
parceria integrada pelo 
Conselho Pró Animal de 
Morungaba, pelo Projeto 
Implantação de Bem Es-
tar Animal (IBEA), pelo 
Abrigo de Animais Pi-
tukinha/Itatiba-SP e pela 
Prefeitura da Estância 
Climática de Morungaba, 
com o apoio do Departa-
mento de Ação e Inclusão 
Social e do Fundo Social 
de Solidariedade.

As vagas são limitadas 
e para efetuar a inscrição 
é necessário estar com o 
CAD Único atualizado 
até 30 de junho. As ins-
crições podem ser feitas 
de 18 a 22 de julho, das 
09h às 16h, no Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS), à Rua Ge-
raldo Guerreiro Torres, nº 
100 – Brumado.

Em abril deste ano ha-
viam sido realizadas pré-
-inscrições para a cam-
panha. As pessoas que 

realizam este pré-agen-
damento também devem 
comparecer ao Cras pes-
soalmente para a validação 
da inscrição, durante o pe-
ríodo de 18 a 22 de julho.

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho Oliveira, 
lembra que a parceria com 
Ongs para proteção dos 
animais é uma das metas 
estabelecidas no Plano de 
Governo 2021-2024. “O 
controle populacional de 
caninos e felinos eleva o 
bem estar dos animais e 
consequentemente a qua-
lidade da própria popu-
lação. A participação de 
voluntários da sociedade 
civil na causa animal e as 
parcerias com entidades 
têm tido um grande papel 
no município em relação à 
causa animal”, comenta o 
prefeito.

Quando
A castração está pro-

gramada para o dia 10 de 
agosto quando uma equi-
pe de profissionais estará 
no “Castrabus” instalado 
no Centro de Eventos de 

DIVULGAÇÃO

Morungaba (CEM) para 
realizar as cirurgias.

“Além do controle po-
pulacional dos animais, 
o objetivo da campanha 
é evitar doenças no apa-
relho reprodutor dos ani-
mais – tanto dos machos 

como das fêmeas – e al-
guns tipos de câncer, evi-
tar abandonos, maus tra-
tos e fugas devido ao cio 
das fêmeas”, explica a ve-
terinária do Departamento 
de Saúde da Prefeitura de 
Morungaba, Amanda Fra-

re, que também informa 
que - durante a inscrição 
- serão passadas aos tuto-
res as devidas orientações 
em relação ao preparo do 
animal para o dia da cas-
tração. 

Segundo a veterinária, 

a campanha é voltada aos 
tutores que realmente não 
têm condições de arcar 
financeiramente com o 
serviço, por isso foi feita 
a parceria com o Departa-
mento de Ação e Inclusão 
Social.

A ação é realizada por meio de uma parceria integrada
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Engenheiro Coelho

Engenheiro Coelho ocupa a última 
posição no Ranking de transparência

Pequenos produtores rurais terão mais suporte, diz presidente do BB

O Ranking da Trans-
parência e Governança 
Pública de Limeira e Re-
gião abrangeu 10 municí-
pios do interior paulista. O 
ranking também tem como 
meta estimular o Poder 
Público a promover conti-
nuamente a transparência 

de suas ações e reconhecer 
o bom trabalho realizado 
por algumas prefeituras.

O primeiro lugar do 
ranking ficou com a cida-
de de Conchal, que atingiu 
60,6 pontos e se destacou 
com nível bom de trans-
parência e governança. 

Segundo o presidente do 
Conselho de Administra-
ção do Observatório em 
Limeira, Luciano Faber, 
significa que a colocação 
mostra que Conchal está 
trabalhando para aproxi-
mar a população da gestão. 
Ele ainda comentou que 

Limeira tem como dificul-
dade ser maior do que as 
outras cidades do ranking.

Nas últimas coloca-
ções, estão Capivari (28,7 
pontos), Analândia (24,5 
pontos) e Engenheiro Co-
elho (24,2 pontos), que 
apresentaram nível ruim, 

ocupando as últimas posi-
ções do ranking.

Trabalho
O trabalho utilizou me-

todologia da Transparên-
cia Internacional – Brasil. 
O objetivo é oferecer um 
instrumento adicional para 

que a sociedade, a impren-
sa e os próprios órgãos de 
controle tenham acesso à 
informação e monitorem 
as ações do Poder Públi-
co na promoção da trans-
parência e da participação 
social e no combate à cor-
rupção.

O presidente do Banco 
do Brasil (BB), Fausto Ri-
beiro, disse na terça-feira, 
12, que a instituição pre-
tende levar não somente 
crédito, mas conhecimen-
to ao interior do país. “O 
grande produtor rural tem 
todas as ferramentas tec-
nológicas à sua disposição, 
inclusive um agrônomo 
residente, enquanto o pe-
queno produtor precisa re-
almente de um pouco mais 
de suporte”.

Em entrevista ao pro-
grama Repórter Nacional, 
transmitido pela Rádio Na-
cional e pela TV Brasil, Ri-
beiro lembrou que o banco 
vai destinar R$200 bilhões 
ao Plano Safra 2022/2023 
– valor 48% superior aos 

R$135 bilhões anunciados 
na safra anterior.

A proposta, segundo ele, 
é ofertar suporte financeiro 
para que o pequeno produ-
tor possa produzir mais e 
melhor, gerando emprego e 
renda.

Outra iniciativa citada 
pelo presidente do BB é o 
lançamento das chamadas 
Carretas Agro. Ao todo, 
cinco carretas percorrem 
atualmente o país ofertando 
crédito e também conheci-
mento, por meio de parce-
rias com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Se-
nar) e a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa).

Plataforma Broto – 

Produtores rurais de 
Engenheiro Coelho

Ribeiro comentou ainda 
sobre a Plataforma Broto, 
ambiente digital que tem 
como tarefa conectar produ-
tores rurais, prestadores de 
serviço, revendedores e for-
necedores. De acordo com o 
banco, são mais de 740 mil 
acessos e R$1,6 bilhão em 
negócios realizados.

“Quando falamos no 
agronegócio brasileiro, esta-
mos falando em um grande 
ecossistema. Vendedores de 
adubos, fertilizantes, ração 
de animal, máquinas e equi-
pamentos agrícolas. A ideia 
é tentar colocar em uma 
única plataforma um hub de 
soluções para o agronegócio 
brasileiro”, destaca.

Enquanto a cidade de Limeira aparece na terceira posição das cidades mais transparentes, 
Engenheiro Coelho figura nas últimas colocações

Fausto Ribeiro concedeu entrevista ao programa Repórter Nacional

DIVULGAÇÃO
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O investidor 360°

Fundo de emergência: como e onde investir? 
Ter uma reserva finan-

ceira para utilizar em mo-
mentos de necessidade é 
algo importante na vida 
de qualquer pessoa. Afi-
nal, o objetivo do fundo 
emergencial é manter uma 
quantia investida para que 
você lide com eventuais 
problemas sem apertar seu 
orçamento.

Mas onde investir o di-
nheiro do fundo de emer-
gência? Esta é uma per-
gunta apropriada, já que 
existem diversos detalhes 
a considerar.

Por exemplo, é preciso 
escolher um investimento 
que seja seguro e apresen-
te alta liquidez. Do contrá-
rio, há o risco de não poder 
contar com o valor quando 
precisar dele.

Então, que tal apren-
der tudo sobre o assunto 
e descobrir como e onde 
investir o seu fundo de 
emergência para manter 
uma vida financeira mais 
tranquila e segura? Confira 
a partir de agora!

Por que o fundo de emer-
gência é importante?

O fundo emergencial 
é, como você já sabe, um 
montante que deve per-
manecer disponível para 
resgate imediato para ur-
gências dos mais diversos 
tipos. Seja a perda de um 
emprego, problemas com 
a casa ou o carro, entre 
outros – é sempre impor-
tante contar com esta re-
serva para evitar apertos 
financeiros.

Normalmente, é indi-
cado que a reserva finan-
ceira seja composta por 6 
meses da sua renda ou dos 
seus custos mensais. Para 
autônomos, por exemplo, 
e outros profissionais que 
não possuem uma previsi-
bilidade de ganhos, o fun-
do de emergência pode ter 
até 12 meses da sua renda 
mensal.

Agora que você já sabe 
o que é o fundo de emer-
gência, vale a pena falar 
um pouco mais sobre a 
relevância desta reserva 
– tão negligenciada por 
muitos – para o seu plane-
jamento financeiro.

Veja o que o fundo de 
emergência pode propor-
cionar a você:

Liberdade financeira
Ter um dinheiro reser-

vado promove maior in-
dependência e evita situa-
ções desagradáveis, como 
a de pedir ajuda financeira 
para alguém conhecido. 
No caso de empréstimos, 
é ainda mais complicado 
– por conta do pagamento 
de juros.

Logo, é possível que 
você saia da emergência 
endividado e precise man-
ter o orçamento apertado 
por mais tempo. Não é o 
que acontece quando há 
uma reserva montada es-
pecialmente para momen-
tos de dificuldade, não é 
mesmo?

Equilíbrio na crise
Em situações de crise, 

o fundo emergencial é ain-
da mais importante. Além 
do suporte financeiro, ele 
ajuda a manter o contro-
le emocional em períodos 
desafiadores. Não é fácil 
enfrentar problemas nas 
finanças, mas com ele fica 

mais confortável.
Como citamos, é indi-

cado que você poupe de 6 
meses a 1 ano do seu cus-
to de vida na reserva de 
emergência. Então, em um 
momento crítico, alguém 
que tenha o valor reser-
vado consegue ficar mais 
tranquilo e seguro para to-
mar decisões financeiras.

Suporte para pessoas e 
empresas

Não são apenas as pes-
soas físicas que se bene-
ficiam do fato de saber 
como e onde investir um 
fundo de emergência. Ele 
também é necessário para 
as empresas – que podem 
viver desafios em relação 
às receitas em alguns mo-
mentos.

Assim, contar com 
uma quantia para garantir 
pagamentos e manter um 
fluxo de caixa satisfatório 
é uma forma que os negó-
cios têm de manterem o 
equilíbrio mesmo em um 
mercado sazonal. De fato, 
as reservas se tornam in-
dispensáveis para quem 
busca estabilidade.

Como e onde investir o 
fundo de emergência?

Se você gostou de co-
nhecer o conceito de fun-
do de emergência e tem 
interesse em montar o 
seu, chegou a hora de sa-
ber como e onde investir 
o dinheiro. O mercado fi-
nanceiro apresenta muitas 
opções e nem todas são 
adequadas para esse ob-
jetivo.

Afinal, a reserva para 
emergências apresenta 
particularidades relevan-
tes. Não é aconselhável, 
por exemplo, manter a re-
serva em investimentos de 
renda variável. Eles apre-
sentam maiores riscos e 
não facilitam a tarefa de 
resgatar o dinheiro a qual-
quer momento.

Por isso, dois aspectos 
essenciais para saber onde 
investir são a liquidez e a 
segurança. Geralmente, 
ativos de renda fixa ser-
vem bem às necessidades. 
Entretanto, nem todos eles 
cumprem os requisitos.

Conheça algumas das 
melhores opções:

Fundos DI
Fundos DI são um tipo 

de fundos de investimen-
to. Trata-se de uma mo-
dalidade coletiva na qual 
o capital investido por um 
grupo é alocado em de-
terminados ativos. Nesse 
tipo específico, o portfó-
lio foca em títulos que 
rendam de acordo com a 
Selic ou o CDI.

Assim, uma das carac-
terísticas dos fundos DI é a 
segurança, pois eles man-
têm o patrimônio investi-
do em aplicações da renda 
fixa. Eles também apre-
sentam liquidez diária. Ou 
seja, os resgates podem ser 
solicitados praticamente a 
qualquer momento do dia.

Tesouro Selic
Outra opção onde se 

costuma alocar o fundo 
de emergência é o Tesou-
ro Selic. Ele é um título 
público emitido pelo Go-
verno Federal por meio do 
programa Tesouro Direto. 
Um de seus principais as-

Cassiano Bodini

pectos é a liquidez.
Os resgates do Tesouro 

Selic podem ser solicitados 
todos os dias úteis, sem per-
das do valor investido ou 
dos rendimentos conquista-
dos até o momento. Então, 
oferece o conforto que se 
deseja para investir a reser-
va emergencial.

Vale destacar que o Te-
souro Selic também está 
entre os investimentos mais 
seguros do mercado, já que 
é oferecido pelo próprio 
Governo Federal do país.

CDBs de liquidez diária
Por fim, além dos fun-

dos DI e do Tesouro Selic 
existe a opção de investir 
seu fundo de emergência 
em bancos privados – es-
pecificamente em títulos de 
CDB com liquidez diária. 
O funcionamento é seme-
lhante ao que apresentamos 

anteriormente.
Você também pode pedir 

resgates sem perder rendi-
mentos e a alternativa é um 
investimento seguro. Ainda 
que o banco emissor não 
apresente tanta segurança, o 
título é coberto pelo Fundo 
Garantidor de Crédito.

Fique atento apenas ao 
fato de que existem diver-
sas alternativas de CDB no 
mercado e nem todos apre-
sentam liquidez diária. Por-
tanto, certifique-se de colo-
car sua reserva em um título 
desse tipo.

A poupança é uma boa 
opção?

É comum ter dúvidas 
sobre deixar o fundo de 
emergência em uma conta 
poupança. De fato, ela apre-
senta algumas particularida-
des interessantes – como a 
liquidez e a segurança. En-

tretanto, acaba não se tor-
nando uma boa opção.

O motivo é que existem 
aplicações com as mesmas 
vantagens da poupança e, 
ao mesmo tempo, mais in-
teressantes em termos de 
rentabilidade. Então, por 
que não aproveitar os bene-
fícios e ainda ter um rendi-
mento a mais?

Os títulos que apresen-
tamos têm facilidades se-
melhantes às da poupança 
e oferecem taxa de juros 
maior para os investidores. 
Desse modo, você deixa 
sua reserva segura e dimi-
nui os riscos de perder di-
nheiro para a inflação – o 
que pode acontecer com 
maior frequência na cader-
neta de poupança.

Você acompanhou al-
gumas informações fun-
damentais sobre o que é 

e onde investir o fundo de 
emergência. E entendeu a 
importância desta soma 
para o seu planejamento 
financeiro.

Então comece o quanto 
antes a organizar o seu con-
forto financeiro para mo-
mentos desafiadores a par-
tir da formação da reserva 
emergencial. Afinal, sempre 
vale a pena estar preparado 
para imprevistos!

Você quer ajuda perso-
nalizada para encontrar as 
melhores opções para alo-
car sua reserva de emergên-
cia e para realizar outros 
objetivos financeiros? Entre 
em contato com a equipe da 
Valor Investimentos – uma 
das melhores assessorias de 
investimento do país – e re-
ceba todo o suporte neces-
sário para fazer escolhas de 
investimento cada vez mais 
inteligentes!
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Em homenagem ao seu principal aeroporto, Azul 
homenageia Campinas com nome em aeronave

 Campinas

Nesta quinta-feira, 14, 
Campinas comemorou 
mais um ano em sua his-
tória, completando 248 
anos. Nesta mesma sema-
na, a Azul Linhas Aéreas 
presenteou o município 
e toda a região de Cam-
pinas com o batismo de 
uma aeronave que rece-
beu o nome “Céu azul de 
Campinas”.

O prefeito de Cam-
pinas, Dario Saadi e o 
prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis, estiveram 
presentes lado a lado na 
cerimônia de apresenta-
ção no hangar da empre-
sa. “Fico feliz em parti-
cipar deste momento que 
me fez recordar a minha 
presença no vôo inau-
gural da Azul, em Vira-
copos, e ver de perto o 
quanto a Cia aérea cresce 
na nossa região, gera em-
pregos e renda. Parabéns 
Azul, Campinas e Região 
Metropolitana de Campi-
nas”, diz Gustavo.

Executivos da compa-
nhia aérea e autoridades 
da cidade também par-
ticiparam, assim como 
a presença especial do 
quinteto de cordas da 
Orquestra Sinfônica de 
Campinas.

Além do nome come-
morativo da aeronave, a 
companhia anunciou a 
parceria entre a Azul e a 
prefeitura de Campinas, 
com objetivo de ofere-
cer estágio para jovens 
em manutenção de aero-
naves, além de financias 
bolsas de estudo para me-
cânicos de aviões.

“Campinas é a casa da 
Azul, que apostou na ci-
dade desde o seu primeiro 
voo, em 15 de dezembro 
de 2008. A companhia 
nunca mediu esforços 
para fomentar o Turismo 
na cidade e tornar o ae-
roporto de Viracopos um 
dos terminais mais movi-
mentados do país. Como 
não poderia ser diferente, 
Viracopos é o principal 
hub da companhia, que 
conta atualmente com 
uma média diária de 155 
voos diários e diretos da 
Azul para mais de 60 des-
tinos no Brasil e no Exte-

A companhia também anunciou a parceria entre a Azul e a prefeitura de Campinas

DIVULGAÇÃO

Apresentação ocorreu no hangar da empresa

rior”, disse a empresa em 
nota, na semana passada.

“Mas não é apenas no 

aeroporto que se pode 
notar o investimento da 
Azul em Campinas. A 

empresa construiu na ci-
dade dois importantes 
espaços para o desenvol-

vimento do setor aéreo e 
de profissionais que tra-
balham na companhia: o 

Hangar de manutenção e 
a universidade corporati-
va UniAzul”, conclui.
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Pedreira é a 12ª cidade no ranking de Desenvolvimento  
Sustentável do País e a primeira do Circuito das Águas

Festival de Inverno começa neste fim de semana

 Pedreira

 Amparo

Pedreira ocupa a 12ª 
colocação do ranking na-
cional, no Índice de De-
senvolvimento Sustentável 
das Cidades (IDSC-BR), 
que foi divulgado no dia 08 
de julho. A nota da Flor de 
Porcelana foi 63,40, entre a 
máxima que é 100. A dife-
rença para a primeira colo-
cada (São Caetano do Sul 
- 65,62) é de apenas 2,22. 
É ainda a primeira classifi-
cada do Circuito das Águas 
Paulista. A posição alcan-
çada se refere ao desempe-
nho nos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS), formulados pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a pesquisa 
foi realizada entre as 5.570 
Cidades brasileiras.

De acordo com o IDSC-
-BR, Pedreira está na déci-
ma segunda posição nacio-
nal, com 63,40, por ter se 
destacado nos ODS como: 
Água Limpa e Saneamen-

to (81,46); Energia Lim-
pa e Renovável (79,57); 
Cidades e Comunidades 
Sustentáveis (79,16); In-
dústria, Inovação e Infra-
estrutura (77,36); Saúde e 
Bem-Estar (73,21); Ação 

Contra a Mudança Global 
do Clima (73,18), além de 
Vida na Água (98,06). Pelo 
Portal do órgão elaborador 
do Índice, o usuário pode 
comparar entre Cidades, 
Estados, Regiões, e até 

mesmo biomas diferentes, 
quanto ao nível de desen-
volvimento sustentável.

O prefeito da cidade, 
Fábio Vinicius Polidoro, 
se mostrou entusiasmado 
com a posição atingida 

pelo município. “A admi-
nistração recebe esse ín-
dice com enorme alegria, 
pois tem trabalhado na 
implementação de ações 
que possibilitam o cresci-
mento e o desenvolvimen-
to econômico, observando 
atentamente os cuidados 
essenciais da sustentabili-
dade e respeitando o meio 
ambiente. A pontuação nos 
ODS principais reflete cla-
ramente os investimentos 
efetuados em saneamen-
to básico, infraestrutura, 
meio ambiente e inovação. 
Nosso Programa de Tra-
balho tem sido pautado 
por iniciativas que prepa-
ram de forma abrangente 
e transformadora, Pedreira 
para o futuro. A vida das 
pessoas acontece na Cida-
de, por isso, tem de se ofer-
tar melhor qualidade de 
vida e ampliar a eficiência 
dos serviços à população”, 
esclarece Fábio Polidoro.

O Festival de Inverno 
de Amparo começou. A 
partir de hoje, até o dia 
31 de julho, na Praça Pá-
dua Salles, a cidade rece-
be apresentações musi-
cais, teatrais e de dança 
em 4 palcos durante os 
16 dias de duração do 
Festival.

Para marcar a vol-
ta presencial do evento, 
após suspensão do even-
to devido à pandemia de 
Covid-19, o Festival terá 
apresentações de nomes 
reconhecidos nacional-
mente, como Fernando e 
Sorocaba, Paula Fernan-
des, Jorge Aragão, Eras-
mo Carlos, Teatro Mági-
co, Demônios da Garoa e 
Roupa Nova.

Além disso, artistas 

locais e da região tam-
bém se apresentarão nos 
16 dias de festival, o que 
reconhece, valoriza e in-
centiva a arte, a música e 
a cultura local.

A programação tem 
início às 15h e durante 
toda a tarde os diversos 
palcos recebem mui-
tas atrações. O destaque 
do dia fica para Erasmo 
Carlos, às 20h, no Palco 
Marçal Aquino, que é o 
palco principal no esta-
cionamento da Praça Pá-
dua Salles.

No domingo, 17, o 
destaque é o show da 
Paula Fernandes, às 20h. 
Confira toda a progra-
mação no site gazetare-
gional.com.br ou mídias 
oficiais do município.

Tecnologia e 
administração pública

Nesta semana o Pri-
meiro Encontro de Tec-
nologia para Educação e 
Segurança Pública reu-
niu diversas autoridades 
em Campinas. O Prefei-
to de Jaguariúna, Gusta-
vo Reis, esteve presente 
e pode conhecer novas 

ferramentas e soluções 
tecnológicas que podem 
auxiliar ainda mais as 
Prefeituras na gestão da 
cidade. 

Convenções
No último sábado de 

julho, dia 30, ocorre a 
Convenção Rodrigo Go-
vernador no ginásio do 

Ibirapuera, a partir das 
9h.

Voto em trânsito
Municípios com elei-

torado superior a 100 mil 
pessoas devem habilitar 
locais de votação con-
vencionais ou específicos 
para o recebimento do 
voto em trânsito, permiti-

do somente nessas locali-
dades. A data está previs-
ta no calendário eleitoral. 

Lula e Bolsonaro
Mais de 80% de eleito-

res que declaram voto no 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) ou no 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) dizem estar seguros 

de que não mudarão seus 
votos até outubro, quan-
do serão realizadas as 
eleições 2022. Os núme-
ros são da pesquisa BTG 
Pactual/FSB Pesquisa, 
divulgada na segunda-
-feira, 11.

Coronavac
A Agência Nacional 

de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) aprovou 
por unanimidade nesta 
quarta-feira, 13, a apli-
cação da vacina Coro-
navac, contra a Covid-
-19m em crianças de 3 
a 5 anos de idade. É a 
primeira vacina aprova-
da no Brasil para essa 
faixa etária.

 Bastidores do poder

Os palcos do Festival levam os nomes de artistas locais

Em Campinas, Luciano Szafir recebe Inês Galvão em sua casa
Residência do apresentador é palco para seu programa que é companhia no 
almoço de sábado, de forma ser simples, direta e com muito bom humor

Casa Szafir 

Neste sábado, 16, o programa 
‘Casa Szafir’ que vem conquis-
tando o público do interior de 
São Paulo e Baixada Santista, 
pelo canal VTV, das 13h15 às 
14h15, receberá ninguém mais 
ninguém menos que Inês Galvão.
A atriz mineira iniciou a carrei-
ra na década de 70 já na televi-

são em “Planeta dos Homens”. 
Desde então, atuou destaques 
como “Viva o Gordo”, “Bebê a 
Bordo”, “Rainha da Sucata”, 
“Sexo dos Anjos”, “Quatro por 
Quatro” e outros. Agora, 18 
anos depois de sua última no-
vela (Uga-Uga), ela planeja vol-
tar às telas e está se preparan-

do para isso.
Szafir e a atriz vão conversar 
sobre temas relevantes, astro-
logia e ainda ensinar a prepara 
uma receita deliciosa de Raba-
da.
Assista ao programa Casa Sza-
fir pela televisão, canal no You-
Tube da VTV em https://bit.ly/

VTVAOVIVO e canal no YouTube 
da Casa Szafir em https://bit.
ly/YOUTUBECASASZAFIR.
Os episódios ficarão disponí-
veis posteriormente também 
na página do Facebook Casa 
Szafir  https://www.facebook.
com/casaszafir e canal do You-
Tube Casa Szafir.

A posição alcançada se refere ao desempenho nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Let’s Dance
Cosmópolis

Neste sábado, 16, no 
Salão Social do Cosmo-
politano, acontece mais 
uma edição do aguarda-
do Let’s Dance, com o 
melhor dos anos 70, 80 
e 90. A animação é por 
conta do DJ Véio, com 
a participação especial 
do DJ Allex K.

A entrada para os só-
cios é livre. O público 
em geral pode garantir 
seu convite antecipada-
mente na Jamar Calça-
dos e na secretaria do 
clube. O valor é de $25.

Reserva de mesas na 
secretaria: (19) 97401-
9388.

 Cosmópolis
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Economia

Empreendedores tem momento de crédito 
positivo e não devem ter medo Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Nestes últimos meses 
o que temos visto no Bra-
sil e um cenário positivo 
com relação a concessão 
de crédito para aqueles 
que tem a coragem de 
investir e seguir crescen-
do. Começar um negócio 
do zero no Brasil já não 
é mais tão amedrontador 
ou uma missão tão louca 
quanto já foi no passado. 
Ainda que siga sendo um 
desafio imenso, por todas 
as situações que surgem 
em nosso país para difi-
cultar a vida dos peque-
nos negócios, mas hoje 
já há caminhos que não 
existiam até um passado 
muito recente.

Hoje pequenos em-
preendedores possuem 
uma vastidão de linhas de 
crédito e de condições de 
fortalecimento dos seus 
negócios através de ta-
xas menores de juros em 
nosso país. E ao menos o 
que vemos é que os ven-
tos da melhora, quando o 
assunto é crédito, seguem 
soprando.

Nesta semana tivemos 
uma notícia muito po-
sitiva vindo do Senado 
Federal, em Brasília. Foi 
aprovada na última quar-
ta-feira (13) uma medida 
provisória que cria novas 
linhas de crédito para pes-
soas físicas e microem-
preendedores individuais.

O Programa de Simpli-
ficação do Microcrédito 
Digital para Empreende-
dores, como foi nomeado 
o programa criado através 
da MP, permite que este 
público possua acesso a 
taxas de juros inferiores 
com relação as já pratica-
das no mercado para pes-
soa física e empreendedo-
res de pequeno porte.

Agora microempreen-
dedores individuais pode-
rão fazer empréstimos de 

até 4,5 mil reais garantidos 
pelo Fundo Garantidor de 
Microfinanças - FGM com 
taxas de 3,6% ao mês e um 
prazo de 24 meses para re-
alizar o pagamento.

“Nós estamos estimu-
lando o microempreende-
dor. Quando a gente fala 
do microempreendedor, 
vale destacar que o que 
mais vale não é a garantia, 
o aval, mas o talento das 
pessoas. O que o governo 
está fazendo é permitir 

que ele possa empreender 
e não precise mais de au-
xílio”, afirmou o senador 
Wellington Fagundes.

Essa visão dos políticos 
de estimularem o acesso 
de micro e pequenos em-
preendedores ao crédito e 
a renda reflete toda uma 
mudança de visão na so-
ciedade brasileira. Se an-
tes o pequeno empreen-
dedor era um trabalhador 
invisível para a maioria 
das situações, hoje se en-

tende que é ele quem gera 
renda e movimenta a eco-
nomia nacional.

E em um país tão gran-
de quanto o Brasil, manter 
uma parcela tão grande da 
população sem ser vista era 
uma verdadeira estratégia 
para o fracasso nacional.

Por outro lado, o em-
preendedor brasileiro pa-
rece comungar da mesma 
visão, uma vez que quase 
metade dos empréstimos 
solicitados em maio tem 

como objetivo empreen-
der. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela 
Provu, 45,6% dos pedi-
dos de crédito no Brasil, 
em maio, foram realizados 
por pessoas interessadas 
em melhorar ou começar o 
próprio empreendimento.

Portanto sai da visão 
tradicional que muitos 
possuem de conseguirem 
crédito para comprarem 
alguma coisa que não irá 
gerar renda futura. Estes 
entenderam que a melhor 
forma de se pagar um em-
préstimo é fazê-lo (o em-
préstimo) para obter uma 
renda que conseguirá den-
tre outras coisas pagá-lo.

Novas linhas de crédi-
to, um maior número de 
pessoas investindo, parece 
que a realidade do empre-
endedor brasileiro está se 
renovando no Brasil. Por-
tanto, basta para aqueles 
que já estão no mercado o 
caminho é sempre ter um 
bom planejamento e boas 
estratégias pra maximizar 
suas oportunidades de lu-
crar com tudo isso.

Para quem deseja ini-
ciar seu próprio negócio 
o certo é ter uma boa vi-
são e mercado e entender 
quais caminhos deve tri-
lhar para então começar 
sua jornada de indepen-
dência financeira com o 
pé direito.
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Todos os trabalhado-
res formais, com registro 
em carteira, têm direito às 
férias após 12 meses de 
trabalho, que é chamado 
de período aquisitivo. De-
vendo ter direitos de sair 
de férias quando comple-
tar um período aquisitivo e 
a empresa terá a partir de 
então mais 12 meses para 
conceder o descanso.

Geralmente, o traba-
lhador escolhe uma data 
e ‘negocia’ com o empre-
gador o que for bom para 
ambas as partes. É impor-
tante ressaltar que a lei de-
termina que se o emprega-
dor não conceder as férias 
nesse ‘prazo legal’ terá de 
pagar o período das férias 
em dobro.

Após os 12 meses de 
trabalho, por lei, a empre-
sa deve conceder 30 dias 
de descanso remunerado, 
podendo ser fracionado es-
sas férias em três ocasiões. 

A regra determina que 
um dos períodos não pode 
ser menor do que 14 dias. 
Os demais períodos não 
podem ser menores do que 
cinco dias.

O mais comum é o tra-
balhador tirar férias de 15 
dias em uma determinada 
época e depois mais duas 
vezes – por exemplo, mais 
um período de 10 e outro 
de cinco dias, ou de oito e 
sete dias, respectivamente.

É importante saber que 
o trabalhador precisa con-
cordar com o fraciona-
mento das férias. Isso não 
pode ser imposto pelo em-
pregador.

Que dia posso entrar em 
férias? A legislação proíbe o 
início das férias em dias que 
antecedem feriados ou re-

pouso semanal remunerado, 
ou seja, as férias não podem 
começar em um sábado ou 
domingo, nem na quinta-
-feira e nem na sexta-feira.

O comunicado de fé-
rias, obrigatoriamente 
deve ser feito pelo empre-
gador com antecedência 
de 30 dias, devidamente 

documentado. O trabalha-
dor deve apresentar sua 
carteira de trabalho para 
anotação do período.

É bom saber que as fal-
tas ao serviço podem ter 
impacto no direito de fé-
rias. De acordo com o ar-
tigo 130 da CLT, o empre-
gado terá direito a férias na 

seguinte proporção: 30 dias 
corridos, quando não hou-
ver faltado ao serviço mais 
de cinco vezes; 24 dias cor-
ridos, quando houver tido 
de seis a 14 faltas; 18 dias 
corridos, quando houver 
tido de 15 a 23 faltas; 12 
dias corridos, quando hou-
ver tido de 24 a 32 faltas. 

Não é considerada fal-
ta ao serviço a licença 
compulsória por motivo 
de maternidade ou aborto, 
por motivo de acidente do 
trabalho ou de enfermidade 
atestada pelo INSS, a au-
sência justificada pela em-
presa, durante suspensão 
preventiva para responder a 
inquérito administrativo ou 
de prisão preventiva, quan-
do o réu não for submetido 
ao júri ou absolvido.

Empregados estudantes 
menores de 18 anos têm di-
reito de fazer coincidir suas 
férias com as escolares.

Com relação ao salário, 
todo trabalhador tem direi-
to a receber um terço (1/3) 
do valor do salário a título 
de férias. Portanto, recebe-
rá o salário do mês mais 
o valor correspondente ao 
pagamento das férias.

O adiantamento salarial 
e o abono de férias devem 
ser feitos em até dois dias 
antes do início do período 
de férias.

Se o trabalhador recebe 
o salário, por exemplo, no 
dia 10 e vai tirar férias no 
dia 5, já no dia 3 a empresa 
terá de efetuar o pagamen-
to tanto das férias como do 
salário do mês.

Espero ter ajudado um 
pouco sobre essa questão, 
na próxima edição falarei 
um pouco mais sobre esses 
direitos.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Quem tem direito as férias, 
quando e valores a receber

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

Muitas empresas que 
usam mecanismos virtu-
ais de venda, como por 
exemplo Facebook ou 
Instagram praticam o que 
eles chamam de estraté-
gia de marketing, mas na 
verdade apresentar o pre-
ço dos produtos apenas 
por inbox é crime e fere 

a Lei 13.543/2017, onde 
diz que nenhuma empresa 
pode ocultar ou dificultar 
o acesso do consumidor 
ao valor de uma mercado-
ria ou serviço.

A empresa que prati-
ca este ato está sujeita a 
penalidades no Procon, 
apreensão dos produtos, 

interdição do estabeleci-
mento comercial ou até 
mesmo responder judi-
cialmente. Tudo porque é 
direito do consumidor ter 
acesso a todas as informa-
ções do produto, de forma 
clara, correta e precisa, 
portanto o preço inbox 
informado de forma priva-

da, possibilita a aplicação 
de preços diferentes a um 
mesmo produto, contra-
riando ainda os artigos 6º 
e 66º do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC).

Contudo, como toda 
regra, existem exceções, 
e alguns serviços permi-
tem a indicação do pre-

ço individualizada, pois 
é preciso de informações 
pessoais para que seja 
possível fazer um orça-
mento, como em trata-
mentos estéticos e proje-
tos de arquitetos.

Existem também, al-
gumas profissões regula-
mentadas pelos conselhos 

nacionais que não autori-
zam a exposição de preços 
em sites e redes sociais.

Por isso, cada caso 
deve ser analisado indivi-
dualmente.

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

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocaciaPreço “Inbox” é crime!
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Direitos

único. A consumação 
ocorre com a fabricação, 
venda, exposição à venda 
ou entrega da substância 
nociva ao mercado de 
consumo ou ao consu-
midor individualmente 

considerado. A tentativa 
é admitida quando, por 
circunstâncias alheias à 
vontade do agente, a fa-
bricação é interrompida 
ou a venda é impedida.

No “Caput”, em razão 

da pena mínima previs-
ta, é cabível a suspensão 
condicional do processo 
(art. 89 da Lei 9.099/95). 
A modalidade culposa, 
por sua vez, por ter a 
pena máxima em abstra-

to não superior a 2 anos, 
constitui infração de me-
nor potencial ofensivo, 
estando sujeita ao rito 
sumaríssimo e de com-
petência dos Juizados 
Especiais Criminais

Professor Fernando Capez. 
Fernando Capez é Procurador de Justiça aprovado em primeiro lugar no concurso 

de 1987. Mestre e doutor em direito. Professor e palestrante nacional e internacional. 
Autor e coordenador de diversas obras jurídicas. Deputado Estadual por três 

mandatos, tendo sido o mais votado no pleito de 2014 e eleito Presidente da Assembleia 
Legislativa para o biênio 2015/2017. Atualmente está licenciado da Secretaria 

Estadual de Defesa do Consumidor e da Presidência do Procon-SP

Outras substâncias 
nocivas à saúde

DECKS
MÓVEIS EM GERAL
MÓVEIS PLANEJADOS
MÓVEIS EM METALON
PERGOLADOS

SEU SONHO NA MEDIDA CERTA!

ART NOBRE

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

    CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS:    

DIVULGAÇÃO

Assim como nos de-
mais crimes estudados no 
Título VIII, Capítulo III, 
do Código Penal, o pre-
sente delito tem como ob-
jetividade jurídica a saú-
de pública. Por ser crime 
comum, qualquer pessoa 
poderá ser o sujeito ativo, 
enquanto a coletividade e 
o consumidor individual-
mente prejudicado serão 
os sujeitos passivos. Os 
verbos nucleares do tipo 
são: “fabricar”, “vender”, 
“expor à venda”, “ter em 
depósito para vender” ou, 
de qualquer forma, “en-
tregar a consumo” subs-
tância nociva à saúde, 
ainda que não destinada à 
alimentação ou a fim me-
dicinal. Neste caso, ex-
cluem-se os produtos ali-
mentícios e medicinais, 

pois ambos se encontram 
abrangidos no CP, arts. 
272 e 273.

O crime é de perigo 
abstrato, uma vez que o 
dano à coletividade é pre-
sumido no caso de reali-
zação da conduta típica. 
É norma penal em bran-
co, tendo em vista que o 
trecho “ou qualquer outra 
não expressamente permi-
tida pela legislação sani-
tária” remete à norma re-
gulamentadora sem a qual 
não é possível saber qual 
é a conduta vedada.

O elemento subjetivo 
do tipo é o dolo, consis-
tente na vontade livre e 
consciente do agente de 
praticar as condutas pre-
vistas no tipo. A modali-
dade culposa é admitida 
e prevista no parágrafo 

Art. 278 - Fabricar, vender, expor à venda, 
ter em depósito para vender ou, de qualquer 
forma, entregar a consumo coisa ou 
substância nociva à saúde, ainda que não 
destinada à alimentação ou a fim medicinal:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de dois meses a um ano
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Saúde e Bem-estar

Fitoterápicos na menopausa podem ser 
os verdadeiros aliados da mulher adulta

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

Dê adeus as ondas de 
calor, ressecamento vagi-
nal, perda de libido, insô-
nia, palpitações e outros 
inconvenientes que a me-
nopausa traz. Desde a úl-
tima menstruação regular 
para a interrupção com-
pleta envolve alterações 
hormonais significativas 
interligadas as alterações 
psicológicas e fisiológi-
cas, como também impor-
tantes alterações no mi-
crobioma intestinal.

Mas como tratar?
Além do tratamento 

médico com recursos de 
reposição hormonal ou 
não, o nutricionista pode 
ajustar as vitaminas mi-
nerais e compostos bioa-
tivos, bem como usar os 
fitoterápicos, principal-
mente os fitoestrogênios 
que contribuem na regula-
ção hormonal.

O que são fitoterápicos?
São produtos obtidos a 

partir de plantas, do pro-
cessamento de matérias-
-primas vegetais. Existem 
documentos que eviden-
ciam que há milhares de 
anos já usávamos plantas 
no processo terapêutico e 
em rituais de cura.

As plantas e suas dife-

rentes partes apresentam 
ativos, classificados con-
forme sua origem e me-
canismo de ação, ou seja, 
como e onde agem no 
nosso corpo. 

QUAL A DIFEREN-
ÇA DO CHÁ CASEIRO?

As plantas contêm vá-
rios ativos, os chás nor-
malmente concentram 
uma quantidade variada, 
porém não há como as-
segurar a concentração 
de um ativo específico e 
no Brasil, os chás são ali-
mentos e não fitoterápi-
cos. No entanto também 
apresentam dosagem ideal 
de consumo e toxicidade.

É seguro usar?
Sim, o uso é assegura-

do a partir de pesquisas e 
estudos com plantas me-
dicinais cuja segurança e 
eficácia são baseadas na 
clínica e em evidências 
científicas, regulamen-
tas pela legislação RDC 
26/2014, da ANVISA. 
Para ser considerado um 
fitoterápico precisa apre-
sentar eficácia compro-
vada e ser seguro quanto 
a ingestão, sem risco de 
toxicidade.

É bom lembrar que a 
automedicação não é re-

comendada e o ativo deve 
estar autorizados pelo Mi-
nistério da Saúde.

Quais são as plantas 
mais recomendadas na 
menopausa?

O Consenso Global de 
Terapia Hormonal na Me-
nopausa propõe que os 
fitoterápicos conhecidos 
como fitoestrógenos são 
os mais indicados. Uma 
meta-análise recente de-
monstra estudos clínicos 
com mais 6600 mulheres 
e desfechos favoráveis 
após o uso de soja, prin-
cipalmente isoflavonas da 

soja e do trevo vermelho. 
Observaram ainda que o 
uso da isoflavona foi mais 
eficaz, principalmente de 
um de seus componentes a 
genisteína, que se compor-
ta como um “falso hormô-
nio”, engana o corpo como 
se fosse um estrogênio na-
tural (de origem animal) 
se ligando aos mesmos re-
ceptores e diminuindo os 
sintomas da menopausa. E 
ainda reduz o risco de cân-
cer de mama e próstata.

Outro composto muito 
usado é a Angelica sinen-
sis, chamada na China de 
“planta da mulher” por 

melhorar a circulação san-
guínea, auxilia na irregula-
ridade menstrual, diminuir 
a secura vaginal e outros 
sintomas na menopausa.

A Foeniculum vulgare 
(erva doce) também tem 
ação fitoestrogênica, seja 
quando suplementada ou 
uso em pomadas pode re-
duzir diversos sintomas da 
menopausa. Muitos resul-
tados apontam a redução 
de cólicas, dores lomba-
res, menor atrofia vaginal 
(prurido, secura, outros) e 
pode ser indicada na me-
nopausa precoce.

Já o uso de Trifolium 

pratense (trevo vermelho) 
mostra uma boa recomen-
dação na saúde óssea, 
lembrando que a meno-
pausa acelera o preciso de 
desmineralização óssea, e 
ainda age como anti-infla-
matório e alívio dos foga-
chos.

Atualmente muito se 
fala na Morus nigra Lin-
naeus (amora preta), prin-
cipalmente o uso de chá 
das folhas da amoreira 
tem sido indicado para 
aliviar dores de cabeça, 
irritação, aumento da libi-
do e fogachos, ação anti-
-inflamatória e excelente 
hepatoprotetor.

Todavia o uso não 
deve ser indiscriminado 
e opções de tratamento 
alternativos mesmo que 
eficazes necessitam pre-
cisa avaliação clínica, po-
dendo apresentar efeitos 
colaterais severos. Nu-
tricionistas devem ainda 
atender a legislação, pois 
não são todos os fitoterá-
picos que podem ser pres-
critos pela profissional.

Que saber qual o me-
lhor fitoterápico que é 
mais indicado para você? 
Agende sua consulta e 
não sofra mais com os 
indesejáveis sintomas da 
menopausa. 
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Produtores rurais, ago-
ra, podem contar com 
mais uma opção de finan-
ciamento e crédito rural. 
As fintechs, plataformas 
digitais, crescem e ga-
nham a confiança dos bra-
sileiros. O agronegócio, 
assim, passa a ter mais 
oportunidades de desen-
volvimento.

O que é uma fintech?
O termo vem do inglês 

e significa uma junção de 
tecnologia e financiadora. 
Fintechs são espécies de 
bancos digitais que, em 
alguns casos, oferecem 
serviços, como emprés-
timos, financiamentos e 
investimentos.

Quais a vantagens 
das fintechs para o 
agronegócio?

Elas reúnem quem 
precisa de empréstimos 
(tomadores) e investido-
res (emprestadores). To-
dos os processos são fei-
tos dentro dos princípios 
legais do Banco Central, 
salvaguardando todas as 

partes da relação.
Para quem precisa de 

empréstimo e financia-
mento, as taxas de juros 
são mais em conta que as 
dos bancos tradicionais. 
Já emprestar o dinheiro 
é uma espécie de investi-
mento, em que a pessoa 
tem mais ganhos que nos 
outros tipos de aplicações. 

Pequenos e médios 
produtores rurais tendem 
a se beneficiar bastante 
com essa oportunidade, 
pois costumam passar por 
dificuldades na hora de 
pedir créditos em bancos 
tradicionais que, além das 
taxas de juros, exigem vá-
rias garantias.

Com as fintechs, tam-
bém é possível investir 
com mais facilidade em 
equipamentos, com o in-
tuito de fazer o negócio se 
desenvolver.

Exemplos de fintechs 
que atuam no 
agronegócio.

Há fintechs que atu-
am de forma abrangente, 
atuando não só no agro-

negócio, e garantem em-
préstimos com aprovação 
simples e sem burocracias. 

Outras, além de faci-
litar empréstimos especí-
ficos a produtores rurais, 
viabilizam uma espécie 
de “Carteira de Identida-
de Rural”, um documen-
to que utiliza inteligência 
artificial, que entre outras 
funcionalidades, permi-
te, por meio de aplicati-
vo, que o produtor rural 
gerencie todo o processo 
produtivo, desde o plantio 
à venda. Isso propicia me-
lhor tomada de decisão no 
planejamento.

Existem também pla-
taformas exclusivas para 
o mercado agrícola. Fa-
zendo uso de Machine 
Learning e Big Data para 
construírem uma grande 
base de dados do agro-
negócio. Isso tudo para 
facilitar, aos produtores, 
o acesso a créditos rurais.

E assim sendo, contar 
com fintechs no agrone-
gócio é mais uma opor-
tunidade que a tecnologia 
nos proporciona.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

O AGRO E AS FINTECHS

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

Fórum Econômico Mundial aponta riscos em 
negócios devido às mudanças climáticas

Anualmente, o Fórum 
Econômico Mundial (do 
inglês: World Economic 
Forum – WEF) desenvol-
ve um relatório nomeado 
de Global Risk Report, 
expondo para o mundo 
uma projeção dos riscos 
globais que impactam em 
diversos setores. O fórum 
é uma instituição sem fins 
lucrativos, que se reúne 
todos os anos em Davos 
(Suíça), para discutir a 
respeito das demandas 
mais necessárias pela po-
pulação mundial na atu-
alidade. Representantes 
das maiores empresas do 
mundo, políticos, jorna-
listas e intelectuais vol-
tam suas atenções para 
uma série de discussões, 
dentre elas, a pauta am-
biental. O Global Risk 
Report já está na sua 17ª 
edição, e vem servindo de 

guia para as economias 
mundiais se precaverem 
quanto a possíveis cená-
rios de incertezas e, de-
senvolverem um plano de 
ação que será devidamen-
te implementado na agen-
da de cada companhia e/
ou instituição. Na edição 
de 2022 o relatório nos 
traz a seguinte pergunta: 
Qual a perspectiva para 
o mundo nos próximos 3 
anos?

A pergunta instiga 
qualquer curioso, e a res-
posta aborda cenários po-
sitivos e negativos. Den-
tre as expectativas mais 
pessimistas, espera-se 
que ocorra 41.8% de vo-
latilidade e surpresas no 
mercado, e um aumento 
de resultados negativos 
devido ao cenário das 
mudanças climáticas. 
Enquanto, que, em um 

cenário mais otimista, es-
pera-se uma recuperação 
global de 10.7%.

Mas como a economia 
global pode ser afetada?

O Global Risk Report 
também alerta que, além 
das mudanças climáticas 
que impactam as empre-
sas no âmbito ambiental, 
outras variáveis podem 
ter impactos de diferentes 
formas, tais como geopo-
líticos, sociais, tecnoló-
gicos e econômicos. Nos 
próximos 10 anos, espe-
ra-se que as mudanças cli-
máticas tenham um peso 
muito grande nas agendas 
ambientais, e que o maior 
impacto nas economias 
mundiais seja devido a fa-
lhas nas ações climáticas, 
seguido por eventos de 
tempo extremo e perda da 
biodiversidade.

As mudanças climáti-
cas ficam a frente na pre-
ocupação dos impactos 
econômicos em curto, mé-
dio e longo prazo, e tais 
impactos são descritos na 
figura 1, onde mostra que 
de 0 a 2 anos eventos ex-
tremos e falha nas ações 
climáticas terão 31.1% e 
27.5% de chance de ser 
uma ameaça econômica, 
respectivamente. Na pro-
jeção de 2 a 5 anos, ob-
serva-se que as falhas nas 
ações climáticas e eventos 
extremos têm porcenta-
gem muito parecidas 35.7 
e 34.6% respectivamente, 
e neste cenário mais lon-
gevo aparece, com 16.4% 
e 13.5%, os danos ao meio 
ambiente humano e perda 
de biodiversidade, res-
pectivamente. O esperado 
para o período de 5 a 10 
anos é de que as maiores 

crises devam ser de fato 
ambientais. Falhas das 
ações climáticas, eventos 
extremos e perda de biodi-
versidade, seguem em pri-
meiro lugar, com 42.1%, 
32.4% e 27% respecti-
vamente. Entretanto, em 
um cenário mais longo, 
aparecem na lista a crise 
dos recursos naturais e os 
danos do homem ao meio 
ambiente 23% e 21.7%, 
respectivamente. Hoje, 
já temos visto os efeitos 
das mudanças climáti-
cas no nosso dia a dia. 
O aumento, dos eventos 
extremos estão sendo ob-
servados ano após ano no 
Brasil, vivenciamos uma 
das maiores crises hídri-
cas dos últimos tempos, 
e tal fenômeno colocou 
em risco diversos setores 
da economia brasileira. 
Além do mais, diversos 

outros fenômenos climáti-
cos ainda vão impactar as 
atividades no país.

LEIA TAMBÉM: 
MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 
PODEM CUSTAR 
US$ 17 TRILHÕES À 
AMÉRICA DO SUL

Fonte: 
- Fórum Econômico 

Mundial aponta riscos em 
negócios devido às mu-
danças climáticas – Por-
tal Tratamento de Água – 
Publicado em 11 de julho 
de 2022

https://tratamentode-
agua.com.br/forum-eco-
nomico-mundial/?utm_
source=newsletter&utm_
m e d i u m = R D _ J u -
lho05&utm_campaig-
n=RD_Julho05 

Relatório do Fórum Econômico Mundial mostra a projeção dos riscos globais que impactam em diversos setores. Na 
edição de 2022, o relatório nos traz a seguinte pergunta: Qual a perspectiva para o mundo nos próximos 3 anos?
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Esporte Morungabense

Categoria sub 11 do Guarani FC participa de 
torneio com grandes clubes do Brasil 

Campeonato Paulista sub 11 e 
sub 14 começa no dia 7 de gosto e 
contará com 55 clubes e 110 equipes 

Esportes

Prof. Julio do 
Vadu

Equipe sub 11

DIVULGAÇÃO

Entre os dias 13 e 17 de 
julho a categoria sub 11 do 
Guarani FC disputa a ter-
ceira edição do Leme Cup, 
um dos maiores torneios 
de futebol de base sub 11 
do Brasil. Na oportunidade 
estarão participando gran-
des clubes do Brasil, ou 
seja, Atlético Mineiro, S E 
Palmeiras, São Paulo FC, 
Santos FC, Fluminense RJ, 
Coritiba, Escola de Leme e 
Guarani FC.

A competição é organi-
zada pela secretaria de es-
portes da cidade de Leme 
e é disputada no estádio 
municipal “Bruno Lazza-
rini” em formato de gru-
pos, sendo que, no grupo 
A estão Atlético Mineiro, 
São Paulo F C, Guarani F 
C e Santos F C, pelo gru-
po B estão Palmeiras, Flu-
minense, Coritiba e Leme. 
Em sua primeira fase as 
equipes jogam dentro do 
próprio grupo em jogos 
únicos, só de ida, onde 
classificam-se para as semi 
finais as duas equipes mais 
pontuadas de cada grupo. 
Na segunda fase haverão 
os cruzamentos dos grupos 
da seguinte forma, 1º A x 
2º B, 1º B x 2º A. Haverá 
também as disputas das 
equipes que forem derrota-
das na primeira fase. 

O Leme Cup 2022 con-
ta com aproximadamente 
160 garotos com idades 
entre 10 e 11 anos e 60 
integrantes de comissões 
técnicas, que terão uma 
oportunidade única e uma 

No próximo dia 07 de 
agosto tem início o tão es-
perado campeonato pau-
lista de futebol sub 11 
e sub 13 organizado 
pela Federação Pau-
lista de Futebol. Na 
oportunidade serão 
55 agremiações de 
todo estado de SP, in-
clusive as principais 
equipes da capital. Em 
sua primeira fase a com-
petição será regionalizada, 
dessa forma, o Guarani F 
C enfrentará as seguintes 
equipes, Amparo AC em 
Amparo, o Brasilis FC 
em Aguas de Lindóia, o 
C A Guaçuano em Mogi 
Guaçu e a S E Itapirense 
em Itapira. O campeonato 
será disputado no sistema 
de ida e volta. 

Falando em Guarani 
FC, na próxima segunda-
-feira será definido o local 
onde os bugrinos irão man-
dar seus jogos, ou seja, po-
dendo ser no estádio Luis 
Scavone (Operários) em 
Itatiba ou em Aguas de 
Lindóia no CT do Brasi-
lis FC. Independentemen-
te do local é certo que as 
equipes do Guarani FC 
estão se preparando muito 

bem em Morungaba bus-
cando o principal objetivo 
que é a classificação para a 
segunda fase com as duas 
categorias, dessa forma, as 
duas equipes pretendem 
ficar em primeiro ou se-
gundo lugar do grupo do 
grupo 6.O Guarani faz sua 
estreia no dia 14/07 contra 
o Amparo AC. 

Este ano a competição 
estadual terá muitas no-
vidades, entre elas, a in-
clusão do terceiro médico 
nas partidas, o cadastro e 
o credenciamento dos atle-
tas, dos integrantes das co-
missões técnicas e gandu-
las todas as sextas feiras, 

o acesso restrito ao campo 
de jogo, entre tantas outras 
exigências impostas pela 

FPF visando uma boa 
organização e a segu-
rança de todos os en-
volvidos. Mas entre 
todas as exigências, 
a principal delas 
certamente será a li-
beração dos estádios 

após vistoria, pois a 
grande maioria das pra-

ças esportivas não estão 
adequadas conforme o re-
gulamento da competição, 
principalmente quando 
se fala em laudo estrutu-
ral, hidráulico e elétrico, 
inclusive as benfeitorias 
para a liberação do AVCB 
através do corpo de bom-
beiros para a realização 
dos jogos aos domingos 
de manhã.  Enfim, a co-
missão técnica do projeto 
base Morungaba irá aguar-
dar a vistoria do estádio 
para definir sua 
logística de 
jogos. 

experiência incrível de po-
der enfrentar adversários 
de grandes clubes em uma 
mini competição de alto 
nível técnico e com uma 
organização de excelência, 
pois tudo que é oferecido 
é de altíssima qualidade, 
como os hotéis para hos-
pedagem, os locais para 
alimentação, o estádio dos 
jogos, entre outros fato-

res. É muito importante 
registrar que em 2018 e 
2019 foram realizadas as 
duas primeiras edições do 
torneio, mas nos anos de 
2020 e 2021 não acontece-
ram devido a pandemia.   

Os garotos do Guara-
ni se apresentaram no es-
tádio brinco de ouro na 
quarta feira onde foram 
recepcionados pelo pre-

sidente Ricardo Moisés, 
em seguida partiram para 
a cidade de Leme com os 
seguintes atletas, DAVI, 
FELIPE, PEDRO POS-
SER, EDUARDO, HEN-
RIQUE BREDA, JOÃO 
NEGRÃO, BENJAMIN, 
PEDRO WILLIAM, GA-
BRIEL LEME, DIOGUI-
NHO, MIGUEL, VITOR, 
DANIEL, GABRIEL SO-

ARES, KAUAN SABAI-
NI, IGOR, KAUÃ SOUZA 
E RAFINHA. Comissão 
Técnica; CARLOS GO-
DOY, WENDEL, JOÃO 
PEDRO, TADASHI, RE-
NATO, JULIO, MARCIO, 
ROGÉRIO E ROSOLEN.

Na quinta-feira o bu-
gre fez sua estreia contra 
o São Paulo FC, na sex-
ta-feira o alvi verde re-

alizou dois jogos, onde 
enfrentou o Atlético MG 
as 10h manhã e o Santos 
FC as 17h, porém até o 
fechamento desta edição 
não tínhamos recebido os 
resultados dos jogos. A 
comissão técnica agrade-
ce ao presidente Ricardo 
Moisés e a toda diretoria 
pelo apoio para a disputa 
do Leme Cup – 2022.
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Férias à vista: dicas de como 
viajar com seu melhor amigo

Ao decidir fazer uma 
viagem de férias em fa-
mília e seu pet, não é tão 
simples rsrs.. Não basta 
colocar seu pet no carro e 
cair com o pé na estrada. 
Alguns cuidados devem 
ser tomados para se evitar 
transtorno a você e seu pet.

O transporte irregular 
de seu amigo no carro em 
território brasileiro, sejam 
viagens curtas ou longas, 
com eles soltos no banco, 
pode ser perigoso em um 
acidente, e pode acarretar 
multas e até apreensão do 
veículo.

Existe um mercado 
muito amplo de acessórios 
que podem ser utilizados 
para transportar seu pet. 
Em casos de cães gran-
des e ou gigantes existem 
cintos de segurança pet, 
o qual uma parte se aco-
pla nas coleiras e outra no 
acessório do cinto fazendo 
com que em freadas brus-
cas e/ou em momentos de 
excitação o cão fique preso 
e delimitado em um espa-
ço do banco.

Para cães menores exis-
tem caixas de transportes 
que são escolhidas por 
conta do kg de peso de seu 
animal, para que assim a 
caixa seja o suficiente para 
o mesmo deitar-se e se le-

vantar com segurança du-
rante a viagem. A mesma é 
indicada para o transporte 
de felinos. 

Além da maneira que 
vocês devem transportar 
seus pets de maneira se-
gura, separei aqui algumas 
dicas de manejo para que 
a viagem seja o mais tran-

quila possível. 
1 - Deixe seu pet em 

jejum alimentar quatro ho-
ras antes da viagem e uma 
hora hídrico. Isso faz com 
que se evite os possíveis 
enjoos com o balançar do 
veículo;

2 - A cada duas horas 
de viagem, se possível, 

faça paradas para que seu 
pet possa fazer suas neces-
sidades e possa realizar hi-
dratação;

3 - Leve junto a sua ba-
gagem, acessórios que seu 
pet esteja acostumado (ca-
mas, cobertas, brinquedos, 
comedouros, bebedouros) 

4 - É obrigatório ter em 

mãos a carteira de vacina-
ção de seu pet atualizada. 
A carteira de vacinas re-
mete ao documento de seu 
pet! Para viagens longas a 
outros estados é necessário 
um guia de trânsito emitido 
pelo médico veterinário; 

5 - Se seu pet não for 
acostumado com passeios 

de carro, faça o teste 10 
dias antes da viagem para 
que ele possa se adaptar;

6 - Durante o caminho 
manter a temperaturas se-
melhante ao externo nada 
de ar condicionado! 

Boa viagem! Nos ve-
mos na próxima edição. 

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 
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1. Domingo é dia útil
Você não leu errado! 

No Egito, o domingo não 
conta como final de sema-
na, como rola aqui no Bra-
sil. Os dias de descanso 
são sexta-feira e sábado. 
Sendo assim, vale a pena 
ficar de olho nos horários 
e dias de funcionamentos 
do comércio e das atrações 
turísticas.

2. Punição com morte 
em caso de extermínio 
de gatos

Os felinos eram bas-
tante valorizados no Egito 
Antigo. Portanto, a pessoa 
que matasse algum gato 
era punida com morte. 
Os egípcios chegavam até 
a depilar a sobrancelha 
como demonstração de 
luto e respeito. Atualmente 
esse costume já não existe, 
mas, enquanto estiver por 

lá, você verá muitas es-
culturas e souvenires com 
imagens dos bichinhos.

3. Algodão mais 
valorizado do mundo

Quem nunca ouviu fa-
lar dos lençóis egípcios 
com milhares de fios, hein? 
Além de serem famosos 
por seus tecidos, os egíp-
cios também são muito co-
nhecidos pela qualidade do 
seu algodão. Isso porque o 
célebre algodão egípcio é 
colhido à mão, o que ajuda 
a preservar as característi-
cas originais da fibra, como 
maciez e brilho.  

4. O Cairo tem apenas 
25 semáforos

Na região metropoli-
tana da capital do Egito, 
Cairo, há apenas 25 se-
máforos. O mais impres-
sionante é saber que na 

cidade moram mais de 20 
milhões de pessoas. Não à 
toa, é preciso muito cuida-
do ao atravessar as ruas – e 
dá-lhe buzina!

5. Camelos e Uber no 
trânsito 

Tá a fim de saber mais 
uma curiosidade sobre o 
trânsito no Egito? Pois 
bem, assim como no Bra-
sil, lá é bastante comum a 
utilização de Uber, princi-
palmente para quem viaja 
de forma independente. 
Contudo, os camelos tam-
bém fazem parte do trânsi-
to e são “veículos” super 
comuns, principalmente 
em destinos de Gizé. Só 
não pode estar com pressa!

6. É proibido demonstrar 
afeto em público

Beijos e demonstração 
de afeto em público en-

tre casais são proibidos 
no Egito. Por outro lado, 
é comum ver homens se 
cumprimentando com três 
beijos na bochecha e cami-
nhando de mãos dadas.  

7. Programas de TV sem 
beijo

Além de serem proibi-
das as demonstrações de 
afeto em público, o mesmo 
acontece com os progra-
mas de televisão. Ou seja: 
filmes e programas produ-
zidos no país não podem 
veicular imagens de bei-
jos. Produções de outros 
países não têm esse im-
pedimento, embora muita 
gente considere isso como 
algo ofensivo.

8. Bebidas alcoólicas são 
proibidas

As bebidas alcoóli-
cas são proibidas para os 

egípcios. Até mesmo entre 
turistas é raro encontrar 
pessoas consumindo este 
tipo de bebida. Entretan-
to, fumar é permitido e a 
população tem o costume 
de fumar bastante cigarro 
e narguilé.

9. Troca de mulheres por 
camelos

Apesar de ser constran-
gedor quando acontece, 
não se assuste se você, 
mulher, for oferecida em 
troca de camelos, ouro e 
frutas, uma vez que isso 
faz parte da cultura local. 
Afinal, antes de se casar 
existe uma negociação – e 
o homem deve pagar um 
dote para a família da po-
tencial esposa. Esses dotes 
podem ser camelos, ouro, 
frutas e outras riquezas da 
região, e o papel do ho-
mem inclui também com-

prar uma casa e mobiliá-la 
para a nova mulher. Essa 
oferta não está restrita às 
egípcias, já que também 
pode acontecer com es-
trangeiras. Já pensou?

10. Não há sinais de que 
Cleópatra tenha existido

Ela é uma das figuras 
históricas mais conheci-
das do mundo. No entan-
to, não há nenhum vestí-
gio da famosa Cleópatra, 
que comandou o Egito por 
22 anos. Por isso mesmo, 
muita gente ainda faz esca-
vações em todo o país em 
busca de algum sinal. Até 
agora nada. E esse é ape-
nas um dos vários misté-
rios que o Egito esconde!

Ficou com vontade de 
programar sua ida pra lá? 
Então procure seu agente 
de viagens!

Turismo

Vanessa Novais Fernandes
Turismóloga formada com mais de 15 

anos de experiencia no turismo.
Proprietária da Agencia Inova Tur 

Jaguariúna.

Terra de Cleópatra?
10 Curiosidades sobre o Egito que vão te surpreender
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“O lar é onde o coração se forma”
Devi Titus 

Quando li essa frase pela primeira vez, eu não pude 
compreendê-la, fiquei pensando o porquê do lar 
transformar o nosso coração. Depois de alguns minu-
tos caiu sobre mim o real sentido dessa frase. 
Nossa alma é formada em nosso lar, através de ex-
periências vividas, a forma como nos relacionamos 
como família e o ambiente em que crescemos. Nosso 
coração é a nossa alma, e ele é formado na infância e 
a medida em que crescemos e amadurecemos.
Você já olhou para trás e refletiu sobre como suas ex-
periências do passado afetam quem você é e como 
você age atualmente? 
Uma pessoa que cresceu em um lar disfuncional, sem 

uma ou nenhuma das  figuras paternas, ou que teve 
os pais presentes, mas o ambiente era tóxico, sem 
paz e sem amor, provavelmente terá marcas em sua 
alma de medo de não ser amada e de rejeição e isso 
tornará essa pessoa vulnerável a agressividade. E é 
provável que ela reproduza em seus relacionamentos 
e em sua nova família a mesma realidade aprendida 
enquanto criança, em sua vida adulta de forma sub-
consciente, criando assim, um novo lar tóxico e ge-
rando mais uma geração ferida emocionalmente.
E o que podemos fazer para mudar essa realidade, 
criar um ambiente de amor e paz, para que todos que 
convivem com a gente tenham um lar próspero e fe-
liz? 
Precisamos criar em nosso lar um ambiente de amor, 
respeito e paz. E para isso, precisamos perdoar pes-

soas que nos feriram em nosso passado e nos perdo-
armos por guardar sentimentos negativos de raiva e 
mágoa por tanto tempo dentro de nós.
Somente abrindo mão da raiva, da mágoa e de todo 
sentimento de vingança, poderemos seguir em fren-
te, criando o melhor ambiente para nossos filhos, 
estabelecendo um casamento saudável cheio de res-
peito, amor e honra.
Toda mudança começa em nós e só podemos mudar 
a nós mesmos. 
Então se você entendeu a importância de se ter um 
lar saudável, comece hoje a trazer o perdão como es-
tilo de vida para sua casa e transforme gerações e a 
sociedade por meio da sua família. 
De família para família eu desejo que você tenha um 
lar abençoado, cheio de paz, amor e honra.

Produtividade e gestão de tempo. Como dar conta de tudo?
Marta Santana

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

A importância do lar

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.

A consultora de estilo pessoal tem 
como missão orientar pessoas com ne-
cessidades reais em sua vida pessoal e 
profissional. Ao contrário do que mui-
tas pessoas pensam, não trabalhamos 
com moda e sim com pessoas. Além 
disso, nosso trabalho é personalizado, 
porque cada pessoa tem uma realidade 
e uma rotina de vida diferente.
Também temos o dever de identificar 
em qual fase de vida pessoa se encon-
tra, como por exemplo, um dia somos 
jovens, solteiros, terminando os estudos 
e entrando no mercado de trabalho e no 
outro estamos namorando, em seguida
Noivamos, depois casamos e natural-
mente chegam os filhos, em alguns ca-
sos uma separação. Tudo isso concilia-
do ao trabalho que escolhemos ou que 
precisamos ter no momento ou não. 
Fato é que a cada fase temos que nos 
adaptarmos a essas mudanças em nos-

sas vidas.
No entanto, quando essas mudanças de 
fases acontecem pode ocorrer uma per-
da de identidade e esquecemos quem 
realmente somos, afinal são muitas 
mudanças ao longo da vida. Uma con-
sultoria de estilo nesse momento pode 
fazer total diferença no desenvolvimen-
to pessoal e profissional.
Conhece aquela frase que diz ‘quem 
não sabe para onde vai qualquer lugar 
serve?’. É bem isso mesmo. Se você não 
entende seu estilo, não entende seu 
biotipo, qualquer coisa serve.
Essa falta de conhecimento pode levar 
você a gastar mais do que precisa, pas-
sar uma mensagem errada sobre quem 
realmente é. Uma imagem sem autoco-
nhecimento pode atrapalhar a sua vida 
profissional e pessoal. Portanto, o pa-
pel da consultora de estilo é levar auto-
conhecimento.

Há muito tempo eu confundi a produtivi-
dade com o fato de ser multitarefas. Por 
ser uma pessoa muito agitada meu cére-
bro funciona como se fosse um computa-
dor com mil páginas abertas ao mesmo 
tempo, e eu nem preciso falar que o resul-
tado disso foi a ansiedade né? A doença 
do século.
Com a internet o mundo está girando 
cada vez mais rápido e nós ficamos nessa 
busca incansável (mas vamos combinar 
que cansa muito) pela alta performan-
ce, principalmente nós mulheres que te-
mos que desempenhar vários papéis em 
24h: ser mulher, mãe, esposa, estudante, 
trabalhadoras e independentes. É, real-
mente, pra nós é muito mais desafiador 
e uma fazer uma boa gestão de tempo e 

prioridades, se faz muito necessário pra 
não pirarmos, não é mesmo? Então hoje 
quero compartilhar com vocês algumas 
dicas simples, mas que tem me ajudado 
muito a ser produtiva, gerenciar melhor 
meu tempo e que também tem ajudado a 
controlar a minha ansiedade.
Planejamento semanal: tire um dia (eu 
gosto de fazer aos domingos) e organize, 
liste tudo o que você tem pra fazer naque-
la semana, tirar as coisas da nossa mente 
e colocar no papel, evita a fadiga mental 
e ajuda a diminuir a ansiedade, porque 
já está ali escrito, seu cérebro não preci-
sa ficar trabalhando o tempo todo pra te 
lembrar.
Planejamento diário: você vai pegar essa 
lista semanal e vai distruir essas ativida-

Qual o papel da consultora de estilo?

Fabi Franco
@fabi_franco

des na sua semana, de forma que você 
consiga realiza-las sem se sobrecarregar 
muito, não esqueça de colocar tempo pra 
você descansar ou tirar um lazer, o des-
canso é muito importante e também é 
uma forma de te manter produtiva. 
Abandone o perfeccionismo: essa sem dú-
vida pra mim é a mais difícil, o perfeccio-
nismo nos trava e nos impede de criar e 
produzir, perfeição não existe, e tenho ten-
tando adotar essa frase: feito é melhor que 
perfeito, pra deixar meus dias mais leves 
e produtivos. Isso não significa desleixo, 
significa apenas que você vai ser o seu me-
lhor, com o tempo e os recursos que você 
tem disponível naquele momento.

E pra finalizar quero dividir com vocês, 
uma técnica muito eficiente que vai te 
ajudar a focar e ser mais produtivo tanto 
no trabalho ou nos estudos. O método se 
chama pomodoro, a cada 25 minutos de 
trabalho, é sugerido que você faça uma 
pausa de 5 minutos. Este tempo você 
pode usar para esticar as pernas, fazer 
um lanche, ir ao banheiro ou dar uma 
olhadinha no celular. O descanso é muito 
importante pra dar um refresh na men-
te, então nada de ficar horaaaaaas, sem 
pausa, gerenciar seu tempo entre traba-
lho e descanso é uma das formas mais 
inteligentes pra conseguir aproveitar a 
produtividade.

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 atual-
izadas 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.

• AUXILIAR CONTÁBIL - médio /com experi-
ência em lançamentos contábeis; efetuar a con-
ciliação dos lançamentos contábeis e efetuar o 
fechamento dos balancetes mensais /horário de 
trabalho de segunda à sexta das 8h as 17:45h/ sa-
lário R$2000,00 / residir em Jaguariúna //

• AUXILIAR DE COBRANÇA - médio / com ex-
periência em telemarketing / fazer cobrança por 
telefone /haverá 2 dias de treinamento remunerado 
/ horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 
17h, sábados das 8h as 12h / Salário R$1592,00 
+ bônus por metas R$ 800,00 + Vale transporte + 
vale refeição / Residir em Jaguariúna, Pedreira e 
Posse //

• AUXILIAR DE COZINHA - fundamental / com 
experiência / horário de trabalho de segunda a sexta 
das 6:30h as 15h / Salário R$1560,38 + vale trans-
porte + refeição + cesta / residir em Jaguariúna //

• AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - fundamental/ 

com experiência/  horário de trabalho de segunda 
a sexta das 5h as 16h/ salário R$1650,00 + ajuda 
de transporte R$215,00 + cesta básica R$165,00 / 
necessário veiculo próprio/ local de trabalho Pos-
se / residir em Jaguariúna, Posse e Holambra /

• AUXILIAR FINANCEIRO - médio / com expe-
riência, contas a pagar e receber, conciliação ban-
caria, boletos, etc., domínio de Excel / horário de 
trabalho de segunda a sexta das 8h as 17h, sábado 
das 8h as 12h/ Salário R$1600,00 + cesta básica +  
refeição + vale transporte/ residir em Jaguariúna //

• CAMAREIRA- alfabetizada / com experiência / 
horário de trabalho das 7h as 15:20h , 6x1 (uma 
folga na semana e um domingo no mês)/ salário 
R$ 1509,96 + estimativa de gorjeta + ajuda de 
combustível + refeição + cesta básica / residir em 
Jaguariuna, Posse, Holambra e Artur Nogueira //

• DOMÉSTICA - com experiência e referencias / 
Residir em Jaguariúna .

• ELETRICISTA AUTOMOTIVO - fundamental - 
com experiência / horário de trabalho de segunda 
a sexta das 8h as 17h, sábado das 8h as 12h /   Sa-
lário R$ 2180,00 + Vale transporte + Vale refeição 
R$ 447,19 + cesta básica / residir em Jaguariúna, 
Posse, Pedreira e Holambra  /

• FRENTISTA - fundamental / com experiência / 
horário de trabalho das 6h as 13:30h e das 13:30h 
as 21h, escala de revezamento semanal, domingos 
por escala / salário R$ 1553,00 + cesta básica + 
30% periculosidade + vale alimentação R$500,00 
/ Residir em Jaguariúna e Pedreira /

• GARÇOM - fundamental/ com experiência / horá-
rio de trabalho de terça a sexta das 10h as 14?10h, 
sábado e domingo das 10h as 16h, folgas as se-
gundas/ R$ 1380,00 + vale transporte + refeição/ 
residir em Jaguariúna //

• JARDINEIRO - fundamental / com experiência/  
/ horário de trabalho de segunda a sexta das 7h 

as 16:48h / salário R$ 1341,00 + 30% de peri-
culosidade + vale transporte + vale alimentação 
+ refeição + convenio odontológico / residir em 
Jaguariúna  /

• LÍDER DE LIMPEZA - alfabetizada / com expe-
riência /Horário de trabalho Escala 5x1 das 7:30h 
às 15:50h /salário R$ 1600,00 + Vale alimentação 
R$ 123,72 +Vale refeição + fretado / residir em 
Jaguariúna.

• SOLDADOR - alfabetizado / experiência com 
solda MIG,TIG e alumínio/ horário de trabalho de 
segunda a sexta das 7h as 17h /salário R$ 2000,00 
+ ajuda de custo de R$ 250,00 / local de trabalho 
Posse / residir em Posse, Jaguariúna, Pedreira, 
Holambra e Artur Nogueira//

• SOLDADOR - médio / com experiência em sol-
das tipo arco submerso, Mig, Mag ou eletrodo 
revestido / horário de trabalho de segunda a sexta 
das 7:30h as 17:30h / salário R$ 1825,00 + 30% 

por cento de periculosidade R$ 547,00 = total R$ 
2372,00 + vale transporte + assistência médica + 
refeição / residir em Jaguariúna, Posse, Pedreira e 
Holambra /

• TORNEIRO MECÂNICO - alfabetizado / expe-
riência em usinagem de precisão p/ confecção 
de peças como roscas, engrenagens, eixos, etc.; 
interpretar desenhos, esboços, modelos, especifi-
cações das peças a serem desenvolvidas; preparar 
e operar máquinas e ferramentas / horário de tra-
balho de segunda a sexta, das 8h as 18h / salário 
R$ 3500,00 + ale transporte + refeição / residir 
em Jaguariúna, Posse, Pedreira, Holambra, Mogi 
Mirim e Artur Nogueira /

• TRATORISTA - alfabetizado / com experiência / 
CNH C / horário de trabalho de segunda a sábado 
das 7h as 16h de segunda a sábado / salário R$ 
1800,00 + vale transporte + refeição + vale ali-
mentação R$123,00 / 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 15 de julho de 2022 à 21 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: Farmacêutico 40h – Jaguariúna  
Classificação Candidato 
03º Adriana Hiromi Uehara   

 
FUNÇÃO: Psicopedagogo 20h – Jaguariúna  

Classificação Candidato 
01º Carolina Menegassi   

 
Holambra, 15 de julho de 2022 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

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.

 

 
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável 

CNPJ Nº 11.166.922/0001-90 

EXTRATO - EDITAL DE LICITAÇÃO 
O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável – 
CONDESU, torna pública a realização da licitação na modalidade 
Concorrência Pública sob nº 01/2022. Forma de julgamento: menor 
preço global. Critério de execução: preço unitário. Objeto: prestação 
dos serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, através das atividades operacionais de coleta, 
transbordo/transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem 
e destinação final adequada dos resíduos sólidos, de forma atender a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos relativa aos municípios 
consorciados, com gestão contratual remunerada ao CONDESU. O 
certame será regido pela Lei nº 8.666/1993, Lei nº 11.445/2007 e Lei 
Complementar nº 123/2006. Entrega dos envelopes: 01 – Habilitação 
e 02 – Proposta de Preços até às 09:00 horas do dia 15 de agosto de 
2022. Em seguida, às 9:30 horas, reunião de abertura da licitação, 
local: sede do CONDESU, na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, nº. 
275, Centro de Cosmópolis/SP. Disponibilização do Edital: a partir do 
dia 14 de julho de 2022. O Edital completo poderá ser retirado através 
do site www.condesu.com.br. A presente publicação, revoga todas as 
anteriores de mesmo objeto. Cosmópolis, 13 de julho de 2022. Julio 
Cezar Simon Carmona, Superintendente.  


