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CAMPO LIMPO PAULISTA: A MAIS POBRE DA REGIÃO

D E S C A S O

ACUMULO DE LIXO AINDA 
PREOCUPA POPULAÇÃO

Moradores de diversos bairros 
de Campo Limpo Paulista têm procu-
rado a redação do Jornal O Pêndulo 
para reportar a falta do recolhimen-
to do lixo por toda a cidade. 

           | PÁGINA 5

A C I D E N T E

Ônibus perde controle e atinge carros
O motorista de um 

ônibus fretado da em-
presa Piccolotur per-
deu o controle da di-
reção, voltando de ré 
e atingiu cinco carros 
que estavam estaciona-
dos no Centro de Cam-

po Limpo Paulista (SP).
Segundo a Guar-

da Municipal de Cam-
po Limpo Paulista, os 
carros estavam esta-
cionados na rua Sé-
timo Patelli e o ôni-
bus descia a rua de ré.

Ainda de acordo 
com a polícia, além dos 
carros, ele atingiu uma 
árvore, que caiu. Uma 
pessoa sofreu ferimen-
tos leves e as causas do 
acidente serão investi-
gadas.     | PÁGINA 7

| PÁGINA 8

T R I S T E

Dados rescentes da Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a cidade é a mais pobre do Aglomerado Urbano de Jundiaí

E D I T O R I A L

Garoto Propaganda da 
memória curta| PÁGINA 2

V Á R Z E A  P A U L I S T A

Homem é preso com 
50kg de drogas| PÁGINA 4
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Prazer estar de volta | Paulo Mesquita

Nosso trânsito poderia 
muito bem ser melhor do que 
é, bastariam algumas mudan-
ças de comportamento sim-
ples e fáceis de implementar. 
Pego regularmente a Marginal do 
Rio Jundiaí, onde não é permitida 
velocidade maior que 60 km/hora, 
mas alguns espertinhos acham 
que são corredores de fórmula 1 e 
andam a muito mais que isso. Ul-
trapassam pela direita e buzinam 
atrás de quem está na esquerda 
justamente a.......60 km/hora. 
Como todos os moradores de 
Campo Limpo Paulista sabem, o 
asfalto da pista direita, sentido 
Várzea Paulista, está esburacado, 
remendado de forma primária e 
ineficaz, arrebentando com as sus-
penções dos carros que passam ali, 
inclusive não é raro haver pneus 
arrebentados por causa das crate-
ras existentes em certos trechos. 
Voltando aos motoristas esperti-
nhos, esses que vem, talvez com o 
Wase ligado, acima da velocidade 
permitida, quando chegam nos 
radares freiam estupidamente, 
baixando suas velocidades para 
quase 40 km/hora! Atrapalhan-
do aqueles que, por uma ques-

tão de princípios, vem o caminho 
todo a, justamente, 60 km/h. 
É de querer esganar, né não?????? 
De vez em quando recebemos as 
tristes notícias de carros que ca-
íram no Rio Jundiaí, será que fo-
ram por excesso de velocidade? 
Da próxima vez que o caríssimo 
leitor estiver dirigindo pela Mar-
ginal ou qualquer outra via res-
peite a sinalização e a velocidade 
indicada para a pista, é a garan-
tia de uma viagem tranquila e 
uma chegada segura. Há outras 
pessoas que gostam da gente. 
Já basta a péssima conservação des-
ta pista para nos atrapalhar e nos 
por em perigo, não aumentemos 
nossos riscos desnecessariamente. 
Tenham todos uma óti-
ma semana com segurança. 

Grande abraço.

Garoto Propaganda da memória curta | Editorial

A exatos dois anos, 
presenciamos a inédita e 
portanto primeira e única 
cassação de um Prefeito 
na história de nossa cida-
de. Denunciado por um 
morador usava um fun-
cionário municipal, pago 
com dinheiro público, 
para dirigir seu carro par-
ticular, em horário de ex-
pediente, para levar sua 
esposa ao cabeleireiro, 
supermercados e demais 
afazeres familiares. A Câ-
mara Municipal acatou 
a denúncia, procedeu as 
devidas investigações e 
processo dentro da Lei, 
vindo em seguida a cassar 
o mandato do Prefeito. O 
mesmo recorreu, conse-
guiu uma liminar e foi re-
conduzido ao cargo. Mais 
a diante a Sessão de que o 
cassou  foi cancelada pela 
justiça. Muito bem; a cas-
sação foi suspensa técnica 
e juridicamente. Porém, 
fica a pergunta e moral-
mente como ficamos ? 
Afinal a investigação con-

firmou a denúncia. De lá 
para cá o que se assistiu 
foi e tem sido o caos ins-
taurado no poder público, 
com suspensão continua 
de licitações por irregu-
laridades, saúde abando-
nada, educação sucatea-
da, falta de credibilidade, 
nulo desenvolvimento e 
zero de crescimento. Não 
sendo injusto, devemos 
lembrar que houve sim um 
crescimento; o do IPTU e 
taxa de lixo. Comerciantes 
desanimados fechando 
seus estabelecimentos e 
procurando outras cida-
des. Ocupamos a lanterna 
entre as cidades do Aglo-
merado Urbano de Jun-
diaí. Lembremos também 
do inchaço da máquina 
pública, secretariado de 
pessoas que nem sequer 
conhecem os bairros. As 
constantes terceirizações 
de serviços que vem de-
lapidando o patrimônio. 
Sustentado por uma Câ-
mara Municipal que con-
ta em sua maioria com 

Vereadores mudos, cegos 
e surdos para todo e qual-
quer abuso do executivo. 
A mesma Câmara que cas-
sou o atual Prefeito, rece-
beu inúmeras denúncias 
após setembro de 2017, 
sendo algumas considera-
das por juristas, até mais 
graves do que a que levou 
o Prefeito a ser cassado. 
O que será que aconte-
ceu? O que fez os mes-
mos Vereadores se tor-
narem tão fiéis ? Hoje em 
dia esse mesmo Prefeito, 
o único que já foi cassado, 
tornou-se um sorridente 
garoto propaganda. Com 
seu costumeiro sorriso 
falso, anuncia o paraí-
so na terra, tenta passar 
uma imagem totalmente 
falsa da realidade vivida 
pelos moradores e tudo 
isso patrocinado pelo di-
nheiro desse já sofrido 
povo. Acredite quem qui-
ser, afinal o artista é pago 
para interpretar e o pro-
duto a venda nem sempre 
é confiável.

Cuidado com o que você chama de novo na política! | Cleonides Santos

Objetivo deste sim-
ples artigo é despertar 
a sua atenção para ar-
madilhas na política da 
cidade que vem com cara de 
nova, na verdade são velhas 
práticas semelhantes aos 
coronéis do sec. XIX, onde 
se recrutavam cabos eleito-
rais que tinham a função de 
garantir o voto de cabresto 
em troca de favores e o aco-
bertamento de fraudes com 
dinheiro público.

As últimas eleições 
surpreendeu os caci-
ques da velha políti-
ca, mas o modelo do 
toma lá dá cá está vivo. Os 
conchavos já estão a todo 
vapor, loteamento de terra 
clandestino para angariar 
fundo e voto, contratações 
de cabos eleitorais com altos 
salários, rachadinhas de 
salários e outras jogadas 
para enganar o eleitor. 
Mediante a tudo isso, 
ainda há esperança em 
dias melhores na ci-

dade. Mas é preciso 
mudar as cabeças, ter 
novas ideias, algo sus-
tentável. Acredita-
-se que o povo já está 
cansado com tudo que 
está aí, sempre os mes-
mos, parentes, famí-
lia, apoiados pelos 
mesmos e financiado pelos 
mesmos.

Os políticos velhos 
para não perderem o 
poder, se camuflam de 
diferentes formas no 
contexto político, mudam 
suas práticas conforme as 
necessidades vigentes. Os 
cidadãos que acreditam na 
boa fé destes “abutres” do 
poder demonstram total 
desconhecimento do 
que ocorre nos basti-
dores da política local. 
Gestão municipal não é 
tão simples como apa-
renta, ela é comple-
xa, tem características 
muito peculiares e dis-
tintas. É preciso va-

lorizar, profissionali-
zar e equipá-los na sua 
prestação de serviços 
para que reconquis-
te o respeito do povo. 
Em pleno século XXI 
convivemos com mo-
delo da política nas pe-
quenas cidades do 
interior do país onde tudo 
gira em torno da prefeitura, 
o prefeito virou o grande 
coronel urbano. A opres-
são do sistema continua 
a mesma do sec. XIX, a 
dependência de trabalho, 
servidores públicos mal 
pagos, subjugados por 
comissionados bem re-
munerados guardiões 
dos interesses do poder. 
 Na visão do soci-
ólogo e economista ale-
mão Max Weber (1864-
1920), esse sistema 
é chamado de “ética da 
convicção”, ou seja, o cida-
dão precisa do emprego, 
portanto se sujeita às 
ordens e imposições 

do coronel da cida-
de o (prefeito) e seus 
aliados.

Os vereadores na 
antiga colônia (1500 a 
1822) na independên-
cia, tinham a função 
de zelar pelos bens 
do município e se ne-
cessário levar a julga-
mento nos tribunais os 
corruptos, pessoas 
que praticassem des-
vio ético na vida pú-
blica, atualmente essa 
lógica está invertida. 
Conclui-se que as práticas 
nada convencional da ve-
lha política continua viva. 
Pessoas que se jul-
gam detentoras do po-
der e da vontade do 
povo, usam e abusam 
de suas prerrogativas, de-
bocham do eleitor, fazem 
rachadinha do mandato, de 
cargos tudo com a garantia 
da impunidade. Neste ce-
nário triste, onde práticas 
ilícitas são exercidas à 

luz do dia é muito di-
fícil falar de mudan-
ça, porém não há outro 
meio disponível aos ci-
dadãos, senão o voto 
consciente, a úni-
ca arma disponível à 
população para mudar esta 
realidade. Gestão Pública é 
coisa séria e o nosso povo 
merece respeito.

Cleonides Santos É espe-
cialista em Gestão Municipal, 
Atuou na criação do plano de 
gestão  Integrada de resíduos 
sólidos de CLP.   
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Prazer estar de volta | Paulo Mesquita

Nosso trânsito poderia 
muito bem ser melhor do que 
é, bastariam algumas mudan-
ças de comportamento sim-
ples e fáceis de implementar. 
Pego regularmente a Marginal do 
Rio Jundiaí, onde não é permitida 
velocidade maior que 60 km/hora, 
mas alguns espertinhos acham 
que são corredores de fórmula 1 e 
andam a muito mais que isso. Ul-
trapassam pela direita e buzinam 
atrás de quem está na esquerda 
justamente a.......60 km/hora. 
Como todos os moradores de 
Campo Limpo Paulista sabem, o 
asfalto da pista direita, sentido 
Várzea Paulista, está esburacado, 
remendado de forma primária e 
ineficaz, arrebentando com as sus-
penções dos carros que passam ali, 
inclusive não é raro haver pneus 
arrebentados por causa das crate-
ras existentes em certos trechos. 
Voltando aos motoristas esperti-
nhos, esses que vem, talvez com o 
Wase ligado, acima da velocidade 
permitida, quando chegam nos 
radares freiam estupidamente, 
baixando suas velocidades para 
quase 40 km/hora! Atrapalhan-
do aqueles que, por uma ques-

tão de princípios, vem o caminho 
todo a, justamente, 60 km/h. 
É de querer esganar, né não?????? 
De vez em quando recebemos as 
tristes notícias de carros que ca-
íram no Rio Jundiaí, será que fo-
ram por excesso de velocidade? 
Da próxima vez que o caríssimo 
leitor estiver dirigindo pela Mar-
ginal ou qualquer outra via res-
peite a sinalização e a velocidade 
indicada para a pista, é a garan-
tia de uma viagem tranquila e 
uma chegada segura. Há outras 
pessoas que gostam da gente. 
Já basta a péssima conservação des-
ta pista para nos atrapalhar e nos 
por em perigo, não aumentemos 
nossos riscos desnecessariamente. 
Tenham todos uma óti-
ma semana com segurança. 

Grande abraço.

Garoto Propaganda da memória curta | Editorial

A exatos dois anos, 
presenciamos a inédita e 
portanto primeira e única 
cassação de um Prefeito 
na história de nossa cida-
de. Denunciado por um 
morador usava um fun-
cionário municipal, pago 
com dinheiro público, 
para dirigir seu carro par-
ticular, em horário de ex-
pediente, para levar sua 
esposa ao cabeleireiro, 
supermercados e demais 
afazeres familiares. A Câ-
mara Municipal acatou 
a denúncia, procedeu as 
devidas investigações e 
processo dentro da Lei, 
vindo em seguida a cassar 
o mandato do Prefeito. O 
mesmo recorreu, conse-
guiu uma liminar e foi re-
conduzido ao cargo. Mais 
a diante a Sessão de que o 
cassou  foi cancelada pela 
justiça. Muito bem; a cas-
sação foi suspensa técnica 
e juridicamente. Porém, 
fica a pergunta e moral-
mente como ficamos ? 
Afinal a investigação con-

firmou a denúncia. De lá 
para cá o que se assistiu 
foi e tem sido o caos ins-
taurado no poder público, 
com suspensão continua 
de licitações por irregu-
laridades, saúde abando-
nada, educação sucatea-
da, falta de credibilidade, 
nulo desenvolvimento e 
zero de crescimento. Não 
sendo injusto, devemos 
lembrar que houve sim um 
crescimento; o do IPTU e 
taxa de lixo. Comerciantes 
desanimados fechando 
seus estabelecimentos e 
procurando outras cida-
des. Ocupamos a lanterna 
entre as cidades do Aglo-
merado Urbano de Jun-
diaí. Lembremos também 
do inchaço da máquina 
pública, secretariado de 
pessoas que nem sequer 
conhecem os bairros. As 
constantes terceirizações 
de serviços que vem de-
lapidando o patrimônio. 
Sustentado por uma Câ-
mara Municipal que con-
ta em sua maioria com 

Vereadores mudos, cegos 
e surdos para todo e qual-
quer abuso do executivo. 
A mesma Câmara que cas-
sou o atual Prefeito, rece-
beu inúmeras denúncias 
após setembro de 2017, 
sendo algumas considera-
das por juristas, até mais 
graves do que a que levou 
o Prefeito a ser cassado. 
O que será que aconte-
ceu? O que fez os mes-
mos Vereadores se tor-
narem tão fiéis ? Hoje em 
dia esse mesmo Prefeito, 
o único que já foi cassado, 
tornou-se um sorridente 
garoto propaganda. Com 
seu costumeiro sorriso 
falso, anuncia o paraí-
so na terra, tenta passar 
uma imagem totalmente 
falsa da realidade vivida 
pelos moradores e tudo 
isso patrocinado pelo di-
nheiro desse já sofrido 
povo. Acredite quem qui-
ser, afinal o artista é pago 
para interpretar e o pro-
duto a venda nem sempre 
é confiável.

Cuidado com o que você chama de novo na política! | Cleonides Santos

Objetivo deste sim-
ples artigo é despertar 
a sua atenção para ar-
madilhas na política da 
cidade que vem com cara de 
nova, na verdade são velhas 
práticas semelhantes aos 
coronéis do sec. XIX, onde 
se recrutavam cabos eleito-
rais que tinham a função de 
garantir o voto de cabresto 
em troca de favores e o aco-
bertamento de fraudes com 
dinheiro público.

As últimas eleições 
surpreendeu os caci-
ques da velha políti-
ca, mas o modelo do 
toma lá dá cá está vivo. Os 
conchavos já estão a todo 
vapor, loteamento de terra 
clandestino para anga-
riar fundo e voto, con-
tratações de cabos 
eleitorais com altos 
salários, rachadinhas de 
salários e outras jogadas 
para enganar o eleitor. 
Mediante a tudo isso, 
ainda há esperança em 

dias melhores na ci-
dade. Mas é preciso 
mudar as cabeças, ter 
novas ideias, algo sus-
tentável. Acredita-
-se que o povo já está 
cansado com tudo que 
está aí, sempre os mes-
mos, parentes, famí-
lia, apoiados pelos 
mesmos e financiado pelos 
mesmos.

Os políticos velhos 
para não perderem o 
poder, se camuflam de 
diferentes formas no 
contexto político, mudam 
suas práticas conforme as 
necessidades vigentes. Os 
cidadãos que acreditam na 
boa fé destes “abutres” do 
poder demonstram total 
desconhecimento do 
que ocorre nos basti-
dores da política local. 
Gestão municipal não é 
tão simples como apa-
renta, ela é comple-
xa, tem características 
muito peculiares e dis-

tintas. É preciso va-
lorizar, profissionali-
zar e equipá-los na sua 
prestação de serviços 
para que reconquis-
te o respeito do povo. 
Em pleno século XXI 
convivemos com mo-
delo da política nas pe-
quenas cidades do 
interior do país onde tudo 
gira em torno da prefeitura, 
o prefeito virou o grande 
coronel urbano. A opres-
são do sistema continua 
a mesma do sec. XIX, a 
dependência de trabalho, 
servidores públicos mal 
pagos, subjugados por 
comissionados bem re-
munerados guardiões 
dos interesses do poder. 
 Na visão do soci-
ólogo e economista ale-
mão Max Weber (1864-
1920), esse sistema 
é chamado de “ética da 
convicção”, ou seja, o cida-
dão precisa do emprego, 
portanto se sujeita às 

ordens e imposições 
do coronel da cida-
de o (prefeito) e seus 
aliados.

Os “vereadores” na 
antiga colônia (1500 a 
1822) na independên-
cia, tinham a função 
de zelar pelos bens 
do município e se ne-
cessário levar a julga-
mento nos tribunais os 
corruptos, pessoas 
que praticassem des-
vio ético na vida pú-
blica, atualmente essa 
lógica está invertida. 
Conclui-se que as práticas 
nada convencionais da ve-
lha política continua viva. 
Pessoas que se jul-
gam detentoras do po-
der e da vontade do 
povo, usam e abusam 
de suas prerrogativas, de-
bocham do eleitor, fazem 
rachadinha do mandato, de 
cargos tudo com a garantia 
da impunidade. Neste ce-
nário triste, onde práticas 

ilícitas são exercidas à 
luz do dia é muito di-
fícil falar de mudan-
ça, porém não há outro 
meio disponível aos ci-
dadãos, senão o voto 
consciente, a úni-
ca arma disponível à 
população para mudar esta 
realidade. Gestão Pública é 
coisa séria e o nosso povo 
merece respeito.

Cleonides Santos É espe-
cialista em Gestão Municipal, 
Atuou na criação do plano de 
gestão  Integrada de resíduos 
sólidos de CLP.   



A Clínica da Família ins-
talada no Jardim Novo 
Horizonte ganhou re-

percussão nacional após a apresen-
tação do projeto em reunião temá-
tica do Centro de Estudos e Debates 
Estratégicos (CEDES) sobre Cidades 
Inteligentes da Câmara Federal, em 
Brasília. O modelo de atendimento 
baseado em Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) e resolutivo foi abor-
dado como sendo uma opção de 
uso para os 120 espaços que seriam 
destinados às Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs), que estão 
com as obras paralisadas pelo País.

“A Saúde é prioridade para 
a atual gestão, com ações focadas 
na humanização e resolutividade 
nos atendimentos à população. A 
Clínica da Família contempla todos 
os quesitos. A eficiência do serviço, 
que completa um ano em dezem-
bro, já se destaca nacionalmente, 
com o Prêmio Inovacidade, do 
Smart City Business Congress, em 
São Paulo, e agora, com a apresen-
tação em Brasília, em grupo espe-

cífico sobre o debate de Cidades 
Inteligentes. Em Jundiaí, o modelo 
será ampliado para mais bairros, 
como Vila Hortolândia”, detalhou 
o prefeito Luiz Fernando Machado.

Com a apresentação feita ao 
CEDES, o modelo jundiaiense será 
apresentado para mais cidades bra-
sileiras para que seja multiplicado. 
O gestor da Unidade de Gestão de 
Promoção da Saúde (UGPS), Tiago 
Texera, foi o responsável pela apre-

sentação do trabalho e respondeu 
questionamentos sobre como foi 
feita a implantação, o uso e as ne-
cessidades específicas da cidade. “A 
Clínica da Família foi o único projeto 
em saúde apresentado durante o 
encontro, que ocorreu na terça-
-feira (10). Os deputados ficaram 
interessados já que o Brasil conta 
com 120 prédios inacabados ou 
terminados e ainda sem uso que 
eram destinados para UPAs e es-

tão sem uso. Os questionamentos 
foram sobre as adequações e se 
há necessidade de haver equipa-
mento de urgência e emergência 
funcionando em parceria”, expli-
cou o gestor, que foi convidado 
para participar de outras apresen-
tações específicas para a Atenção 
Básica do Sistema Único de Saúde.

A Clínica da Família repre-
senta avanços no atendimento em 
saúde, pois reduz as perdas de con-
sultas com o atendimento feito em 

acesso avançado – quando a pes-
soa busca pelo serviço e é atendida 
imediatamente ou agendada para 
os próximos dias – e, com a oferta 
de exames no mesmo complexo a 
resolutividade é de 80%. Os progra-
mas ‘Posso Ajudar’ e ‘Guardião da 
Saúde’ são diferenciais de excelên-
cia que serão replicados, juntamen-
te com o modelo de atendimento.
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Fotos: Fotógrafos PMJ
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VENDA:
- Casa Jd. América. R$ 

190.000,00.
- Chácara Figue-
ira Branca. R$ 

350.000,00.
- Chácara Nova Essen. 
Ótima Localização. R$ 

480.000,00.
- Casa Jd. América. R$ 

400.000,00.

ALUGA:
- Casa São José I. 02 

dormitórios, sem gara-
gem. R$ 650,00.

- Sobrado Jd. Corco-
vado. 02 dormitórios, 

com garagem. R$ 
1.000,00.

- Sobrado Jd. América. 
02 dormitórios, com 

garagem. R$ 1.000,00.

- Sobrado Vila Olím-
pia. 02 dormitórios, 
com garagem. R$ 

1.100,00.
- Casa Vila Imape. 01 
dormitório, sem gara-

gem. R$ 700,00.
- Salas Comercias Cen-

tro. R$ 600,00.
- Salão Comercial Cen-

tro. R$ 4.000,00.

R E C O N H E C I M E N T O

Clínica da Família de Jundiaí vira 
exemplo para cidades brasileiras

V Á R Z E A  P A U L I S T A

Pacientes foram atendidos pelo ônibus do Banco de Olhos
O Banco de Olhos de Soroca-

ba (BOS) esteve em Várzea Paulista 
com sua Unidade Móvel nesta ter-
ça-feira (10). O objetivo do mutirão, 
parceria do BOS com a Prefeitura de 
Várzea Paulista e a Unidade Gesto-
ra de Saúde, foi atender um grande 
número de pessoas de maneira rá-
pida.

De acordo com a Unidade 
Gestora de Saúde, as vagas para 
consulta foram direcionadas aos pa-
cientes cadastrados nas Unidades 
Básicas de Saúde. Conforme lista 
de cada UBS, os munícipes inscritos 
foram encaminhados para atendi-
mento na unidade móvel. Ao total, 
100 atendimentos foram realizados 
das 08h às 17h. Entre o número de 

pacientes cadastrados houve 32 
faltas, que foram supridas com o 
atendimento aos munícipes na lista 
de espera.

Isabela Ribeiro dos Santos, 22 
anos, ficou satisfeita com o BOS. “A 
consulta foi ótima, o atendimento 
foi muito bom e a médica foi aten-
ciosa. Já passei por cinco oftalmolo-
gistas e ela me deu bastante aten-
ção, gostei. Enxergo bem pouco, 
procurei a consulta por este motivo. 
Já tive o diagnóstico e vou ter que 
usar óculos para descanso”, explica.

Adriana Ferreira veio com sua 
filha Giovana Ferreira Barbosa, de 
8 anos. “Estávamos com a consulta 
marcada, porque ela já usa óculos, 
mas estava reclamando de muita 

dor de cabeça na escola. Então vie-
mos verificar”.

Raissa Oliveira, 6 anos, pas-
sou por alguns exames. Fabíola Oli-
veira, sua mãe, conta: “Gostamos 
do atendimento. Ela passou colírio, 
esperou 25 minutos e foi atendida. 
Como ela estava piscando muito, 
poderia ser um problema oftalmo-
lógico, mas já verificamos que ela 
não tem nada”.

Gustavo Pereira, técnico de 
enfermagem da Unidade Móvel 
do Banco de Olhos de Sorocaba, 
esclarece que a carreta contém três 
aparelhos para exames (tonôme-
tro – para medir a pressão do olho; 
refrator – que detecta miopia, astig-
matismo ou outros erros de refra-

ção; e lensômetro – que lê e mede 
o grau das lentes de óculos). Além 
disso, são dois consultórios (com 

duas médicas). Foram atendidas 
crianças, adultos e idosos.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Agapeama/Vila Esperança realizará, no dia 18, às 
19h, Roda de Conversa com o tema ‘De Dentro para Fora, Setembro Amarelo’, com o mote 
da discussão do tema suicídio.

De acordo com a gerente da UBS, Cássia Carneiro, a conversa sobre o tema é válida 
para todas as idades. “O suicídio não é restrito a uma faixa etária ou outra. O tema deve 
ser abordado para todos”, comenta.

P R E V E N Ç Ã O

Suicídio é tema de palestra na 
UBS Agapeama/Vila Esperança



Um homem de 29 
anos foi preso em 
flagrante por tráfi-

co de drogas no bairro Cidade 
Nova, em Várzea Paulista (SP).

Segundo a Policia Civil, uma 
denúncia foi feita na última sex-
ta-feira (6) de que o suspeito 
estaria traficando e armaze-
nando drogas dentro de casa.

Após monitoramen-
to, o homem foi abordado 
próximo onde armazena-
va as drogas, na Rua Tangará.

No local, foram apreendidos 
cerca de 4.516 porções de dro-

gas e 35 tijolos de maconha, to-
talizando 55 quilos de drogas. 
Oito balanças de precisão e ano-

tações de contabilidade do tráfi-
co também foram apreendidas.

A ocorrência foi apresenta-
da na delegacia de Várzea Pau-
lista, onde o suspeito perma-

nece à disposição da Justiça.
Fonte: G1
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C I D A D E  N O V A

O P E R A Ç Ã O

Polícia de Extrema-MG prende dois em Jundiaí
Uma equipe de policiais ci-

vis de Minas Gerais, do muni-
cípio de Extrema, integrada por 
cerca de 15 agentes, cumpriu 
dois mandados de prisão tem-
porária contra dois criminosos 
de Jundiaí, suspeitos de terem 
participado de uma tentativa de 
roubo de duas retroescavadei-
ras, ocorrido no dia 23 de junho 
deste ano, numa obra da empre-
sa situada no bairro dos Tenen-
tes, no município de Extrema.

Os policiais chegaram bem 
cedo a Jundiaí e iniciaram a 
operação. Um dos presos é 
residente da avenida Capitão 
Francisco Copelli, no Bairro 
Jundiaí-Mirim. Os policiais che-

garam armados de fuzil, o que 
chamou a atenção dos vizinhos.

Segundo informações, esses 
mesmos vizinhos se assustaram 
e chamaram a Polícia Militar. 
Os investigadores, então, mos-
traram os mandados de prisão 
expedidos pela justiça mineira.

Extensa ficha
Um dos suspeitos presos em 

Jundiaí já foi, inclusive, reco-
nhecido pela vítima como um 
dos integrantes do grupo que 
tentaram roubar a máquina da 
empresa. Ele possui antece-
dentes por roubo qualificado, 
formação de quadrilha, corrup-
ção de menores e receptação. 

Na casa dele também foi cum-
prido um mandado de busca, 
sendo encontrados e apreendi-
dos um revólver Taurus calibre 
.38, com numeração raspada, 

várias munições intactas de 
calibre .38, .45 e .380, duas 
buchas de maconha e celular.

Após as prisões efetuadas, 
os agentes ainda permane-

ceram por mais algum tem-
po na cidade, em diligências, 
como parte das investigações.

De acordo com informa-
ções da assessoria de impren-
sa da Polícia Civil do Estado 
de Minas gerais, resta ainda 
mais uma pessoa a ser presa 
em Extrema, apontada como 
a responsável por passar to-
das as informações para que 
a quadrilha pudesse agir.

As investigações, que es-
tavam ocorrendo há pou-
co mais de dois meses, con-
tinuam para que sejam 
identificados outros integran-
tes da quadrilha, participan-
tes como co-autores do crime.

Homem é preso ao ser flagrado com mais 
de 50 quilos de drogas em Várzea Paulista

Segundo a polícia, flagrante foi registrado no bairro Cidade Nova



Mo r a d o r e s 
de diver-
sos bairros 

de Campo Limpo Paulista 
têm procurado a redação 
do Jornal O Pêndulo para 
reportar a falta do reco-
lhimento do lixo por toda 
a cidade. A moradora do 
bairro São José Vanilda 
Osório diz “com a tempe-
ratura elevada o lixo que 
se acumula aumenta a 
sensação de desconforto 
e o mau cheiro é quase in-
suportável, além disso ga-
tos e cachorros rasgam os 

sacos plásticos e reviram o 
lixo, o que expõe todos os 
moradores à possíveis do-
enças.”

Vale lembrar que o 
atual prefeito Japim de 
Andrade criou a taxa de 
lixo, o que contribuiu para 
a elevação exponencial 
no valor do IPTU, mas em 
contrapartida não oferece 
serviço de qualidade, afi-
nal é recorrente a falta de 
pontualidade no recolhi-
mento do lixo doméstico.

Outra realização de-
sastrosa dessa gestão foi o 

rompimento com 
a cooperativa que 
fazia o recolhi-
mento de mate-
riais recicláveis, 
“Não há apoio 
da Prefeitura” 
disse ao progra-
ma Campo Lim-
po Sustentável 
a presidente da 
Cooperativa Vida 
Nova, Silvana.

O resultado 
de toda essa falta 
de competência na gestão 
se vê pelas ruas de Cam-

po Limpo Paulista. Infeliz-
mente o mau cheiro que 

sentimos em nossa cidade 
começa pela prefeitura.
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D E S C A S O

Lixo acumulando em Campo Limpo Paulista
Além de prejudicar o Meio Ambiente, a falta de recolhimento do lixo pode causar doenças na população

O P E R A Ç Ã O

GM de Campo Limpo 
Paulista recupera carro

A Guarda Municipal de Cam-
po Limpo Paulista recuperou um 
veículo roubado no último sába-
do (7). A ação foi realizada pelos 
GMs Santana e Eduardo, que avis-
taram o veículo abandonado no 
Parque Internacional, com a cha-
ve no contato e uma bolsa dentro.  

Os guardas acionaram imediata-
mente a Polícia Civil e o carro de-
volvido para a vítima sem avarias.  
De acordo com o proprietário do car-
ro, o roubo foi cometido por dois in-
divíduos, que aparentavam ser ado-
lescentes. Um deles estava armado.

Saiba o ponto mais
próximo no site
rapidocampinas.com.br
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A C I D E N T E

O motorista de um 
ônibus fretado da 
empresa Piccolo-

tur perdeu o controle da di-
reção, voltando de ré e atin-
giu cinco carros que estavam 
estacionados no Centro de 
Campo Limpo Paulista (SP).

Segundo a Guarda Munici-
pal de Campo Limpo Paulista, 
os carros estavam estacio-
nados na rua Sétimo Patelli 
e o ônibus descia a rua de ré.

Ainda de acordo com a 
polícia, além dos carros, ele 
atingiu uma árvore, que caiu. 
Uma pessoa sofreu ferimen-
tos leves e as causas do aci-
dente serão investigadas.

Ônibus perde controle e atinge carros 
estacionados em Campo Limpo Paulista

Segundo a Guarda Municipal de Campo Limpo, os veículos estavam estacionados na rua Sétimo Patelli; uma pessoa teve ferimentos leves.

H O M E N A G E M

Campo Limpo Paulista presente na “Volta à Caserna”
Mais uma vez os portões 

do 12º Grupo de Artilharia 
de Campanha de Jundiaí, 
Unidade de Elite do Exército 
Brasileiro, estiveram abertos 
para receber, aproximada-
mente, 5 mil Reservistas des-
sa Unidade, da 2ª Companhia 
de Comunicações, tanto de 
Jundiaí quanto de Campinas 
para onde essa Unidade foi 
Transferida em 1978, bem 
como Militares do Quartel 
General da 2ª Artilharia Di-

visionária que também já 
esteve instalada em Jun-
diaí, além de Reservistas de 
quaisquer Unidades do Exér-
cito, Marinha ou Aeronáu-
tica, residentes na região.

O Evento aconteceu no 
próximo dia 31 de agosto, a 
partir das 9 horas nas depen-
dências do 12º G.A.C., loca-
lizado na Via Anhanguera.

Os Reservistas de Cam-
po Limpo foram convidados 
e mobilizados pelo Conci-

dadão Zeca Larrubia, que 
serviu naquela Unidade em 
1964,  um dos organizadores 
e incentivadores desse en-
contro Cívico e Militar, idea-
lizado pelo saudoso General 
Madureira, à época, Coronel 
Comandante. Nos últimos 
21 anos, o número de par-
ticipantes veio crescendo 
espetacularmente, demons-
trando o vínculo saudosista 
que os Reservistas mantêm 
com as Forças Armadas.

Mais uma vez, deze-
nas de Campolimpenses 
estarão marchando, can-
tando o Hino Nacional e 
dando continências ao Pa-
vilhão Verde e Amarelo.

O Pêndulo se congratu-
la com os Comandantes das 
respectivas Unidades, seus 
integrantes, Reservistas e 
o entusiasta Zeca Larrubia, 
que transformou sua barbea-
ria em exposição permanen-
te de fotos da vida Militar.

A C I D E N T E

Nesta quarta-feira (11) 
o caminhão da empresa 
de lixo estava trafegando 
pela rua 18 no São José II 
em Campo Limpo Paulista, 
o caminhão perdeu o freio 
na subida da rua, o susto 

dos moradores foi grande 
o caminhão desceu a rua 
desgovernado e só parou 
no meio fio. “Ainda bem 
que as crianças não esta-
vam na calçada poderia 
ter acontecido uma des-

graça comenta seu An-
tônio morador da rua”.  
O automóvel gol que esta-
va estacionado na rua foi 
danificado, causando so-
mente danos materiais, 
não havendo feridos.

Caminhão de lixo perde o freio em Campo Limpo Paulista 
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P O L Í T I C A

Campo Limpo Paulista:
a cidade mais pobre do Aglomerado

Infelizmente o muni-
cípio de Campo Lim-
po Paulista passou a 

ocupar a última colocação 
em PIB (Produto Interno 
Bruto) entre as cidades 
do aglomerado urbano de 
Jundiaí, que é composto 
pelos municípios de Jun-
diaí, Várzea Paulista, Cam-
po Limpo  Paulista, Jarinu, 
Louveira, Itupeva e Cabre-
úva. 

 Segundo o IBGE, atra-
vés dos dados divulgados 
no final do ano de 2018, 
Campo Limpo Paulista tem 
um PIB de R$ 1.675.994,00 
ficando atrás de municí-
pios como Jarinu, que tem 
um PIB de R$ 1.978.140,00 
e Várzea Paulista com PIB 
de R$ 2.360.681,00.

Essa ingrata última co-
locação é reflexo da falta 

de políticas públicas que 
estimulem o desenvolvi-
mento econômico como, 
por exemplo, através da 
aplicação de incentivos 
para a instalação de em-
presas, o que já acontece 
nas demais cidades e os 
últimos governantes não 
conseguiram implementar 
em Campo Limpo Paulista.

 Crescimento e desen-
volvimento econômico 
consistem no acumulo 
de riquezas, seguido pela 
consequente melhoria dos 
padrões de vida de sua po-
pulação e deve ser acom-
panhado de investimento 
e ações, principalmente 
dos que governam, entre 
eles prefeito e vereado-
res, através de políticas 
desenvolvimentistas que 
devem ser focadas princi-

palmente na geração de 
emprego e renda.  Por-
tanto para que haja cres-
cimento acompanhado de 
desenvolvimento econô-
mico, torna-se necessário 
a atração de novos investi-
mentos para Campo Limpo 
Paulista, o que facilitará 
o acúmulo das riquezas, 
aumento da renda e, con-
sequentemente do PIB da 
cidade. 

Esse processo deve ser 
acompanhado de incenti-
vos aos empresários atra-
vés de redução tributária, 
o que tornará o município 
propício à instalação de 
empresas, por não onerar 
de maneira intensa o siste-
ma de arrecadação através 
de altas taxas de impostos. 
Também o que favorece o 
crescimento e o desen-

volvimento são melhorias 
na infraestrutura, nas es-
tradas, o que facilitará o 
escoamento da produção 
e também incentivos que 
aumentam o grau de com-
petitividade.

Enfim, Campo Limpo 
Paulista através de uma 
gestão comprometida 
com o desenvolvimento, 
precisa urgente de políti-

cas públicas que tragam à 
população oportunidades 
de emprego, geração de 
renda e desenvolvimento 
social. Somente um gestor 
com um perfil arrojado e 
desenvolvimentista pode-
rá trazer novas propostas 
que levarão à mudanças 
tão necessárias e aguar-
dadas em nossa querida 
Campo Limpo Paulista.
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MOVIECOM

MOVIECOM MAXI 1 
- NADA A PERDER 2 
(PARIS FILMS)
Biografia - Nacional 
- 12 Anos - Duração: 
96min.
Qui., Sex.: 14h00 - 
16h10 - 18h15
Sáb., Dom., Feria-
do: 14h00 - 16h10 - 
18h15

MOVIECOM MAXI 1 
- VELOZES & FURIO-
SOS DUB HOBBS & 
SHAW (UNIVERSAL 
PICTURES)
Ação - Dublado - 
14 Anos - Duração: 
136min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 20h20
Sáb., Dom., Feriado: 
20h20

MOVIECOM MAXI 2 
- NADA A PERDER 2 
(PARIS FILMS)
Biografia - Nacional 
- 12 Anos - Duração: 

96min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 16h30 - 18h50 
- 21h10
Sáb., Dom., Feria-
do: 14h10 - 16h30 - 
18h50 - 21h10

MOVIECOM MAXI 2 
- NADA A PERDER 2 
(PARIS FILMS)
Biografia - Nacional 
- 12 Anos - Duração: 
96min.
Qui., Sex.: 14h10

MOVIECOM MAXI 3 
- O REI LEÃO - DUB 
(DISNEY)
Aventura - Dublado 
- 10 Anos - Duração: 
120min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 15h20 - 17h45 
- 20h10
Sáb., Dom., Feria-
do: 15h20 - 17h45 - 
20h10

MOVIECOM MAXI 

4 - HOMEM-ARA-
NHA:DUB LONGE DE 
CASA (COLUMBIA 
PICTURES)
Aventura / Ação - Du-
blado - 10 Anos - Du-
ração: 130min.
Sáb., Dom., Feriado: 
13h45

MOVIECOM MAXI 4 
- O REI LEÃO - DUB 
(DISNEY)
Aventura - Dublado - 
10 Anos - Duração: 
120min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 
21h45

MOVIECOM MAXI 4 
- VELOZES & FURIO-
SOS DUB HOBBS & 
SHAW (UNIVERSAL 
PICTURES)
Ação - Dublado - 
14 Anos - Duração: 
136min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 

Qua.: 16h15 - 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 
16h15 - 19h00

MOVIECOM MAXI 5 
- O REI LEÃO (ATM) 
DUB (DISNEY)
Aventura - Dublado - 
10 Anos - Duração: 
120min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 16h40 - 19h10
Sáb., Dom., Feria-
do: 14h15 - 16h40 - 
19h10

MOVIECOM MAXI 
5 - VELOZES & FU-
RIOSOS(ATM)DUB 
HOBBS & SHAW 
(UNIVERSAL PIC-
TURES)
Ação - Dublado - 
14 Anos - Duração: 
136min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 21h35
Sáb., Dom., Feriado: 
21h35

MOVIECOM MAXI 
6 - ERA UMA VEZ 
EM...HOLLYWOOD 
DUB (COLUMBIA 
PICTURES)
Comédia / Drama - 
Dublado - 16 Anos - 
Duração: 161min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 15h40 - 18h50
Sáb., Dom., Feriado: 
15h40 - 18h50

MOVIECOM MAXI 
6 - HISTÓRIAS AS-
SUSTADORAS DUB 
PARA CONTAR NO 
ESCURO (DIAMOND 
FILMS)
Terror - Dublado - 
14 Anos - Duração: 
108min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 22h00
Sáb., Dom., Feriado: 
22h00

MOVIECOM MAXI 
6 - TOY STORY 4 - 
DUB (DISNEY)

Animação - Dublado 
- Livre - Duração: 
100min.
Sáb., Dom., Feria-
do: 13h40

MOVIECOM MAXI 
7 - ERA UMA VEZ 
EM...HOLLYWOOD 
LEG (COLUMBIA 
PICTURES)
Comédia / Drama - 
Legendado - 16 Anos 
- Duração: 161min.
da atriz Sharon Tate).
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 21h10
Sáb., Dom., Feriado: 
21h10

MOVIECOM MAXI 7 
- MEU AMIGO ENZO 
- DUB (DISNEY)
Comédia / Drama - 
Dublado - 10 Anos - 
Duração: 109min.
Qui., Sex., Seg., Ter., 
Qua.: 16h30
Sáb., Dom., Feriado: 

16h30

MOVIECOM MAXI 7 
- O REI LEÃO (3D) 
DUB (DISNEY)
Aventura - Dublado - 
10 Anos - Duração: 
120min.
Sex., Seg., Ter., Qua.: 
18h45
Sáb., Dom., Feriado: 
18h45

MOVIECOM MAXI 
7 - ATENTADO AO 
HOTEL TAJ MAHAL 
- LEG (IMAGEM FIL-
MES)
Drama - Legendado 
- 16 Anos - Duração: 
125min.

MOVIECOM MAXI 7 
- VELOZES & FURIO-
SOS DUB HOBBS & 
SHAW (UNIVERSAL 
PICTURES)
Ação - Dublado - 
14 Anos - Duração: 
136min.

HORÓSCOPO www.omarcardoso.com.br

ÁRIES - Semana 
de energias encon-
tradas, então você 
deve ser cauteloso 
em tudo que faz. 

Seu signo é dominado pelo im-
pulso e, por mais que você não 
reconheça, isso o torna vulnerá-
vel aos outros, por isso contro-
le sua raiva e pense duas vezes 
antes de agir. Você terá muito 
trabalho esta semana e realizará 
novos projetos. 

TOURO - Seu signo 
sempre se coloca na 
defensiva e é impul-
sivo, então esta se-
mana tente pensar 

duas vezes no que você faz ou diz. 
A proposta de um novo projeto de 
trabalho chega até você e pode ser 
muito positiva.  Uma viagem pode 
ser realizada. Um amor do passa-
do reclama pode voltar. Cuide dos 
problemas nervosos e do estresse.

GÊMEOS - Cuide 
dos problemas 
nervosos e do es-
tresse, tente fazer 
exercício ou pas-

seios ao ar livre para obter 
mais de espírito. Seus números 
da sorte serão 03, 22 e 70. O 
taurino comprometido deve ter 
tempo para analisar se ainda 
deseja continuar nesse relacio-
namento.

CÂNCER - Você se 
sentirá um pouco 
exausto por causa 
das pressões que 
sofreu nos últimos 

dias; portanto, evite o estresse e 
tente fazer uma pausa para des-
cansar e dormir mais. Visite sua 
família, eles sempre o encherão 
de energias positivas. Evite dar 
conselhos a esse amigo que não 
quer ouvir.

LEÃO - Você rece-
be um convite para 
viajar nesta semana. 
Tenha cuidado na rua 
para evitar acidentes. 

Para o solteiro, oportunidades po-
dem atrair amor. Lembre-se de não 
fique ficar esperando reciprocidade 
de alguém que não se interessa, 
você deve superar essa situação 
e procurar alguém que seja com-
patível com você, especialmente os 
signos de Virgem e Áries.

VIRGEM - Você 
terá muito trabalho 
ou tarefas de última 
hora, por isso lem-
bre-se de que preci-

sa se concentrar em tudo que fizer 
para não ter dificuldades futuras. 
Um convite chegará e a venda de 
um bem será realizada com suces-
so. Você vai desfrutar de dias de 
realização em sua vida amorosa e 
não terá nenhum problema com o 
seu parceiro. 

LIBRA -Tenha com 
coragem e diga a essa 
pessoa especial o que 
você sente. Quem tem 
um parceiro deve pen-

sar se continua ou não o relaciona-
mento. Em questões de saúde, você 
pode ter problemas nas articulações e 
nos músculos; portanto, vá ao médico 
e tente não se esforçar demais com 
exercícios. Você terá sorte no dia 11 
de setembro com os números 00, 21 
e 34.

ESCORPIÃO - Você 
recebe um convite 
para viajar e saberá 
sobre uma gravidez 
em família. Uma de-

cisão sobre um bem ou compra está 
por vir.
Cuidado com o ciúme e tente não con-
trolar tanto o seu parceiro para não 
ter discussões desnecessárias. Para os 
solteiros, os dias de conhecer pessoas 
muito compatíveis devem chegar.

SAGITÁRIO - Em 
seu trabalho, mu-
danças muito impor-
tantes estão chegan-
do; portanto, mostre 

seu potencial ou converse com seus 
superiores para serem considerados 
em mudanças positivas. Serão dias 
muito apaixonados com seu par-
ceiro. Uma oportunidade no exteri-
or pode chegar. Semana de grande 
transformação no lado pessoal.

CAPRICÓRNIO - A 
cor azul o enche de 
boas vibrações. Um 
novo amor de Áries, 
Virgem ou Escor-

pião chega para os solteiros. Tenha 
cuidado ao se exercitar para não se 
machucar. Festas chegarão e você 
se divertirá muito. Alguém pode 
pedir dinheiro emprestado e se você 
puder ajudar, faça-o ou tente ajudá-
lo de alguma forma. 

AQUARIO - Tenha or-
dem com seus paga-
mentos e cuidado com 
empréstimos. Cuide mais 
da sua saúde, especial-

mente da alimentação. Você começa a 
planejar suas férias. Você terá sorte no dia 
12 de setembro com os números mágicos 
14, 22 e 88. Use roupas ou acessórios am-
arelos para atrair a sorte. Questões legais 
pendentes serão finalmente resolvidas e 
isso permitirá que você relaxe. 

PEIXES - Tenha or-
dem com seus pag-
amentos e cuidado 
com empréstimos. 
Cuide mais da sua 

saúde, especialmente da alimen-
tação. Você começa a planejar 
suas férias. Você terá sorte no dia 
12 de setembro com os números 
mágicos 14, 22 e 88. Use roupas 
ou acessórios amarelos para atrair 
a sorte. 

S E T E M B R O  A M A R E L O

C I N E M A
IT: A Coisa 
Capítulo 2

Vinte e sete anos depois do Clube 
dos Otários derrotar Pennywise, 
ele volta a aterrorizar a cidade de 
Derry mais uma vez. Agora adul-
tos, os Otários há muito tempo 
seguiram caminhos separados. 
No entanto, as crianças estão 
desaparecendo novamente, 

então Mike, o único do grupo 
a permanecer em sua cidade 

natal, chama os outros de volta 
para casa. Traumatizados pelas 

experiências de seu passado, eles 
devem dominar seus medos mais 

profundos para destruir Pen-
nywise de uma vez por todas… 

colocando-se diretamente no ca-
minho do palhaço, que se tornou 

mais mortal do que nunca.

Joaquim Lopes reflete sobre depressão 
e suicídio: “Imaginei como faria”

Joaquim Lopes usou suas redes sociais nesta terça-feira (10) para refletir sobre o Setembro Amarelo, mês para cons-
cientização e combate contra o suicídio.

O ator falou sobre 
um momento em 
sua vida em que 

se sentiu “sem saída”. “Já 
pensei em desistir. Entrei 
num espiral de autopieda-
de insana que me deixa-
va impotente de pensar. 
De entender”, escreveu.

Joca continuou relem-
brando seus sentimentos 
e pensamentos. “Estava 
absolutamente dormente 
e dormindo. E não tinha 
nada que me fizesse mu-
dar de ideia. Imaginei como 
faria... Como seria.... Ima-
ginei como ficariam meus 
pais, amigos etc. E era uma 
dor dilacerante. Uma triste-
za paralisante”, escreveu.

Leia na íntegra:
“Todos passamos por 

momentos em que acha-
mos que não tem mais saí-
da. E os “por quês” se acu-
mulam. Por que continuar? 
Por que lutar? Por que ten-
tar mudar? E muitos aca-
bam decidindo por desistir 

infelizmente. Acham que 
não fazem diferença. Mui-
to pelo contrário. Acham 
que o mundo seria melhor 
se não estivessem aqui.

Só to passando pra di-
zer que eu também já me 
senti assim. Já pensei em 
desistir. Entrei num espi-
ral de autopiedade insana 
que me deixava impoten-
te de pensar. De entender. 
Estava absolutamente dor-
mente e dormindo. E não 
tinha nada que me fizesse 
mudar de ideia. Imaginei 
como faria... Como seria.... 
Imaginei como ficariam 
meus pais, amigos etc. E 
era uma dor dilacerante. 
Uma tristeza paralisante.

Um dia, e esse particu-
larmente difícil, estava dei-
tado na minha cama com 
as luzes apagadas e senti 
no fundo do meu peito um 
vazio absoluto. Não sentia 
NADA. E entendi que estava 
no fim da linha. Que nada 
restava. Que tudo que eu 
era até aquele momento ti-

nha que acabar... e acabou. 
Porque no exato momento 
em que eu senti que não 
havia mais NADA, não havia 
mais dor. Não havia mais 
autopiedade. Não havia es-
paço para auto sabotagens 
e sentimentos de vitimiza-
ção. Nao havia mais NADA... 
e isso me apresentou 
uma outra oportunidade.

Me apresentou uma 
oportunidade de recome-
çar. Do zero. Escolhendo 
melhor. Um passo de cada 
vez. Com tranquilidade. Na 
certeza de não precisar da 
aprovação de ninguém. No 
propósito de não me com-
parar com NINGUÉM, a 
não ser com quem eu era, 
ontem! Se você consegue 
ser 0,001% melhor do que 
vc era ontem... vitória!

Entendi quem eram 
meus amigos. Entendi que 
a gente na verdade, verda-
de a gente só precisa mes-
mo do nosso próprio amor.

Entenda que você impor-
ta PRA *****. Pra sua fa-

mília, pros seus amigos, pra 
Deus (seja lá o nome que 
vc da a ele), pra mim, pra 
todos nós. Sabe quando vc 
tá andando na rua distraí-
do e você é quase atrope-
lado por uma bicicleta, ou 
um pássaro faz cocô no seu 
ombro, você sempre pen-
sa: “Se eu tivesse saído só 
2 segundos depois de casa, 
isso não teria acontecido!” 
Né? Nesses momentos per-
cebemos o quanto tudo e 
todos estamos interligados.

O que quero dizer é que 
a sua existência torna pos-
sível a minha existência 
e a existência de todos os 
outros seres desse plane-
ta. É tudo uma grande sin-
fonia caótica que funciona 
na mais perfeita ordem. 
Como deve ser. Então sai-
ba que todos nós PRECI-
SAMOS de você!! E mui-
to! Não há NADA que não 
possa ser transformado. 
NADA. E o nada às vezes 
é JUSTAMENTE o primei-
ro passo desse recomeço!
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Os desafios da maternidade e do mercado de trabalho
Apesar de as mulhe-

res representarem 
52% da força de tra-

balho no mercado brasileiro, 
conciliar o trabalho e mater-
nidade continua sendo um 
desafio para a maioria delas. 
A retomada da carreira pro-
fissional não é um momen-
to fácil para a mulher que 
acabou de ser mãe.  Com o 
término do período de licen-
ça-maternidade, ela terá que 
conciliar a atenção ao bebê 
com a rotina de trabalho. 
Ter filhos não é fator de im-
pedimento para uma mulher 
trabalhar. Por exemplo, se-
gundo pesquisas realizadas 
em grandes empresas do Bra-
sil, a mulher que é mãe é uma 
das funcionárias mais respon-
sáveis. Além de tudo, uma das 
que mais possui habilidades 
emocionais e sociais para lidar 
com sua equipe de trabalho. 

Mas vemos também que, 
após ter filhos, a recolocação 
no mercado de trabalho fica 
mais difícil. Em muitos dos 
casos, é observado a discrimi-
nação de empresas quando 
pensam em contratar uma 
mulher que tem filhos pe-
quenos. Pois, às vezes, acre-
dita-se que a mulher vai dar 
problemas por conta do filho 
pequeno ou de uma posterior 
doença da criança. Por mais 
que a mulher tenha uma rede 
de apoio, familiares ou cuida-
dor, ela ainda é vista com pés-
simos olhos quando começa 
a buscar vagas de emprego.  
Por isso, busque ter na sua 
empresa uma forma de aco-
lhimento para essa mãe, 
pois a volta da licença nem 
sempre é fácil. Algumas em-
presas possuem salas para 
que a mãe que amamenta 
possa fazer a coleta de leite. 

Entendam que é importan-
te para ela estar na festa de 
dia das mães na escola do 
filho que já é maiorzinho. 
Não a tratem como alguém 
que dará problemas. Consiga 
extrair dela a habilidade de 
lidar com conflitos e habili-
dades sociais e emocionais. 
Por outro lado, para superar 
as barreiras do mercado, há 
muitas mulheres que recor-
rem ao empreendedorismo. 
Nesse caminho, elas tam-
bém encontram preconcei-
to, pois por trabalharem em 
casa, muitas pessoas acham 
que ela não está fazendo 
nada, só cuidando do lar. 
Doce engano. Imaginem a 
mulher dar conta de filhos, 
casa e trabalho? E se esti-
ver em um relacionamento 
ainda tem o marido ou o na-
morado. É difícil ser mulher, 
ser mãe e empreendedora. 

Eu, por exemplo, sou empre-
endedora. Administro meu 
tempo com meus filhos e 
família com algumas ativida-
des. Mas não fiquem pensan-
do que essa administração é 
fácil. Não é. Muitas vezes, não 
tem como dar conta de tudo. 
Diante das dificuldades, a 
frase “você é uma super mu-
lher” cai ao chão. Isso traz 
uma sensação de frustração 
e tristeza muito grande. Por 
mais que ela esteja realizan-
do o que gosta, vai perceber 
que não dará conta de tudo. 
É nessa hora que se deve re-
ver e buscar soluções nova-
mente. Percebem que nós, 
mulheres, estamos sempre 
buscando soluções possí-
veis? Então, caso empreenda, 
entenda que você precisa e 
deve buscar algo que goste. 
Ser mãe é maravilhoso e, às 
vezes, deixa a gente de cabelo 

em pé. Mas para a empresa 
que e acredita realmente que 
mulher com filhos vai te dar 
prejuízo, não sabe que pode 
estar perdendo uma boa co-
laboradora que irá agregar 
muito em sua equipe. Por-
tanto, mulheres não deixem 
de sonhar que uma carreira 
seja possível sendo mãe. 
   
   

Rita de Cássia Ferreira 

COMO CUIDAR DAS OLHEIRAS 
ANTES DA MAQUIAGEM

Você sabia, que a pele da área dos olhos é mais fina, e portanto mais sensíveis que outras áreas do rosto? 
Sendo assim é sempre importante utilizar um bom hidratante específico para esta área e depois protetor solar, como parte dos cuidados diários 
para evitar que essa área fique mais escurecidas. Daí sim dar início a sua maquiagem. 
Para Disfarçar as olheiras com a maquiagem é necessário e importante antes de inicia-la fazer o pré cuidado! 
Sendo assim você terá a sua pele com uma forma ideal para uma maquiagem básica  do dia a dia. 
E com certeza você utilizará menor quantidade de produtos e este momento tão transformador se tornará mais fácil e prazeroso para vocês. Dicas de Maquiagem com 

Samantha Moraes.
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C A M P E O N A T O

Campolimpense conquista Ouro e Bronze no Campeonato  
Brasileiro de Taekwondo Olímpico em Pernambuco

O atleta Murilo 
Lazzarini Fer-
nandes Lopes, 

09 anos, conquistou no úl-
timo dia 07 de setembro, o 
primeiro lugar na Categoria 
Poomse (Formas) e o tercei-
ro lugar na Categoria Kyoru-
gui (luta). O atleta já havia 
conquistado o Campeonato 
da Federação Paulista de 
Taekwondo no primeiro Se-
mestre deste ano, conquista 
que o qualificou para a Par-
ticipação no 36º Campeona-
to Brasileiro de Taekwondo 
Olímpico da Liga Nacional 
que foi realizado em Iga-
rassu-PE. O evento teve a 
participação de 19 Estados 
da Federação com mais de 
800 atletas. Murilo compõe 
o “Time Jundiai” e treina 
no Clube Jundiaiense sob 
orientação do Grão-Mestre  
Salvador (7º DAN) e Mestre 

Carlos Kioshi (5º DAN), e 
nos últimos 2 meses contou 
com a valorosa orientação 
da Professora Sara (2º DAN) 
de Campo Limpo Paulista 
no complexo esportivo da 

Prefeitura as quartas-feiras. 
O Atleta agradece aos seus 
técnicos e a todos os seus 
colegas de treinos que con-
tribuíram para obtenção da 
conquista no Pernambuco.

Sesc Jundiaí recebe o Fórum Futebol Feminino: Jogando em Rede
“Por muito tempo, o cor-

po da mulher foi considerado 
frágil, unicamente reprodutivo 
e incompatível com a prática 
esportiva. A despeito das con-
venções sociais e dos inúme-
ros entraves ao seu acesso, as 
mulheres avançaram da prática 
esportiva prazerosa e diária até 
o alto rendimento e abriram 
caminho para conquistas na so-
ciedade que vão além dos títu-
los e das medalhas”, explica Lu 
Castro, jornalista especializada 
em futebol feminino e parceira 
do Sesc na produção de cultura 

esportiva.
Visando celebrar, discutir 

e fomentar a participação femi-
nina em um universo ainda ma-
joritariamente masculino, o Sesc 
Jundiaí promove nos próximos 
dias 14 e 15 o ‘Fórum Futebol 
Feminino: Jogando em Rede’.

Destaque para a partici-
pação das autoras do blog Di-
bradoras e Alê Xavier, do Canal 
Desimpedidos.

A ação tem como objetivo 
abordar o Futebol Feminino no 
Brasil e na América do Sul por 
meio de palestras, oficinas e ro-

das de conversas que estimulam 
a participação da mulher no uni-
verso futebolístico, além de pro-
mover profissionais que já estão 
inseridas nesse meio.

O fórum marca o encer-
ramento do projeto Grassroots 
Sport Diplomacy (Diplomacia 
por meio do Esporte para To-
dos).

O Sesc Jundiaí fica na 
Av. Antonio Frederico Ozanan, 
6600.

Mais informações: (11) 
4583-4900.

D I S C U S S Ã O



O programa RESENHA CAMPOLA é sucesso na WEB TV - O 
PÊNDULO, trazendo a cobertura completa do Futebol Amador 

Campolimpense, AO VIVO, toda segunda-feira às 19:00h. Segui-
mos juntos!
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DOMINGO DE EMOÇÃO DA SEGUNDINHA! 
No domingo, 15, 

acontece os jogos de 
volta das SEMIFINAIS 
da Segunda Divisão do 
Futebol Amador Cam-
polimpense, onde se-
rão classificados dois 
times para a GRANDE FI-
NAL. Boa sorte a todos!

C A M P E O N A T O

VEM AÍ A TRADICIONAL COPA SÃO 
JOSÉ DE FUTSAL 2019

Com previsão para início dia 27/11, a Copa São José de Futsal promete ser 
eletrizante, agitando a quadra da Vila São José, sede da Copa. São 12 clubes 

em disputa do cobiçado título na Temporada 2019. O Resenha Campola fará a 
cobertura das finais.

R E S E N H A  C A M P O L A  N O  A R ! 

S U P E R  M A S T E R

SPORT SPARTA É CAMPEÃO DO 
SUPER MASTER 2019

No último sábado 
07/09, o SPORT SPARTA 
se consagrou CAMPEÃO 
DO SUPER MASTER de 
Futebol, categoria acima 
dos 45 anos, com uma vi-
tória por 1x0 sobre o Real 
Drago Carioca FC, gol do 
incrível Paulinho Mar-

rom. O título foi muito 
comemorado pela famí-
lia Spartana que também 
celebram os 35 anos de 
história  e glórias no nosso 
Futebol Campolimpense. 

PARABÉNS 
SPORT SPARTA!


