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Conselho de Desenvolvimento da Conselho de Desenvolvimento da 
RMC lança plataforma InfratechRMC lança plataforma Infratech

Abertas as inscrições para o Abertas as inscrições para o 
Pedala Tour em AmparoPedala Tour em Amparo

Ocorreu na manhã desta sexta-feira, 12, a entrega do título de Cidadão Jaguariu-
nense ao Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O evento, que ocorreu na Moto-

rola, reuniu diversas autoridades municipais, da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC), secretários estaduais e deputados.                Página 4

DA REDAÇÃO

Governador Rodrigo Garcia é contemplado 
com título de “Cidadão Jaguariunense”

Equipe de taekwondo de Jaguariúna 
é destaque em competição que reuniu 
mais de 76 equipes do estado

Raimundos, Renato Teixeira e Oswaldo 
Montenegro são destaque do Festival  
de Inverno de Morungaba

Em visita a Jaguariúna na 
manhã desta sexta-feira, 12, em 
reunião do Conselho de Desen-
volvimento da Região Metro-
politana de Campinas (RMC) 
ocorreu o lançamento da pla-

taforma do projeto Infratech 
– Gestão Pública Inteligente, 
pelo Instituto Movimento Cida-
des Inteligentes, realizados na 
Motorola.  A reunião ordinária 
do Conselho contou com a pre-

sença do governador do Estado, 
Rodrigo Garcia, que minutos 
antes recebeu o título de Cida-
dão Jaguariunense. 

Página 6

Página 6 Página 9

Autoridades municipais entregam título de “Cidadão Jaguariunense” ao governador do Estado, Rodrigo Garcia

O Pedala Tour, um dos 
maiores eventos de ciclismo do 
País, está de volta a Amparo. 
A segunda edição do passeio 
na cidade acontece no dia 04 
de setembro e pretende reunir 

cerca de 1,5 mil ciclistas de 
diversas cidades da região. As 
inscrições são gratuitas e já po-
dem ser feitas pelo site www.
pedalatour.com.br.

Página 11

DENNY CESAREDIVULGAÇÃO

O título, de autoria do vereador Walter Tozzi e aprovado pelos demais vereadores do poder 
legislativo, é concedido ao governador diante dos diversos recursos enviados para o município

Governador Rodrigo Garcia participou da reunião ao lado do anfitrião e presidente do Conselho, Gustavo ReisInscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo site oficial do evento
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Nesta edição trazemos boas notícias. 

O setor hoteleiro cada vez mais aque-

cido após a pandemia do coronavírus 

agora recebe uma temporada de even-

tos muito populares na região.

Em Jaguariúna, o Rodeio e em Ho-

lambra, a Expoflora. Ambos movimen-

tam a economia. 

Também damos destaque ao esporte 

jaguariunense e morungabense, além 

dos próximos eventos culturais que 

são importantes para a socialização da 

comunidade. Quem reside em alguma 

cidade da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC) pode facilmente se 

deslocar para a vizinhança e aproveitar 

as oportunidades. Esses eventos tam-

bém movimentam a economia.

Este será o principal tema das elei-

ções deste ano que define novos repre-

sentantes da população. Daí a batalha 

do governo federal com os governado-

res e a Petrobras em torno do preço dos 

combustíveis, por exemplo.
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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*

Os avós são pais duas vezes 
e os netos são tesouros que  en-
riquecem sua jornada  familiar. 
Fortalecem , solidificando seus 
alicerces, trazendo realização, 
alegria e encantamento. Existe 
maior presente para os Avós do 
que perceber  as demonstrações 
de carinho de um neto? Nada 
mais terno e doce para  ele do que 
receber um convite de um neto de 
sete anos, primeiro ano do Ensino 
Fundamental, para acompanhá-lo 
à sua escola e ser apresentado à 
sua classe. Presente desta forma 
que aconteceu com este avô que 
aqui escreve enche o coração e 
a mente de alegria e renova  o 
ânimo e satisfação de quaisquer  
avós.     Este é o presente de que 
os Pais necessitam: o carinho e a 
atenção constante dos filhos e um 
afago de neto. Obrigado, Senhor!  
A sua professora, Tia Pat  havia 
dito à classe, que traria o avô do 
menino Pedro para contar a his-
tória de Jaguariúna... Hoje, no 
retorno às aulas, a sublimidade 

dele fez questão da presença do 
avô Tomaz àquele Santuário de 
Formação. A exímia alfabetiza-
dora, polida anfitriã, recebeu o 
avô apresentando-me, explicando 
às crianças a  surpresa apresenta-
da pelo coleguinha. E pediu-me 
que completasse a apresentação.  
Nisto outro neto do terceiro ano 
descobriu-me lá. Correu abraçar-
-me e ficar conosco. O do quarto 
ano, após abraçar o avô já havia 
se dirigido à sua sala. Mais cari-
nho! Gratidão, Senhor! Sintam a 
alegria que os avós sentem com 
estas ações espontâneas dos ne-
tos, bênçãos que o céu nos man-
da! São os presentes diários que 
eles nos ofertam!   Contei a todos 
que fui Professor, lecionava em 
três períodos do dia. Fui diretor 
de escola e supervisor escolar. A 
professora interrompeu-me e fe-
z-me nova surpresa. Ela contou 
que fui Coordenador Pedagógi-
co do Colégio Integrado desde  
sua fundação, no ano de 1999 
até 2006. E introduzi no Colégio 

Integrado o sistema que eu sem-
pre cumprira no Estado. Receber 
as crianças diariamente, no pá-
tio escolar, conversar, “olhar nos 
olhos”, convidá-las a uma oração 
ecumênica , cantar  o Hino na-
cional, nas  sextas-feiras,  e hinos 
pátrios de acordo com sua épo-
ca... E convidou  que fizessem  a 
oração ecumênica que as crianças 
fazem diariamente  desde aquela 
época. Ao ouvir a oração do Li-
vro dos Números 6,24-26. Senti 
ascender-me com tal emoção. 
_ “Que o Senhor nos abençoe e 
nos guarde! Que o Senhor nos 
mostre a sua face e  nos conceda 
a  sua graça! Que o Senhor  vol-
va o seu rosto para nós e nos dê a 
Paz!” A semente  que havíamos 
plantado em 1999 havia fecunda-
do e produzido frutos. Ao teste-
munhar que a Escola perseverava 
na reverência a Deus (temor do 
Senhor), princípio de sabedoria, 
comentei com a Educadora  que  
essa era  a razão  por que  um 
Estabelecimento de Ensino cres-

ce e faz crescer seus educadores 
e seus “educandos”. Professores 
instruindo, informando, mas tam-
bém formando, educando dentro 
dos valores genuínos estabele-
cidos por uma sociedade, pelos 
Pais desses alunos.    O  zelo pela 
formação dos alunos, o cuidado 
e o respeito pelos  valores dos 
Avós e Pais , a reflexão sobre os 
mesmos, o   respeito  a   Deus, à 
Pátria e à Família. Isto faz a Esco-
la crescer como a “vinha de agra-
dável odor cujas flores são frutos 
de glória e de abundância”..  Foi 
muito gratificante tomar contato 
com as crianças e ouvir pronun-
ciarem esta prece ecumênica que 
eu havia introduzido  há tempos 
passados.  Perseveraram na ora-
ção e na fé. Adentrando a Escola, 
conhecendo-a, participando da 
vida escolar, a Família vai zelan-
do por Ela,  tornando-se sua re-
taguarda, apoiando a Direção e 
Educadores, confiando  à mesma 
seus Filhos e Netos.  A atualidade 
exige um santuário de formação! 

Obrigado, Educadores! Obriga-
do, Escola! Este foi meu melhor 
presente do Dia dos Pais!   En-
quanto Pais acompanhamos  todo 
o processo ensino-aprendizagem 
dos nossos filhos. Enquanto avós 
mantenhamo-nos alerta para que 
a Escola dos netos preserve a sa-
grada educação que recebemos, 
que passamos aos filhos e que a 
Escola deve estar passando  aos 
netos.  Este sim será  o melhor 
presente para os Avós e pais  , no 
dia dos Pais, será avaliar que a Es-
cola cumpre a  sua primeira fun-
ção : Ensinar. E concluí também 
que , quando os avós   se dispõem 
a servir os netos, eles colhem, em 
acréscimo, novos presentes da 
alegria, satisfação e realização!  
Pais, zelem por este presente de 
excelência em seu dia, acompa-
nhem a formação acadêmica de 
seus  filhos, participem dela!  Fe-
liz Dia dos Pais a todos!

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória 

Padre Gomes

Dia dos pais e seu presente 

João Rodrigues*

Começou o mês de agosto e 
pudemos presenciar no Circuito 
das Águas Paulista, especifica-
mente em Jaguariúna no dia 04 
de agosto, uma quinta-feira a noi-
te, a chegada de líderes das nove 
cidades do Circuito das Águas 
Paulista, para o 1º Fórum de Lí-
deres, oportunidade em que o Te-
atro Municipal Dona Zenaide, es-
teve lotado de líderes voluntários 
para apresentarem uma AGEN-
DA DE DESENVOLVIMENTO 
para o Circuito. Após o evento, os 
líderes convidados se mostraram 
bem felizes e já querem saber 
sobre os próximos passos, como 
participar, maiores informações, 
pois o movimento e ações que es-

tão sendo feitas no Circuito, vai 
de encontro com seus valores, 
princípios e o desejo de melhorar 
o local em que vivemos, traba-
lhamos, visitamos e investimos, 
pilares que o Grupo LÍDER apre-
sentou, com metas e indicadores 
de controle.  

Mas pera aí, o que isto tem 
a ver com o título do artigo “O 
LÍDER PAI”? Tudo a ver! Prin-
cipalmente por estarmos no mês 
de agosto, onde o 2º domingo do 
mês é dedicado a este grande lí-
der de nossas casas, o PAI, que 
em conjunto com a Líder MÃE, 
expõe aos seus filhos, filhas o 
planejamento familiar e juntos 
constroem ou melhoram o territó-

rio casa, na região do seu bairro, 
cidade. 

Como podem ver é muito pa-
recido, e propositadamente trou-
xe este assunto, para podermos 
passar a este PAIZÃO  LÍDER, 
como melhorar a sua alta perfor-
mance no seu dia a dia.  

O primeiro passo é adminis-
trar o tempo e aí comece com es-
tas dicas aqui: tenha uma rotina 
para começar a trabalhar; faça 
planos para o seu dia; priorize 
sua comunicação; crie uma rotina 
para terminar o dia.  

O PAI LÍDER tem muitas ati-
vidades no seu dia a dia e não 
consegue tempo, utilize a técni-
ca de priorização Getting Things 

Done, que lhe ajudará a assumir 
o controle de sua rotina, e ela 
consite em: CAPTURA - colocar 
as pendências “para fora” da sua 
mente; CLAREZA - segmente as 
tarefas quebrando elas em tarefas 
menores; ORGANIZAÇÃO – ca-
tegorize as tarefas; REFLEXÃO 
– observar pontos de melhoria no 
seu processo; ENGAJAMENTO 
– executar as tarefas de fato. 

Um conceito também que lhe 
ajudará é o DEEP WORK de Cal 
Newport, que consiste em: 1- 
Monte um Calendário (Coloque 
tudo num só local as datas e tare-
fas a fazer); 2- Fuja das distrações 
(foque exclusivamente naquilo 
que tem que ser feito); 3- Invista 

no ócio criativo (repouso no cére-
bro); 4- Limpe a mente (exercite 
a sua organização e economize 
tempo); 5- Diminua o trabalho 
superficial (planeje seu dia e con-
seguirá priorizar o que realmente 
é necessário). 

Este LÍDER PAI merece um 
presente e com as dicas espero 
que ele cada vez mais melhore 
sua performance e continue sem-
pre sendo este nosso HERÓI. FE-
LIZ DIA DOS PAIS. 

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 

Negócios – Empreendedor do 
Bem

O líder pai
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Destaque

Governador Rodrigo Garcia é contemplado 
com título de “Cidadão Jaguariunense”

Ocorreu na manhã 
desta sexta-feira, 12, a 
entrega do título de Ci-
dadão Jaguariunense ao 
Governador de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia. O 
evento, que ocorreu na 
Motorola, reuniu diver-
sas autoridades munici-
pais, da Região Metro-
politana de Campinas 
(RMC), secretários esta-
duais e deputados.

O título, de autoria do 
vereador Walter Tozzi e 
aprovado pelos demais 
vereadores do poder le-
gislativo, é concedido ao 
governador diante dos 
diversos recursos envia-
dos para o município. 
“Recursos pensados nas 
pessoas. Trazer para a 
cidade o Poupatempo, 
pavimentações de ruas, 
equipamentos públicos, 
viaturas, ambulâncias, é 
pensar na vida de quem 
vive na cidade. Obri-
gado, Rodrigo Garcia”, 
agradece Tozzi.

De fato, nos últimos 

anos o Governo liberou 
mais de $30 bilhões para 
a cidade. Recursos para 
as mais diferentes obras 
entre infraestrutura, sane-
amento, iluminação públi-
cas, construção de UBS’s, 
creches e casas populares.

O anfitrião, prefeito 
de Jaguariúna, Gustavo 
Reis, frisa que é de extre-
ma felicidade ter Rodrigo 
como filho da cidade e 
agradeceu ao governador 
com uma frase de Esopo, 
escritor da Grécia Antiga: 
‘A gratidão é a virtude 
das almas nobres’. “Por 
isso, governador, a cidade 
é muito grata a tudo que 
o sr. fez pelo nosso muni-
cípio que atendeu as pes-
soas mais vulneráveis”, 
acrescenta.

Rodrigo também agra-
dece a honraria, a qual 
considera ser o reconhe-
cimento do trabalho que 
tem sido feito em prol 
do município. “Para mim 
tem um significado mui-
to especial receber o tí-

tulo aqui em Jaguariúna. 
Eu que admiro a cidade 
e acompanha seu desen-
volvimento nas últimas 
décadas, vejo que cada 
vez mais Jaguariúna se 
prepara para o futuro, 
que quer continuar avan-
çando e prosperando e 
o título de Cidadão nos 
encoraja continuar essa 
caminhada”, diz.

“Esse título represen-
ta o reconhecimento da 
cidade para esta homem 
público (Rodrigo Garcia) 
que tanto fez, faz e fará 
para o município, região e 
também estado”, reafirma 
o vereador e presidente 
da Câmara dos Vereado-
res de Jaguariúna, Afon-
so Silva. “Tenho certeza 
que esse título além de 
enriquecer o currículo do 
governador, fará com que 
o reconhecimento de Ja-
guariúna ao seu trabalho 
se solidifique cada dia 
mais e confirme a parce-
ria da cidade com o Go-
verno”, finaliza.

Em Jaguariúna, governador recebeu o título 
frente a diversas autoridades

Autoridades municipais entregam título de “Cidadão Jaguariunense” ao governador do Estado, Rodrigo Garcia



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

13 de agosto de 2022

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

Destaque

Espaço externo do Subway 
Jaguariúna ganha arte

O Subway Jaguariúna é 
uma unidade que alia a es-
tética a arte e já estava nos 
planos da arquiteta res-
ponsável, Rosana Tavares, 
implementar um espaço 
artístico ao projeto. Pen-
sando nisso, junto com sua 
sobrinha, Daniela Azeve-
do, o plano foi executado.

No espaço externo, uma 

arte bem colorida e alegre 
tomou conta do ambiente. 
“Achei bacana a ideia por-
que é uma forma de inte-
ração com as pessoas. E 
o legal da arte é que ela é 
personalizada, então, toda 
vez que alguém fizer uma 
foto aqui os outros saberão 
que é do Subway Jaguari-
úna”, argumenta a artista.

A arquiteta Rosana 
comemora o resultado. 
“Minha sobrinha, mineira 
como eu, superou”, elogia. 
“Embora seja uma cidade 
de porte pequeno, Jaguari-
úna é moderna e essa lin-
guagem estética é de fácil 
entendimento para a co-
munidade”, finaliza.

Na equipe da arquite-

ta Rosana ela ainda conta 
com mais dois profissio-
nais, Fernanda Malerba 
e Lucas Duarte. “A ideia 
é inserir a arte integrada 
na Arquitetura e por meio 
dela os clientes terem uma 
oportunidade de acesso ao 
ambiente acolhedor que 
remete a arte”, explica.

Para o futuro, há um 

projeto de fazer arte na 
parte de fora do estabele-
cimento também. “A in-
serção da arte em espaços 
públicos e privados está 
muito mais frequente. Eu 
trabalho muito com em-
presas, estabelecimentos 
comerciais e residências e 
vejo que a arte está sendo 
abraçada por todos. Estou 

com muita expectativa de 
trazer muitas artes para a 
cidade e região”, diz Da-
niela.

Conheça mais o traba-
lho de Daniela pelo Insta-
gram @daniazevedo.arte. 
O Subway Jaguariúna fica 
localizado na Rua Holan-
da, nº 231, no Jardim San-
ta Cruz.

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

Artes instagramáveis estão em alta
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Conselho de Desenvolvimento da RMC 
lança plataforma Infratech

Inscrições abertas para o Campeonato de Futebol Master

Equipe de taekwondo de Jaguariúna é destaque em 
competição que reuniu mais de 76 equipes do estado

DENNY CESARE

A plataforma visa o desenvolvimento regionalizado de cidades inteligentes

Em visita a Jaguariú-
na na manhã desta sexta-
-feira, 12, em reunião do 
Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC) 
ocorreu o lançamento da 
plataforma do projeto In-
fratech – Gestão Pública 
Inteligente, pelo Instituto 
Movimento Cidades In-
teligentes, realizados na 
Motorola. 

A reunião ordinária do 
Conselho contou com a 
presença do governador do 
Estado, Rodrigo Garcia, 
que minutos antes recebeu 
o título de Cidadão Jagua-
riunense.

O lançamento da plata-
forma Infratech – Gestão 
Pública Inteligente, visa 
o desenvolvimento regio-
nalizado de cidades inteli-
gentes com foco em inova-
ção, economia, eficiência e 
transparência. “É um orgu-
lho para Jaguariúna poder 
receber a visita de um go-

vernador que tem feito um 
grande trabalho e que tem 
um olhar de atenção aos 
municípios, dentro de uma 
das maiores e mais tecno-
lógicas empresas do Brasil 
e do mundo, que gera em-
pregos e renda em nossa 
cidade”, comenta Gustavo 
Reis. 

O evento contou com 
a presença de mais de 40 
de prefeitos, representan-
tes das empresas Motorola 
e Lenovo, empresários e 
outros convidados. O de-
putado federal Geninho 
Zuliani e o secretário esta-
dual de Habitação, Flávio 
Amary, também estiveram 
presentes. 

Infratech
Segundo Luigi Lon-

go, presidente do Insti-
tuto Movimento Cidades 
Inteligentes, o objetivo do 
Infratech é sensibilizar os 
agentes públicos para o 
entendimento dos benefí-

A Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e La-
zer de Jaguariúna abriu 
inscrições para o Campe-

onato Municipal de Fute-
bol Master 2022. Podem 
participar os atletas que 
tenham 42 anos comple-

tos ou a completar neste 
ano.

De acordo com a se-
cretaria, cada time pode 

ter dois jogadores com 
41 anos completos. As 
inscrições podem ser fei-
tas até o dia 17 de agos-

to. Para isso é necessário 
retirar a ficha na sede da 
secretaria ou enviar men-
sagem para o Whatsapp 

(19) 9-9867-3157. 
A previsão é que o 

campeonato tenha início 
no dia 4 de setembro.

A equipe de taekwondo 
de Jaguariúna participou 
da 52ª edição do Brazilian 
Taekwondo Festival, rea-
lizada na Perfect Liberty, 
em Arujá. O evento cele-
brou mais de cinco déca-
das da implantação da mo-
dalidade no Brasil.

No festival, professores 
e mestres de Taekwondo 
emitiram suas saudações 
e concederam depoimen-
tos inspiradores. Alcan-
çou mais de 850 inscritos 
e mostrou a força da in-
tegração dos taekwondis-
tas do Brasil (de todas as 
nacionalidades). No total, 
foram mais de 76 equipes 
do estado de São Paulo e 
de outras 10 unidades fe-
derativas.

Dentre todos, a equi-
pe jaguariunense liderada 
pelo professor José Olím-

pio, ficou em 2° lugar. 
“Ficamos somente atrás 
da cidade de São José 
dos Campos que é atual-
mente a super potência do 
Taekwondo brasileiro”, 
comemora o professor.

José também teve des-
taque no evento. Foi o 
melhor atleta na categoria 
técnico. Ele agradece to-
dos os envolvidos na reali-
zação desta viagem.

A equipe foi forma-
da por 57 atletas, sen-
do 26 alunos do projeto 
Centro de Formação de 
Taekwondo com alunos 
do parque Benedito Ber-
gamasco e Parque Me-
negon e 31 alunos da 
Associação Tchon-Ji. A 
delegação que chegou 
com mais de 100 pessoas, 
entre atletas e pais, en-
cheu dois ônibus.

Resultado geral
1º lugar:  Ligavale - São 
José dos Campos
2º lugar: Tchonji - 
Jaguariúna
3º lugar: Jumok Abape - 
São Paulo

Melhores atletas
Cadete: Rayssa Oliveira 
(Time AMT)
Juvenil: Ana Julia 
(Ligavale)
Adulto: Guilherme Marcel 
(RSZ Cajati)
Master: Fabiola Aretuza 
(Araraquara)
Poomse: William Rafael 
(Fabiano Morciani)
Técnico: José Olímpio 
(Tchonji)

Outras conquistas
- No mês de maio a 

equipe foi vice campeã 
do Campinas open de 

Poomsae; 
- No mês de junho a 

equipe foi campeão do 
Campeonato Paulista so-
mando maior resultado de 
pontos em duas etapas da 
competição, disputando 
com mais 55 equipes do 
Estado de São Paulo;

- Apoio da prefeitura 
com o Transporte e inscri-
ções dos alunos;

- No Brazil Games os 
alunos ganharam o ôni-
bus de uma instituição que 
prefere ficar anônima.

“O apoio é fundamental 
para a participação e mais 
resultados como esses. As 
competições tem custos 
altos que envolvem trans-
porte, inscrição, alimenta-
ção e alojamento quando 
necessário”, agradece o 
professor José.

Prefeitos da região reunidos em reunião do Conselho de Desenvolvimento

Rodrigo em Jaguariúna
O prefeito Gustavo 

Reis protagonizou um 
evento histórico em Ja-
guariúna nesta sexta-fei-
ra. Em visita à cidade, o 
governador Rodrigo Gar-
cia participou de reunião 
do Conselho de Desen-
volvimento da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) e do lança-
mento da plataforma de 
projetos Infratech – Ges-

tão Pública Inteligente, 
realizados na Motorola. 
Também na sede da em-
presa, Garcia recebeu o 
Título de Cidadão Jagua-
riunense, em cerimônia 
com a presença de vere-
adores.

Rodrigo em 
Jaguariúna 2

“Já recebi muitos tí-
tulos, mas é o primeiro 
que recebo dentro de uma 

fábrica. Por isso, quero 
agradecer muito esse ca-
rinho de vocês. Para mim, 
tem um significado muito 
especial receber esse tí-
tulo em Jaguariúna, uma 
cidade que eu admiro e 
acompanho o desenvol-
vimento”, disse o gover-
nador, que foi recebido 
por Gustavo e pelos pre-
sidentes da Motorola do 
Brasil, José Cardoso, e da 
Lenovo, Ricardo Bloj. 

Infratech
Segundo o presidente 

do Instituto Movimen-
to Cidades Inteligentes, 
Luigi Longo, o objetivo 
da plataforma Infratech 
é sensibilizar os agentes 
públicos para o enten-
dimento dos benefícios 
que o gerenciamento de 
dados pode trazer aos 
municípios e o impacto 
evolutivo que a tecnolo-
gia pode oferecer. “Essa 

iniciativa pretende auxi-
liar prefeituras, aglome-
rações urbanas, regiões 
metropolitanas e consór-
cios a solucionarem suas 
prioridades, sempre de 
forma idônea e transpa-
rente”, afirma.

Líderes
Jaguariúna foi sede na 

última semana do Fórum 
de Líderes do Circuito 
das Águas Paulista, even-

to realizado no Teatro 
Dona Zenaide. Prefeitos 
e representantes dos nove 
municípios que compõem 
o Circuito das Águas, 
além de Sebrae e Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Jaguariúna, estiveram 
presentes. Na pauta a dis-
cussão de uma agenda de 
ações estratégicas para a 
região com foco no turis-
mo e no desenvolvimento 
econômico.

 Bastidores do poder

DIVULGAÇÃO

Evento ocorreu entre os dias 05 e 07

cios que o gerenciamento 
de dados pode trazer aos 
municípios e o impacto 

evolutivo que a tecnologia 
pode oferecer. “Essa ini-
ciativa pretende auxiliar 

prefeituras, aglomerações 
urbanas, regiões metropo-
litanas e consórcios a solu-

cionarem suas prioridades, 
sempre de forma idônea e 
transparente”, afirma.
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Festa do Peão de Jaguariúna e Expoflora, em 
setembro, já movimentam os hotéis da região

DIVULGAÇÃO

Em setembro, as cida-
des de Jaguariúna e Ho-
lambra, na Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC) receberão dois 
grandes eventos: a Festa 
do Peão de Jaguariúna e 
a Expoflora – uma das 
maiores feiras de flores 
e plantas ornamentais 
da América Latina. E de 
acordo com as estimati-
vas dos organizadores, 
cerca de 320 mil turistas 
de todo o país são espe-
rados ao longo do mês, 
movimentando diversos 
segmentos da economia 
regional.

E faltando menos de 
um mês para a abertura 
ao público, os eventos, já 
movimentam os hotéis da 
região de Campinas, com 
alta demanda em reservas 
de apartamentos. “Nas 
unidades Express Dom 
Pedro, NewPort Cambuí, 
ambas em Campinas, e 
o Vitória Hotel Paulínia 
já estamos com a capa-
cidade de quartos prati-
camente fechadas para 
setembro, por conta da 

Setor hoteleiro

Em três das cinco unidades da Rede Vitória Hotéis as reservas para o mês estão praticamente esgotadas

feira”, explica Eduardo 
Porto, diretor de Marke-
ting da Rede Vitória Ho-

téis, que conta com cinco 
unidades.

O setor hoteleiro na 

região de Campinas tem 
como forte o turismo de 
negócios, que se concen-

tra nos dias de semana e 
representa 80% do fatu-
ramento das empresas. 

Estes grandes eventos, 
como Expoflora e Festa 
do Peão, que acontecem 
nos finais de semana e fe-
riados, atraem um públi-
co diferente, contribuin-
do para aumentar a taxa 
de ocupação nestes dias.

O fim do isolamento 
social, com a retomada 
dos eventos corporati-
vos e sociais, aumento 
de reservas por turistas 
e maior consumo em 
restaurantes têm impul-
sionando os mercados 
hoteleiro e gastronômi-
co da região de Campi-
nas. Com um aumento 
de 36% em relação ao 
mesmo período de 2019, 
a Rede Vitória Hotéis re-
gistrou, em junho, fatu-
ramento recorde desde a 
sua criação, há 21 anos.  
O grupo com atuação 
na região de Campinas 
- com cinco hotéis em 
operação e restaurantes 
– contabilizou também 
o melhor semestre de 
sua história, com alta de 
10% sobre 2019, melhor 
ano até então.
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Morungaba

Raimundos, Renato Teixeira e Oswaldo 
Montenegro são destaque do Festival de Inverno

Música, arte, diversão 
e gastronomia vão agitar a 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) entre os 
dias 17 de agosto e 11 de 
setembro durante a realiza-
ção do Festival de Inverno 
de Morungaba. Além de 
shows com artistas regio-
nais, a programação traz 
apresentações dos Raimun-
dos, Banda Malta, Renato 
Teixeira, Oswaldo Monte-
negro, João Villa e Rafael, 
Preto no Branco e muito 
mais. A entrada é gratuita. 

O Festival de Inverno, que 
acontece no Centro de Even-
tos de Morungaba (CEM), 
terá praça de alimentação e 
parque de diversões em to-

dos os dias de funcionamen-
to do evento. Entre 1º e 11 de 
setembro, o espaço também 
contará com a Feira de Artes 
e Artesanato. 

Durante o mês de agos-
to, às quartas, quintas e 
sextas-feiras, os portões 
abrem às 18h. Aos sábados 
e domingos, a programação 
tem início marcado para às 
14h e prossegue até a meia-
-noite. Já em setembro, os 
portões abrem às 14h todos 
os dias. 

Atrações musicais
Para valorizar os artis-

tas locais e incentivar as 
produções culturais, di-
versos grupos, orquestras 

e cantores regionais foram 
convidados para participar 
do evento. A programação 
completa conta com 37 
apresentações musicais. 

Realização
O Festival de Inverno 

de Morungaba é realizado 
por meio da Lei de Incen-
tivo. O Festival conta com 
o patrocínio Master da 
ZM, patrocínio da Facchi-
ni e Braspress, apoio das 
empresas Dubraval, Poupe 
Bem Supermercados, Pam-
plona Alimentos e Greco 
& Guerreiro e tem o apoio 
Institucional da Prefeitura 
Municipal da Estância Cli-
mática de Morungaba.

Evento gratuito, que acontece entre 17 de agosto e 11 de setembro no CEM, terá 37 apresentações 
musicais, praça de alimentação, feira de artes e artesanato e parque de diversões 

Engenheiro Coelho
Prefeitura apresenta revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos

A Prefeitura Municipal 
de Engenheiro Coelho, por 
meio da Diretoria do Meio 
Ambiente, apresenta a re-
visão do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Re-
síduos Sólidos (PMGIRS), 

em Audiência pública, que 
será realizada na Câmara 
Municipal, na segunda-
-feira, 15, às 18h30.

O PMGIRS aborda 
como o município vai tra-
tar e dar destinação final 

para todos os resíduos só-
lidos produzidos no mu-
nicípio, seja o lixo pro-
duzido nas residências, 
como também os resíduos 
da construção civil, entre 
outros. Foram realizados 

estudos, seguindo padrões 
técnicos, que analisou o 
que é descartado de lixo 
em toda a cidade.

Entre os pontos pre-
vistos no PMGIRS, está 
a construção de uma usi-

na integrada de gestão de 
resíduos, que vai tratar o 
lixo produzido na cida-
de, dando destinação final 
adequada, de acordo com 
o que é previsto pela legis-
lação nacional.

Também estão previstas 
metas de redução, reutiliza-
ção, coleta seletiva e reci-
clagem dos resíduos produ-
zidos na cidade, que devem 
ser implementadas ao longo 
dos próximos anos.

Audiência pública será realizada na Câmara Municipal, na segunda, 15, às 18h30

O Festival de Inverno de Morungaba é realizado por meio da Lei de Incentivo

Agosto
Quarta, Quinta e Sexta – a 
partir das 18h
Sábado e Domingo – a 
partir das 14h

Setembro
Quarta a domingo – a partir 
das 14h

Parque de Diversões e Pra-
ça de Alimentação - todos 
os dias de evento
Feira de Artes e Artesana-
tos - de 1º a 11 de setembro 

Sábado, 20
13h às 21h - Night Track 
Hard Enduro
Informações: www.night-
track.com.br
Instagram: @nighttra-
ck_oficial

SHOWS
Quarta-feira, 17
19h - Alexandre Lyns
20h - Banda Made in Roça

Quinta-feira, 18
19h - Orquestra
20h30 - Banda Tempo Livre

Sexta-feira, 19

19h30 - Orquestra
21h - Banda Popmind

Sábado, 20
20h - 4Cast
21h30 - Banda Malta

Domingo, 21
15h - Léo Guiilhony
18h - Corda Bamba
20h - Alisson Melo

Quinta-feira, 25
19h - Orquestra
20h30 - Pedro e Luciano 

Sexta-feira, 26
19h30 - Caravana Sertaneja
21h45 - Papel.com

Sábado, 27
17h - Orquestra de Viola 
Caipira Flor da Montanha
20h - Ellen Ameri
21h45 - Jasper e a Gana 

Domingo, 28
15h - Guto Ferreira
17h - Rafael LeBeats Trio
20h - Senhor Prekarius 

Quinta-feira, 01
19h - Ciça Baradel 
20h30 - Breno e Oscar

Sexta-feira, 02
20h - Luís Filipe
21h - Wesley e Thiago
Sábado, 03
17h - Orquestra “Música e 
Lutheria”
20h - Pagode do Maza
21h45 - Um Só Ideal 

Domingo, 04
15h - Adalto e Adalberto
18h - Kátia Franco
20h - Revisão Zero 

Quarta-feira, 07
19h - Batucada dos Cala-
zans
20h30 - João Villa e Rafael

Quinta-feira, 08
20h30 - Preto no Branco

Sexta-feira, 09
21h – Raimundos

Sábado, 10
21h - Orquestra Paulistana 
de Viola Caipira e Renato 
Teixeira

Domingo, 11
15h - Marquinho Violeiro e 
Donis Rodrigues
20h - Oswaldo Montenegro

Programação 
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Gardênia Cavalcanti e Helga Nemetik são convidadas do Casa Szafir, neste sábado
Programa é gravado em Campinas, na própria residência de Luciano e sua família, e veiculado aos sábados, das 13h15 às 14h15 

Casa Szafir 

Nesta semana, 13, Luciano Szafir 
recebe Gardênia Cavalcanti e Hel-
ga Nemetik falando sobre moda, 
superação e atitude. Como é de 
praxe, as convidadas irão preparar 
uma receita deliciosa e a escolhi-
da da vez é o tradicional cuscuz. 
Helga Nemeczyk, é uma atriz, 
cantora, cineasta, bailarina e co-
mediante carioca. Ganhou noto-
riedade por participar do Zorra. É 
formada em canto lírico e popular 
pela Escola de Música Villa Lobos e 
já fez aulas de dança. Na televisão 
entrou no Zorra em 2006 onde fi-
cou até 2015. No ano seguinte fez a 

novela Rock Story. Em 2018 entrou 
no quadro Show dos Famosos, do 
programa Domingão do Faustão. 
Já Gardênia é uma apresentadora 
nordestina apaixonada pelo Rio 
de Janeiro. Além de comandar um 
dos programas de maior sucesso 
da Band TV, o programa “Vem com 
a Gente”, também é madrinha das 
ações sociais do Santuário do Cris-
to Redentor. Iniciou sua vida pro-
fissional quando se mudou para 
Recife e foi executiva por muitos 
anos, gestora de duas multinacio-
nais no setor de cosméticos. Mes-
mo com todo o sucesso na área 

administrativa, a empreendedora 
sempre teve uma ‘veia’ voltada 
para a arte. 

Assista ao programa Casa Szafir 
pela televisão, YouTube da Casa 
Szafir (https://bit.ly/YOUTUBECA-
SASZAFIR) e YouTube da VTV (ht-
tps://bit.ly/VTVAOVIVO) 

Os episódios ficarão disponíveis 
posteriormente também na pá-
gina do Facebook Casa Szafir  
https://www.facebook.com/ca-
saszafir e canal do YouTube Casa 
Szafir.

DIVULGAÇÃO

Projeto de construção de linhas ferroviárias 
na região de Campinas é aprovado pelo TCU

O Tribunal de Con-
tas da União (TCU), com 
prorrogação antecipada, 
aprovou a concessão da 
Ferrovia Malha Regional 
Sudeste (MRS) até o ano 
de 2056. A MRS se locali-
za entre os estados de Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro 
e São Paulo.

Isso significa que po-
derão ser desenvolvidos 
projetos que visam o 
desenvolvimento econô-
mico das cidades e re-
gião em torno da malha, 
como Jaguariúna e en-
torno. Essas cidades têm 
um grande potencial que 
pode ser potencializado 
pelo projeto no ramo do 
turismo e da economia. 
O intuito da MRS é au-
mentar a malha ferroviá-
ria de passageiros.

“Isso trará grandes 
oportunidades de investi-
mentos em nossa cidade, 
bem como em desenvolvi-
mento social, econômico, 
infra-estruturas em trans-
portes e turismo”, expli-
ca o empresário e um dos 
idealizadores do projeto, 
Jr Teixeira.

Segundo Teixeira, a ex-
pansão da malha ferroviá-
ria deve aquecer a econo-
mia da região e aumentar 
a infraestrutura das cida-
des que devem receber os 
trilhos em breve. “E isso 
mostra que Campinas e 
região com ferrovia, pas-
sageiros despertam tec-
nicamente interesse dos 
usuários, investidores e 
governos”. 

Teixeira ainda expli-
ca que estudos e pesquisa 
consolidam densidade po-
pulacional com viabilida-
de econômica na utiliza-
ção combinada dos trilhos, 
ferrovias, cargas com ter-
minais, passageiros, para-
douros entre municípios. 
“Parcerias público-priva-
das avançam em conces-
sões nos pólos de desen-
volvimento”, finaliza.

São José dos Campos, 
Baixada Santista, Campi-
nas, Ribeirão Preto, So-
rocaba. “Formando assim 
também os interesses do 
tripartite, relações institu-
cionais das 3 esferas, fe-
deral, estadual e municipal 
de governo”, conclui.

A malha ferroviária deve ligar 
cidades da RMC e favorecer o 
transporte de passageiros e 
minério

 Campinas
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Abertas as inscrições  
para o Pedala Tour

O Pedala Tour, um dos 
maiores eventos de ciclis-
mo do País, está de volta 
a Amparo. A segunda edi-
ção do passeio na cidade 
acontece no dia 04 de se-
tembro e pretende reunir 
cerca de 1,5 mil ciclistas 
de diversas cidades da 
região. As inscrições são 
gratuitas e já podem ser 
feitas pelo site www.pe-
dalatour.com.br.

Voltado para toda a fa-
mília, o Pedala Tour vai 
percorrer um trajeto de 10 
quilômetros por ruas e ave-
nidas do município, e pro-
mete mobilizar os amantes 
das bikes e os apaixonados 
por esporte. 

Podem se inscrever 
crianças com idade a partir 
de 08 anos, jovens, adultos 
e idosos. Os participantes 
concorrem a duas bicicle-
tas e ainda são presentea-
dos com um kit que con-
tém camiseta, squeeze, 
‘sacochila’, boné e um li-
vreto com informações so-
bre educação no trânsito. 

Arena Pedala
A concentração aconte-

ce a partir das 6h da ma-
nhã na Arena Pedala, que 
será instalada na Praça 
Pádua Salles, localizada 
na Avenida Bernardino de 
Campos, na região central 
da cidade. 

No local, além da ten-
da para retirada dos kits, 
estarão disponíveis servi-
ços de saúde como aferi-
ção de pressão e glicemia 
(glicose), orientação para 
treinos, avaliação corporal 
e bioimpedância. O espaço 
também contará com pos-
to médico e ambulância de 
plantão para emergências. 

Realização
O Pedala Tour é uma 

realização do Ministério 
da Cidadania, por meio da 
Secretaria Especial de Es-
portes, e do Paulínia Ra-
cing Bicicross. O evento 
tem o apoio da Prefeitura 
Municipal de Amparo e 
patrocínio master da Ypê, 
com apoio da Gelco.

Pedala Tour acontece em Amparo no dia 04 de setembro e 
pretende mobilizar cerca de 1,5 mil ciclistas de toda a região

 Amparo

Inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo site oficial do evento

Mudanças –  
“Conheça-te 
a ti mesmo”

Autoconhecimento, trabalho e carreira

De maneira geral, as pessoas 
tem pouca compreensão de si, 
das suas emoções e de como 
lidar com elas, da mesma ma-
neira que desconhecem seus 
pontos fortes e fraquezas. O 
reconhecimento sobre o que 
você faz de melhor é essen-
cial, ajuda no auxílio de deci-
sões das atividades diárias.
Estudos apontam que 80% da 
eficácia diminui ou desapare-
ce quando as pessoas se de-
param com situações impre-
visíveis (não sabem dominar 
suas emoções). Somente 20% 
se mantém competentes em 
ambientes de instabilidade, 
pressão e mudanças.
Como a frase de Einstein nos 
mostra, o erro está em espe-
rar resultados diferentes sem 
se desafiar a sair da zona de 
conforto. 
Uma pessoa que todas as noi-
tes chega em casa e vai assis-
tir Netflix em vez de buscar 
algumas outras atividades 
terá sempre os mesmos resul-
tados. Talvez esses resultados 
não sejam ruins, porém são 
limitados.
No momento em que essa 
pessoa quiser ultrapassar as 
limitações e alcançar novos 
objetivos, ela terá que fazer 
mudanças em sua rotina pes-
soal ou profissional. E é evi-
dente que o mundo está em 
movimento e transformação 
constante. Quantas coisas 
deixaram de existir? E se você 
não conhecer a si mesmo, a 
sua jornada se tornará cada 

vez mais desafiadora.
A única certeza é a da incerte-
za!
O que leva a afirmação de que 
a única certeza é a incerteza? 
É possível ter certeza sobre to-
das as variáveis ao seu redor? 
Será mesmo que a incerteza a 
companheira do nosso dia-a-
-dia?
A palavra incerteza soa muito 
negativa, afinal, todo indiví-
duo procura certeza em tudo 
o que faz. Quem não quer ter 
certeza sobre a carreira a es-
colher, ou a pessoa com quem 
irá se casar? Certeza sobre o 
carro que está prestes a com-
prar, ou as decisões a serem 
tomadas nos negócios? Quem 
não quer ter certeza sobre as 
inúmeras outras escolhas da 
vida?
Seja qual for a situação, a 
grande realidade é que a in-
certeza está presente quase 
que diariamente ao nosso 
redor e precisamos reconhe-
cê-la e tirar proveito dela. No 
momento de turbulência, de 
pressão, de mudanças, como 
podemos entregar melhores 
resultados? Como transfor-
mar incertezas em oportuni-
dades? Como fazer frente às 
turbulências e aos aconte-
cimentos diante fenômeno 
chamado “vida”? O primeiro 
passo é trazer à consciência, 
pergunte a si mesmo:

Há algo que eu posso fazer 
algo em relação à essa mu-
dança? Se houver, faça!

 Jéssica Castro
Coach
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Economia
Comércio aquecido
no dia dos pais Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Neste domingo se co-
memora em todo o Brasil 
o Dia dos Pais. Data em 
que além de servir para 
que as pessoas comemo-
rem a vida e passem um 
tempo a mais com seus 
genitores, permite que 
o comércio movimente 
mais recursos. Este tipo 
de datas comemorativas 
sempre resulta em um 
aquecimento do comér-
cio, mas a cada ano o im-
pacto é diferente em de-
corrência dos efeitos do 
momento econômico.

Neste ano, apesar da 
forte inflação sobre o po-
der aquisitivo da popu-
lação brasileira de modo 
geral, a expectativa é de 
que se viva um crescimen-
to no consumo para a data 
com a relação aos valores 
que foram movimentados 
em 2021. A Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
– CNC apresentou uma 
estimativa de que se mo-
vimente 7,28 bilhões nes-
te mês.

O presidente da CNC, 
José Travassos, falou 
exatamente sobre essa 
relação de expectativa 
de que estímulos finan-
ceiros superem qualquer 
empecilho gerado pela 
inflação. “Mesmo com a 
inflação elevada, a pers-
pectiva é positiva para o 

setor por conta da injeção 
de recursos extraordiná-
rios, como os saques nas 
contas de FGTS, anteci-
pação do décimo terceiro 
salário de aposentados 
e pensionistas do INSS 
e ampliação do Auxílio 
Brasil, tanto do valor do 
benefício quanto do nú-
mero de beneficiários”.

Outro fator que pode 
se unir a estes apresen-
tado pelo presidente da 
CNC é o aumento na 
compra om cartões que 

se viveu no Brasil ao lon-
go do primeiro semestre 
deste ano. Caso a tendên-
cia se mantenha com o 
cartão de crédito sendo a 
maior fonte deste uso, o 
uso do crédito seguirá em 
alta ao longo do ano.

Portanto estes fatores 
unidos devem colaborar 
para um aumento no con-
sumo da população com 
presentes neste período. 
A compra de itens via 
cartão de crédito também 
normalmente se dá por 

serem compras de maior 
valor. Bens duráveis 
como eletrônicos sempre 
estão sendo muito busca-
dos para períodos como 
este.

Com relação a Região 
Sudeste e por consequên-
cia o estado de São Pau-
lo, a expectativa é de que 
metades do valor que será 
movimentado neste Dia 
dos Pais ocorra na nossa 
região. Sendo o estado de 
São Paulo de modo geral 
responsável por 2,2 bi-

lhões desse montante de 
R$ 7,28 bilhões.

Lembrando que tam-
bém por este ser o pri-
meiro Dia dos Pais que 
as pessoas poderão come-
morarem livremente des-
de o início da pandemia 
de Covid-19 no Brasil, 
muitas pessoas que viram 
seus pais vencerem a luta 
contra o novo coronavírus 
em algum momento dos 
últimos dois anos busca-
rão comemorar com ainda 
maior vontade esta data.

Portanto neste ano 
deveremos vivenciar um 
ano de alto consumo por 
parte das famílias. 2022 
de modo geral é um ano 
em que muitas pessoas 
estão colocando em dia o 
seu desejo de festejar que 
precisou ser reprimido ao 
longo dos últimos dois 
anos.

Após um grave perío-
do não só sanitário como 
fiscal é natural que mui-
tas pessoas vejam nestas 
datas um bom argumento 
para se permitirem gastar 
sem tanta preocupação. 
Claro que nunca devemos 
perder o controle sobre 
as nossas dívidas e dei-
xar que o crédito se torne 
nosso inimigo, mas este 
é um ano em que muitos 
estão menos comedidos 
nos gastos e se permitin-
do mais.

O sentimento que está 
presente em muitas des-
sas pessoas após terem 
sobrevivido a uma pan-
demia que ceifou tantas 
vidas e que causou tan-
tos danos em todos é de 
que é necessário come-
morar o fato de se estar 
vivo. O consumo maior é 
também um demonstrati-
vo disso, que as pessoas 
voltaram a se permitir 
presentear e viverem 
bons momentos juntos 
apesar dos custos.



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

13 de agosto de 2022

13

No Brasil é comum 
encontrarmos agentes fi-
nanceiros, isto é, bancos e 
financiadoras cobrando ju-
ros estratosféricos em tor-
no de 1.000% de juros ao 
ano, nos contratos de em-
préstimo pessoal. Quando 
a pessoa está com o seu 
CPF negativado nos ban-
cos de devedores, como o 
Serasa, Boa Vista (SCPC) 
ou SPC, significa que não 
tem crédito no mercado, 
impossibilitando de obter 
financiamento com juros 
menores. 

Daí a pessoa busca em-
préstimos nas financiado-
ras e bancos que não faz 
análise e nem exige, para o 
empréstimo pessoal, a ne-
cessidade de ter o tal nome 
limpo, ou seja, restrições 
para contratar emprésti-
mos, seja para saldar uma 
obrigação ou para usar 
com uma situação urgen-
te que surgiu.  Na hora de 
assinar o contrato de em-
préstimo pessoal, sendo 
esse contrato chamado de 
“CONTRATO DE ADE-
SÃO”, está lá contido os 
juros mensal e anual, sen-
do esse contrato permito 
por lei, conforme aduz o 
artigo 54, do CDC, veja-
mos: 

Art. 54. Contrato de 
adesão é aquele cujas 
cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade 
competente ou estabeleci-
das unilateralmente pelo 

fornecedor de produtos ou 
serviços, sem que o con-
sumidor possa discutir ou 
modificar substancialmen-
te seu conteúdo. 

O comando legal con-
sumerista dá total legali-
dade a essas modalidades 
de contratos, porém, quan-
do a pessoa vai contratar 
deve ficar atentos as cláu-
sulas do contrato, pois o 
consumidor não terá pos-
sibilidade de discutir ou 
modificar seu conteúdo. 
Mas a pergunta é, mesmo 
sendo cláusulas que im-

põem ao consumidor juros 
elevadíssimos, não poderá 
o mesmo discutir as cláu-
sulas contidas no contrato 
visando a diminuição dos 
referidos juros?

A resposta está no nos-
so código consumerista, o 
CDC, em especial no ar-
tigo 51 e seus incisos, ga-
rantido que tais cláusulas 
contratuais são nulas de 
pleno direito, já no pará-
grafo 1º, e nos incisos do 
mesmo artigo, diz que: 

 § 1º Presume-se exage-
rada, entre outros casos, a 

vantagem que:
I - ofende os princípios 

fundamentais do sistema 
jurídico a que pertence;

II - restringe direitos 
ou obrigações fundamen-
tais inerentes à natureza 
do contrato, de tal modo 
a ameaçar seu objeto ou 
equilíbrio contratual;

III - se mostra exces-
sivamente onerosa para o 
consumidor, consideran-
do-se a natureza e conteú-
do do contrato, o interesse 
das partes e outras circuns-
tâncias peculiares ao caso.

No julgamen-
to do Recurso Espe-
cial: Resp 0047934-
66.2008.8.21.700 RS – No 
Acórdão prolatado, na le-
tra “d”, diz assim: 

É admitida a revisão 
das taxas de juros remu-
neratórios em situações 
excepcionais, desde que 
caracterizada a relação de 
consumo e que a abusivi-
dade capaz de colocar o 
consumidor em desvanta-
gem exagerada – art. 51, § 
1º. Do CDC.

Assim demonstrado, 

podemos dizer que as cor-
tes judiciais já pacificaram 
entendimento da abusi-
vidade de juros elevadís-
simos aos consumidores, 
sendo matéria de revisão 
e de até o estorno de va-
lores pagos em contratos 
dessa natureza. No pro-
cesso de número 1007669-
86.2018.8.26.0348, jul-
gado pela 23ª Câmara de 
Direito Privado do TJ/SP, 
decidiu pela revisão do 
contrato que cobrava juros 
de 1000% ao ano, e de de-
volução do valor em dobro 
pago em contrato de mú-
tuo bancário. 

Caso você esteja diante 
de uma situação dessa na-
tureza, ou conhece alguém 
que esteja pagando juros 
elevadíssimos, procure 
o Procon para abrir um 
processo, pois em alguns 
casos, temos tido êxitos e 
reduzidos juros dessa na-
tureza, caso a financeira ou 
o agente bancário se negar 
em rever essas taxas absur-
das de juros, você poderá 
ajuizar ação na justiça 
postulando a redução para 
juros de mercado que será 
bem menor do que esses 
juros em torno de 1000% 
ao ano. 

Antes de assinar um 
contrato dessa natureza, é 
bom pensar bem o que está 
fazendo, pois, contrair dí-
vidas dessa natureza, é um 
impacto enorme no orça-
mento do seu dia a dia.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

A ilegalidade dos juros abusivos em 
contrato de empréstimo pessoal

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

Via de regra o bem de 
família é impenhorável, 
porém, toda em toda re-
gra existem exceções.

A impenhorabilidade 
do bem de família tem res-
paldo na Lei n. 8.009/90, 

que em seu artigo 1º assim 
dispõe: “o imóvel residen-
cial próprio do casal, ou da 
entidade familiar, é impe-
nhorável e não responderá 
por qualquer tipo de dívi-
da civil, comercial, fiscal, 

previdenciária ou de outra 
natureza, contraída pelos 
cônjuges ou pelos pais ou 
filhos que sejam seus pro-
prietários e nele residam, 
salvo nas hipóteses pre-
vistas nesta lei”.

Ocorre que em 08 de 
março de 2022, a Segun-
da Seção do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), 
estabeleceu a tese de que 
é válida a penhora do 
bem de família de fiador 

dado em garantia em con-
trato de locação de imó-
vel, seja residencial ou 
comercial, nos termos do 
artigo 3º, inciso VII, Lei 
8.009/1990.

Portanto é admissível 

penhora de bem de famí-
lia do fiador de contrato 
de locação!

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

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocacia

O bem de família do fiador 
pode ser penhorado?
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Direitos

nutenção e, para perigo 
de todos, costumam rodar 
com passageiros além da 
lotação máxima permiti-
da. Ressalte-se que, além 
de todas as irregularida-
des, não há garantia ao 

consumidor quanto ao 
treinamento do motoris-
ta, que em função de sua 
pouca destreza poderá 
causar acidentes fatais.

Por fim, além de todos 
os inconvenientes cau-

sados ao consumidor, o 
serviço de transporte co-
letivo clandestino impac-
ta nos interesses de toda 
coletividade, uma vez que 
não recolhem imposto, 
empregam funcionários 

sem obedecer a legisla-
ção trabalhista e praticam 
concorrência desleal com 
empresas autorizadas, ra-
zões pelas quais devem 
ser fortemente evitados 
pelo cidadão.

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

O dever de se evitar o 
transporte coletivo clandestino

DIVULGAÇÃO

Reservamos o espaço 
dessa coluna para tratar-
mos de um dos principais 
problemas do consumi-
dor morador de grandes 
metrópoles: o transporte 
clandestino. Ao optar pela 
utilização de transporte 
público autorizado e fis-
calizado pelo poder públi-
co, o consumidor possui 
mecanismos para fazer 
valer seus direitos. Enun-
cia o Código de Defesa do 
Consumidor que é dever 
do fornecedor garantir a 
proteção da vida, saúde e 
segurança. Outro direito 
fundamental é o da infor-
mação, devendo a oferta 
de serviço garantir todo o 
saber necessário de forma 
correta e clara.

No caso específico 
do serviço de transpor-
te, é dever do fornecedor 
preservar o bom funcio-
namento do veículo, ga-
rantindo aos passageiros 
assentos adequados para 
uma boa jornada, bem 
como destinar lugares 
especiais para gestantes, 
idosos e pessoas com de-
ficiência. De igual forma, 
o veículo deve conter 

barras de proteção para 
apoio e janelas para ven-
tilação. No que tange às 
informações, antes de ser 
ofertada a corrida, o con-
sumidor deverá ser cien-
tificado do itinerário, ho-
rário e preço e duração do 
trajeto desejado.

Caso o serviço de 
transporte público seja 
prestado por concessio-
nárias ou permissioná-
rias, essas passarão a ser 
responsáveis por todo e 
qualquer dano que venha 
a ser causado ao consu-
midor, tendo ele direito 
ao pedido de reparação 
junto aos órgãos públicos 
de proteção ou ao Poder 
Judiciário. Ao escolher 
o transporte clandestino, 
é preciso que o cidadão 
faça uma reflexão se vale 
a pena abrir mão de seus 
direitos em detrimento de 
uma passagem mais bara-
ta ou de uma viagem mais 
curta. Por não serem au-
torizadas e fiscalizadas, 
as vans não passam por 
inspeção veicular, não 
possuem equipamentos 
obrigatórios de seguran-
ça, não passaram por ma-
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Saúde e Bem-estar
Os 10 piores alimentos 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

Na rotina do dia a dia 
a gente não percebe o que 
está comendo. O sabor, 
temperos usados, não 
pensa a origem do ali-
mento, qual a textura, que 
som faz ao mastigarmos, 
que cheiro tem, já experi-
mentou antes, que prepa-
rações podem ser feitas? 

Ou você é do tipo que 
apenas engole a comida? 
Sabe quando devoramos a 
comida e em pouco tem-
po parece que o estomago 
está vazio novamente?

Quando isso aconte-
ce é que estamos mesmo 
no automático, repetida-
mente realizamos uma 
refeição com o celular na 
mão, ou assistindo a TV, 
estamos mais estressados 
e não percebemos sequer 
nossa fome ou a sacie-
dade, e isso altera o pro-
cesso de digestão, a co-
municação do estômago 
e intestino com a mente 
prejudicando a satisfação 
e saciedade.

O seu cérebro vai en-
tender que caso um dia 
você venha a comer algum 
destes alimentos, você está 
agindo errado e deve ser 
castigado. Pense comigo, 
quase todas as pessoas, 

sabem o que devem ou 
não comer. Mas a grande 
maioria segue com grande 
dificuldade de ter uma ali-
mentação saudável.

Será que proibir é o 
suficiente para mudar seu 
relacionamento com a co-
mida? 

Afinal, onde temos so-
luções mágicas e radicais, 
que basta julgar alimen-
tos entre bons e ruins?

A atenção plena ao co-
mer, ou seja, comer com 
consciência e não de ma-
neira automática, pode 
mudar esta distorção. 
A intenção é conectar o 
corpo, a mente e as suas 

emoções, trazendo equi-
líbrio e reprogramando 
nosso comportamento 
alimentar.

E mesmo assim ocorre 
um crescimento contínuo 
de pessoas com obesi-
dade, diabetes, câncer, 
esteatose hepática, sín-
drome metabólica, dis-
biose intestinal, entre 
outras doenças. Aumen-
tam também os sinais de 
desnutrição e deficiências 
nutricionais, tais como: 
queixas de unhas fracas, 
queda de cabelo, cansa-
ço, depressão e outros 
considerações sobre sua 
saúde física e mental.

Ao classificar o ali-
mento você não está 
olhando e desenvolvendo 
novas habilidades para 
ser capaz de escolher 
com amorosidade e segu-
rança, está aumentando e 
ampliando as distorções 
cognitivas e crenças que 
da boca apara fora é que 
esta o perigo a sua dieta. 
Quando na verdade, suas 
atitudes são o resultado 
do seu programa mental.

Comprar, higienizar, 
preparar, comer, saborear 
sem perder o prazer são 
habilidade que a técni-
ca do Mindfull Eating e 
Comer Consciente usam 

para que você alinhe 
pensamentos e emoções 
e gere novas conexões e 
restabeleça o corpo sau-
dável.

Eu criei o programa 
4 Summer, com base 
no corpo mental, físico 
(biológico, metabólico e 
fisiológico), emocional 
e astral (energético) que 
definem um programa 
terapêutico para restabe-
lecer o comer intuitivo, 
peso e estado de saúde.

Mas eu fosse fazer uma 
lista, faria das 10 coisas 
importantes sobre o 
comer:
1- Não faça lista de proi-
bidos, a não ser que real-
mente tenhas uma doença 
grave e se justifique;
2- Aprenda a perceber, 
sentir e conhecer sua 
fome e saciedade; 
3- Aprenda a perceber, 
sentir e conhecer suas 
emoções e pensamentos;
4- Escolha uma metodo-
logia científica para ge-
rar resultado adequado e 
seguro - um nutricionista 
qualificado vai te auxiliar; 
5- Quais as suas crenças e 
gatilhos? 
6- Quais as suas necessi-

dades de nutrientes, com-
postos bioativos, hidra-
tação, calorias e outros 
compostos;
7- Quais as suas preferên-
cias e escolhas sobre ali-
mentação? 
8- Elimine a culpa; Treine; 
9- Não foque na promes-
sa de resultado e sim em 
você e como este proces-
so é para você;
10- Consulte um nutri-
cionista com abordagem 
comportamental e que 
domine bioquímica e me-
tabolismo.

A mudança de com-
portamento é complexa, 
exige técnica para identi-
ficar o comportamento e 
trilhas neurais, e adaptar 
a cada pessoa conforme 
sua experiência. 

Desligue seu julga-
mento, entenda a integra-
ção entre comer e com-
posição dos alimentos 
e dieta habitual. Com o 
acolhimento certo, ciên-
cia e experiência clínica 
o nutricionista vai ajudar 
a você ter resultados ver-
dadeiros e sustentáveis, 
reaprender a comer, ter 
autocontrole e entender o 
processo de mudança cor-
poral que tanto almeja.

Crie uma lista dos 10 piores alimentos. 
Pronto? Agora leia esta matéria
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Dia dos pais e varejo

O Dia dos Pais é uma 
data que movimenta con-
sideravelmente o varejo. 
Um levantamento fei-
to no ano passado pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), em parceria 
com a Offerwise, consta-
tou que 67% dos consu-
midores tinham intenção 
de comprar presentes 
para os pais. Porém, para 
um e-commerce ter bom 

desempenho, é preciso 
oferecer segurança, além 
de boas ofertas, já que 
falhas e vulnerabilidades 
podem expor informa-
ções sensíveis dos clien-
tes, como dados de cartão 
de crédito.

De acordo com o Mas-
sachusetts Institute of 
Technology, o volume 
de vazamento de dados 
cresceu 493% nos últi-
mos dois anos. “Deve-se 
buscar apoio consultivo 
para uma análise profun-

da e imparcial dos riscos, 
além da criação de um 
plano de ação para atacar 
rapidamente os pontos le-
vantados, criando cama-
das de segurança neces-
sárias que irão proteger 
os dados armazenados”, 
alerta Gustavo Pisani, di-
retor de varejo no Grupo 
FCamara, ecossistema de 
tecnologia e inovação que 
potencializa a transfor-
mação dos negócios ao 
prover desenvolvimento 
e soluções tecnológicas.
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Graças à pesquisa, Mato Grosso terá limão tahiti resistente à gomose
O potencial do esta-

do de Mato Grosso para 
a produção de alimentos 
esbarra, para algumas cul-
turas, na falta de informa-
ção e de tecnologias apro-
priadas para as condições 
locais. Para a citricultura, 
a falta de porta-enxertos 
resistentes à doença fún-
gica gomose era um limi-
tante. Mas essa realida-
de começa a mudar com 
uma pesquisa coordenada 
pela Embrapa em parceria 
com o Instituto Federal de 
Mato Grosso (IFMT), a 
Empresa Mato-Grossense 
de Pesquisa, Assistência e 
Extensão Rural (Empaer) 
e a Prefeitura de Guarantã 
do Norte.

A primeira fruta a ter re-
sultados mais consistentes 
é a lima ácida tahiti, conhe-
cida pelos consumidores 
como limão tahiti. Dois ex-
perimentos realizados em 
Sorriso (MT) e Guarantã 
do Norte (MT) confirma-
ram que as características 
da copa são determinadas 
pelo porta-enxerto, porém, 
os frutos não sofreram in-
fluência. Os ensaios gera-
ram informações relevan-
tes sobre porta-enxertos 
que proporcionam maior 
vigor vegetativo e volume 
de copa. Já a avaliação dos 
frutos mostrou que eles 
possuem as características 
desejadas pela indústria e 
pelo mercado internacio-
nal, possibilitando não só 
o atendimento ao mercado 
local, como também a ex-
portação.

Os experimentos fo-
ram instalados em 2016, 
nos campi do IFMT nos 
dois municípios. Em Sor-
riso, no bioma Cerrado, 
e em Guarantã do Norte, 
no bioma Amazônia. Ao 
todo, foram testados 14 
porta-enxertos entre op-
ções comerciais e novos 
híbridos não comerciais 
desenvolvidos pela Em-
brapa Mandioca e Fruti-
cultura (BA). Eles foram 
comparados com o limo-
eiro cravo, porta-enxerto 
mais utilizado na cultura, 
mas que apresenta alta 
suscetibilidade à gomose 
de Phytophthora.

De acordo com as ava-
liações, os porta-enxer-
tos comerciais citrumelo 
“Swingle” e os citranda-
rins “Índio” e “San Die-
go” induziram os maiores 
volumes de copa e índice 
de vigor vegetativo. Já os 
porta-enxertos TSKC x 
(LCR x TR) – 059 (BRS 
Bravo), em Sorriso, e LRF 
x (LCR x TR) – 005, em 
Guarantã do Norte, indu-
ziram as menores alturas 
às copas da limeira-ácida. 

“Buscamos os mate-
riais que vão alcançar 
maior produtividade. No 
caso, serão aqueles que 
têm uma copa maior. Po-
rém, alturas menores faci-
litam todo o manejo e tra-
to cultural. O que a gente 
almeja é um porta-enxerto 
que, mesmo desenvol-
vendo um porte menor, 
tenha uma produtividade 

maior”, explica o pesqui-
sador da Embrapa Agros-
silvipastoril, Givanildo 
Roncatto. 

As avaliações são feitas 
a cada seis meses, quando 
são mensurados altura da 
planta, diâmetro de tronco 
do porta-enxerto, diâmetro 
do tronco do enxerto, rela-
ção de incompatibilidade 
entre porta-enxerto e en-
xerto, diâmetro e volume 
de copa e o índice de vigor 
vegetativo. A expectativa 
é que as medições conti-
nuem até que as plantas 
completem dez anos.

Seis anos após o plantio, 
somente o porta-enxerto 
testemunha apresentou sin-
tomas de gomose. Porém, 
Roncatto diz que é preciso 
ter cautela e que a observa-
ção continue para ter cer-
teza de que nenhum deles 
será suscetível à doença. 

Segundo ele, é pos-
sível que, ao fim da pes-
quisa, não seja indicado 
apenas um, mas quatro 
ou cinco porta-enxertos 
com recomendação de 
uso na região. Esse resul-
tado ampliará as possibi-
lidades para produtores 
locais, sobretudo consi-
derando que Mato Gros-
so não tem ocorrência de 
outras doenças de grande 
relevância na citricultura, 
como Citrus Greening, ou 
Huanglongbing (HLB).

Frutos
Para garantir que os 

frutos produzidos atinjam 
os parâmetros de quali-
dade de interesse para o 
mercado, a pesquisa ava-
liou as limas ácidas tahi-
ti produzidas nos dois 
experimentos. A partir 
do quarto ano de plantio, 
quando começou a produ-
ção, foram levantadas in-
formações sobre compri-
mento, diâmetro e massa 
dos frutos; rendimento de 
suco, teor de sólidos so-
lúveis totais, acidez total 
titulável e vitamina C.

No experimento de 
Guarantã do Norte não foi 
observada diferença entre 
os frutos produzidos sob 
diferentes porta-enxertos. 
Com diâmetro médio de 
59,48 milímetros (mm), 
os frutos colhidos na safra 
2020 estariam classificados 
como grandes nas Normas 
de Classificação da Cea-
gesp, uma vez que estão 

acima de 56 mm. O peso 
médio de 116 gramas (g) 
também é superior às 100 
g preferidas pelo mercado. 

Outro aspecto de des-
taque dos frutos produ-
zidos naquele município 
foi o teor de rendimento 
de suco, com 48,09% de 
média, superior aos 35% 
exigidos para consumo in 
natura e aos 40% exigidos 
pela indústria.

Já em Sorriso, houve 
diferença estatística nos 
frutos produzidos sob os 
diferentes porta-enxertos, 
podendo separá-los em 
dois grupos. Um, estatis-
ticamente igual à testemu-
nha e outro com caracterís-
ticas um pouco inferiores. 
Entretanto, os dois grupos 
apresentaram diâmetro e 
peso dentro das caracterís-
ticas desejadas pelo mer-
cado. Em relação à massa, 
o grupo que não diferiu 
da testemunha pesou em 
média 115,65 g e o outro 
pesou em média 102,48 g. 
Já o diâmetro médio dos 
frutos foi de 58,33 mm, 
com variação entre 55,05 
mm e 60,55 mm. O rendi-
mento de suco apresentou 
média de 39,14%, abaixo 
dos 40% demandados pela 
indústria.

“Em pesquisas como 
essa, o mais importante é 
verificar que as caracterís-
ticas dos frutos não tive-
ram interferência dos por-
ta-enxertos. De maneira 
geral, os frutos produzi-
dos em Guarantã do Nor-
te e em Sorriso atendem 
às demandas do mercado 
nacional em termos de co-
loração, tamanho e quan-
tidade de suco”, explica a 
pesquisadora da Embrapa 
Sílvia Campos.

Limão tahiti em Mato 
Grosso

Embora seja uma po-
tência agrícola e líder 
nacional na produção 
de grãos e carne, Mato 
Grosso é insuficiente na 
produção de hortaliças e 
frutas. No caso dos citros, 
de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o es-
tado produz apenas cinco 
mil toneladas, em aproxi-
madamente 700 hectares 
(ha). Dessa área, apenas 
341 ha são cultivados com 
limões e limas-ácidas. A 
produção não é suficiente 

para atender ao mercado 
interno, sendo necessário 
importar de outros esta-
dos brasileiros. 

Um dos entraves para a 
produção de citros é a au-
sência de porta-enxertos 
adaptados às condições de 
clima e solo do estado. O 
limoeiro cravo, porta-en-
xerto usado em cerca de 
80% dos pomares comer-
ciais, é altamente suscetí-
vel à infecção e à dissemi-
nação do fungo causador 
da gomose dos citros, 
apesar de ser tolerante à 
seca, desenvolver-se bem 
em solos arenosos, apre-
sentar tolerância à tristeza 
dos citros, induzir à pre-
cocidade e à alta produ-
tividade e gerar frutos de 
qualidade. 

A viabilização de ou-
tras opções de porta-en-
xertos resistentes à do-
ença, com bom potencial 
produtivo e com frutos de 
qualidade, abre possibi-
lidades de produção por 
agricultores familiares da 
região Norte do estado.

De acordo com o ex-
tensionista da Empaer 
Thiago Tombini, o limão 
tahiti é cultivado na região 
geralmente em pequenas 
propriedades, com tama-
nho de até 5 ha e até 100 
plantas. Porém, no muni-
cípio de Sinop há produ-
tor com mais de mil pés, a 
maior parte já com mudas 
produzidas pela Empaer 
com porta-enxertos usa-
dos na pesquisa.

A produção atual é toda 
absorvida pelo mercado 
local, porém, insuficiente 
para suprir a demanda de 
cidades emergentes como 
Sinop, Sorriso, Lucas do 
Rio Verde, Nova Mutum 
e outras regiões do esta-
do. A viabilização de no-
vas rotas de escoamento 
da produção permite até 
mesmo se pensar em ex-
portação. O município de 
Guarantã do Norte, por 
exemplo, está a 765 km do 
porto de Miritituba (PA), 
enquanto a distância até a 
Ceagesp, em São Paulo, é 
de 2.200 km. 

Porém, para a expor-
tação e atendimento a 
mercados maiores, será 
necessária a reunião de 
pequenos produtores em 
cooperativas, de forma a 
organizar a oferta, man-
tendo a regularidade de 
fornecimento demandado 
pelo mercado.

Pesquisa, ensino, 
extensão e solidariedade

A parceria entre a Em-
brapa e o Instituto Federal 
de Mato Grosso traz re-
sultados maiores do que 
somente o avanço do co-
nhecimento e desenvolvi-
mento de tecnologias para 
os produtores. Ao instalar 

os experimentos nos cam-
pi da instituição de ensi-
no, o projeto permite am-
pliar a aprendizagem dos 
alunos. 

De acordo com o pro-
fessor Sandro Caravina, 
em Guarantã do Norte, os 
alunos do segundo ano do 
curso técnico em Agrope-
cuária são responsáveis 
por desenvolver atividades 
no projeto e participam de 
aulas práticas que incluem 
podas, controle de doenças, 
manejo integrado de pragas 
e colheita. Além do apren-
dizado, a turma fica com 
metade da renda da comer-
cialização para ser usada 
no custeio da formatura. A 
outra metade é usada para 
compra de insumos e fer-
ramentas para aplicação na 
própria pesquisa.

“Dentro do projeto já 
foram feitas ações de ex-
tensão e de pesquisa. Vi-
sitamos produtores para 
fazer assistência técnica, 
levamos os resultados 
para eles e os trazemos 
para conhecerem o expe-
rimento e o manejo que é 
feito”, explica o professor 
Caravina, que desenvolve 
seu doutorado com a lima 
ácida tahiti.

O professor conta que 
cerca de um terço da pro-
dução é doada para insti-
tuições que prestam assis-
tência social no município.

Fonte: 
-Graças à pesquisa, Mato 

Grosso terá limão tahiti re-
sistente à gomose  – REVIS-
TA CULTIVAR – Newsletter 
01/08/2022.

https://revistacultivar.com.
br/noticias/gracas-a-pesquisa-
-mato-grosso-tera-limao-tahiti-
-resistente-a-gomose?utm_me-
dium=email 

VAMOS ENTENDER 
O QUE É E PARA 
QUE SERVE O CCIR.

Estamos chegando ao 
prazo final para a emis-
são do CCIR que se dará 
no dia 16 de agosto, mas 
é comum ainda muitos 
terem dúvidas de como 
fazer e o que é de fato se 
trata o CCIR, então neste 
artigo de uma forma bre-
ve, vamos abordar o tema.

O QUE É O CCIR?
O Certificado de Ca-

dastro de Imóvel Rural 
(CCIR) nada mais é que 
um documento que é 
expedido pelo INCRA 
(Instituto Nacional de 
Colonização e Refor-
ma Agrária) que contém 
diferentes informações 
como por exemplo, a 
área do imóvel, a sua 
classificação fundiária, 

georreferenciamento, 
certificação, localização, 
proprietários e outras.

PARA QUE 
SERVE? 

O CCIR é indispen-
sável para diversas ativi-
dades que o proprietário 
queria realizar, como ar-
rendar, hipotecar, des-
membrar, venda ou pro-
messa de venda, partilha, 
crédito e demais.

A sua finalidade é es-
tritamente cadastral, não 
tendo então poder de le-
gitimar o direito de pos-
se ou mesmo domínio e 
deve ser atualizado anu-
almente. 

QUEM DEVE 
EMITIR? 

Qualquer titular de 
propriedade rural preci-
sa realizar o Cadastro de 

Imóveis Rurais (CAFIR) 
que é requerido pela Re-
ceita Federal do Brasil, 
tendo este em mãos, o 
proprietário poderá pagar 
e fazer a declaração do 
Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Rural 
(ITR) – ressalto que há 
possibilidade de alguns 
imóveis ficarem isentos 
deste imposto – e a partir 
disto estará apto a emitir 
o CCIR.

Vale ressaltar que em 
caso de dúvidas sobre 
como proceder para a 
regularização fundiá-
ria, não se limitando à 
solução de pendências 
registrais, cadastrais e 
declaratórias, é sempre 
importante a busca de 
um profissional especia-
lista com a finalidade de 
se evitar possíveis puni-
ções. 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

CCIR – Certificado de cadastro 
de imóvel rural

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
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Esporte Morungabense

Categorias de base do Guarani FC estreiam no 3º União 
Cup e no Campeonato Paulista neste fim de semana

Esportes

DIVULGAÇÃO

UNIÃO CUP 2022: 
Neste final de semana as 
categorias de base do Gua-
rani FC começam uma 
longa jornada por meio 
de duas competições e de 
alto nível. No sábado, 13, 
tem início o 3º União Cup 
qual conta com 13 agre-
miações, quatro categorias 
e 42 equipes que estarão se 
enfrentando até dia 04 de 
dezembro. 

Em sua primeira fase a 
terceira edição do União 
Cup contará com dois 
grupos (A e B), onde as 
equipes jogarão dentro do 
próprio grupo no sistema 
de ida e volta, classifican-
do-se as quatro equipes 
mais pontuadas de cada 
grupo para a segunda fase. 
Já na segunda fase haverão 
os cruzamentos dos grupos 

(1º Ax4º B, 2º Ax3º B,  1º 
Bx4º A e o 2º Bx3º A) em 
jogos de ida e volta, sendo 
que as equipes com melho-
res campanhas (1º e 2º co-
locados) terão a vantagem 
de fazer o segundo jogo 
em casa. 

As equipes vencedoras 
passam para a terceira fase 
(semi-final) que também 
será disputada em jogos 
de ida e vota. As equipes 
que forem derrotadas nas 
semi-finais irão disputar 
as finais da série prata e 
as equipes vencedoras irão 
disputar as finais da série 
ouro. Sendo assim, tanto 
as finais prata e ouro serão 
disputadas em jogo único, 
campo neutro e local a ser 
definido pela comissão or-
ganizadora. No geral serão 
11 cidades sedes, Morun-

gaba, Itatiba, Americana, 
Sumaré, Santa Barbara 
D’oeste, Paulínia, Porto 
Ferreira, São Carlos, Li-
meira, Rio Claro e Con-
chal.

Esse ano a competição 
terá algumas novidades, 
entre elas, a terceirização 
das arbitragens que certa-
mente irá facilitar a logís-
tica para as comissões téc-
nicas, as premiações para 
os artilheiros e goleiros 
menos vazados da compe-
tição que receberão como 
prêmio individual um re-
lógio personalizado da 
competição ofertados pela 
empresa Magnum. Confira 
os grupos. 

GRUPO A: Guarani FC, 
SC 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. 

Confira abaixo as duas 
primeiras rodadas da 
competição:
1ª Rodada – Sábado, 13
Unidos do Cordenonsi x Na 
Cara do Gol (Americana)
SC Paulínia x Sumaré AC 
(Paulínia)
Guarani FC x Itatiba EC/
SBFC (Morungaba)
A E Velo Clube x Atlétic 
Academy (Rio Claro)
Talentus Sporting x Rio 
Claro FC (Porto Ferreira)
União Barbarense x Inde-
pendente FC (Santa Bar-
bara D’oeste)

Guarani FC enfrenta 
Amparo pelo Campeona-
to Paulista de Futebol de 
Base sub 11 e 13

CAMPEONATO PAU-
LISTA: O tão esperado 
Campeonato Paulista de 
Futebol de Base, que não 
era realizado desde 2019 
devido a pandemia, teve 
início no ultimo final de 
semana, porém o Guarani 
FC ficou de folga na roda-
da e fará sua estreia nes-
te domingo, 14, contra o 
Amparo AC em Aguas de 
Lindóia no CT do Brasilis 
FC. Além de Guarani FC 
e Amparo AC, ainda com-
põem o grupo 6 as equipes 
do Itapirense, Guaçuano e 
Brasilis. 

A competição será dis-
putada em dois turnos e 
classificam-se para a se-

gunda fase as três equipes 
melhores pontuadas de 
cada grupo. A expectativa 
e o objetivo da comissão 
técnica primeiramente é se 
classificar para a segunda 
fase, depois brigar pela 1ª 
colocação do grupo para 
obter a vantagem de deci-
dir a segunda fase em casa. 
Na rodada de abertura o 
Amparo AC recebeu o Ita-
pirense e o Brasilis rece-
beu o Guaçuano. Confiram 
a rodada completa.
09h - Guarani  X Amparo 
(Sub 11) - Aguas de Lin-
dóia
10h30 - Guarani  X Am-
paro (Sub 13) - Aguas de 
Lindóia
09h - Itapirense X Brasilis 
(Sub 11) - Itapira
10h30 - Itapirense X Bra-
silis  (Sub 13) - Itapira   

Equipe sub 13
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Esporte Morungabense

Esportes

Helô Pinheiro, eterna 
Garota de Ipanema, visita 
categorias de base do 
Guarani FC

Prof. Julio do 
Vadu

VISITA ILUSTRE: 
A eterna musa do verão, 
inspiradora de Tom Jo-
bim e mundialmente co-
nhecida como a garota 
de Ipanema, a ex modelo 
e atual apresentadora de 
tv “Helô Pinheiro” este-
ve visitando as catego-

rias de base do Guarani 
FC em Morungaba no 
ultimo final de semana 
juntamente com seu fi-
lho Fernandinho, o qual, 
teve a oportunidade de 
bater uma bolinha com 
os atletas da categoria 
sub 14 do bugre.
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Carrapato, uma grande 
ameaça a saúde de seu pet

Apesar de muitos acha-
rem que o carrapato só tem 
em zonas rurais, estão en-
ganados. As zonas urbanas 
do País não estão livres 
desta enfermidade. 

O carrapato Rhipi-
cephalus sanguineus está 
presente em praticamente 
todas as áreas urbanas do 
Brasil e é responsável pela 
transmissão de doenças 
como erliquiose, babesio-
se, anaplasmose Ele fre-
quentemente é responsável 
por grandes infestações 
que provocam danos seve-
ros aos animais, podendo 
causar anemia e até mes-
mo levá-los à morte. A se-
guir, vamos explorar mais 
detalhes sobre esta praga 
perigosa e descobrir quais 
os métodos mais efetivos 
para evitar que eles colo-
quem a saúde de nossos 
melhores amigos em risco.

Como agir em uma in-
festação de carrapatos

Durante cada fase de 
vida do carrapato (larva, 
ninfa e adultos), ele pas-
sa apenas alguns dias se 
alimentando no cão, para 
depois de desprender dele 
e se esconder em alguma 
fresta na parede, ou seja, 
os carrapatos nunca fazem 

as mudanças de fase no 
corpo do animal, sempre 
acontece no ambiente

Estima-se que os car-
rapatos presentes no cão 
representam no máximo 
5% da população total 
naquele ambiente. O fato 
de 95% da população es-
tar escondida no ambien-
te e não no cão significa 
que apenas um tratamen-
to carrapaticida no ani-
mal não é suficiente para 
lidar com uma infestação, 
por mais eficaz que seja o 
medicamento.

É necessário um trata-
mento simultâneo no cão 
e no ambiente. Nos cães, 
o ideal é a utilização de 
produtos carrapaticidas de 
longa ação que protegem o 
animal contra novas infes-
tações e, ao mesmo tem-
po, impedem que novos 
carrapatos retornem ao 
ambiente. Já no ambiente, 
é necessário realizar um 
tratamento com produtos 
carrapaticidas específicos 
para o tipo de carrapato 
encontrado no cão.

Esse tratamento dura 
pelo menos três meses e 
deve ser aplicado priori-
tariamente nos locais de 
maior frequência do cão, 

DIVULGAÇÃO

em especial onde ele passa 
a noite, com foco em can-
tos, frestas, buracos, atrás 
de quadros, no interior de 
móveis e em quaisquer 
locais que possam servir 
como esconderijo para os 

carrapatos.
Vale ressaltar também 

que o carrapato também 
é uma zoonose, ou seja, 
também pode transmitir 
doenças a nós humanos se 
estiver contaminado, por 

exemplo, com a bactéria 
da febre maculosa. Por 
isso a ação de prevenção 
de carrapatos em seus pets 
é de suma importância 
para ambas as partes.

No entanto, procure 

SEMPRE O MÉDICO 
VETERINÁRIO para sa-
ber quais condutas seguir 
para manter seu pet sau-
dável e longe dos carrapa-
tos. Prevenção é um ato de 
amor e carrapato mata.
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Visto físico para o Mé-
xico passa a ser exigido 
a partir de 18/08/2022; 
como obter?

A notícia traz novida-
des em todo o processo. 
Para começar, quem quiser 
o visto terá de ir até as uni-
dades do consulado mexi-
cano nas cidades de São 
Paulo ou Rio de Janeiro 
ou, então, se dirigir à em-
baixada, em Brasília (DF). 
Pelo menos por enquanto, 
não é possível obter o do-
cumento on-line.

Ao mesmo tempo, to-
dos(as) terão de pagar uma 
taxa de US$48. Hoje, o va-
lor corresponde a mais ou 
menos R$250. No entanto, 
tenha em mente que o va-
lor pode mudar pra cima 
ou pra baixo por conta da 
oscilação do câmbio.

De modo geral, as eta-
pas são bastante simples. 
Porém, como se trata de 
uma medida nova, é preci-
so ter paciência, sobretudo 
em função do grande volu-
me de pessoas e, também, 
à escassez de algumas in-
formações.

1. Acesse o site sre.
gob.mx. Vai aparecer uma 
mensagem em espanhol 
perguntando se você está 
a fim de realizar algum 

trâmite no México ou por 
meio de algum consulado. 
Clique nesta última opção 
(será o quadradinho da di-
reita).

2. Você terá de clicar em 
“crear cuenta” para criar 
um cadastro. Uma ficha 
deve aparecer na tela, soli-
citando dados como nome, 
país, e-mail e em qual con-
sulado você deseja ir, entre 
outros. Você também vai 
precisar definir uma senha. 
Pense em uma senha forte, 
de preferência com carac-
teres especiais e números, 
pois o sistema não aceita 
senhas consideradas “fra-
cas”.

3. Fique de olho no 
e-mail que você utilizou 
para fazer o cadastro. Isso 
porque você terá de validar 
a sua conta para poder dar 
sequência ao processo.

4. Agende quando será 
a sua ida até o consulado 
ou embaixada. Para tanto, 
clique no botão “Progra-
mar”. Vai aparecer na tela 
o endereço do consulado 
localizado na cidade que 
você selecionou no cadas-
tro. Clique em “Seleccio-
nar”, depois em “Aceptar” 
e, em seguida, em “Conti-
nuar”.

5. O sistema vai pedir 

que se inclua a Clave Úni-
ca de Registro de Pobla-
ción, que é como o RG 
para os(as) mexicanos(as). 
Como estrangeiros(as) não 
têm este número, clique 
na opção “Agregar manu-
almente” e insira os dados 
que forem solicitados. De-
talhe: tenha o passaporte 
em mãos. Nota: fizemos 
o passo a passo até aqui, 
mas o sistema parecia não 

aceitar as informações e, 
portanto, não permitiu que 
seguíssemos. Vamos conti-
nuar tentando para atuali-
zar as informações a partir 
desta etapa. 

6. Conforme aparece 
no próprio site do consu-
lado do México, os(as) in-
teressados(as) devem ir até 
o consulado ou embaixa-
da no dia estipulado. En-
tretanto, é preciso levar o 

número do agendamento e 
alguns documentos. Entre 
eles estão o formulário de 
solicitação do visto com 
foto 3×4, comprovação do 
pagamento da taxa e origi-
nal e cópia de alguns do-
cumentos. São eles: pas-
saporte; comprovante de 
emprego e contracheque 
ou Declaração Comproba-
tória de Percepção de Ren-
dimentos (Decore), ambos 
dos últimos três meses; ex-
tratos bancários (também 
dos últimos três meses); e 
documentos que compro-
vem a posse de um imóvel 
(se houver).  

Conseguiu o visto? Ma-
ravilha! Ele terá validade 
de 180 dias a partir da data 
de emissão, OK?

No momento da entre-
vista, menores de 18 anos 
precisam estar na com-
panhia de ambos os pais. 
Os(as) responsáveis, por 
sua vez, terão de apresen-
tar comprovação de filia-
ção. Isso inclui original e 
cópia das identidades dos 
pais e a certidão de nasci-
mento dos(as) filhos(as).

Cumpra todas as eta-
pas com atenção, já que o 
visto pode ser negado caso 
a pessoa não porte algum 

documento, por exemplo. 
Mas, se isso acontecer, 
sem desespero: você pode 
fazer um reagendamento e 
passar por uma nova análi-
se após 90 dias.

Todo mundo precisa ti-
rar o visto?

Não! Algumas pessoas 
estão isentas desta obriga-
ção. São elas:

– Quem tiver visto váli-
do e vigente para os EUA, 
Canadá, Grã-Bretanha, 
Irlanda do Norte, Japão e 
Reino Unido, bem como 
para qualquer outro país 
que faça parte do Tratado 
de Schengen;

– Pessoas que sejam re-
sidentes permanentes nos 
EUA, Canadá, Grã-Breta-
nha, Japão, Reino Unido 
e Irlanda do Norte. Além 
disso, o visto não é exigido 
de quem morar em algum 
país que faça parte do Tra-
tado de Schengen, assim 
como em um dos países 
que integram a Aliança do 
Pacífico (Chile, Colômbia, 
México e Peru).

A importância de con-
tratar uma agência de via-
gens, deixa mais seguro 
menos burocrático.

Turismo

Vanessa Novais Fernandes
Turismóloga formada com mais de 15 

anos de experiencia no turismo.
Proprietária da Agencia Inova Tur 

Jaguariúna.

Quem tem uma viagem marcada, ou 
pretende viaja para o México, essa 
informação é para você!

DIVULGAÇÃO
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Um dia sem cumprir com o que você se comprometeu a fazer é um dia a mais entre você 
e seu objetivo. Vontade de dormir um pouco mais pela manhã, de furar a dieta ou pular 
o treino todos temos. Bom, pelo menos eu tenho. Mas sei que isso só vai me distanciar 
do meu objetivo.
É preciso colocar na balança o valor que as coisas custam na sua vida. Porém, eu mes-

ma, nunca vi ninguém conseguir algo com a bunda sentada no sofá. É preciso trabalho, 
determinação, fé, consistência e força para fazer o que tem que ser feito. 
Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é difícil, pois isso é crença. 
E eu creio que as coisas que estão em movimento trazem retorno. Siga, persista e não 
desista.

Vale o que custa

Bem, vamos pensar desta forma: a im-
portância que você dá a algo ou alguém 
é demonstrada na forma como você se 
apresenta. Se você considera o seu em-
prego e as pessoas a sua volta impor-
tante você vai cuidar da sua aparência, 
da melhor forma possível, para poder 
se apresentar naquele emprego ou no 
casamento, aniversário, confraterniza-
ção de alguém que seja próximo ou im-
portante no seu meio. 
Por exemplo, se a pessoa é importante 
pra você, mesmo que a comemoração 
seja simples você vai se preocupar com 
a sua aparência porque no fundo a be-
leza importa, traz harmonia e leveza. 
Também não podemos esquecer que o 
ser humano é visual esse fato é compro-

vado cientificamente, portanto, assim 
que entramos em qualquer lugar va-
mos ser julgados e avaliados pela nossa 
aparência em segundos. Sim, sim, sim! 
Em segundos. E não se engane, são 
poucos segundos, para ser mais exata 7 
segundos!
Portanto, quando vamos nos encontrar 
com pessoas que amamos e vamos a 
um evento ou compromisso importan-
te, queremos oferecer nosso melhor e 
cuidar da nossa aparência é uma forma 
de demonstrar os nossos sentimentos e 
também alcançar nossos objetivos por 
meio da nossa apresentação.
Então, sim, a aparência importa, mas 
porque ficamos com receio de admitir?
Fica a pergunta para refletir.

A aparência importa?

Fabi Franco
@fabi_franco

Marcas e patentes
Vitória Savioli 

É fato que nem todos empresários ou empreendedo-
res tem pleno conhecimento sobre propriedades in-
telectuais de sua empresa. Mas, temas como marcas 
e patentes costumam gerar dúvidas, e na coluna de 
hoje, nosso objetivo é fixar em sua cabeça as suas 
diferenças.
Uma marca é um sinal distintivo que diferencia uma 
empresa da outra. Ou seja, uma marca bem conso-
lidada tem o potencial de diferenciar os produtos e 
serviços do restante do mercado. Com isso, o con-
sumidor pode criar vínculos afetivos com as marcas 
que mais se identifica.
No Brasil existe uma regra: apenas marcas visual-
mente perceptíveis podem ser registradas, portan-
to, mesmo se sua marca tiver um sinal distintivo 
sonoro, você não poderá registrar por não ter apelo 
visual. 
A patente é um título de propriedade que se dá a 
uma invenção ou modelo de utilidade. Portanto, 
não tem nada a ver com uma marca, diferente do 
que muitos pensam. 
Uma invenção para ser patenteada precisa reunir 3 
requisitos: novidade, atividade inventiva e aplica-
ção industrial. Assim, a patente é diferente da mar-
ca, pois protege outro tipo de propriedade intelec-
tual de um empresário. 
Como diferença mais importante, a marca quando 
registrada impede que outras pessoas utilizem sua 
marca. A patente patenteada impede que outras 
pessoas produzam, utilizem e vendam seu produto 
patenteado sem sua autorização prévia. 
Caso você tenha interesse em registrar sua marca, 
entre em contato pelo @covissiadvocacia
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2022 

 
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 001/2022, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 12 de agosto de 2022 à 18 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 001/2022. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FUNÇÃO: Assistente Social 30h – Amparo 
Classificação Candidato 
01º Denis De Jesus Eduardo De Souza 

 
FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 12x36h – Amparo  

Classificação Candidato 
01º Andreia Cristina Asterio 

 
Holambra, 12 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 001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 12 de agosto de 2022 à 18 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: Assistente Administrativo 40h - Cosmópolis 
Classificação Candidato 
19º Giniane Ferreira Mota 
20° Joyce Novais Silva  
21º Ellen Barbosa Bressan  
22º Brenda Jullie Nunes dos Santos 

 
Holambra, 12 de agosto de 2022 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2022 

 
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 001/2022, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 12 de agosto de 2022 à 18 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 001/2022. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FUNÇÃO: Ajudante Geral 40h – Holambra  
Classificação Candidato 
01º Elisangela Cristina Sampaio Chichem  

FUNÇÃO: Servente Geral 12x36h – Holambra  
Classificação Candidato 
01º Edmar Regolin 
02º Aline Ribeiro Gomes 

FUNÇÃO: Vigia para a área de saúde 12x36h – Holambra  
Classificação Candidato 
01º Adeilton Alves De Oliveira 

FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo 40h – Holambra  
Classificação Candidato 
01º Caroline Sobolewska De Lima Horvath 

FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 12x36h – Holambra  
Classificação Candidato 
01º Maximilian De Andrade 
02º Rodrigo Olegário De Almeida Silva 

FUNÇÃO: Enfermeiro 40h – Holambra  
Classificação Candidato 
01º Glaucia Regina Correa Re 
02º Nathalia Helena Caetano Brizante 

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 12x36h – Holambra  
Classificação Candidato 
01º Juliana Cristina Bueno De Camargo 

 
Holambra, 12 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 001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 12 de agosto de 2022 à 18 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 
03º Gustavo Porfírio De Araújo 
04° Iris Clemente De Oliveira Bellato  

 
Holambra, 12 de agosto de 2022 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2022 

 
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 001/2022, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 12 de agosto de 2022 à 18 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 001/2022. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40h – Cosmópolis 
Classificação Candidato 
01º Luciana De Paula Araújo Gomes  
02º Larissa Gonçalves  

 
Holambra, 12 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 12 de agosto de 2022 à 18 de agosto de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarílis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

FUNÇÃO: Farmacêutico 40h – Jaguariúna  
Classificação Candidato 
07º Celsa Raquel Villaverde Melgarejo 

 
Holambra, 12 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 001/2021, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 12 de agosto de 2022 à 18 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 
13º Lani Bielça 
14º Felipe Liguori Sia  

 
FUNÇÃO: Recepcionista 12x36h – Artur Nogueira  

Classificação Candidato 
10º Ludmila Oliveira Coimbra 

 
Holambra, 12 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

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

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

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

AJUDANTE DE OBRA - alfabetizado / com 
ou sem experiência em obra,  ter vivencia 
com trabalho externo e pesado / horário de 
trabalho de segunda a sexta das 7h as 17hs 
/ salário R$ 1372,00 + fretado + refeição / 
residir em Jaguariúna /

AJUDANTE DE SERRALHERIA - alfabe-
tizado  / com ou sem experiência  / horário 
de trabalho de segunda a sexta das 7:30h as 
17:30h / salário R$ 1200,00 / residir em Ja-
guariúna /

ATENDENTE DE LANCHONETE - médio 
completo com certificado / com ou sem expe-
riência / pode ser primeiro emprego / escala 
6x1, 1 folga na semana, 1 domingo no mês/ 
horário flexível por escala,das 6h as 14:20h 
ou 14:20h as 22:40h/Salário R$1500,00 + 
refeição + fretado + assistência médica e 
odontológica/ residir em Jaguariúna //

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PRE-
DIAL - fundamenta / com experiência em 
reparos de hidráulica, serviços de alvenaria, 
pequenos reparos de civil, ETC. / Horário de 
trabalho de segunda a sexta das 8h às 17h, 
sábados 8h as 12h / Salário R$ 1568,00 
+  Vale Refeição + Vale Alimentação R$ 
123,82 + Vale Transporte + Seguro de Vida 
+ PLR / residir em Jaguariúna, Posse e Pe-
dreira /

CONSULTOR DE VENDAS - médio / com 
experiência  / empresa de pisos e revesti-
mentos,realizar pré e pós vendas, suporte 
ao cliente e atividades similares / horário de 
trabalho de segunda à sexta das 9h as 18h, 
sábado das 9h as 13h / salário R$ 1635,73 + 
comissão / Residir em Jaguariúna //

COZINHEIRO - fundamental - com experi-
ência / horário de trabalho das 22h às 5:24h 
escala de trabalho 6x1 / salário R$ 1600,00 
+ fretado + refeição + assistência médica + 
vale alimentação / Residir em Jaguariúna //

COZINHEIRO - alfabetizado / com experi-
ência / horário de trabalho 6x1, das 16h a 0h 
/ 1 folga na semana e 1 domingo no mês / sa-
lário R$2000,00 + 10% + refeição + fretado 
na saída/ residir em Jaguariúna //

COZINHEIRO- alfabetizada / com experi-
ência / horário de trabalho escala 6x1, 10h as 
21:20h / necessário veiculo próprio / salário 
R$2000,00 + refeição + vale transporte / re-
sidir em Jaguariúna, Pedreira ou Posse.

DENTISTA - graduação completa/ autôno-
mo / com experiência / horário de trabalho 
a combinar /  remuneração por comissão 
/ Residir em Jaguariúna, Pedreira, Posse, 
Holambra, Artur Nogueira, Amparo, Mogi 
Mirim, Campinas //

DESENHISTA PROJETISTA - graduação 
cursando ou completa em engenharia civil 
/ modelar instalações elétricas e hidráuli-
cas;gerar tabelas de custo e materiais; ler e 
interpretar projetos de instalações industriais 
e comerciais; ler e interpretar projetos ci-
vis e de arquitetura;etc./ necessário veiculo 
próprio/ Horário de trabalho das 7h às 17h 
de segunda a sexta /  Salário R$ 2485,53 + 
ajuda de custo + vale refeição / residir em 
Jaguariúna, Posse, Holambra, Pedreira e Ar-
tur Nogueira /

DESIGNER GRÁFICO - superior Design 
Gráfico,Publicidade e Propaganda, ou áreas 
relacionadas/Criação de projetos, assesso-
rar setor de criação,design gráfico, de cam-
panhas e ações de marketing, domínio de 
ferramentas Ps/Id/Ai/horário de trabalho 
de segunda a sexta das 8h as 18h / Salário 
R$3500,00 / residir em Jaguariúna, Posse, 
Pedreira, Holambra, Amparo e Artur No-
gueira //

DOMÉSTICA - com experiência e referen-
cias / Residir em Jaguariúna .

ELETRICISTA AUTOMOTIVO - funda-
mental - com experiência / horário de traba-
lho de segunda a sexta das 8h as 17h, sábado 
das 8h as 12h /   Salário R$ 2180,00 + Vale 
transporte + Vale refeição R$ 447,19 + cesta 
básica / residir em Jaguariúna, Posse, Pedrei-
ra e Holambra  /

EMBALADOR DE LARANJAS - alfabeti-
zado / com ou sem experiência/  horário de 
trabalho de segunda a sexta das 7 às 17 horas, 
sábado das 7h às 11hs / salário R$ 1668,00 + 
vale transporte /residir em Jaguariúna /

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 
DE MOTOR A DIESEL /médio / com ex-
periência em supervisionar equipe, revisão 
preventiva de veículos pesados (ônibus, mi-
cro e van )/ horário de trabalho de segunda a 
sexta das 8h as 17h,Sábado das 8h as 12h /  
salário R$ 5.230,00 + vale transporte + vale 
refeição R$ 447,19 / residir em Jaguariúna, 
Posse, Pedreira e Holambra /

JOVEM APRENDIZ ADMINISTRATIVO 

-  médio cursando ou completo, 18 a 23 anos 
/ horário de trabalho de segunda a sexta  das 
8h às 14h /  Salário de R$ 854,04 + vale 
alimentação R$ 179,00 +  vale transporte / 
residir em Jaguariúna .

MOTORISTA DE CAMINHAO - alfabeti-
zado / com experiência / CNH D / horário 
de trabalho de segunda sexta das 6h às 15h 
/  salário R$ 1915,00 + ajuda de custo R$ 
633,00 + cesta básica R$200,00 + ajuda de 
transporte R$150,00 + vale refeição / residir 
em Jaguariúna, Posse e Holambra/

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
¬- fundamental /com experiência manuten-
ção preventiva e corretivas relacionadas a 
instalações prediais ( hidráulica, alvenaria 
e pintura) /  Horário de trabalho de segunda 
a sexta das 8h às 17h, sábados 8h as 12h / 
Salário R$ 1900,00 +  Vale Refeição + Vale 
Alimentação R$ 123,82 + Vale Transporte + 
Seguro de Vida + PLR / residir em Jaguariú-
na, Posse, Pedreira e Holambra /
OPERADOR DE MÁQUINA DE SOLDA 
- médio/ com experiência / executar proces-
sos de soldagem,efetuar cortes, preparação e 
acabamentos de materiais / horário de traba-
lho das 6h às 14:20h ou das  14h às 22:17h 
de segunda a sábado / salário R$2847,00 + 
VT + Vale Refeição / Residir em Jaguariúna /

PORTEIRO - fundamental /com experiência 
/ conhecimento em informática/ horário de 
trabalho escala 4x2 das  6h às 18h e das 18h 
às 6h / salário R$1607,00 + vale alimentação 
R$158,00 + vale refeição R$20,00 + vale 
transporte / Residir em Jaguariúna //

PROGRAMADOR DE TORNO CNC- 
fundamental / com experiência / horário de 
trabalho de segunda a sexta das 7h as 17h /  
Salário R$1500,00 + vale transporte + assis-
tência médica + odontológica + seguro de 
vida + refeição + fretado para morador de 
Jaguariúna / local de trabalho Posse/ residir 
Posse, Holambra e Jaguariúna //
TÉCNICO DE AMOSTRAS - médio / com 
ou sem experiência/ domínio de AutoCAD / 
auxiliar no atendimento de suporte técnico 
aos clientes, organizar e arquivar os regis-
tros,operar máquina de Plotter, organizar 
desenhos técnicos / horário de trabalho de 
segunda a sexta das 7h às 17h / salário R$ 
1916,00 + vale transporte + refeição no local 
+ vale alimentação e convênio médico / Re-
sidir em Jaguariúna /

TÉCNICO ELETROMECÂNICO - médio 
/ curso técnico / com experiência/ horário 
de trabalho de segunda a sexta das 7:30h as 
17:30h / salário R$ 2077,00 + 30% de pe-
riculosidade R$ 623,10 = total R$ 2700,00 
+ vale transporte + assistência médica + 
refeição/ residir em Jaguariúna, Posse e Ho-
lambra //

TÉCNICO ELETRICISTA - técnico com-
pleto / /com experiência em montagens elé-
tricas, painéis elétricos, etc. /horário de tra-
balho  de segunda a sexta das 8h as 17:30h 
/ salário R$2500,00 + assistência médica + 
vale transporte /Residir Jaguariúna , Posse e 
Holambra /

VENDEDORA P/ LOJA DE MÓVEIS - mé-
dio / com experiência no comercio / horário 
de trabalho de segunda a segunda das 8h as 
18h, 1 folga na semana, e 1 domingo por mes 
/ salário R$ 1660,00 + vale transporte / resi-
dir em Jaguariuna ou Pedreira .

VENDEDORA P/ LOJA DE ROUPAS - 
médio/ com ou sem experiência / horário de 
trabalho de segunda a sexta das 9h as 18h, 
sábado das 9h as 15h/ salário R$ 1490,00 / 
Residir em Jaguariúna .

VENDEDOR P/ LOJA DE ROUPAS - mé-
dio / com experiência / horário de trabalho 
de segunda a sexta das 9h às 18h, sábado 
das 8:30h às16h / salário R$ 1668,00 + Vale 
Transporte  / Residir em Jaguariúna .

VENDEDOR P/ ÓTICA - médio/ com expe-
riência no comércio / horário de trabalho de 
segunda a sexta das 9h as 18h, sábado das 9h 
as 13h / salário R$ 1468,00 + vale transporte 
+ comissão/ residir em Jaguariúna, Posse e 
Pedreira //

VENDEDOR PORTA A PORTA - médio / 
com experiência em qualquer tipo de vendas/ 
vendas porta a porta de fibra ótica, e produ-
tos vivo / horário de trabalho de segunda a 
sábado 6 horas por dia / salário R$ 1373,00 
+ R$500,00 de ajuda de custo + comissão + 
vale refeição + assistência médica e odonto-
lógica/ residir em Jaguariúna //

VIGIA - fundamental/ com experiência / 
conhecimento em informática/ horário de 
trabalho escala 4x2 das 6h às 18h e das 18h 
as 6h / salário R$1607,00 + vale alimentação 
R$158,00 + vale refeição R$20,00 + vale 
transporte/ residir em Jaguariúna //

EMPREGOS


