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Santo Antônio de Posse pleiteia Título de Santo Antônio de Posse pleiteia Título de 
Município de Interesse TurísticoMunicípio de Interesse Turístico

Número de castrações cresce Número de castrações cresce 
44% este ano no Posto 44% este ano no Posto 
Veterinário de JaguariúnaVeterinário de Jaguariúna

O Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropolitana de 
Campinas (CDRMC) reuniu prefei-

tos e autoridades em Pedreira nesta 
semana. A reunião teve como uma 
das principais pautas a Segurança 

Pública na região, com a palestra 
do secretário executivo da Polícia 
Militar, Coronel Álvaro Batista Ca-

milo, seguido pela apresentação do 
projeto “Modernização do sistema 
de videomonitoramento da RMC” 

pelo coordenador da Câmara Te-
mática de Segurança Pública da 
RMC, Antônio Giron.     Página 4

IVAIR OLIVEIRA

Segurança Pública é pauta 
em reunião da RMC

Confira o calendário oficial 
aprovado pelo TSE

Destinos para visitar pelo menos uma 
vez no interior de São Paulo

Na semana passada o Pre-
feito de Santo Antônio de 
Posse, João Leandro Lolli, se 
reuniu com a Diretora Técnica 
da Associação das Prefeituras 

dos Municípios de Interesse 
Turístico do Estado de São 
Paulo (AMITESP), Valdirene 
Picanelo, para assinar o Ter-
mo de Intenção de Adesão à 

Associação, com o objetivo de 
tornar Santo Antônio de Posse, 
Município de Interesse Turís-
tico (MIT). 

Página 11
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Prefeitos da RMC e líderes reunidos em reunião em Pedreira

O Posto de Atendimento Mé-
dico Veterinário de Jaguariúna 
realizou 44% mais castrações 
de janeiro a junho deste ano em 
comparação ao mesmo período 
de 2021. No total, nos seis pri-

meiros meses de 2022, foram re-
alizados 759 procedimentos em 
cães e gatos pelo Posto, contra 
527 de janeiro a junho do ano 
passado. Todos os procedimen-
tos são gratuitos.          Página 7

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A reunião foi liderada pelo presidente do Conselho, Gustavo Reis, ao lado do prefeito anfitrião, Fábio Polidoro

Além do auxílio técnico e jurídico, a AMITESP irá ofertar diversas capacitações coletivas e individuais
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https://www.netellinternet.com.br/
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As convenções nacionais e estaduais 
obrigatórias acontecem entre 20 de julho 
a 5 de agosto. Até 15 de agosto as chapas 
deverão ser registradas. No dia seguinte 
(16) os candidatos poderão fazer campa-
nha oficialmente pedindo votos inclusive, 
sem restrições. O prazo da campanha es-
tipulado pela Justiça Eleitoral será de 45 
dias apenas.

Cada partido segue o seu ‘manual de 
conveniências’ para escolher a data de sua 
convenção. Sempre foi assim. Antigamen-
te o pessoal até deixava a ata assinada, 

mas com espaço em branco precavendo-se 
para eventual substituição de um ou outro 
nome. Só após alguns dias ela era entregue 
à justiça eleitoral com a data do evento.

Ganhe quem ganhar, 2023 será um ano 
(mais um?) que exigirá dos brasileiros 
mais sacrifícios. O novo governo deve 
enfrentar um baita desafio econômico: in-
flação em alta e baixo crescimento, além 
de juros e gastos elevados. Isso sem levar 
em conta os riscos de recessão econômica 
global que influencia nossas exportações. 
Como se diz: desgraça pouca é bobagem.
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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*

O Prefeito Joaquim Pires Sobrinho, em 
sua 2ª gestão, buscou um  secretário de 
escola para estruturar o novo ginásio im-
plantado  por ele ,em 1963. Indicaram-no, 
José Maria Toledo de Moraes. Ele veio de 
sua terra natal,  Sto. Antônio de Posse onde 
nasceu em  27 de maio de 1939. Ali  ele 
cursou o Grupo Escolar Mário Bianchi de 
1946 a 1950. Na Igreja Matriz fora coroinha 
e sacristão. Ingressou no Seminário Ima-
culada de Campinas  onde permaneceu de 
1951 a 1956. Cursou o Seminário Menor, 
Curso de Humanidades correspondente ao 
ginásio antigo de 5 anos.  Interrompendo 
seus estudos, decidiu trabalhar em São 
Paulo  em firmas comerciais e industriais 
de 1956 a 1959.  Voltou à terra natal para 
ser escriturário do Ginásio Estadual de Sto. 
Antônio de Posse. Ali permaneceu até ser, 
politicamente,  transferido para Osasco. E 
também , politicamente, viera transferido 
para Jaguariúna no início de 1964. Obteve 
o devido Registro de Secretário de Escola 
expedido pelo MEC em 1961, após inten-
sivo curso para candidatos a secretários de 
escolas oficiais e particulares. O Prefeito 

Quinzinho havia adquirido o terreno para a 
construção do ginásio em 1958, no térmi-
no de sua primeira gestão. E no início de 
sua  2ª Administração  conseguiu instalar 
o curso. O Ginásio funcionou no prédio do 
Grupo Escolar Cel. Amâncio Bueno das 17 
às 21 horas, nos seus primeiros oito anos.  
O prefeito construiu duas salas naquela es-
cola,  uma delas com Laboratório para tal 
finalidade. Em 1964 chegou José Maria.  
Ele já havia cursado o Técnico em Conta-
bilidade em Campinas de 1961 a 1963. Es-
tava recentemente casado com a Sra. Maria 
Faride (Fafa) Chaib. Aqui chegou nomeado 
com Escriturário com função de Assisten-
te de Administração. O novo ginásio não 
tinha 300 alunos, não funcionava em dois 
períodos, portanto não comportava o car-
go de direção, nem de secretário.  Ele era 
licenciado pelo MEC, portanto  estruturou 
em termos burocráticos e administrativos o 
novo Ginásio de Jaguariúna com empenho 
e dedicação. A antiga Delegacia de Ensino 
nomeava alguma diretora que vinha para 
Campinas transferida por “união de cônju-
ge” como diretora substituta do novo es-

tabelecimento de ensino. Assim o ginásio 
teve como diretoras “substitutas” Prof.ª 
Júlia Ruete (Itapira), Prof.ª Nair Valim Vaz 
(Capão Redondo) e a Prof.ª Lúcia Vilma 
Dal ‘Orto ( Tupi Paulista).     Permaneciam 
por determinado tempo enquanto o mari-
do, funcionário estadual ,estivesse lotado 
em Campinas. O prédio novo que abrigou 
o ginásio foi inaugurado  em 12 de setem-
bro de 1971, pelo Prefeito Francisco Xa-
vier Santiago  na presença do Governador 
Laudo Natel.  A vida profissional de José 
Maria esteve entrelaçada com a organiza-
ção da nova escola. Ele respondia diante 
da legislação por todo o funcionamento da 
mesma. Nos períodos de vacância destas 
substituições passou a assinar como dire-
tora a primeira Prof.ª  efetiva da escola que 
foi Ilka da Veiga Moroni (Português).  José 
Maria conseguiu com o deputado estadual 
Nagib Chaib uma fanfarra completa que es-
teve presente nos desfiles cívicos de 1965 a 
1981. Foi eleito vereador para a gestão de 
1977 a 1982. A Escola de 1º Grau cresceu 
e logo houve a criação do 2º Grau,criaram-
-se  os  cargos de dir. de escola e de secre-

tário. O Prof. Irineu Espedito Ferrari foi o 
1º diretor titular da escola nos anos 1980. 
A escola passa a chamar-se E.E. Prof. Cel-
so Henrique Tozzi. Por sua competência foi 
um dos secretários convocados pelo Juiz de 
Pedreira para instalar a 333ª Zona eleitoral, 
trabalhando nela durante os anos de 1984 
e 1985. Como contabilista autônomo traba-
lhou  terceiro período na Fazenda e Haras 
Castelo de 1971 a 1985. Continuou na se-
cretaria de escola até completar sua jornada 
profissional. De 1987 a 1990 cursou Filoso-
fia na PUCCAMP. Pós-graduado em Edu-
cação, especialização em Metodologia de 
Ensino/1994, Amparo. Lecionou de 1991 
a 1999, na ASMEC, Faculdade de Amparo: 
História Antiga, Filosofia da Educação, So-
ciologia, Técnica de Trabalho Científico. A 
Casa da Memória Padre Gomes presta ho-
menagem a um competente secretário, edu-
cador e homem público que participou com 
dignidade da história de Jaguariúna.  

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

José Maria T. de Moraes e o ginásio de Jaguariúna 

Sandra R. Ribeiro*

A identidade é um processo de cons-
trução permanente, em contínua trans-
formação desde antes de nascer até a 
morte e, neste processo de mudança, o 
novo “quem sou”, agora mistura-se com 
o velho “quem fui ontem” quando era 
adolescente, criança! É isso que dá o 
fio da história de cada um, mesmo que, 
pela aparência, seja difícil discernir. 
Um olhar atento, para além das aparên-
cias e dos preconceitos, perceberá que o 
antigo está novo. 

Contudo, há situações em que esse 
processo de mudança contínuo ocor-
re de modo intenso, confuso e, muitas 
vezes, angustiante e doloroso. Estamos 
falando, em “crise de identidade”. São 
momentos, períodos de grande impor-
tância da vida de uma pessoa em que 
ela procura, com maior ou menor grau 
de consciência dessa crise, mudar seu 
modo de ser e estar no mundo, sua iden-
tidade: para si e para ou outros. 

A adolescência é um caso exemplar 
de crise de identidade por conta de seu 
caráter inflexível, e que pode ser vivi-
da com mais ou menos sofrimento. Este 
período de vida marca a passagem da 
infância para a juventude quando, in-
dependentemente da vontade do indi-
víduo, grandes mudanças ocorrem em 
todos os níveis: o corpo transforma-se, 
o funcionamento bioquímico altera-se, 

a capacidade intelectual realiza-se com 
maior flexibilidade. A capacidade de 
operar com abstrações, de pensar sobre 
o pensamento, os interesses mudam; 
o mundo não se restringe ao universo 
familiar e escolar, e os grupos de per-
tencimento passam a ter outras expec-
tativas de conduta sobre o adolescente, 
como autonomia, o saber cuidar de si, 
enfim, ocorre uma revolução! “E como 
dar conta de tudo isso que ocorre dentro 
e fora de mim? não sou mais criança, 
não quero ser e, ao mesmo tempo, gosto 
de deitar no colo da minha mãe. Posso 
ou não posso fazer isso ou aquilo? Sou 
curioso, mas não quero desagradar meu 
pai, enfim, um turbilhão de sentimen-
tos e emoções ainda não identificados. 
Quantas dúvidas! Ser ou não ser, eis a 
questão.” Embora marcada por intensa 
turbulência interna, essa crise pode sig-
nificar e, na maioria das vezes, o é um 
período de confusão criadora, em que 
há o luto da perda do corpo infantil e a 
estranheza quanto àquele corpo adulto 
que o adolescente desconhece e deseja, 
e que vai se constituindo rigorosamen-
te. Às mudanças do corpo correspon-
dem mudanças em sua subjetividade. 
“Um novo corpo é habitado por uma 
nova mente.” Novas influências mistu-
radas: o grupo de pares; personagens do 
mundo intelectual, artístico, esportivo, 

político; aquele professor fantástico; os 
pais que, sem dúvidas, continuam sendo 
importantes figuras de identificação. 

E, de toda essa metamorfose, ou seja, 
mudança, transformação, surge alguém 
novo, com a sua história pregressa mas 
que, sem dúvida, será constitutivo de 
sua identidade tudo que viveu. 

“A crise na adolescência é algo inevi-
tável, mas existem outras crises que são 
construídas e produzidas pelo próprio in-
divíduo e/ou por circunstância sociais e 
biográficas. Nesse sentido, é importante 
prestar atenção a situações semelhantes 
ao processo de estigmatizacão que pode 
permear a vida cotidiana. Exemplo: na 
escola, a professora que repete várias 
vezes que determinado aluno “tem difi-
culdade de aprender”, “é burro”, “cabeça 
dura”, difícil de aprender”, sem dúvida 
poderá ser uma experiência marcante 
para ele, que, se internalizar tais comen-
tários, passará a ver a si próprio da forma 
como a professora o vê e diz ser, e este 
aluno, que não tem dificuldades poderá 
realizar a profecia do fracasso pregada 
por ela.” (Este trecho foi tirado do livro: 
O Dilema do Decente Malandro). 

Os atributos visíveis da identida-
de são sinais importantes para iniciar a 
longa trajetória de descoberta do outro. 
Mas, não são suficientes. Lembre-se: as 
aparências podem enganar ou as pessoas 

estão em contínuos processo de mudan-
ças. Apesar disso, especialistas deixam 
claro que as crises de identidade não são 
nem um transtorno, nem uma desordem, 
mas na verdade a crise de identidade não 
existe como diagnóstico, é uma circuns-
tância vital. Isso não significa que não 
possa receber ajuda profissional. “Ir ao 
psicólogo é bom para adquirir ferramen-
tas que serão úteis na vida. As pessoas 
que estão vivendo uma crise de identida-
de, às vezes não tem clareza do que seja, 
nesses casos, a terapia pode ajudar a pes-
soa a focar no presente, mover-se, fazer 
coisas, conviver com as pessoas. Ligar-
-se ao presente é o que dará uma resposta 
à crise”. Portanto, identidade é constru-
ída ao longo de nossa vida, a partir das 
coisas e experiências que passamos, ou 
seja, através das nossas relações sociais. 
De certa forma a crise acaba sendo uma 
amiga que nos ajuda a desapegar de algo 
que está nos limitando, ou seja, ela nos 
dá uma nova direção para realização de 
novos projetos. 

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

Identidade e crise 
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Destaque

Segurança Pública é pauta em reunião da RMC
A reunião foi liderada pelo presidente do Conselho, Gustavo Reis, ao lado do prefeito anfitrião, Fábio Polidoro

O Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (CDRMC) reuniu 
prefeitos e autoridades 
em Pedreira nesta sema-
na. A reunião teve como 
uma das principais pautas 
a Segurança Pública na 
região, com a palestra do 
secretário executivo da 
Polícia Militar, Coronel 
Álvaro Batista Camilo, 
seguido pela apresenta-
ção do projeto “Moder-
nização do sistema de 
videomonitoramento da 
RMC” pelo coordena-
dor da Câmara Temática 
de Segurança Pública da 
RMC, Antônio Giron.

“Os prefeitos da RMC 
estão muito preocupados 
com a Segurança Pública, 
por conta do aumento da 
vulnerabilidade social de 
uma parcela considerável 
da população nos muni-
cípios e o crescimento do 
número de pessoas em si-
tuação de rua em toda a re-
gião”, diz o presidente da 
RMC e prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis.

Também estiveram pre-
sentes o secretário-exe-
cutivo da Polícia Militar, 
coronel Álvaro Batista 
Camilo, e do diretor-exe-
cutivo da Agemcamp, Bill 
Nova Odessa. O objetivo 

do diálogo foi no sentido 
de equacionar estes ín-
dices, de modo que seja 
garantida a Segurança Pú-
blica em cada município 
cada região. 

O prefeito de Morunga-
ba, Marquinho Oliveira, 
lembra que o município 
tem investido continua-
mente em melhorias do 
videomonitoramento e 
em ações voltadas à as-
sistência social – não só 
se restringindo ao apoio 
por meio de doações ali-
mentos, roupas e outros 
itens, mas principalmente 
na criação de oportunida-
des para a geração de ren-
da. “Morungaba tem se 
destacado, por exemplo, 
no incentivo fiscal para 
a chegada de mais em-
presas que possam gerar 
empregos e na realização 
cursos voltados à qualifi-
cação profissional que se 
dá na prática por meio de 
diversas parcerias com o 
setor privado”, afirma o 
prefeito.

Convênios e 
empreendedorismo

Também foram reali-
zadas as apresentações 
“Manual de Captação 
de Recursos e Gestão de 
Convênios” pelo diretor 
de convênios da Prefeitura 

IVAIR OLIVEIRA

Municipal de Campinas, 
Flavio Emillano, e “Ar-
bitragem na Administra-
ção Pública: Vantagens” 
por Adelmo Emerenciano 
e Luiz Augusto Baggio, 

ambos da empresa Baggio 
e Associados.

Ao final da reunião, 
foram deliberadas apro-
vações de propostas dos 
municípios de Pedreira e 

Nova Odessa, a aprovação 
do Manual de Instruções 
do projeto “RMC Empre-
endedora” e a aprovação 
da junção da Câmara Te-
mática de Tecnologia e 

Inovação à Câmara Temá-
tica de Desenvolvimento 
Econômico, resultando na 
Câmara Temática de De-
senvolvimento Econômi-
co, Tecnologia e Inovação.

Prefeitos da RMC e líderes reunidos em reunião em Pedreira
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Destaque

Trecho de estrada que liga Holambra a 
Jaguariúna será pavimentado

DIVULGAÇÃO

Pavimentação foi confirmada pelo Departamento de Estradas de Rodagem
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xxx x x xxxxxxx  
xxxx xxx x 
x x xxxxxxx  
xxxx xxx x x x 
xxxxxxx  xxxx 
xxx x x x x

A regional de Campinas 
do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) 
confirmou nesta semana a 
pavimentação de trecho de 
pouco mais de 230 metros 
que liga Holambra à cida-

de de Jaguariúna. A via, 
complementar à vicinal 
HBR-010, deve receber 
asfalto a partir da amplia-
ção das obras de recapea-
mento asfáltico que estão 
em andamento na estrada.

Pedido antigo de mora-
dores de ambas as cidades, 
o asfaltamento é resultado 
de solicitação encaminha-
da pelo prefeito de Ho-
lambra, Fernando Capato 
ao DER, responsável pela 

execução das melhorias na 
parte holambrense da pis-
ta. “Aproveitamos o recape 
que está acontecendo para 
propor o avanço do asfalto 
para esses 230 metros não 
pavimentados que estão na 

cidade vizinha”, explica 
o prefeito. “Insistimos e 
fomos atendidos em mais 
esse importante pleito”.

Antes da divisa, 2.400 
metros da HBR-010 es-
tão sendo recuperados por 

Olá! Seja bem vindo(a) ao Studio O2!

Agende sua visita! Vamos juntos construir uma vida fisicamente ativa e saudável no Studio O2!

O espaço onde a Ciência na Saúde e Exercício se 
encontram! Atendimento personalizado e de quali-
dade! Local privado, climatizado e aconchegante!

O Studio O2 surgiu frente a compreensão de que, 
para a adoção de uma vida fisicamente ativa e sau-
dável, é necessário responsabilidade na prescrição 
do Exercício e orientações associadas à Saúde!

Ademais, toda a concepção foi pensada, não 
apenas para o atendimento, de fato, personalizado, 
mas, adicionalmente, um espaço de uso exclusivo 
para clientes que não se sentem bem em ambientes 
cheios e por vezes, com a poluição sonora dos cen-
tros de treinamentos convencionais!

Nesse sentido, a filosofia de trabalho parte de im-
portantes premissas! A adoção da Ciência aplicada 
à Saúde e Exercício, é condição inerente para as me-
lhores tomadas de decisões frente à organização do 
processo de adesão à uma vida fisicamente ativa e 
saudável!

Adicionalmente, a visão holística do indivíduo, ou 
seja, a adoção de um olhar humanizado para a me-
lhor compreensão das expectativas e ansiedades, 
que são muitas vezes, inerentes ao próprio processo 
para a consolidação de uma vida fisicamente ativa 
e saudável, faz parte da concepção do atendimento!

Sou o Prof. Dr. Rodrigo Dias
CEO | Responsável Técnico |
Docente e Pesquisador |
CREF 070370 - G/SP |
Personal Trainer

Doutor (PhD) em Ciências do Movi-
mento Humano 
- Núcleo de Biodinâmica
- Linha de Pesquisa em Fisiologia e 
Treinamento Desportivo
 
Mestre em Educação Física
- Núcleo de Performance Humana
- Linha de Pesquisa em Imunologia do 
Exercício, Metabolismo e Nutrição

Revisor dos Periódicos Interna-
tional Journal of Exercise Science, 
Brazilian Journal of Science and 
Movement, Health in Review e 
Esmefe Scientific

Colunista da Revista Suplementa-
ção: Palavra do Especialista
Acesse a Revista
www.revistasuplementacao.com.br/
 

Acesse meu Perfil de Pesquisador 
no ResearchGate
- https://www.researchgate.net/profi-
le/Rodrigo_Dias4/

Acesse meu Currículo Lattes
- http://lattes.cnpq.
br/0058218842389963

Rua Minas Gerais, 1259 - Bairro Jardim Alice, Jaguariúna

meio do Programa Novas 
Vicinais, do Governo do 
Estado. Um investimento 
de cerca de R$3 milhões 
obtido com apoio do de-
putado estadual Barros 
Munhoz.

“É uma pista muito 
castigada pelo tempo e 
pela falta de qualidade da 
pavimentação feita à épo-
ca. Com muitos buracos. 
Vamos resolver esses pro-
blemas e, de quebra, asfal-
tar os metros finais até a 
estrada do Duas Marias”, 
ressalta Capato.

Borda da Mata
Interligada à HBR-010, 

a vicinal HBR-253, co-
nhecida como estrada do 
Borda da Mata, também 
está em obras. Com recur-
sos conquistados junto ao 
Estado, cerca de 1,2 qui-
lômetro de pista receberá 
asfalto novo, ligando as 
avenidas das Dálias e das 
Tulipas até o acesso à re-
gião em que está instalada 
a empresa Smithers-Oasis 
Brasil e o Clube de Tiro 
Delta. O objetivo, segundo 
o prefeito de Holambra, é 
mais à frente, a partir da 
obtenção de mais recursos, 
levar pavimentação até o 
acesso à Rodovia SP-340.

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
https://www.netellinternet.com.br/
http://lattes.cnpq.br/0058218842389963
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Eleições 2022

Confira o calendário oficial aprovado pelo TSE

Aprovado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), o calendário elei-
toral de 2022 determinou 
que o primeiro turno das 
eleições aconteça em 02 
de outubro, e um eventual 
segundo turno, em 30 de 
outubro. A previsão é que 
os resultados sejam divul-
gados nos mesmos dias.

Os brasileiros irão às 
urnas para escolher seus 
próximos deputados, se-
nadores, governadores 
e presidente. Neste ano, 
uma novidade é que o ho-
rário de votação será uni-
formizado em todo o País, 
deixando de haver dife-
renças por conta de fuso 
horário.

Na corrida eleitoral 
deste ano, valem algumas 
das novas regras eleitorais 
definidas por leis aprova-
das pelo Congresso em 
2021. Uma delas prevê 
que, entre 2022 e 2030, 
para distribuição de ver-
bas do fundo partidário 
e do fundo eleitoral, os 
votos dados a candidatas 
mulheres ou a candidatos 

negros para a Câmara dos 
Deputados serão contados 
em dobro.

Para 2022, o valor to-
tal previsto para o fundo 
eleitoral na proposta or-
çamentária de 2022 apro-
vada pelo Congresso é 
de R$4,9 bilhões e para 
o fundo partidário, R$1,1 
bilhão. O texto aguarda 
sanção do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Uma outra mudança 
para este ano é a inau-
guração das federações 
partidárias. Elas foram 
criadas após a extinção 
das coligações partidárias 
em eleições proporcionais 
(deputados e vereadores), 
mas valem também para 
eleições majoritárias (pre-
sidente, governadores, se-
nadores e prefeitos).

As federações buscam 
solidificar mais a união de 
dois ou mais partidos: elas 
devem permanecer juntas 
por pelo menos 4 anos e 
têm abrangência nacional. 
As regras que recaem so-
bre elas são bem pareci-
das com obrigações que 

têm os partidos, como 
um estatuto e uma dire-
ção nacional em comum. 
Também recaem sobre os 
políticos vinculados a fe-
derações as regras de fide-
lidade partidária.

As coligações partidá-
rias seguem permitidas 
nas eleições majoritárias.

Confira abaixo algu-
mas das principais datas 
selecionadas pela Gazeta 
Regional do calendário 
eleitoral de 2022:

- 12 de julho a 18 de 
agosto: voto em trânsito

Eleitores que estive-
rem fora de seu domicí-
lio eleitoral podem votar 
caso estejam no dia do 
pleito em uma capital ou 
cidade com mais de 100 
mil eleitores e façam a ha-
bilitação para o voto em 
trânsito entre 12 de julho 
e 18 de agosto — indican-
do onde pretendem votar. 
Isto também pode ser fei-
to no Título Net.

- 18 de julho a 18 de 

agosto: adaptações para 
eleitor com deficiência 
ou mobilidade reduzida

Pessoas com deficiên-
cia ou mobilidade reduzi-
da podem pedir neste pra-
zo, através do Título Net, 
para votar em outra seção 
ou local de votação mais 
convenientes para sua 
acessibilidade.

- 20 de julho a 5 de 
agosto: convenções 
partidárias

Período fundamental 
nas eleições, as conven-
ções são encontros deci-
sórios em que parte dos 
filiados de um partido, 
normalmente uma cúpula, 
decide os cargos para os 
quais a sigla concorrerá, 
assim como quem serão 
os candidatos. A data da 
convenção varia de parti-
do para partido.

- 15 de agosto: limite 
para registro de 
candidaturas

Após as convenções, 
os partidos já podem re-
gistrar seus candidatos, 

com prazo final para isso 
em 15 de agosto.

- 16 de agosto: 
campanha na rua (e 
online)

A partir desta data, é 
permitida a propaganda 
eleitoral na internet e na 
imprensa escrita; o uso 
de alto-falantes (em de-
terminados horários); e a 
realização de comícios, 
caminhadas, carreatas, 
entre outras modalidades 
de campanha. Há um pra-
zo para que estas formas 
de publicidade terminem 
antes da realização do 
primeiro turno, variando 
entre 29 de setembro e 1º 
de outubro a depender do 
tipo de divulgação. Para o 
segundo turno, a realiza-
ção de campanha é reto-
mada em 3 de outubro.

- 26 de agosto a 29 de 
setembro: propaganda 
eleitoral gratuita na TV 
e rádio de 1º turno

- 29 de setembro: último 
dia para debate

Esta quinta-feira será 
o último dia em que será 
possível realizar debates 
na TV e rádio antes da 
realização do primeiro 
turno, mas há uma tole-
rância para que o debate 
se estenda até às 7h do dia 
30 de setembro, segundo 
resolução do TSE.

- 2 de outubro: primeiro 
turno

- 7 de outubro (a 28 de 
outubro): propaganda 
eleitoral gratuita na TV 
e rádio de 2º turno

- 30 de outubro: 
segundo turno

- Janeiro e fevereiro de 
2023: posse

Depois de serem diplo-
mados pela Justiça Eleito-
ral até o mês de dezembro, 
os eleitos aos cargos de 
presidente e governador 
tomam posse em 1º de ja-
neiro de 2023; em 1º de fe-
vereiro, é a vez dos senado-
res e deputados escolhidos 
assumirem seus cargos.

A eleição inicia em 02 de outubro, data do primeiro turno, e o segundo turno ocorre em 30 de outubro, caso 
nenhum dos candidatos a presidente alcance a maioria absoluta dos votos válidos

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna

Número de castrações cresce 44% este 
ano no Posto Veterinário

Saúde realiza mutirões de ginecologia e oftalmologia neste sábado, 23

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

Ao todo, foram realizados 759 procedimentos até então

O Posto de Atendimen-
to Médico Veterinário de 
Jaguariúna realizou 44% 
mais castrações de janei-
ro a junho deste ano em 
comparação ao mesmo 
período de 2021. No total, 
nos seis primeiros meses 
de 2022, foram realizados 
759 procedimentos em 
cães e gatos pelo Posto, 
contra 527 de janeiro a 
junho do ano passado. To-
dos os procedimentos são 
gratuitos.

Segundo a secretária de 
Saúde de Jaguariúna, Ma-
ria do Carmo de Oliveira 

Pelisão, houve a amplia-
ção do número de clínicas 
credenciadas e um aper-
feiçoamento das técnicas 
de castração, além de uma 
maior confiança dos tuto-
res no serviço público.

Já desde o ano passa-
do, o Posto Veterinário 
conseguiu reduzir o tem-
po de espera para as cirur-
gias, que caiu de até sete 
meses para 45 dias para 
cães e gatos machos e 70 
dias para fêmeas.

Essas ações integram o 
conjunto de procedimen-
tos voltados ao bem-estar 

animal que fez com que 
Jaguariúna conquistasse 
o título de Cidade Amiga 
dos Animais, concedido 
pela World Animal Pro-
tection (WAP).

A cidade ainda conta 
com um Castramóvel, ve-
ículo totalmente equipado 
para cirurgias e pode ser 
deslocado para bairros da 
cidade, facilitando o aten-
dimento aos animais. Os 
atendimentos dos animais 
devem ser agendados de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h, pelo telefone 
3837-4077.

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna dá sequ-
ência neste sábado, 23, 
aos mutirões da saúde e 
realiza ações de ginecolo-
gia, na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Cruzeiro do 
Sul, das 7h às 19h, e de 
oftalmologia, no Centro 
de Especialidades Médi-
cas, das 7h às 16h.

Segundo a secretária 
de Saúde de Jaguariúna, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão, todas as 
consultas dos dois muti-
rões deste sábado já fo-
ram pré-agendadas e os 
pacientes já estão comu-
nicados sobre as ações. 
“Essa ação visa atender 
o maior número de pes-
soas que estão à espera 
das consultas”, explica a 
secretária.

As pessoas que neces-
sitarem de atendimen-
to, tanto em ginecologia 
quanto em oftalmologia, 
devem fazer o pré-a-
gendamento para serem 
atendidas nos próximos 
mutirões. Para isso, basta 
procurar a sua UBS de re-
ferência ou então acessar 

DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA

Reunião sem pauta é encontro social. 
Muito se fala, nada se resolve. Como 
empreendedores, nosso tempo é curto 
e parece estar passando cada vez mais 
rápido. Não podemos, ou melhor, não 
devemos desperdiçá-lo. Sejamos cui-
dadosos sobre para onde direcionamos 
nossos esforços.
Se iniciamos a semana apagando incên-
dios e deixando a vida nos levar, é ine-
vitável que no final desta mesma sema-
na estejamos frustrados por não termos 
conseguido fazer tudo o que precisáva-
mos ou tudo o que gostaríamos.
Da mesma forma, se não respeitarmos 
nosso próprio tempo (e o tempo dos ou-
tros também), fazendo reuniões de uma 

ou duas horas que não levam a lugar ne-
nhum, nossa produtividade despenca. O 
pior é que aquela sensação de cansaço, 
de que fizemos muito sem chegarmos 
aos resultados desejados, passa a nos 
acompanhar constantemente.
Mesmo que seja uma reunião de pitch, 
de apresentação, é importante que a 
reunião seja pautada pelo que se quer 
discutir e com definição de quanto tem-
po irá durar. Sempre que possível, é im-
portante sair dali com tarefas e prazos 
definidos para que ações sejam cumpri-
das por aqueles que as combinou.
Quando falamos de organização em-
presarial, disciplina e foco são funda-
mentais para o sucesso.

CONEXÃOCONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Reunião sem pauta?

o aplicativo “CCC Jagua-
riúna”, que pode ser bai-
xado gratuitamente nas 
versões para Android ou 

IOS.
A Saúde já realizou 

mutirões nas UBSs Flo-
rianópolis, Miguel Mar-

tini e na própria Cruzeiro 
do Sul. Além de passar 
pelo atendimento médi-
co, os pacientes realizam 

exames preventivos. De 
acordo com a Secretaria 
de Saúde, o objetivo dos 
mutirões é amenizar os 

impactos causados pela 
pandemia de coronavírus, 
reduzindo a demanda re-
primida.

UBS Cruzeiro do Sul

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Morungaba

Grupo da Melhor Idade 
celebra Festa Julina

Os integrantes do 
Grupo “Voltar a Viver” 
se divertiram nesta se-
mana na Festa Julina no 
Centro de Referência do 
Idoso. Com comidas tí-

picas, música ao vivo, 
quadrilha, todos os parti-
cipantes tiveram a opor-
tunidade de confraterni-
zar e fortalecer os laços 
de amizade.

O projeto da Melhor 
Idade é mantido pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade de Morungaba, 
presidido pela primei-
ra-dama do município, 

Sonia de Oliveira. Jun-
tamente com o prefeito 
da Estância Climática de 
Morungaba, Marquinho 
Oliveira, a primeira-da-
ma saudou o grupo, res-

saltando a importância de 
momentos como este de 
festa e integração entre 
os participantes. O vere-
ador Ramon Moraes tam-
bém prestigiou o evento.

DIVULGAÇÃO

Festa Julina do grupo 

Feira de 
Artes e 
Artesanato

Os artesãos resi-
dentes em Morungaba 
interessados em expor 
e comercializar seus 
trabalhos na 14ª Feira 
de Artes e Artesanato 
devem enviar email até 
o dia 31 de julho para 
turismomorungaba2@
gmail.com com os se-
guintes dados:

- Nome completo
- Endereço
- Telefone celular e fixo
- Descrição dos itens 
que você confecciona
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Engenheiro Coelho

‘Dia Delas’ atende mais de 140 pessoas

O evento “Dia Delas 
– Um domingo especial 
para mulheres coelhen-
ses’ atendeu mais de 140 
pessoas, com tratamento 
de beleza e cortes de ca-
belo. O evento aconteceu 
no domingo, 17, e reuniu 
centenas de pessoas du-
rante todo o dia no barra-
cão da feira livre.

Entre os procedimen-
tos realizados, 86 pessoas 
foram atendidas para tra-
tamentos capilares, como 
corte ou escova. Outras 24 
pessoas, receberam cuida-
dos nas sobrancelhas e até 
mesmo os homens pude-
ram cortar o cabelo, com 
38 pessoas atendidas.

Além dos procedi-
mentos estéticos, todos 
os participantes puderam 
assistir palestras sobre 
diversos temas, passando 
por educação financeira e 
empreendedorismo, tera-
pias e cuidados pessoais. 
Uma equipe da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
também esteve presente 
aplicando vacinas contra 
gripe e testes de glicemia 
e aferição de pressão ar-
terial.

O evento foi 
realizado no 
domingo, 17

Procedimentos estéticos e palestras foram realizados neste dia

DIVULGAÇÃO

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Artur Nogueira é contemplada com 40 
vagas em mutirão de cirurgias do Estado

A Prefeitura de Artur No-
gueira, por meio da Secreta-
ria de Saúde, foi contempla-
da com 40 vagas no primeiro 
mutirão de cirurgias realiza-
do na Região de Campinas, 
e idealizado pelo Governo 
do Estado de São Paulo para 
diminuir filas geradas pela 
pandemia da Covid-19. 

Os procedimentos serão 
feitos por um grupo de cer-
ca de 15 médicos do Hos-
pital de Clínicas (HC) da 
Unicamp, e acontecerão em 
conjunto com os municípios 
de Holambra, Lindóia, San-
to Antônio de Posse e Pe-
dreira. 

A princípio, a Saúde no-
gueirense foi contemplada 
com 30 vagas para cirurgias 
de correção de hérnias em 
adultos; e outras 10 para co-
lecistectomia - procedimen-
to cirúrgico que consiste na 
retirada da vesícula biliar. 

Os procedimentos serão 
realizados em um hospital 
beneficente de Pedreira, e 
terão início a partir do dia 30 
de julho. A expectativa é que 
eles sejam finalizados até o 
fim de agosto.

A secretária de Saúde 
Angela Pulz Delgado ex-
plica que a ideia é que os 
pacientes sejam operados 
em um dia e liberados no 
outro - a fim de haja maior 

rotatividade e, consequente-
mente, mais pacientes sejam 
atendidos. 

Como pacientes devem 
proceder

A secretaria de Saúde de 
Artur Nogueira orienta que 
os pacientes com encami-
nhamento para esses dois ti-
pos de cirurgia compareçam 
no setor de Regulação, loca-
lizado dentro do prédio do 
Pronto Socorro (PS), ou en-
trem em contato pelo telefo-
ne (19) 3877-5484. No PS, 
serão feitos exames pré-ope-
ratórios necessários, como 
raio-x e coleta de sangue. 

Posteriormente, no dia 
30 de julho (sábado), os pa-
cientes deverão comparecer 
ao HC da Unicamp para as 
avaliações com os cirurgi-
ões. As cirurgias serão mar-
cadas na sequência. 

Programa Estadual
O mutirão integra o pro-

grama da Secretaria Estadu-
al de Saúde de São Paulo, 
que prevê a realização - em 
maior escala - de cirurgias 
eletivas represadas pela 
pandemia do coronavírus. 
Segundo o governador Ro-
drigo Garcia, a intenção é 
viabilizar, em quatro meses, 
ao menos 70 mil cirurgias 
eletivas na região.

Procedimentos de hérnia 
abdominal e vesícula serão 
realizados por médicos do 
HC da Unicamp; prioridade é 
pacientes com encaminhamento

O Brasil vem sofrendo 
dois graves problemas na 
sua economia, ambos com 
reflexos profundos no Es-
tado de São Paulo. O pri-
meiro deles é o da estag-
nação econômica. O País 
não cresce, o País parou 
de crescer.  Não sabemos 
mais o que é desenvolvi-
mento. O Brasil que, en-
tre 1930 e 1950, liderou 
o crescimento no mundo, 
naquilo que ficou conhe-
cido como Milagre Bra-
sileiro, estancou a marcha 
do progresso – uma infeli-
cidade, tanto para o Brasil 
quanto para os brasileiros.

Outro grande proble-
ma, tão grave quanto o 
primeiro, é o processo de 
desindustrialização pelo 
qual o País atravessa. E 
quando o Brasil se desin-
dustrializa, ele não se de-
sindustrializa no Sertão 
do nordeste. A desindus-
trialização se dá, inevi-
tavelmente, em São Pau-
lo. Quando a Ford fecha 
quatro fábricas, ela fecha 
três em São Paulo, uma 
no ABC, uma no Ipiran-
ga, na capital, e outra em 
Taubaté.

Nos anos 30, os italia-
nos que fugiam dos hor-

rores da guerra e da fome, 
vinham para São Paulo 
na esperança de arrumar 
um emprego nas indús-
trias Matarazzo, que, na 
época, empregavam mais 
de 300 mil trabalhado-
res. Nos anos 60 e 70, os 
nordestinos pegavam um 
ônibus ou pau de arara, lá 
no interior, e vinham para 
cá arranjar um trabalho 
nas indústrias, nas mon-
tadoras. Havia, também, 
oportunidades de em-
prego no interior de São 
Paulo, no cultivo do café. 
Os trabalhadores eram 
disputados, porque havia 

muitos postos de traba-
lhos a serem preenchidos. 
A Volkswagen, nos anos 
80, chegava a empregar 
40 mil trabalhadores.

Para nossa triste-
za, hoje, a situação está 
muito diferente. O Bra-
sil precisa enfrentar esse 
processo de desindustria-
lização. E o processo de 
desindustrialização diz 
respeito, diretamente, ao 
Estado de São Paulo. São 
Paulo que foi o berço da 
indústria; São Paulo que 
foi a terra do emprego e 
da esperança, vive hoje, 
exatamente, o sentido 

inverso, com as pessoas 
querendo sair daqui, por 
falta de oportunidades. 

Cabe a nós assumirmos 
essa grande responsabi-
lidade. Responsabilidade 
de oferecer à juventude, 
àqueles que hoje estão 
nas escolas, nas universi-
dades, a esperança de um 
emprego industrial. Não 
podemos dar ao estado 
a função de transformar 
todo mundo em funcioná-
rio público, com emprego 
na prefeitura, nos gover-
nos, na União. É preciso 
que tenhamos a atividade 

econômica privada pu-
jante, para gerar postos 
de trabalho, renda, pagar 
tributos, angariar divisas 
e criar bem-estar para a 
nossa população.

 
*Aldo Rebelo foi pre-

sidente da Câmara dos 
Deputados, relator do 
Código Florestal e minis-
tro nas pastas de Coorde-
nação Política e Relações 
Institucionais; do Espor-
te; da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação; e da Defe-
sa. Ocupou ainda a Chefia 
da Casa Civil do Governo 
do Estado de São Paulo.

*Aldo Rebelo

O drama econômico  
em São Paulo e no Brasil

DIVULGAÇÃO



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

23 de julho de 2022Região

Santo Antônio de Posse pleiteia Título 
de Município de Interesse Turístico

Nadadores do Futuro

Saúde avança em cirurgias eletivas de hérnia abdominal e vesícula

 Santo Antônio de Posse

 Amparo

 Holambra

Na semana passada o 
Prefeito de Santo Antônio 
de Posse, João Leandro 
Lolli, se reuniu com a Di-
retora Técnica da Asso-
ciação das Prefeituras dos 
Municípios de Interesse 
Turístico do Estado de 
São Paulo (AMITESP), 
Valdirene Picanelo, para 
assinar o Termo de In-
tenção de Adesão à As-
sociação, com o objetivo 
de tornar Santo Antônio 
de Posse, Município de 
Interesse Turístico (MIT). 
Com isso, a cidade pas-
sará a receber auxílio de 
forma técnica e jurídica 
para elaboração das metas 
e requisitos para pleitear o 
ingresso junto à Secreta-
ria de Turismo do Estado 
de São Paulo.

Além do Prefeito, par-
ticiparam do evento de 
assinatura a Vice-Prefeita, 
Ana Brandão, a Primei-
ra-Dama, Presidente do 
Fundo Social e Secretária 
de Desenvolvimento So-
cial, Ana Lima, e o dire-
tor de Cultura e Turismo, 
Sergio Foster. “Essa é 
mais uma grande conquis-
ta para a nossa cidade co-
locando de vez Santo An-
tônio de Posse no mapa 
turístico da região, con-
tribuindo na geração de 
empregos e renda para os 
possenses”, afirma o Pre-
feito João Leandro Lolli.

Além do auxílio técni-
co e jurídico, a AMITESP 
irá ofertar diversas capa-
citações coletivas e indi-
viduais que colaboram na 

estruturação da atividade 
turística do município, 
habilitando a cidade para 
o melhor desenvolvimen-
to do seu potencial.

A AMITESP foi cria-
da após a sanção da Lei 
Complementar nº 1.261, 
de 29 de abril de 2015, 
que instituiu os MIT’s. 
Seu intuito é o de unifi-
car, dar suporte e estrutu-
ra às cidades assim inti-
tuladas.

Desde a sua formação, 
a associação tem sua re-
presentatividade reco-
nhecida pelo Governo 
do Estado de São Paulo 
e seu principal objetivo 
é a defesa dos interesses 
de tais municípios junto 
aos órgãos superiores em 
qualquer esfera de poder.

Nesta semana o Pre-
feito de Amparo, Carlos 
Alberto, participou da 
entrega dos certificados 
para os primeiros alunos 
que finalizaram as aulas 
do projeto Nadadores do 

Futuro. Este é um proje-
to de iniciação à natação, 
e por isso tem duração de 
6 meses. 42 crianças rece-
beram seus certificados de 
conclusão, e agora outras 
120 crianças que já se ins-

creveram serão contem-
pladas com as aulas gra-
tuitas neste semestre.

O Nadadores do Futu-
ro é um projeto pioneiro 
na Estância de Amparo, 
pois é o primeiro projeto 

de natação para as crian-
ças que dura o ano todo. 
As aulas acontecem em 
piscina coberta e aqueci-
da, e por isso acontecem 
normalmente nos dias de 
inverno, sem prejudicar as 

crianças.
Com professores espe-

cializados e ótima estrutu-
ra para a aula, as crianças 
finalizaram o curso saben-
do nadar.  “Estou aqui para 
fazer a diferença na vida 

da população amparense, 
e projetos como esse me 
dão muito orgulho. Tenho 
certeza que as crianças le-
varão esses aprendizados 
para a vida toda. Isso é in-
vestir no futuro!”.

Contemplada pelo Mu-
tirão de Cirurgias anun-
ciado pelo Governo do 
Estado, Holambra deu 
início na última sema-
na aos exames de sangue 
e imagem preparatórios 
para 35 procedimentos de 
hérnia abdominal e vesí-
cula financiados pelo Es-

tado. Os pacientes, já em 
atendimento, serão enca-
minhados a Campinas no 
final de julho para avalia-
ção pré-operatória e, na 
sequência, terão a cirurgia 
agendada no Hospital de 
Pedreira.

As informações foram 
confirmadas nesta quar-

ta-feira, 20, pelo prefeito 
Fernando Capato. Ele este-
ve recentemente com a di-
retora da Diretoria Regio-
nal de Saúde de Campinas, 
Fernanda Penatti Ayres 
Vasconcelos, para alinhar 
os detalhes desta ação.

“Esse é um investimen-
to muito importante feito 

pelo novo governador 
de São Paulo, o Rodri-
go Garcia, para eliminar 
a demanda reprimida de 
cirurgias eletivas gerada 
pelo período de enfren-
tamento à pandemia”, 
explica. “A ideia, agora, 
é avançar nestes proce-
dimentos e acabar com a 

espera prolongada desses 
pacientes”.

Holambra será assisti-
da inicialmente nos casos 
de hérnia abdominal e ve-
sícula. A expectativa, se-
gundo o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias, é passar, em se-
guida, para procedimen-

tos de varizes. “Teremos 
um cronograma construí-
do em parceria com a Re-
gional, que representa o 
Estado. Assim que novas 
especialidades cirúrgicas 
forem liberadas, entrare-
mos em contato com pa-
cientes da cidade em situ-
ação de espera”, diz.

Com isso, a cidade passará a receber auxílio de forma técnica e jurídica para elaboração das metas e 
requisitos para pleitear o ingresso junto à Secretaria de Turismo do Estado

DIVULGAÇÃO

Além do auxílio técnico e jurídico, a AMITESP irá ofertar diversas capacitações coletivas e individuais
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Apoio a Simone 1
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) fez ques-
tão de divulgar uma nota 
reiterando o apoio à can-
didatura da senadora 
Simone Tebet (MDB) à 
Presidência da Repúbli-
ca. “Como prefeito de 
Jaguariúna, presidente 
do Conselho de Desen-
volvimento da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas e coordenador es-
tadual das campanhas 
do MDB, quero reiterar 
meu apoio à candidatu-

ra da senadora Simone 
Tebet à Presidência da 
República, reafirman-
do o posicionamento do 
presidente nacional do 
MDB, deputado federal 
Baleia Rossi, em manter 
a convenção do partido 
para o próximo dia 27 de 
julho”, afirma o prefeito.

Apoio a Simone 2
E continua: “A sena-

dora Simone Tebet reú-
ne todas as qualidades 
necessárias para ocupar 
a Presidência da Repú-

blica e é o caminho certo 
para o Brasil colocar um 
fim à polarização na po-
lítica que tanto mal tem 
causado ao país. Quero 
também manifestar meu 
total apoio à candidatura 
à reeleição do governa-
dor Rodrigo Garcia, um 
homem público íntegro, 
competente e que conhe-
ce São Paulo como nin-
guém”.

Silêncio
O presidente da Câ-

mara dos Deputados, Ar-

thur Lira (PP-AL), vem 
sendo criticado por parti-
dos e lideranças políticas 
pelo silêncio diante da 
reunião feita pelo presi-
dente Jair Bolsonaro com 
embaixadores de vários 
países para criticar as 
urnas eletrônicas e o sis-
tema eleitoral brasileiro. 
Até o momento, Lira é a 
única autoridade públi-
ca dentre os poderes que 
ainda não se manifestou 
sobre o assunto, que cau-
sou grande repercussão 
no Brasil e no exterior.

Baleia
A região tem se posi-

cionado em apoio ao de-
putado e presidente na-
cional do MDB, Baleia 
Rossi. Um exemplo é o 
prefeito de Amparo, Car-
los Alberto, que justifica 
que o parlamentar vem 
atuando firmemente para 
garantir que o Brasil te-
nha possibilidade de es-
colher um novo caminho 
nas eleições deste ano.

Visita
Nesta semana Jagua-

riúna recebeu a visita 
de Monica Rosenberg, 
assim como Leonar-
do Siqueira, Rodrigo 
Rey e Raphael Lima, 
recepcionados pelo ve-
reador Ton Proêncio e 
o empresário João Ro-
drigues. Os jaguariu-
nenses levaram os can-
didatos para visitas em 
instituições municipais, 
almoço sem impostos 
que ocorreu no Bar dos 
Lagos e mais tarde a 
agenda se estendeu para 
Holambra.

 Bastidores do poder

Em Campinas, ‘Casa Szafir’ recebe Marcello Camargo, filho de Hebe
Programa é gravado em cidade do interior, na própria residência de Luciano e 
sua família; Neide Boa Sorte também fará participação especial

Casa Szafir 

Neste sábado, 23, o apresenta-
dor Luciano Szafir, que se mudou 
com filhos e esposa para Campi-
nas e estreou seu programa se-
manal ‘Casa Szafir’ recebe o filho 
da inesquecível Hebe Camargo, 
Marcello Camargo. O programa 
é veiculado pelo canal VTV, das 
13h15 às 14h15.
O programa que chega na casa 
dos espectadores como uma su-
per companhia no almoço de sá-

bado, de forma simples, direta e 
com muito bom humor irá falar 
sobre o legado deixado por Hebe, 
falecida há uma década. Luciano 
e Marcello também irão preparar 
o prato favorito da apresentado-
ra: patinhas de siri.
Na ocasião quem também vai 
animar a tarde será Neide Boa 
Sorte, caracterizada pelo ator 
Eduardo Martini. A irreverente 
e desbocada senhora volta com 

seus conselhos hilários e suas 
críticas afiadas que não poupam 
ninguém. Abordando temas atu-
ais e divertidos, Neide Boa Sorte 
“destila” todo o seu (mau) humor 
em assuntos como a sinceridade 
feminina, maus casamentos, sta-
tus social dentre outros.
Amadrinhada pela saudosa Hebe 
Camargo, a personagem surgiu 
após uma brincadeira do ator 
com a apresentadora. 

Assista ao programa Casa Szafir 
pela televisão, canal no YouTube 
da VTV em https://bit.ly/VTVAO-
VIVO e canal no YouTube da Casa 
Szafir em https://bit.ly/YOUTU-
BECASASZAFIR.
Os episódios ficarão disponíveis 
posteriormente também na pá-
gina do Facebook Casa Szafir  
https://www.facebook.com/ca-
saszafir e canal do YouTube Casa 
Szafir. Luciano Szafir e Marcello Camargo

RODRIGO MARCONATTO
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Economia
Nova fase do Pronampe significa mais uma 
chance de crédito para quem busca crescer Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Na próxima segunda-
-feira (25), se iniciará a 
nova fase do Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Pro-
nampe. Gerido pelo Mi-
nistério da Economia o 
programa entrará num 
novo período em que se-
rão aceitas as formali-
zações de operações de 
crédito que poderão ser 
realizadas até o dia 31 de 
dezembro de 2024.

Criado pelo Governo 
Federal durante a pande-
mia do novo coronavírus, 
quando a maior parte dos 
empresários sofria com 
as consequências econô-
micas da crise sanitária, 
o programa nasceu com 
o objetivo de permitir que 
empresários tenham aces-
so a empréstimos com 
condições favoráveis. 

Em maio de 2021, o 
programa, que até aquele 
momento ainda era tem-
porário em decorrência 
da pandemia, tornou-se 
permanente. Também no 
mesmo ato microempre-
endedores e outras cate-
gorias passaram a também 
ser assistidas.

Esta é a segunda fase 
do programa que ocorre 
desde que ele adotou o 
seu caráter permanente. 
As três primeiras fases 
que foram executadas 

aconteceram quando o 
Pronampe ainda existia 
em caráter temporário. 

Tendo concedido R$ 
37,5 bilhões de crédito ao 
longo de 2020 e mais 24,9 
bilhões ao em 2021, o ob-
jetivo dos administradores 
é que até 2024 sejam dis-
ponibilizados mais R$ 50 
bilhões em crédito aos em-
preendedores brasileiros.

Para aqueles que se in-
teressarem, o valor máxi-
mo que poderá ser obtido 

através dos empréstimos 
será de R$ 108 mil, de 
acordo com as regras que 
definem quais empresas 
podem ser atendidas. Ape-
sar de um investimento 
baixo para muitas empre-
sas que atuam o mercado, 
quando pensamos na faixa 
de empreendedores que 
este negócio busca bene-
ficiar, percebemos que se 
trata na realidade de um 
valor considerável para 
propiciar o crescimento 

de muitos negócios. 
Mas ao pensar em ob-

ter crédito através do Pro-
nampe estes empreende-
dores devem tomar alguns 
cuidados. Apesar de mui-
to convidativo, o progra-
ma tem como valor defi-
nidor da sua taxa de juros 
a Taxa Selic. Conforme já 
falei em uma coluna an-
terior, a Selic encontra-se 
em alta e por isso aquele 
que obtiver crédito pode-
rá ter que lidar com uma 

taxa de juro no momento 
em que a Selic se encontra 
menos convidativa. 

A previsão atual é de 
que os juros cobrados es-
tarão por volta de 19,25% 
ao ano. Um valor real-
mente alto para aqueles 
que pensarem em con-
seguir o crédito para se 
arriscar. O Pronampe, ao 
meu ver, não é uma boa 
oportunidade para aqueles 
que estão buscando riscos. 
Para este perfil de empre-

endedor há oportunidades 
melhores. Mas trata-se 
de uma opção bem defi-
nida do que deseja e que 
apenas necessita da renda 
para dar o próximo passo. 

Eu até mesmo acon-
selharia apenas aqueles 
que tem o mais próximo 
da certeza do lucro para 
adquirir este crédito num 
momento de taxas mais 
altas. O retorno certo para 
um investimento pontual e 
necessário é uma medida 
compreensível e aceitável 
no caminho daqueles que 
buscam o crescimento em 
seus negócios. 

O Pronampe é mais 
uma demonstração de que 
o poder público em nosso 
país está voltado a con-
ceder oportunidades de 
crescimento para o em-
presariado brasileiro. Mas 
todas as decisões devem 
ser tomadas com parcimô-
nia. Mesmo que os ventos 
se mostrem favoráveis, a 
economia e o empreen-
dedorismo em nosso país 
seguem sendo um terreno 
instável no qual cada pas-
so deve ser bem planejado.

Cabe a todos que co-
nhecem bem todas as nu-
ances de seus negócios e 
que tem interesse em op-
tar por este crédito, um 
bom planejamento que os 
permita saltar para uma 
nova realidade.
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A prescrição trabalhis-
ta ocorre quando o tra-
balhador tem um direito 
violado, como o não pa-
gamento das verbas tra-
balhistas devidas, o não 
pagamento dessas verbas, 
nasce a pretensão de plei-
tear esse direito por inter-
médio de uma reclamação 
trabalhista na justiça. 

A partir dessa viola-
ção de direito se inicia 
um prazo de dois ou cinco 
anos para o trabalhador in-
gressar com a reclamação 
trabalhista na Justiça do 
Trabalho, conforme esta-
belece o artigo 7º, XXIX, 
da Constituição Federal.

Antes de mergulhar-
mos no tema, oportuno 
esclarecer rapidamente a 
origem legal dessa regra 
que impõe um limitador 
temporal no exercício do 
direito por intermédio de 
ação.

A prescrição vem pre-
vista no Código Civil 
de 2002 no artigo 189: 
“violado o direito, nasce 
para o titular a pretensão, 
a qual se extingue, pela 
prescrição”.

Se não existisse pres-
crição o litígio iria se per-
petuar indefinidamente e 
as empresas teriam que 
aguardar de forma perma-
nente um ex-empregado 
ingressar com uma recla-
mação trabalhista. 

Tal fato ocasionaria 
uma insegurança nas rela-
ções jurídicas.

A previsão legal da 
prescrição na Consolida-
ção das Leis do Trabalho 
está transcrita no artigo 11 
da referida consolidação, 
estabelecendo o seguinte:

Art. 11. A pretensão 
quanto a créditos resul-
tantes das relações de tra-
balho prescreve em cinco 
anos para os trabalhado-
res urbanos e rurais, até o 
limite de dois anos após 

a extinção do contrato de 
trabalho.

§ 1º O disposto nes-
te artigo não se aplica às 
ações que tenham por ob-
jeto anotações para fins de 
prova junto à Previdência 
Social.

§ 2º Tratando-se de 
pretensão que envolva pe-
dido de prestações suces-
sivas decorrente de alte-
ração ou descumprimento 

do pactuado, a prescrição 
é total, exceto quando o 
direito à parcela esteja 
também assegurado por 
preceito de lei.

§ 3º A interrupção da 
prescrição somente ocor-
rerá pelo ajuizamento de 
reclamação trabalhista, 
mesmo que em juízo in-
competente, ainda que 
venha a ser extinta sem 
resolução do mérito, pro-

duzindo efeitos apenas 
em relação aos pedidos 
idênticos.

A regra de prescrição 
no direito do trabalho, 
como se verifica, traz dois 
prazos prescricionais.

Os dois prazos influen-
ciam o mesmo direito de 
ação. Há um prazo quin-
quenal (5 anos) e um bie-
nal (2 anos), porém, não 
significa que é 5 mais 2, 

igual a 7 anos que é o li-
mite para ação judicial, 
mas o trabalhador pode 
reclamar os últimos 5 
anos, sendo o limite de 2 
anos para ajuizar ação tra-
balhista. 

Para o início da con-
tagem do prazo prescri-
cional deve-se levar em 
conta o período do aviso 
prévio, ainda que indeni-
zado, deve ser computado 
para todos os fins, inclusi-
ve para o início do prazo 
prescricional.

Previsão constitucional 
da prescrição trabalhista

O artigo 7º da Consti-
tuição Federal, em seu in-
ciso XXIX estabelece que 
é garantido ao trabalhador 
o direito de ação, quanto 
aos créditos resultantes 
das relações de trabalho, 
com prazo prescricional 
de cinco anos para os tra-
balhadores urbanos e ru-
rais, até o limite de dois 
anos após a extinção do 
contrato de trabalho.

Quanto a reclamação 
trabalhista tiver o obje-
tivo de reconhecimento 
de vínculo empregatício 
para fins previdenciários, 
o prazo limitador de 2 
anos para o ingresso da 
ação após o término do 
contrato de trabalho não 
se aplica, sendo afastado 
a aplicação da prescrição 
prevista no artigo 11 da 
CLT e no artigo 7º, XXIX 
da Constituição Federal, 
como aqui citado.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Entenda o que é prazo prescricional 
para ajuizamento de ação trabalhista

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

Em 2017 foi autorizada 
a cobrança das bagagens 
despachadas, pois as com-
panhias aéreas diziam que 
dessa maneira o preço das 
passagens diminuiria para 

os viajantes sem bagagem 
adicional. Portanto os pas-
sageiros estão autorizados 
a levar uma bagagem de até 
10 quilos na cabine sem cus-
to e caso exceda este peso, é 

cobrado taxa adicional.
A grande novidade é 

que o plenário da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
texto que prevê o despacho 
gratuito de bagagens de 

até 23 quilos em voos na-
cionais, e de 30 quilos em 
viagens internacionais.

A medida provisória 
1.089/2021, conhecida 
como “MP do voo simples” 

agora segue para sanção ou 
veto do presidente da Repú-
blica, para que não perca a 
validade. A intenção do go-
verno federal é simplificar 
as regras junto ao aéreo e à 

atuação da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).

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

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocacia

A gratuidade de despacho de bagagens 
em voos nacionais e internacionais
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Direitos

mentício, terapêutico ou 
medicinal. A modalidade 
tentada é admitida, quando 
por circunstâncias alheias 
à vontade do agente os 
produtos não são expos-
tos ao comércio. Todavia, 
há que se dizer que o co-
natus é muito improvável, 

tendo em vista que a mera 
detenção das substâncias 
já caracteriza o crime na 
forma “ter em depósito”. 
A efetiva utilização da 
substância na falsificação 
não é necessária para sua 
configuração, sendo mero 
exaurimento do crime.

O elemento subjetivo do 
tipo é o dolo, consistente na 
vontade livre e consciente 
de praticar as condutas pre-
vistas no tipo, exigindo-se, 
neste caso, que o agente 
saiba antecipadamente que 
a substância se destina a 
falsificação de produto ali-

mentício, terapêutico ou 
medicinal. A modalidade 
culposa não é permitida por 
falta de previsão legal.

Caso o consumidor so-
fra algum gravame em sua 
vida ou integridade física 
em razão da utilização do 
produto falsificado coloca-

do no mercado, estar-se-á 
diante de uma das causas 
de aumento de pena pre-
vistas no art. 258 do CP. 
Em virtude da pena míni-
ma cominada, será possí-
vel a suspensão condicio-
nal do processo, conforme 
art. 89 da Lei 9.099/95.

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

Substâncias para a falsificação
de produtos alimentícios,
terapêuticos ou medicinais

DIVULGAÇÃO

Preceitua o art. 277 do 
Código Penal que é crime: 
“Vender, expor à venda, 
ter em depósito ou ceder 
substância destinada à fal-
sificação de produtos ali-
mentícios, terapêuticos ou 
medicinais. Pena - reclu-
são, de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos, e multa”. 

O objeto material do 
crime é a substancia que é 
destinada para a falsifica-
ção de produtos alimentí-
cios ou medicinais. Por se 
referir expressamente ao 
verbete “substância”, em 
obediência aos princípios 
da legalidade e da vedação 
de interpretação extensiva 
de norma penal, o tipo não 
abrange maquinários, pe-
trechos e utensílios.

A objetividade jurídi-
ca é a saúde pública. Os 
sujeitos do crime são os 
mesmos do artigo anterior. 
Tratar-se de crime comum, 
pois não exige nenhuma 
qualidade ou característica 
especial do agente. 

Consuma-se com a 
venda, exposição à ven-
da, depósito ou cessão de 
substância destinada à fal-
sificação de produto ali-
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1. São Roque, a Terra 
do Vinho

Também conhecida 
como Terra do Vinho, São 
Roque fica a 67 km da 
capital paulista. Além de 
integrar a rota dessa sa-
borosa bebida, a cidade 
tem diversos outros atra-
tivos históricos e ecoló-
gicos. Esse é o caso, por 
exemplo, do Morro do 
Cruzeiro e do Morro do 
Saboó, donos de uma vis-
ta inesquecível, e do Re-
canto da Cascata, perfeito 
para quem se amarra em 
um contato íntimo com a 
natureza. Por outro lado, 
amantes de esqui são mais 
do que bem-vindos(as) ao 
Ski Mountain Park. 

2. Campos do Jordão, 
uma das queridinhas 
dos(as) viajantes

Um dos nomes mais 
fortes do interior de São 
Paulo, Campos do Jordão 
recebe turistas durante 
todo o ano, mas principal-
mente entre junho e agos-
to. Ou seja: é um point 
muito disputado durante o 
inverno.

Prato cheio para quem 
está a fim de um passeio 
romântico, a apelidada 

Suíça Brasileira esban-
ja atividades, deliciosos 
restaurantes e chocolates 
que parecem ter vindo do 
paraíso. O que fazer ali? 
Pegue o teleférico até o 
Morro do Elefante, co-
nheça o Parque Amanti-
kir, aproveite o centro de 
Capivari e visite o Parque 
Estadual Campos do Jor-
dão, por exemplo. Opções 
não faltam no destino, en-
tão escolha as que são a 
sua cara!

3. Holambra, a versão 
brasileira da Holanda

A famosa Cidade das 
Flores fica na microrregião 
de Campinas, interior de 
São Paulo, a pouco mais 
de 40 minutos de carro 
da capital. Dona de uma 
rica cultura com influên-
cias holandesas – afinal 
de contas, não é à toa que 
Holambra se pareça tanto 
com Holanda! –, por lá a 
arquitetura é um dos des-
taques, encantando todo 
mundo que passa por ali.  

O Boulevard Holandês, 
o Moinho Povos Unidos e 
a visita a pelo menos um 
campo de flores. Além de 
pontos turísticos, os três 
são bem instagramáveis, 

portanto aproveite para fa-
zer lindas fotos! Contudo, 
se tiver mais tempo, não 
deixe de passear tranquila-
mente pelo destino e para 
conferir outras atrações. 

4. Serra Negra, reduto 
de diversão e sossego

A cerca de 140 km da 
capital, Serra Negra tem 
como programa queridi-
nho da galera um passeio 
de teleférico até o Pico 
do Fonseca, uma vez que 
lá existe uma estátua do 
Cristo Redentor. Integran-
te do Circuito das Águas 
Paulistas e reconhecida 
por suas águas termais, 
vale a pena conferir al-

guns points específicos 
enquanto estiver por lá. 
São eles: o parque de 
ecoturismo Macaquinhos 
Turismo; o vinhedo da 
Família Silotto; o Alto da 
Serra, ponto mais alto da 
cidade; e o Parque Fonte 
Santo Agostinho, onde se 
encontram as fontes Santo 
Agostinho e Santa Luzia, 
cujas águas são encaradas 
como milagrosas por mui-
ta gente. 

5. Atibaia, onde rola 
a Festa de Flores e 
Morango

Pertinho de Sampa, a 
uma distância de 50 km, 
Atibaia é um daqueles des-

tinos que aquecem o cora-
ção e que são sob medida 
para uma escapadinha. 
Antes de qualquer coisa, 
uma curiosidade: a cidade 
é famosa por ser a maior 
produtora de morango do 
Brasil e um destaque na 
produção de flores, sabia? 
Logo, não é por acaso que 
todos os anos rola a Fes-
ta de Flores e Morangos 
de Atibaia, a qual, aliás, é 
uma ótima dica de passeio 
em família.  

Ao mesmo tempo, 
quando estiver pela re-
gião, dê um jeitinho de 
incluir ao roteiro: o San-
tuário Schoenstatt, centro 
de orações fundado pelas 
irmãs de Maria de Scho-
enstatt; o parque Aves do 
Mundo; o Teleférico de 
Atibaia, que liga o Lago 
do Major até a parte mais 
alta da cidade; e a Pedra 
Grande, importante point 
local utilizado como pon-
to de decolagem para pra-
ticantes de parapente.

6. Aparecida do Norte, 
o point religioso do 
interior de São Paulo

Todos os anos, milhões 
de turistas peregrinam 
até Aparecida do Norte 

para visitar o tão aclama-
do Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida. 
Fundada em 1928, a cida-
de fica no interior de São 
Paulo, no Vale do Paraíba, 
e está a mais ou menos 
170 km da capital.  

Muita gente visita 
Aparecida ao longo do 
ano, mas é em outubro 
que a região ganha força, 
posto que peregrinos(as) 
de várias partes do país 
a visitam em devoção à 
Nossa Senhora. E isso não 
é à toa, não! Isso porque a 
igreja pode receber até 45 
mil pessoas e é o principal 
cartão–postal da cidade. 
Além disso, vale a muito a 
pena conhecer outras igre-
jas, passear pela Passarela 
da Fé, andar em uma das 
47 cabines do Bondinho 
de Aparecida, fazer tours 
guiados e saber mais so-
bre a história da Basílica. 

Gostou das nossas di-
cas? Converse com seu 
agente de viagens! 

Dessa forma você fica 
por dentro das melhores 
opções de hospedagem e 
ainda tem apoio a qual-
quer momento de um pro-
fissional.

Turismo

Vanessa Novais Fernandes
Turismóloga formada com mais de 15 

anos de experiencia no turismo.
Proprietária da Agencia Inova Tur 

Jaguariúna.

Destinos para visitar pelo menos 
uma vez no interior de São Paulo

DIVULGAÇÃO
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Saúde e Bem-estar

Andropausa – Homens também 
sofrem com as mudanças dos anos

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

Diferente da menopau-
sa, que ocorre em mu-
lheres, homens também 
sofrem com as mudanças 
hormonais, ocorre gradu-
almente uma diminuição 
da testosterona. Os sinto-
mas não são assim tão cla-
ros e no geral os homens 
são menos sensíveis, ou 
tem sintomas mais leves, 
seja como for por volta dos 
50 anos ocorrem mudan-
ças e em homens esta fase 
é chamada de andropausa. 

Quais as mudanças e os 
sintomas em homens? 

Perda de massa magra 
(muscular), redução ou 
perda da libido, disfunção 
erétil, diminuição da força 
muscular, perda de massa 
óssea, aumento de gordura 
corporal, redução da ferti-
lidade, suores e ondas de 
calor, irritabilidade e ou-
tras alterações de humor, 
anemia, perda de vigor, 
resistência à insulina, in-
sônia, entre outros. 

Como é feito o 
diagnóstico? 

Um médico realiza um 
exame físico, obtém uma 
anamnese clínica e perce-
be os sintomas caracterís-

ticos, a história familiar, 
prática de atividade física, 
qualidade de vida, história 
clínica, exames de sangue 
e outros que sejam signi-
ficativos para a idade, in-
clusive a investigação hor-
monal.  É importante que 
homens mantenham con-
sultas periódicas com seu 
urologista e nutricionista. 

Mas como tratar? 
Reposição hormonal? 

Assunto polêmico que 
divide a comunidade mé-
dica, pois existem muitos 
inconvenientes e efeitos 
colaterais. Um estudo 
publicado recentemente 
coloca em xeque os resul-
tados da reposição hormo-
nal, que não é indicada em 
homens com antecedente 
familiar de câncer prósta-
ta, histórico de trombose e 
problemas cardiológicos, 
e após a suplementação, 
apenas ocorreu melhora na 
descalcificação óssea. 

Neste caso existem tra-
tamentos direcionados a 
reposição do cálcio por su-
plementos ou pela alimen-
tação. Vale lembrar que 
o metabolismo do cálcio 
envolve outros nutrientes, 
a vitamina D, magnésio, 

zinco, potássio e vitamina 
A, todos por participarem 
do metabolismo ósseo. 

Outros estudos mos-
tram que com relação a 
sexualidade, a andropau-
sa afeta a autoestima por 
diminuir a libido ou estar 
associada a disfunção eré-
til, afetando a qualidade de 
vidas dos homens. 

Neste caso é indicado 
uma terapia, meditação, 
atividades de lazer, ali-
mentação saudável, vi-
sando uma dieta para me-

lhorar a vascularização e 
anti-inflamatória e exercí-
cios físicos regulares. 

Qual a melhor dieta? 
Uma dieta equilibrada 

em calorias e carboidra-
tos, lipídios e proteínas é o 
ideal, diversificada, colori-
da e natural. Um pouco de 
tudo, mas não comer tudo, 
ou seja, porções menores 
que comumente os brasi-
leiros consomem.  

Diminua os alimen-
tos industrializados, 

temperos e condimentos 
prontos, comida pronta 
congelada, refrigerantes, 
frituras, embutidos, enla-
tados, gordura saturada e 
muito sódio. 

Também é indicada a 
redução de bebida alcóo-
lica e aperitivos que per-
meiam a cultura de lazer 
no Brasil, como os encon-
tros de happy hour, even-
tos de finais de semana que 
envolvem grande consumo 
de comidas gordurosas, ta-
bagismo e bebidas. 

Procure consumir car-
nes magras, peixes pelo 
menos 3 vezes na semana, 
reduzir a carne vermelha, 
incluir fontes de proteí-
nas vegetais. Hortaliças e 
frutas, uma dieta colorida 
e bem diversificada em 
vegetais, ajudam a redu-
zir o estado inflamatório 
auxiliando a diminuir os 
sintomas mais comuns e 
aumentado o estado imu-
nológico. 

Ingestão adequada de 
alimentos que sejam boas 
fontes de cálcio, leite e 
seus derivados, sementes 
de gergelim, ovos, peixes, 
brócolis e diferentes tipo 
de leguminosas são boas 
fontes de cálcio. 

Gorduras saudáveis 
como as dos peixes (sal-
mão, bacalhau e atum ou 
sardinha), oleaginosas, 
ghee, abacate, azeite de 
oliva extravirgem, e mo-
deradamente manteiga e 
outras gorduras. 

Alimentos ricos em 
zinco ajudam a saúde re-
produtiva, mental e neuro-
lógica, afetando o humor, 
por isso consuma alimen-
tos ricos em nozes e outras 
oleaginosas, peixes, grãos 
integrais e sementes. Tam-
bém o chocolate amargo o 
que trona doce as opções 
de dieta. 

As vezes se faz neces-
sário usar CQ10, NAC, 
cúrcuma ou outras subs-
tâncias que agem em nível 
celular e molecular, preci-
so avaliar na consulta. Mas 
de modo geral deve-se 
consumir frutas, folhas, 
verduras e legumes que 
tem uma grande variedade 
de vitaminas e minerais e 
compostos bioativos. 

Por fim, estudos atuais 
confirmam que o controle 
de peso, dieta saudável e 
realizar exercícios físicos 
regularmente são excelen-
tes para atenuar e evitar a 
progressão dos sintomas. 
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Todos sabemos que 
para abrir uma empresa 
existem diversas obriga-
ções para poder se for-
malizar o negócio, e den-
tre elas, temos o Contrato 
Social que se trata de um 
importante instrumento 
aonde iremos determinar 
as diferentes regras em-
presariais, as obrigações 
e deveres dos sócios, 
dentre outras. 

E para entender um 
pouco mais sobre esse do-
cumento, vamos destacar 
algumas considerações 
neste artigo. 

De uma maneira bem 
simples, o Contrato Social 
de uma empresa pode ser 
considerado o instrumento 
que certifica a fundação 
da mesma, que juntamen-
te com o CNPJ da auten-
ticidade a existência e for-
malização desta e traz as 
informações necessárias 
sobre a mesma. Vale res-
saltar que este instrumento 
deve ser feito antes mes-

mo do CNPJ ser emitido 
para a abertura da empre-
sa, que deve ser registrada 
na Junta Comercial do seu 
referido Estado.

É indispensável que o 
Contrato Social seja ela-
borado por um profissio-
nal especializado visando 
contemplar além de todas 
as informações necessá-
rias, cláusulas pertinentes 
sobre  a empresa desta-
cando pontos importan-
tes e legais sobre a sua 
funcionalidade, que na 
sua estrutura geral, cons-
tará quem são os sócios, 
a participação destes, a 
definição da atividade 
econômica, o capital so-
cial, regras para a saída 
ou entrada de novos só-
cios, deveres e direitos, 
distribuição de lucros ou 
pró-labore, além da infor-
mação completa de cada 
sócio. 

Vale ressaltar que os 
sócios são os responsá-
veis legais da empresa, 

e assim sendo, havendo 
qualquer problema jurídi-
co estes serão acionados, 
por isso da importância 
na consulta de um pro-
fissional para a elabora-
ção deste contrato, assim 
como da sua atualização 
sempre que houver qual-
quer mudança em suas 
cláusulas, endereço, qua-
dro societário e outras. 

O Contrato Social tam-
bém é normalmente utili-
zado no cadastramento de 
fornecedores e clientes, 
além de ser indispensável 
em qualquer outro tipo de 
relação jurídica mais for-
mal, das quais podemos 
citar, acesso a crédito, 
abertura de conta bancá-
ria, participação de licita-
ções e etc. 

Em suma, busque um 
profissional de sua con-
fiança e atualize sem-
pre que necessário o seu 
Contrato Social evitando 
assim problemas desne-
cessários.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

O contrato social

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

Bactérias aumentam produtividade 
em lavouras de arroz, feijão e milho (parte 1)

Uma série de pesquisas 
realizadas com diferentes 
rizobactérias (atuantes na 
raiz) demonstraram que al-
guns microrganismos po-
dem ser importantes aliados 
da agricultura. Eles atuam 
melhorando os processos 
fisiológicos da planta, pro-
movendo melhor absorção 
de nutrientes ou facilitando 
a sua disponibilização. O re-
sultado são plantas maiores, 
mais resistentes a doenças e 
com maior produtividade. 
Com fertilizantes impor-
tados cada vez mais caros, 
o uso desses insumos bio-
lógicos podem representar 
uma importante economia 
ao produtor. Os experimen-
tos comprovaram ganhos 
importantes em lavouras de 
arroz, feijão e milho. Em 
uma pesquisa realizada pela 
Embrapa Arroz e Feijão 
(GO), foi medido o efeito 
de bactérias que habitam o 
solo sobre plantas de arroz 
de terras altas. O trabalho 
se valeu do conhecimento 
prévio acerca de seis tipos 
de microrganismos que re-
conhecidamente promovem 
benefícios para as culturas 
agrícolas, mas ainda pouco 
estudados com o cereal. Em 
laboratório, para cada uma 

dessas bactérias seleciona-
das, foi feita uma solução 
aplicada a sementes de ar-
roz em um processo cha-
mado microbiolização. Em 
meio de cultivo em tubos 
de ensaios, houve o desen-
volvimento de mudas que, 
ao serem analisadas com o 
auxílio de equipamentos de 
processamento e programas 
de avaliação de imagens, 
apontaram um resultado 
promissor como o maior ar-
ranque inicial e melhor de-
senvolvimento radicular das 
plântulas. Nos testes, as ra-
ízes das mudas de arroz tra-
tadas com um tipo de bac-
téria chamada Azospirillum 
foram 86% mais longas que 
o tratamento controle, que 
não recebeu nenhum mi-
crorganismo. Além disso, 
houve ainda, comparativa-
mente, um incremento de 
mais de 100% no volume 
de raízes. De acordo com 
um dos coordenadores des-
se estudo, o pesquisador 
Adriano Nascente, da Em-
brapa, isso pode representar 
para a planta maior capaci-
dade em absorver nutrientes 
do solo, o que pode impac-
tar positivamente na pro-
dutividade. Outro trabalho, 
coordenado por Nascente 

e semelhante ao realizado 
com o arroz de terras altas, 
foi conduzido com a cultu-
ra do milho com resultados 
parecidos, obtidos também 
em ambiente de cultivo con-
trolado. O microrganismo 
Azospirillum proporcionou 
maiores valores em compri-
mento, diâmetro, volume e 
massa seca das raízes, além 
da massa seca de parte aérea 
e massa seca total em com-
paração ao tratamento con-
trole (sem a bactéria). Além 
de Azospirillum, o cientista 
conta ainda que já foi com-
provado em ambiente de 
laboratório que outras rizo-
bactérias do tipo Bacillus, 
Burkholderia e Serratia são 
capazes de gerar maior de-
senvolvimento de raízes em 
plantas de soja, arroz e de 
milho, esses microrganis-
mos proporcionaram entre 
24% e 31% de aumento do 
comprimento de raízes em 
plantas de arroz irrigado por 
inundação.

Do laboratório para o 
campo

O avanço em etapas de 
pesquisa com a condução 
de trabalhos inicialmente 
realizados em laboratório 
para situações de campo 

são importantes também 
para entender melhor como 
funcionam mecanismos 
biológicos complexos de 
interação, aliados a práticas 
de manejo das lavouras. Em 
outro trabalho, a equipe que 
Nascente avaliou combi-
nações de Serratia, um gê-
nero de bactéria, com dife-
rentes doses de nitrogênio, 
fósforo e potássio (NPK) 
em áreas experimentais 
de arroz de terras altas na 
Fazenda Capivara, perten-
cente à Embrapa e locali-
zada em Santo Antônio de 
Goiás (GO). O objetivo foi 
maximizar o efeito desses 
macronutrientes, por meio 
de sua associação com o 
microrganismo. Nesse caso, 
as sementes também passa-
ram pelo procedimento de 
microbiolização antes da 
semeadura e, aos sete e aos 
quinze dias após o plantio, 
o solo recebeu pulveriza-
ções com a mistura líquida 
com Serratia previamente 
preparada em laboratório. 
O resultado de três colheitas 
foi um aumento médio de 
produtividade em 17% (cer-
ca de 630 quilos por hectare 
a mais, considerando a pro-
dução total de 3.700 quilos 
por hectare ou 61 sacos de 

arroz) nos locais em que a 
bactéria estava presente em 
comparação com a área que 
não possuía o tratamento 
com o microrganismo. Já 
o aumento médio na pro-
dutividade de grãos para 
cada macronutriente com-
binado à bactéria Serratia 
foi de 16% para potássio, 
17% para nitrogênio e 23% 
para fósforo. Em relação a 
este último elemento, ocor-
reu um fato importante que 
chamou a atenção dos pes-
quisadores: Não existiu di-
ferença no rendimento de 
grãos para os tratamentos 
de Serratia com e sem fer-
tilizantes fosfatados. Isso 
sugere um benefício pro-
porcionado pelo micror-
ganismo. A pesquisadora 
Marta Cristina Corsi de Fi-
lippi, que participou desse 
estudo, explicou essa evi-
dência. “A bactéria Serratia 
secreta ácidos orgânicos e 
enzimas capazes de trans-
formar o fósforo já presente 
no solo em formas solúveis 
e capazes de serem absorvi-
das pelas raízes das plantas 
de arroz. Assim, podemos 
considerar que os teores 
de fósforo que existiam na 
área antes do plantio, devi-
do a adubações anteriores, 

porém indisponíveis para 
as plantas, igualava-se a um 
estoque que foi disponibili-
zado para a lavoura quando 
houve a atividade biológica 
da bactéria Serratia”, deta-
lha a cientista. Conforme a 
pesquisadora, as perspec-
tivas são muito positivas, 
pois esse estudo com Serra-
tia pode originar um produ-
to comercial. “Estamos tra-
balhando em parceria com 
o setor privado. Como fruto 
desta parceria, teremos um 
produto comercial, que le-
vará junto indicadores de 
qualidade para a produção 
no sistema on farm. Os re-
sultados obtidos com a apli-
cação desse microrganismo, 
desde os ensaios prelimina-
res de laboratório até os tes-
tes em campo, com parcelas 
maiores, nos revelaram que, 
além de melhorar o estado 
nutricional da planta, houve 
também melhoria da sani-
dade. As plantas se torna-
ram mais saudáveis, desde 
a raiz até a parte aérea. As 
plantas de arroz tratadas 
com Serratia apresentaram 
até 60% menos doenças, 
como mancha parda, quei-
ma da bainha e brusone, a 
doença mais prejudicial ao 
arroz”, relata.

https://mariaditasenepol.com.br/
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Esporte Morungabense

Campeonato Paulista de Futebol sub 11 
e sub 13 começa dia 07 de agosto

3º União Cup contará com 13 
clubes, 4 categorias e 42 equipes

Esportes

Prof. Julio do 
Vadu

Representantes do Guarani FC e do Unidos do Cordenonsi

DIVULGAÇÃO

No dia 07 de agosto 
tem início o tão esperado 
Campeonato Paulista de 
Futebol sub 11 e sub 13 
organizado pela Federa-
ção Paulista de Futebol. 
Depois de dois anos sem a 
competição estadual devi-
do ao Covid-19 o charmo-
so paulistinha conta com 
55 agremiações de todo 
estado de SP, inclusive as 
principais equipes da capi-
tal. O campeonato será dis-
putado no sistema de ida e 
volta, onde classificam-se 
para a segunda fase os dois 
primeiros colocados de 
cada grupo e os 10 melho-
res terceiros colocados.

Este ano a competição 
estadual terá muitas novi-
dades, entre elas, a inclusão 
do terceiro médico nas par-
tidas, o cadastro e o creden-
ciamento dos atletas, dos 
integrantes das comissões 
técnicas e gandulas todas 
as sextas feiras, o acesso 
restrito ao campo de jogo, 
entre tantas outras exigên-
cias impostas pela FPF vi-

Vem aí a terceira edi-
ção de um dos maiores 
campeonatos de futebol 
de base do interior do es-
tado de São Paulo, o qual 
contará com treze agre-
miações, quatro categorias 
e 42 equipes que estarão 
se enfrentando a partir de 
20 de agosto. Em sua pri-
meira fase o 3º União Cup 
terá dois grupos (A e B), 
jogando dentro do pró-
prio grupo no sistema de 
ida e volta, onde as quatro 
equipes mais pontuadas de 
cada grupo classificam-se 
para a segunda fase. Já na 
segunda fase haverá o cru-
zamento dos grupos (1º A 
x 4º B, 2º A x 3º B, 1º B x 
4º A   e o 2º B x 3º A) em 
jogos de ida e volta, onde 
as equipes com melhores 
campanhas fazem o segun-
do jogo em casa. As equi-

pes vencedoras partem a 
terceira fase (semi final) 
que também será dispu-
tada em dois jogos (ida e 
vota). As equipes que fo-
rem derrotadas nas semi fi-
nais irão disputar as finais 
da série ouro e as equipes 
vencedoras das semi finais 
irão disputar as finais da 
série ouro. Já as finais das 
séries prata e ouro serão 
realizadas em jogo único 
e campo neutro em local a 
ser definido pela comissão 
organizadora. 

GRUPO A: Guarani 
FC, SC Paulínia, Indepen-
dente FC, Gr Sumareense, 
Itatiba/SBFC, Unidos do 
Cordenonsi e Na Cara do 
Gol. 

GRUPO B: Velo Clube, 
Atlétic Academy, União 
Barbarense, Rio Claro FC, 
Adesm/São Carlos e Ta-

lentus Sporting.

Neste final de sema-
na acontece o congresso 
técnico onde serão defi-
nidos alguns detalhes da 
competição, assim como, 
a tabela e o regulamento 
geral. Certo mesmo que a 
competição terá início no 
dia 20 de agosto e suas fi-
nais nos dias 3 e 4 de de-
zembro. No geral serão 11 
cidades que receberão os 
jogos, Morungaba, Itatiba, 
Americana, Sumaré, Santa 
Barbara D’oeste, Paulínia, 
Porto Ferreira, S ã o 
Carlos, Li-
meira, Rio 
Claro e 
Conchal.

sando uma boa organiza-
ção e a segurança de todos 
os envolvidos. Mas, entre 
todas as exigências, a prin-
cipal delas certamente será 
a liberação dos estádios 
após vistoria, pois a grande 
maioria das praças espor-
tivas não estão adequadas 
conforme o regulamento 
da competição, principal-
mente quando se fala em 

laudo estrutural, hidráulico 
e elétrico, inclusive as ben-
feitorias para a liberação do 
AVCB por meio do Corpo 
de Bombeiros para a reali-
zação dos jogos aos domin-
gos de manhã. 

Em sua primeira fase, a 
competição será regionali-
zada, dessa forma, o Gua-
rani FC ficou no grupo 6 e 
enfrenta o Amparo AC de 

Amparo, o Brasilis FC de 
Águas de Lindóia, o CA 
Guaçuano de Mogi Guaçu 
e a SE Itapirense de Itapi-
ra. Sua estreia deve ocor-
rer no dia 14/07 contra o 
Amparo AC em Itatiba ou 
Águas de Lindóia.

Falando em Guarani FC, 
na nesta segunda-feira acon-
teceu a vistoria da FPF no 
estádio Luis Scavone (Ope-

rários) em Itatiba para vali-
dar ou não o estádio para a 
realização dos jogos do bu-
gre, caso não seja liberado o 
alvi verde manda seus jogos 
em Aguas de Lindóia no CT 
do Brasilis FC. A comissão 
técnica do projeto base Mo-
rungaba está aguardando 
o resultado da vistoria do 
estádio de Itatiba para defi-
nir a sua logística de jogos. 

Mas, independentemente 
do local é certo que as equi-
pes do Guarani FC estão 
se preparando muito bem 
em Morungaba buscando o 
principal objetivo que é a 
classificação para a segun-
da fase com as duas catego-
rias, dessa forma, as duas 
equipes pretendem ficar em 
primeiro ou segundo lugar 
do grupo. 

Organizado 
pela Federação 
Paulista, o 
campeonato 
reúne 55 
clubes e 110 
equipes

DIVULGAÇÃO
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Entenda o que é 
a tríade felina

Os felinos são mais 
predispostos que outros 
animais a contrair a trí-
ade, ou triadite: situação 
que ocorre quando se 
produzem conjuntamen-
te doenças inflamatórias 
em três dos órgãos rela-
cionados com o processo 
digestivo, o intestino, fí-
gado e pâncreas.

Embora os gatos se-
jam especialistas em nos 
ocultar as suas dores, fa-
zer isso fica mais compli-
cado quando se juntam 
várias doenças de uma 
vez, o que nos permite 
identificar que há algo er-
rado e agir rapidamente 
para evitar as graves con-
sequências que a triadite 
felina pode ter.

Os sintomas podem 
ser bem genéricos como: 
perda de peso, apatia, vô-
mitos, distensão e dor ab-
dominal, letargia, febre, 
diarreias, alteração na 
coloração das mucosas, 
desidratação, inapetência 
e náuseas. Então, devido 
á isto, devem ser feitas a 
diferenciação diagnóstica 
como para doenças virais.

Sua evolução pode 
ser rápida como também 
mais lenta, por isso ficar 
atento ao comportamento 
de seu felino. 

Para diagnóstico 
são necessários 
alguns exames 
complementares:

- Ultrassonografia ab-
dominal de caráter im-
portante (para visuali-

zação das estruturas em 
envolvimento); 

- Hemograma, análise 
de sangue; 

- Analise de funções 
renais e hepática;

- E outros, para diferen-

ciação se a caso houver.
O prognóstico vai de-

pender da gravidade da 
doença, portanto, se seu 
gato apresentar alguns 
dos sintomas que comen-
tamos, como anorexia, 

perda de peso, vômitos 
e diarrediaia, não hesite 
em levá-lo ao veteriná-
rio para começar um tra-
tamento que recupere a 
sua saúde o mais rápido 
possível e, assim, evitar 

que produzam danos ir-
reversíveis que podem 
repercutir na qualidade 
e expectativa de vida de 
seu felino.

É Isso pessoal nos ve-
mos na próxima edição!!!

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
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“Os dias não passam, eles voam!”.

Essa é uma frase bem popular que tenho escutado com frequência nos últimos dias e ge-
ralmente ela vem acompanhada de uma outra frase “nossa, o dia hoje foi uma correria!”. 
E assim, temos vivido todos os nossos dias, em uma eterna busca por algo que muitas 
vezes não sabemos nem a finalidade.
Parece normal, mas não é, é comum! 
Não é normal, muito menos bom, chegar no final de uma conversa e dizer “não me lem-
bro da última vez que chorei de tanto rir”, ou “eu nem vi o tempo passar, olha como os 
meus filhos cresceram”. 
Os dias tem passado e nosso foco tem sido o trabalho, o dinheiro, o sucesso financeiro, 
os problemas e as contas a pagar. Queremos a todo custo dar conta de tudo que entre-
gamos nosso tempo, força, tesouros, talentos e até mesmo nossa alegria. Embora essas 
coisas sejam importantes, não são nem de longe os mais essenciais e que nos trarão a 
verdadeira alegria. 
Será que dedicar todos os meus dias a conquistas materiais vale mais do que minha 
alegria? 
Eu sempre faço essa reflexão, embora eu ame trabalhar e dedicar a minha vida a ajudar 
pessoas, a verdadeira alegria me alcança sempre que olho para o alto e percebo que não 

é o momento ou as circunstâncias que me dirão se devo ou não sorrir.
Se formos movidos sempre por nossos sentimentos, a julgar pela realidade da maioria 
das pessoas, estaríamos todos depressivos, infelizes, estressados e mal-humorados. E 
infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas pessoas, elas sobrevivem e não vivem, 
abrem mão de si e de quem amam em busca de algo que em sua finalidade não geram 
a alegria que tanto desejam. 
Uma das experiências mais surreais onde experimentei a alegria, foi durante os piores 
dias da minha vida. Me lembro da dor e tristeza que habitavam em mim durante o luto 
por perder um filho, e sempre que eu olhava para a minha vida e para a família que ca-
minhava ao meu lado, uma alegria sobrenatural invadia o meu ser. 
E sabe como eu conseguia sentir a verdadeira alegria mesmo diante da morte?  Porque 
a gratidão pelo que eu tenho hoje é tão real que eu não poderia deixar a morte diminuir 
toda a vida que havia em minha volta e dentro de mim, então Deus em sua infinita bon-
dade derramava rios de alegria sobre mim, e ainda enquanto eu chorava eu podia sorrir 
e experimentar dessa alegria que gera vida. 
De família para família eu desejo que você saia do automático e comece a buscar por 
uma vida onde há a verdadeira alegria, a gratidão e o amor. Desejo que mesmo em meio 
a dor e o caos, você possa experimentar da bondade de Deus e de Sua alegria e que sua 
prioridade seja Deus, você e sua família e não somente o trabalho e os problemas. Co-
mece a ser grato pelo o que você tem hoje e viva uma vida feliz.

Marta Santana em suas descobertas diárias #3
Marta Santana

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

Alegria em meio ao caos

Em um mundo de tendências, blogueiras 
e muita informação nas redes sociais ser 
autêntica é quase um luxo. Tanta infor-
mação de moda, tantas referências, in-
fluenciadores nos ensinando o que vestir, 
como nos comportar, que ficamos reféns 
da moda e perdemos a nossa essência e 
seguindo padrões que na maioria das ve-
zes não faz nenhum sentido para nosso 
estilo pessoal e estilo de vida.
Mas por que isso acontece?
Simplesmente porque falta autoconhe-
cimento. Para manter a nossa autenti-
cidade precisamos ter autonomia sobre 
nós mesmas e para isso acontecer é im-
portante associar a consultoria de estilo 
ao desenvolvimento pessoal. Foi essa 
conclusão que cheguei depois de atender 
muitas clientes.
Vem comigo entender melhor:
Quando a cliente chega até mim já no pri-
meiro encontro entendo que não é só a 

aparência externa que está incomodan-
do ela, mas também a falta de conheci-
mento e posicionamento: ‘eu mudei de 
cargo na empresa ou acabei de me se-
parar, agora quando chego em uma festa 
me sinto deslocada’. 
Quando não temos domínio sobre nos-
sa identidade ficamos assim, totalmente 
perdidas, e nesses casos, além da con-
sultoria de estilo eu também entro com 
o desenvolvimento pessoal, pois dessa 
forma trabalho de dentro para fora.
Assim é possível devolver a autenticidade 
que foi esquecida e não adianta arrumar 
por fora sem antes organizar por dentro, 
ou seja, precisamos definir o nosso estilo, 
mas também é fundamental que a parte 
emocional esteja alinhada e equilibrada.
Ser autêntica é a sua maior beleza, não 
perca o seu diferencial seguindo padrões 
de moda e beleza que só beneficia os fa-
bricantes.

Descobri que o autocuidado 
vai muito além do skin care, 
unhas feitas e depilação em 
dia. o autocuidado genuíno 
começa de dentro pra fora. É 
a forma mais linda de exer-
citar o nosso amor próprio, 
nos conectar com a gente 
mesma. 
Quando a nossa autoestima está baixa é 
um chamariz para frustrações profissio-
nais, decepções amorosas, desgastes psi-
cológicos e emocionais, e por esse motivo 
o termo autocuidado e autoestima estão 
diretamente ligados.
Percebi que estava com a minha autoesti-
ma lá na ponta do pé e que não era nada 
ligado à minha aparência física, mas sim 
a um sentimento de não merecimento. De 
forma inconsciente esse sentimento foi me 
levando a viver situações que me desvalo-
rizavam e reforçavam cada vez mais essa 
crença limitante dentro de mim. Cuidar 

dos nossos pensamentos é 
o primeiro passo e o mais 
importante do autocuida-
do. Nossa mente é o nosso 
lar então temos que cuidar 
muito bem de todos os pen-
samentos que deixamos 
morar lá.

Observe todos os pensamentos negativos 
que você tem sobre você mesma, anote to-
dos eles e para cada pensamento negativo 
que vier, você vai trocar por um positivo, 
uma qualidade que você tem, algo legal 
que você já fez por alguém, uma caracte-
rística sua que você goste ou uma solução 
para aquele pensamento ruim que surgir, 
não rumine pensamentos negativos e co-
mece a reforçar todas as suas qualidades. 
Esse é um exercício diário de autocuida-
do que devemos ter, cultive pensamentos 
bons, assuma o controle da sua mente, 
porque sempre terá alguém controlando, e 
que esse alguém seja você.

Ser autêntico é luxo

Fabi Franco
@fabi_franco

“Cuidado consigo mes-
mo, atenção às próprias 
necessidades corporais, 

mentais e psicológicas” - 
Dicionário Informal

O romantismo do empreendedorismo 
Vitória Savioli 

Como toda profissão é comum romantizar o empreendedorismo, e como não amar ser 
seu próprio chefe e criar seus horários de acordo com suas necessidades? 
Está aí a grande questão. Com as inúmeras vantagens de ser seu próprio subordinado, 
surgem os grandes deveres do empreendedor. 
Bater meta, marketing alinhado, gestão financeira, gestão de colaboradores, conteúdos 
para as mídias digitais, questões legais e burocráticas acerca do seu estabelecimento co-
mercial e claro de seu produto ou serviço, ficaram tudo a sua incumbência. E a tão so-
nhada liberdade de horários fica para trás! Até porque sua empresa apenas irá caminhar 

caso o gestor (no caso você) souber delegar e concluir todas as etapas importantes para 
mantê-la sempre prosperando. 
Não sei você, mas eu fiquei cansada apenas de ler todos esses deveres, e fora esses, um 
empreendedor tem muito mais outros para cumprir. 
Mas tudo isso vale a pena? Na minha opinião como empreendedora, vale muito a pena. 
Fácil e tranquilo claro que não é, mas o resultado é maravilhoso! 

Para mais dicas sigam @visavioli



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 25SÁBADO, 23 DE JULHO DE 2022GAZETA REGIONAL

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

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.

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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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 22 de julho de 2022 à 28 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: Agente de atendimento pré-hospitalar motorista 12x36 - Cosmópolis 
Classificação Candidato 
02º Ednelson Ferreira 

 
 

Holambra, 22 de julho de 2022 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 22 de julho de 2022 à 28 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 
04º Jolindo Alencar Freitas 

 
 

Holambra, 22 de julho de 2022 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

CENTRO DE EQUOTERAPIA DE 
JAGUARIUNA – C.E.J.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA 
ASSEMBLEIA GERAL   ORDINÁRIA

Prezados Senhores(as) Associados(as),

O Presidente do Centro de Equoterapia de Jaguariúna 
– CEJ, Sr. Wilson Mellilo, no uso de suas atribuições, 
convocam a todos os associados para a Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia vinte e cinco de julho de dois 
mil e vinte e dois, (25/07/2022) no Centro de Equoterapia 
de Jaguariúna – CEJ, localizado na Chácara Meia Lua 
s/n, Tanquinho Velho, Jaguariúna/SP, iniciando-se os 
trabalhos às 16:30 horas, em primeira convocação, ou a 
falta de quórum necessário às 17:00 horas em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Falecimento da Vice-diretora sra. Veridiana Mellilo.
2) Readequação dos cargos para a Diretoria Executiva do 
Centro de Equoterapia de Jaguariúna – CEJ.
3) Entrada de novos associados.
4) Abertura de filial

Jaguariúna, 23 de julho de 2022.

WILSON  MELLILO                    MIGUEL ALBERTO VIEIRA GARBIM     
            Presidente                             Secretário

https://www.facebook.com/jaguarcenterplaza/

