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TEMPO

Circulamos hoje com: 10 PÁGINAS           |           Cadernos: A

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

PROJEÇÃO PARA 2021

www.climatempo.com.br
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 A Estância Climática
de Morungaba prevê orça-
mento de R$ 51.800.000,00
em 2021. A receita estimada
para o ano que vem é 12,5%
menor do que a projeção
para 2020, que foi de
R$ 59.200.000,00. Outros
quatro municípios da Região
Metropolitana de Campinas
(RMC) estimam queda de re-
ceita em 2021: Holambra
(4,2%), Indaiatuba (3,9%),
Jaguariúna (6,2%) e Pedrei-
ra (2,4%). O impacto negati-
vo no orçamento dos muni-
cípios é em decorrência da
pandemia de coronavírus.
Segundo o economista Pau-
lo Teixeira, o déficit de arre-
cadação nos municípios por
conta da pandemia foi me-
nor do que se imaginava nas
grandes e médias cidades,
mas no próximo ano esse
impacto deverá ser sentido
com mais profundidade.
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Movimento na região central da Estância Climática de Morungaba

DIVULGAÇÃO/PMM

Pais devem definir tempo que
os filhos acessam as redes de
acordo com seus valores

Os pais ou responsáveis devem acompanhar o conteúdo que os filhos acessam na internet

Cada vez mais, cri-
anças e adolescentes

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS/FOTOS PÚBLICAS

acessam a internet para
diversão, comunicação e
estudos. Porém, muitas
vezes, as redes escondem
problemas, como ataques
virtuais, e por isso há a
necessidade do acompa-

nhamento dos pais. Se-
gundo a diretora do De-
partamento de Saúde
Mental da Sociedade de
pediatria de São Paulo
(SPSP), em entrevista ao
JI, os pais devem colocar

limites de acordo com os
seus valores, e isso vai de-
finir a regulação de seus
filhos na vida adulta. Veja
a entrevista completa nes-
ta edição.
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Furtos em

geral caem

pelo 16o mês

consecutivo

na região de

Campinas

Governo Bolsonaro flexibilizou
exigências para exportação de
madeira brasileira

PÁGINA A3

‘Para mim, ser radical
é saber que tem gente que
revira o lixo para comer’,
declara Boulos

No último domingo,
dia 15, após ser definido
que o atual prefeito de São
Paulo, Bruno Covas
(PSDB), e Guilherme Bou-
los (PSOL) disputariam o
segundo turno na capital
paulista, o tucano desta-
cou que sua proposta era
combater o “radicalismo”.

Boulos rebateu a indireta
na manhã de segunda-fei-
ra, dia 16, "para mim, o
que é radical é que na ci-
dade mais rica da Améri-
ca Latina tenha gente que
revire o lixo para comer",
disse em entrevista à TV
Bandeirantes.
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Eleições municipais:
‘vaquinha eleitoral’
cai pela metade

Mesmo com mais de
meio milhão de candidatos
na disputa, a arrecadação
por “vaquinhas” não deco-
lou em sua estreia em elei-
ções municipais. Foi soma-
do R$ 10,3 milhões, uma
média de R$ 19 por candi-
dato, segundo informou o
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Em comparação

com as eleições majoritári-
as, o resultado do último
domingo, dia 15, foi duas
vezes menor. Mesmo com
apenas 26 mil candidatos
naquele ano, os políticos
conseguiram levantar
R$ 19,2 milhões, uma mé-
dia de R$ 739 para cada
nome da disputa.
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CRIANÇAS NA INTERNET
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Estamos Selecionando para Inicio Imediato:
MOTORISTA

(Entregador)
(CNH - D, Com Conhecimento e Experiência em entregas

na região do  INTERIOR e SÃO PAULO )
Interessados, com perfil e disponibilidade Imediata, enviar

Currículo para dp@Lubefer.com.br ou entregar a Rua
Odilon Gilli, 93 em Horário Comercial.

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Empresa no ramo metalúrgico contrata,

para embalar peças, carregamento
e descarregamento.

Enviar CV para:
metalurgicarecrutaeseleciona@gmail.com

AUXILIAR DE PCP
Empresa no ramo metalúrgica contrata, de

preferência graduando em Engenharia da Produção
ou Mecânica, ou ter experiência na função.

Enviar CV para:
metalurgicarecrutaeseleciona@gmail.com

AJUDANTE GERAL

Empresa no ramo metalúrgica contrata
meio oficial mecânico.,

Enviar CV para:
metalurgicarecrutaeseleciona@gmail.com

AUXILIAR DE LIMPEZA SEXO

MASCULINO E FEMININO

Empresa no ramo metalúrgico contrata, para
serviços gerais auxiliar de limpeza no sexo

masculino e no sexo feminino.
Enviar CV para:

metalurgicarecrutaeseleciona@gmail.com
SOLDADOR MIG / MAG

Com experiências em arame tubular
em peças pesadas

Os interessados deverão enviar curriculo
para rh@famsteel.com.br
ou Tel. (11) 3183-0100.

CARRETEIRO

Com experiência em via-

gens longas e disponibili-

dade de horár io.  Enviar

currículo para joaopaulo@

volumax.com.br ou entre-

gar pessoalmente na rua

Francisco Carride, 28 jd.

De Lúcca

COZINHA INDUSTRIAL

Com experiência na função,

disponibilidade de horário.

Enviar para currículo: itati-

b a e m p r e g o s 2 0 2 0 @

gmail.com

MOTORISTA

Com experiência em cami-

nhão baú longo de 11mts,

prática em entregas, dispo-

nibilidade de horário e expe-

riência em viagens longas.

Enviar currículo para joao-

paulo@ volumax.com.br ou

entregar pessoalmente na

rua Francisco Carride, 28

jd.de Lucca.

MOTORISTA

Com experiência na

função,disponibilidade de ho-

rário. Enviar para currículo: ita-

t i b a e m p r e g o s 2 0 2 0

@gmail.com

PRECISA-SE

De balconista com experiên-

cia para padaria. Entregar

currículo na Rua Sebastiana

de Souza Bezana, 62 - B. do

Engenho

TAPECEIRO

Para sociedade. Com ponto já

alugado. Cel: (11)  9 9606-

7706 com Rogério

TORNEIRO MECÂNICO

E CNC. Enviar currículo para

o e-mail: contratodelucs

@gmail.com ou 98138-6721

(whatsapp)

TORNEIRO MECÂNICO

e FRESADOR, 03 anos de

experiência, curso SENAI.

Enviar CV para  vendas@

deltapac.com.br

CASAL SE OFERECE

Pra trabalhar como CASEIRO,

em sítio ou chácara. Com ex-

periência. Sem filhos. Tel:

(035) 9 9877-8089

OFEREÇO-ME

Para fazer serviços de ma-

rido de aluguel ou peque-

nos reparos. Fone 9 9581-

9878

OFEREÇO-ME

Para fazer faxina, com refe-

rência. Tratar (11) 9 7425-

4387/ 4538-8364

OFEREÇO-ME

Para consertar telhados, lim-

peza de calhas e serviços de

pedreiro em geral. Fone 9

9581-9878

OFEREÇO-ME PARA

Cuidar de chácaras, jardins,

limpeza de lotes, poda de

cerca viva e árvores. 98737-

3779/ 9 4315-0300

APTO BEIJA FLOR A

2º piso,  3 dorm.1 wc, la-

vanderia,  sala 2 ambien-

t e s ,  g a r a g e m  c o b e r t a ,

Te l :   4 5 2 4 - 3 2 9 3  o u

98828-5003

VENDE-SE APTO

R$ 125 mil. Tratar 95057-

9053

JD. VITÓRIA

Casa ampla, garagem p/ 3

carros . Aceita troca.Tel:

(11) 4524-3293 ou 98828-

5003

BELA CHÁCARA

Com 1.000 m², A/C 87 m² , Tel:

(11) 9 8828-5003 - Creci

177764-1

BELO TERRENO

Em condomínio fechado com

380 m², próximo a diversos

pontos  úteis como comércio,

escola. Entrada de 30% e sal-

do a parcelar , valor  R$

140.000,00 - fone: 97304-

9223

PRÓXIMO AO GINÁSIO

D E  E S P O RT E S ,  c /

300m², em avenida comer-

c ia l /  res idenc ia l .  D i re to

com o proprietário. Aceito

pa r c e l a m e n t o .  ( 11 )  9

8495-4588

TERRENO 1.900M²

Nivelado, ótimo para construir.

Tel: (11) 9 8828-5003 - Creci

177764-1

VENDO 4 TERRENOS

No Terra Nova e 1 terre-

no no Central Park I.  te-

l e f o n e  pa r a  C o n t a t o :

4 4 8 7 - 2 6 5 0 / ( 11 )  9 6 0 4 8 -

0484 - Vera

MORUNGABA

15.000m². Casa simples,

mobiliada, campo futebol,

pomar. R$ 235 MIL. Aceito

veículo ou contra oferta.

(11) 99955-2422

UBATUBA

Praia Grande. Para feriados,

fins de semana e férias. Tel:

4538-1473/ 9 9934-8843

ALUGO CASA

Recanto dos Pássaros. Tratar

(11) 9 3089-6267

JARDIM ARIZONA

Aluga-se 2 cômodos, SEM

GARAGEM na Rua Roma-

no Casteleto, 180 - Tratar

no loca l  ou (11)  94909-

1770

JARDIM LUCIA

1 quarto, coz., banheiro, po-

rão quarto, coz., banheiro

fundos,1 casa 2 quartos,

coz., banheiro todos com

garagem. Tratar telefone

4524-8184

JD. MÉXICO

Casa c/ sala, coz., quarto, ba-

nheiro, area de servico ,s/ga-

ragem. Valor R$ 700,00 .  (11)

9 9745-2700

PRAIA MARTIN DE SÁ

CARAGUATATUBA.  A lu -

go casa -  com ar condic i-

onado. Tratar com Bene-

d i t o ,  t e l e f o n e :  ( 11 )

99349-7584

ALUGA-SE CHÁCARA

Para finais de semana, com

piscina e churrasqueira. So-

mente para família. Disponível

para o NATAL. Tel: (11) 9

9575-4652

MASSAGISTA R$ 40,00

Tira dor na coluna, torcicolo,

pescoço, ciático e joelho. R:

Carlos Quaglia 98 - 97582-

2626 Fernando

PERSIANAS E CIA

Vendas, lavagens e consertos

de todos os tipos. Tel: 4534-

0450/ 99797-9180 c/ Cícero

VENDO HAMBURGUERIA

No Centro da cidade, ótima

localização. Tratar (11) 97149-

8868

CASEIRITA SALGADOS

E DOCES PARA FESTAS -

www.caseirita.com.br - Rua

Cel. Camilo Pires nº 155 -

Tel: 4594-1736 - Estamos

aceitando pedidos aos Do-

mingos, sob encomendas

antecipadas. Retirada das

12:00 as 16:00h

COMPRAMOS MOVÉIS

USADOS, material de cons-

trução, utensílios em geral.

Tel: 4538-3885 ou 9 9606-

7706

EXPRESSIVA IMÓVEIS

• ALUGA  • VENDE • ADMI-

NISTRA. (11) 4524-1941/ (11)

9 3392- 2841. Rua Luiz Sca-

vone, 676- JD. De Lucca.

www.expressivaimoveis.com.br

NÚBIA BAIANA

Abri-se cartas, joga-se buzi-

os faço limpeza espiritual, lim-

peza comercial. Atendo á dis-

tância. Uno casal destruido,

abro caminhos para o amor,

emporego, propsperidade,

afasto depressão espiritual,

benzo crianças, só trabalho

na linha direita. Oxalá nos

abençoe hoje, amanhã e

sempre. Fones 96489-0544 /

97150-5437

TUDO EM GESSO

Aplicação de gesso liso, ges-

so acartonado, molduras,

sancas, forros, etc.- Orça-

mento sem compromisso.

Fone: 4534-0870/ 11 96911-

2537

MORENO JAMBO

Ativo, somente para mulhe-

res, até 2. Whatsapp (11) 9

9599-8827

OLÁ MEUS AMORES

Aqui é a abela morena So-

fia. Atendo de segunda a

sexta das 7:00 as 17:00h.

Somente motel Alpino ou

Estoril. WhatsApp (11)  9

5840-9718

COROLLA GLI UPPER

2016, Prata CVT, 80.000Km,

Único dono, Multimídia Origi-

nal. Todas revisões no manu-

al, R$ 61.000. Tel: (11) 99797-

2204 c/ Paulo

Em 2019, cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes entre nove e 17 anos eram usuários da internet

Da Redação

De acordo com o

Comitê Gestor da Inter-

net no Brasil, em 2019,

cerca de 24,3 milhões de

crianças e adolescentes,

entre nove e 17 anos,

eram usuários da inter-

net. Com a pandemia de

covid-19 e com as crian-

ças em casa, a internet se

tornou uma das princi-

pais alternativas para a

interação, estudos e di-

versão.

Embora haja pon-

tos positivos na relação

entre os pequenos e as

mídias, a internet es-

conde problemas e peri-

gos, como ataques vir-

tuais vindos de preda-

dores virtuais, dowloa-

ds acidentais de malwa-

res e bullying virtual.

Por isso, os pais devem

ficar atentos em relação

ao conteúdo que seus fi-

lhos estão acessando e

o tempo que ficam co-

nectados.

Através do Núcleo

de Inteligência e Pesqui-

sas da Escola de Prote-

ção e Defesa do Consu-

midor, o Procon-SP fez

uma pesquisa, em agos-

to deste ano, para enten-

der a relação das crian-

ças e adolescentes de

seis a 17 anos com a in-

ternet e como os pais

controlam o acesso.

REPRODUÇÃO

Dos 1.122 pais que

responderam à pesquisa,

55,88% (627) possuem fi-

lhos com idade entre seis

a 17 anos. Das crianças e

adolescentes, apenas

8,45% não acessam a in-

ternet, por diversas

questões, como não pos-

suir acesso, por não sa-

berem usar ou porque os

pais não permitem.

O acompanhamen-

to dos pais foi verifica-

do na maioria dos casos,

52,26% (300), porém

43,21% (248) acessam a

internet sozinhos. O

conteúdo acessado pelos

filhos é controlado par-

cialmente em 52,96%

dos casos (304); 42,16%

tem o controle total e

4,88% (28) não tem con-

trole algum.

Em relação ao

tempo de conexão,

32,06% (184) das crian-

ças e adolescentes per-

manecem conectados

mais de duas até quatro

horas por dia; 27,53%

(158) se conectam mais

de quatro a seis horas

por dia; 20,03% (115)

permanecem conecta-

dos mais de seis horas

por dia e 17,07% se co-

nectam até duas horas

por dia. 3,31% (19) dos

pais não souberam res-

ponder quanto tempo

seu filho permanece co-

nectado.

CONTROLE DOS PAIS

Em entrevista ao

Jornal de Itatiba, a pre-

sidente do Departamen-

to de Saúde Mental da

Sociedade de Pediatria

de São Paulo (SPSP) afir-

mou que a estipulação do

tempo nas mídias e do

conteúdo acessado pelos

filhos deve ser definido

pelos pais de acordo com

os valores de cada famí-

lia e as decisões sobre o

que cada um considera

bom ou não, por isso não

há uma “regra” a ser se-

guida nesta questão.

“A questão central

é de como os pais po-

dem colocar limites de

acordo com o que eles

consideram adequado

para os filhos. Temos

uma ideia de que os fi-

lhos têm que aceitar a

regulação e limites, e, na

verdade, não é bem essa

a questão, mas sim de

que os pais são autorida-

de e por isso eles devem

definir o que as crianças

podem fazer ou não, até

que eles sejam adultos e

possam regular a pró-

pria vida. A regulação

da vida adulta vai depen-

der dessa regulação dos

pais na infância”.

Denise comentou

que esta regulação de

forma negociada e acei-

ta não vai ocorrer, pois

o conflito faz parte da

situação do desenvolvi-

mento. “Quando a cri-

ança descobrir que

existe o ‘não’ ela vai re-

clamar. Cada vez que os

pais disserem para ela

fazer algo que ela não

quer, ela vai chorar e

brigar, e essas são ex-

pressões de frustração

que fazem parte da

vida. Se a gente não der

oportunidade das crian-

ças e adolescentes ex-

perimentarem a frustra-

ção e se os pais não qui-

serem viver em confli-

to, não vão conseguir

educar as crianças e

oferecer o que mais pre-

cisam, que é a condição

de saber que existe uma

autoridade e um limite,

que a vida não é só sa-

tisfação. Quando o não

é dito, os pais estão aju-

dando as crianças a se

organizarem ao longo

da vida e serem capazes

de fazer isso por eles

mesmos no futuro”.

A diretora finali-

zou dizendo que a falta

de limites entre adultos

também é uma respon-

sabilidade importante,

e que autoridade não é

autoritarismo. “Autori-

dade significa ocupar

um lugar modulador na

vida dos filhos, aceitan-

do que podem haver rei-

vindicações, mas os va-

lores devem ser susten-

tados e o mau humor e

consequências disso de-

vem ser toleradas. Isso

é fundamental para o

desenvolvimento psico-

emocional”.

JORNAL DE ITATIBA
Quarta-feira, 18 de novembro de 2020A4


