
Na altura do São Domingos, sedimentos foram retirados em mais de 2,5 km do rio

CAMPANHA

O Natal se aproxima 
e, com a chegada dele, 
também tem início uma 
das campanhas de soli-
dariedade mais queridas 
do Brasil: o “Papai Noel 
dos Correios”. Em fun-
ção da pandemia de Co-
vid-19, no entanto, nes-
te ano a estatal promo-
veu adaptações para as-
segurar a realização com 
segurança de um dos 
maiores projetos sociais 
do país.                   PÁGINA 06

‘Papai Noel dos 
Correios’ neste 
ano acontece 
totalmente online

Visando a prevenção 
de alagamentos e inun-
dações em bairros que 
ficam às margens do Ri-
beirão Quilombo, a Pre-
feitura de Sumaré vem, 
desde 2017, intensifican-
do as ações de limpeza 
do rio. Nos últimos anos, 
cerca de 5 quilômetros 
de extensão do ribeirão 
já recebeu os serviços de 
retirada dos detritos acu-
mulados em sua calha. 
Recentemente, a Admi-
nistração Municipal rea-
lizou a limpeza no trecho 
do Jardim Picerno.

PÁGINA 05
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Sumaré realiza trabalho preventivo
contra cheias do Ribeirão Quilombo
Nos últimos quatro anos, Administração já executou limpeza em mais de 5 quilômetros do rio

A Sociedade Humana Despertar comemora no dia 25 de novembro o seu jubi-
leu de prata de serviços prestados ao atendimento de crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos em Sumaré. A presidente da entidade, Terezinha On-
garo Monteiro de Barros, disse que sua idealização e fundação da SHD foram 
realizadas por sua família e por amigos.                                                               PÁGINA 07

No final do ano, por conta das vendas de Natal, o número de vagas no Comércio 
aumenta. Para facilitar a contratação de mão de obra e ajudar os trabalhadores 
que estão em busca de emprego, o Banco de Talentos da Acias vai disponibili-
zar as vagas temporárias que estão abertas no Comércio. Para conferir as vagas 
disponíveis, os interessados só precisam acessar o site da Acias.                 PÁGINA 04

‘Banco de Talentos’ publica vagas 
temporárias no Comércio local

SHD faz 25 anos de atuação junto
a pessoas vulneráveis de Sumaré
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Com o objetivo de auxi-
liar os consumidores nes-
ta “Black Friday”, no pró-
ximo dia 27 de novembro, 

o Procon de Sumaré faz 
algumas orientações. Os 
cuidados são necessários 
já que, em anos anteriores, 

o órgão registrou várias re-
clamações sobre promo-
ções falsas, além de publi-
cidade enganosa.   PÁGINA 03

Procon orienta consumidores para
as compras durante a ‘Black Friday’

NA PRÓXIMA SEXTA!



Asexta-feira, 27 de 
novembro, tor-
nou-se uma das 

datas mais esperadas 
do Comércio em 2020. A 
chamada “Black Friday” 
se aproxima depois de 
a pandemia frustrar os planos 
dos lojistas em datas de tradi-
cional consumo elevado como 
o Dia das Mães e o Dia dos Na-
morados.

A expectativa também to-
ma conta dos consumidores 
que passaram boa parte do ano 
poupando com o receio de a 
pandemia se agravar. Contu-

do, os descontos e be-
nefícios praticados nos 
Estados Unidos ainda 
não estão tão presentes 
em nosso país, como os 
consumidores brasilei-
ros sempre sonharam.

A premissa da “Black Friday” 
é a oferta de desconto em rela-
ção ao preço médio de venda do 
item praticado nos últimos 60 
dias pela loja. No Brasil, há ca-
da vez mais atenção quanto aos 
comerciantes que, de manei-
ra abusiva, aumentam o valor 
do produto às vésperas da data 
promocional e, posteriormente, 

aplicam o desconto. Essa prática 
configura uma falsa promoção, 
pois o consumidor paga o pre-
ço normal do produto, não tem 
desconto algum e é enganado.

Para auxiliar, o Procon divulga 
em seu site a lista de preços mé-
dios dos produtos mais comer-
cializados para que o consumi-
dor tenha um parâmetro do va-
lor. Essa referência evita que as 
pessoas sejam induzidas ao erro 
na hora de comprar um produ-
to que, apesar do anúncio, não 
possui desconto algum.

O Procon também divulga a 
lista negra de sites que não são 

Apandemia da Covid-19 
mudou bastante a for-
ma como nos relaciona-

mos com as marcas, como pes-
quisamos os produtos, como 
compramos e seguramente is-
so terá impacto nas tradicionais 
compras de final de ano, tanto 
naquelas relacionadas com a 
“Black Friday”, que já deixou de 
ser praticada em um único dia, 
passando para ações promo-
cionais ao longo do mês de no-
vembro, como nas compras pa-
ra as festas de final de ano. En-
quanto alguns varejistas terão 
sucesso com o novo formato de 
consumo que foi imposto pelas 
restrições de circulação e iso-
lamento social, que retomam 
com força em alguns países ao 
redor do mundo que enfren-
tam uma segunda onda da Co-
vid-19, outros vão seguir consi-
derando essa dinâmica um tan-
to quanto complicada.

Para analisar melhor o cená-
rio global, no ano passado, en-
quanto mais de 3,5 milhões de 
pessoas lotavam as ruas no des-
file do dia de ação de graças em 
Nova Iorque, os varejistas de to-
do o mundo estavam se pre-
parando para mais um perío-
do histórico de compras para 
as festas de final de ano. Des-
de a Oxford Street, em Londres, 
passando pela Champs-Élysées, 
em Paris, pela Causeway Bay, 
em Hong Kong, até as diversas 
ruas de comércio popular espa-
lhadas pelo Brasil e outros paí-
ses da América do Sul, os co-
merciantes davam as boas-vin-
das às multidões. Este ano, de-

vido à pandemia, isso não será 
possível acontecer, pois, prova-
velmente as ruas tradicionais de 
compras estarão enfrentando 
medidas para conter aglomera-
ções, bem como as lojas estarão 
operando com capacidade re-
duzida de acordo com os proto-
colos de segurança vigentes.

Considerando as medidas 
atuais sanitárias e de seguran-
ça vigentes em todo o mundo, 
ninguém espera que os varejis-
tas atraiam as filas de clientes 
do passado. Pior do que isso, 
os dados divulgados recente-
mente, nos Estados Unidos, no 
Reino Unido e no Brasil, suge-
rem que o número de pessoas 
que entrarão nas lojas pode 
despencar consideravelmen-
te. Essa é uma ótima oportuni-
dade para os varejistas utiliza-
rem ferramentas digitais, visto 
que dados do ano passado re-
lacionados com o período de 
festas de final de ano, mostra-
ram uma grande preferência 
pelas compras online em dias-
-chave como a “Black Friday” 
e em 26 de dezembro, um dia 
após o Natal. Hoje, com a reto-
mada e endurecimento de me-
didas restritivas de circulação 
e aglomeração, o consumidor 
está inclinado e até forçado a 
realizar a maior parte de com-
pras digitalmente, e é óbvio 
que neste cenário, as grandes 
marcas do comércio eletrôni-
co serão beneficiadas e saem 
ainda mais fortalecidas.

O desafio mais perceptível 
dos varejistas continua sendo 
em como lidar com a troca ace-

lerada do canal físico para o di-
gital. Alguns podem esperar 
que as vendas vinculadas com 
comércio eletrônico dobrem 
este ano, em comparação com 
2019, porém nem todos terão a 
capacidade digital, começan-
do pelo atendimento dos pedi-
dos ou com o serviço de aten-
dimento aos clientes, para li-
dar com os picos de deman-
da esperados nos canais digi-
tais. Aqueles que não dispõem 
ou que não dominam sofistica-
das ferramentas digitais de for-
ma efetiva, certamente terão 
dificuldade para passar por es-
se período.

As medidas de restrição fa-
zem com que o lar volte a ser o 
principal centro de convivên-
cia e bem estar. Neste contexto, 
marcas que oferecem produtos 
como móveis para home offi-
ce, artigos para reforma da ca-
sa, decoração, equipamentos 
de ginástica e roupas de esporte 
podem esperar um ano excep-
cional. Em alguns casos, a de-
manda já ultrapassou a oferta. 
Com isso, encontrar maneiras 
de concretizar a venda de itens 
que poderão só ser despacha-
dos muito depois dos feriados 
exigirá soluções criativas por 
parte de alguns varejistas, bem 
como boa vontade por parte 
dos consumidores em aceitar 
esta condição.

Já para os comerciantes de 
produtos alimentícios e artigos 
domésticos, a maior preocupa-
ção na época de festas de final 
de ano são os gargalos na ca-
pacidade de estoques e os pro-

dutos perecíveis. A demanda por 
tais produtos, considerado es-
senciais, permaneceu extraordi-
nariamente alta desde o início da 
pandemia, levando alguns paí-
ses como o Brasil a terem alta na 
inflação motivada por aumen-
to nos produtos básicos de con-
sumo. Os requisitos de distan-
ciamento social significam que 
as lojas somente podem operar 
com parte do espaço físico e os 
esforços recentes para expandir 
os serviços de entrega em domi-
cílio sugerem que não há capaci-
dade de atendimento nos picos 
de demanda, como em vésperas 
de feriado. Muitos estão rapida-
mente estruturando serviços de 
compra online para retirar na loja 
física, além de procurar por ma-
neiras de convencer os clientes a 
comprar os produtos não perecí-
veis mais cedo. No Brasil, existem 
várias iniciativas em que marcas 
estão incentivando a compra an-
tecipada por meio de descontos, 
tentando suavizar os picos de de-
mandas que são tradicionais no 
final do ano.

Aqui no Brasil e na América do 
Sul, há três fatores que pratica-
mente todo varejista terá que fo-
car para conseguir lucrar duran-
te o período de festas no Brasil. 
Entre eles, está o reforço na ca-
pacidade de atendimento de pe-
didos, principalmente no tocante 
à logística de entrega domiciliar. 
Outros dois estão relacionados à 
experiência do consumidor que 
mudou bastante nesta pande-
mia e o outro ao alinhamento de 
ações de curtíssimo prazo especi-
ficas para o período de festas com 
uma estratégia rentável e susten-
tável de longo prazo. No entan-
to, as constatações sugerem que 
essas atividades tradicionais das 
festas de final de ano continuarão 
como lembranças importantes de 
uma era de compras que já pas-
sou. Tudo mudou. É fundamental 
que os varejistas se preparem!
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02 Opinião
‘Black Friday’ se aproxima e exige 
atenção dos consumidores

As compras de final de ano 
na nova realidade do Varejo

confiáveis, para auxiliar os consu-
midores no momento das com-
pras. O conselho é optar por si-
tes reconhecidos ou indicados 
por familiares e amigos. Tam-
bém é interessante pesquisar a 
reputação do vendedor em sites 
que avaliam lojas virtuais, como 
o Reclame Aqui. É recomendan-
do ainda que nunca se faça uma 
compra em computadores que 
não estejam devidamente prote-
gidos por antivírus ou em equipa-
mentos de uso coletivo.

Caso tenha feito a compra por 
impulso e se arrependa, é possí-
vel desistir da aquisição em até 
sete dias, contados a partir da da-
ta da compra ou do recebimento 
do produto, desde que a operação 
tenha sido feita fora do estabele-
cimento comercial.

Estes são os cuidados básicos 
para uma ótima compra nesta da-
ta tão esperada por consumidores 
e pelo Comércio.

Adriano Greve

Fernando Gambôa

é sócio da Greve/Pejon Sociedade de Advogados

é sócio-líder de consumo e varejo da KPMG no Brasil e América do Sul
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Uma das mudanças 
provocas pela pan-
demia está na neces-

sidade de as organizações re-
pensarem o espaço físico com 
o objetivo de contemplarem 
demandas de saúde com ope-
rações e negócios.

Nesse sentido, um dos veto-
res mais relevantes em discus-
são é a relação entre espaço e 
experiência. Significa que os 
ambientes físicos serão recon-
siderados, pois, tanto clientes 
quanto colaboradores, estão 
priorizando visitas essenciais, 
buscando segurança sanitária 
e interfaces sem contato.

Em termos de rentabilidade 
e investimentos, essa econo-
mia espacial, combinada com 
restrições de capacidade, deve 
impulsionar o reequilíbrio das 
carteiras imobiliárias e provo-
car reflexões sobre as maneiras 
pelas quais o espaço pode ser 
usado para gerar valor.

O escritório, que era pratica-
mente obrigatório para as orga-
nizações, passa a se tornar um 
espaço para o relacionamento 
com clientes, a preservação da 
cultura corporativa e a integra-
ção pessoal das equipes. A si-
tuação parece consolidada, e só 
mudará se as pessoas passarem 

Repensar o 
espaço físico

a ter, no ambiente físico, melho-
res experiências que as aprendi-
das durante a pandemia.

Nesse cenário, há subtemas 
que predominam: repensar o fí-
sico, com considerações sobre os 
usos alternativos do espaço; saú-
de e segurança em primeiro lu-
gar, muito relacionada com pre-
venção e proteção; serviços pes-
soais, com redefinição de espaços 
para criar valor agregado; econo-
mia espacial, com racionalização 
no uso de imóveis para as finan-
ças se beneficiarem; e interfaces 
sem contato, com integração da 
tecnologia para viabilizá-las.

É uma realidade que impõe 
questões emergentes que precisa-
rão ser respondidas pelas organi-
zações. Sobre espaço físico, impor-
tante determinar como elas pla-
nejam se reestruturar e ajustar la-
youts que contribuam para man-
ter o distanciamento social e elevar 
os padrões de higiene e limpeza.

Na relação das empresas com 
consumidores, a preocupação é 
como elas planejam equilibrar as 
experiências pessoais e a seguran-
ça. Em termos tecnológicos, é ne-
cessário avaliar se elas estão in-
vestindo em tecnologia para au-
mentar a automação e os recur-
sos sem contato nos seus espaços 
e, na operação, o importante é sa-
ber se elas estão planejando ado-
tar modelos operacionais híbri-
dos e como aumentar as opera-
ções remotas para reduzir riscos.

O fato é que a pandemia criou 
um novo padrão para espaços fí-
sicos e as indústrias devem evo-
luir para atender às novas per-
cepções dos clientes.

Assim que a economia se recu-
perar e a pandemia se estabilizar, 
as organizações devem incorpo-
rar os novos modelos de gestão, 
tecnologias de automação e, o 
máximo possível, interações sem 
contato.

André Coutinho é sócio-líder de Advisory da KPMG no Brasil e na América do Sul
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Concurso 2319
Quarta-feira, 18 de Novembro de 2020
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Clima Região

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

TEMPERATURA

Mínima 18º        Máxima 31º
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Contra alagamentos, 
Prefeitura de
Sumaré mantém 
trabalho preventivo
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Tema do encontro virtual é “conhecer para implementar”
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O conhecimento sobre 
os principais aspectos do 
Plano das Bacias PCJ 2020 a 
2035 é um dos fundamen-
tos para o engajamento de 
órgãos e entidades na im-
plementação das ações e o 
atendimento às metas pre-
vistas. De acordo com essa 
premissa, a CT-PB (Câma-
ra Técnica do Plano de Ba-
cias) dos Comitês PCJ pro-
move no dia 02 de dezem-
bro (uma quarta-feira), a 
partir das 9h30, o webiná-
rio “Plano das Bacias PCJ 
2020 a 2035: conhecer para 
implementar”.

O principal objetivo do 
evento será o de divulgar, 
para os membros dos Comi-
tês PCJ e demais atores po-
tencialmente envolvidos na 
implementação do plano, 
as prioridades, ações, me-
tas, diretrizes e recomen-
dações do Plano das Ba-
cias PCJ 2020 a 2035. Com 
o evento, a CT-PB pretende 
também recolher sugestões 
e propostas para a operacio-
nalização desse processo de 
implementação.

O Plano identifica e apre-
senta a agenda das inter-
venções necessárias em 
inúmeras frentes a serem 
implementadas nos pró-
ximos 15 anos, proporcio-
nando importantes avan-
ços para a melhoria dos 
corpos d’água das Bacias 
PCJ, e que vai demandar in-

Comitês PCJ promovem webinário 
sobre Plano das Bacias 2020 a 2035

ÁGUAS
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DR ZERO COST
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Blog: www.drzerocost.com.br
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Procon Sumaré orienta consumidores
para compras durante a ‘Black Friday’

A “Black Friday” é um 
dos eventos mais espera-
dos do ano por oferecer 
descontos especiais em 
produtos – principalmen-
te os anunciados pela in-
ternet. Reservada para a úl-
tima sexta-feira do mês de 
novembro, esse ano acon-
tecerá no próximo dia 27 
de novembro. Muitas lo-
jas já adiantaram suas pro-
moções no “Esquenta Black 
Friday”, mas é importan-
te redobrar os cuidados pa-
ra fazer boas compras e não 
cair em ciladas.

Com o objetivo de auxi-
liar os consumidores, o Pro-
con de Sumaré, órgão vin-
culado à Secretaria Muni-
cipal de Controle Interno e 
Transparência da Prefeitura 
e conveniado à Fundação 
Procon, faz algumas orien-
tações. Os cuidados são ne-
cessários já que, em anos 
anteriores, o órgão regis-
trou várias reclamações so-
bre promoções falsas, além 
de publicidade enganosa.

A primeira dica é come-
çar por uma ampla pesqui-
sa, observando as informa-
ções sobre o produto ou 
serviço desejado, como as 
características e funções. 
Também é importante veri-
ficar qual o preço está sendo 
praticado hoje no mercado.

Antes de realizar algu-
ma compra, seja em esta-
belecimentos físicos ou vir-
tuais, é importante verificar 
os procedimentos para tro-
cas e reclamações, ou seja, 
ficar atento à política da lo-
ja. Caso o direito de troca 
seja acertado previamente 
com o fornecedor, o consu-
midor deve exigir o registro 
por escrito, na etiqueta ou 
em nota fiscal.

Nas compras pela inter-
net, o contrato deve ser dis-
ponibilizado antes de fina-
lizar a transação e o con-
sumidor deve imprimir ou 
salvar em seu computador 
uma cópia da página do si-
te com os dados.

“Geralmente no período 
da Black Friday o número 
de consultas ao Procon au-
menta em virtude de frus-
trações devido a irregulari-
dades praticadas pelos for-
necedores. Uma vez cons-
tatado o abuso, o Procon 
abre um processo adminis-
trativo contra o fornecedor, 
tendo como base o Códi-
go de Defesa do Consumi-
dor, a fim de assegurar que 
o cidadão tenha seus direi-
tos respeitados”, explica a 
equipe do Procon Sumaré.

Desde o início da pande-
mia do coronavírus, a uni-
dade do Procon Sumaré 
presta atendimento à po-
pulação por meio de con-
tato telefônico (3873-1071), 

com orientações e esclare-
cimento de dúvidas. Caso 
haja a necessidade de abrir 
uma reclamação formal, o 
consumidor poderá fazê-
-lo pelo site www.procon.
sp.gov.br, sem precisar sair 
de casa. Ao acessar a pági-
na na internet, basta clicar 
no botão “faça aqui sua re-
clamação” e preencher o 
formulário com as informa-
ções solicitadas.

DEVOLUÇÕES
Em compras realizadas 

fora do estabelecimento co-
mercial, os consumidores 
têm o direito de arrependi-
mento no período de sete 
dias, independente de de-
feitos ou vícios, já que nas 
compras virtuais não há 
acesso aos produtos. Nesse 
caso, o Código de Defesa do 
Consumidor dá ao cliente o 
direito de receber seu di-
nheiro de volta.

Já nas compras feitas em 
lojas físicas, os produtos 
que apresentarem defei-
tos e os fornecedores/ven-
dedores ou fabricantes não 
encontrarem soluções no 
prazo de 30 dias, dá ao con-
sumidor o direito de esco-
lher entre essas três opções: 
exigir a troca por outro pro-
duto em perfeitas condi-
ções de uso, devolução in-
tegral e atualizada do valor 
pago, ou o abatimento pro-
porcional do preço.

Consumidores devem ficar atentos para não caírem em armadilhas

Primeira dica é começar já uma ampla pesquisa, observando as informações sobre o produto ou serviço desejado
ARQUIVO | TRIBUNA LIBERAL

vestimentos elevados – esti-
mados em torno de R$ 7,6 
bilhões até o ano de 2035.

“Após quatro anos de in-
tenso trabalho, os Comitês 
PCJ têm um importante do-
cumento capaz de orientar 
a atuação integrada de pre-
feituras, órgãos estaduais e 
federais, usuários e organi-
zações civis, com foco no 
atendimento das demandas 
atuais e futuras por recursos 
hídricos nas Bacias PCJ. O 
desafio se volta agora para 
a organização desses atores 
rumo à implementação das 
ações previstas no plano de 
bacias. O presente webi-
nário é um convite ao en-
gajamento de todos nesse 
processo. O primeiro pas-

so dessa longa caminhada 
que temos pela frente”, des-
tacou o coordenador da CT-
-PB e secretário-executivo 
adjunto dos Comitês PCJ, 
André Navarro.

Para participar é necessá-
rio realizar inscrição prévia 
pelo link https://rb.gy/eu-
vp7o. Os inscritos receberão, 
ao final do preenchimen-
to do formulário, o link pa-
ra acesso à transmissão pelo 
YouTube. O webinário tam-
bém será transmitido pela 
página da Agência das Ba-
cias PCJ no Facebook (www.
facebook.com/agenciapcj). 
Dúvidas sobre o evento po-
derão ser encaminhadas pa-
ra o e-mail ctpb@comites.
baciaspcj.org.br.

Da porteira para fora (182)
Brincadeira

Para sobreviver no mundo atual é 
preciso competir, o segredo é não en-
carar essa competição como um fardo 
e sim como uma brincadeira. E, qual é 
a receita?

Primeiramente vamos lembrar da in-
fluente poetisa americana sra. Gwen-
dolyn Brooks, quando escreveu: “We are 
each other’s business; we are each other’s 
harvest; we are each other’s magnitude 
and bond”. Numa tradução livre, “Nós so-
mos o negócio um do outro; nós somos a 
colheita um do outro, nós somos a mag-
nitude e o vínculo um do outro.” Portan-
to, se cada um de nós exercer a cidadania 
teremos galgado postos muito mais ele-
vados que os atuais, por exemplo, por que 
algumas pessoas não utilizam máscaras? 
Provavelmente por não entenderem que 
estamos todos plugados. 

SEGREDOS PARA TORNAR A VIDA 
UMA BRINCADEIRA DE BOM GOSTO:
1) O primeiro segredo, como escreveu 

a poetisa, é conscientizar que tudo es-
tá conectado, é preciso enxergar essa di-
nâmica cósmica. Você não fere alguém 
sem que isso o afete, ou você não faz o 
bem sem que isso o afete.

2) O segundo segredo vem lá do Kai-
zen, exercitar o Kaizen é o caminho, 
exercitar a mudança para melhor, exer-
citar a sua própria superação, exerci-
tar a melhoria contínua na vida em ge-
ral, pessoal, familiar e social. O Kaizen 
possui como estrutura a diminuição ou 
eliminação dos desperdícios utilizan-
do o bom senso, o fazer mais com me-
nos, a criatividade de todos os envol-
vidos no processo e a motivação do ti-
me. Assim, baixamos custos e melhora-
mos a produtividade. Faça uma reava-
liação de quais pontos é preciso melho-
rar em suas habilidades, reconstrua o 
seu passado, melhore. A melhoria contí-
nua implicará no desenvolvimento e na 
sustentabilidade no longo prazo. O Kai-
zen não se concentra nas elites, todos 
estão envolvidos, todos os colaborado-
res estão envolvidos. No Kaizen o nome 

do jogo é: equilíbrio. Quais são as variá-
veis? Financeiro, emocional, bom clima 
social, simplicidade e funcionalidade. 
Segundo Martins & Laugeni (2012), “o 
termo kaizen é formado a partir de KAI, 
que significa modificar e ZEN, que sig-
nifica para melhor.” 

3) O terceiro segredo, não basta me-
lhorarmos ou atingirmos o máximo da 
perfeição naquilo que nos comprome-
temos a executar, é necessário que o to-
do seja otimizado juntamente com as 
partes. Otimizar todas as partes não ne-
cessariamente significa otimizar o todo. 
Um olho no peixe e outro no gato, de-
vemos otimizar a nossa parte sem per-
der o TODO de vista, assim, vamos ajus-
tando e aperfeiçoando nossa parte em 
produtos, processos & comportamen-
to, melhorando hábitos e atingindo re-
sultados cada vez melhores em sintonia 
com o TODO. 

4) O quarto segredo, a competição é 
sempre contra você mesmo, seja me-
lhor hoje do que você foi ontem e pior 
do que será amanhã. Se alguém lhe per-
guntar qual era seu estágio de evolução 
em 2017 e você não titubear em respon-
der, onde você estava e onde se encon-
tra hoje em termos evolutivos, ok. Se 
não souber responder, uma luz amare-
la se acenderá.

5) O quinto segredo é a recompen-
sa, finalmente, tornar a vida uma brin-
cadeira. Como? Respeitando os quatro 
segredos anteriores e exercendo sua vo-
cação, fazendo aquilo que você gosta de 
fazer e faz melhor. 

Obs: A vida é uma brincadeira gosto-
sa se você faz o que gosta, e não se es-
queça da terceira Lei de Newton. As for-
ças se cancelam aos pares, um canhão 
ao imprimir uma determinada força a 
uma bala, essa mesma bala imprimirá 
uma força idêntica e de sinal contrário 
ao canhão, por tal, um canhão ou uma 
arma nos dá um “coice” quando é dis-
parado. Portanto, seja lá o que você fizer 
para seu mundo exterior essa ação vol-
tará para você na mesma intensidade.
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FERRAMENTA

Associação tem feito um trabalho 
junto aos associados para captar 
estas vagas e disponibilizá-las 
no Banco de Talentos 

As vagas de trabalho 
temporário são uma ótima 
oportunidade para quem 
procura uma recolocação 
no mercado. E no final do 
ano, por conta das vendas 
de Natal, o número de va-
gas aumenta, principal-
mente no Comércio Vare-
jista. Para facilitar a con-
tratação de mão de obra 
e ajudar os trabalhadores 
que estão em 
busca de em-
prego, o Ban-
co de Talentos 
da Acias (Asso-
ciação Comer-
cial, Industrial 
e Agropecuá-
ria de Sumaré) também vai 
disponibilizar as vagas tem-
porárias que estão abertas 
no Comércio da cidade.

O presidente da Acias, 
Juarez Pereira da Silva, ex-
plica que a associação tem 
feito um trabalho junto aos 
associados para captar es-
tas vagas e disponibilizá-
-las no Banco de Talentos. 
“É uma forma de agilizar a 
contratação, diminuindo 
o tempo que o lojista per-
de para preencher estas va-

gas”, comenta. Silva lem-
bra que, para o trabalha-
dor, a vaga temporária po-
de representar uma chance 
de adquirir novos conhe-
cimentos e experiência, o 
que aumentam as chances 
de uma efetivação.

Lançado em outubro, o 
Banco de Talentos é uma 
plataforma da Acias que 
cadastra vagas e currículos, 
gratuitamente. Atualmen-
te o Banco de Talentos tem 
mais de 100 vagas disponí-

veis, em diver-
sas áreas.

O Banco de 
Talentos tem 
oportunidades 
para trabalha-
dores em bus-
ca do primeiro 

emprego, para quem deseja 
uma recolocação no merca-
do de trabalho, estudantes 
em busca de estágio, menor 
aprendiz e interessados nas 
vagas específicas para por-
tadores de deficiência.

Para conferir as vagas 
disponíveis, os interessa-
dos só precisam acessar o 
site da Acias (www.acias.
com.br) e clicar em Banco 
de Talentos. Para cadastrar 
o currículo, basta preen-
cher o formulário.

As empresas associadas à 
Acias podem disponibilizar 
as vagas de trabalho direta-
mente no Banco de Talen-
tos e escolher os candidatos 
com o perfil desejado. Para 
isto, basta entrar em conta-
to com a Acias, pelo telefo-

ne (19) 3873 8700 ou pelo e-
-mail acias@acias.com.br.

Recentemente, o Depar-
tamento de Economia da 
Acic (Associação Comer-
cial e Industrial de Campi-
nas) divulgou previsão de 
que o Comércio das 20 ci-

dades da RMC (Região Me-
tropolitana de Campinas) 
como um todo deve gerar 
cerca de 23% menos vagas 
temporários neste final de 
ano, ainda em função dos 
impactos da pandemia de 
Covid-19 e da quarentena 

no setor regional.
Ainda assim, devem ser 

gerados, neste ano, cerca de 
11.140 vagas temporárias 
– perante as 14.545 cria-
das no final do ano passa-
do. Como sempre, os shop-
ping centers devem gerar 
a maior parte destes em-
pregos sazonais. Os núme-
ros são baseados na taxa de 
crescimento do número de 
desempregados de 2020 em 
relação a 2019.

A ENTIDADE
A Acias tem atualmente 

mais de 700 associados. A 
entidade foi criada em se-
tembro de 1969 e acaba de 
completar 26 anos de servi-
ços prestados em Sumaré, 
sempre com o objetivo de-
fender os interesses do Co-
mércio e da Indústria su-
mareense. Desde então, a 
Associação realiza um sério 
e notável trabalho em prol 
do fortalecimento do seg-
mento comercial e indus-
trial da cidade.

A sede da Acias está loca-
lizada na Rua Antonio Jorge 
Chebab, nº 1.212, no Cen-
tro. Mais informações sobre 
os serviços oferecidos pe-
la entidade Associação Co-
mercial de Sumaré podem 
ser obtidas também atra-
vés do telefone (19) 3873-
8700 ou pelo e-mail acias@
acias.com.br. Saiba mais no 
site da entidade, em www.
acias.com.br ou na página 
www.facebook.com/Acias-
Sumare/.

Plataforma diminui o tempo que o lojista percorre para preencher vagas

‘Banco de Talentos’ da Acias publica
vagas temporárias no Comércio local

DIVULGAÇÃO
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Banco 
de talentos 
já tem mais 

de 100 vagas 
disponíveis 
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Plataforma ajuda 
alunos do Ensino 
Médio de Sumaré a 
decidir carreira
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Cidades
Administração Municipal já executou a limpeza em mais de 5 quilômetros de extensão do Ribeirão Quilombo

Visando a prevenção de 
alagamentos e inundações 
em bairros que ficam às 
margens do Ribeirão Qui-
lombo, a Prefeitura de Su-
maré vem, desde 2017, in-
tensificando as ações de 
limpeza do rio. Nos últi-
mos anos, cerca de 5 qui-
lômetros de extensão do ri-
beirão já recebeu os servi-
ços de retirada dos detritos 
acumulados em sua calha, 
numa força-tarefa realiza-
da pelas equipes da Secre-
taria Municipal de Serviços 
Públicos.

A remoção de sedimen-
tos orgânicos e outros tipos 
de material acumulados 
com o tempo nas margens 
e leito do rio permite o livre 
fluxo das águas, evitando o 
transbordamento do rio.

“As ações de limpeza 
acontecem regularmen-
te nos meses de estiagem, 
quando conseguimos tra-
balhar de forma segura 
com maquinário instala-
do nas margens do rio. A 
periodicidade nos servi-
ços de manutenção é ne-
cessária para garantir mais 
fluidez ao curso d´água. A 
atual Administração Muni-
cipal não tem medido es-
forços para encontrar solu-
ções para as situações das 
cheias, principalmente nas 

regiões mais críticas”, expli-
cou o secretário municipal 
de Obras e Serviços Públi-
cos, Aparecido Fernandes. 

O trabalho é realizado de 
forma preventiva, melho-
rando a vazão da água que 
corre pelo rio. Com a devi-
da autorização dos órgãos 
ambientais, a Prefeitura 
utiliza uma escavadeira hi-
dráulica para fazer a retira-
da do material depositado 
no leito e nas cabeceiras de 
pontes, como restos de ve-
getação, móveis e até ele-
trodomésticos, além de en-
tulhos descartados irregu-
larmente por populares na 
beira do rio.

A desobstrução nas pro-
ximidades de passagens 
sobre o ribeirão evita que o 
acúmulo desses sedimen-
tos crie barreiras e impeça 
o livre curso da água. Em 
2020, a cada dia de traba-
lho, aproximadamente 200 
metros lineares do ribeirão 
recebeu a limpeza. Des-
de 2017, toneladas de sedi-
mentos já foram subtraídas 
do leito do Quilombo.

Em toda a sua extensão, 
o trecho Sumaré do Ribei-
rão Quilombo tem aproxi-
madamente 23 quilômetros 
– entre a divisa com a cida-
de de Campinas até o limi-
te com Nova Odessa –, pas-
sando por bairros impor-
tantes do Município e cor-
tando toda a região central.

Recentemente, a Prefei-
tura de Sumaré realizou a 
limpeza no trecho do Picer-
no. Na altura do Jardim São 
Domingos, a retirada de se-
dimentos aconteceu em 
mais de 2,5 quilômetros de 
extensão do rio, benefician-
do também bairros como o 
Campo Belo e o Jardim Pri-
mavera onde, no passado, 
eram comuns os registros 
de alagamentos.

No Matão, a ação foi rea-
lizada em 2 quilômetros do 
rio, melhorando o fluxo de 
água do Ribeirão Quilom-
bo e do seu afluente, o Cór-
rego Tijuco Preto, trazen-
do melhorias para morado-
res de bairros como o Jar-
dim Minesota, Vila Diva e 
São Gerônimo. Já na par-
te central da cidade, mora-
dores do Jardim Basilicata 
também puderam acompa-
nhar o trabalho da Prefeitu-
ra, com a limpeza em mais 
de 350 metros do Ribeirão 
Quilombo.

Com a realização de todo 
esse trabalho, totalizando 
quase 5 quilômetros de lim-
peza na extensão do Ribei-
rão Quilombo, Sumaré evi-
tou nos últimos anos que 
moradores de áreas de ris-
co sofressem prejuízos cau-
sados pelas fortes chuvas.

PREVENÇÃO
Ao primeiro sinal de aler-

ta de chuvas intensas na re-

Limpeza e desassoreamento do Quilombo têm sido constantes

Contra os alagamentos, Prefeitura de
Sumaré mantém trabalho preventivo

DIVULGAÇÃO

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM GOLDEN 
PARK RESIDENCE  

 
Ficam convocados os Senhores Condôminos da Associação dos Proprietários e Moradores do 
Loteamento Jardim Golden Park Residence, para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 09 
de dezembro de 2.020, às 19:00 horas em primeira convocação com número legal de Condôminos 
ou às 19:30 horas, em segunda convocação, com qualquer numero de Condôminos caso não haja 
numero legal na primeira convocação, a ser realizada na Área de Lazer da Associação, sito a Av. 
Santana, 1990 – Parque Ortolândia – Hortolândia - SP, a fim de deliberarem sobre os assuntos da 
ordem do dia: 
1º item – Discussão e aprovação da Prestação de Contas do Período Dezembro/2019 a 
Outubro/2020; 
2º item – Discussão e aprovação, do parecer dos Membros do Conselho Fiscal, sobre a 
prestação de Dezembro/2019 a Outubro/2020; 
3º item: Discussão e Aprovação da Projeção Orçamentária Ordinária do Período Janeiro/2020 
a Dezembro/2021; 
4º item: Eleição da Diretoria Executiva (Presidente, Vice Presidente, Tesoureiro, Secretário, 
Diretor Obras e Diretor Social) e Membros do Conselho Fiscal Efetivo e Suplente 
5º item – Discussão deliberação e aprovação de Inclusão e Alteração do Regulamento Interno; 
6º item – Discussão e deliberação sobre o aparato de segurança nos lotes de terrenos mais 
alto do que o muro perimetral. 
7º item - Deliberação e aprovação de programa de recuperação de crédito para o 
período de 01/12/2020 a 07/01/2021; 
8º item – Deliberação e aprovação do Projeto e execução da reforma do Salão de Festas; 
9º item – Assunto de interesse da Associação; 
 

Campinas, 17 de novembro de 2.020 
 

Associação dos Prop. e Moradores do Lot. Jd. Golden Park Residence   
 

NOTA 
A) Os Condôminos que não puderem comparecer, poderão fazer-se representar por procurador 
devidamente habilitado para esse fim. 
 
B) Os Condôminos que não comparecerem e nem se fizerem representar por procurador, estarão 
aprovando implicitamente as resoluções tomadas pela Assembléia, não sendo aceitas reclamações 
posteriores. 
 
C) Os Condôminos em débito com suas obrigações para com a Associação, não poderão tomar 
parte nas deliberações, conforme preceitua o Estatuto em seu Artigo. 6º - Parágrafo 1º. 
D) Em cumprimento das determinações do poder público fica limitada a Lotação do local 
onde será realizada a assembleia, sendo obrigatório a utilização de máscaras e cumprimento 
dos protocolos sanitários; 
  
D) OS DOCUMENTOS DOS ITENS 1 - 2 e 3, SERÃO ENVIADOS POR E-MAIL, POIS NO DIA DA 
ASSEMBLEIA OS DOCUMENTOS NÃO SERÃO LIDOS NA SUA INTERGRALIDADE, SÓMENTE 
SERÃO TIRADAS EVENTUAIS DÚVIDAS E COLETADA A ACLAMAÇÃO DOS VOTOS. 

  Em casos de destelhamento, 
quando ocorrer ventos fortes, por 
exemplo, a orientação é permanecer 
dentro da residência e procurar 
abrigo para evitar ser atingido por 
cacos e pedaços de telha.

  Quando as chuvas forem 
acompanhadas de raios, é importante 
não usar telefones ligados em 
tomadas e não ficar próximo de 
canos, janelas e portas metálicas. 
A orientação do órgão é não utilizar 
equipamentos ligados à rede 
elétrica, principalmente se estiverem 
molhados, pois há risco de choque 
elétrico e curto-circuito.

  Durante as chuvas, é recomendável 
não entrar em piscinas ou lagos por 
conta do risco de raios e descargas 
elétricas. Em rios e cachoeiras, 
o problema é agravado pela 
possibilidade de tromba d’água. 

  No caso de inundações, se começar 

a entrar água dentro de casa, a 
orientação é desligar o disjuntor para 
evitar o risco de eletrocussão (morte 
por descarga elétrica). O religamento 
da rede só deve ocorrer depois que 
ela for revisada, para que não haja 
colapso no sistema.

  Se chover forte, aguarde para 
sair de casa. Não se arrisque em 
enchentes e enxurradas, pois há risco 
de ser arrastado ou se afogar.

  Evite trafegar em áreas de 
inundação ou em ruas sujeitas a 
alagamentos. Dirija com segurança 
e verifique se os faróis, lanternas 
e limpadores de para-brisa estão 
ligados. Não estacione seu veículo ou 
se abrigue debaixo de árvores.

  Caso perceba fendas ou 
rachaduras com surgimento de 
minas d’água dentro de casa, entre 
em contato, imediatamente, com a 
Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros.

DICAS DE SEGURANÇA

gião, a Defesa Civil Munici-
pal sai às ruas e coloca em 
prática mais uma opera-
ção. Os colaboradores es-
tão sempre prontos para 
atendimento às ocorrên-
cias. “Visando oferecer um 
serviço cada vez mais efi-
ciente, com mais agilida-
de e qualidade à população 
sumareense, a equipe pas-
sa por constante reciclagem 
e atualização profissional, 
com a participação em ofi-
cinas preparatórias e cursos 
de aperfeiçoamento”, des-
tacou a gestão.

Nesse ano, os integran-
tes já participaram de ativi-
dades sobre “Segurança em 
Operações de Emergências 
em Enchentes”. A capacita-
ção contou com instruções 
teóricas sobre equipamen-
tos de proteção individual, 

análise de risco em am-
bientes inundados, equi-
pamentos de operação em 
meio aquático, técnica de 
condução e abordagem de 
vítima em meio aquático, 
e sistemas de redução de 
força para transposição de 
materiais e vítimas.

“Esses treinamentos são 
muito importantes por ofe-
recer as condições necessá-
rias e seguras ao enfrenta-
mento dos casos de emer-
gência. O objetivo é sempre 
evitar prejuízos humanos e 
materiais, prestando o me-
lhor atendimento e zelan-
do pela vida da nossa po-
pulação”, disse o superin-
tendente da Defesa Civil de 
Sumaré, Demetrio Mateus 
Moreira.

O foco do trabalho reali-
zado pelas equipes da Pre-

feitura está nas áreas de ris-
co em regiões historica-
mente afetadas nos perío-
dos mais chuvosos do ano. 
A Defesa Civil também faz 
orientações à população, 
em especial aos moradores 
da parte baixa da cidade, 
sobre os cuidados necessá-
rios e como proceder em si-
tuações de emergência.

“Agir de forma preventi-
va é sempre a melhor solu-
ção. Por isso, a Defesa Civil 
orienta a adoção de algu-
mas medidas de seguran-
ça durante o período chu-
voso. Vale ressaltar que, em 
situações de emergência, a 
população deve entrar em 
contato com a Defesa Ci-
vil Municipal pelo telefo-
ne 199, ou com o Corpo de 
Bombeiros, pelo 193”, fina-
lizou a Prefeitura.



SOLIDARIEDADE

Uma das campanhas de 
solidariedade mais aguardadas 
do ano, o Papai Noel dos Correios, 
comemora 31 anos em 2020

O Natal se aproxima e, 
com a chegada dele, tam-
bém tem início uma das 
campanhas de solidarieda-
de mais queridas do Bra-
sil: o “Papai Noel dos Cor-
reios”, que acontece há 31 
anos no Brasil. Em função 
da pandemia de Covid-19, 
no entanto, neste ano a es-
tatal promoveu adaptações 
para assegurar a realização 
com segurança de um dos 
maiores projetos sociais do 
país. As principais mudan-
ças foram no recebimento 
das cartinhas – que ocor-
rerá, prioritariamente, de 
forma virtual – e na ado-
ção dos pedidos das crian-
ças, que será 100% online e 
digital, por meio do Blog do 
Papai Noel dos Correios.

A campanha tem sido 
um sucesso na região. Em 
2018, por exemplo, foram 
adotadas cerca de dois ter-
ços das mais de 3,4 mil car-
tinhas recebidas nas ci-
dades de Sumaré, Horto-
lândia, Monte Mor, No-
va Odessa e Paulínia, be-
neficiando mais de 2,1 
mil crianças da microrre-
gião. Nos últimos 30 anos, 

a campanha contemplou 
mais de 6 milhões de cartas.

Podem participar da 
campanha crianças de até 
10 anos de idade em situa-
ção de vulnerabilidade so-
cial. As cartinhas devem ser 
manuscritas e, depois, fo-
tografadas ou digitalizadas 
para envio ao Blog da cam-
panha. É importante enviar 
uma imagem nítida para 
que a mensagem possa ser 
lida e compreendida pelo 
Papai Noel.

As cartas que atenderem 
aos critérios estabelecidos 
pela ação serão disponibili-
zadas para adoção no Blog 
da campanha. A iniciativa 
também contempla carti-
nhas enviadas por alunos 
da rede pública (até o 5º 
ano do Ensino Fundamen-
tal) e por crianças acolhidas 
em creches, abrigos e nú-
cleos socioeducativos.

COMO ADOTAR
Para atender aos proto-

colos sanitários de preven-
ção à Covid-19 e evitar aglo-
merações, este ano a adoção 
de cartas será feita somente 
pela internet. Padrinhos e 
madrinhas devem acessar 
o blog do “Papai Noel dos 
Correios” e clicar em “Adotar 

Agora”; com base na locali-
dade informada, serão dis-
ponibilizadas as cartinhas e 
as sugestões de locais para 
entrega dos presentes.

Os padrinhos recebe-
rão no e-mail cadastra-
do a confirmação da ado-
ção. Para visualizar as carti-

nhas adotadas, basta aces-
sar a página de adoção on-
line pelo Blog e clicar na se-
ção “Minhas Cartas”.

A entrega dos presentes 
será feita presencialmente, 
sempre com atenção espe-
cial aos protocolos de segu-
rança, como o uso de más-

caras, e evitando aglome-
rações. É possível consul-
tar os pontos de entrega – 
unidades dos Correios – no 
Blog da campanha.

O lançamento oficial do 
“Papai Noel dos Correios 
2020 Digital” ocorreu na úl-
tima quarta-feira (18/11), 

Em anos anteriores, cartinhas ficavam disponíveis nas agências

Campanha ‘Papai Noel dos Correios’
neste ano acontece totalmente online
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro:

  
ALDAIR DA CRUZ e MARCIA RACHEL NERIS DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 

divorciado, pedreiro, nascido em Curitiba - PR, aos 05/06/1973, residente e domiciliado Rua Joaquim Caetano 
Ribeiro, nº 649, Jardim Santa Clara (Nova Venez, Sumaré - SP, filho de NELSON DA CRUZ e de MARIA ELENA 
DOS SANTOS CRUZ; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, doméstica, nascida em Garça - 
SP, aos 21/10/1973, residente e domiciliada Rua Joaquim Caetano Ribeiro, nº 649, Jardim Santa Clara (Nova 
Venez, Sumaré - SP, filha de LAURINDO LUIZ DA SILVA e de GENEROSA MARIA NERIS DA SILVA.

 
ALVARO ROGÉRIO BARRIENTOS e LUCIANA GISELE DOS SANTOS, sendo o pretendente: 

nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico de manutenção, nascido em Fernandópolis - SP, aos 24/07/1976, 
residente e domiciliado Rua Donisete Maciel Goes, nº 75, Parque Progresso (Nova Veneza), Sumaré - SP, filho 
de ÁLVARO BARRIENTOS e de MARIA DE LOURDES DA SILVA PATRICIO; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, diretora, nascida em São João das Duas Pontes - SP, aos 19/08/1979, residente e domiciliada 
Rua Donisete Maciel Goes, nº 75, Parque Progresso (Nova Veneza), Sumaré - SP, filha de ANTONIO DIONISIO 
DOS SANTOS e de FRANCISCA ALVES DA SILVA SANTOS.

 
CARLOS CÉSAR CAMPOS DE CASTRO e JULIA DE OLIVEIRA MAZZINI, sendo o pretendente: nacionalidade 

brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em Campinas - SP, aos 13/05/1992, Residente e Domicíliado na 
Rua: Dom Barreto, n° 290, apto 107, Centro, Sumaré-SP, filho de JOSÉ CARLOS DE CASTRO e de MÔNICA 
MACHADO DE CAMPOS CASTRO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de departamento 
pessoal, nascida em Sumaré - SP, aos 30/05/1998, Residente e Domicíliada na Rua: Gledson da Silva Magalhães, 
n° 135, Jardim Volobueff, Sumaré-SP, filha de JOÃO BATISTA MAZZINI e de NELCI ALVES DE OLIVEIRA MAZZINI.

 
CARLOS EDUARDO GOMES BARBOSA e THALITA BATISTA DOS SANTOS CARDOSO, sendo o 

pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em Ouro Verde de Minas 
- MG, aos 10/09/1998, residente e domiciliado Rua Seis, nº 336, Jardim São Francisco, Sumaré - SP, filho 
de ANTONIO GONÇALVES BARBOSA e de ANALIA GOMES BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em Campinas - SP, aos 26/10/1999, residente e domiciliada Rua Seis, nº 
336, Jardim São Francisco, Sumaré - SP, filha de MANOEL CARDOSO e de DENISE BATISTA DOS SANTOS.

 
CARLOS EDUARDO PEREIRA e LEILA BRAGA DE JESUS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 

solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em Campinas - SP, aos 19/11/1988, residente e domiciliado Rua Três, nº 
278, Jardim Vitória (Nova Veneza), Sumaré - SP, filho de EDUARDO LOPES PEREIRA e de MARCIA REGINA 
BONI PEREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascida em 
Sumaré - SP, aos 23/05/1993, residente e domiciliada Rua Três, nº 278, Jardim Vitória (Nova Veneza) - SP, filha 
de ODILON MANOEL DE JESUS e de GILDA BRAGA DA SILVA.

 
DANILO DA SILVA COSTA e TAINARA MAISA DE SOUZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 

solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Uruará - PA, aos 11/01/1993, residente e domiciliado Rua Manaus, 
nº 437, Jardim Conceição (Nova Veneza), Sumaré - SP, filho de AMILTON DA COSTA e de AVANI DA SILVA 
COSTA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, nascida em Flórida Paulista - SP, aos 
29/06/1996, residente e domiciliada Rua Manaus, nº 437, Jardim Conceição (Nova Veneza), Sumaré - SP, filha 
de JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e de EDMARA RAMIRO DA SILVA.

 
DEMETRIO SANTOS DA SILVA e CLEIDE DE OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, 

solteiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1980, residente e domiciliado Rua Inácio Nogueira 
de Moura, nº 428, Jardim do Trevo, Sumaré - SP, filho de MANOEL MESSIAS DA SILVA e de SOLANGE 
MENEZES SANTOS DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Rio 
Branco do Sul - PR, aos 30/04/1973, residente e domiciliada Rua Inácio Nogueira de Moura, nº 428, Jardim do 
Trevo, Sumaré - SP, filha de ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA e de MARIA SENHORA DE OLIVEIRA.

 
ERIK GOMES DA SILVA e LUANA DE ALBUQUERQUE MARTINS, sendo o pretendente: nacionalidade 

brasileiro, solteiro, análista, nascido em Sumaré - SP, aos 22/07/1992, residente e domiciliado Rua Moisés de 
Oliveira, nº 550, Jardim Amélia, Sumaré - SP, filho de GILSON PEREIRA DA SILVA e de CLEOMAR GOMES 
DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Surubim - PE, aos 01/07/1996, 
residente e domiciliada Rua Moisés de Oliveira, nº 550, Jardim Amélia, Sumaré - SP, filha de IVANILDO DE 
CASTRO MARTINS e de LUCIENE DE ALBUQUERQUE MARTINS.

 
FRANCK ANDRADE DE OLIVEIRA e WANDERLLYNE MARIA DA SILVA MENEZES, sendo o pretendente: 

nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Campinas - SP, aos 10/05/1987, residente e domiciliado 
Av. José Gomes de Oliveira, nº 754, Jardim dos Ipês, Sumaré - SP, filho de MARCOS DE OLIVEIRA e de 
RISOMILDA DE LIMA ANDRADE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, gerente cde 
comercio, nascida em Cantanhede - MA, aos 11/06/1993, residente e domiciliada Rua José Pedro de Oliveira, 
nº 63, Jardim dos Ipês, Sumaré - SP, filha de BENEDITO DE ASSIS OLIVEIRA MENEZES e de MARIA DAS 
DORES DA SILVA MENEZES.

GABRIEL LEAL DE ALMEIDA e REBECA DE OLIVEIRA GOMES, sendo o pretendente: nacionalidade 
brasileiro, solteiro, auxiliar de compras, nascido em Camacan - BA, aos 04/01/1995, residente e domiciliado 
Rua Livino Pedroso do Amaral, nº 180, Parque Bandeirantes I (Nova Ve, Sumaré - SP, filho de ERISVALDO 
ALMEIDA SANTOS e de ROSANGELA LEAL SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de cobrança, nascida em Castilho - SP, aos 07/02/2001, residente e domiciliada Rua Livino Pedroso do 
Amaral, nº 180, Parque Bandeirantes I (Nova Ve, Sumaré - SP, filha de MÁRCIO FRANCISCO GOMES e de 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES.

 
JEFERSON LUCAS DA SILVA e LETICIA ASSIS DOS SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade 

brasileiro, solteiro, atendente, nascido em Aparecida do Taboado - MS, aos 17/01/1988, Residente e Domiciliado 
na Rua: Imperatriz Tereza Cristina, n° 1750, Jardim Amanda I, Hortolândia-SP, filho de VALDOMIRO LUCAS DA 
SILVA e de ELIZABETE RIBEIRO DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, assistente, 
nascida em Sumaré - SP, aos 17/07/1995, Residente e Domiciliada na Rua: São Tito, n° 280, condominio 
Coronel, Nova Veneza, Sumaré-SP, filha de ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS e de LUCIANA ASSIS 
DOS SANTOS.

 
LEANDRO APARECIDO CAETANO e DAMARIS CARVALHO MÉLO, sendo o pretendente: nacionalidade 

brasileiro, solteiro, motorista, nascido em Campinas - SP, aos 02/02/1992, residente e domiciliado Rua Dois, nº 
189, Jardim Ipiranga (Nova Veneza), Sumaré - SP, filho de VALDECIR CAETANO e de VANDA APARECIDA 
DE OLIVEIRA CAETANO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em Campinas 
- SP, aos 02/03/1997, residente e domiciliada Rua Dois, nº 189, Jardim Ipiranga (Nova Veneza), Sumaré - SP, 
filha de DAVID OLIVEIRA MELO e de IZETE MENDES CARVALHO MÉLO.

 
ODAIR SILVEIRA BETTI e ELIANA GONÇALVES DAS NEVES, sendo o pretendente: nacionalidade 

brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em São Jorge do Ivaí - PR, aos 23/03/1976, residente e domiciliado 
Rua Arnaldo Alves Silveira, nº 428, Parque das Nações (Nova Veneza, Sumaré - SP, filho de PEDRO 
JOÃO BETTI e de NEUZA ALVES SILVEIRA BETTI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, 
professora, nascida em Jaru - RO, aos 15/03/1983, residente e domiciliada Rua Arnaldo Alves Silveira, 
nº 428, Parque das Nações (Nova Veneza, Sumaré - SP, filha de JOSÉ DOMINGOS DAS NEVES e de 
PAULINA GONÇALVES DAS NEVES.

 
PAULO ROBERTO DE LIMA e LUCIENE ROCHA TEIXEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade 

brasileiro3, solteiro, impressor, nascido em Sumaré - SP, aos 23/06/1985, residente e domiciliado 
Rua Anita da Silva Santos, nº 134, Jardim Denadai (Nova Veneza), Sumaré - SP, filho de JOAQUIM 
SILVESTRE DE LIMA e de DALILA DO AMARAL LIMA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Recife - PE, aos 02/11/1984, residente e domiciliada Rua Anita da Silva 
Santos, nº 134, Jardim Denadai (Nova Veneza), Sumaré - SP, filha de LUIS ROCHA TEIXEIRA e de 
LUZINETE GOMES DA SILVA.

 
VANDARCIS ALVES DE OLIVEIRA e ANGELA MARIA BARBOSA DE SOUSA, sendo o pretendente: 

nacionalidade brasileiro, solteiro, aposentado, nascido em Alto Bonito (Mundo Novo) - BA, aos 28/11/1963, 
residente e domiciliado Rua Moisés de Oliveira, nº 848, Jardim Amélia, Sumaré - SP, filho de JOSÉ 
CRISTINO DE OLIVEIRA e de SINESIA ALVES DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, 
divorciada, confeiteira, nascida em Quixeramobim - CE, aos 17/12/1961, residente e domiciliada Rua 
Moisés de Oliveira, nº 848, Jardim Amélia - SP, filha de MANUEL GONÇALVES DE SOUSA e de ROSIMAR 
BARBOSA DE SOUSA.

 
VITOR ALEXANDRE DOS SANTOS e ALINE BIANCA FERREIRA DOS SANTOS, sendo o pretendente: 

nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, nascido em Campinas - SP, aos 11/03/1994, Residente 
e Domicíliado na Rua: Geraldo Amancio da Silva, conjunto habitacional Angelo Tomazin, neste Distrito, filho de 
MILTON APARECIDO DOS SANTOS e de MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE DOS SANTOS; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, solteira, nascida em Campinas - SP, aos 11/03/1994, Residente e Domicíliada na 
Avenida Anita Garibaldi, n° 1.150, Jardim Amanda II, Hortolândia-SP, filha de RUBÉNS MARTINS DOS 
SANTOS e de EVA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS.

 
WISLLENG RODRIGO DE OLIVEIRA ZAGO e PATRICIA MORAES DA SILVA, sendo o pretendente: 

nacionalidade brasileiro, solteiro, encarregado de manutenção, nascido em Campinas - SP, aos 13/09/1989, 
Residente e Domicíliada na Rua: Sebastião Laerte Pereira, n° 135, Parque Bandeirantes, neste Distrito, Sumaré-
SP, filho de ADEMIR DOS SANTOS ZAGO e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZAGO; e a pretendente: 
nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, nascida em Campinas - SP, aos 03/06/1986, 
Residente e Domicíliada na Rua: Antonia Bernardes de Souza, n° 161, Parque Bom Retiro, Paulínia-SP, filha 
de LUIS OSMAR DA SILVA e de MARIA DAS GRAÇAS DE MORAES DA SILVA.

 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Nova Veneza,19 de novembro de 2020.
O Tabelião: Bel. Wagner Corrêa.

EDITAIS DE PROCLAMAS
e-mail: cartorionveneza@arpensp.org.br

no canal dos Correios no 
YouTube, com a participa-
ção online do Bom Velhi-
nho. As datas, locais e horá-
rios de funcionamento dos 
pontos de entrega podem 
variar em cada Estado. To-
das as informações estão 
disponíveis no endereço 
http://blog.correios.com.
br/papainoeldoscorreios.

SOLIDARIEDADE
“Em um ano tão atípico, 

marcado por algumas im-
posições como o distan-
ciamento social, mais do 
que nunca os sentimen-
tos de fraternidade e união 
precisam ser fortalecidos e 
disseminados. Por isso, os 
Correios, que há mais de 30 
anos acumulam histórias 
emocionantes de solida-
riedade, permanecem en-
gajados na campanha Pa-
pai Noel dos Correios, desta 
vez adaptada para o forma-
to digital. A iniciativa, além 
de estimular as crianças a 
escreverem cartas, propa-
ga também os valores nata-
linos, como solidariedade e 
esperança”, ressaltou a es-
tatal federal.

“Toda a sociedade po-
de participar dessa imensa 
corrente do bem que une 
esforços da empresa, em-
pregados e voluntários pa-
ra atender, dentro do possí-
vel, aos pedidos de presen-
tes daqueles que se encon-
tram em situação de vulne-
rabilidade social”, comple-
tou os Correios.



EM SUMARÉ

Associação sem fins econômicos, 
com atuação preponderante em 
assistência social, foi legalmente 
constituída em 1995

A SHD (Sociedade Hu-
mana Despertar) comemo-
ra no dia 25 de novembro o 
seu jubileu de prata de ser-
viços prestados ao atendi-
mento de crianças, ado-
lescentes, jovens, adultos e 
idosos em Sumaré. A pre-
sidente da entidade, Tere-
zinha Ongaro Monteiro de 
Barros, disse que a idealiza-
ção e fundação da SHD fo-
ram realizadas por sua fa-
mília e por amigos que se 
preocupavam com as in-
justiças sociais, econômi-
cas e estrutu-
rais da cidade, 
pois a propos-
ta era construir 
uma história 
sólida de ações 
abrangentes, 
eficazes e en-
voltas por muito amor. 

Em sua trajetória desen-
volveu trabalhos de assis-
tência cuidando de uma 
das necessidades básicas 
dos seres humanos: o ali-
mento. No próximo dia 
27/11, o grupo organiza o 
“SHDoar”, no qual espera 
que as pessoas façam doa-
ções através dos vários ca-
nais disponíveis no site 
www.shd.org.br, e também 
organiza o happy hour “pa-
ra uma boa conversa sobre 
os atendimentos realizados 
no município”.

“Em contato com a reali-
dade, percebemos a neces-
sidade de ampliar nossas 
ações, estabelecendo me-
tas educativas e integrado-
ras, visando a pró-ativida-
de e o desenvolvimento do 
potencial humano, além do 
cuidado do meio ambiente. 
E aqui estamos, completan-
do 25 anos de existência, e 
sempre prontos para ini-
ciar uma nova etapa, novos 
desafios, novas conquistas, 
gerando oportunidades”, 
disse Terezinha. 

Ela particularmente se 
sente vitoriosa, pois ape-
sar dos inúmeros desafios 

enfrentados, conseguiram 
oferecer um atendimen-
to de qualidade, profissio-
nalismo e respeito, contri-
buindo para a mudança da 
vida de milhares de pes-
soas. “Espero que no fu-
turo possamos conseguir 
a tão sonhada sustentabi-
lidade financeira e conti-
nuar fazendo a diferença 
na vida das pessoas”, enfa-
tizou a presidente.

“O objetivo da SHD é 
oferecer oportunidades 
para as pessoas desenvol-
verem suas habilidades e 
talentos, buscando cons-
truir relações de confian-

ça com nos-
sos atendidos 
e com o ter-
ritório onde 
atuamos, pois 
acreditamos 
que a SHD é 
um espaço de 

inclusão, liberdade e diver-
sidade, atuando sempre no 
empoderamento e autono-
mia do indivíduo”, apon-
tou.

A Sociedade Humana 
Despertar “existe para ofere-
cer oportunidades para que 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social possam 
se desenvolver. É uma orga-
nização dedicada à inova-
ção social, formada por pes-
soas que acreditam na cau-
sa e exercitam uma visão in-
tegral do ser humano e do 
ambiente que o cerca”.

Seu objetivo é contribuir 
para o exercício da cidada-
nia, através do desenvolvi-
mento humano e sustentá-
vel das comunidades aten-
didas. Realiza isso através 
do serviço de convivência 
e fortalecimento de víncu-
los por meio de quatro pro-
gramas: Ambiental, Artísti-
co e Cultura, Inclusão Pro-
dutiva e Social, que focam 
as três vertentes da causa: o 
potencial humano, a ética; 
ecológica e o amor à vida. 
A consequência são proje-
tos desenvolvidos com alta 
capacidade técnica e uma 
eficácia cada vez maior nos 

resultados obtidos.

ATUAÇÃO
O foco da SHD é gerar 

oportunidades através da 
formação dos beneficiá-
rios, para que eles cresçam 
pessoal e profissionalmen-
te, desenvolvam uma cons-
ciência ecológica e con-
quistem a autonomia de 
suas decisões.

“Nossa política de atua-
ção baseia-se em quatro pi-
lares: liberdade democráti-

ca, transformação produ-
tiva, equidade social e sus-
tentabilidade ambiental. 
Toda pessoa nasce com um 
potencial e tem o direito de 
desenvolvê-lo. Para isso, é 
essencial ter oportunida-
des e estar preparado para 
fazer escolhas. O que uma 
pessoa se torna ao longo 
da vida depende de duas 
coisas: das oportunidades 
que teve e das escolhas que 
fez. A SHD entende que o 
exercício consciente da ci-

dadania é a melhor forma 
de fazer os direitos huma-
nos transitarem da inten-
ção à realidade”, destaca 
a entidade. A SHD consi-
dera o diálogo a “base pa-
ra a construção de uma so-
ciedade mais justa e igua-
litária”, e por isso defende 
que as pessoas, organiza-
ções, comunidades e as so-
ciedades devem ser empo-
deradas para dialogarem e 
participarem das decisões 
que as afetam. “Seguindo 

este conceito, nós estru-
turamos nossa atuação no 
desenvolvimento huma-
no e proporcionamos no-
vas maneiras de ver, sentir, 
entender e agir, através da 
simpatia (colocar-se junto 
do outro) e da empatia (co-
locar-se no lugar do outro), 
para enfim, instaurar liber-
dade, igualdade e fraterni-
dade”, disse Terezinha.

INÍCIO
A SHD começou suas 

atividades como Casa da 
Sopa. Nos seus 25 anos de 
atuação, atendeu a mais de 
45 mil pessoas, e através da 
execução de projetos em 
parceria com a Prefeitura, 
mais de 100 mil pessoas. “O 
mais incrível é que toda a 
transformação que a SHD 
promove com seus proje-
tos só é possível com a par-
ticipação ativa da comuni-
dade de voluntários e doa-
dores. As doações da socie-
dade civil e a participação 
em editais públicos são as 
únicas formas de sustento 
de tantos projetos maravi-
lhosos”, concluiu.

“Hoje, com uma equi-
pe multidisciplinar desen-
volve programas e proje-
tos de forma descentrali-
zada, sendo sua finalidade 
apoiar e desenvolver ações 
para a promoção de assis-
tência social, educacional, 
cultural, socioambiental, 
socioassistencial, pesquisa 
e desenvolvimento, em de-
fesa dos direitos humanos, 
da ética, da paz, da cida-
dania e democracia volta-
dos às crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos e idosos, 
com centralidade nas famí-
lias e indivíduos em situa-
ção de vulnerabilidade e/
ou risco social”, finalizou a 
dirigente.

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros e o Embaixador do Unicef em 2005 Danny Glover. 
A SHD foi semifinalista com dois Projetos e finalista Regional como Projeto Geração XXI

SHD está comemorando seu jubileu de prata

Sociedade Humana Despertar
comemora 25 anos de atuação

Abrir o próprio negócio 
foi o caminho que muitos 
brasileiros encontraram pa-
ra driblar a crise provocada 
pela pandemia. A estimativa 
do Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas) é que o Bra-
sil registre em 2020 o maior 
nível de empreendedoris-
mo dos últimos 20 anos. Em 
Sumaré, o cenário não é di-
ferente. Depois de perder o 
emprego ou ver a renda di-
minuir, muitos moradores 
decidiram empreender.

O movimento cresceu, 
ganhou força e levou à cria-
ção do Boulevard & Food-
park, espaço cultural e gas-
tronômico, com área para 
feiras, eventos e exposições 

de eventos, feiras e expo-
sições. O espaço, localiza-
do no Jardim Nova Veneza, 
está sendo preparado e se-
rá inaugurado em dezem-
bro. O espaço fica na Ave-
nida da Amizade, nº 4.374, 
em Nova Veneza.

Carla Paiva e Fabiana 
Biagi, gerentes do Boule-
vard & Foodpark, explicam 
que muitas pessoas em-
preenderam, mas sem o su-
porte necessário para ala-
vancar os negócios. “E is-
to ocorreu principalmente 
na área de alimentação. As 
pessoas passaram a fazer 
comida em casa, para ven-
der, mas muitas vezes sem 
cumprir as exigências ne-
cessárias”, afirma Fabiana.

Além do espaço para ex-
posição e eventos, a ideia 
do Boulevard & Foodpark 
é oferecer ferramentas e 
apoio técnico para que os 
autônomos se profissiona-
lizem. “Queremos unir e 
fortalecer estes profissio-
nais através da realização 
de cursos de capacitação, 

eventos e ações que pro-
movam suas atividades”, 
comenta Carla.

Amanda Negraes, 30 
anos, é uma das milhares 
de pessoas que perderam 
o emprego na pandemia. 
Ela trabalhava na iniciati-
va privada havia sete anos. 
Com o dinheiro da rescisão, 
a moradora de Sumaré de-
cidiu reformar a cozinha e 
investir no que sabe fazer 
de melhor: brigadeiro. Nas-
cia o seu próprio negócio, o 
Um Doce de Mãe.

“Os primeiros clientes 
foram os próprios paren-
tes. Todos gostaram e pas-
saram a divulgar para os 
amigos e em grupos das re-
des sociais. Hoje já tenho 
até clientes fixos que fazem 
encomendas toda sema-
na”, conta. Em setembro, 
Amanda passou a vender 
os seus doces em uma fei-
ra de artesanato. A partir de 
dezembro, também estará 
no Boulevard & Foodpark, 
onde espera que seu negó-
cio cresça ainda mais.

Boulevard & Foodpark Sumaré ganha
espaço de cultura, arte e gastronomia

Espaço cultural e gastronômico tem área para feiras, eventos e exposições
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de artes. A iniciativa é fru-
to da Associação dos Em-
preendedores de Sumaré, 

criada no mês passado.
Um dos objetivos do 

Boulevard & Foodpark é de-

fender e dar visibilidade ao 
trabalho dos empreende-
dores autônomos, através 

“A SHD considera 
o diálogo a 

base para uma 
sociedade justa e 

igualitária”



VESTIBULAR

Plataforma ajuda 
alunos do Ensino 
Médio de Sumaré 
a decidir carreira
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“Giro de Profissões”, portal da Anhanguera, é 100% 
online, gratuito por três meses e auxilia estudantes

A Faculdade Anhangue-
ra lançou na quarta-feira 
(18/11) a 7ª edição do Giro 
de Profissões, agora online, 
a plataforma gratuita ofere-
ce ao aluno do Ensino Mé-
dio um teste de aptidão pa-
ra ajudar na decisão da car-
reira. No portal, o estudan-
te participa de um teste vo-
cacional, que vai evidenciar 
quais são suas aptidões, su-
gerindo profissões que se 
enquadram com o seu per-
fil e objetivos futuros. A ini-
ciativa é uma forma de ofe-
recer auxílio aos alunos que 
estão distantes de professo-
res e que não frequentarão 
feiras vocacionais devido à 
pandemia.

A plataforma do Giro de 
Profissões avalia se o es-
tudante tem o perfil para 
Exatas, Humanas ou Bio-
lógicas. Durante o teste, o 
aluno recebe uma série de 
questionamentos que vão 
indicar uma entre seis op-
ções de perfis (artista, em-
preendedor, realista, con-
vencional, investigativo 
ou social), e quais são as 
profissões do futuro que o 
candidato pode ter afinida-
de. Ao fim, o aluno conse-
gue agendar uma visita em 
uma das unidades relacio-
nadas para saber mais so-
bre o curso e conhecer a 
estrutura.

Diretor da unidade Su-
maré, Marco Antonio Tor-
res explica como o recur-
so pode ajudar o estudan-

te na escolha durante o pe-
ríodo da pandemia da Co-
vid-19. “Nós oferecíamos 
esse apoio presencialmen-
te, mas com este ano atípi-
co para quem termina o en-
sino médio, encontramos 
este formato 100% online 
e gratuito. O Giro de Profis-
sões vai ajudar jovens a es-
colherem sua graduação. 
Durante os próximos três 
meses, a plataforma estará 
disponível para direcionar 
esses estudantes do ensino 
médio neste momento em 
que muitos estão distantes 
de seus mestres presencial-
mente e, também, de feiras 
vocacionais que foram can-
celadas por conta da pan-
demia”, diz.

Torres comenta como o 
Giro de Profissões foi idea-

No final, aluno pode agendar visita às unidades para conhecer o curso e a estrutura
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Cerca de 10 milhões de 
consumidores terão a opor-
tunidade de quitar dívidas 
por apenas R$ 50. A ação 
faz parte do 26º Feirão Lim-
pa Nome, realizado pela Se-
rasa, que permite renego-
ciar dívidas atrasadas com 
até 99% de desconto. O fei-
rão, que começou sema-
na passada, vai até o dia 30 

deste mês de novembro.
Participam da iniciativa 

mais de 50 empresas de di-
versos segmentos, como lo-
jas de departamento, com-
panhias telefônicas, bancos 
e faculdades. Segundo a Se-
rasa, a estimativa é que as 
ações podem dar a possi-
bilidade de que 64 milhões 
de consumidores com dí-
vidas em atraso regulariza-
rem sua situação.

Nesta edição, a negocia-

ção poderá ser feita em mais 
de 7 mil agências dos Cor-
reios em todo o país. A ação 
permitirá ainda que, após a 
quitação da dívida, o consu-
midor tenha sua pontuação 
aumentada e assim obtenha 
melhores condições de cré-
dito nas próximas compras. 
O consumidor pode acessar 
um dos canais digitais da 
Serasa: site do Serasa Limpa 
Nome, WhatsApp (11 99575-
2096) e aplicativo.

Dez milhões de pessoas 
podem quitar dívidas por 
apenas R$ 50 em ‘feirão’

DA SERASA

lizado para indicar ao aluno 
as melhores recomenda-
ções dentro do que atual-
mente são consideradas as 
profissões do futuro. “De-
senvolvemos uma ferra-
menta moderna que entre-
ga ao jovem o que está em 
discussão no mercado, le-
vando em consideração as 
profissões que devem ga-
nhar força nos próximos 
anos”, afirma Torres.

Para realizar o teste, o 
aluno deve separar 10 mi-
nutos em que vai respon-
der uma série de questiona-
mentos até chegar à orien-
tação das profissões que se 
enquadram com seu per-
fil. Por fim, ele consegue 
agendar horário para visitar 
uma das unidades e desco-
brir mais informações so-
bre o curso e visitar as ins-
talações da Anhanguera, 
em uma escala preparada 
para não provocar aglome-
rações, e seguindo o proto-

colo de higienização, medi-
das de proteção e distancia-
mento, recomendados pela 
OMS (Organização Mun-
dial de Saúde).

A expectativa é que a pla-
taforma auxilie mais de 
18.000 alunos no período 
de três meses em que o ga-
me estará disponível pa-
ra indicar a vocação dos jo-
vens. O Giro de Profissões 
também pode ser utiliza-
do como aplicativo para as 
plataformas iOS e Android, 
de forma gratuita.

A ANHANGUERA
Fundada em 1994, a 

Anhanguera já transfor-
mou a vida de mais de um 
milhão de alunos, oferecen-
do educação de qualidade e 
conteúdo compatível com 
o mercado de trabalho em 
seus cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão, 
presenciais ou a distância.

Presente em todos os es-

tados brasileiros, a Anhan-
guera presta inúmeros ser-
viços gratuitos à popula-
ção por meio das Clínicas-
-Escola na área de Saúde e 
Núcleos de Práticas Jurídi-
cas, locais em que os aca-
dêmicos desenvolvem os 
estudos práticos. Focada 
na excelência da integra-
ção entre ensino, pesquisa 
e extensão, a Anhanguera 
oferece formação de qua-
lidade e tem em seu DNA 
a preocupação em com-
partilhar o conhecimen-
to com a sociedade tam-
bém por meio de projetos 
e ações sociais. 

Em 2014, a instituição 
passou a integrar a Kroton. 
O campus da Anhanguera 
em Sumaré fica na Avenida 
Eugenia Biancalana Duar-
te, no Jardim Primavera – ao 
lado do viaduto de acesso à 
região central. Para mais in-
formações, acesse https://
www.anhanguera.com.

Você sabia que pessoas portadoras 
de deficiência têm acesso gratuito ao 

transporte coletivo interestadual?
O PASSE LIVRE é um benefício do 

Ministério da Infraestrutura que garan-
te às pessoas com deficiência, compro-
vadamente carentes, a gratuidade nas 
viagens interestaduais de ônibus, bar-
co ou trem. 

QUEM TEM DIREITO AO BENEFÍCIO? 
Tem direito ao benefício pessoas 

comprovadamente carentes com defi-
ciência física, mental, auditiva, visual, 
doença renal crônica ou ostomia. 

Quem é considerado carente? 
As pessoas que pertencem a uma fa-

mília com renda mensal de até um sa-
lário mínimo por pessoa. Para fazer o 
cálculo é muito simples, basta somar os 
valores dos ganhos de quem recebe di-
nheiro em casa e dividir o resultado pe-
lo número total de pessoas, até mesmo 
por aqueles que não têm renda, como 
as crianças. 

Se o resultado for igual ou abaixo de 
um salário mínimo, a pessoa será con-
siderada carente.

Toda pessoa com deficiência tem di-
reito a acompanhante? 

Somente terá direito ao acompa-
nhante, o deficiente que necessita, obri-
gatoriamente, de ajuda para se locomo-
ver, o que é preciso constar na declara-
ção médica via Atestado/Relatório Mé-
dico Padrão do PASSE LIVRE, informan-
do que a necessidade do acompanhan-
te é indispensável para a locomoção do 
beneficiário. 

COMO OBTER O PASSE LIVRE?
Devido ao atual cenário da pandemia 

em decorrência da Covid-19, os requeri-
mentos estão sendo feitos via internet. 
Para tanto, basta seguir o passo a pas-
so abaixo: 

1 – Acesse o site do cadastro eletrôni-
co de solicitação do Passe Livre: https://
passelivre.infraestrutura.gov.br/spl/lo-
gin.html.

2 – Preencha seus dados, dos seus fa-
miliares e, se houver, do seu acompa-
nhante.

3 – Para inclusão de Acompanhan-
te, é necessário ter em mãos o RG, CPF, 
Comprovante de Renda do acompa-
nhante, além de comprovante do Grau 
de parentesco do mesmo. 

4 – Depois, digitalize ou fotografe e 
anexe no sistema, os documentos soli-
citados, que são: 

a) Atestado/Relatório Médico Padrão 
do PASSE LIVRE emitido no máximo a 1 
ano. Lembre-se de que, se você necessi-
tar de acompanhante, é necessário que o 
atestado/relatório conte com a declara-
ção do médico de que você necessita de 
acompanhante para a sua locomoção;

b) 1 foto 3x4 colorida com fundo 
branco;

c) Cópia do Documento de Identifi-
cação.

5 – Ao final, não se esqueça de pres-
sionar o Botão “Enviar para análise”. 

O seu pedido será analisado, e quan-
do aprovado, você vai receber a sua car-
teirinha/credencial do PASSE LIVRE no 
endereço informado. 

Como posso saber sobre o andamen-
to do pedido?

Para acompanhar a análise do pro-
cesso ou envio de documentos, basta 
acessar o site do Ministério da Infraes-
trutura e ir em “Consultar Andamento 
do Passe Livre”, ou se preferir é possível 
entrar em contato com os responsáveis 
pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br ou 
pelo telefone 166. 

A credencial do PASSE LIVRE tem va-
lidade? 

Sim, a credencial é válida por 3 anos a 
contar da data de sua expedição, sendo 
que sua renovação se dará por manifes-
tação do interessado.

O Ministério da Infraestrutura pror-
rogou o prazo de validade das creden-
ciais, em razão da pandemia do no-
vo coronavírus (da Covid-19). A medi-
da vale para os documentos vencidos 
a partir de março de 2020 que serão re-
novados automaticamente até 31 de de-
zembro deste ano.

Fique de olho em seus direitos!

É Advogada Especialista em Direito Previdenciário 
Instagram: @dressadajustica

ANDRESSA MARTINS
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 30/11/2020

2549 - ASSOCIACAO LOTEAMENTO VECCON GAMA

Campinas, 19 de novembro de 2020

Prezado(a) Condômino(a):

Por determinação do Sr. Diretor Presidente, fica V.Sa. convidado(a) a comparecer à Assembleia
Geral Ordinária do ASSOCIACAO LOTEAMENTO VECCON GAMA, situado na RUA OITO 110,
SUMARE, a realizar-se no Auditório do Edifício Veccon Prime Center, localizado na Estrada Municipal
Teodor Condiev, 970, em primeira convocação às 18h30min, do dia 30 de novembro de 2020, e
não havendo quorum, em segunda convocação, às 19h no mesmo dia e local, esta se realizando
com qualquer número de condôminos presentes, para tratar da seguinte:

ORDEM DO DIA

1 - Apresentação e aprovação das contas até dezembro/2019;

2 - Apresentação e aprovação das contas até outubro/2020;

3 - Eleição para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor
Administrativo, Diretor de Obras e Diretor de Segurança;

4 - Eleição de membros para o Conselho Fiscal - 03 membros efetivos e 02 suplentes.

Contando com a valiosa presença de V.Sa. ou seu procurador, ressaltamos que as deliberações
obrigam a todos, inclusive aos condôminos ausentes, e só terão direito de participar e votar
aqueles quites com suas cotas condominiais (Artigo 1335 - Inciso III do Código Civil)

Atenciosamente,

Cristina Rodrigues
Hubert Condomínio
Tel (19) 4062-5428
cristinarodrigues@hubert.com.br
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Juventude Denadai e 
Nóbrega se enfrentam 
neste domingo (22/11), 

às 10h30, no campo do Nó-
brega, em Campinas. O con-
fronto é valido pela terceira 
rodada da Copa Armis de 
Futebol Amador e ambas as 
equipes busca sua primeira 
vitoria na competição. 

O Juventude Denadai 
vem de um empate heróico 
em 0 a 0 com o Morro de-
pois de atuar boa parte do 
segundo tempo com um 
jogador a menos. Nóbre-
ga sofreu a virada em casa 
sendo derrotado pelo Cru-
zeirinho pelo placar 2 a 1.

O técnico Aguinaldo Har-
locchi que ao lado do Fabrí-
cio, compõe a dupla de téc-
nicos do Juventude Dena-
dai, se diz confiante num 
resultado positivo. “Es-
tou sentindo o nosso gru-
po mais solto, alegre e com 
vontade de vencer. Vamos 
tomar cuidado com o jogo 
exercendo uma forte mar-
cação, saindo com veloci-
dade para o ataque.”

“Vamos para Campinas 
sabendo das dificuldades 
de enfrentar o Nóbrega no 
campo deles, uma equipe 
tradicional que tem uma 
torcida apaixonada, que vai 
empurrar o time da casa 
pra cima do nosso, vamos 
tentar tirar aproveito disso, 
se fechando e aproveitando 
os erros para contra atacar 
e fazer o resultado a nosso 
favor”, comenta Harlocchi.

Segundo o catedráti-
co técnico Flávio Luis Soa-
res, o Nóbrega deve contar 
com a presença de jogado-
res importantes que desfal-
caram a equipe na derrota 
para o Cruzeirinho na es-
tréia da competição. “Va-
mos poder contar com os 
atletas que não jogaram a 
primeira partida, com eles 
queremos surpreender o 
adversário.” 

“Estamos todos ansio-
sos, se trata de um campeo-
nato de tiro curto, não con-
távamos com o revés den-
tro de casa, agora o foco e o 
Juventude Denadai. Sabe-

Juventude Denadai e Nóbrega se 
enfrentam em busca da 1ª vitória

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O Grêmio Cafezinho go-
leou o Unidos do Icaraí por 
4 a 0 na manhã do domin-
go (15/11), na Praça de Es-
portes José Xavier de Souza, 
pela segunda rodada da fa-
se classificatória. Tiza, Mu-
rilo, Fabrício e Niniko mar-
caram os gols do jogo.

A vantagem do trico-
lor da Zona Leste foi cons-
truída com três gols na pri-
meira etapa. Após duas in-
vestidas iniciais feitas pe-
lo time do Unidos do Icaraí 
que obrigou o goleiro Po-
lar a fazer duas defesas di-
fíceis, a equipe passou a ter 
intensidade na trocar pas-
ses mais incisivos, passan-
do ter maior posse de bola.

O primeiro gol saiu após 
uma troca de passes preci-
sos que envolveu o sistema 

defensivo do Unidos do Ica-
raí que deu bobeira ao fazer 
“linha burra” pedindo im-
pedimento, não observou o 
zagueiro que demorou a sair 
deixando Tiza em condição 
de jogo, Tiza recebe passa 
pelo goleiro chutando a bo-
la pro fundo do barbante.

Não demorou muito pa-
ra o Cafezinho ampliar com 
Murilo e antes do 20 minu-
tos, o atacante Fabrício, re-
cebe pelo franco esquerdo 
do campo, em velocidade 
passa pelo adversário, inva-
de a área e chuta a bola en-
tre as pernas do goleiro fa-
zendo um bonito gol no Xa-
viezão. Cafezinho 3 x 0.

Depois do início avassa-
lador, o time do Grêmio Ca-
fezinho soube administrar 
bem a vantagem e seguia es-

Tricolor pressiona, cria 
chances, para no goleiro 
Valderon, mas marca com 
Everton Henrique aos 14 
minutos do primeiro tem-
po, depois passou um su-
foco, o atacante Teneka, 
que passou pela base do 
Primavera de Indaiatuba 
infernizou a zaga do Vila 
Princesa, que não sofreu o 
empate no segundo tem-
po graça ao zagueiro que 
desviou em cima da linha 
colocando a bola para es-
canteio. 

 
FOI NO SUFOCO
O Tricolor Vila Princesa 

estreou com vitoria na Co-
pa das Quebradas ao ven-

perando os erros do Unidos 
do Icaraí para aumentar a 
contagem. No segundo tem-
po o tricolor promoveu va-
rias substituições, com isso o 
ritmo caiu um pouco e o jo-
go ficou mais cadenciado.

O Unidos do Icaraí não 
conseguia furar o ótimo 
sistema defensivo do Cafe-
zinho, que jogou com tran-
qüilidade e com seguran-
ça. Na bela jogada inicia-
da pelo meio de campo Ti-
za, que com muita catego-
ria faz bela assistência para 
Niniko, que domina, dribla 
dois adversário, passa pe-
lo goleiro fazendo um lindo 
gol selando os números fi-
nais no Xavierzão.

Outro destaque da par-
tida foi à ótima atuação do 
trio de arbitragem coman-
dado pelo jovem árbitro 
Alex Sandro Aparecido Bar-
bosa, do quadro da Federa-
ção Paulista de Futebol, deu 
dinâmica ao jogo e coibiu a 
indisciplina dos atletas, um 
árbitro com futuro promis-
sor dentro da arbitragem.

cer o União CB por 1 a 0, 
na manhã do domingo 
(15/11), no São Cristovão. 
O Tricolor criou chances 
no inicio da partida, viu o 
goleiro Valderon brilhar, 
mas Everton Henrique, aos 
14 minutos do primeiro 
tempo, conseguiu suplan-
tar Valderon e abrir o pla-
car para felicidade da tor-
cida que compareceu em 
bom numero no Adolecir 
Baptista de Souza.

O União CB fez bom due-
lo com o Tricolor, quase em-
patou no fim, mas deixou o 
campo com o gosto amargo 
da derrota. O atacante Tene-
ka, que teve passagem pe-
la base do Primavera de In-
daiatuba foi o grande desta-
que da partida. Com seus 1 
metro e 60 centímetros deu 
muito trabalho para a zaga 
do Tricolor que penou para 
segura-lo. 

Na melhor oportunida-

de para empatar a parti-
da, Teneka, recebeu a bola 
na intermediária, avançou 
pela lateral do campo, dri-
blou dos jogadores adver-
sário, invadiu a área, tocou 
para trás, Ismael que tinha 
entrado há poucos minu-
tos, dominou driblou o go-
leiro e chuto no canto, a 
bola explodiu no zagueiro 
em cima da linha e foi para 
escanteio. 

A pressão dos visitan-
tes seguia com domino da 
posse da bola e com as se-
guidas jogadas feitas pelo 
Teneka, o goleiro David em 
duas defesas espetaculares 
impediram que o time do 
Campo Belo chegasse ao 
empate. Fim de papo no 
São Cristovão, mesmo com 
todo sufoco o Tricolor Vila 
Princesa comemorou jun-
to com sua torcida os três 
primeiros pontos na Copa 
das Quebradas. 

Grêmio Cafezinho goleia Unidos do Icaraí 
pela 2ª rodada da Copa da Quebradas

No sufoco, Tricolor VP vence o 
União CB pela Copa das Quebradas

COPA ARMIS

mos que é uma ótima equi-
pe, deu muito trabalho ao 
Morro e não será diferente 
com a gente. O mando de 
campo é deles, porém por 
falta de campo em Sumaré 
o jogo será aqui no Nóbre-

ga e podemos tirar provei-
to desta situação”, comen-
ta Flávio Soares.

O resultado positivo é de 
vital importância para am-
bas às equipes para seguir 
com chances de classifi-

cação para a fase seguin-
te, onde apenas os dois 
primeiros de cada grupo 
avançam as semifinais. O 
Juventude Denadai, com 
um ponto ocupa a terceira 
colocação, tem o mesmo 

ponto que o Morro, está à 
frente pelo saldo de gols, 
já o Nóbrega não pontuou 
e está na ultima posição, 
desta forma precisa da vi-
toria para se manter vivo 
na competição.



Então recebi o convite 
para apresentar um 
programa próprio. 

Com a experiência que já 
tinha adquirido, aceitei.

Meu programa era leva-
do ao ar de segunda a sá-
bado as 9h30 da manhã até 
as 10h30. Chamava-se Bom 
dia Mulher, totalmente pro-
duzido por mim e coorde-
nado pelos diretores. 

Que desafio! Todos os 
dias uma novidade...

Quando olho um pou-
co para trás e penso: “Meu 
Deus, como fiz tudo isso”...

Redação, produção mu-
sical e entrevistas, culinária, 
horóscopos diários e dicas 
de saúde e beleza. Além de 
responder as cartas das ou-
vintes, tinha meia hora pa-
ra as crianças com Histórias 
infantis (disquinhos da Walt 
Disney). Tinha um grande 
público infantil. E aos sába-
dos a maioria deles iam vi-
sitar a emissora!

Imaginem eu com aque-
la garotada de seis a dez 
anos, uma alegria só.

Recebíamos muitas cartas 
de toda a região e sul de Mi-
nas Gerais. A programação 
da emissora era muito boa.

Começava com programa 
sertanejo às 5h00: Estrada 
da Vida com Gracias Porto, 
depois notícias, programa 
evangélico do Pastor Rolan-
do Giotto, programa Bom 
dia Mulher, depois Valmir 
Moraes com “Eu, Você e o 
Rei” (Só sucessos de Rober-
to Carlos) – Programa Valter 
Costa (até final de 1982) de-
pois Programa Lourival Ro-
drigues (que entrou no lugar 
do Valter Costa).

Depois tinha o progra-
ma do Celso Roberto – “Boa 
Tarde Amizade”, Programa 
do Vilalon, muito comuni-
cativo, Bargas Filho inician-
do a carreira com flashes 
plantão policial, programa 
do Geninho (Eugenio Ca-

puvilla) as 17h00 com mú-
sicas sertanejas, Programa 
Galileu e Samaritamo (du-
pla de Piracicaba). O Sar-
gento Juarez Miranda tam-
bém tinha um programa 
sertanejo após a Voz do 
Brasil, e à noite tinha Valmir 
Moraes com “A Noite é Nos-
sa”, com músicas românti-
cas para terminar o dia!

No final de semana tinha 
o programa do Caldeirão, 
Programa Benedito Sam-
paio, e Futebol com Nadir 
Roberto e equipe.

Além da locução eu cui-
dava da organização da 
discoteca da rádio, que ti-

nha mais de mil long-
-plays, mais de 500 com-
pactos simples e duplos, 
além das fitas.

Era uma grande e farta 
coleção de discos, com mú-
sicas de todos os estilos e 
épocas, a coleção inteira de 
Roberto Carlos e Beatles, 
trilha sonora das novelas e 
lançamentos das grandes 
gravadoras. Recebíamos os 
divulgadores da Copacaba-
na, Chantecler, RCA e ou-
tras gravadoras.

ARTISTAS E 
NOVOS LOCUTORES
Muitas vezes eles traziam 

novos cantores para divul-
gação; lá passaram Doni-
zetti, Sula Miranda, Pablo, 
José Luis, Robson, e muitos 
sertanejos... Todos humil-
des, falando pouco... Mas 
querendo divulgar...

Os famosos também 
apareciam para dar um Alô: 
Milionário e José Rico, Ce-
zar e Paulinho, Ponteiro e 
Ponteado, e outros.

Muitos locutores no-
vos querendo fazer está-
gio e programas na Rádio 
por lá passaram, como Mi-
chel Fine, Jonas Donize-
te. Eram jovens querendo 
uma oportunidade e con-

seguiram, se tornaram óti-
mos radialistas.

Como mencionei no iní-
cio, começamos com um ti-
me bem jovem: os meus co-
legas sonoplastas que tanto 
ajudavam com muita cria-
tividade: Edilson, Daniel, 
Marcos, Jean Douglas, Nil-
son, Valmir, Leandrinho 
Franceschini, que sempre 
vinha com ideias novas e 
conhecia muito de músi-
ca; Vilalon, Celso Roberto 
e o Silvestre trazendo no-
vos patrocinadores, criando 
slogans e textos incríveis.

Todos companheiros e 
amigos. Um ajudando o ou-

tro, todos gostavam do que 
faziam: trabalhar na Rádio! 
Falar na emissora sem fa-
lar na Zenaide impossível. 
Uma mãe amiga que todos 
queriam ter, além de deixar 
tudo organizado bem lim-
pinho. Trazia todos os dias 
aquele café sem igual... até 
hoje sinto o aroma! Rece-
bia de nós muito carinho 
e sabia ouvir e nos ajudava 
muito em tudo.

Éramos uma grande fa-
mília ao som de uma boa 
música.

A História registra os fa-
tos. A Rádio Nova Suma-
ré, tem seu nome gravado 
na história de nossa cida-
de. Uma emissora que con-
seguiu chegar em todos os 
lares e recantos com mui-
to respeito e carinho ao ou-
vinte. Emissora que trouxe 
credibilidade e visibilidade.

Este resumo é um pou-
co do meu ponto de vista. 
Temos mais colegas que aí 
estão para contar um pou-
co mais, tem muito mais a 
ser contado, pois após eu 
deixar a emissora, novas 
pessoas com muito talen-
to chegaram e deixaram 
registrado um bom traba-
lho. Ela ainda está aí, ho-
je com outro nome, com 
uma nova programação, 
mas continua.

Minha homenagem ao 
Sr João Franceschini que 
acreditou e deu a mim e 
aos colegas uma oportuni-
dade. Trabalhar com músi-
ca, deu a liberdade de criar 
e nós criamos e consegui-
mos unidos fazer um exce-
lente trabalho.

Não havia celulares, nem 
internet, e sim as cartas 
e estas eram milhares to-
dos os dias de todos os lu-
gares. O Vilalon era o cam-
peão das cartas! Um exce-
lente locutor.

Todos ficavam felizes 
quando o correio chegava... 
Um sucesso! Era o resul-
tado deste trabalho, pois a 
programação era feita para 
o ouvinte... E este era o pi-
lar de tudo.

Boas lembranças de uma 
Avenida Sete de Setembro 
mais calma, onde todos se 
conheciam, todos se cum-
primentavam e falavam 
com orgulho quando che-
gavam perto da emissora:

 “Aqui é a Rádio Nova Su-
maré? Vim conhecer, po-
de?”

E conheciam, gostavam e 
voltavam. Assim foi...

Eugênio Gervásio Capovilla 

José Vilalon Filho na Rádio Nova Sumaré Gracias Porto

FOTOS: PRÓ-MEMÓRIA SUMARÉ
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Minhas recordações da 
Rádio Nova Sumaré (2)

AUTORA DO TEXTO

Anete Azevedo

Cronista e diretora da 
Associação Pró-Memória

ZYK 540 quilohertz – 
Rádio Nova Sumaré



FUTSAL DO UNIÃO

MIRANDA E RONCOLATTO ZÉZO HESPANHOL

REFORMA DA RUA BANDEIRANTES

JUVENIL DO ALLIANÇA

Um dos times que participou do famoso torneio de férias de futebol 
de salão do Clube União Cultural XVI de Dezembro está nesta foto. 

Vemos de pé, da esquerda para a direita, os seguintes jogadores: 
Gilberto Esposito Carmona (Pitico), Almir Antônio e Gilberto Bufarah 

(Turco). Agachados, na mesma ordem: Aristides Tanner Filho (Tidinho), 
Osmar Miranda Jr. (Osmarzinho) e Clodoaldo Corrêa (Clodô). Não 

identificamos a pessoa de pé, à esquerda. 

José Miranda, à esquerda, foi o terceiro prefeito de Sumaré 
(de 1963 a 1966). No seu mandato, Oswaldo Roncolatto, que está 

com ele na foto, foi vereador na Câmara Municipal. Ele 
representava o Distrito de Hortolândia.

José Antônio 
Hespanhol, 
ou Zézo 
Hespanhol 
como é 
popularmente 
conhecido, foi 
um dos maiores 
jogadores 
de futebol 
de Sumaré. 
Por muitos 
anos vestiu 
a camiseta 
principal 
do Clube 
Recreativo 
Sumaré, desde 
o infantil até 
o amador. 
No final de 
sua brilhante 
carreira, 
defendeu 
o time dos 
Veteranos do 
clube.

Reforma da Rua Bandeirantes, realizada pela Prefeitura 
de Sumaré no ano de 1968, quando se comemorava 

o centenário da cidade. Na mesma ocasião a Prefeitura remodelou 
toda a Rua 7 de Setembro, transformando-a em avenida. A Rua 

Bandeirantes é a mais antiga da cidade. No lado esquerdo do 
registro existia uma passagem de nível sobre a linha férrea. 

Foto de 15/11/1950 do Juvenil do Clube Recreativo e Esportivo Alliança, 
que naquele ano havia se fundido com o Paulista, dando origem ao 

Clube Recreativo Sumaré. Nesta foto, tirada no antigo campo do Alliança 
(hoje Conjunto Poliesportivo do CR Sumaré), vemos, da esquerda para 
a direita: Mário, Wilson Fávero, Armando Tognetta, Odair Salgado (Nê), 

Darci Salgado, Eduardo Cestari (Tito), Aristides José de Souza, (Tidinho), 
Oswaldo Clemente (Tuca), Álvaro Barijan (Arvito) Miguel Arcanjo e 

Francisco Clemente (Chico). A pessoa de pé não foi identificada.

CANHÃO

Alberto Redaelli, 
o popular 

“Canhão”, 
era guarda 
rodoviário 

do DER 
(Departamento 

de Estradas 
de Rodagem). 

Morava com 
a família em 

Sumaré e 
incentivava 
a prática de 

esportes nos 
clubes da cidade. 

Participava 
também 

dos festejos 
carnavalescos. 

Nesta foto da 
década de 1970, 
ele abrilhantava 

o Carnaval 
da cidade, 

caracterizado 
como Rei Momo.

FOTOS: PRÓ-MEMÓRIA SUMARÉ
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o livro e está com um sorri-
so nos lábios, pois é daque-
las leituras leves que aque-
cem o coração. Fecho mi-
nha resenha com uma ci-
tação final que também re-
mete às estrelas:

“Olho as Três-Marias, 
juntas, brilhando. Glória 
reluz, impassível, num raio 
seguro e azul. Maria José, 
pequenina, fulge tremen-
do, modesta e inquieta co-
mo sempre. E eu, ai de mim, 
brilho também, hei de bri-
lhar ainda por muito tempo 
– e parece que a minha luz 
tem um fulgor molhado e 
ardente de olhos chorando”.

Adorei esse livro e com 
certeza recomendo a leitura!

Vou ficar muito feliz se me 
escreverem contando o que 
acharam da leitura!! E se por 
acaso quiserem alguma lei-
tura específica, podem me 
pedir pelo email!! Boa sema-
na e ótimas leituras!

N este romance au-
tobiográfico escri-
to em 1939, Rachel 

nos presenteia com a traje-
tória de três garotas: Maria 
Augusta (Guta e a nossa nar-
radora), Maria Glória e Ma-
ria José, as Três Marias como 
são chamadas no internato.

A história tem início na 
infância dessas meninas e 
caminhamos ao lado das 
três até a fase adulta quan-
do cada uma vai seguir o 
melhor caminho para si. As 
Três Marias faz referência 
também à constelação e a 
própria narradora caracte-
riza cada uma das persona-
gens conforme a caracterís-
tica dos astros:

“Glória era a primeira, ru-
tilante e próxima. Maria Jo-
sé escolheu a da outra ponta, 
pequenina e tremente. E a 
mim coube a do meio, a me-
lhor delas, talvez; uma estre-
la serena de luz azulada, que 
seria decerto algum tranqui-
lo sol aquecendo mundos 
distantes, mundos felizes, 
que eu só imaginava notur-
nos e lunares.”

A proximidade das ami-
gas se deu não somente pe-
la afinidade, mas também 
por suas dores. As Três Ma-
rias são marcadas por per-
das e sofrimentos que ne-
nhuma criança deveria 
passar. Ao longo da história 
vamos conhecendo o pas-
sado de cada uma dessas 
meninas e seus desejos pa-
ra o futuro, acompanhando 
suas traquinagens no inter-
nato, suas paixões e suas 
esperanças.

Mas é Guta quem aca-

Dica de Leitura: 
As Três Marias

(Rachel de Queiroz)

 EVELYN RUANI
Bibliotecária da Rede Sesi-SP e 
leitora compulsiva. Apaixonada 
por livros e palavras. 

SERVIÇO
Blog: http://blogentreaspas.com
Instagram: @blog_entreaspas
E-mail: entreaspasb@gmail.com

entreaspas

A Vida e o dom

Poesia

bamos conhecendo mais 
profundamente e que nos 
mostra uma alma ator-
mentada e suas reflexões 
acerca do amor e da vida. 
Me remeteu às persona-
gens de Clarice, embora 
com as características lite-
rárias tão únicas de Rachel. 

E é interessante notar que 
a autora nos revela muito 
de sua própria vida íntima 
neste livro.

A narrativa é especial-
mente deliciosa, simples, 
porém não menos bonita, 
cativante e fluída. Quando 
você se dá conta terminou 

Não quero ser 
rico, pois a 
maior riqueza 
eu já tenho que 
é a minha vida.

Procuro na 
estrada da vida 
um cantinho 
para eu me renovar e 
continuar.

E a cada dia que se passa 
vou escrevendo mais 
um capítulo da minha 
história repleta de amor, 
glorias e vitorias, e essa 
história escrita ninguém 
pode apagar, pois o autor 
é Deus, já eu só sou o 
protagonista e nada mais.

Procuro na força do meu 
Senhor motivos para 
continuar a escrever e 
fazer da minha trajetória 
uma Vitória, aceitei o 
meu chamado e faço 

dele meu 
maior legado, 
faço da minha 
superação 
um motivo de 
inspiração.

E ao enxergar o 
amanhecer vou 

entender que sempre 
haverá um sol prontinho 
para iluminar e aquecer 
todos os corações 
daqueles estão na 
completa escuridão.

 E que em cada poesia 
eu possa entender que o 
importante é Deus e não 
eu...

Poeta Lipe
Osasco/SP

*Felipe Oliveira Carvalho tenho 
18 anos, sou poeta, coaching e 
deficiente (Paralisia cerebral)
Contato pelo instagram: 
Lipe_carvalho_pl

Jacqueline Naomi Kin-
jo nasceu em 31/05/1999, 
em Campinas, interior 
de São Paulo. Atualmen-
te tem 21 anos e seus pri-
meiros passos de dan-
ça foram ainda bebê, em 
frente à televisão, dançan-
do as músicas de abertu-
ra de novelas. Teve suas 
primeiras aulas de bal-
let na pré-escola, dos 3 
aos 5 anos. Depois se de-
dicou ao Odori e Matsuri 
Daiko, dança e tambores 
tradicionais de Okinawa, 
província de onde vieram 
seus familiares. 

Também praticou ca-
ratê até os 16 anos, o qual 
teve como mestre seu 
pai, sensei Nivaldo Kin-
jo. Aos 8 anos voltou a fa-
zer aulas regulares de bal-
let, e iniciou jazz dance e 
hip hop. Aos 13 anos op-
tou por parar de dançar 
e se dedicar aos estudos 
no Colégio Técnico Bento 
Quirino. A carreira artísti-
ca já não estava mais em 
seus planos quando em 
2017 teve a oportunidade 
de voltar a dançar. 

Fazendo aulas apenas 
por hobby e sem pretensão de se-
guir carreira, foi se aprofundando no 
mundo da dança, participando de 
eventos de dança com professores re-
nomados nacional e internacional-
mente e participando de competições 
nacionais e internacionais. Em algum 

momento dessa trajetória, as aulas 
deixaram de ser apenas um hobby e 
se tornaram estudos, com uma carga 
horária de 8 a 9 horas semanais de au-
las e finais de semana de ensaios ou 
treinos, buscava se preparar para tra-
balhar na área. 

Começou atuando em animações 

de eventos, festas de ani-
versário, dançarina de 
bandas e modelo fotográ-
fica. Em 2019 entrou para 
o ballet da cantora Tycia, 
participou de clipes com 
artistas nacionalmente 
reconhecidos como Le-
xa, Jottape, Mc Guime e 
Mc Nando DK, deu vida à 
Skin da personagem Kelly 
do Free Fire, classificado 
como um dos jogos mais 
populares de 2020 partici-
pou de campanhas publi-
citárias e no final de 2019 
iniciou seu estágio de mo-
nitoria e aprendizado na 
modalidade de Jazz Funk 
e passou a integrar o elen-
co do Kpop Dreams, um 
musical inédito de Kpop 
aqui no Brasil. 

Hoje está atuando co-
mo modelo fotográfica, 
dançarina e professora de 
jazz funk, além de pon-
tuar sua participação no 
cenário da dança como 
aluna, por que embora 
afirme que é muito mais 
difícil comparecer às aulas 
a partir do momento em 
que você começa a traba-

lhar com a dança, assim como qual-
quer outra profissão requer muito es-
tudo, portanto, ressalta que embora 
tenha feito trabalhos os quais nunca 
nem tenha imaginado que faria, acre-
dita que ainda precise de muitas au-
las e tempo de estudo para se tornar o 
que ainda deseja ser.

Lígia Ponce é uma grande bailarina de Valinhos - SP 
que vem ganhando destaque na dança do ventre. Lígia 
conta sua história:

“Meu nome é Ligia Ponce. Comecei a dançar aos 4 
anos de idade e desde então permaneço nesse mun-
do! Sou formada em inúmeras danças, mas é a dança 
do ventre que inspira a minha vida. Há 12 anos vejo 
a dança do ventre transformar a vida das minhas alu-
nas, das formas mais maravilhosas possíveis. Na cura 
de doenças, depressão, resgate da feminilidade, aumen-
to da autoestima, autoconfiança e mais incontáveis be-
nefícios! A dança do ventre transformou a minha vida, 
e meu propósito é expandir e levar isso para o máximo 
de mulheres que eu conseguir! Se você quer se sentir po-
derosa, linda, delicada e sensual, seja uma bailarina de 
dança do ventre! Em 2014 tive a felicidade e privilégio 
em realizar meu sonho de me formar no Egito, e assim, 
conhecer essa cultura e dança maravilhosa de tão per-
to, direto do berço! Fiz uma sessão de fotos de dança no 
meio do deserto, com as pirâmides de Gizé de fundo. Já 
fazem 6 anos e ainda me emociono com tal lembrança! 
Dançar com a alma e o coração, com alegria e encan-
to... é essa a essência da dança do ventre que eu trouxe 
comigo do Egito. E atualmente criei o método online Li-
gia Ponce, onde ensino alunas do mundo inteiro a dan-
çar de forma fácil, rápida e leve... e me sinto realizada e 
honrada por todas as alunas que construíram a minha 
história até hoje, desde as crianças de 4 anos até as mi-
nhas idosas de 78 anos, que ambas encontram na dan-
ça do ventre a alegria de viver! A dança do ventre é para 
todos... basta você querer!”
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Jacqueline Naomi K injo Lígia Ponce
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