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Página 6

O Morungabense Gabriel 
Menino foi o herói da vitória do 
Palmeiras sobre o Internacional, 
no domingo, ao fazer o gol que 

definiu o 2 a 1, já nos minutos fi-
nais no Allianz Parque. Além da 
importância de manter o Verdão 
com folga na liderança do Bra-

sileiro, o lance trouxe um senti-
mento especial para o meio-cam-
pista, que vive um processo de 
retomada no clube.       Página 19

Nesta sexta-feira, 29, por 
volta das 11h as nuvens toma-
ram conta e a queda de tem-
peratura prevista para o fim de 
julho começou. De acordo com 
o Centro de Pesquisas Meteoro-

lógicas e Climáticas Aplicadas 
à Agricultura (Cepagri) da Uni-
camp, as mínimas vão descer 
até 9ºC em Campinas neste fim 
de semana, mas nada de chuva.

           Página 4

Na quinta-feira, 04, Jagua-
riúna será palco do Fórum de 
Líderes do Circuito das Águas 
Paulista, encontro com o objeti-
vo de apresentar uma agenda de 
ações estratégicas para a região 
a partir da compreensão do ce-

nário atual, do reconhecimento 
dos desafios e das oportunidades 
para auxiliar no desenvolvimen-
to econômico, social e ambiental 
dos nove municípios. O evento 
acontece no Teatro Dona Zenai-
de a partir das 18h.        Página 6

Foram convidados empresários, 
empreendedores, prefeitos, vice-prefeitos, 
presidentes das câmaras de vereadores, 
autoridades e lideranças regionais

Gabriel Menino e o profº Julio após o jogo entre 
Palmeiras e Internacional - RS no ultimo domingo

Opersan unidade Jaguariúna

Gabriel Menino admite que se 
deslumbrou e conta como frase de Abel 
Ferreira o fez mudar no Palmeiras

Julho de 2022 é tão 
seco quanto o de 2017

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Fórum do Circuito 
das Águas Paulista 
reúne principais 
lideranças da região 
em Jaguariúna

O evento ocorre no Teatro Dona Zenaide, a partir das 18h

Morungaba integra pela primeira vez 
o Mapa do Turismo Brasileiro

Estabilidade no emprego da gestante  
e a licença maternidadePágina 8 Página 13

https://www.netellinternet.com.br/
https://www.netellinternet.com.br/
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Convenções a todo vapor e em breve os 
debates devem iniciar. As emissoras de TV, 
jornais e portais de internet se uniram para 
a realização conjunta dos primeiros deba-
tes para as eleições presidenciais deste ano.

O primeiro, em 28 de agosto, um domin-
go, será nos estúdios da TV Bandeirantes, 
em São Paulo, parceria com TV Cultura, 
UOL e Folha de S.Paulo. Da mesma forma, 
o consórcio da mídia comercial que reúne 
os portais g1 e UOL e os jornais O Globo, 
Folha e O Estado de S. Paulo marcou outro 
debate para 14 de setembro. O evento, com 
transmissão virtual, também ocorrerá em 

São Paulo.
De acordo com o diretor nacional de 

jornalismo da Band, Fernando Mitre, o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
sinalizou que participará do debate de 28 
de agosto. Por outro lado, Jair Bolsonaro 
(PL) ainda não confirmou.

Será que o presidente vai se abster dos 
debates como na eleição passada? Será que 
eleitor tira pontos do candidato que não se 
compromete? 

Nesta corrida toda ação importa e co-
nhecer as propostas, responder os por quês 
é importante. Vejamos.
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COBERTURA

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

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

Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

A Casa da Memória Pa-
dre Gomes montada de acor-
do com avançados recursos 
tecnológicos precisa do fun-
cionamento ininterrupto de 
grande aparelhagem de ar 
condicionado para manuten-
ção de seu acervo: documen-
tos históricos, fotografias, 
filmes e jornais, CDs, DVDs. 
Tudo é devidamente restaura-
do, acomodado e conservado 
em sua Reserva Técnica. Uma 
aparelhagem de ar condicio-
nado é imprescindível ao fun-
cionamento desta instituição 
e já encontrou muitos obstá-
culos causados pela presença 
de pombas. A sua manutenção 
é constante e dispendiosa. Aí, 
as aves fizeram seu habitat e 
os resíduos deixados destru-
íram o aparelho e a poluição 
penetrou perigosamente a 
manta que filtra o ar, conta-
minando-a e sobrecarregando 
o funcionamento da máquina. 

A sujeira depositada nos con-
dutos prejudicou-a e várias 
partes destruídas necessitaram 
de cara reposição, constatação 
feita nas revisões do aparelho. 
Penugens e sua poeira aden-
traram a Casa da Memória.  A 
Matriz Centenária, pároco e 
fiéis, também continuam ex-
postos ao mesmo problema. 
Porta de tela foi ali afixada 
para vedar sua entrada por-
que aninham-se no interior do 
templo.   Em 1996 houve res-
tauro desse Patrimônio Histó-
rico do final do século XIX, 
seriamente danificado por 
elas. Mas as pombas voltaram 
com seus ninhos no leito das 
calhas, entupindo-as. As chu-
vas infiltraram nas paredes, 
novamente, danificando sua 
pintura interna. A última so-
lução encontrada foi o assen-
tamento de cordões metálicos 
pontiagudos em toda cobertu-
ra do templo. Mas, elas con-

tinuam nos telhados da Igreja 
e da Casa da Memória onde a 
Prefeitura precisou colocar a 
maquinaria do ar condiciona-
do dentro de um viveiro. Ali 
a proliferação dos filhotes foi 
anteriormente perene como a 
relva. Só a Secretaria de Saú-
de e a   Vigilância Sanitária 
poderiam expor com com-
petência técnica o prejuízo à 
saúde causado pelos “fungos” 
transmitidos por estas   aves. 
Embora a Casa da Memória 
tenha procurado explicar a 
alguns idosos, eles mais fun-
cionários públicos e outras 
pessoas teimam alimentá-las 
diária e inadequadamente 
com pães, restos de lanches, 
salgados, doces e deixam res-
tos de marmitas nos jardins e 
arredores. Essa alimentação 
parece tornarem-nas enfer-
mas, cegas e diabéticas, até à 
morte. Textos sagrados ensi-
nam que as aves do céu não 

semeiam, nem ceifam e que, 
a cada dia, o Pai de Miseri-
córdia providencia o seu na-
tural alimento.  As pombas 
poderiam viver em condições 
ideais nas matas e florestas, 
em seu ambiente natural, 
com alimentação saudável.  
Seriam os agrotóxicos e pes-
ticidas usados na lavoura os 
responsáveis pelo êxodo rural 
dos pombos e demais aves?    
Aqui, nestas circunstâncias 
adversas, com seus excre-
mentos, penugem, enfer-
midade, morte e putrefação 
podem transmitir doenças, 
expondo os cidadãos a gra-
ves enfermidades (cegueira, 
doenças pulmonares, morte). 
Recentemente soube-se pelos 
jornais televisivos da morte 
de jovem artista causada pela 
“doença do pombo”, conside-
rando a terrível “criptococo-
se”. A população não pode, 
nem deve alimentar as pom-

bas haja vista tais consequên-
cias. Há necessidade de um 
processo geral de conscienti-
zação da população.   Assim 
tanto a comunidade jaguariu-
nense como as próprias pom-
bas não sofreriam ameaças à 
sua saúde e a cidade e suas 
instituições e casas estariam 
mais bem protegidas.  Essas 
aves continuam proliferando-
-se e têm invadido, além das 
Escolas, as casas vizinhas 
à Praça Umbelina Bueno e 
teimam aninharem-se e re-
produzirem-se nas mesmas. 
Nada pode ser feito antes de 
sério debate entre os Poderes 
Públicos com os especialistas 
da Vigilância Sanitária. Deles 
aguardamos uma ação efetiva 
e um plano de conscientiza-
ção aos munícipes.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória 

Padre Gomes

Vai-se a primeira pomba despertada, 
mais outra...

João Rodrigues*

Líderes voluntários foram 
convidados em 2019 pelo SE-
BRAE para em conjunto (equi-
pe) começassem a pensar(refle-
tir) sobre a Região do Circuito 
das Águas Paulista com foco no 
seu desenvolvimento como re-
gião, circuito que é composto 
por 9 cidades Águas de Lindóia, 
Amparo, Holambra, Jaguariúna, 
Lindóia, Monte Alegre do Sul, 
Pedreira, Serra Negra e Socorro, 
com pensamento sistêmico estes 
lideres fizeram reuniões em cada 
uma das cidades, onde abordaram 
os seguintes tópicos: ENCON-
TRO I  - Construção da Cons-
ciência, Coesão e Identidade do 
Grupo; ENCONTRO II – Gestão 
Compartilhada da Mudança; EN-
CONTRO III – Desenvolvimen-

to da Liderança Empreendedora; 
ENCONTRO IV – A Equação 
do Desenvolvimento; ENCON-
TRO V – A Escolha do Futuro; 
ENCONTRO VI – Caminhos do 
Desenvolvimento; ENCONTRO 
VII – Governança e Institucio-
nalização; ENCONTRO VIII – 
Compromisso Público

Em cada reunião os lideres 
debatiam sobre o assunto e ao 
mesmo tempo aproveitavam 
para se conhecer, trocavam ex-
periências, conheciam a cidade 
visitada, a cultura, patrimônio, 
riquezas e problemas de cada 
município, porém vislumbra-
vam as enormes possibilidades 
de desenvolvimento das cidades, 
sempre com o pensamento de in-
tegração regional.

Me orgulho de ter sido um 
destes líderes voluntários que 
de forma pioneira no estado de 
São Paulo, tiveram a difícil mis-
são de pensar em como melho-
rar nossas cidades e região, se 
a tarefa já era árdua, imagina 
convencer e argumentar junto 
a mentes brilhantes para que o 
pensamento não fosse mais so-
bre a cidade que cada um vive e 
ama, mas sim na integração re-
gional, tendo que cada um fazer 
um desapego, doando o seu inte-
lecto, experiência pessoal e pro-
fissional de forma colaborativa, 
em prol de algo maior o desen-
volvimento regional do Circuito 
das Águas Paulista, pensar em 
como desenvolver sem agredir o 
meio ambiente e de forma sus-

tentável, de forma que se bene-
ficiasse moradores, visitantes e 
investidores.

Inúmeros foram os debates 
junto aos grupos de trabalho, de-
pois mais debates junto ao todo, 
para se chegar a um consenso 
um denominador comum sobre 
macro objetivos e estratégias 
que deveriam ser adotadas, as-
sim como na definição de como 
se medir, avaliar através de indi-
cadores oficiais do Governo e de 
entidades sérias e competentes, 
para saber se  o caminho(meta) 
traçada estava surgindo os resul-
tados esperados a todo um Ecos-
sistema (Público, Privado, Enti-
dades Sociais e principalmente 
as pessoas).

Este grupo de líderes volun-

tários que tiveram que superar 
uma pandemia, se reinventan-
do e criando o 1 Fórum Online 
de Liderança e Integração do 
Circuito das Águas Paulista em 
2020. 

Inúmeras foram as provas de 
força, resiliência e perseverança 
deste grupo de líderes volun-
tários, e o resultado gerou uma 
agenda de desenvolvimento re-
gional, que será apresentado a 
400 lideres no dia 04 de agosto 
em Jaguariúna. A força de todos 
em prol do bem comum. 

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 

Negócios – Empreendedor do 
Bem

Líder voluntário do desenvolvimento

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
https://gazetaregional.com.br/
https://www.instagram.com/jornalgazetaregional/
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Destaque

Julho de 2022 é tão seco quanto o de 2017
Nesta sexta-feira, 29, 

por volta das 11h as nu-
vens tomaram conta e 
a queda de temperatura 
prevista para o fim de ju-
lho começou. De acordo 
com o Centro de Pes-
quisas Meteorológicas e 
Climáticas Aplicadas à 
Agricultura (Cepagri) da 
Unicamp, as mínimas vão 
descer até 9ºC em Campi-
nas neste fim de semana, 
mas chuva nada.

A causa é uma mas-
sa de ar mais gelado que 
acompanha a frente fria 
que chega pelo litoral do 
estado. Há uma previsão 
de chuva pontual, mas a 
chance é bem baixa, se-
gundo a meteorologista do 
Cepagri Ana Ávila.

“A frente fria está sobre 
o estado de São Paulo e vai 
influenciar principalmente 
a faixa leste, litoral. Aqui 
para nós, são muito peque-
nas as chances de chuvas. 
Os ventos soprarão com 
intensidade moderada em 
alguns momentos, até for-
tes, algumas rajadas. Com 
isso, pode haver o trans-
porte de umidade com 
possibilidade de chuvas, 
mesmo assim são chances 
de apenas 40%”, explica 
Ana.

Não houve registro sig-
nificativo na estação mete-
orológica este mês. A mé-
dia esperada é de 40,4mm, 
e não saímos de 0mm. O 
último ano que teve um 
mês de julho tão seco as-
sim foi 2017.

2022: 0mm
2021: 26,4mm

2020: 7,4mm
2019: 48,8mm
2018: 2,3mm
2017: 0mm

Julho foi marcado pelo 
calor atípico para esta épo-
ca do ano, e o mês foi o 
mais quente em 30 anos, 
segundo o Cepagri, desde 
o início da série histórica. 
O dia em que os termô-
metros mais subiram fo-
ram 17, com o registro de 
30,3ºC.

Já em 2021, o fim de ju-
lho teve recorde de frio no 
século com 3,5ºC e sen-
sação térmica de 0ºC. Era 
uma massa de ar de origem 
polar, e teve até geada.

Reuso de água
Com a falta de chuva, 

de acordo com o Diretor 
de Desenvolvimento de 
Negócios no Grupo Oper-
san, Diogo Taranto, seria 
inteligente por parte das 
indústrias adotarem o sis-
tema de reuso de água. “A 
água retirada de uma es-
tação de tratamento, que 
serve de abastecimento, 
deveria ser prioritaria-
mente para a população e 
não indústria”, argumen-
ta. Ele ainda sustenta que 
a iniciativa poderia partir 
da administração muni-
cipal por meio de políti-
cas de incentivo, como 
a isenção tributária por 
exemplo.

“Jaguariúna está posi-
cionada dentro de aquí-
feros. Você pode buscar 
água de fontes alternati-
vas em poços profundos, 
por exemplo. Então assim 

Não houve registro significativo na estação meteorológica este mês

Convenção tucana
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) participa 
neste sábado da conven-
ção estadual do PSDB 
que vai confirmar a can-
didatura do governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) 
à reeleição. O evento 
acontece no Ginásio do 
Ibirapuera, em São Pau-
lo, a partir das 10h. Ro-
drigo pretende anunciar 
durante a convenção o 
nome do vice que com-

porá sua chapa. O MDB 
é um dos partidos alia-
dos de Rodrigo na corri-
da pela reeleição. 

Simone
Na quarta-feira, 27, 

o prefeito de Jaguariúna 
participou da convenção 
nacional de seu partido, 
o MDB, em Brasília. 
Lá, Gustavo reforçou 
seu apoio à candidatura 
da senadora Simone Te-
bet para a Presidência 

da República. “Acredito 
que ela reúna todos os 
requisitos para tirar o 
Brasil dessa crise e seja 
a pessoa mais indicada 
para dar fim nessa polari-
zação”, disse o prefeito. 

Turismo 1
Por falar em Gusta-

vo, o prefeito recebeu na 
quinta-feira, 28, a visita 
de uma equipe da Secreta-
ria de Turismo e Viagens 
do Estado de São Paulo, 

com os arquitetos Mario 
Biselli e Vitor Zanatta e 
o curador Marcello Dan-
tas. Ao lado do prefeito, o 
grupo deu uma volta por 
Jaguariúna, visitando os 
principais pontos turís-
ticos da cidade. Gustavo 
falou sobre os planos e 
projetos para diversos lo-
cais de Jaguariúna.

Turismo 2
“Nossa cidade é o por-

tal de entrada do Circuito 

das Águas Paulista e tem 
muito potencial turístico. 
Estamos trabalhando junto 
com o Governo do Estado 
para atrair ainda mais tu-
ristas que fortaleçam ain-
da mais a economia local 
e gere maior renda para 
o município”, escreveu o 
prefeito nas redes sociais.

Pesquisa
Pesquisa Datafolha 

realizada nesta semana 
mostra que o ex-presi-

dente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) segue na 
liderança no primeiro 
turno para Presidência 
da República. O levan-
tamento aponta o petista 
com 47% das intenções 
de voto. Esse é o cenário 
da pesquisa estimulada. 
Bolsonaro tem 29% e 
Ciro Gomes (PDT) apa-
rece com 8%. A margem 
de erro é de dois pontos 
percentuais para mais ou 
para menos.

 Bastidores do poder

é possível estimular ou-
tras fontes alternativas de 
água”, diz Diogo. “Depen-
dendo do tipo de indústria 
e consumo de água, o reu-
so pode diminuir até 60% 
na conta”.

Ou seja, o reuso gera 
economia e levanta a ima-
gem distinta de uma em-
presa de sustentabilidade. 
“A Opersan tem disponi-
bilidade de investimento, 
operacional e tecnológico 
para oferecer para o âm-
bito industrial/privado de 
Jaguariúna a possibilidade 

do consumo de água alter-
nativo”, finaliza.

Painel de Saneamento 
Básico

De acordo com o Pai-
nel de Saneamento do 
Brasil, Jaguariúna, com 
seus 58.722 moradores, de 
acordo com o IBGE/2020, 
tem apenas 2,9% deste nú-
mero sem acesso à água 
e 4,8% sem coleta de es-
goto. “Comparado isso a 
nível Brasil, percebe que 
Jaguariúna está bem avan-
çada. Coleta e tratamento 

de esgoto não é um pro-
blema público, mas quan-
do você olha o âmbito in-
dustrial você vê carências. 
Carência em melhores 
tecnologias e controles de 
escassez”.

Grupo Opersan
Com mais de 30 anos 

de experiência em proje-
tos ambientais, o Grupo 
Opersan atua com foco em 
gestão de águas e efluentes 
para o mercado corporati-
vo. Oferecemos soluções 
integradas, eficientes e 

economicamente vanta-
josas através de modelos 
de negócios OnSite, que 
incluem desde a elabora-
ção de projetos, constru-
ção e operação de sistemas 
de tratamento de águas e 
efluentes nas unidades de 
nossos clientes, e OffSi-
te quando recebemos os 
efluentes através de ca-
minhões ou tubulações 
para tratamento em nossas 
unidades, onde são anali-
sados, armazenados e tra-
tados, conforme as leis e 
exigências ambientais.

Opersan unidade Jaguariúna

DIVULGAÇÃO
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Eleições 2022

Convenções Partidárias

As Convenções Partidá-
rias são o último “ato” an-
tes do início oficial da cam-
panha eleitoral, que este 
ano está marcada para co-
meçar no dia 16 de agosto. 
Nas convenções, os parti-
dos reúnem os filiados para 
escolher os candidatos que 
vão disputar as eleições.

As convenções aconte-
cem de 20 de julho a 5 de 
agosto. E os partidos pos-

suem até o dia 15 de agos-
to para solicitar o registro 
de candidatura de quem 
vai concorrer.

Nesse encontro tam-
bém é definida a coligação 
que vai ser formada com 
outras legendas partidá-
rias. As coligações só po-
dem ocorrer para eleições 
majoritárias, ou seja, para 
a Presidência da Repúbli-
ca, governo e senado.

A campanha presiden-
cial, que começa no dia 
16 de agosto, será a mais 
curta desde 1994. Serão 
46 dias de campanha ofi-
cial até o dia do primeiro 
turno, marcado para 2 de 
outubro.

Atual governador de SP
O governador de São 

Paulo, Rodrigo Garcia 
(PSDB), pretende anunciar 

no sábado, 30, o vice que 
comporá sua chapa na dis-
puta pela reeleição. A ideia 
é que o anúncio ocorra du-
rante convenção do PSDB 
e do Cidadania, que será 
realizada no Ginásio do 
Ibirapuera, a partir das 10h.

A ideia do tucano é que 
a realização do anúncio na 
convenção mostre que os 
os partidos aliados estão 
unidos em torno da esco-

lha e concentrarão esforços 
para promover a chapa.

Atual presidente do 
Brasil

O Partido Liberal (PL) 
anunciou oficialmente Jair 
Bolsonaro (RJ) como can-
didato à reeleição à Pre-
sidência da República, na 
manhã de domingo, 24, 
em evento com ataque ao 
Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) e discurso da 
primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro.

A convenção foi reali-
zada no Maracanãzinho, 
na Zona Norte do Rio, e o 
resultado da aprovação da 
candidatura, após votação 
virtual, foi divulgado no 
ginásio às 11h17. O ge-
neral Walter Braga Netto 
também foi confirmado 
como vice da chapa.

Os partidos possuem até o dia 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura de quem vai 
concorrer à Presidência da República, governo e senado

DIVULGAÇÃO

Você precisa comprar ou alugar um novo lar? 
Precisa vender ou investir em imóveis? 

A sua melhor opção é a Exclusiv4, a mais nova
imobiliária de Jaguariúna, com mais de 
15 anos de experiência no mercado. 

Nosso maior objetivo é entender as suas 
necessidades e te atender com qualidade, 
integridade e profissionalismo. 

Venha tomar um café com a gente, estamos em 
Jaguariúna na Rua Joaquim Bueno, 1061A, se preferir, 
pode entrar em contato no nº (19) 97123-6884
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Jaguariúna
Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br – MTB 0092000/SP

Fórum do Circuito das Águas Paulista reúne 
principais lideranças da região em Jaguariúna

Carreta móvel terá exames preventivos contra câncer na terça-feira, 02

DIVULGAÇÃO

O evento ocorre no Teatro Dona Zenaide, a partir das 18h

Na quinta-feira, 04, 
Jaguariúna será palco do 
Fórum de Líderes do Cir-
cuito das Águas Paulista, 
encontro com o objetivo 
de apresentar uma agenda 
de ações estratégicas para 
a região a partir da com-
preensão do cenário atual, 
do reconhecimento dos de-
safios e das oportunidades 
para auxiliar no desenvol-
vimento econômico, social 
e ambiental dos nove mu-
nicípios. O evento aconte-
ce no Teatro Dona Zenaide 
a partir das 18h. 

O Fórum de Líderes do 
Circuito das Águas Paulis-
ta faz parte do Programa 
Líder, do Sebrae, que já 

foi aplicado em 68 regiões 
em todo o Brasil e reúne, 
aproximadamente, 3,3 mil 
líderes comprometidos 
com o desenvolvimen-
to de suas regiões.  Entre 
os objetivos do programa 
estão reunir líderes qua-
lificados, promover uma 
gestão pública inovadora, 
inclusão social por meio 
do empreendedorismo e 
um ambiente favorável 
para os negócios, criando 
uma rede de desenvolvi-
mento protagonista, ca-
pacitada e representativa. 
Desta forma, o projeto 
reúne lideranças do poder 
público, de entidades pri-
vadas e do terceiro setor.  

A carreta móvel do Hos-
pital de Amor de Barretos, 
que faz exames preventi-
vos de câncer, estará em 
Jaguariúna nesta terça-fei-
ra, 02, para atendimento à 

população, das 8h às 12h. 
O veículo fica estacionado 
em frente ao Espaço Bou-
levard (Rua Amazonas, 
600 – Centro), ao lado do 
Centro Cultural.

A presença da carreta 
na cidade foi viabilizada 
por meio de uma parceria 
com a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Jaguari-
úna, que visa estimular a 

procura por exames de pa-
panicolau (mulheres entre 
25 e 64 anos), PSA (ho-
mens entre 50 e 69 anos) 
e avaliações de lesões de 
pele, exames fundamentais 

para a detecção dos casos 
precocemente.

Os exames serão reali-
zados com hora marcada 
e o agendamento poderá 
ser feito nas 11 Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) 
do município. No dia do 
exame, é necessário apre-
sentar RG, CPF, cartão 
SUS e comprovante de re-
sidência.

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

“Estamos em um mo-
mento de retomada eco-
nômica e o programa Lí-
der se faz necessário ainda 
mais nestes cenários, pois 
tem como foco a coope-
ração entre os municípios 
visando um bem comum. 
Temos, ainda, uma rede de 
parceiros pensando e atu-
ando em busca das opor-
tunidades e preparando os 
municípios para encarar 
os desafios, sempre em 
prol do desenvolvimento 
econômico, social e am-
biental da região”, avalia 
o gerente regional do Se-
brae-SP, Nilcio Freitas.

Inédito no Estado

Composto pelos mu-
nicípios de Águas de 
Lindóia, Amparo, Ho-
lambra, Jaguariúna, Lin-
dóia, Monte Alegre do 
Sul, Pedreira, Serra Negra 
e Socorro, o Circuito das 
Águas Paulista é a primei-
ra região do Estado de São 
Paulo a participar do pro-
grama Líder. Os trabalhos 
prévios tiveram início em 
2019 e, agora, entram em 
sua terceira fase, de im-
plantação, além de trazer 
amplo conhecimento para 
seus eixos e resultados 
iniciais.

“Inicialmente o gru-
po de líderes foi formado 
pelo Sebrae com cinco 

Foram convidados empresários, empreendedores, prefeitos, vice-
prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores, autoridades e 
lideranças regionais

pessoas de cada cidade, 
que representavam di-
ferentes segmentos, in-
cluindo a gestão pública, 
o terceiro setor e o setor 
privado. Agora, por meio 
do Fórum de Líderes, que-
remos fazer esse grupo se 
expandir, transbordar e 
incluir novas lideranças”, 
explica a professora e re-
presentante do grupo Lau-
ra Umbelina Santi, de Ja-
guariúna.  

Durante 34 meses de 

trabalho, as lideranças 
regionais definiram uma 
visão de futuro ousada: 
ser a melhor região para 
viver, trabalhar, visitar 
e investir. Deste Fórum 
sairá uma agenda de de-
senvolvimento com ações 
estratégicas prioritárias a 
serem realizadas no ter-
ritório por seus agentes 
locais a partir de uma pro-
jeção futura comum, pac-
tuada em um processo de 
construção coletiva.

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

Prefeitura entrega revitalização
do acesso ao Parque Ecológico

Morungaba integra 
pela primeira vez o 
Mapa do Turismo 
Brasileiro
O Circuito das Frutas 
informou na semana 
passada que a Estância 
Climática de Morungaba 
passou a integrar o Mapa 
do Turismo Brasileiro 
2022. É a primeira vez 
que Morungaba integra o 
Mapa do turismo. O mu-
nicípio vem se tornando 
cada vez mais atrativo 
aos visitantes que prefe-
rem o sossego e a sim-
plicidade, em destaque, 
pelo o clima agradável 
devido à preservação de 
muitas áreas verdes por 
todo o município.
O Parque Ecológico 
“Pedro Mineiro” e a Pra-
ça do Artesanato são al-
guns dos atrativos mais 

procurados entre os visi-
tantes. Outra atração são 
os caminhos para a prá-
tica do cicloturismo que 
nunca esteve tão em alta 
na região.
“Temos empenhado 
muitos esforços para 
desenvolver o potencial 
turístico de Morungaba. 
É uma grande conquis-
ta para toda a população 
nossa estância integrar 
ao Mapa Turístico Brasi-
leiro pela primeira vez, o 
que significa mais possi-
bilidades de obter recur-
sos do Governo Federal 
por meio do Ministério 
do Turismo”, comemora 
o prefeito de Morungaba, 
Marquinho Oliveira

Foi realizada a entrega 
oficial da revitalização do 
passeio público da Rua Pe-
dro Miguel que dá acesso 
ao Parque Ecológico “Pedro 
Mineiro”, em Morungaba. 
O secretário de Estado de 
Turismo e Viagens, Vinícius 
Lummertz, prestigiou a so-
lenidade e elogiou as obras 
de revitalização desta via 
que contemplam calçadas 
com acessibilidade, sinali-
zação e iluminação.

As benfeitorias têm iní-
cio na Rua Araújo Cam-
pos, prosseguem ao longo 
de toda extensão da Rua 
Pedro Miguel e terminam 
na entrada no Parque Eco-
lógico.  Ao todo, são 2.150 
metros quadrados de cal-
çadas em concreto, além 
de travessias elevadas de 
pedestres (lombofaixas) e 
iluminação pública.

Em seu pronunciamen-
to, o secretário Lummertz 
falou da importância da 
promoção e dos investi-
mentos no Turismo em 
todo o Estado. “O Turismo 
fortalece a economia, pro-

move empregos, cultura, 
tradições e as expressões 
de pertencimento sempre 
na altura do respeito que 
temos aos nossos visitan-
tes. Onde há turismo há 
empregos. Existem mui-
tas possibilidades à frente 
neste setor e, por isso, a 
importância de se traba-
lhar coletivamente. Em 
meu nome e em nome do 
Rodrigo Garcia, parabe-
nizo aqui o prefeito Mar-
quinho por cuidar de sua 
cidade porque Turismo re-
almente dá retorno”, disse 
o secretário de Estado do 
Turismo saudando o pre-
feito da Estância Climá-
tica de Morungaba, Mar-
quinho Oliveira, que está 
em sua gestão à frente da 
presidência da Associação 
das Prefeituras das Cida-
des Estância do Estado de 
São Paulo (Aprecesp).

“A presença do secretá-
rio em Morungaba reforça o 
compromisso desta estância 
junto ao Governo do Esta-
do. Esta é uma obra execu-
tada com recursos do Dade-

tur, por meio da Secretaria 
de Turismo e Viagens do 
Governo do Estado de São 
Paulo. Somados os recur-
sos em Turismo e em outras 
áreas, neste ano Morunga-
ba está recebendo cerca de 
R$50 milhões em recursos 
do Governo Estadual. No 
caso destas obras que en-
tregamos oficialmente hoje, 
estas melhorias têm uma 
grande importância para 
que nossos turistas possam 
chegar a este lugar maravi-
lhoso que é o Parque Eco-
lógico Pedro Mineiro, com 
calçadas acessíveis e ilumi-
nação adequada”, explicou 
o prefeito de Morungaba, 
Marquinho Oliveira.

O prefeito agradece o 
trabalho das equipes de 
todos os departamentos da 
prefeitura e disse que Mo-
rungaba vem se desenvol-
vendo não só em Turismo, 
mas também em diversos 
setores - como a chegada 
de novas empresas, por 
exemplo, que gera empre-
gos e movimenta a econo-
mia local.

Parque
O Parque Ecológico 

“Pedro Mineiro” é um dos 
mais importantes atrativos 
na Estância Climática de 
Morungaba. Uma grande 
opção de passeio de acesso 
fácil e que, apesar de estar 
localizado muito próximo 
ao centro da cidade, o espa-
ço abriga uma extensa área 
de preservação natural.

O local é adequado para 
quem pretende fazer corri-
das, caminhadas em volta 
do lago ou até mesmo um 
passeio de contemplação 
da paisagem. Além de 
playground para as crian-
ças, elas podem levar para 
o parque suas bicicletas e 
brinquedos automotores.

O parque conta com 
áreas cobertas para pique-
niques e banheiros públi-
cos. Uma trilha de nível 
fácil com corrimão aden-
tra a mata e leva para uma 
queda de água - um local 
fresco e agradável duran-
te os dias mais quentes. 
Os visitantes podem levar 
seus pets.

Parque Ecológico “Pedro Mineiro” é um dos mais importantes atrativos na Estância Climática
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Engenheiro Coelho

Prefeitura inaugura quadra de basquete

Engenheiro Coelho amplia vacinação contra Covid-19 para maiores de 30 anos

A Prefeitura Municipal 
de Engenheiro Coelho, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer, 
inaugurou no domingo, 24, 
uma quadra de basquete da 
modalidade 3×3. A quadra 
foi montada no lago mu-
nicipal ‘‘Pedro Ferreira de 
Camargo’, e era uma rein-
vindicação antiga dos pra-
ticantes da modalidade es-
portiva.

O basquete 3×3 é uma 
modalidade esportiva que 
também surgiu nos estados 
unidos. Devido a facilidade 
para jogar, utilizando a di-
mensão de meia quadra do 
basquete tradicional, a mo-
dalidade cresceu muito nos 
últimos anos. Nas olimpía-
das de Tóquio, a modalida-
de estreou nos jogos olím-
picos.

O diretor de esporte, Edi-
von Filho Soares dos San-
tos, explica que a quadra 
era um pedido antigo dos 
praticantes da modalidade. 
‘Nós sempre recebemos o 
pedido para que o local fos-
se adequado para a prática 
do basquete 3×3. Muitos 
atletas falavam sobre a falta 
de local adequado na cida-
de, o que muitas vezes aca-
bava levando esses atletas 
para outros locais ou para 
fora da cidade”.

“Quero agradecer o 
apoio do nosso prefeito, Dr. 
Zeedivaldo, que vem sem-
pre atendendo as demandas 
que temos na área do espor-
te na nossa cidade. Graças 
a esse apoio, conseguimos 
que o esporte cresça a cada 
dia em Engenheiro Coe-
lho”, completa Santos.

A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, iniciou 
a aplicação da 2ª dose 
de reforço, também cha-
mada de 4ª dose, da va-
cina contra a Covid-19, 
para pessoas acima de 
30 anos. Além da idade, 
a aplicação da 3ª dose 

deve ter ocorrido há pe-
los menos 4 meses.

A diretora da Vigilância 
em Saúde (VISA), Marli 
Antunes Vieira dos Reis, 
explica que essa é mais 
uma ampliação no grupo 
de pessoas que podem re-
ceber mais essa dose de 
reforço. “Nossa equipe de 

vacinação continua aten-
ta a todas as mudanças e 
alterações nos grupos que 
podem receber a vacina. 
Agora, com a ampliação 
desse novo grupo, espera-
mos que mais pessoas pro-
curem a sala de vacinas”.

A aplicação da dose 
adicional vai ser feita com 

qualquer um dos imunizan-
tes disponíveis na unidade 
no momento da aplicação, 
podendo ser, Coronavac, 
Pfizer, Janssen ou Astra-
Zeneca. “No momento, 
nossa sala de vacinas dis-
põe de doses de todos os 
imunizantes autorizados 
para uso em território na-

cional. A orientação do 
Ministério da Saúde não 
especifica qual imunizan-
te deve ser priorizado na 
aplicação dessa dose adi-
cional”, afirma Reis.

Crianças
Em relação a aplica-

ção de doses de reforço 

em crianças, acima dos 
3 anos, Reis explica que 
aguarda novas orientações 
da Diretoria Regional de 
Saúde (DRS). “Estamos 
aguardando mais informa-
ções técnicas da DRS e o 
envio de doses para que 
essa aplicação aconteça”, 
esclarece Reis.

População pedia local adequado 
para a prática do esporte

DIVULGAÇÃO

Quadra está localizado no Lago Municipal Pedro Ferreira de Camargo

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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O investidor 360°

Alocação de ativos: estratégia de carteira 
de investimentos dos bem-sucedidos!

Encontrar maneiras 
bem-sucedidas de aplicar 
o dinheiro é uma constante 
na vida de quem procura 
pelas melhores formas de 
investimentos alinhadas 
com seu perfil. Essa bus-
ca passa por conhecer di-
ferentes estratégias para 
alcançar os objetivos pro-
postos.

Entre as principais des-
sas estratégias está a de 
alocação de ativos, tam-
bém conhecida como as-
set location, seu nome em 
inglês. Para conferir como 
ela funciona, quais são os 
seus benefícios e quais 
as melhores práticas para 
conduzi-la, prossiga a lei-
tura deste texto.

O que é a alocação de 
ativos?

A alocação de ativos é 
uma estratégia que procura 
balancear a relação de ris-
co e retorno em uma cartei-
ra. Essa forma de escolher 
onde aplicar seu dinheiro 
pesa a volatilidade de cada 
ativo, bem como a sua ex-
posição ao risco, o prazo 
de vencimento e as metas 
do investidor.

Essa composição é feita 
considerando as diferentes 
classes de ativos disponí-
veis no mercado. Quem 
conhece um pouco sobre 
o mercado financeiro sabe 
que são vários dos tipos de 
investimentos que podem 
ser acessados pela grande 
maioria dos investidores.

Dessa forma, é impor-
tante sempre trabalhar, em 
um primeiro momento, 
a alocação de ativos com 
base numa divisão sim-
ples, de duas categorias: a 
da renda fixa e a da renda 
variável.

Grosso modo, elas se 
distinguem por uma úni-
ca característica: na ren-
da fixa, o investidor tem 
a informação exata sobre 
quanto dinheiro ele recebe-
rá ao fazer o investimento 
ou de que forma esse retor-
no será calculado. Na ren-
da variável isso não acon-
tece, o que faz com seja 
mais difícil estimar quais 
os ganhos serão obtidos 
aplicando recursos nessa 
alternativa.

Por outro lado, a expo-
sição maior ao risco ine-
rente aos investimentos de 
renda variável faz com que 
a possibilidade de ganhos 
seja maior. Enquanto isso, 
a renda fixa oferece mais 

segurança em troca de uma 
rentabilidade menor.

Nesse cenário, um in-
vestidor de perfil conser-
vador e que visa a preser-
vação do seu patrimônio, 
tende a priorizar carteiras 
compostas principalmente 
por ativos de renda fixa. Na 
contramão, quem é arroja-
do e tem maior tolerância 
ao risco dará preferência 
aos ativos de renda variá-
vel na montagem do seu 
portfólio de investimentos.

Para ter melhores resul-
tados o investidor também 
deve compreender que 
ativos dentro da mesma 
categoria contam com sub-
divisões. Logo, a alocação 
de ativos deve se preocupar 
em balancear a distribuição 
da carteira levando isso em 
consideração também.

Pense, por exemplo, em 
alguém com perfil conser-
vador que aloca 80% dos 
seus recursos em aplica-
ções de renda fixa. Em pri-
meiro momento, isso é o 
ideal, já que ela está apos-
tando na segurança ofere-
cida por esses ativos.

No entanto, o ideal é 
que esses 80% estejam dis-
tribuídos entre diferentes 
opções de renda fixa. Isso 
ajuda a diluir ainda mais o 
risco, já que se alguma das 
aplicações apresentar pro-
blemas, suas perdas serão 
diluídas e compensadas 
pelas demais.

Dessa forma, os 80% 
de ativos em renda fixa po-
dem ser distribuídos entre 
títulos do tesouro direto, 
CDBs, LCI e LCA, entre 
outros.

Por fim, além de consi-
derar as classes dos ativos, 
bem como suas subdivi-
sões, uma boa estratégia 
de alocação de ativos leva 
em conta também o prazo 
para definir como cada car-
teira será composta. Além 
disso, nunca se esqueça de 
que essa composição certa-
mente será alterada à medi-
da que o tempo passar.

Alguém no começo 
da vida tem mais espaço 
para focar na acumulação 
de patrimônio e até mes-
mo para se recuperar de 
eventuais perdas. Dessa 
forma, há alguma margem 
para se arriscar um pouco 
mais. Por outro lado, quem 
está no fim da vida acaba 
priorizando a proteção aos 
recursos acumulados, o 
que favorece investimentos 
mais conservadores.

Cassiano Bodini

Gravado em Campinas, Casa Szafir recebe Fafy Siqueira
Linha fina - Residência do apresentador é palco para seu programa 
que é companhia no almoço de sábado, de forma ser simples, direta e 
com muito bom humor

Casa Szafir 

Neste sábado, 30, o programa 
‘Casa Szafir’ que vem conquis-
tando o público do interior de 
São Paulo e Baixada Santista, 
pelo canal VTV, das 13h15 às 
14h15, receberá a atriz Fafy Si-
queira.
Conhecida do grande público 
pela sua versatilidade na atua-
ção em diferentes áreas, como 
teatro, cinema e televisão, Fafy 
interpretou personagens mar-
cantes de comédia em diversos 
programas humorísticos como 

Escolinha do Professor Raimun-
do e Zorra Total, além de ter seu 
talento reconhecido em diver-
sas premiações. A humorista, 
que também é imitadora, can-
tora, compositora e produtora 
participou de novelas como Hi-
pertensão, Mandala, Zazá, Co-
bras & Lagartos e Sangue Bom.
Szafir e Fafy vão conversar so-
bre temas relevantes, carrei-
ra e ainda ensinar a preparar 
uma receita deliciosa de Riso-
to de limão siciliano acompa-

nhado de Filé mignon ao mo-
lho madeira com champignon.
Assista ao programa Casa Sza-
fir pela televisão, canal no You-
Tube da VTV em https://bit.ly/
VTVAOVIVO e canal no YouTube 
da Casa Szafir em https://bit.
ly/YOUTUBECASASZAFIR.
Os episódios ficarão disponíveis 
posteriormente também na pá-
gina do Facebook Casa Szafir  
https://www.facebook.com/ca-
saszafir e canal do YouTube Casa 
Szafir.

RODRIGO MARCONATTO

https://bit.ly/VTVAOVIVO
https://bit.ly/VTVAOVIVO
https://bit.ly/YOUTUBECASASZAFIR
https://bit.ly/YOUTUBECASASZAFIR
https://www.facebook.com/casaszafir
https://www.facebook.com/casaszafir


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

30 de julho de 2022Região

Prefeitura reinaugura “Teleférico” neste sábado, 30

Gazeta 
ganha 
colunista
Especializada em or-
ganizar pensamentos e 
ideias e ensinar a fazer 
o dobre na metade do 
tempo, a coach Jéssica 
Castro integra ao grupo 
de colunistas da Gazeta 
Regional. Administra-
dora por formação, a 
profissional partiu para 
a profissão que tem fica-
do cada vez mais popu-
lar no Brasil.
O coach é o profissional 
que ajuda uma pessoa, 
por meio de orientação, 
conselhos e treinamen-
to a atingir um objetivo 
profissional ou pessoal. 
Jéssica descobriu que 
essa era sua motivação 
de vida após participar 
de muitos treinamentos 
oferecidos pela empresa 
em que trabalhava.

Naquele momento foi 
preciso muito autoco-
nhecimento e coragem. 
Abrir mão da CLT para 
empreender em uma 
profissão relativamente 
nova. Criar uma carte-
la de clientes e todas as 
etapas que um empreen-
dedor passa.
Mas, mesmo com um 
frio na barriga, Jéssica 
não só embarcou neste 
barco como comandou-
-o desde então. “Foi bem 
desafiador no começo. 
Sete meses de trabalho 
duro e agora em agos-
to faz cinco anos, mas 
até os primeiros quatro 
meses eu questionava 
muito se estava fazendo 
a coisa certa”, relembra. 
A partir de então Jéssica 
recebia clientes por in-

dicação e o seu trabalho 
estava começando a dar 
resultado expressivo. 
Algumas pessoas ainda 
confundem a profissão 
com o psicólogo, mas 
são profissões distintas. 
O coaching é um instru-
mento facilitador e Jes-
sica oferece atendimen-
tos para pessoa jurídica 
e física. O tempo varia. 
Não existe uma fórmula. 
Cada pessoa ou grupo 
responde de uma forma 
e Jessica entende isso 
por meio de um atendi-
mento personalizado. 
A partir de agora a coach 
escreve para a Gazeta e 
divide ideias, pensamen-
tos e dicas da área. Para 
conhecer mais sobre ela, 
acompanhe no Instagram 
@jessicacastrocoach.

Depois de dois anos fe-
chado ao público, devido 
à pandemia da Covid-19 
e também em função das 
inúmeras benfeitorias 
desenvolvidas, como a 
construção do Restauran-
te-Lanchonete, Praça do 
Relógio, nova Base do 
Teleférico, implantação 
do Jardim das Oliveiras 
entre outras, a Prefeitura 
de Pedreira reabre o Com-
plexo Turístico do Morro 
do Cristo com “Cultura A 
Gosto” e reinaugura o Te-

leférico José Luis Serra, 
que estava desativado há 
quase 20 anos. A reinau-
guração ocorre neste sá-
bado, 30, a partir das 17h.

Neste dia, a Adminis-
tração Municipal liberou 
o acesso, gratuitamente, 
pelo Teleférico, a partir 
das 16h, as 300 pessoas 
que desejarem alcançar 
o topo do Morro, sejam 
moradores ou turistas. 
Mas o equipamento esta-
rá funcionando somente 
para a subida. A desci-

da será até a entrada do 
Complexo, por meio de 
Vans, cedidas também de 
graça. A partir de domin-
go, 31, o Teleférico inicia 
a cobrança de ingresso.

S i m u l t a n e a m e n t e , 
abre-se o evento “Cultu-
ra A Gosto”, elaborado 
pela Secretaria Municipal 
de Cultura, com muitas 
atrações. Haverá a parti-
cipação dos food trucks 
– alimentação, doces e 
bebidas - com um variado 
cardápio.

Atração ficou mais de 20 anos desativada e está de cara nova para receber os turistas

 Pedreira

Em caso de chuva o passeio do teleférico não será realizado, mas a solenidade de inauguração continua confirmada

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Carreta do Cine Syngenta no estacionamento do Teatro

Gasolina da Petrobras fica mais barata nas refinarias

O estacionamento do 
Teatro Municipal de Ho-
lambra Franciscus Johan-
nes Eltink recebe nos 
dias 04 e 05 de agosto a 
carreta do Cine Syngenta, 
um projeto realizado pela 
Cepar Cultural com pa-
trocínio da Syngenta, via 
Lei de Incentivo Fiscal. 
O objetivo da iniciativa é 
levar cultura para jovens 

e crianças de diferentes 
municípios do Estado de 
São Paulo por meio do 
cinema itinerante, com 
exibições gratuitas de fil-
mes.

Serão realizadas 7 ses-
sões voltadas para alu-
nos do 1º, 2 e 3º anos da 
rede pública municipal 
de ensino e integrantes 
do Núcleo de Atenção e 

Orientação Terapêutica 
ao Trabalho, o NAOTT, 
agendadas previamente. 
Outras 3 serão abertas ao 
público em geral. A en-
trada é gratuita. Em 4 de 
agosto, às 18h30, o filme 
em cartaz é “Uma verda-
de mais incoveniente”.

No dia seguinte, se-
rão duas sessões. Às 17h 
é a vez de Trolls 2. Às 

18h30, “Sing, quem can-
ta seus males espanta”. 
Os interessados devem 
retirar os convites no lo-
cal, a partir das 8h. As 
vagas são limitadas. Bus-
cando a inclusão de todos 
os públicos, serão dispo-
nibilizados filmes com 
acessibilidade, adaptados 
com legendagem descri-
tiva, audiodescrição e LI-

BRAS, para que portado-
res de deficiência visual 
ou auditiva também pos-
sam participar da progra-
mação.

“É com muita ale-
gria que recebemos este 
projeto em nosso muni-
cípio”, disse a diretora 
municipal de Turismo e 
Cultura, Alessandra Ca-
ratti. “Trata-se de uma 

ação bem legal para tra-
zer mais cultura e entre-
tenimento para os mora-
dores e a carreta tem uma 
estrutura fantástica, com-
pleta. Muito importante 
que nossos estudantes, 
integrantes do NAOTT e 
moradores de uma forma 
geral possam conhecê-la 
e conferir as sessões, com 
títulos bem legais”.

O preço da gasoli-
na da Petrobras vendida 
às refinarias fica 3,88% 
mais barato a partir des-
ta sexta-feira, 29. O va-
lor médio do litro passa 
de R$3,86 para R$3,71, 
na segunda redução con-
secutiva. Os preços co-
brados nos demais com-
bustíveis veiculares não 
foram alterados.

Na quarta-feira da 
semana passada, a esta-
tal já havia reduzido em 
R$0,20 o preço médio 
da gasolina. Com o nove 
corte, o preço do com-
bustível fica abaixo do 

valor que era comerciali-
zado em 10 de maio deste 
ano, de R$3,86.

A partir de segun-
da-feira, dia 1º, ficarão 
mais baratos também 
os valores cobrados no 
querosene de aviação, na 
gasolina de aviação e no 
asfalto.

“Essa redução acom-
panha a evolução dos 
preços de referência, que 
se estabilizaram em pata-
mar inferior para a gaso-
lina, e é coerente com a 
prática de preços da Pe-
trobras, que busca o equi-
líbrio dos seus preços 

com o mercado global, 
mas sem o repasse para 
os preços internos da vo-
latilidade conjuntural das 
cotações internacionais e 
da taxa de câmbio”, des-
taca a companhia.

Nova diretriz para 
preços

Na quarta-feira, a Pe-
trobras anunciou que o 
Conselho de Administra-
ção da empresa aprovou 
nova diretriz para a for-
mação de preços de seus 
combustíveis. Segundo 
a companhia, a medida 
“incorpora camada adi-

cional de supervisão”, 
mas não altera a política 
de preços vigente, baliza-
da pela paridade de pre-

ços internacionais (PPI), 
e mantém os reajustes 
sob responsabilidade da 
diretoria executiva.

A PPI foi instaurada 
pela Petrobras em 2016, 
no governo de Michel 
Temer. Desde então, 
companhia tenta parear o 
preço da gasolina na refi-
naria com o preço inter-
nacional. Ou seja, os re-
ajustes são resultado das 
oscilações dos preços do 
petróleo e do câmbio.

Mas, mesmo com re-
dução dos preços das 
commodities, o câmbio 
não aliviou. No fim de 
maio, o dólar comercial 
estava cotado na casa dos 
R$4,70. Hoje, opera pró-
ximo aos R$5,20.

Os interessados devem retirar os convites no local, a partir das 8h

 Holambra

 Brasil
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Economia
Confiança cresce em julho e  
Brasil segue com recuperação econômica Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Neste mês de julho o 
que tivemos foi um qua-
dro de crescimento na 
confiança dos setores e do 
empreendedor brasileiro, 
ao menos é o que nos in-
dica a Fundação Getúlio 
Vargas. De acordo com 
os dados da pesquisa mais 
recente, realizada pela 
FGV e liberados esta se-
mana, no mês de julho o 
Brasil vivenciou alta nos 
índices de confiança do 
setor de serviços. 

E enquanto a FGV 
indicou através de suas 
pesquisas que o índice 
de confiança do comércio 
teve uma redução no mês 
de julho, a Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
- CNC apresentou dados 
que indicam um cresci-
mento do empresário do 
comércio. Longe de se 
contraporem, os dois ín-
dices apenas demonstram 
diferentes reflexos das 
mudanças de opinião da 
população ao longo de um 
mesmo mês.

O índice da FGV rela-
tivo ao comércio vinha em 
alta por dois meses segui-
dos e especialistas da pró-
pria instituição indicam 
que a economia brasileira 
deverá seguir apresentan-
do tendências de cresci-
mento ao longo dos próxi-
mos meses. 

Somados aos dados, 
também publicados esta 
semana, pelo Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados de que 
no mês de julho o Brasil 
registrou uma alta de qua-
se 300 mil novos empre-
gos formais criados, estes 
dados demonstram sim 
uma tendência. Claro que 
não podemos nos fiar em 
apenas alguns indicadores 
para buscar mostrar se a 
economia brasileira está 
recuperada do impacto 
dos últimos dois anos de 
crise ou não, mas por ou-

tro lado eles também não 
podem de forma alguma 
serem ignorados. 

Nesta minha coluna 
com alguma frequência eu 
busco analisar as altera-
ções destes indicadores e 
o que eles podem demons-
trar para o nosso país, pois 
a partir disto podemos ter 
um entendimento de como 
seguem setores de nos-
sa economia. Se o Brasil 
está bem, está voltando a 
crescer e gerar empregos 
a tendência é de que o ce-
nário torne a ser positivo 
para aqueles que desejam 

investir e empreender. 
Linhas de crédito ten-

derão a surgir para fa-
cilitar a jornada destes 
empreendedores que de-
sejarem tomar parte neste 
momento de crescimento 
econômico. Por isso é tão 
importante seguir anali-
sando em que momento 
está o Brasil, claro que 
também é possível crescer 
em meio à recessão, como 
bem existem no mundo 
todo exemplos.

Mas, em geral, estes 
são exceções compostas 
por pessoas que tiveram 

algum tipo de visão úni-
ca e uma certa quantia de 
sorte naquele momento 
para conseguir este cres-
cimento. Para crescer 
num momento em que o 
país está bem economi-
camente não são neces-
sários tantos itens especí-
ficos, o caminho se torna 
menos árduo. 

Com boa preparação 
e uma meta bem descri-
ta do que se deseja fazer 
como empreendimento, é 
possível conseguir se es-
tabilizar no mercado e ir 
garantindo sua fatia.

Por isso, que quando 
esperamos que o cenário 
brasileiro seja mais atra-
ente do que aquele que 
vimos ao longo de 2020 e 
de 2021 e nos deparamos 
com dados entregues por 
uma das mais respeitadas 
instituições privadas de 
ensino superior em ma-
téria de administração 
apresentando um cresci-
mento na confiança dos 
setores que geram renda 
em nosso país, a tendên-
cia é sim acreditar que 
estamos nos recuperando 
e crescendo.

Em julho, os índices 
calculados pela FGV 
apresentaram alta para o 
setor de serviços, que é o 
setor da nossa economia 
que mais vem crescendo 
desde o início da pande-
mia. Superando os 100 
pontos do índice que vai 
até 200, o demonstrativo 
da instituição é de que a 
confiança do setor segue 
positiva para o cresci-
mento.

O Brasil está em um 
momento de recuperação, 
isso significa que muitas 
coisas ainda não se rees-
tabeleceram para os pa-
tamares anteriores aos da 
pandemia, mas que tam-
bém, para quem deseja 
dar um novo passo e em-
preender este é um bom 
momento para fazê-lo.
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A estabilidade de ges-
tante e a licença materni-
dade são temas que cos-
tumam gerar frequentes 
dúvidas entre as trabalha-
doras, já que se tem direi-
tos e deveres nessa relação 
trabalhista. Após o retorno 
da licença maternidade se 
faz necessário muita aten-
ção os termos estabeleci-
dos sobre a estabilidade 
adquirida da gestante, ve-
jamos como funciona. 

A licença maternidade 
é um benefício garantido 
por Lei, que resguarda os 
direitos para as mamães 
que necessitam de um pe-
ríodo de ausência das ativi-
dades laborais em função 
da gestação, possibilitando 
um vínculo materno com o 
bebê e a recuperação ade-
quada pós-parto.

Ao longo desse perío-
do, a empregada recebe o 
salário com o mesmo valor 
que estaria recebendo se 
estivesse exercendo suas 
atividades profissionais, 
sendo pago pela empresa.

Havendo reajustes sa-
lariais nesse período, o re-
passe deve ser feito corre-
tamente para a empregada.  

Essa licença está pre-
vista em Lei, no Ato das 
Disposições Constituições 
Transitórias:

Art. 10. Até que seja 
promulgada a lei comple-
mentar a que se refere o 
art. 7º, I, da Constituição:

II –  fica vedada a dis-

pensa arbitrária ou sem 
justa causa:

b)  da empregada ges-
tante, desde a confirmação 
da gravidez até cinco me-
ses após o parto.

E na Súmula 244, do 
TST, vejamos: 

GESTANTE. ESTA-
BILIDADE PROVISÓ-
RIA (redação do item 
III alterada na sessão do 
Tribunal Pleno realizada 
em 14.09.2012) – Res. 
185/2012, DEJT divulga-
do em 25, 26 e 27.09.2012

I – O desconhecimento 
do estado gravídico pelo 
empregador não afasta o 
direito ao pagamento da 
indenização decorrente da 
estabilidade (art. 10, II, b 
do ADCT). 

De acordo com o Art. 
10, aqui citado anterior-
mente, a estabilidade de 
gestante começa a ser 
contabilizada desde a con-
firmação da gravidez até 
cinco meses após o nasci-
mento da criança. 

O empregador, mesmo 
que tenha conhecimento 
no último mês de gravi-
dez, a colaboradora não 
pode ser demitida por justa 
causa, a partir do momento 
que ela teve conhecimento 
da sua gestação.

Para que a mesma pos-
sa ser demitida por justa 
causa, de forma que a Lei 
permita, deve ser compro-
vado que houve a prática 
de faltas graves, que es-

tão previstas no Art. 482 
– CLT.

A licença maternida-
de possui um período, de 
no mínimo, 120 dias, que 
pode ser solicitada até 28 
dias após a data prevista 
para o parto, e a estabili-
dade. 

E após 05 meses após o 
parto, onde nesse intervalo 
está computado o período 
da licença maternidade.

Para a colaboradora 
gestante que inicie a sua li-
cença no dia do seu parto, 
e retorne suas atividades 
no período estabelecido, 
ela ainda terá 30 dias, com 
estabilidade na empresa.

Caso a colaboradora 
tenha férias a vencer, ela 
também poderá usar suas 
férias junto com sua licen-
ça maternidade, aumen-
tando 30 dias o período do 
seu afastamento. 

Os direitos das colabo-
radoras à estabilidade de 
gestante após o período 
da licença maternidade, 
mesmo retornando para as 
atividades laborais, são os 
seguintes. 

Intervalos regulares 
para a amamentação para 
amamentar o bebê apenas 
com leite materno até que 
complete 06 meses de vida.  

Sendo assim, a legisla-

ção trabalhista brasileira 
assegura o direito da cola-
boradora ter dois interva-
los de até 30 minutos para 
realizar a amamentação, 
ao longo da sua jornada de 
trabalho., conforme o arti-
go 396, da CLT. 

Art. 396 da CLT: Para 
amamentar seu filho, in-
clusive se advindo de ado-
ção, até que este complete 
6 (seis) meses de idade, a 
mulher terá direito, durante 
a jornada de trabalho, a 2 
(dois) descansos especiais 
de meia hora cada um.

§1º: Quando o exigir a 
saúde do filho, o período 
de 6 (seis) meses poderá 

ser dilatado, a critério da 
autoridade competente.

§2º: Os horários dos 
descansos previstos no 
caput deste artigo deverão 
ser definidos em acordo 
individual entre a mulher e 
o empregador.

É importante ressaltar 
que os intervalos para ama-
mentar são adicionais aos 
intervalos que já concedi-
dos aos demais colabora-
dores. E para que a empre-
sa possa realizar o controle, 
a gestão de ponto precisa 
acontecer adequadamen-
te, com todos os registros 
realizados, de acordo com 
os intervalos. E caso for 
necessário, o período de 
amamentação pode ir além 
do que os seis meses esta-
belecidos por Lei.

O Ministério da Saúde 
assegura que é possível 
uma flexibilização do ho-
rário, como a unificação 
dos intervalos, ou a saí-
da mais cedo da empresa. 
Pode também ausentar do 
trabalho para realização de 
exames e consultas. 

Ao longo do período 
gestacional, é necessário 
que a colaboradora rea-
lize o acompanhamento 
médico adequado. Com a 
realização de todos os exa-
mes, e consultas médicas 
necessárias para garantir o 
desenvolvimento saudável 
do bebê e da gestante.

Fico por aqui, um forte 
abraço a todos. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Estabilidade no emprego  
da gestante e a licença maternidade

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

As chamadas cláusulas 
leoninas, ou cláusulas abu-
sivas, são determinações 
contratuais que expressão 
exageradas vantagens ao 
fornecedor do produto ou 
serviço, deixando o com-

prador vulnerável na rela-
ção de consumo.

Essas cláusulas podem 
estar presentes principal-
mente em contratos de ade-
são, que são documentos 
criados previamente pelas 

empresas, e o consumidor 
pode acabar concordando 
com itens que ferem seus 
direitos e que resultam em 
futuros transtornos.

O artigo 51 do Código 
de Defesa do Consumidor  

(CDC) assegura que qual-
quer cláusula abusiva é 
nula de pleno direito. Con-
tudo pesar de causar a nuli-
dade de uma parte do con-
trato, o simples fato de ter 
uma cláusula leonina não 

invalida o contrato como 
um todo, devendo prevale-
cer as disposições que não 
contenham abusividade. 

Portanto, é possível re-
correr aos órgãos de defesa 
do consumidor para anular 

as cláusulas lesivas e dessa 
maneira, evitar situações 
que geram prejuízos.

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

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocacia

Cláusulas leoninas. 
Você sabe o que são?
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Direitos

dor, todo produto deve 
trazer informações ade-
quadas, claras, em língua 
portuguesa, sobre suas 
características, qualidade, 
quantidade, origem, com-
posição, preço e garantia. 

Logo na embalagem é 
preciso se atentar às cer-
tificações do Inmetro, in-
formando que o produto 
foi fabricado e comercia-
lizado em conformidade 
com as normas técnicas. 

A identificação do fabri-
cante (nome, CNPJ, ende-
reço), do importador, os 
riscos à saúde e segurança 
do usuário, faixa etária in-
dicativa e as instruções de 
uso também devem estar 

presentes. Pode parecer 
uma realidade distante, 
porém, os acidentes de 
consumo com brinquedo 
são frequentes e é dever 
dos pais ou responsável 
legal evita-los.

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

Cuidados do consumidor 
ao adquirir brinquedos 

DIVULGAÇÃO

O setor de brinquedos 
é um dos mais representa-
tivos da atividade econô-
mica, tendo lugar cativo 
dentre os que mais dispo-
nibilizam produtos para o 
consumo. Por atingir, ma-
joritariamente, a popula-
ção infantil, sua relevância 
se tornar ainda mais desta-
cada por requerer do con-
sumidor e de seus órgãos 
de defesa atenção redobra-
da em alguns aspectos.

Parte integrante da 
formação intelectiva da 
criança, é fundamental 
que os brinquedos este-
jam presentes no merca-
do de consumo. É através 
deles que a socialização é 
facilitada e o menor de-
senvolve seu imaginário, 
possibilitando a apreen-
são de signos pela lingua-
gem lúdica. Para que a 
relação entre o produto e 
o consumidor seja a mais 
harmoniosa possível, fa-
z-se necessário que os 
pais se atentem a algumas 
questões fundamentais, 
resguardando, assim, a in-
tegridade física e psíquica 
de seus filhos.

Antes de adquirir um 

brinquedo, recomenda-se 
que levem em considera-
ção a idade da criança e 
suas habilidades especí-
ficas. Por mais que seja 
um julgamento subjeti-
vo, não restam dúvidas 
que brinquedos de cunho 
educativo, que estimulem 
a coordenação motora, 
raciocínio, criatividade e 
afetividade serão benéfi-
cos na formação da per-
sonalidade. Nesse senti-
do, a atuação dos adultos 
próximos será referencial 
ao não adquirir produtos 
ou replicar atividades que 
reforcem a agressividade 
e discriminação, tendo em 
vista que a psicologia já 
nos mostrou que nenhum 
comportamento é inato, 
mas sim, adquirido por 
meio de estímulos desde a 
mais tenra idade. 

Quanto ao produto físi-
co, importante que o brin-
quedo seja testado e ma-
nuseado pelos pais, tendo 
em vista que a lei estadual 
nº 8.124/92 determina que 
as lojas disponibilizem 
amostras sem embrulho. 
De acordo com o Código 
de Defesa do Consumi-
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Doença da Anitta –  
tem nome e se chama endometriose
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Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar
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Instagram:@dravanessacoutinho

DIVULGAÇÃO

Esta semana a cantora 
Anitta recebeu alta hos-
pitalar após fazer uma 
cirurgia de endometriose 
e refere ter passado por 
um “filme de terror”. De 
fato, muitas mulheres se 
identificam com sua dor.

Cerca de 15% das mu-
lheres no Brasil sofrem 
com endometriose, e no 
mundo todo cerca de 190 
milhões de mulheres e 
meninas, segundo dados 
de 2020. Tenho recebi-
do no consultório muitas 
mulheres com queixas 
que exigem a investiga-
ção sobre endometriose.

O QUE É 
ENDOMETRIOSE?

O endométrio é uma 
mucosa que reveste a 
parede interna do útero, 
e anormalidades fazem 
com que as células cres-
çam fora da cavidade 
uterina. É uma doença 
ginecológica inflama-
tória, que se manifesta 
quando as células do en-
dométrio aparecem fora 
da camada interna, se es-
palhando atrás do útero, 
ovários, trompas, bexiga 
e até pelo intestino ou 
pulmões. 

QUAIS OS SINAIS E 
SINTOMAS?

Dores abdominais, 
cólicas, dores durante as 
relações sexuais, dificul-
dades para engravidar, 
dor ao evacuar, diarreia 
e constipação, inchaço, 
sangramento retal, al-
teração do volume de 
sangramento menstrual, 
infecções urinárias, in-
sônia e inchaço, entre 
outros sintomas.

COMO É FEITO O 
DIAGNÓSTICO?

Realizado por um mé-
dico ou médica, que fará 
uma anamnese clínica, 
avaliação física e solicita 
exames tais como, o CA-
125 e ultrassonografia 
transvaginal.

O QUE CAUSA?
É multicausal, envol-

vendo aspectos genéticos 
hereditárias e sob influên-
cia do ambiente, também 
aspectos imunológicos, 
hormonais e nutricionais. 
Fatores como ansiedade, 
depressão, sedentarismo 
e uma alimentação rica 
em fast food, frituras, in-
dustrializados aumenta a 
produção de radicais li-

vres e o desenvolvimento 
da doença.

QUAL O 
TRATAMENTO?

A mudança do estilo 
de vida, dormir mais de 6 
horas e ter um sono com 
qualidade, fazer exercí-
cios físicos regularmente, 
e uma dieta diversificada 
e colorida, de preferência 
com alimentos anti-infla-
matórios naturais.

Em alguns casos além 
de medicamentos se faz 
necessária uma cirurgia, 
como foi o caso da Anit-
ta, e mesmo assim, logo 
após deve-se assumir 
uma alimentação equili-
brada, pois a qualidade 
afeta o desenvolvimento 
da doença, tratamento e 
prognóstico.

Nutrientes essenciais 

tais como vitamina D, 
vitamina E, Vitamina C, 
ômega-3, zinco, selênio, 
vitamina A, magnésio, 
ácido fólico, vitamina 
B12, fibras solúveis e in-
solúveis, também prebió-
ticos ou probióticos, nu-
tracêuticos ou compostos 
bioativos e por fim, quan-
do necessário, alguns fi-
toterápicos auxiliam no 
controle e tratamento.

Estudos mostram que 
consumo exagerado de 
carne vermelha e embuti-
dos aumentam a produção 
de radicais livres, causam 
estresse oxidativo e infla-
mam nosso organismo, di-
minuem a globulina de li-
gação ao hormônio sexual 
(SHBG), uma glicoproteí-
na que se liga aos hormô-
nios sexuais testosterona 
e estradiol, resultando no 

aumento da concentração 
destes, influenciando no 
aumento das prostaglan-
dinas e, consequentemen-
te, piora da inflamação e 
agravo da dor.

Além disso alimentos 
ultraprocessados ricos em 
farinha branca e gordura 
saturada também aumen-
tam o agravo das dores, 
troque por escolhas mais 
saudáveis, como os ver-
dadeiramente integrais. 

Em alguns casos, o 
consumo de frutas e leite 
e seus derivados pode até 
reduzir em 5% o risco de 
endometriose, mas se in-
tegral ou desnatado deve-
-se levar em conta o con-
sumo de gorduras da dieta 
todas e não isoladamente.

No geral consumir 
crucíferas são indica-
dos, exemplos como o 
repolho, couve, rabane-
te, brócolis, couve-flor, 
escarola, rúcula, agrião 
e nabo devem fazer par-
te da sua dieta todos os 
dias, mas tenha cuidado 
se você apresenta os sin-
tomas gastrointestinais 
pois a fermentação au-
mentada pode agravar os 
sintomas. Uma boa dica é 
assar em vez de refogar, 

assim elimina o enxofre 
e parte deste efeito.

A suplementação de 
vitamina D e ômega 3 
normalmente é indicada, 
mas o tipo e quantidade 
só é determinado após 
a avaliação nutricional 
e consideração da dieta 
habitual. Na minha práti-
ca clínica e estudos mos-
tram boa associação com 
a redução dos sintomas e 
controle da doença, pre-
ciso avaliar na consulta.

Podemos ainda consi-
derar a curcumina e res-
veratrol escolhendo ali-
mentos como a cúrcuma 
(rizoma natural, não o 
pó), suco de uva integral, 
cacau, chocolate amargo, 
amendoim, frutas verme-
lhas: uvas e uva passa, 
açaí, ameixa, jabuticaba, 
mirtilo, morango etc.

Em resumo, comida 
natural, prato colorido, 
incluir frutas, legumes, 
verduras e folhas, carnes 
brancas, ovo caipira, leite 
e derivados, ervas aromá-
ticas, e também ter peso 
saudável, comer regular-
mente e em quantidades 
moderadas são a fórmula 
para evitar e tratar pessoas 
com endometriose.
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O empreendedorismo 
ganha destaque e 
visibilidade em Jaguariúna

Em mais uma iniciativa 
realizada pelo movimen-
to Jaguariúna de Mãos 
Dadas. A vitrine Empre-
endedora acontecerá no 
próximo dia 06 de agosto 
na Rua Coronel Amâncio 
Bueno. O evento permitirá 
que comerciantes da cida-
de se reúnam e apresentem 
os seus produtos nos es-
tantes localizado no ponto 
comercial, dando destaque 
as emprenhadoras no cen-
tro da cidade.

O objetivo da exposi-
ção é garantir uma maior 
proximidade entre o em-
preendedor e a clientela 
da região. Em sua primeira 
edição a Vitrine Empreen-
dedora é um projeto que 
busca permitir não apenas 
mais oportunidades de ne-
gócios para o comerciante 
da cidade como também a 
criação de um novo evento 
que se integrará ao calen-
dário cultural da cidade.

Esta relação entre cul-
tura local e empreende-
dorismo inclusive é uma 
das pautas tratadas pelo 
Jaguariúna de mãos da-

das ao permitir que a po-
pulação Jaguariunense 
conheça melhor o que é 
produzido no município, 
A confeiteira Gleiciane 
Chagas é um exemplo 
destes empreendedores. 

Responsável pela con-
feitaria Divino Doces ela 
falou sobre o que sente ao 
produzir de forma artesa-
nal os doces e outros ali-
mentos que comercializa, 
“Nos alegramos ao poder 
compartilhar a felicidade 
presente a cada mordida”. 

Já a crocheteira Ali-
ni Ramalho, responsável 
pelo Alini Croche falou 
sobre como enxerga a 
oportunidade que surge 
para o comerciante local 
com esta vitrine. “Expor 
nos eventos de empreende-
dores, nos gera oportuni-
dades de empregos, rendas 
e conquistar clientes. Mas 
principalmente nos permi-
te troca conhecimento com 
outras artesãs”.

Com o objetivo de des-
tacar o comerciante local e 
lhe dar mais força para al-
cançar a clientela da região 

com maior efetividade que 
o Jaguariúna de Mãos Da-
das vem realizando uma 
série de ações desde 2020.  
No dia das mães foi reali-
zado um grande sorteio na 
cidade que movimentou o 
comércio local, onde obte-
ve 30 mil cupons entregue 
e irá no próximo dia 15/08 
sortear uma moto 0 km no 
dia dos pais.

Seguido de vários prê-
mios em datas comemora-
tivas ao longo do ano com 
um Carro 0 km como prê-
mio final, para quem con-
some no comercio local.

Responsável pela or-
ganização a empreende-
dora Edilaine Alves falou 
sobre o sentimento que a 
levou a criar o movimen-
to e como teve a ideia da 
feira. “Ao ver no auge da 
pandemia uma série de 
companheiros sofrendo 
com o fechamento de seus 
negócios eu entendi que 
uma ação era necessária 
ou que quando a doença 
finalmente passasse o ce-
nário seria de desolação 
total. Desde então esta-

mos fazendo estas ações e 
já estamos colhendo bons 
frutos. Neste ano estamos 
realizando a primeira vi-
trine empreendedora, a 

meta agora é que ela siga 
crescendo em aderência 
do público e de partici-
pantes e sempre gerando 
cada vez mais oportuni-

dades de negócio”. Onde 
agregaremos cursos junto 
aos patrocinadores visan-
do assim crescimento a 
todo comercio.
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É sabido que existe 
um enorme número de 
imóveis que de alguma 
forma estão irregulares, 
e que por consequência 
disto, além de outros pro-
blemas, acabam gerando 
dores de cabeça princi-
palmente na hora da sua 
venda. 

Dentre essas irregula-
ridades que são diversas, 
o que mais encontramos 
é a falta da escritura pú-
blica e o seu devido re-
gistro imobiliário, títu-
lo este que comprova a 
propriedade do bem, pois 
acredito que todos já ou-
viram o velho ditado de 
que só é dono quem re-
gistra, e mais, a demora 
por esse registro pode até 
resultar na perda da pro-
priedade. 

Na ansiedade de quan-
do adquirimos a casa 
própria, de entrar e poder 
usufruir, acabamos ge-
rando alguns problemas 
que na hora da venda é 
que vamos realmente ter 
que enfrenta-los, e pode-
mos dentre estes citar; a 
aquisição apenas através 
de um contrato particular 
de compromisso ou pro-
messa de compra e ven-
da; escritura pública mas 
sem averbar a constru-
ção, aumentos e outros; 

imóveis pendentes de 
inventário, partilha ou di-
vórcio; loteamento irre-
gular e tantos outros.  

 Por isso na hora da 
aquisição de um imóvel 
é indicado a busca por 
um profissional especia-
lista que solicitará alguns 
documentos para a veri-
ficação do mesmo e caso 
seja necessária, a sua re-
gularização. F a l a n d o 
sobre a regularização, 
será sempre necessária a 
análise documental para 
verificar a melhor solu-
ção, verificando quais 
são as possibilidades, 
caso exista mais de um 
meio, o tempo que levará 
para tal e claro, o quanto 
isso irá custar.   

É bom se destacar 
que algumas regulari-
zações podem ser bem 
mais simples daquilo que 
se imagina, apenas uma 
averbação, a liberação do 
habite-se junto ao mu-
nicípio que com alguns 
documentos poderão ser 
requeridos e após leva-
dos ao registro de imó-
veis competentes, ou em 
outros casos a real neces-
sidade da efetivação de 
um inventário prévio, um 
registro de dissolução de 
uma união estável, uma 
usucapião, ou seja, exis-

tem diferentes caminhos 
que devem ser analisados 
caso a caso com muita 
cautela, pois podemos 
ter um resultado de dias, 
meses ou anos, conforme 
o caminho que será es-
colhido, e por isso vale 
ressaltar a importância 
de um profissional com 
experiência na área para 
a tomada da decisão.  

 Só pra variar a pre-
venção é, e sempre será 
mais rápida e mais barata 
do que qualquer regula-
rização, ou seja, que na 
hora da compra sejam le-
vantadas as informações 
necessárias para a aqui-
sição ou não do imóvel, 
identificando se temos 
um problema ou uma boa 
oportunidade. 

Finalizando, sabemos 
então que motivos para 
você regularizar o seu 
imóvel quanto antes não 
faltam, seja ele urbano 
ou rural, principalmente 
do tocante ao financeiro, 
pois a valorização des-
te será maior, a venda 
ocorrerá de forma rápi-
da, possibilidade de fi-
nanciamento, se precisar 
colocar o imóvel em ga-
rantia e principalmente, 
a segurança e tranquili-
dade em relação ao seu 
patrimônio. 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Regularização do seu imóvel 

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)

Combinação entre fungo 
e bactéria 

Além do uso combinado 
entre Serratia e fertilizan-
tes NPK, essa bactéria vem 
também sendo estudada 
pela pesquisa em mistu-
ra com um fungo bastante 
aplicado na agricultura, o 
Trichoderma. Em experi-
mentos de campo na Em-
brapa, uma solução aquosa 
com Serratia e Trichoderma 
foi pulverizada no sulco du-
rante o processo de seme-
adura do feijão. A utiliza-
ção desses microrganismos 
gerou 17% de aumento em 
produtividade de grãos, em 
relação ao tratamento sem a 
aplicação da mistura. A hi-
pótese destacada é que esse 
resultado pode ter ocorrido, 
por causa da capacidade 
desses microrganismos de 
proporcionar incremen-
tos no desenvolvimento 
das plantas pela absorção 
de nutrientes, produção de 
hormônios de crescimento 
e estímulo à maior eficiên-
cia de mecanismos de fotos-
síntese. Segundo Nascente, 
outros estudos similares 
combinando, em pares, di-
ferentes rizobactérias do 
tipo Bacillus, Burkholde-
ria, Serratia e Azospirillum, 

assim como o fungo Tri-
choderma (veja aqui), ca-
minham nessa mesma dire-
ção e permitem afirmar que 
esses microrganismos são 
uma boa estratégia para in-
crementar o rendimento de 
grãos de feijão. 

Controle de qualidade 
necessário 

O estudo com micror-
ganismos em associação a 
plantas pode gerar produ-
tos comerciais que podem 
vir já prontos, bastando 
comprá-los e aplicá-los nas 
lavouras, ou podem ser ad-
quiridos os agentes bioló-
gicos para o procedimento 
de produção do bioinsumo 
dentro da própria fazenda 
(on farm). Em ambos os 
casos, trata-se de uma práti-
ca que requer a observação 
de critérios de qualidade. 
De acordo com Marcio Vi-
nicius Côrtes, analista em 
microbiologia e bioinsumos 
da Embrapa, o controle de 
qualidade é uma ativida-
de importante. “Trata-se 
de uma das etapas impres-
cindíveis na produção dos 
bioinsumos, independente-
mente do modelo de produ-
ção utilizado. A qualidade 
do bioproduto está atrelada 

à sua eficiência no campo. 
A preocupação com a con-
centração adequada de cé-
lulas microbianas e a pure-
za do bioinsumo, ausência 
de microrganismos conta-
minantes são fatores chave 
para que o produto alcance 
o seu efeito esperado”, res-
salta. Para tanto, a produção 
dos bioinsumos envolve in-
vestimentos em infraestru-
tura e em acompanhamento 
de profissionais capazes de 
zelar pela qualidade dos 
procedimentos de fabrica-
ção. O especialista frisa que 

todas as etapas do processo 
de produção de bioinsumos 
contêm pontos críticos, 
desde a recepção da maté-
ria-prima até o estoque do 
produto final, formulado e 
envasado ou não. Ele ainda 
ressalta que a utilização de 
uma estirpe ou cepa autênti-
ca e reconhecidamente efi-
ciente é outra condição mí-
nima para o sucesso dessa 
prática. “Somado aos inves-
timentos em equipamentos 
e adequação das estruturas 
prediais da planta de produ-
ção, é necessário que a equi-

pe envolvida nos processos 
desenvolvam protocolos, 
façam registros e realizem 
acompanhamento constante 
das diversas etapas relacio-
nadas, tomando ações pre-
ventivas e corretivas, quan-
do necessário, dentro do 
contexto das Boas Práticas 
de Fabricação”, recomenda 
Cortez. De acordo com ele, 
a não observação de proce-
dimentos de qualidade pode 
gerar danos à produtivida-
de, ao trabalhador rural e ao 
consumidor. A produção de 
microrganismos em meio 

de cultivo líquido em reci-
pientes inapropriados como 
caixas d’água, que não per-
mitem o controle mínimo 
do processo de fermenta-
ção, é um clássico exem-
plo negativo. “A produção 
inadequada dos bioinsumos 
resultará em um produto de 
baixa qualidade, que por 
sua vez não apresentará o 
efeito esperado no manejo, 
podendo levar essa excelen-
te tecnologia ao descrédito. 
Ainda vale ressaltar que um 
processo de produção mal 
conduzido pode resultar na 
multiplicação de microrga-
nismos patogênicos a hu-
manos, ou seja, pode acar-
retar doenças. Entretanto, 
mais uma vez, é importante 
frisar que um bioproduto 
decorrente de um processo 
de produção bem conduzi-
do será seguro não só para 
o agricultor, mas também 
para o consumidor final”, 
completa. 

 Fonte:  
- Bactérias aumentam produti-

vidade em lavouras de arroz, feijão 
e milho – Newsletter 19/7/2022 

https://revistacultivar.com.br/
noticias/bacterias-aumentam-pro-
dutividade-em-lavouras-de-arroz-
-feijao-e-milho?utm_medium=e-
mail   

Meio de cultura com Azospirillum. - Foto: Rodrigo Peixoto

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

Gabriel Menino admite que se deslumbrou e conta 
como frase de Abel Ferreira o fez mudar no Palmeiras

3º União Cup conta com 13 agremiações, 4 categorias e 42 equipes

Esportes

Prof. Julio do 
Vadu

Gabriel Menino e o profº Julio após o jogo entre Palmeiras e Internacional - RS no ultimo domingo

DIVULGAÇÃO

O Morungabense Ga-
briel Menino foi o herói da 
vitória do Palmeiras sobre 
o Internacional, no domin-
go, ao fazer o gol que defi-
niu o 2 a 1, já nos minutos 
finais no Allianz Parque. 
Além da importância de 
manter o Verdão com fol-
ga na liderança do Brasi-
leiro, o lance trouxe um 
sentimento especial para 
o meio-campista, que vive 
um processo de retomada 
no clube. 

“Fazia tempo que não 
sentia a emoção de decidir 
uma partida. Fiquei feliz, 
emocionado e grato por 
tudo que tem acontecido 
na minha vida”, resume, 
aos 21 anos de idade, Ga-
briel Menino que está em 
sua terceira temporada 
como jogador profissio-
nal. O jogador afirma que 
já viveu os mais diferentes 
sentimentos neste período. 

Promovido como um 
dos grandes nomes do sub-
20 do Verdão em 2020, ele 
imediatamente tornou-se 

peça importante no elenco 
que conquistou a tríplice 
coroa (Paulista, Libertado-
res e Copa do Brasil), foi 
convocado por Tite para 
a seleção brasileira e fez 
parte do grupo que con-
quistou a medalha de ouro 
nos Jogos Olímpicos em 
Tóquio. Com uma ascen-
são tão rápida, o próprio 
meio-campista admite: 
acabou se deslumbrando. 
E foi a convivência com 
Abel Ferreira que o fez 
entender a necessidade de 
mudar a postura para vol-
tar a jogar. 

“O Abel sempre usou 
uma frase com a gente: 
‘nunca se esqueçam de 
onde vieram...’ Eu deslum-
brei um pouco, sabe? Aos 
21 anos, viver tudo que es-
tou vivendo desde o come-
ço foi um baque na minha 
vida. Tive de colocar a ca-
beça em ordem. Eu tenho 
sonhos, missões que preci-
so cumprir e sonhos a se-
rem realizados. Coloquei a 
cabeça no lugar, estou tra-

balhando muito mais para 
conquistar a confiança 
dos meus companheiros, 
principalmente do Abel e 
da comissão. Estou traba-
lhando em dobro para reto-
mar tudo que eu vivi e ago-
ra quero o dobro, o triplo, 
quero viver muito mais. 
Achei meu caminho e sei o 
que tem que ser feito”.

A aproximação com o 
técnico Abel Ferreira

Os pais e o empresário 
de Gabriel Menino deram 
muito apoio ao jogador no 
seu momento de baixa no 
Palmeiras e eles, então, 
aconselharam o camisa 25 
a tentar uma aproximação 
com o português, já que o 
volante chegou a conside-
rar que não fazia parte dos 
planos do treinador, até 
mesmo uma negociação, 
inclusive, era cogitada na 
época.

“Minha família e meu 
empresário foram os ali-
cerces na minha vida. Fa-
laram para eu ter calma, 

do-se as quatro equipes 
mais pontuadas de cada 
grupo para a segunda fase.

Já na segunda fase 
(quartas de final) haverá o 
cruzamento 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 vol-
ta, sendo que as equipes 
com melhores campanhas 
(1º e 2º colocados) fazem 
o segundo jogo em casa. 
As equipes vencedoras 
passam para a terceira fase 
(semi final) que também 
será disputada em jogos de 
ida e vota. 

Na fase semi final as 
equipes que forem derrota-
das irão disputar as finais 

da série prata e as equipes 
vencedoras irão disputar as 
finais da série ouro. Dessa 
forma as finais das séries 
prata e série ouro serão 
disputadas em jogo único 
e campo neutro em local 
a ser definido pela comis-
são organizadora. No final 
de semana passado acon-
teceu o congresso técnico 
na cidade de Jaguariúna e 
na oportunidade estiveram 
presentes os representan-
tes da maioria das equipes 
e onde foram discutidos 
e definidos alguns deta-
lhes da competição, assim 
como, a tabela e o regula-
mento geral. Certo mesmo 
que a competição tem iní-

cio no dia 13 de agosto e 
suas finais nos dias 03/12 
(prata) e 04/12 (ouro), 
porém se alguma equipe 
ainda estiver disputando o 
campeonato paulista as fi-
nais da série ouro serão no 
dia 10/12.

No geral serão 11 cida-
des que receberão os jo-
gos: Morungaba, Itatiba, 
Americana, Sumaré, Santa 
Barbara D’oeste, Paulínia, 
Porto Ferreira, São Carlos, 
Limeira, Rio Claro e Con-
chal.  Para facilitar a lo-
gística para as comissões 
técnicas esse ano a organi-
zação terceirizou a arbitra-
gem dos jogos.

Confira abaixo a dispo-

para falar com o treinador, 
que talvez ele não fosse 
tão fechado como eu pen-
sava. E realmente, quando 
você conhece o Abel e está 

todo dia com ele, vê que é 
um ser humano espetacu-
lar. Ele é muito inteligente, 
admiro isso nele, e come-
cei a me aproximar como 

um amigo que precisa de 
conselhos, de carinho e 
confiança. Encostei nele 
e ele me deu liberdade de 
falar da minha vida”.

sição dos grupos promovi-
da regionalmente em sua 
primeira fase. 

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

GRUPO B: Velo Clube, 
Atlétic Academy, União 
Barbarense, Rio Claro FC, 
Adesm/São Carlos, Inde-
pendente FC e 
Talentus.

No próximo dia 13 de 
agosto tem início um dos 
maiores campeonatos de 
futebol de base do interior 
do estado de São Paulo, o 
qual contará com 13 agre-
miações, quatro categorias 
e 42 equipes que estarão se 

enfrentando até dia 04 de 
dezembro. Em sua primei-
ra fase a terceira edição do 
União Cup conta com dois 
grupos (A e B), onde as 
equipes jogarão dentro do 
próprio grupo no sistema 
de ida e volta, classificam-

Representantes das equipes durante Congresso Técnico

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

Giárdia canina: saiba tudo sobre 
a doença parasitária
O que é a giárdia 
canina?

Muita gente não sabe o 
que é giárdia canina, mas 
essa é uma doença para-
sitária, ou parasitose, cau-
sada por um protozoário 
chamado Giardia lamblia. 

Também conhecida 
como giardíase, a doença 
se manifesta a partir da 
instalação do microrganis-
mo no trato intestinal do 
pet, o que provoca a lesão 
de células intestinais, cau-
sando diarreias, dores ab-
dominais, vômitos, entre 
outros sintomas.

Considerada uma zoo-
nose, isto é, uma doença 
transmissível para seres 
humanos, a giárdia tam-
bém pode atingir e ser 
transmitida por outros ani-
mais, como, por exemplo, 
aves. 

Quais são os sintomas da 
giárdia?

Depois de ingeridos 
pelo pet, os oocistos da 
giárdia vão se instalar no 
intestino, onde começam 
a se desenvolver e a se 
reproduzir. Esse processo 
leva a uma série de con-
sequências, como lesão de 
células intestinais e difi-
culdade de digestão e ab-
sorção de nutrientes. Entre 

os principais sintomas da 
giárdia em cães estão:
• Vômito; 
• Diarreia líquida ou pas-
tosa fétida;
• Sangue ou muco nas 
fezes;
• Dores abdominais;
• Gases;
• Falta de apetite;
• Perda de peso,
• Prostração.

Dependendo do pacien-
te e da demora no trata-
mento, a giárdia em cães 
pode provocar um quadro 
de desidratação severa, co-
locando em risco a vida do 
cachorro. Em caso de sus-
peita de giardíase, procure 
um veterinário quanto an-
tes para diagnóstico e tra-
tamento.

Como ocorre a 
transmissão da giardíase?

A transmissão da gi-
árdia ocorre a partir da 
ingestão dos oocistos do 
protozoário. Estes podem 
estar presentes na água ou 
em alimentos, assim como 
diretamente nas fezes de 
outros animais, com as 
quais o pet entra em conta-
to durante os passeios. 

Uma vez infectado, o 
hospedeiro passa a elimi-
nar esses oocistos em suas 

fezes. Nesse sentido, um 
dos principais problemas 
no combate à giárdia é que 
esses oocistos podem so-
breviver por muitos meses 
no ambiente. 

Ah! Lembrando que a 
giárdia canina pega em hu-
manos. Portanto, especial-
mente se seu amigo apre-
senta os sintomas, procure 
lavar bem as mãos depois 

de brincar com o cachorro 
e manusear as fezes dele. 

Independentemente de 
qualquer sintoma, lembre-
-se de que levar o pet para 
um check-up no veteriná-

rio ao menos uma vez por 
ano é muito importante 
para diagnosticar qualquer 
alteração logo no início. 

É isso, pessoal. Nos ve-
mos na próxima edição! 

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
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Hoje eu gostaria de te trazer uma reflexão sobre sua en-
trega em excelência para sua família, trabalho e para seu 
Deus. 
Há alguns anos conheci uma pessoa incrível. Ela é in-
tencional, carinhosa, amorosa e tem um projeto lindo 
chamado “Você pode ser Melhor”. Quando ouvi sobre 
seu projeto, eu fiquei maravilhada, mas, mais do que 
um projeto, percebi que o “você pode ser melhor” era 
um estilo de vida para aquela mulher. Ela andava com 
presentes em seu carro, para o caso de encontrar alguém 
pelo caminho, que ela sentisse que deveria presentear, 

ela sempre deixava sua casa pronta para receber alguém 
em amor. 
Com mais de 70 anos, essa mulher que para mim, abun-
dava o amor de Deus em forma de cuidado e serviços de 
amor, ajuda muitas pessoas dentro e fora de sua casa, e 
esse cuidado começava no amor ao seu Deus, amor pró-
prio e amor ao próximo, e o próximo começava em seu 
esposo, filhas e se expandia para a sociedade. 
Você tem entregado o seu melhor para o Deus que você 
diz acreditar? Você tem dado o seu melhor para seu côn-
juge e filhos? E no seu trabalho, você tem trabalhoso com 

excelência e com um caráter íntegro? De que forma você 
serve a sociedade? Seu tempo, dons, talentos e dinheiro 
são somente para o seu próprio sustento? Quantas pes-
soas você pode dizer que vivem bem hoje porque você 
existe? 
De família para família eu desejo que seu coração en-
contre a generosidade, e que você aprenda que para 
dar você não precisa perder. Quanto mais abençoamos 
outras pessoas, com nossa entrega em excelência mais 
abençoados nos tornamos. Que você tenha como estilo 
de vida o “Você pode ser Melhor!”.

Como diminuir os efeitos da ansiedade no dia a dia?
Marta Santana em suas descobertas diárias

Marta Santana
@martamelosantana

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

Você pode ser melhor!

A consultoria de imagem e estilo ajuda 
mulheres a potencializar seus resulta-
dos através da sua imagem. Para ter uma 
imagem de sucesso você precisa de 4 in-
formações essenciais:
Saber sua paleta de cores; entender suas 
medidas corporais; conhecer seu estilo 
pessoal; saber seus objetivos de imagem.
A consultoria de imagem e estilo leva 
esse autoconhecimento para você de 
forma simples e prática. Existem estu-
dos que comprovam que 55% da nossa 

comunicação acontece através da nossa 
imagem, 38% a nossa entonação vocal e 
7% o que a gente realmente fala.
Uma vez que você tem essas quatro infor-
mações você vai gastar menos dinheiro, 
vai ter mais tempo para você e sua famí-
lia, vai transmitir autoconfiança e passar 
mais credibilidade.
Tenho clientes que depois do processo 
de consultoria alcançaram a tão sonha-
da promoção. Entre em contato e saiba 
mais.

O mundo caminha em uma ve-
locidade surreal, somos 
bombardeados de infor-
mação todos os dias, a 
vida de todo mundo 
tá a maior correria 
e esse movimento 
todo é um prato 
cheio para a ansie-
dade, quem não é 
ansioso que atire a 
primeira pedra (ri-
sos). Hoje vou con-
tar pra vocês alguns 
hábitos que inseri no 
meu dia a dia e que me 
ajudam a ser uma pessoa 
mais tranquila e menos an-
siosa.

Rotina
Criar uma rotina é importante, sem 
muita pressão apenas pra que você não 
se sinta perdida, mas não se cobre tan-
to, se um dia ou outro acabar ficando a 
tarde toda de pijama, tá tudo bem tam-
bém!

Respiração
Um ato tão simples que fa-

zemos automaticamente, 
mas experimente fazer 

um exercício de respira-
ção por 1 min, inspire 
e expire devagar e 
amorosamente. Isso 
pode fazer você pen-
sar com mais clareza 
e trazer mais leveza 
pro momento.

Espiritualidade
Ore, fale com Deus! O 

dia de amanhã só per-
tence a ele, então entre-

gue suas preocupações nas 
mãos dele e descanse! Exerça sua 

espiritualidade seja qual for a sua crença.

Faça algo que você goste
Se permita fazer coisas que você gosta e se 
sente bem: maratone aquela série, leia um 
livro, pinte, aprenda alguma coisa nova, 
enfim... tente evitar o máximo que puder 
notícias ruins e pessimistas.

Pare de gastar dinheiro com roupas agora!

Fabi Franco
@fabi_franco

Qual o momento certo para começar a empreender?
Vitória Savioli 

Quando o assunto é iniciar seu próprio negócio, o que te faz sentir inseguro? O planeja-
mento? Capital? Coragem para arriscar? Um motivador a mais?
A jornada de empreender inicia-se já na decisão pelo caminho do empreendedorismo. 
Esta é a primeira de muitas escolhas importantes que um empresário terá de fazer du-
rante o trajeto.
Segundo pesquisa Amway Global Entrepreneurship Report (AGER), 56% dos brasileiros 
desejam empreender. O desejo de empreender pode surgir da necessidade após uma 
interrupção em sua CLT, da vontade de tornar profissional um hobby, de virar a chave 
na carreira e focar em determinada área ou simplesmente de ser o próprio chefe.
Seja qual seu motivo é comum sentir medo. Mas em algum momento é preciso enten-
der que é hora de começar.
Defina bem o ramo de atuação antes de mais nada. É importante ter bem definido o 
segmento e nicho em que sua empresa atuará. Observe seus conhecimentos, gostos e 
hobbies, estude as possibilidades de monetizar por conta própria serviços ou produtos 

com base no que você conhece. 
Analise o mercado e estude para entender o que está faltando. Observe se sua ideia 
atenderá a uma necessidade, se existe uma demanda reprimida que seu negócio pode 
sanar ou se sua empresa será mais uma entre tantas iguais.
Invista em conhecimento, ao definir seu ramo de atuação, é hora de se aprofundar no 
mercado em que sua empresa estará inserida.
O empreendedor deve ser um profissional completo. Além da área técnica, busque apren-
der também sobre gestão de pessoas, marketing, finanças, liderança e atendimento.
É de extrema importância focar na definição de metas e objetivos e na elaboração de 
um plano de negócios para ter uma perspectiva mais completa.
E por final, não existe momento perfeito para abrir sua empresa. O momento ideal é 
aquele em que você decide pôr a mão na massa e ir atrás dos seus objetivos. Com dis-
posição e propósito, com planejamento, toda boa ideia pode se tornar uma empresa 
de sucesso.
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MELHOR TERRENO DO 
ESTÂNCIA DAS FLORES

Vendo terreno na Estância das Flores, com 502 
metros quadros, ótima localização. 

Parte Alta do bairro (longe do rio).
Tratar direto com proprietário

Fone: (19) 978266267 ou (19) 987702604

Casa c/ 302m2, 4 salas; 1 com 32 m2 1 com 26m2, 2 com 
12 m2 cada, anexo as salas um lavabo, 3 suites,  a principal 
com hidromassagem e close anexo, duas pias com armario 
na cozinha, e mesa americana em mármore, dispensa anexa 
a cozinha, quarto de despejo, ampla lavanderia e quarto de 
empregada com banheiro anexo. Área de lazer: piscina 10 × 4 
em fibra, com churrasqueira anexa. Área para inicio de pomar, 
com duas arvores frutíferas já em produção. Supermercado a 
300 mts. (Pague Menos). Imóvel localizado a 700 mts da Igreja 
Matriz, imóvel  em bairro nobre. Avaliação R$1.500.000,00 
preço a venda R$ 1.200.000,00

Terreno 1080m2...documentação em perfeita ordem

Boituva/ região de Sorocaba

Contato 19.994788707 (Proprietário)

VENDE-SE

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.

ESTAMOS CONTRATANDO

Necessário: Experiência em cobrança Extra Judicial 

Requisitos: Ensino médio completo, conhecimentos básicos de 
pacote office e boa dicção.

Experiência em telemarketing / fazer cobrança por telefone/ 
atendimento presencial 

Haverá 2 dias de treinamento remunerado 

Horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 17h

Sábados das 8h as 12:00

Salário: R$2.456,00 + Vale transporte + vale refeição 

Bônus de até R$: 1.500,00 (mensal)

Metas semanais

Residir em Jaguariúna - Santo Antônio de Posse – Pedreira

Enviar currículo para o email eipcred@eipcred.com.br

CONSULTOR DE NEGÓCIOS SÊNIOR
Mediador de conflitos 

ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ 34.484.188/0009-60

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 38/2022
A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos 
gêneros e mercadorias recebidos pela fil ial da sociedade empresária “ELSYS 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.”, NIRE 35920141748, CNPJ 34.484.188/0009-60, 
localizada na Avenida Vereador Wilson Moreira de Santana, nº 251, Km 134 + 615,04, Galpão 
02 e 04, Fazenda Ipiranga, CEP: 13919-899, o Sr. Damian Gaston Zisman, portador da cédula 
de identidade RNE nº V077935–R– SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 134.457.328-25, 
assinou em 21/07/2022 o Termo de Responsabilidade nº 38/2022, com fulcro nos art. 1º, § 2º, 
do Decreto Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único, do art. 3º, da IN nº 72/2019, do 
Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na 
JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa. 
Jae Young Ahn. Secretário Executivo, respondendo pelo expediente da JUCESP.

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 29 de julho de 2022 à 04 de agosto 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: Motorista de Ambulância 12x36 – Amparo  
Classificação Candidato 
01º Victor Moreno Lucillo 

 
 

Holambra, 29 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 29 de julho de 2022 à 04 de agosto 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: Técnico de Enfermagem 12x36 – Cordeirópolis  
Classificação Candidato 
07º Jhonatan Lourenço da Silva de Lira  
08º Paulo César de Oliveira Maximiano 

 
 

Holambra, 29 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 29 de julho de 2022 à 04 de agosto 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 
05º Thiago Sereno Cobaxo 

 
 

Holambra, 29 de julho de 2022 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

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

