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Prefeitura de Morungaba dá início às obras Prefeitura de Morungaba dá início às obras 
das pontes que ligam praças centraisdas pontes que ligam praças centrais

Holambra Tech: Cidade ganha Holambra Tech: Cidade ganha 
programa de formação gratuita programa de formação gratuita 
em tecnologia que conecta alunos em tecnologia que conecta alunos 
com vagas de emprego na áreacom vagas de emprego na área

Fomento promove evento de Fomento promove evento de 
networking em Jaguariúnanetworking em Jaguariúna

O Instituto Movimento Ci-
dades Inteligentes e o Conselho 
de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Campinas 
(RMC) lançam no dia 12 de 
agosto, às 9h, na sede da Moto-

rola do Brasil, em Jaguariúna, 
a plataforma de projetos Infra 
Tech – Gestão Pública Inteli-

gente. O evento contará com a 
presença do governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, e do 

prefeito de Jaguariúna e pre-
sidente do Conselho da RMC, 
Gustavo Reis.      Página 4

IVAIR OLIVEIRA

Com a presença de Rodrigo Garcia, RMC 
lança plataforma Infra Tech em Jaguariúna

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

Você sente culpa ou preocupação 
com seu peso quando comer? Já 
ouviu falar de anorexia ou bulimia?

As obras de revitalização das 
pontes de madeira que ligam a 
Praça dos Italianos à Praça dos 
Imigrantes, no Centro da Estância 
Climática de Morungaba, deram 

início nesta semana. Os recursos 
totais para a execução das obras 
são de R$335.590,16, sendo 
R$166.749,54 originários de ver-
ba própria investida pela prefeitu-

ra e R$168.840,62 provenientes 
do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento de Estâncias e 
Municípios de Interesse Turístico 
(Dadetur).                      Página 9

Página 4 Página 15

Na oportunidade o Conselho da RMC realiza sua reunião ordinária

Holambra lança programa de 
inovação voltado à formação de 
novos programadores. O pro-
grama será realizado na cidade 
pela empresa de tecnologia, 3D 
Soluções, em parceria com a Câ-
mara Municipal de Holambra, 
além de parceiros e autoridades 
locais. A iniciativa faz parte do 

Novo Futuro Tech, movimen-
to cooperativo idealizado pelo 
deputado estadual Sérgio Vic-
tor (Novo), que já está presente 
em 23 municípios e oferece ca-
pacitação gratuita e apoio para 
geração de empregos na área de 
tecnologia, com mais de 16 mil 
alunos inscritos.          Página 11

O Fomento – Clube de Ne-
gócios promove no dia 25 
de agosto um evento de ne-
tworking em comemoração aos 
seus cinco anos de existência. 
O encontro, que vai contar com 
a presença de mais de uma cen-

tena de empresários da região, 
vai acontecer no Vila Bueno 
Eventos, empresa associada ao 
clube, estabelecida no casarão 
histórico localizado no centro 
de Jaguariúna.

Página 6

DIVULGAÇÃO

Evento promovido pelo Instituto Cidades Inteligentes e Conselho da RMC será realizado 
no dia 12 de agosto e contará com a presença do governador de São Paulo

A previsão de término das obras é de seis meses
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Os programas de ensino com bolsa 
no estado estão cada vez maiores. São 
oportunidades que os paulistas tem de 
estudar, ganhar um auxílio e ainda se 
descobrir sua vocação ou se profissio-
nalizar.

Sabe-se que conseguir o primeiro 
emprego pode ser desafiador. Os em-
pregadores querem experiência, mas 
não querem dar oportunidade.

Então, quanto mais conhecimento, 
melhor fica para se adequar ao mer-

cado e conquistar a tão sonhada vaga. 
Além do mais, conhecimento nunca é 
demais.

Tem várias oportunidades em Jagua-
riúna, Artur Nogueira, Amparo, Ho-
lambra e cidades da região. O Sebrae 
muitas vezes é parceiro destas iniciati-
vas e vem expandindo cada vez mais.

Se você quer estudar, conhece quem 
queira, busquem pelo conhecimento. 
Este que é oferecido gratuitamente e 
com bolsa. 
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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*

Há fatos que ocorrem numa cidade que 
se transforma devido ao progresso e pas-
sa a tentar oferecer aos seus munícipes o 
conforto diante de algumas de suas rei-
vindicações. Assim os Poderes Públicos 
disponibilizam há tempos uma benfeitoria 
aos cidadãos que deve ser registrada na 
Casa da Memória, porque compõe a sua 
história. A História carece de análise e re-
flexão. Os sanitários Públicos são salas de 
atendimento às necessidades fundamentais 
do ser humano. Aqueles que por uma cir-
cunstância ou outra delas dependem preci-
sam satisfazê-las em primeiro lugar, numa 
ordem de prioridades. São as necessidades 
fisiológicas. É por isso que em cada sanitá-
rio há uma pessoa responsável por sua ma-
nutenção e higienização. Esta pessoa zela 
por um espaço prioritário que o transeunte 
precisa utilizar. A administração Muni-
cipal coloca diariamente tanto um recur-
so humano que procura mantê-lo limpo, 
como também    todo material necessário 
para a  sua faxina diária que se repete vá-

rias vezes no dia. O Departamento Casa da 
Memória acompanha o trabalho desempe-
nhado pela Senhora que executa tal tarefa 
a todo momento do dia. Pois sua sede fica 
anexa a este Departamento Municipal. É 
ele que faz as requisições de material uti-
lizado pelos Sanitários Públicos da Praça 
Umbelina Bueno. Infelizmente, temos sido 
testemunhas de atos de vandalismos cho-
cantes nesta década.  Pois deste departa-
mento partem comunicados reivindicando 
reparos que o Departamento  Municipal de  
Obras e Serviços executa continuamente 
nesta benfeitoria pública: conserto e repo-
sição de torneiras, desentupimentos cau-
sados por objetos maldosamente lançados 
nos mictórios e vasos sanitários (palitos, 
chicletes, bitucas, pinos...). Muitas vezes 
há necessidade de deslocar o vaso sanitário 
para efetuar o desentupimento. Outras ve-
zes são usadas técnicas das mais diversas e 
caras para reparar o dano. Outras, substitui-
ção dos mesmos. Efetuam-se reparos nas 
fechaduras e cadeados, reposição de todo 

tipo de peças metálicas, hidráulicas, repo-
sição de portas internas... Desaparecem  
frascos de álcool gel ,sabonete líquido, pa-
pel higiênico, além de seu   gasto excessi-
vo. Carregaram maços de toalhas de papel. 
Os cestos estão apenas como enfeites, pois 
o papel usado é lançado com desperdício 
ao chão. O piso, embora lavado constan-
temente, não se mantém limpo. Tem-se a 
aparência de que fazem questão de urinar 
nos cestos revestidos com “sanitos” e no 
chão. Alguns elementos teimam, propo-
sitadamente, em desrespeitar a zeladora e 
seu trabalho, desrespeitando a si mesmo e 
ao próximo usuário , pois anulam a água 
sanitária, o sabão, os desinfetantes, o rodo, 
a vassoura, o sapólio   e o pano de chão. O 
material sanitário, quando possível, é leva-
do embora. Por mais que as paredes, portas 
e azulejos sejam lavados e suas pichações 
sejam retiradas, refazem-se, continuamen-
te,  tais atos vandálicos. A todo  o momen-
to perguntamo-nos: _ “Quando se deve ini-
ciar o processo educativo da criança? Vêm 

à nossa mente as palavras de Napoleão Bo-
naparte: _”Vinte anos antes de ela nascer!” 
Além do problema das Pombas na Praça 
Umbelina Bueno, na Rodoviária, em ou-
tros locais, há o problema da utilização dos  
Sanitários Públicos, principalmente nestes 
dois logradouros. Há necessidade de um 
debate geral da sociedade que envolva os 
respectivos funcionários, poderes públi-
cos e  educadores,procurando a solução. 
O processo educativo é moroso e começa 
no Lar e continua com a vida social. Num 
plano posterior, após debate  e consenso,  
demanda a elaboração de um  Planejamen-
to a ser devidamente. Ainda não sabemos 
como, o consenso indicará. O problema do 
lixo e sua reciclagem já está em processo! 
Falta cuidar do Problema das Pombas, re-
centemente abordado  e dessa  utilização 
higiênica dos sanitários Públicos.  

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

Vandalismos nos sanitários públicos 

Sandra R. Ribeiro*

A intervenção do psicólogo é intencional, 
planejada e feita com a utilização de conhe-
cimentos específicos do campo da ciência. 
Portanto, difere do amigo que não planeja sua 
intervenção, não usa conhecimentos especí-
ficos nem pretende diagnosticar ou intervir 
em algum aspecto percebido como crucial. 
Mesmo quando os psicólogos não atuam para 
curar, mas para promover a saúde já existente, 
eles o fazem a partir de um planejamento e 
da perspectiva da ciência. O psicólogo não dá 
conselho, mas auxilia o paciente a encontrar 
formas possíveis de resolver suas questões 
dentro das possibilidades. 

Até porque quem vai continuar a vida de-
pois de uma “dica” ou conselho do que fazer 
ou não, não é quem deu esse conselho. Ou 
seja, um conselho não leva sempre em conta 
as consequências e sentimentos envolvidos na 
decisão que foi aconselhada a se tomar. Quem 
vai viver e sentir isso depois, vai ser a pessoa 
que fez o que lhe foi aconselhado. O profis-
sional da psicologia vai ajudar a pessoa a se 
responsabilizar pelas decisões que ela tomar, 
afinal a vida é dela. Se sempre existir alguém 
para dizer o que fazer, o que é certo ou errado, 
o que deve e o que não deve, a pessoa corre 
o risco de se tornar eternamente dependente. 
O apoio de qualquer pessoa pode, sem dúvida 
alguma, ter uma função de ajuda para a supera-
ção de dificuldades, assim como fazer ginásti-
ca, ouvir música, dançar, sair com amigos para 
um bom papo. No entanto, o psicólogo, em 

seu trabalho, utiliza o conhecimento cientifico 
na intervenção técnica. A psicologia dispõe de 
técnicas e instrumentos apropriados e cientifi-
camente elaborados, que lhe possibilitam diag-
nosticar os problemas; possui, também, um 
modelo de interpretação e de intervenção. Fa-
zer ginástica pode ser algo muito prazeroso e 
pode também ajudar à aliviar tensões e preocu-
pações do dia-a-dia. Mas não é uma atividade 
psicoterapêutica porque não está sendo feita a 
partir de um planejamento terapêutico nem foi 
iniciada com um psicodiagnóstico. Claro que, 
se o psicólogo utilizar a ginástica como instru-
mento de intervenção psicoterapêutica, aí sim, 
a ginástica passa a fazer parte de uma ativida-
de com essa finalidade. “Vale lembrar que, se 
a ginástica for utilizada com outra finalidade 
terapêutica que não seja a de intervenção no 
processo psicológico, ela deixa de ser psicote-
rapêutica e passa a ser, de acordo com a nova 
finalidade, fisioterapêutica, por exemplo.” 

No entanto, sabemos que ao longo da 
história foram construídas formas de aju-
darem uns aos outros na busca de uma vida 
melhor e mais feliz. Amigos são, sem dúvi-
das, uma “invenção” muito boa (já dizia o 
poema: “Amigo é coisa pra se guardar, do 
lado esquerdo do peito...”). As religiões e 
as ciências também são tentativas humanas 
de melhorar a vida. Não devemos, contudo, 
confundir estas tentativas com a atuação es-
pecializada do psicólogo.  

O psicólogo é um profissional que de-

senvolve uma intervenção no processo psi-
cológico do indivíduo, uma intervenção que 
tem a finalidade de torná-la saudável, isto é, 
capaz de enfrentar às dificuldades do coti-
diano; e faz isso a partir de conhecimentos 
acumulados pelas pesquisas científicas na 
área da psicologia. O psicólogo é um pro-
fissional que, ao lado dos outros, aplica co-
nhecimentos e técnicas da psicologia para 
promover a saúde, possui instrumentos te-
óricos para desvendar o que está implícito, 
encoberto, não-aparente e, nesse sentido, o 
paciente tem um papel fundamental, pois 
para poder trabalhar, o psicólogo precisa que 
as pessoas falem de si, contem sua história, 
dialoguem, exponham suas reflexões, pois 
o psicólogo não tem bola de cristal e nem 
pode adivinhar o que o outro está sentindo! 
Ele dispõe, apenas, de um conjunto de técni-
cas e de conhecimentos que lhe possibilitem 
compreender o que o outro diz, compreender 
as expressões e gestos que o outro faz, inte-
grando tudo isso em um quadro de análise 
que busca descobrir as razões dos atos, dos 
pensamentos, dos desejos, das emoções.   

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), saúde é o “estado de bem-estar físico, 
mental, e social”. Ampliando um pouco essa 
concepção, ao falarmos de saúde, estamos 
fazendo referência a um conjunto de condi-
ções, criadas, coletivamente, que permitem a 
continuidade da própria sociedade. Estamos 
falando, portanto, das condições (de alimen-

tação, de educação, de lazer, de participação 
na vida social, etc.) que permitem a um con-
junto social produzir e reproduzir-se de modo 
saudável. Nessa perspectiva, o psicólogo como 
profissional de saúde, deve empregar seus co-
nhecimentos de psicologia na promoção de 
condições satisfatórias de vida, na sociedade 
em que vive e trabalha, isto é, em que está 
comprometido. Assim o psicólogo tem seu tra-
balho relacionado às condições gerais de vida 
de uma sociedade, embora o foco seja a sub-
jetividade dos indivíduos e/ou suas manifes-
tações comportamentais. Pensar a saúde das 
pessoas significa pensar as condições objetivas 
e subjetivas de vida, de modo indissociável. 

 A psicologia tem, como objetivo de estu-
do, o fenômeno psicológico, esse fenômeno se 
refere a processos internos ao indivíduo que 
é construído no decorrer da vida, a partir das 
relações sociais com toda sua riqueza, com to-
das as suas possibilidades e limitações. “Ter e 
manter uma condição saudável do psiquismo é 
conseguir pensar-se como uma pessoa inserida 
em uma sociedade, numa teia de relações so-
ciais, que é o espaço onde se desenvolve”. 

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

O psicólogo é diferente de um bom amigo 
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Destaque

Com a presença de Rodrigo Garcia, RMC 
lança plataforma Infra Tech em Jaguariúna

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

O Instituto Movimen-
to Cidades Inteligentes e 
o Conselho de Desenvol-
vimento da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC) lançam no dia 12 
de agosto, às 9h, na sede 
da Motorola do Brasil, em 
Jaguariúna, a plataforma 
de projetos Infra Tech – 
Gestão Pública Inteligen-
te. O evento contará com 
a presença do governador 

de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, e do prefeito de 
Jaguariúna e presiden-
te do Conselho da RMC, 
Gustavo Reis.

No mesmo dia e local, 
o Conselho realiza sua 
reunião ordinária, com 
representantes dos 20 
municípios da RMC e do 
Governo do Estado. Gar-
cia também participará do 
encontro do colegiado e 

receberá o Título de Cida-
dão Jaguariunense, conce-
dido pela Câmara Munici-
pal de Jaguariúna.  

“Será uma grande hon-
ra para Jaguariúna e para o 
Conselho de Desenvolvi-
mento receber o governa-
dor Rodrigo Garcia. Será 
uma grande oportunidade 
de contato direto do gover-
nador com os prefeitos da 
região”, diz Gustavo Reis.  

Segundo Luigi Longo, 
presidente do Instituto 
Movimento Cidades In-
teligentes, o Infra Tech 
visa o desenvolvimento 
regionalizado de cidades 
inteligentes com foco em 
inovação, economia, efi-
ciência e transparência e 
conta com o apoio da Mo-
torola e da Lenovo. 

“Vamos fazer uma ex-
posição conceitual so-

bre cidades inteligentes e 
quais caminhos os muni-
cípios devem seguir para 
se prepararem para esta 
mudança de era”, explica 
Longo. “Essa iniciativa 
pretende auxiliar prefeitu-
ras, aglomerações urbanas, 
regiões metropolitanas e 
consórcios a solucionarem 
suas prioridades, sempre 
de forma idônea e transpa-
rente”, afirma. 

Ainda de acordo com 
Longo, durante o even-
to as prefeituras também 
poderão indicar um re-
presentante do municí-
pio para participar de um 
curso de capacitação, com 
duração de 45 dias, que 
terá início no dia 26 de 
agosto e será ministrado 
pelo Instituto Cidades In-
teligentes em área cedida 
pela Motorola.

Na quinta-feira, 04, Ja-
guariúna recebeu o Fórum 
de Líderes do Circuito 
das Águas Paulista. O en-
contro teve como objetivo 
apresentar uma agenda de 
ações estratégicas para a 
região ao entender o ce-
nário atual, reconhecer os 
desafios e oportunidades 
para auxiliar no desenvol-
vimento econômico, social 
e ambiental dos nove mu-
nicípios. 

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 desenvolvimento de 
suas regiões. 

Entre os objetivos do 
programa estão reunir lí-
deres qualificados, pro-
mover uma gestão pública 
inovadora, inclusão social 
por meio do empreende-

dorismo e um ambiente 
favorável para os negó-
cios, criando uma rede de 
desenvolvimento protago-
nista, capacitada e repre-
sentativa. Desta forma, o 
projeto reúne lideranças 
do poder público, de enti-
dades privadas e terceiro 
setor. 

Inédito do Estado de SP
Composto pelos muni-

cípios de Águas de Lin-
dóia, Amparo, Holambra, 
Jaguariúna, Lindóia, Mon-

te Alegre do Sul, Pedreira, 
Serra Negra e Socorro, o 
Circuito das Águas Pau-
lista é a primeira região do 
Estado de São Paulo a par-
ticipar do programa Líder.  
Os trabalhos prévios tive-
ram início em 2019 e ago-
ra entram em sua terceira 
fase, de implantação, além 
de trazer amplo conheci-
mento para seus eixos e 
resultados iniciais.

“Inicialmente o gru-
po de líderes foi formado 

pelo Sebrae comcincopes-
soas de cada cidade, que 
representavam diferentes 
segmentos, incluindo a 
gestão pública, o tercei-
ro setor e o setor priva-
do. Nos reuníamos a cada 
40/50 dias, por um dia e 
meio, integralmente, vi-
sando criar um grupo co-
eso e conectado, conhecer 
nossa região, outros pro-
gramas de outras regiõese 
refletir sobre o futuro que 
gostaríamos de ver ser re-

alizado, construído, para 
todas as cidades do Cir-
cuito das Águas Paulista. 
Nem durante a pandemia 
nós paramos! E agora, 
por meio do Fórum de 
Líderes, queremos fazer 
esse grupo se expandir, 
transbordar, e incluir no-
vas lideranças”, explica 
a representante do gru-
po de líderes do Circuito 
das Águas Paulista, Profa. 
Laura Umbelina Santi, da 
cidade de Jaguariúna.

Evento promovido pelo Instituto Cidades Inteligentes e Conselho da RMC será realizado 
no dia 12 de agosto e contará com a presença do governador de São Paulo
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Eleições 2022

Monica Rosenberg  
é candidata  
a deputada federal

Médico neurologista 
Dr. Li é candidato a 
deputado estadual 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

A advogada, corin-
thiana, mãe, Monica 
Rosenberg é candidata 
a deputada federal pelo 
partido NOVO. Tendo 
uma trajetória de vida em 
defesa da ética, a paulis-
tana é uma pessoa muito 
positiva e com vontade de 
mudança.

Monica é formada em 
Direito pela Universida-
de de São Paulo (USP) 
e cursou a International 
Anti-Corruption Academy 
(IACA), em Viena. Em 
2015, foi uma das fun-
dadoras do Instituto Não 
Aceito Corrupção (INAC).

Neste tempo, Monica 
percebeu a necessidade 
de entrar na política para 
gerar transformação para 
milhões de pessoas. “No 
terceiro setor até conse-
guimos fazer mudança, 
mas o alcance é muito li-
mitado. A mudança efeti-
va se faz na política. É no 
Congresso Nacional que 
se faz a regra do jogo”, 
explica suas motivações. 

A candidata conta que 
antes de entrar na política 
era questionada sobre o 
porquê de não entrar. Ela 
acreditava que pessoas ho-
nestas não tinham lugar 
neste espaço, mas, após 
conhecer o partido NOVO, 
ela se identificou, acredi-
tou e gostou daquilo.

Em 2018, foi candida-
ta e fez 35.519 votos com 

pouco dinheiro, tendo em 
vista que o partido não 
utiliza do fundo eleitoral 
para as candidaturas. “O 
Brasil precisa rejuvenes-
cer as ideias e era o que 
eu tinha”, argumenta Mo-
nica. Naquele momento, 
ficou como 1ª suplente e, 
desde então, seguiu atu-
ando.

Foi para Brasília com 
o partido e atuou no Con-
gresso Nacional como 
secretária executiva da 
Frente Parlamentar Ética 
Contra a Corrupção. Em 
2017, por meio do INAC, 
coordenou a mobilização 
social que culminou em 
700 mil assinaturas em 
apoio à PEC 333, que pro-
punha o fim do Foro Pri-
vilegiado. Depois de seis 
meses, voltou para São 
Paulo e trabalhou no Re-
novaBR, que é uma escola 
de formação de lideranças.

“Foi muito significativo 
ver gente de bem e engaja-
da exercendo a democracia 
de fato, pois o Renova faz 
com que pessoas de parti-
dos e ideologias diferentes 
trabalhem em conjunto, 
respeitando as ideias. Foi 
uma experiência muito 
empolgante”, conta.

Com toda a bagagem, 
Monica deseja mudar o 
Congresso, atuar na linha 
de frente para ajudar mi-
lhões de pessoas a enfren-
tarem a corrupção, gerar 

emprego e renda e fazer 
a economia funcionar. 
Mas, além disso, ela tem 
o desejo de mudar a de-
sesperança que atinge os 
brasileiros. “Pois na hora 
que as pessoas não acre-
ditam mais que tem como 
revolver, elas desengajam 
da luta e, neste momento, 
o sistema vence”, frisa.

Além de toda a motiva-
ção e desejo de mudança, 
Monica diz, e tem artigos 
que comprovam, que paí-
ses com mais mulheres na 
política têm índices me-
nores de corrupção. “Nós 
precisamos de pessoas ca-
pacitadas em Brasília e é 
importante que um grande 
número seja de mulheres, 
pois nós constrangemos 
práticas incorretas, como 
a corrupção, nos homens”. 
E acrescenta: “Mulheres 
inspiram mulheres. Quan-
to mais mulheres estive-
rem brilhando na política 
e defendendo pautas im-
portantes, mais mulheres 
terão o desejo de partici-
par e fazer a mudança”.

Monica tem um livro 
“Somos todos corrup-
tos? Pequeno Manual do 
Ético-Chato” e pode ser 
acessado clicando neste 
link: www.somostodos-
corruptos.com.br. 

Para conhecer mais 
sobre a candidata, acesse 
suas redes sociais @mo-
nicarosenbergsp.

O médico neurologis-
ta Li Li Min, professor 
doutor da Unicamp é 
pré-candidato a deputa-
do estadual. Atua há 33 
anos como médico, onde 
neste tempo também vol-
tou aos bancos escolares 
e fez especialização em 
gestão hospitalar, depois 
cursou Administração e 
também lecionou no ex-
terior.

Sua formação e atu-
ação ocorreu tanto no 
Brasil como no exterior. 
Nessas idas e vindas, Dr. 
Li teve a oportunidade 
de trazer para o Brasil 
um projeto da Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) chamado Epilep-
sia Fora das Sombras, 
campanha que tem como 
objetivo promover trata-
mento adequado aos pa-
cientes. “E isso começou 
a abrir portas de conver-
sas e eu vi a necessida-
de de fazer uma interlo-
cução mais rápida com 
o governo e criei uma 
ONG e ajudei a fundar 
a Federação Brasileira 
de Epilepsia como uma 
força de articulação dos 
pacientes e familiares te-
rem seus direitos garan-
tidos”, diz.

Animado em fazer 
mudanças, Dr. Li co-
meçou a participar de 
discussões com parla-
mentares. Após algum 

tempo visitando a Alesp, 
o médico foi provocado, 
pois apesar da sua von-
tade, não tinha um man-
dato. “Isso mexeu muito 
comigo e eu tive que fa-
zer um fechamento para 
balanço da vida e refle-
tir como seria a vida 10 
anos adiante”.

Com isso, por meio de 
um político local conhe-
cido foi apresentado ao 
Cidadania. Ele partici-
pou das reuniões do par-
tido e se identificou com 
as pautas baseadas na 
razão e no conhecimen-
to. “Então comecei essa 
jornada de construir esse 
projeto político e servir 
a população por meio de 
um mandato”, diz.

Esse projeto, que é 
uma construção de algo 
com impacto maior para 
a sociedade, tem como 
foco a saúde, que é um 
direito de todos e dever 
de estado. “Muitas pes-
soas dizem que não uti-
lizam o SUS, mas por 
exemplo, nestes dois 
anos de pandemia quem 
tomou vacina usou o 
SUS. Se você sofre um 
acidente automobilís-
tico, usa o SUS. Então 
precisamos fortalecer e 
ampliar o SUS, e preci-
samos de alguém na po-
lítica para fazer isso. Eu 
me proponho a fazer”, 
afirma o Dr. 

Como médico do 
SUS, Dr. Li conta que 
sente as dores dos pro-
fissionais e vê as dores 
dos pacientes. Por isso 
acredita que as coisas 
podem ser melhoradas e 
com sua formação como 
gestor a melhoria do 
SUS pode ocorrer.

A humanização tam-
bém é um ponto que o 
candidato acredita que 
pode ser mudada tam-
bém. Mas, nem só so-
bre saúde o Dr. tem suas 
preocupações. “Esse as-
sunto está interrelacio-
nado com outras coisas. 
A ciência, por exemplo, 
é uma força geracional 
e com ela podemos ge-
rar riquezas. Olhando 
para países que estão à 
frente de nós a ciência 
é de ponta, então temos 
que investir na educação 
para o desenvolvimen-
to”, finaliza.  

Hoje o Dr. carrega 
uma trajetória de 22 anos 
de atuação na Unicamp, 
local onde o proporcio-
nou crescimento pesso-
al e profissional muito 
grande. Ele atende apenas 
pelo SUS. “É o grande 
patrimônio que temos que 
realmente manter, culti-
var, fortalecer e aperfei-
çoar”. Para acompanhar 
o Dr. e saber mais sobre 
seus projetos acompanhe 
em @doutorli

Totem
O prefeito de Jagua-

riúna, Gustavo Reis, 
juntamente com o se-
cretário de Mobilidade 
Urbana, Ricardo Cor-
tez, e os proprietários 
da empresa Metrópo-
lis, concessionária do 
transporte público em 
Jaguariúna, entregaram 
na tarde desta sexta-fei-
ra, 05, o primeiro totem, 

um painel eletrônico de 
mensagens que informa, 
em tempo real, os horá-
rios de chegada dos ôni-
bus. Esse primeiro equi-
pamento está instalado 
no ponto da Praça Um-
belina Bueno, já à dis-
posição da população.  
Outros dois totens se-
rão instalados no ponto 
de ônibus da UPA e na 
rodoviária, sem custos 

para a Administração. 

Inclusão
O prefeito de Am-

paro, Carlos Alberto, 
comemorou e parabe-
nizou a Equipe Mul-
tidisciplinar de Aten-
dimento Domiciliar 
(EMAD) que levou o 
Diego até o Festival de 
Inverno para assistir ao 
show dos seus ídolos: 

Fernando e Sorocaba. 
A equipe, que atende 
ele em casa, descobriu 
sua paixão pela música 
sertaneja e se mobili-
zou para realizar esse 
sonho do paciente que 
sofreu um acidente de 
moto aos 23 anos e fi-
cou tetraplégico.

Eleições
As senadoras Simo-

ne Tebet (MDB), can-
didata à Presidência, e 
Mara Gabrilli (PSDB-
-SP), candidata a vice, 
confirmaram, nesta ter-
ça-feira, 02, a primei-
ra chapa entre partidos 
com representatividade 
no Congresso formada 
integralmente por mu-
lheres na história das 
eleições para presidente 
do Brasil.

Pesquisa
Pesquisa do Poder-

Data, divulgada nesta 
quinta-feira, 04, mostrou 
o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) 
com 43% das intenções 
de voto para o primeiro 
turno das eleições pre-
sidenciais, seguido pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), pré-candidato à ree-
leição, que marcou 35%.

 Bastidores do poder
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Fomento promove evento  
de networking em Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

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

Evento comemorativo vai contar com a presença de empresário de toda a região

O Fomento – Clube de 
Negócios promove no dia 
25 de agosto um evento de 
networking em comemo-
ração aos seus cinco anos 
de existência. O encontro, 
que vai contar com a pre-
sença de mais de uma cen-
tena de empresários da re-
gião, vai acontecer no Vila 
Bueno Eventos, empresa 
associada ao clube, estabe-
lecida no casarão histórico 
localizado no centro de 
Jaguariúna. Os interessa-
dos em participar, devem 
adquirir os convites em 
https://www.sympla.com.
br/55-reuniao-do-clube-
-fomento-aniversario-de-
-5-anos__1644018?sha-
re_id=0

“O Fomento está cada 
vez mais conhecido na re-
gião e este encontro será 
uma oportunidade para 
divulgarmos nossas ações 
locais e os projetos de 
ampliação que já estamos 
projetando”, comenta a 
empresária e atual presi-
dente do grupo, Carolina 
Marmo Pepe.

O grupo, fundado em 
2017, é composto de mais 

Reunião de julho do Clube de Negócios

de 40 empresários de Ja-
guariúna e região e se re-
úne mensalmente para 
realizar negócios, promo-
ver palestras, trocar boas 
práticas e também realizar 
ações sociais.

“É da natureza humana 
a conexão e trabalho em 
grupo para superar adver-
sidades e conquistar algo 
maior. No ambiente em-
presarial e organizacional 
não é diferente. O fomen-

to tem a natureza pura da 
conexão da troca de expe-
riências e do trabalho em 
grupo. Empreendedores 
precisam de apoio e isso eu 
encontrei no clube fomen-
to”, diz um dos fundadores 

e o primeiro presidente do 
clube, Rogério Gomes.

Além das reuniões 
mensais, o grupo provoca 
oportunidades de cone-
xões através de reuniões 
individuais entre os mem-

bros (“meetings”), indica-
ções qualificadas, coffees 
e happy hours e outras 
atividades para integra-
ção não somente entre os 
membros, mas também 
com outras empresas.



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

6 de agosto de 2022Jaguariúna
Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br – MTB 0092000/SP

Programa NovoTec tem cursos gratuitos 
com bolsa de $600

DIVULGAÇÃO

No dia 13 de agos-
to o Naga Cable Park 
promove evento para a 
abertura da temporada 
com etapa do Brasileiro 
de Wake Park. Será um 
dia cheio de atrações e 
atividades para toda fa-
mília:
*Etapa do Brasileiro de 
Wake
*Area kids para 
criançada
*Show da Banda 
Valquíria
*Estande com Flash 
Tattoo
*Praça Alimentação

*Wake para Iniciante
*Floats Parque de Boias
*Promo Feliz dia dos 
Pais - O pai que andar 
com filhos no Floats não 
paga.

O Naga Cable Park, 
localizado em Jaguari-
úna, é o primeiro Cable 
Park da América Lati-
na. Ele é equipado com 
sistemas de duas torres 
e um Full Size de cinco 
torres. O local perfeito 
para a prática do wake-
board e outros esportes 
aquáticos.

Naga Cable Park 
abre a temporada

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e 
Social de Jaguariúna ofe-
rece cursos gratuitos em 
várias áreas pelo Progra-
ma Novotec, do Governo 
do Estado de São Paulo, 
que oferece bolsa-auxí-
lio de R$600 aos alunos. 
Os cursos de qualificação 
profissional são voltados 
para jovens de 14 a 24 
anos, com prioridade para 

estudantes de escolas pú-
blicas, e têm 120 horas 
de duração, realizadas no 
contraturno escolar. 

É necessário ter o en-
sino fundamental com-
pleto. As inscrições po-
dem ser feitas pelo site: 
https://www.novotec.sp.
gov.br/.

O programa Novotec 
oferece cursos técnicos 
e profissionalizantes gra-

tuitos, orientação voca-
cional e oportunidades 
de estágio para jovens 
do Estado de São Paulo. 
Há vagas para cursos de 
agente cultural, ajudan-
te de logística, assistente 
financeiro, atendente de 
farmácia, auxiliar de ven-
das, edição de vídeos para 
Youtube, entre outros.  

No contraturno esco-
lar, o Novotec oferta vá-

rios cursos de curta du-
ração para jovens de 14 
a 24 anos de idade que 
estão no ensino médio ou 
que acabaram de concluí-
-lo. São cursos livres de 
qualificação profissional 
em formato presencial ou 
online/remoto e síncrono 
(Novotec Expresso), ou 
em formato assíncrono de 
Ensino a Distância (No-
votec Virtual).

Os cursos de qualificação profissional são voltados para jovens de 14 a 24 anos
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Morungaba

Prefeitura dá início às obras das 
pontes que ligam praças centrais

As obras de revitali-
zação das pontes de ma-
deira que ligam a Praça 
dos Italianos à Praça dos 
Imigrantes, no Centro da 
Estância Climática de 
Morungaba, deram iní-
cio nesta semana. “São 
importantes obras para 
o município, pois con-
templam não apenas o 
lazer de nossos visitantes 
e moradores como tam-
bém a qualidade de vida 
da população. Estamos 
dia a dia, junto às várias 
esferas públicas, buscan-
do recursos financeiros 
para obras, reformas e 
revitalizações em todos 
os bairros do município”, 
explica o prefeito de Mo-
rungaba, Marco Antonio 

de Oliveira.
Os recursos totais para 

a execução das obras são 
de R$335.590,16, sen-
do R$166.749,54 origi-
nários de verba própria 
investida pela prefeitura 
e R$168.840,62 prove-
nientes do Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento de Estâncias e 
Municípios de Interesse 
Turístico (Dadetur).

A empresa contratada 
por meio de licitação é a 
Engecit Soluções Enge-
nharia Ltda. que realizará 
as obras de revitalização 
das pontes e deverão con-
templar a substituição de 
todo o madeiramento e de 
outros materiais e a ilu-
minação local.

A previsão de término das 
obras é de seis meses

9

Engenheiro Coelho

Igreja Adventista realiza feira de Saúde

Prefeitura realiza manutenção nos pergolados da Praça dos Italianos

A Igreja Adventista 
do 7º. Dia de Engenheiro 
Coelho realiza neste do-
mingo, 07, uma feira de 
Saúde, no barracão da fei-
ra livre, entre as 9h e 13h. 

O evento tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Engenheiro Coelho e da 
Secretaria Municipal de 
Saúde.

O evento tem o propó-

sito de educar as pessoas 
e ajudar a adotar um esti-
lo de vida saudável. Em 
oito estações, os visitan-
tes recebem informações 
sobre diferentes aspectos 

de saúde e podem veri-
ficar as suas condições 
através de vários testes.

A Feira de Saúde vai 
realizar exames de pres-
são arterial, da função 

pulmonar, medição da 
porcentagem de gordura 
corporal, glicemia, Teste 
de aptidão física e avalia-
ções da Idade Biológica, 
assim como massagens 

antiestresse gratuitos.
O evento é gratuito e 

para participar, basta se 
inscrever no dia da feira 
e aguardar para ser aten-
dido.

A equipe do Departamen-
to de Serviços Públicos da 
Prefeitura da Estância Cli-
mática de Morungaba deu 
início na manhã desta terça-
-feira, 02, às podas das plan-
tas dos pergolados localiza-
dos na Praça dos Italianos, 
no Centro. Após a poda das 

primaveras foi constatada a 
necessidade de substituir as 
madeiras podres danificadas 
pelo tempo, a fim de evitar 
acidentes e riscos de queda. 
A substituição terá início em 
breve, após o levantamento 
de todo o material que pre-
cisa ser substituído.

Aa ações de manutenção 
têm a finalidade de valorizar 
ainda mais a Praça dos Ita-
lianos, que é um dos grandes 
atrativos da Estância.

Os pergolados dão um 
clima acolhedor à praça, 
proporcionam uma sombra 
muito agradável nos dias 

mais quentes e acabam sen-
do pontos de encontro entre 
os moradores e até mesmo 
ponto de descanso para os 
visitantes.

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho Oliveira, 
destaca a revitalização de 
vários pontos da região cen-

tral da cidade. “O Mercadão 
e a Rodoviária já terão suas 
obras iniciadas em breve. E 
a revitalização das praças 
dos Italianos, dos Imigran-
tes e João Pessoa já estão em 
fase de processo licitatório”, 
explica.

Segundo o prefeito Mar-

quinho, serão diversas ben-
feitorias nas praças como a 
troca da iluminação pública, 
a reforma da fonte, entre 
outras. Vale lembrar que as 
pontes que ligam as Praças 
dos Italianos com a Praça 
dos Imigrantes já deram iní-
cio na semana passada.

O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho e da Secretaria Municipal de Saúde

Os recursos totais para a execução das obras são de R$335.590,16
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Com gravações em Campinas, Rosane Gofman 
participa do programa Casa Szafir 
Casa Szafir é veiculado aos sábados pela 
filiada da SBT, das 13h15 às 14h15 

Casa Szafir 

O ator e apresentador, Luciano Szafir, que se mudou 
este ano com sua família para Campinas, estreou com 
seu novo programa semanal ‘Casa Szafir’, gravado na 
residência do próprio no início do mês de junho. A con-
vidada deste sábado é a atriz Rosane Gofman. Na opor-
tunidade eles falarão sobre o amor incondicional entre 
mãe e seus filhos. 
Gofman iniciou sua carreira artística em 1975, quan-
do entrou para a escola de teatro https://pt.wikipe-
dia.org/wiki/Teatro_O_TabladoO Tablado, em que 
atuou em várias peças. Em seguida estreou no teatro 

profissional. Na televisão fez papel em várias nove-
las de sucesso como ‘O Beijo do Vampiro’, ‘Chocolate 
Com Pimenta’, ‘Alma Gêmea’, ‘Caminho Das Índias’ e 
‘A Dona Do Pedaço’. 
Assista ao programa Casa Szafir pela televisão, You-
Tube da Casa Szafir (https://bit.ly/YOUTUBECASAS-
ZAFIR) e YouTube da VTV (https://bit.ly/VTVAOVIVO) 
Os episódios ficarão disponíveis posteriormente 
também na página do Facebook Casa Szafir  https://
www.facebook.com/casaszafir e canal do YouTube 
Casa Szafir.

DIVULGAÇÃO

Quais são suas soft skills? Empregados e em-
presários precisam cada vez mais investir em 
soft skills, que aliadas às hard skills tornam 
um indivíduo cada vez mais apto no mercado 
de trabalho. 
Mas afinal, o que são soft skills?
Soft Skills são habilidades interpessoais, as 
que dizem respeito ao comportamento social e 
à forma com que nos expressamos emocional-
mente. Estão relacionadas à maneira com que 
nos comunicamos, nos expressamos e colabo-
ramos com o outro. Também são conhecidas 
como habilidades não-cognitivas, habilidades 
comportamentais, habilidades emocionais ou 
habilidades essenciais.
As soft skills são habilidades subjetivas, mais 
difíceis de serem mensuradas, ao passo que 
as “hard skills” são habilidades técnicas, re-
ferentes aos nossos conhecimentos, que de-
senvolvemos ao longo da vida e geralmente 
podem ser mensuradas de forma objetiva. Na 
maioria das vezes, essas habilidades são ad-
quiridas através de uma educação formal ou 
treinamento.
Algum tempo atrás, acreditava-se, no ambiente 
empresarial, que o profissional mais preparado 
era aquele formado nas melhores faculdades, 
que soubesse falar o maior número de línguas 
e que tinha um extenso portfólio de cursos. Ao 
avaliar um profissional era comum que somen-
te as suas Hard Skills fossem consideradas.
Soft skills são competências relacionadas ao 
comportamento do indivíduo. Elas estão muito 
mais atreladas à personalidade e às experiên-
cias de vida do indivíduo, do que à formação 
profissional. Porém essas habilidades podem 
influenciar positivamente tanto o ambiente de 
trabalho quanto os resultados de uma equipe.
Atualmente, demonstrar habilidades compor-
tamentais, emocionais e sociais é tão impor-
tante quanto dominar a técnica.

Na prática, quais são algumas das soft skills 
que as empresas mais buscam hoje em dia?
1. Comunicação eficaz (escrita e verbal)
2. Resolução de Problemas Complexos
3. Pensamento Crítico
4. Criatividade
5. Gestão de Pessoas e empatia
6. Liderança e influência social
7. Pensamento analítico e inovação
8. Resiliência, tolerância e flexibilidade
9. Inteligência emocional
10. Persuasão e negociação
11. Gestão do tempo
12. Aprendizado ativo

CONEXÃOCONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Soft Skills (Parte 1)
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Rafael Cervone: “Juros mostram que milagre 
brasileiro é a resiliência de quem trabalha”

O presidente do Centro 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp), Rafael 
Cervone, salienta que, com 
a Selic batendo em quase 
14% ao ano, alguns indi-
cadores demonstram que 
o verdadeiro milagre bra-
sileiro está na resiliência 
dos empresários e trabalha-
dores: na última edição do 
Boletim Focus do Banco 
Central, as previsões do 
mercado para o PIB nacio-
nal eram de crescimento de 
1,93% este ano, ante 2021; 
no segundo trimestre, em 
relação aos três meses an-
teriores, conforme o Le-
vantamento de Conjuntura 
Fiesp/Ciesp, houve aumen-
to de 3,9% das horas traba-
lhadas nas fábricas paulis-
tas, 1,8% das vendas reais 
e 0,2% dos salários reais 
médios. 

“Para efeito de compa-
ração, a alta dos juros nos 
Estados Unidos, hoje fixa-
dos pelo Federal Reserve 
no teto de apenas 2,5% 
ao ano, foi apontada pelos 
analistas como uma das 

principais causas de o país 
ter entrado em recessão téc-
nica no final de junho, com 
o recuo do PIB por dois 
trimestres consecutivos”, 
observa Cervone. “Aqui no 
Brasil, o dinheiro tornou-
-se o insumo mais onero-
so para as empresas, que 
precisam ponderar muito 
antes de buscar emprésti-
mo para investimento ou 
capital de giro. Ademais, 
os juros reais são um imen-
so empecilho para o crédito 
ao consumidor. Mesmo as-
sim, estamos conquistando 
alguns resultados econômi-
cos positivos”, frisa o em-
presário. 

Reiterando que a infla-
ção global deve-se prin-
cipalmente à redução da 
oferta de numerosos pro-
dutos, devido à pandemia 
e à guerra entre Rússia e 
Ucrânia, o presidente do 
Ciesp afirma que “a esca-
lada absurda dos juros no 
Brasil é altamente noci-
va, colocando em risco a 
saúde das empresas e mi-
lhares de empregos”. Ele 

“Selic usurária compromete o crédito para empresas e os consumidores, ameaçando a economia”, 
alerta o líder classista, ao comentar a reunião do Copom encerrada nesta quarta

CineSolar, primeiro cinema movido a energia solar do Brasil exibe “Rio 2” na terça, 09

Holambra Tech: Cidade ganha programa de formação gratuita em 
tecnologia que conecta alunos com vagas de emprego na área

Festival de Inverno finaliza em grande estilo

A magia do cinema 
movido a energia solar é 
a proposta do CineSolar, 
que retorna à cidade de 
Pedreira, com atividades 
culturais para a população. 
Com patrocínio da CPFL 
Energia e apoio do Insti-
tuto CPFL e da Prefeitura 
Municipal, na terça-feira, 
09, na EMEF Humberto 

Piva, a partir das 18h, se-
rão exibidos curtas-metra-
gens brasileiros e o filme 
infantil “Rio 2”.

O CineSolar é o primei-
ro cinema itinerante do 
Brasil movido a energia 
limpa e renovável: a ener-
gia solar. Funciona através 
de duas vans, batizadas de 
Tupã e Mahura, que foram 

grafitadas e adaptadas com 
as placas fotovoltaicas e o 
sistema de conversão de 
energia e armazenamento, 
com 20 horas de autono-
mia. Cada sprinter tam-
bém carrega 110 cadeiras 
e banquetas para o público 
e todo o sistema de som e 
projeção para o cinema.

Além de tudo isso, o 

espaço se transforma em 
uma estação móvel de ci-
ências, arte, tecnologia, 
sustentabilidade e cultura 
de paz. Uma sala de aula 
onde o público é convida-
do a entender, de maneira 
descontraída e divertida, 
como a luz do sol se trans-
forma em energia elétrica. 
Os infográficos, a ilumi-

nação e a decoração espe-
cial - feita com materiais 
reciclados e objetos com 
princípios de magnetismo 
e eletricidade como laser e 
bola de plasma - são uma 
atração à parte, que en-
canta pessoas de todas as 
idades.

O CineSolar é viabi-
lizado pelo projeto Rede 

Brazucah - 2ª edição, atra-
vés da Lei Federal de In-
centivo à Cultura, com pa-
trocínio da CPFL Energia 
e apoio do Instituto CPFL 
e da Prefeitura Municipal 
de Pedreira, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura, e é realizado pela 
Brazucah Produções e pelo 
Ministério do Turismo.

Holambra lança pro-
grama de inovação volta-
do à formação de novos 
programadores. O pro-
grama será realizado na 
cidade pela empresa de 
tecnologia, 3D Soluções, 
em parceria com a Câma-

ra Municipal de Holam-
bra, além de parceiros e 
autoridades locais. A ini-
ciativa faz parte do Novo 
Futuro Tech, movimento 
cooperativo idealizado 
pelo deputado estadual 
Sérgio Victor (Novo), que 

já está presente em 23 
municípios e oferece ca-
pacitação gratuita e apoio 
para geração de empre-
gos na área de tecnologia, 
com mais de 16 mil alu-
nos inscritos. 

O lançamento está mar-

cado para quinta-feira, 11, 
às 19h, na Câmara Munici-
pal de Holambra, localizada 
R. Dr. Jorge Latour, 152 - 
centro, e contará com a pre-
sença de empresários, auto-
ridades locais, vereadores, 
além e outros convidados.

Os cursos são gratuitos 
e abertos para toda popu-
lação de Holambra e são 
oferecidos pela Digital In-
novation One (DIO), plata-
forma de cursos online com 
mais de 600 mil alunos, 
e são focados em progra-

mação e desenvolvimento 
de software, área com alta 
demanda de profissionais 
qualificados. 

Para participar do Ho-
lambra Tech, acesse o link 
do programa: www.novofu-
turo.online/holambratech

Na semana passada teve 
fim o Festival de Inverno de 
Amparo 2022. O festival du-
rou 16 dias, atraiu público 
de toda a região e fomentou 
o comércio local como há 
muito tempo não acontecia 
na cidade. 

“O evento foi incrível, 
familiar, organizado, com 
apresentações e atividades 
para todos os gostos.  Eu não 
poderia estar mais orgulho-
so do resultado desse even-
to grandioso”, comemora o 
prefeito Carlos Alberto.

 Pedreira

 Holambra

 Amparo

ressalta ainda que todos 
no País têm trabalhado no 
limite das possibilidades. 

“O crédito é a essência 
da economia capitalista. 
Se a Selic usurária o in-

viabilizar, investimentos, 
produção e consumo vão 
se corroendo”, pondera 

Cervone, alertando para os 
riscos gerados pelo atual 
patamar da taxa.

Fernando e Sorocaba no palco do Festival
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Economia
O impacto da tecnologia 
no novo normal Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Atualmente a adoção 
de novas tecnologias que 
estão surgindo diaria-
mente vem permitindo 
que facilitemos nossas 
vidas tão corridas em de-
corrência das obrigações 
dos tempos modernos. 
Dentre as coisas que as 
pessoas estão cada dia 
fazendo mais com a aju-
da de tecnologia está o 
pagamento de dívidas. 
Desde o pagamento 
dos boletos do mês se 
utilizando de aplicati-
vos bancários e fazen-
do o pagamento via pix, 
mas também já existem 
facilidades tecnológi-
cas para ajudar aqueles 
que querem regularizar 
seus débitos em atraso. 
Atualmente já é possível 
fazer negociações em am-
biente virtual, sem que o 
devedor precise se deslo-
car para reavaliar os seus 
débitos. Negociação por 
meio de telefone e novas 
mídias de comunicação 
disponíveis na internet 
são apenas algumas das 
opções existentes para fa-
cilitar a vida de quem bus-
ca recuperar a tranquilida-
de com relação as dívidas. 
O adiantamento de parte 
do salário do trabalha-
dor para o pagamento 
de dívidas é uma práti-
ca que também está se 
tornando comum. Al-

guns desses devedores 
já adianta 40% de sua 
renda mensal para conse-
guir quitar dívidas e ficar 
tranquilo com credores. 
Claro que esta é uma 
prática que não deve ser 
imitada de forma impen-
sada por todos aqueles 
que possuem alguma dí-
vida. É necessário levar 
em consideração algumas 
questões que fazem com 
que a melhor opção mude 
de pessoa para pessoa. 
A maior de todas estas 

questões que o devedor 
deve fazer para si próprio 
é: quanto da minha ren-
da mensal eu posso com-
prometer sem me colocar 
novamente em uma situ-
ação de acumular dívidas 
que não poderei pagar. 
Após obter esta resposta 
é que é possível entender 
a melhor maneira para se 
livrar dos débitos. Para 
alguns cujas dívidas são 
pequenas e surgiram em 
um momento muito pon-
tual de suas vidas ou que 

viram sua renda crescer 
muito rapidamente re-
centemente a negociação 
de um bom abatimen-
to através do pagamento 
em forma de parcela úni-
ca. Para outros o melhor 
caminho será realmente 
o pagamento através de 
uma quantidade maior de 
parcelas que lhes permi-
tirá um menor compro-
metimento de sua renda. 
A saída da antecipação 
do salário deve ser op-
tada pelo próprio traba-

lhador que deverá ver se 
a instituição financeira 
com a qual se relaciona 
disponibiliza esta opção. 
Fintechs partem na fren-
te nesta questão, como 
são empresas voltadas 
para a inovação elas es-
tão sempre também mais 
dispostas a ofertar produ-
tos econômicos variados 
que as tornem atraen-
tes para os clientes cada 
vez mais disputados no 
duro mercado brasileiro. 
“Com essa solução, você 

consegue dar antecipa-
ção para quem precisa e 
no momento em que ela 
precisa. Temos 80% da 
população brasileira en-
dividada, 30% negativada 
e temos mais de 60% dos 
colaboradores com mais 
de 50% da renda com-
prometida. Então, dificil-
mente isso não está acon-
tecendo nas empresas”. 
Afirmou a vice-presiden-
te da Creditas Benefícios, 
Viviane Sales, em entre-
vista ao jornal O Globo 
falando sobre o tema. 
Como podemos ver esta 
prática ainda é uma no-
vidade para o mercado 
nacional, mas que com 
a minha visão de quem 
conhece o mercado de 
pagamento e negocia-
ção de dívidas há tantos 
anos posso afirmar sem 
medo que virá para ficar. 
Claro que ao fazer esta 
afirmação sempre estou 
me colocando sob o risco 
de ver as minhas palavras 
envelhecerem mal ao esta 
prática não cair no gosto 
da população e ser esque-
cida como algo possível, 
mas pouco praticado. Mas 
ao meu ver é uma tendên-
cia que apenas tem por 
que ser bem aceita, visto 
que é algo que o trabalha-
dor adota de própria von-
tade e com planejamento 
prévio.
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Trago essa importante 
discussão sobre a questão 
decidida pelo Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) 
que julgou e decidiu sobre 
a questão de atendimentos 
as pessoas em hospitais 
privados que são custea-
dos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), não estão 
sujeitos ao Código de Pro-
teção e Defesa do Consu-
midor (CDC). 

A pergunta que fica 
é: quais regras que serão 
aplicadas nessa relação, a 
partir do momento que um 
hospital não cumpre com 
suas obrigações de atender 
e prestar um atendimento 
digno aos seus pacientes? 

Na discussão que foi 
decidida pela 3ª Turma do 
STJ, teve como discussão 
um erro médico que teria 
causado a morte do neto de 

uma mulher, e a ação era 
em face de 03 (três) mé-
dicos, à época dos fatos a 
criança tinha 01 (um) ano e 
11 (onze) meses de idade. 

A criança foi picada por 
um inseto, foi atendida em 
hospital particular conve-
niado ao SUS, onde teria 
sido recebido o tratamento 
indevido. 

Na relatoria da Ministra 
Nancy Andrighi, disse que 

o entendimento do STJ é 
no sentido de que o hos-
pital privado conveniado 
pelo que exerce atividade 
de relevância pública, re-
cebendo como contrapar-
tida, pagamento dos cofres 
públicos, desempenha fun-
ção pública. Em igual situ-
ação, encontra-se o médico 
que atua com remuneração 
proveniente de recursos 
estatais, ou seja, o médico 

se equipara na condição de 
funcionário público. 

Sendo assim, para a 
discussão sobre responsa-
bilidade pelo erro médico 
e do hospital, terá a inci-
dência do Código Civil, e 
não o Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor, 
quando se busca a res-
ponsabilização e o dano 
moral, como no caso aqui 
discutido. 

A decisão foi pro-
latada em 06/08/2020, 
na RECURSO ESPE-
CIAL Nº 1.771.169 - SC 
(2018/0258615-4).

Por outro lado, se o 
hospital não recebesse re-
curso do SUS e o pacien-
te fosse atendido pelo seu 
convênio médico, teria 
sim a aplicação do Código 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor, passando a 
ter uma discussão sobre as 
implicações pelo atendi-
mento inadequado ao con-
sumidor, e é sem dúvidas a 
responsabilidade objetiva, 
nos termos do artigo 14, 
do CDC, vejamos: 

Art. 14. O fornecedor 
de serviços responde, in-
dependentemente da exis-
tência de culpa, pela repa-
ração dos danos causados 
aos consumidores por de-
feitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como 
por informações insufi-
cientes ou inadequadas so-
bre sua fruição e riscos.

De certo modo, a inci-
dência desse tipo de ser-
viço, ou seja, de hospitais, 
nas relações de consumo 
é muito mais favorável 
ao consumidor do que a 
aplicação do Código Ci-
vil, mas a decisão do STJ, 
mesmo tendo de minha 
parte discordância, foi as-
sim decidido pela Supre-
ma Corte de Justiça.

Fico por aqui, tenha um 
excelente fim de semana.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Não se aplica o CDC em atendimentos 
em hospitais custeados pelo SUS 

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

A resposta é NÃO!
Alguns estabelecimen-

tos comerciais exigem 
valor mínimo de compra 
para que o consumidor 
pague via cartão de dé-
bito ou crédito, porém é 

uma prática abusiva ve-
dada pelo artigo 1º da Lei 
16.120/2016, e tem como 
caráter disciplinar e de-
sestimulador, a aplicação 
de multa.

“É vedado aos estabe-

lecimentos comerciais no 
âmbito do Estado a exi-
gência de valor mínimo 
para compras e consumo 
com cartão de crédito ou 
débito”.

Embora as transações 

feitas por cartão de cré-
dito tenham taxas a serem 
pagas, não é possível a 
adoção da referida práti-
ca, podendo o comercian-
te embutir o valor da taxa 
nos produtos em geral.

No entanto, vale res-
saltar que o estabeleci-
mento comercial não é 
obrigado a dispor de pa-
gamento via cartão de 
crédito/débito, entretan-
to, caso ele disponha des-

ses meios para pagamen-
to, não pode haver limite 
mínimo para tanto.

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

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocacia

Existe valor mínimo para 
compras com cartão de crédito?
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Direitos

se coloque. 
No que se refere ao 

pagamento, os pais de-
verão se informar se o 
valor se refere ao mês, 
bimestre, trimestre, se-
mestre ou ano letivo, e 
se o serviço também é 

prestado fora do horário 
escolar, como, por exem-
plo, para os alunos que 
estejam de recuperação 
ou façam atividades es-
portivas extracurricula-
res. Tirando tais hipóte-
ses, o serviço não poderá 

ser cobrado nos meses 
de férias. Em caso de 
transporte de irmãos ou 
parentes, é possível que 
a escola conceda algum 
desconto, porém, de ca-
ráter optativo.

Por fim, é necessário 

que a escola e os pais es-
tejam municiados do te-
lefone de contato do mo-
torista ou acompanhante 
para monitoramento do 
trajeto e esclarecimento 
de qualquer fato concer-
nente aos menores. 

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

A importância do serviço
de transporte escolar 

DIVULGAÇÃO

A escolha de trans-
porte escolar de crianças 
e adolescentes requer 
alguns cuidados. O ve-
ículo e o motorista que 
prestam o serviço devem 
estar credenciados na 
prefeitura e apresentar 
certificado do curso de 
treinamento para trans-
porte de crianças com 
deficiência ou mobilida-
de reduzida. Para saber 
se o condutor e o veículo 
estão autorizados a atuar, 
consulte a prefeitura de 
sua cidade. No municí-
pio de São Paulo o canal 
telefônico é o 156.

O serviço de trans-
porte escolar pode ser 
prestado por autônomos, 
empresas ou escolas e 
deve estar devidamente 
credenciado no estabele-
cimento de ensino. Caso 
a escola possua transpor-
te próprio ou mantenha 
convênio com motorista 
particular terceirizado, o 
credenciamento passa a 
ser optativo.

Antes da contratação do 
serviço, é importante que 
os pais ou responsáveis do 
menor busquem recomen-

dações sobre o motorista 
com outras pessoas que 
já tenham se utilizado do 
serviço, bem como entrem 
em contato com o Sindi-
cato dos Transportadores 
ou Detran. Fundamental 
que o corpo pedagógico da 
escola e os pais também 
se atentem à forma como 
as crianças e jovens são 
recepcionados pelo pro-
fissional e fiscalizem as 
condições de segurança, 
higiene e conforto do au-
tomóvel.

Para que o trajeto seja 
feito de forma adequada, 
cada assento deverá con-
ter um cinto de seguran-
ça individual, que deve-
rá ser obrigatoriamente 
colocado em todos os 
passageiros. Quanto às 
janelas laterais de venti-
lação, é preciso que seja 
instalada trava que impe-
ça a abertura de mais de 
10 cm. Por cautela, é im-
portante que outro adulto 
acompanhe o motorista 
por todo o percurso para 
monitoramento do com-
portamento dos jovens 
e resolução de alguma 
questão que porventura 
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Saúde e Bem-estar
Você sente culpa ou preocupação com 
seu peso quando comer? Já ouviu 
falar de anorexia ou bulimia?

Dra. Vanessa Coutinho CRN3:6183
Nutricionista Clínica Geral e Desportiva

Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar

Consultas: (19) 998710507
Instagram:@dravanessacoutinho

DIVULGAÇÃO

Vem chegando o verão 
e os apelos da indústria da 
beleza sobre o corpo se 
intensificam, afinal, tem 
que se justificar os radi-
calismos e vender a ideia 
de um “corpo perfeito” o 
“peso certo”, o consumo 
de fitoterápicos, remédios 
e alimentos que estão na 
moda, mesmo com um 
alto custo financeiro e 
principalmente à saúde.

Você certamente já 
ouviu ou leu coisas do 
tipo:
- Corte carboidratos!
- Dia do lixo!
- Quer emagrecer? Feche 
a boca!
- Este alimento é proibido 
e este é permitido!
- Coma e cuspa! Assim 
não engorda!
- Tá pago, posso comer 
agora!
- Carboidratos a noite 
engorda!
- O vilão é o açúcar use 
adoçante de xilitol!
- Estou gorda, como vou 
usar biquini?
- Roupa em gorda não 
veste bem.
- Use este tratamento, 
eles usam comprimidos 
que aceleram o 

metabolismo e tiram o 
apetite!

São infinitas as frases 
que identificam o discur-
so terrorista, manipulador 
e dicotômico, propaga-
do por influencers, blo-
gueiros e até mesmo por 
profissionais de saúde. 
Muitas das vezes é inten-
cional, pois querem ven-
der seu próprio produto, 
estratégia, dietas e se au-
topromover, outras talvez, 
o profissional nem perce-
ba o impacto destas ideais 
nas pessoas.

Em consultório é co-
mum os pacientes já che-
garem com noções de 
alimentos saudáveis erra-
dos, com lista de proibi-
dos e permitidos, ou ain-
da usando suplementos 
alimentares e esportivos 
sem a menor necessida-
de. Seguindo uma dieta 
restritiva sem ter sequer 
uma doença de base que 
justifique, triste, a relação 
da pessoa com o comer é 
distorcida.

Seu corpo também foi 
deturpado, já não há acei-
tação e admiração por si 
mesmo, pelas suas formas 
corporais e muito menos 

por outras pessoas que 
não sejam magras. Imagi-
no uma plaquinha mental: 
Em construção!

Estamos falando sobre o 
quê?

Quando uma pessoa 
oscila exagerando ao co-
mer ou submetendo a res-
trições alimentares, usan-
do medicamentos para 
“secar”, exagerando em 
fazer exercícios, envergo-
nhada do próprio corpo, 
preocupação exagerada 
com as quantidades e qua-
lidade de alimentos, adora 
protocolos radicais e esté-
ticos, tem medo de engor-
dar e outros tantos sinais 
que evidenciam um dese-
quilíbrio emocional, men-
tal e físico. A isto chama-
mos de TRANSTORNOS 
ALIMENTARES.

Como é feito o 
diagnóstico?

O problema passa desa-
percebido, aliás é motiva-
do culturalmente, contudo 
começa a ser percebido a 
partir do comportamento 
em relação com o corpo 
e com a comensalidade. 
Existem protocolos, ques-
tionários e avaliações para 
concluir a anorexia ou bu-
limia, ou ainda outros tipos 
de disfunções alimentares, 
tais como compulsão, vi-
gorexia, ortorexia ou ainda 
seletividade alimentar em 
crianças.

Em princípio são do-
enças psiquiátricas, mas 
a dimensão é metabólica, 
neurobiológica, genética, 
social, cultural e familiar, 
onde o “corpo” ocupa um 
espaço de maior impor-
tância e valor e se torna 

uma obsessão.
Por ser tão complexo 

é importante uma equi-
pe multidisciplinar, com 
médico, psiquiatra, psicó-
logo e nutricionista, espe-
cializados e com prática 
neste perfil em particular.

Mas, como tratar?
Com psicoterapia e 

medicamentos, terapia 
comportamental ou cog-
nitivo comportamental, 
acompanhamento médi-
co e terapia nutricional. 
É preciso compreender e 
acolher a dor e a pessoa, 
antes de qualquer coisa 
não tratamos a doença e 
sim pessoas.

Normalmente a dieta 
restritiva, protocolos esté-
ticos, seguir “beldades” e 
até profissionais de saúde 
que elegem o certo e erra-
do no estilo de vida e ali-
mentação. Comparar cor-
pos e a felicidade aparente 
das redes sociais, pais fa-
lando em dieta e brigan-
do com a balança, entre 
tantas outras questões são 
gatilhos para despertar o 
transtorno alimentar.

Compreender os es-
paços que motivam este 
comportamento e estilo 

de vida, oferecer apoio e 
terapias, auxiliar na mu-
dança de percepção, con-
trolar as comorbidades e 
manifestações clínicas, 
do tipo: fraqueza, ane-
mia, amenorreia (inter-
rupção da mestruação), 
osteoporose, constipação 
intestinal crônica, desmi-
neralização dentária e ou-
tras tantos que devem ser 
percebidos e tratados em 
prioridade, mas junto com 
o transtorno.

Precisamos estabelecer 
um diálogo, conversar so-
bre limites, sensibilizar a 
reconhecer o distúrbio ali-
mentar e juntos buscar no-
vas percepções e soluções, 
modificar a relação com a 
comida e o próprio corpo, 
reconstruir o equilíbrio.

Eu particularmente 
sigo um programa testado 
e aprovado, adaptado de 
grandes grupos de apoio e 
centros de pesquisa. Com-
plexo, mas é possível tratar, 
então vamos cuidar melhor 
dos nossos adolescentes, 
que são mais afetados, e 
defender a saúde dentro 
de um espectro tolerável e 
que ofereça segurança, um 
estilo de vida sustentável e 
individualizado.
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Neste sábado você 
está convidado 
a estar conosco 
fazendo suas 
compras, 
presenteando quem 
você gosta com 
vários itens.
Prestigie Coronel 
Amancio Bueno 236 
Centro (Em frente 
Cacau Show)
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Bactérias ajudam na absorção de fósforo pelas plantas
Em busca de produtos 

sustentáveis para suprir as 
necessidades dos agricul-
tores em um momento de 
escassez e alto custo dos 
fertilizantes no mercado 
internacional, a Novozy-
mes, líder mundial em so-
luções biológicas para a 
agricultura, lança o Jump. 
O novo inoculante bioló-
gico utiliza bactérias bené-
ficas encontradas no meio 
ambiente para solubilizar 
moléculas de fósforo pre-
sentes no solo e, assim, 
facilitar e ampliar a absor-
ção desses nutrientes pelas 
plantas de soja. Alexandre 
Alves, gerente de Marke-
ting do negócio de BioAg 
da Novozymes para Amé-
rica Latina destaca que o 
Jump é um insumo regis-
trado tanto para aplicação 
via tratamento de semen-
tes, quanto para pulveri-
zação foliar, o que permite 
maior flexibilidade ao pla-
nejamento do produtor. “O 
agricultor pode escolher 
em plantar já com as se-
mentes tratadas pelo Jump 
ou fazer a aplicação no pe-
ríodo vegetativo da cultura 
entre o terceiro até o sexto 

trifólio da soja”, destaca. 
Já em um experimento de 
campo, realizado em 29 
localidades brasileiras na 
safra 2021/22 da oleagi-
nosa, a aplicação do Jump 

na semente resultou em 
média um incremento de 
produtividade de 7,9 sacas 
por hectare do grão, com 
um alto índice de fósfo-
ro acumulado pela planta. 

“Em ensaios com o Jump 
para uso foliar, registra-
mos um incremento de 
produtividade na ordem 
de 5 sacas por hectare no 
comparativo com a mes-
ma área não inoculada”, 
comemora Alexandre Al-
ves. Ele completa que, ao 
absorver melhor o fósforo 
solubilizado, a planta ele-
va seu potencial produtivo 
por ter energia o suficiente 
para expressar o seu máxi-
mo potencial genético. Em 
pelo menos dois anos de 
pesquisas, a equipe de cien-
tistas descobriu a bactéria 
do bem Pseudomonas flu-
orescens BR14810, micro-
organismos que realizam a 
mineralização/solubiliza-
ção das formas inorgânicas 
de fosfatos no solo através 
da produção e excreção de 
ácidos orgânicos e capazes 
de solubilizar moléculas de 
fósforo. Alves explica que 
uma pesquisa de campo de 
especialistas apontou que 
mais de 50% do fósforo 
aplicado via fertilizantes 
inorgânicos fica retido no 
solo, não sendo aproveitado 
pelas plantas. Ele comple-
menta que o fósforo pode 

ser absorvido na forma 
de compostos insolúveis 
como os óxidos e hidró-
xidos, que também ficam 
retidos em solos argilosos, 
muito comum no Brasil. 
“Com a ajuda do Jump, 
conseguimos suprir essa 
lacuna e dar ao produtor a 
oportunidade de aproveitar 
melhor os seus insumos e, 
consequentemente, elevar 
os seus índices de produ-
tividade”, explica Alves. 
Para Gilberto Maia, Head 
de BioAg da Novozymes, 
a chegada do Jump veio 
em um momento oportuno 
para os agricultores apro-
veitarem melhor os altos 
investimentos realizados na 
aplicação de fertilizantes. 
“Em um período de alta 
nos custos de produção, é 
importante que o agricultor 
consiga ser assertivo, sem-
pre com o foco na sustenta-
bilidade do negócio, já que 
são produtos originários de 
matéria-prima encontradas 
em um ambiente natural”, 
frisa.

Fósforo
15º elemento químico 

da tabela periódica, o fós-

foro (P) participa da for-
mação de ATP (Trifosfato 
de adenosina) que é a prin-
cipal fonte de energia para 
a realização de processos 
essenciais das plantas. “O 
aporte adequado de fósfo-
ro aumenta a eficiência da 
absorção e utilização da 
água e dos nutrientes con-
tidos na solução do solo 
pelas plantas. Além disso, 
o fósforo atua na forma-
ção e ativação do sistema 
natural de defesa das plan-
tas, o que eleva sua resis-
tência a pragas, doenças, 
altas e baixas temperatu-
ras”, completa Alexandre 
Alves.

Fonte: 
- Bactérias ajudam na ab-

sorção de fósforo pelas plan-
tas – AGROLINK – Newslet-
ter Edição 219 – Publicado em 
01/08/2022.

h t t p s : / / w w w. a g r o l i n k .
com.br/noticias/bacterias-a-
judam-na-absorcao-de-fos-
foro-pelas-plantas_468423.
html?utm_source=agrolink-
-clipping&utm_medium=e-
mai l&utm_campaign=c l i -
pping_edicao_7219&utm_con-
tent=noticia&ib=y 
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MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Revisão e negociações de contratos bancários 

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

Os contratos em geral e 
as negociações bancárias são 
procedimentos corriqueiros 
e necessárias a muitas pesso-
as físicas, jurídicas e produ-
tores rurais.  

Por outro lado, quando 
tais procedimentos não são 
realizados adequadamente, 
tornam-se motivos de pre-
ocupação e dor de cabeça. 
Não é raro vermos decisões 
mal tomadas que resultam 
em perdas de bens e/ou no 
aumento de dívidas. 

Assim, entender todos os 
direitos e as obrigações, em 
qualquer tipo de contrato e 
de negociação, é fundamen-
tal. É preciso saber aprovei-
tar as vantagens derivadas 
dessas relações, a fim de ma-
ximizar os lucros e expandir 
o empreendimento. 

Dessa forma, considere 
as informações a seguir! 

Elaboração, revisão e 
negociação de contratos de 
agronegócio

A formação de relações 
por meio de contratos pos-
sibilita mais oportunidades 
de crescimento ao médio e 
pequeno produtor rural. Ne-
gociar parte da colheita por 
insumos e máquinas, como no 
caso do contrato barter, tende 
a gerar grandes vantagens. 
Sendo responsável por gran-

de parte do faturamento da 
empresa agrícola, ele facilita 
a vida do agricultor que preci-
sa investir em aquisições, mas 
tem dificuldade em fazê-las. 

Contratos agrários típi-
cos, como os de arrenda-
mento rural e parceria, da 
mesma forma, costumam ser 
acordos benéficos. A cessão 
de uso de um pedaço de ter-
ra gera economias tributárias 
ao produtor, ao mesmo tem-
po em que possibilita a ele 
investir em seu negócio. 

Apesar dos diversos prós 
que todos esses contratos 
apresentam, é fundamen-
tal ter atenção ao formalizar 
qualquer tipo de instrumento. 
Não é raro nos depararmos 
com negociações confusas, 
obscuras ou mesmo equivo-
cadas, pelo desconhecimento 
ou má compreensão das leis. 
O prejudicado, nesses casos, 
quase sempre é o produtor 
rural, que acaba arcando com 
prejuízos desnecessários. 

Ter auxílio de um pro-
fissional especialista afasta 
erros e dispêndios, e ga-
rante mais proteção à parte 
mais vulnerável da relação. 
O profissional é, também, 
uma solução para ajudar em 
necessidades de revisão, ne-
gociação e renegociação, a 
fim de aperfeiçoar o texto do 
contrato. 

Negociações bancárias
Negociações bancárias, 

da mesma forma, podem 
beneficiar ou lesar os produ-
tores, dependendo da forma 
como são feitas. Entre es-
ses tipos de procedimentos, 
podemos encontrar: repac-
tuação de dívidas, abertura 
de crédito e substituição de 
garantias. 

Repactuação de dívidas
Ter dívidas com bancos 

é uma realidade de pessoas 
físicas, jurídicas ou produto-
res rurais. Quando a situação 
fica drástica, a escolha de 
muitos é realizar mais nego-
ciações, fazendo contratos 
encadeados com as institui-
ções financeiras, a fim de 
tentar ajustar as parcelas dos 
débitos devidos.  

Acontece que, geralmen-
te, nesse tipo de ação, exis-
tem juros implícitos, fazen-
do o cliente entrar em uma 
bola de neve: as dívidas só 
aumentam e ficam intermi-
náveis. Com isso, a renda 
familiar e o desenvolvimen-
to do negócio ficam compro-
metidos. 

Taxas exorbitantes
Os bancos buscam se 

proteger do endividamento 
por isso elevam os valores 
cobrados. E na maioria das 

vezes cabe a um profissional 
detectar estas taxas indevi-
das no contrato. 

Fator emocional
Não é raro nos deparar-

mos com ameaças irreais, 
feitas apenas com o intuito 
de coagir o devedor. Muitos 
pequenos e médios empre-
sários não têm experiência 
nesse tipo de situação, o que 
torna as tentativas de nego-
ciação de forma “informal” 
desgastante. 

Falta de planejamento
Saber se preparar e tomar 

as melhores decisões é es-
sencial para evitar o aumen-
to de dívidas. Enfrentar essa 
situação sem apoio dificulta 
fazer boas escolhas e identi-
ficar uma solução mais justa 
e econômica. É fundamental 
ter um estudo da capacidade 
de pagamento, para encon-
trar a saída mais plausível. 

Má negociação
Alguns casos podem ser 

resolvidos pela via admi-
nistrativa, não necessitando 
envolver o judiciário. Reco-
nhecê-los torna a negociação 
mais econômica e célere. 

Para evitar tudo isso, 
contar com a ajuda de espe-
cialistas na área, como um 
advogado e uma empresa 

de cobrança especializada 
no momento de qualquer re-
pactuação, tende a diminuir 
os encargos e todos outros 
fatores desgastantes. Estes 
profissionais são capazes de 
identificar o que foi cobrado 
e exigido além do permitido, 
e assim excluir. Além disso, 
o profissional tende a tratar 
o caso com mais raciona-
lidade, poupando, assim, o 
cliente de estresses desne-
cessários. 

Abertura de crédito 
Considerado um dos mais 

importantes instrumentos de 
estímulo à produção agrí-
cola, o crédito rural precisa 
ser constituído de maneira a 
propiciar os melhores resul-
tados possíveis ao produtor. 

Os créditos, como o de 
custeio, de investimento e de 
comercialização, são incen-
tivos do governo para ajudar 
o agricultor a se desenvolver. 
Eles auxiliam de forma a co-
brir despesas dos ciclos pro-
dutivos, comprar insumos e 
bens duráveis, além de ofe-
recer mecanismos para que o 
produtor se proteja contra o 
período de queda dos preços 
no mercado. 

Entender como funcio-
na o crédito rural permite 
maior aproveitamento dos 
benefícios. É importante ter 

uma noção, por exemplo, 
de garantias, valores, taxas, 
prazos, documentos exigidos 
e os principais programas 
disponíveis, a fim de obter 
mais facilidades para a vida 
no campo. A finalidade deve 
ser aprimorar as atividades 
no empreendimento agrícola 
e investir em equipamentos 
para o aumento de lucros. 

Substituição de garantias
Na substituição de ga-

rantia, determinado bem é 
substituído por outro, em 
prol de garantir o pagamen-
to das dívidas. Esse é outro 
processo que precisa ser 
muito bem planejado, com o 
objetivo de afastar qualquer 
desvantagem advinda da de-
cisão. Aqui, também, faz-se 
necessário conhecer todas as 
exigências e garantias, para 
evitar cláusulas abusivas e 
aumento dos passivos com 
os bancos. 

Os contratos de agro-
negócio e as negociações 
bancárias são direitos do 
produtor rural, que visam 
beneficiá-lo em seu em-
preendimento. No entanto, 
como podemos perceber, é 
importante uma assessoria 
profissional, que possa com-
preender todos os termos por 
trás de cada decisão, a fim de 
evitar ciladas. 
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Esporte Morungabense

3º União Cup começa no próximo sábado 
com seis jogos de categorias de base 

Esportes

DIVULGAÇÃO

Com a participação de 
aproximadamente 1.050 
jovens atletas com idades 
entre 10 e 14 anos, no pró-
ximo sábado tem início um 
dos maiores campeonatos 
de futebol de base do in-
terior paulista, o qual con-
tará com 13 agremiações, 
quatro categorias (sub 10, 
12, 13, 14) e 42 equipes 
que estarão se enfrentando 
de 13/08/22 a 04/12/22. 

Em sua primeira fase 
o União Cup contará com 
dois grupos (A e B), sen-
do que o grupo A terá seis 
equipes e o grupo B terá 
sete equipes, as quais, se 
enfrentam dentro do pró-
prio grupo no sistema de 
ida e volta. Classificando-
-se as quatro mais pontu-
adas de cada grupo para a 

segunda fase. 
Já na segunda fase ha-

verão os cruzamentos dos 
grupos da seguinte forma, 
1º A x 4º B (J1), 2º A x 3º 
B (J2),  1º B x 4º A (J3) e 
o 2º B x 3ºA (J4) em jogos 
de ida e volta, sendo que 
as equipes com melhores 
campanhas (1º e 2º coloca-
dos) terão a vantagem de 
fazer o segundo jogo em 
casa. As equipes vencedo-
ras da segunda fase passam 
para a fase seguinte (semi-
-final), que também será 
disputada em jogos de ida 
e volta (Venc. J1 x Venc. J4 
e Venc. J2 x Venc. J3).

Na oportunidade as 
equipes que forem derro-
tadas nas semi-finais irão 
disputar as finais da série 
prata e as equipes vence-

doras irão disputar as fi-
nais da série ouro. A fase 
final, tanto na série prata 
como da série ouro serão 
disputadas em jogos úni-
cos, campo neutro e local a 
ser definido pela comissão 
organizadora. 

A comissão organiza-
dora promoveu pela pri-
meira vez o congresso 
técnico, que foi realizado 
no Hotel Duas Marias em 
Jaguariúna e na oportuni-
dade estiveram presentes 
os representantes da maio-
ria das equipes e onde fo-
ram discutidos, ajustados 
e definidos vários detalhes 
referentes a competição, 
assim como a tabela e o re-
gulamento geral. Ficou de-
finido também que a com-
petição terá início no dia 13 

de agosto e suas finais nos 
dias 03/12 (prata) e 04/12 
(ouro), caso alguma equi-
pe ainda esteja disputando 
o campeonato paulista as 
finais da série ouro pode-
rão ser realizadas no dia 
10/12. No geral serão 11 
cidades sedes, Morungaba, 
Itatiba, Americana, Suma-
ré, Santa Barbara D’oeste, 
Paulínia, Porto Ferreira, 
São Carlos, Limeira, Rio 
Claro e Conchal. A tercei-
ra edição do União Cup 
terá novidades, entre elas, 
a terceirização das arbi-
tragens que certamente irá 
facilitar a logística das co-
missões técnicas, as pre-
miações para os artilheiros 
e defesa menos vazadas, 
os quais, receberão como 
prêmio individual um re-

lógio personalizado com a 
logomarca da competição 
que serão ofertados pela 
empresa Magnum. 

GRUPO A: Guarani F 
C, S C Paulínia, Sumaré A 
C, 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 
Sporting. 

1ª Rodada – sábado, 13
Unidos do Cordenonsi 

x Na Cara do Gol (Ameri-
cana)

SC Paulínia x Sumaré 
AC (Paulínia)

Guarani FC x Itatiba 

EC/SBFC (Morungaba)
A E Velo Clube x Atlé-

tic Academy (Rio Claro)
Talentus Sporting x Rio 

Claro FC (Porto Ferreira)
União Barbarense x 

Independente FC (Santa 
Barbara D’oeste)

2ª Rodada – sábado, 20
Guarani FC x SC Paulí-

nia (Morungaba)
Na Cara do Gol x Su-

maré AC (Americana)
Itatiba EC/São Bernar-

do x Unidos do Cordenon-
si (Itatiba)

Atlétic Academy x 
União Barbarense (Con-
chal)

Rio Claro FC x Adesm/
CFA (Rio Claro)

Independente FC x Ta-
lentus Sporting (Limeira)
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Categorias de base do Guarani FC realizam 
últimos amistosos preparatórios visando 
Campeonato Paulista e União Cup

Prof. Julio do 
Vadu

Na reta final de prepara-
ção para duas competições 
importantes no segundo 
semestre, as quais, estarão 
envolvidas as cinco catego-
rias de base do Guarani FC, 
a comissão técnica do bu-
gre agendou alguns amisto-

sos preparatórios para essa 
semana no estádio Leonar-
do Frare em Morungaba. 
Pensando no campeonato 
paulista de base na última 
quinta feira o Guarani FC 
recebeu as equipes sub 11 
e sub 13 do C. 

A.Taboão da Serra que 
irão disputar o campeona-
to paulista. Já visando o 
União Cup, neste sábado 
as equipes sub 10, sub 12 e 
sub 14 alvi verdes recebem 
as equipes do SC Paulínia. 
Confiram a programação 

completa dos amistosos da 
semana no estádio Leonar-
do Frare  (Buenópolis FC) 
em Morungaba.

Quinta-feira
Guarani FC x C A T S 
15h – Sub 11

16h – Sub 13

Sábado
Guarani FC x S C Pau-

línia
08h30 – Sub 10
09h30 – Sub 12
10h30 – Sub 14
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Mês de agosto alerta 
contra raiva canina

O mês de agosto é mais 
conhecido como mês do 
‘cachorro louco’, Raiva é 
uma doença letal em pets, 
e precisam ser vacinados. 
A origem e populariza-
ção da lenda sobre agos-
to ser o mês do cachorro 
louco aconteceu a partir 
da observação sobre o au-
mento de cadelas no cio, 
o que causaria um com-
portamento mais ‘raivoso\
agressivo’ dos machos, 
causando brigas entre os 
animais e consequente-
mente fazendo com que a 
raiva se espalhasse entre 
eles.

Mesmo que isso seja 
um comportamento “natu-
ral” da espécie o problema 
pode ser grave, se o cão es-
tiver contaminado com rai-
va, já que ele irá transmitir 
pela saliva quando atacar 
seus “inimigos”, criando 
um ciclo de animais conta-
minados.

A doença pode acon-
tecer em outras épocas 
do ano. Isso vai depender 
mais da raça e do porte do 
animal, além do estado de 
saúde e condição física o 
qual o animal se encontra. 
Mas, foi agosto que ficou 
conhecido como o “mês 
do cachorro louco” e, por 
isso, o período é utilizado 

para campanhas de cons-
cientização da população 
para raiva.

A raiva é uma doença 
viral fatal que afeta o sis-
tema nervoso central da 
maioria dos mamíferos, 
inclusive humanos, tra-
tando-se também de uma 
zoonose de notificação 
obrigatória de grande im-
portância para saúde pú-
blica.

O vírus pode ser trans-
mitido por arranhaduras 
ou lambidas ou mordedu-
ras. Na América do Sul, o 
morcego hematófago é um 
reservatório importante do 
vírus. Os animais infecta-
dos podem excretar o vírus 
na saliva algum tempo an-
tes do surgimento dos si-
nais clínicos.

O animal contamina-
do pode apresentar como 
principais sinais clínicos 
confusão, desorientação, 
agressividade importan-
te, salivação intensa em 
uma determinada fase da 
doença em progressão. O 
animal pode apresentar 
paralisia muscular, dificul-
dade de deglutição man-
díbula caída e todos estes 
sinais devem ser relatados 
ao médico veterinário para 
que se tenha uma associa-
ção clínica e diagnóstico 

DIVULGAÇÃO

correto.
Por se tratar de uma do-

ença EXTREMAMENTE 
GRAVE, os tutores devem 
se alertar quanto a atuali-
zação ANUAL OBRIGA-
TÓRIA, da VACINAÇÃO 
de seus pets, e conse-
quentemente prevenindo 
a transmissão do vírus. 
Então próximo ao venci-
mento das vacinas de seu 

pet, procure o médico ve-
terinário.

Atenção tutores, caso 
você seja mordido e ou 
arranhado por um animal 
higienize a área atingida 
com água se sabão procu-
re o posto de saúde mais 
próximo. Não esqueça de 
identificar o animal agres-
sor e seu tutor. Caso o ani-
mal seja conhecido, obser-

ve seu comportamento por 
pelo menos 10 dias. Se o 
animal estiver em condi-
ção de rua, procure o Cen-
tro de Controle de Zoono-
ses de seu município.

A doença atualmen-
te no estado de São Pau-
lo encontra-se controlada 
devido as ações que são 
implantadas pelo Institu-
to de Vigilância Sanitária, 

Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) e centros de 
zoonoses locais que com-
partilham informações de 
orientação de saúde públi-
ca buscando assim a pre-
venção coletiva.

É isso pessoal, até a 
próxima semana, e lem-
bre-se prevenção é um ato 
de amor. Raiva mata!

1. Pesquise muito sobre 
o destino

Antes de começar a 
arrumar as malas, bem 
como antes de fechar 
qualquer viagem, aliás, 
lembre-se de ler – e ler 
muito! – sobre o destino 
em questão. Dessa forma 
você vai ter uma noção 
melhor sobre o clima, ti-
pos de passeios que vai 
poder fazer, quantidade 
de dias que vai querer 
passar por lá… Tudo isso 
interfere na escolha das 
roupas e dos calçados.

2. Não deixe para arrumar 
as malas na última hora

Você já deve ter escu-
tado pelo menos uma vez 
na vida que planejamento 
é fundamental, especial-
mente quando você quer 
fazer algo bem feito. Sen-
do assim, não deixe para 
arrumar as malas um dia 
antes da viagem. O ideal é 
que você inicie esta etapa 
cerca de uma semana an-
tes do embarque. Pode até 
parecer um exagero, mas 
pode acreditar que não é.

3. Aposte nas peças 
coringas

Sabe aquelas peças que 

combinam com tudo? Esse 
é o caso de camisetas li-
sas, calças jeans, casacos 
leves, tênis, bolsas, saias 
e vestidos. No que se re-
fere aos dois últimos itens, 
lembre-se de que essas 
peças servem para todos 

os tipos de estação, uma 
vez que podem ser usadas 
com jaquetas, meias-cal-
ças, cachecóis e botas, por 
exemplo. A criatividade é 
o limite, portanto tenha em 
mente de que é, sim, muito 
possível variar nos looks 

sem ter de levar centenas 
de peças diferentes.
4. Organização é tudo

Na hora de mover tudo 
isso pra dentro da mala, 
enrole as roupas o máxi-
mo possível, já que as-
sim elas ocupam menos 

espaço. Se não der pra 
enrolar tudo, pelo menos 
faça isso com as roupas 
mais leves e menores. 
Organizadores, que são 
como nécessaires, tam-
bém podem dar uma for-
ça e tanto pra manter a 
bagagem em ordem ao 
longo da aventura. Quan-
to mais compartimentos, 
mais fácil de encontrar 
algo específico depois. 
Inclusive, alguns vêm 
com zíperes dos dois la-
dos, o que permite que a 
roupa suja não se misture 
com a roupa limpa.

5. Escolha peças mais 
leves

Hoje em dia, as calças 
jeans fazem parte do guar-
da-roupa de praticamente 
todo mundo. No entanto, 
vale apostar também em 
calças mais leves, como 
leggings, calças de sarja 
e canvas. Extremamente 
confortáveis, esses mode-
los costumam pesar menos 
e, logo, permitem que você 
leve mais itens na bagagem 
sem peso na consciência.

Outra dica é priorizar 
tecidos que não amas-
sem. Isso vai facilitar de-
mais a sua vida ao chegar 

ao destino.

6. Não exagere nos itens 
de higiene

Existem frascos de via-
gem específicos para isso, 
os quais podem ser trans-
portados no interior de 
nécessaires. Você pode até 
mesmo etiquetar cada um 
dos frascos para identificá-
-los com facilidade depois.

 Use e abuse dos mi-
mos oferecidos pelos ho-
téis, também chamados 
de amenidades. Muitos 
disponibilizam shampoo, 
condicionador e sabone-
tes aos hóspedes. 

7. Opte por malas 
pequenas

A nossa última dica é, 
também, uma das mais 
importantes. Acredite 
se quiser, mas, quando 
você escolhe uma mala 
pequena, automatica-
mente você se policia 
para colocar dentro dela 
somente aquilo que é ex-
tremamente necessário 
para a sua aventura. Ou 
seja: quanto mais espaço, 
maior a chance de sele-
cionar coisas supérfluas e 
que têm grande chance de 
não serem utilizadas.

Turismo

Vanessa Novais Fernandes
Turismóloga formada com mais de 15 

anos de experiencia no turismo.
Proprietária da Agencia Inova Tur 

Jaguariúna.

7 dicas para deixar 
a bagagem mais leve

DIVULGAÇÃO
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Em meio a tantas guerras internas e tanta dificuldade em 
lidar com problemas, sejam eles internos ou externos, 
acabamos nos esquecendo e nos deixando em um lugar 
escuro e vazio. 
Alguém já te perguntou ‘você sabe me dizer quem você 
é?’, e aquele desespero bateu forte porque nem você 
sabe dizer? 
Me lembro de uma vez em que eu iria passar por uma en-
trevista de emprego, era o meu primeiro emprego e para 
passar eu comecei a me preparar, fui atrás de uma ami-
ga que trabalhava na mesma empresa em que eu faria a 
entrevista e perguntei a ela como era e quais perguntas 
eles costumavam fazer. Ela me disse que uma das per-
guntas que eles faziam era “me conte quem é você e me 
fale uma qualidade e um ponto fraco”. Eu entrei em de-
sespero, eu não sabia responder aquelas perguntas, um 

nó se instalou na minha garganta e uma angústia tomou 
conta de mim. 
O que eu estou te contando hoje é para te mostrar que 
em alguma fase da vida todos nós passaremos pela crise 
de identidade, queremos saber porque existimos e o por 
quê de estarmos aqui. 
Naquela época eu perguntei a minha mãe quem eu era, 
afinal, foi por meio dela que vim ao mundo, me parecia 
que ninguém mais poderia me dizer quem eu era além 
dela. Ela me disse muitas coisas boas, mas eu não acredi-
tei em nenhuma, eu me achava uma fraude, eu acredita-
va que eu não era capaz e não merecia aquelas palavras 
boas. 
A verdade é, somente quem te criou pode te dizer quem 
você é e o porquê você existe. Se você ainda não o co-
nhece, comece a chamá-lo para sua vida e pergunte a Ele 

quem é você, e quem Ele é. 
Depois que eu o conheci e descobri quem Jesus é, a mi-
nha vida mudou totalmente e houve alívio dentro de 
mim. 
Não se perca dentro de um quarto escuro e vazio, não 
permita se esconder a ponto de nem você conseguir mais 
se encontrar. Busque ainda hoje ajuda e não passe por 
essa dor sozinho e saiba, você é especial, você é ama-
do(a), você é lindo(a), você inteligente e querido(a). 
De família para família eu desejo que assim como eu e 
minha família nos encontramos em Deus, que você pos-
sa se encontrar nele e receber sua identidade e viver em 
esperança. Você merece o melhor e ter uma vida de boas 
experiências e alegria, não se entregue, eu sei que seu 
verdadeiro eu está aí dentro, comece hoje a trazer para 
fora quem você realmente é na sua melhor versão.

Vivendo para se descobrir
Marta Santana em suas descobertas diárias

Marta Santana
@martamelosantana

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

Sei que você está aí! 

Assim como tudo na vida tem um pre-
ço, na consultoria de estilo não pode-
ria ser diferente. Uma frase muito co-
mum entre as mulheres é: ‘cuidar da 
aparência custa caro, para se vestir 
bem tem que ter dinheiro’. Mas eu dis-
cordo completamente.
Se analisarmos os ganhos que o auto-
cuidado e o autoconhecimento que a 
consultoria de estilo traz a curto, mé-
dio e longo prazo, o valor se torna mui-
to pequeno.
Vamos aos ganhos: segurança, autoco-
nhecimento, autoconfiança, economia 
financeira, mais tempo para você e sua 
família, reconhecimento profissional, 
reconhecimento pessoal, autenticida-
de e muito mais.
O ser humano é visual. Sendo assim, a 
sua imagem tem muito peso porque é 
a primeira forma de comunicação que 
você oferece ao mundo assim que você 
resolve tomar qualquer decisão como 

ir trabalhar ou procurar um novo tra-
balho, a sua imagem vem antes.
Quantas vezes você já ouviu histórias 
sobre uma pessoa qualquer que con-
seguiu um cargo e não estava à altu-
ra para assumir tal responsabilidade? 
Tenho certeza que muitas vezes. Isso 
acontece por algum motivo, ou você 
acha que a pessoa foi privilegiada pela 
BELEZA?
Como eu disse, o ser humano é visu-
al, portanto, automaticamente o belo 
sempre vai ser a primeira opção. No 
caso de uma promoção ou contrata-
ção, a pessoa responsável pela decisão 
vai considerar quem tiver aparência 
mais harmônica e organizada mesmo 
que o seu currículo não seja o melhor. 
O contratante entende que a pessoa 
pode se aperfeiçoar com o tempo.
Portanto, o preço de cuidar da aparência 
se torna barato e sendo assim, não cuidar 
da aparência pode custar muito caro!

É, hoje eu descobri que pra me des-
cobrir é um processo Nem sempre 
esperto
Precisar errar pra aprender é um cli-
chê nada moderno
A nossa mente brinca o tempo todo 
com a gente
Fazemos escolhas muitas vezes in-
consistentes
Mas aprendi ou melhor descobri, que 
o segredo é aproveitar a jornada,
Pois já dizia Kamau, sucesso é cami-
nhada e não a linha de chegada
Entre acertos e erros, a nossa história 
vai sendo criada, nunca imaginada
Viva a sua história, não tenha medo 
de intercorrências 
A vida exige experiências,
Pra vivê-las requer coragem,
Seja quem você é, acrescente vivên-
cias na sua bagagem
E nesse lindo percurso, você vai en-
tender,
Que a felicidade já está dentro de 
você.

Cuidar da aparência tem um preço. 
Está disposta a pagar?

Fabi Franco
@fabi_franco

Concorrência desleal
Vitória Savioli 

A livre concorrência é algo importante e saudável para a economia, trata-se de estabe-
lecimentos comerciais ou empresas que oferecem produtos ou serviços semelhantes. 
Porém, algumas destas empresas ou comércio utilizam de manobras desleais, visando 
atingir melhores resultados em vendas e destaques, ou seja, utilizam de ações objetivan-
do influenciar os consumidores por meio de mecanismos imorais ou até antiéticos. 
Como exemplo, podemos citar: a difamação do concorrente; concorrência parasitária; e 
confusão entre produtos ou estabelecimento. 
A difamação do concorrente, trata-se de um mecanismo onde tenta diminuir seu concor-
rente depreciando seus produtos, bens ou serviços, com a intenção de prejudicar a sua 
imagem. 
É chamada de concorrência parasitária quando uma empresa se aproveita do sucesso 

do concorrente para obter novos clientes sem praticar esforço nenhum. Como exemplo, 
quando uma empresa aguarda o concorrente lançar um novo produto para posterior-
mente copia-lo, sem precisar investir em testes ou pesquisas de mercado. 
Confusão entre produtos trata-se da própria confusão entre estabelecimentos ou até 
produtos. Essa situação acontece quando um concorrente induz o consumidor ao erro, 
passando-se por uma empresa concorrente mais conhecida, utilizando-se de técnicas 
como possuir um logotipo parecido, com cores e fontes parecidas. 
Como observado, a concorrência desleal existe, e mesmo sendo uma prática ilícita, imo-
ral e desleal, trata-se de uma prática comum no mercado. Desta forma, é fundamental 
que as empresas estejam atentas e protegidas, buscando medidas jurídicas cabíveis, de-
nunciando e praticando uma concorrência saudável e justa.
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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

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 
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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 5 de agosto de 2022 à 11 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: Recepcionista 40h – Artur Nogueira  
Classificação Candidato 
12º Juliana Stein Cippola 

 
 

Holambra, 5 de agosto de 2022 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 
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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 05 de agosto de 2022 à 11 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.        
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FUNÇÃO: Farmacêutico 40h – Jaguariúna  
Classificação Candidato 
06º Júlia Yume Shimabukuro 

 
 

Holambra, 05 de agosto de 2022 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 
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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 05 de agosto de 2022 à 11 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: Psicólogo 30h – Amparo  
Classificação Candidato 
01º Paula Ferruda Medri 
02° Cecilia Maria de Britto 

 
 

Holambra, 05 de agosto 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 05 de agosto de 2022 à 11 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 
09º Débora Natália Proni Teixeira dos Santos 

 
 

Holambra, 05 de agosto 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 05 de agosto de 2022 à 11 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: Agente de atendimento pré-hospitalar motorista 12x36 - Cosmópolis 
Classificação Candidato 
03º Priscila Santana Mota 
04° Evandro do Carmo Alves Martins 

 
FUNÇÃO: Psicólogo 30h - Cosmópolis 

Classificação Candidato 
05º Ane Carolyne Lacerda de Araújo Marques 

 
FUNÇÃO: Terapeuta Ocupacional  20h - Cosmópolis 

Classificação Candidato 
01º Maria Caroline da Silva 
02° Barbara dos Santos Silva 

 
Holambra, 05 de agosto de 2022 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

Maria Amélia Boer

          (19) 99339-0000

Teve o documento de Certidão de Contagem de Tempo de Serviço do Es-
tado de SP (número da CTS 19/06, expedida em 29/03/06, período 16/02/84 
a 30/12/97) extraviado em 10/05/2022 em hora incerta na Rua Maria Simo-
es de Andrade, 1118, jardim Ricardo Duzzi - Artur Nogueira - SP


