
GAZETA REGIONAL
FALE COM A Sol e aumento de 

nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 

tarde e à noite.

29
17

facebook.com/gazetaregional.jaguariuna recepcaogazetaregional@gmail.com
diretoriagazetaregional@gmail.com
jornalismogazetaregional@gmail.com

@jornalgazetaregional

gazetaregional.com.br

3867-0028          (19) 98369-3115

•AMPARO •ARTUR NOGUEIRA •HOLAMBRA •JAGUARIÚNA •PEDREIRA •SANTO ANTONIO DE POSSE Sábado, 21 de novembro de 2020 - Edição 1752 - R$ 2,00

63

Ajude muito
       tudo isso. 

Peça Big Mac
       e participe

Serão beneficiados projetos que apoiam a educação 
e o combate ao câncer infantil das instituições:

Conheça os candidatos a vereador eleitos 
em Jaguariúna e região

Prefeitos eleitos da Região 
Metropolitana estiveram 
reunidos em Campinas

Prefeito de Amparo assina decreto 
sobre a Transição Governamental

Gustavo Reis (MDB) foi re-
eleito prefeito de Jaguariúna 
com 49,24% dos votos, 14.888 
ao todo. O atual prefeito venceu 
seus adversários nos 13 colégios 
eleitorais da cidade. 

A vitória foi comemorada 
com grande carreata pelas ruas 
da cidade, mas o resultado oficial 
divulgado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) foi confirma-
do um pouco mais tarde. Assim 
como no mandato anterior, a vi-
ce-prefeita é Rita Bergamasco.

             Página 3

Atual prefeito 
venceu as eleições 
com quase 15 mil 
dos votos; 49,24%

O prefeito de Campinas e pre-
sidente da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), Jonas Donizet-
te, recebeu na manhã da quar-
ta-feira, 18,  prefeitos eleitos da 
Região Metropolitana de Cam-
pinas (RMC). Durante a reunião 

foram discutidos os projetos 
em andamento no Congresso 
Nacional. Também esteve pre-
sente o presidente do Conselho 
de Desenvolvimento da RMC e 
atual prefeito de Santa Bárbara 
D’Oeste, Denis Andia.  Página 5

A nova composição da Câma-
ra de Vereadores de Jaguariúna e 
região para os próximos quatro 

anos foi conhecida na noite de 
domingo, 15. Em Jaguariúna, a 
maior parte dos nomes é de par-

lamentares estreantes. Apenas 
cinco vereadores foram reeleitos.

Página 6

Gustavo Reis e Rita Bergamasco são reeleitos
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Prefeitos eleitos da RMC

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Gustavo Reis é eleito prefeito 
de Jaguariúna pela 3a vez
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120 mil doses da 
vacina desenvolvi-
da pelo Instituto 
Butantan em 
parceria com 
a farmacêu-
tica chine-
sa Snovac 
Life Scien-
ce, Corona-
vac, desem-
barcaram em 
Garulhos nesta 
semana. Este é um 
momento de gravidade 
da crise de saúde enfrentada em 

todo o mundo.
A vacina, que 
encontra-se na 

última fase 
de testes, é 
considerada 
uma das es-
peranças na 
luta contra a 
pandemia do 

novo coronaví-
rus, que já mato 

mais de 167 mil 
brasileiros e 1,3 mi-

lhão de pessoas no mundo 
todo. O local de armazenamento 

da vacina deve permanecer em 
sigilo por questões de segurança. 

Essa é a primeira remessa a 
chegar no País. Ao todo, serão 
46 milhões de doses, sendo 6 
milhões já prontas para aplica-
ção. As demais remessas devem 
chegar no decorrer das próxi-
mas semanas.

Será essa a esperança de to-
dos? Será a solução para a pan-
demia que afetou todo o mundo 
em esferas econômicas, sociais, 
culturais e outras? A população 
espera por esse momento há 
meses.

EDITORIAL
E a vacina?
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CIRCULAÇÃO E COBERTURA
• Jaguariúna  
• Pedreira  
• Sto. Antonio de Posse  
• Holambra
• Artur Nogueira
• Amparo

Os artigos não refletem 
necessariamente a mesma 

opinião deste jornal
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Tomaz de Aquino Pires*

Nossos irmãos negros ensinaram-nos a 
celebrar a liberdade já nas primeiras déca-
das de XX. Minha mãe, Tarsila Ferrari Pi-
res, era a contadora de histórias de minha 
infância. Tinha em sua mente as memórias 
vivas de seus anos construídos no centro da 
Vila de Jaguary.  Era a décima dentre 14 
filhos dos imigrantes e comerciantes italia-
nos João Ferrari e Eugênia Bodini.  O ar-
mazém de meu avô  ficava na Rua Alfredo 
Engler, esquina com a Rua Cel. Amâncio 
Bueno, designada como a esquina do Fer-
rari. O comércio e a casa ficavam diante do 
comércio da Casa Syria de Gabriel Sayad 
(1913) e na perpendicular do sobrado, re-
sidência e comércio de Lucillo  Poltroni-
éri (1896). Eu era ainda criança e ouvia 
dela sobre a noite que precedia o treze de 
maio de sua infância. Já à tardinha do dia 
doze, contava Ela, começavam a chegar as 
Famílias Negras para a grande comemora-
ção.  Celebravam a data que garantiu aos 
negros a plena liberdade através da assina-
tura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 
1888. À noitinha, aquele trecho central da 
Vila já ficava todo movimentado com ne-
gros para comemorarem a sua libertação. 
Durante toda a noite cantavam e dançavam 
desfrutando das iguarias e bebidas que tra-
ziam consigo. Desciam a Cel. Amâncio e 

cantavam e bailavam até a  Alfredo Engler 
durante toda a noite. Era animada a percus-
são tirada dos seus tambores e o som dos 
violões e pandeiros.  Os correspondentes 
deste distrito enviavam tais notícias ao jor-
nal “A Comarca” de nosso município: Mo-
gy-Mirim.E lá encontramos o registro des-
tas comemorações ocorridas  nos anos de 
1924-25-30. Em 1924 o periódico semanal 
registra:-“ a mocidade jaguariense oferta 
um samba aos homens de cor” e acrescen-
ta:_ “à tarde do dia 13 houve concerto pela 
Banda União Jaguariense.” O maestro era 
o Sr. Carlos Gianelli. Em homenagem aos 
povos negros foi composta uma comissão 
no ano de 1925 por Hermínio Poltroniéri, 
Alberto de Almeida e Primo Dester. A rea-
lização da comemoração foi elogiada pelo 
jornal onde reinou a melhor ordem e sem 
o mínimo incidente. No ano de 1930, a im-
prensa narra que a comemoração foi orga-
nizada pela própria Classe. Diversos sam-
badores abrilhantaram-na, dentre os quais 
o famoso “Zé Mundão” e sua “troupe” de 
Campinas. Era grande a Irmandade de São 
Benedito na Paróquia de Santa Maria do Ja-
guary composta por muitos negros e muitos 
brancos também.  Houve Missa em ação de 
graças a São Benedito no dia treze celebra-
da pelo piedoso pároco Padre Guilherme 

Bruchhäuser. Nesta época, o fotógrafo era o 
esportista Lauro de Carvalho. Infelizmente 
não dispomos de nenhum documento foto-
gráfico destas históricas comemorações na 
Casa da Memória Padre Gomes.  Aguar-
damos a chegada de mais documentos que 
possam melhorar estes relatos e registros, 
assim como um complemento da genea-
logia das Famílias Negras do Jaguary que 
ajudaram a construir nossa História. Já 
existe legislação que disciplina o ensino 
da História dos Povos Negros, o estudo da 
Cultura Afro na formação da História do 
Brasil pela importante contribuição des-
te povo em nossa cultura. Com uma nova 
conscientização, sob a Lei 9.639/2003 e 
11.645/2008, esta história de nossos povos 
tende a receber, nas Escolas e na sociedade, 
um novo e merecido tratamento. A Casa da 
Memória Padre Gomes gostaria muito de 
oferecer estudo desta cultura local através 
de exposição fotográfica, mas para tanto 
necessita de muita pesquisa e constituição 
de respectivo acervo documental, fotográ-
fico, artístico. Trata-se de importante con-
tribuição para com a  História do país, do 
estado e do município.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Comemorações dos irmãos negros 
no centro histórico do Jaguary

João Rodrigues*

Um ano de 2020, super complicado a to-
dos com a Pandemia do Coronavírus, Eleições 
2020, onde os ânimos entre os munícipes se 
acirram, cada um torcendo por seu candida-
to, porém neste momento é importante parar, 
pensar e refletir, que Jaguariúna nós queremos 
para os próximos anos?

Baseado nisto é que devemos unir as cabe-
ças pensantes, ouvir a população em prol de 
um objetivo comum: a melhoria de vida do 
cidadão e uma cidade melhor a todos, e não a 
poucos privilegiados.

As propostas dos eleitos, foram colocados 
nos últimos 45 dias e o povo confiou seu voto 
a estes novos líderes, então agora é hora de 
refletirmos, verificar as propostas do Prefeito 
Eleito, sua Vice Prefeita, e os 13 Vereadores, 
que em 01 de Janeiro de 2021, começarão um 
mandato de 4 anos, baseado nas suas propostas 
é que devemos nos unir, fiscalizar e cobrar a 
execução do que foi proposto.

Este tipo de conscientização do cidadão, 
nos faz Sonhar com uma cidade melhor, mais 
planejada, melhor administrada e melhor fis-
calizada.

Cabe aos líderes empresarias e da socieda-
de se unirem, criarem suas associações de bair-

ros, participarem de grupos empresariais, para 
poderem formar um conselho, que permita aos 
eleitos se aproximarem e dialogarem com os 
mesmos, em prol de como colocar em prática 
o que foi planejado.

É preciso entender que o período eleitoral 
já acabou, e apenas algumas vagas estavam 
disponíveis e foram preenchidas, precisamos 
apoiar os novos líderes que entrarão, para que 
façam cumprir seus projetos para a cidade, es-
quecendo se era da situação ou oposição, mas 
sim pensando no BEM coletivo da cidade.

Começar agora um novo período eleitoral, 
pode complicar em muito a vida do cidadão 
que neste momento votou conscientemente na-
queles que melhor apresentaram suas propos-
tas, e que esperam que o que foi proposto seja 
concretizado. Por isto vale como reflexão aos 
postulantes em 2024: Fiscalizem  SIM, mas de 
forma a agregar valor para a cidade.

A cidade que tanto queremos é a cidade que o 
cidadão vai construir junto com os novos lideres 
eleitos, se faça presente nas sessões da câmara(-
terça) e das comissões(quarta), use o espaço Fale 
Cidadão, use os canais oficiais do poder público, 
para expressar seu contentamento ou não, pois é 
importante sempre se pronunciar.

Estamos chegando a um período onde de-
vemos levar a Paz e a Harmonia entre as pes-
soas, pois é Natal e o início de um novo ano, 
deixemos para trás as magoas que normalmen-
te surgem após o processo eleitoral, o que cha-
mamos de rescaldo.

O Povo deu seu voto de confiança aos elei-
tos, e assim devemos obedecer e apoiar, pois 
coisas que vem por bastidores, ou picuinhas 
políticas, não acrescentarão nada de relevante 
na vida do cidadão e da cidade.

Nossa cidade é considerada a cidade das 
oportunidades, e por isto novamente reforço 
aqui a pergunta? Que Jaguariúna você quer 
para os próximos anos? Contribua dando sua 
informação, de forma a agregar valor aos no-
vos líderes escolhidos pelo povo.

Seja do BEM, e contribua para esta cons-
trução sadia de nossa cidade, saia da indigna-
ção e vá para a ação, melhorando sua casa, seu 
bairro, sua cidade, pois assim você sempre será 
o grande líder que todos sabemos que você é!

João Rodrigues*
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Negócios – Em-

preendedor do Bem

Um sonho de cidade

Wagner Brito (*)

Antes de mais nada, quero dizer, em cai-
xa alta que “SIM, COMPENSA PAGAR O 
INSS’, mesmo que você não esteja traba-
lhando. A primeira ideia que nos vem à ca-
beça quando pensamos em INSS ou previ-
dência, é aposentadoria. Mas não é só isso. O 
INSS é o responsável por diversos benefícios 
que as vezes passa despercebido pela maioria 
das pessoas. É verdade que a principal causa 
pela qual fazemos nossas contribuições é a 
aposentadoria, ocorre que existem diversas 
modalidades de benefícios que nem sempre 
planejamos e são as que ocorrem conosco. 
Veja o caso de uma aposentadoria por inva-
lidez. Pode ser que que o beneficiário jamais 
contasse com referido imprevisto de uma do-
ença ou acidente, no entanto, é o INSS que 
vai socorrê-lo nesse momento. Talvez nunca 
mais consiga trabalhar, e a Previdência exis-
te exatamente para os infortúnios da vida. 
A Previdência hoje é uma espécie de segu-
ro, se ficar doente, ela paga os dias parados, 
se ficar inválido, ela implanta aposentadoria 
por incapacidade permanente, se for ter um 
bebê ou mesmo adotar, ela financiará esse 
momento em que você não pode trabalhar. 
E não para por ai não. Se você morrer, o 
INSS oferece pensão por morte aos herdei-
ros vivos, se ficar com dificuldade de exer-
cer a profissão como era antes, o Instituto dá 
Auxílio Acidente, se o provedor da casa foi 
preso, o INSS ampara a família com auxílio 
reclusão. A Previdência Social não ampara 
somente o trabalhador que se aposenta, ela 
ampara a família que ficou após sua morte ou 
prisão. Observe esse exemplo: Um homem 
que possui tempo para sua aposentadoria, 
mas não se aposenta. Esperando completar 
a idade, fica 4 anos sem contribuir e perde a 
qualidade de segurado (na maioria dos casos, 
a qualidade de segurado é perdida com 12 
meses). Veja, ele contava com sua aposenta-
doria. De repente vem a falecer e não tinha a 
qualidade de segurado. Perde a aposentado-
ria pela sua morte e a família perde a pensão 
por morte. Talvez consiga inverter na Justiça, 
mas leva tempo e pode perder. Por isso mes-
mo o nome INSS contém a palavra “SEGU-
RO” em sua nomenclatura. INSS – Instituto 
Nacional do Seguro Social. Concluindo, veja 
outra situação. Uma pessoa que já possui 
tempo para se aposentar, e está aguardando, 
sem contribuir, chegar a idade para adquirir o 
benefício. Passam-se 15 meses e se acidenta. 
Ela não poderá gozar de um auxílio doença 
pois havia perdido a qualidade de segura-
do. Se estivesse pagando as contribuições 
poderia continuar recebendo seu auxílio, 
mas como parou de contribuir, perde o di-
reito ao Auxílio Doença (Benefício por In-
capacidade Temporária). Entende como é 
importante o INSS em nossas vidas, assim 
como os RPPS. Alguns RPPS contém muito 
mais benefícios que o INSS e não podemos 
deixar de conhecê-los e assim desfrutar de 
nossos direitos. É isso.

Wagner Brito*
Gestor Previdenciário
OAB/SP 256.159
E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br

COMPENSA 
PAGAR 
INSS? 
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Gustavo Reis é eleito prefeito de Jaguariúna pela 3a vez
Atual prefeito venceu as eleições com quase 15 mil dos votos; 49,24%

ELEIÇÕES 2020
3por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

Gustavo Reis (MDB) 
foi reeleito prefeito de Ja-
guariúna com 49,24% dos 
votos, 14.888 ao todo. O 
atual prefeito venceu seus 
adversários nos 13 colé-
gios eleitorais da cidade. 
“Agora temos que gover-
nar para todos jaguariu-
nenses”, afirma o reeleito. 

A vitória foi comemo-
rada com grande carreata 
pelas ruas da cidade, mas 
o resultado oficial divulga-
do pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) foi confir-
mado um pouco mais tar-
de. Assim como no manda-
to anterior, a vice-prefeita 
é Rita Bergamasco.

Gustavo foi prefeito 
da cidade no mandato de 
2009-2012. Eleito nova-

mente em 2016 para o 
mandato 2017-2020, con-
tinua à frente da Prefeitura 
de Jaguariúna para o man-
dato 2021-2024. 

Gustavo e Rita são da 
coligação “Jaguariúna 
cada vez mais forte”.  A 
coligação reúne também 
outros oito partidos: Cida-
dania, DEM, Republica-
nos, PRTB, PDT, PSL, PL 
e PSB.

O candidato derrotou 
Davi Neto (PTB), que 
teve 40,40% dos votos, 
Fred Chiavegato (PSDB) 
5,63% dos votos e Profes-
sor Alberto Rizzoni (PSD) 
4,72% dos votos. A elei-
ção em Jaguariúna teve 
4,02% dos votos nulos e 
2,26% brancos.

Hamilton Bernar-
des Junior, do DEM, 
foi eleito prefeito de 
Pedreira para os próxi-
mos quatro anos. Ao fim 
da apuração, Hamilton 
Bernardes Junior teve 
36,62% dos votos, 7.886 
votos no total. 

O vice de Hamilton é 
Fabio Polidoro, do PTB, 
que tem 43 anos. Os dois 
fazem parte da coligação 
Trabalhando Por Pedrei-
ra, formada pelos parti-
dos DEM, PTB e MDB.

O candidato derrotou 
Dr Paulo Begalli, que 
ficou em segundo lu-
gar com 33,76% (7.270 
votos). A eleição em 
Pedreira teve 27,9% de 
abstenção, 5,41% votos 
brancos e 8,98% votos 
nulos.

Hamilton Bernardes Junior, do 
DEM, é reeleito prefeito de Pedreira

Gustavo Reis e Rita Bergamasco são reeleitos

“Esse é um momento de muita alegria! 
Sinto uma gratidão muito grande por 

obter o reconhecimento da população pelo 
trabalho que fizemos nos últimos quatro 

anos. A nossa missão agora é ainda maior. 
Vamos colocar em prática tudo o que 

planejamos para os próximos quatro anos”, 
comemora Gustavo Reis.

Em votação apertada, Hamilton teve 36,62% dos votos dados a todos 
os candidatos e derrotou Dr Paulo Begalli, que ficou em segundo 
lugar com 33,76%

Veja o resultado após o fim da apuração:

Hamilton Bernardes Junior – DEM –  36,62%
Dr Paulo Begalli – PSDB –  33,76%
Lica Di Araujo – PODE –  22,42%
Delegado Licurgo – PSL –  5,24%
Claudio Tchaca Fabi – PSOL –  1,09%
Julio Cassiani – PT –  0,62%
José Carlos Campos – PC do B –  0,25%

Fernando Capato 
(PSD) e seu vice Miguel 
Esperança (PSDB) são 
eleitos em Holambra nas 
eleições de 2020. Capato 
alcançou vitória na maio-
ria das urnas dos colégios 
eleitorais da cidade, com 
66,34% dos votos. Foram 
5.701 votos no total.

O vice é Miguel Espe-
rança, do PSDB. Os dois 
fazem parte da coligação 

Fernando Capato, do PSD, é eleito 
em Holambra

Veja o resultado após o fim da apuração:

Fernando Capato - PSD -  66,34%
Cido Urso - PODE -  25,54%
Zé Fermino - REPUBLICANOS -  8,11%

Elmir Chedid, do DEM, 
foi eleito prefeito de Ser-
ra Negra para os próximos 
quatro anos. Ao fim da apu-
ração, Elmir Chedid teve 
41,60% dos votos. Foram 
6.058 votos no total.

O vice é Bimbo, do DEM. 
Os dois fazem parte da co-
ligação Serra Negra Quer 
Mais, formada pelos partidos 
PSC, PTB, DEM e PSDB.

A eleição em Serra Ne-
gra teve 30,39% de absten-
ção, 3,33% votos brancos e 
5,99% votos nulos.

A Justiça decidiu tor-
nar inelegíveis o prefeito 
eleito de Santo Antônio de 
Posse (SP), João Leandro 
Lolli (DEM), a vice dele, 
Ana Brandão (DEM), e o 
vereador reeleito Dal do 
Betoca (DEM), por sus-
peita de abuso econômi-
co durante a campanha 
nas eleições deste ano. 
A decisão foi proferi-
da pelo juiz eleitoral de 
Pedreira, Marcelo Forli 
Fortuna na terça-feira, 
17, e cabem recursos 
contra a sentença.

No texto de 19 pági-
nas, o magistrado destaca 
que o parlamentar é pro-
prietário de três empresas 
e, no dia 15 de outubro, 
reuniu “mais de uma cen-
tena de empregados” para 
apresentar a eles Lolli e 
Ana Brandão, ocasião 
em que teria distribuído 
café da manhã e material 
de campanha aos empre-
gados no “referido ato 

eleitoral de campanha”. 
Com isso, o juiz também 
determina a cassação do 
registro ou diploma dos 
candidatos representados, 
e condena cada um deles 
ao pagamento de multa 
por litigância de má-fé no 
valor de cinco salários-
-mínimos, o equivalente a 
R$5.225.

Para o juiz, a conduta 
foi abusiva, gerou dese-
quilíbrio e atingiu a legi-
timidade das eleições. “O 
representado Adalberto 
[Bergo Filho, o Dal do 
Betoca], valendo da sua 
condição de superior hie-
rárquico dos demais fun-
cionários e utilizando-se 
de sua influência promo-
veu evento para benefi-
ciar os candidatos João 
Leandro e Ana Cristina. 
Tal evento contava com 
discursos, distribuição 
de comida e bebida para 
todos os funcionários da 
empresa, com paralisa-

ção do trabalho, pedido 
explícito de voto, música 
ao vivo e transmissão si-
multânea pela internet. O 
candidato João Leandro, 
apoiado por sua vice, pre-
senciando atos abusivos e 
devidamente conluiado, 
deixou a posição de mero 
expectador e passou a dis-
cursar parar todos, assu-
mindo os riscos inerentes, 
participando diretamente 
do evento e potenciali-
zando sua imagem não 
só para quem estava pre-
sente, mas também para 
todos que acompanhavam 
a transmissão em suas re-
des sociais. Seu agir, dis-
cursando e participando 
dos atos do evento, trans-
mitindo em redes sociais, 
se autodeclarando como 
melhor para cidade, após 
todo o discurso dos só-
cios da empresa, carac-
teriza-o como partícipe 
e responsável pelos atos 
abusivos”.

Elmir Chedid, do DEM, é eleito 
prefeito de Serra Negra

Justiça Eleitoral torna inelegíveis 
prefeito eleito e vereador reeleito 
em Santo Antônio de Posse

Veja o resultado após o fim da apuração:

Elmir Chedid – DEM –  41,60%
Marco Bueno – REPUBLICANOS –  37,19%
Vitale – PSD –  20,28%
Eduardo Canhassi – PATRIOTA –  0,93%

Elmir teve 41,60% dos votos

Holambra: Legado, Fu-
turo e Esperança, forma-
da pelos partidos PTB, 
MDB, PSDB e PSD.

O candidato derro-
tou Cido Urso, que ficou 

em segundo lugar com 
25,54% (2.195 votos). 
A eleição em Holambra 
teve 19,31% de absten-
ção, 3,49% votos brancos 
e 5,88% votos nulos.
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de qualidade
HAPPY HOUR

R$

550ML

,907VALOR UNITÁRIO

DE TERÇA A SEXTA DAS 18:00 ÀS 20:00 HRS

VISITE NOSSA CASA 

EM MOGI-GUAÇU

Em Artur Nogueira, 
Lucas Sia (PSD) foi eleito 
com 10.994 votos, total de 
40%. O candidato derrotou 
Ivan Vicensotti (PSB), que 
ficou em segundo lugar 
com 22,51% (6.186 votos) 

e Rodrigo de Faveri (PTB), 
com 9,96% (2.738 votos).

O vice de Lucas é Davi 
da Rádio, do PSDB. Os 
dois fazem parte da coliga-
ção Tempo Novo, Tempo 
de Cuidar do Nosso Povo, 

formada pelos partidos 
PSDB, PSD e REPUBLI-
CANOS.

A eleição em Artur No-
gueira teve 19,71% de abs-
tenção, 3,47% votos bran-
cos e 5,51% votos nulos.

Carlos Alberto, do 
MDB, foi eleito prefeito 
de Amparo para os próxi-
mos quatro anos. Ao fim 
da apuração, Carlos Al-
berto teve 43,33% dos vo-
tos. Foram 15.389 votos 
no total.

O candidato derrotou 
Paulo Rossi, que ficou 
em segundo lugar com 
22,67% (8.050 votos). A 
eleição em Amparo teve 
29,04% de abstenção, 
4,84% votos brancos e 
7,26% votos nulos.

O vice de Carlos Al-
berto é Gilberto Piassa, 
do DEM. Os dois fazem 
parte da coligação A Mu-
dança de Verdade, forma-
da pelos partidos MDB, 
PODE, DEM, PATRIOTA 
e AVANTE.

Lucas Sia é eleito prefeito de 
Artur Nogueira

Carlos Alberto, do MDB, é eleito 
prefeito de Amparo

Lucas teve 40,00% dos votos dados a todos os candidatos Carlos Alberto teve 43,33% dos votos

Veja o resultado após o fim da apuração:

Lucas Sia - PSD -  40,00%
Ivan Vicensotti - PSB -  22,51%
Rodrigo de Faveri - PTB -  9,96%
Keli Capelini - DEM -  9,82%
Edson Croife - PSL -  9,01%
Carlinhos da Farmacia - PRTB -  3,63%
Jair Corrêa - PODE -  2,69%
Marquinhos da Cultura - PT -  2,38%

Veja o resultado após o fim da apuração:

Carlos Alberto - MDB -  43,33%
Paulo Rossi - PSD -  22,67%
Mario Auler - PSDB -  17,99%
Prof. Tobias Gasparini - PT -  7,52%
Edgar Jorge - PSB -  3,74%
Eduardo Canina - PTB -  3,28%
Decio Fernandes - CIDADANIA -  1,46%

Prefeito de Amparo assina 
decreto sobre a Transição 
Governamental

Processo tem início em 1º de dezembro, de acordo com o decreto

O prefeito de Amparo, 
Luiz Oscar Vitale Jacob, 
assinou na tarde desta se-
gunda-feira, 16, o decreto 
sobre a Transição Gover-
namental. A Transição 
Governamental é o pro-
cesso que objetiva propi-
ciar condições para que 
o candidato eleito para o 
cargo de Prefeito Muni-
cipal possa receber de seu 
antecessor todos os dados 
e informações necessários 

à implementação do pro-
grama do novo Governo, 
desde a data de sua posse.

De acordo com o de-
creto, cabe à Secretária 
Municipal de Adminis-
tração a coordenação dos 
trabalhos vinculados à 
transição governamental. 
O processo de Transição 
tem início em 1º de de-
zembro de 2020 e termina 
na data da posse do novo 
Prefeito, Carlos Alberto, 

do MDB, eleito neste do-
mingo, 15, com 43,33% 
dos votos.

Carlos Alberto terá 
acesso às informações re-
lativas às contas públicas, 
aos programas e aos pro-
jetos do Governo Munici-
pal. “Como fizemos nos 
oito anos do nosso gover-
no, teremos total transpa-
rência nos atos”, afirma o 
prefeito de Amparo, Luiz 
Oscar Vitale Jacob.
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Prefeitos eleitos da Região Metropolitana 
estiveram reunidos em Campinas
O encontro teve como objetivo orientar os novos prefeitos e reforçar a importância do trabalho conjunto da RMC
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O prefeito de Campinas 
e presidente da Frente Na-
cional de Prefeitos (FNP), 
Jonas Donizette, recebeu na 
manhã da quarta-feira, 18,  
prefeitos eleitos da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). Durante a reunião 
foram discutidos os proje-
tos em andamento no Con-
gresso Nacional. Também 
esteve presente o presidente 
do Conselho de Desenvol-
vimento da RMC e atual 
prefeito de Santa Bárbara 
D’Oeste, Denis Andia.

O encontro teve como 
objetivo orientar os novos 
prefeitos e reforçar a im-
portância do trabalho con-
junto da RMC. A mudança 
tributária e a pandemia do 
novo coronavírus foram os 
principais assuntos discuti-
dos. Também foram abor-
dadas questões referentes 
à reforma tributária, finan-
ciamentos, emendas parla-
mentares e a PEC 529 do 
Governo do Estado.

Sobre a reforma tributá-
ria, os prefeitos colocaram 
a importância da união dos  
municípios que são muito 
prejudicados na divisão 
dos recursos. A proposta 

é fazer uma simplificação 
dos impostos  e garantir 
que não haja perda para os 
municípios que absorvem 
as responsabilidades com 
a população e ficam com o 
percentual menor na divi-
são dos recursos.

Como ponto de parti-
da, foram citados o ISS 
e o IBS, cuja alíquota de 
25%, em caso de imposto 
único das três esferas de 
governo, na divisão o Esta-
do fica  com 13%, a União 
fica com 10% e o municí-
pio com apenas 2%.

Em relação à pandemia 
do Covid-19, a orientação 
é para que os municípios 
mantenham suas campa-
nhas de conscientização 
junto à população para o 
uso de máscaras e de álco-
ol em gel e que evitem fes-
tas, pois o fator propaga-
dor da doença está naquele 
que não encara a pandemia 
com a seriedade necessá-
ria. Outra consideração foi 
a manutenção de estruturas 
na área de saúde para aten-
der os casos de Covid.

Além do prefeito Jonas 
Donizette e do presiden-
te do Conselho da RMC,  

Prefeitos eleitos da RMC

Denis Andia, estiveram 
presentes na reunião os 
prefeitos de Americana, 
Chico Sardelli (PV); Cos-
mópolis, Junior Felisbino 
(PP); Engenheiro Coelho, 

Dr. Zeedivaldo (PSB); Hor-
tolândia, Perugini (PSD);  
Itatiba, Thomas (PSDB); 
Jaguariúna, Gustavo Reis 
(MDB); Morungaba, Mar-
quinho de Oliveira (PSD); 

Nova Odessa, Leitinho 
(PSD); Pedreira, Hamilton 
Bernardes Junior (DEM); 
Santa Bárbara D’Oeste, 
Rafael Piovezan (PV); Su-
maré, Luiz Dalben (Cida-

dania); Valinhos, Capitã 
Lucimara (PSD) e seu vice, 
Osvaldo Rocco (PSD; Vi-
nhedo, Dr. Dario (PTB) e 
Adézio Dias (vice-prefeito 
de Engenheiro Coelho).
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Conheça os candidatos a vereador eleitos em 
Jaguariúna e região
Eleitores foram às urnas no domingo, 15, 
e escolheram os parlamentares para os 
próximos quatro anos

A nova composição da 
Câmara de Vereadores de 
Jaguariúna para os próxi-
mos quatro anos foi conhe-
cida na noite de domingo, 
15. A maior parte dos no-
mes é de parlamentares es-
treantes. Apenas cinco ve-
readores foram reeleitos.

Dos atuais 13 vereado-
res, na legislatura que ter-
mina em dezembro, não 
se reelegeram Fred Chia-
vegato (PSDB) – que foi 
candidato a prefeito;

Neguita Torres (DEM), 
Cássia Murer (CID), Da-
vid Hilário Neto (PTB) 
– que foi candidato a pre-

feito; Inalda Cabeleireira 
(PDT); Bozó (PTB) – can-
didato a vice-prefeito de 
Davi; Rodrigo da Silva 
Blanco - Magrão (MDB) e 
Taís da Água (PTB).

Veja a lista dos eleitos, 
conforme os dados 
divulgados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE).

Cidadania:
Afonso Lopes da Silva 
(393 votos)
Silvio Luiz Telles de Me-
nezes – Menezes da Guar-
da (391 votos)

Avante :
Wanderley Teodoro Filho 
– Wanderley da ETE (416 
votos)

Democratas:
José Muniz (537 votos)
Romilson (437 votos)

MDB:
Cristiano Cecon (690 vo-
tos)
Walter Tozzi (549 votos)

PDT:
Ana Paula Espina de Sou-
za Muniz (501 votos)
Willian Morrinho (336 vo-
tos)
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“O reconheci-
mento veio nas ur-
nas, estou muito sa-
tisfeito e o trabalho 

continua. A população 
pode esperar um Zé Mu-

niz com mais determinação, com mais 
vontade, mais garra. Tem muito que ser 
feito pelo nosso município, pela nossa 
população. Nessa caminhada percebe-
mos que tem muitas pessoas que preci-
sam do poder público, então no próximo 
mandato é muito mais trabalho para a 
nossa população.

Esse mandato deve ser também de 
mais proximidade com a população, 
pois ela sente falta e quando você sai na 
rua e ouve ‘você só vem de quatro em 
quatro anos’, isso machuca a gente. Isso 
precisa acabar. Nós que somos políticos 
precisamos estar presentes na vida da 
população.

A renovação na Câmara mostra que 
as pessoas estão acompanhando mais 
de perto a política. Agora acho que vão 
surgir novas ideias e quem ganha é a po-
pulação.

Eu gostaria de agradecer à todos 
estiveram conosco nessa caminhada. 
Sozinho você não consegue nada e na 
política, principalmente. Minha eterna 
gratidão”.

“Estou com o prefeito Gustavo 
Reis há 16 anos e já tive convite 
para ser candidata a vereadora duas 
vezes antes dessa, mas achava que 

não estava preparada, que não era o 
momento. Eu fiquei como diretora do 

Cartão Cidadão por três anos e foi lá que tive vontade de 
ser candidata, vendo a necessidade das pessoas. 

A cidade é acolhedora e tem tudo. A saúde é exce-
lente, a educação é excelente. Mas, as vezes as pessoas 
não conseguem chegar até onde precisam, eles não têm 
voz e eu percebi. Por mais que o trabalho do prefeito 
seja de excelência, nós pecamos um pouco aqui fora.

Quando fiquei sabendo dos votos, comecei a cho-
rar, porque minha campanha foi na sola do sapato, 
de casa em casa, com a minha família e tinha muita 
gente com dinheiro. Vai ser um desafio, mas acredito 
que vai dar certo. Quero trabalhar com a mulher, pela 
mulher. Meu projeto é saúde e segurança da mulher 
e do idoso.

Temos que trabalhar pelo povo, ser a voz do povo. 
Tive 501 votos mas vou trabalhar pelos 60 mil habi-
tantes. Vou dar o meu melhor, a população pode es-
perar um trabalho árduo e quero fazer um trabalho de 
não ser uma vereadora itinerante. 

Eu agradeço primeiramente a Deus, pois se não 
fosse Ele, nada disso estaria acontecendo na minha 
vida. E quero agradecer a população que recebeu a 
mim e minha família com muito carinho e um acolhi-
mento indiscutível. Quero agradecer todos que deram 
o voto de confiança e quero trabalhar para os 60 mil 
para crescer junto”.

O que dizem os eleitos, ou reeleitos
Walter Tozzi Zé Muniz Ana Paula

“Foi a aceitação de um bom traba-
lho. Nós construímos uma base para isso 
acontecer e eu deixava isso muito claro 
durante a campanha: foram quatro anos 

de trabalho, quatro anos buscando recursos 
para a cidade, quatro anos intensos de proces-

so legislativo, coroado com a presidência no segundo biênio, 
mostrando também uma nova forma de gestão.

A população pode esperar de mim, primeiramente, o empe-
nho que tivemos dentro dos primeiros quatro anos em favor de 
Jaguariúna. Um empenho onde conseguimos, com uma gran-
de parceria com o Deputado Baleia Rossi e Jorge Caruso, bus-
car os recursos estadual e federal para várias áreas do municí-
pio. Esse empenho só aumenta a partir do próximo mandato, 
porque os desafios da cidade são grandes: nós estamos vendo 
a cidade crescendo, com muitas situações que devem acompa-
nhar. A sustentabilidade e a qualidade de vida não podem ser 
perdidas, então vamos ter que nos empenhar muito em trazer 
recursos; O segundo ponto é a participação efetiva no papel 
geral do vereador, que é a fiscalização do poder executivo e 
também de ser a ponte que liga os anseios das pessoas à ges-
tão: ser o porta voz dos bairros, pessoas e todos os segmentos 
da sociedade. 

Eu saio da 8º colocação nas eleições anteriores, para a 4º 
colocação. Isso é significativo. É uma evolução no cenário 
político e me dá mais confiança e segurança que tenho que 
continuar esse trabalho para Jaguariúna e consequentemente 
agradecer todos que confiaram em nós. 

A partir de 1º de janeiro de 2021 eu não sou vereador só 
para as pessoas que votaram em mim, eu sou vereador para 60 
mil habitantes. São eles que estão aguardando nosso mandato 
para fazer uma boa gestão”.

PSD:
Ton Proencio 
(567 votos)

PTB:
Rodrigo Reis de Souza – 
Rodriguinho (400 votos)
Francisco de Souza Cam-

pos (375 votos)

Podemos:
Dr. Junior (992 votos)
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Holambra

Santo Antônio de Posse 

Serra Negra

Amparo Artur Nogueira

MDB
Chiba (588 votos)

PSD
Pernambuco (430 votos)
Jesus da Farmácia (267 
votos)

PSDB
Hermindo 
(424 votos)
Oriovaldo Venturini (260 
votos)
Sitta da Fanfarra (251 
votos)

PTB
Bigode (421 votos)
Serjão (336 votos)

PODE
Fabiano Soares (242 
votos)

DEM
Preto Eventos (1.260 
votos)
Dal do Betoca (304 
votos)
Claúdia Ferrari (273 
votos)

PV
João Marcos Bazani (759 
votos)

PTC
Claudia Pinho Lalla (295 
votos)
Mi Pedreiro (191 votos)

MDB
Guinho (279 votos)

PSD
Esquerdinha (258 votos)

PV
Edson O Baiano da Cesta 
(241 votos)

PDT
Beto Brandao (191 votos)

PSDB
Cidinha Gagliardi (189 
votos)

DEM
Waguinho do Hospital 
(1270 votos)
Leo da Ambulância (581 

votos)
Renato Giachetto (390 votos)
Barbara da Saúde (372 
votos)

Dú Barbosa (321 votos)

PSD
Anna Beatriz Scachetti 

(548 votos)

Republicanos
Roberto (416 votos)

Rosimar Goleiro (308 votos)

PSC 
Ney (321 votos)

Beraldo Cattini (273 votos)

Avante
Viviani Carraro (252 votos)

PT
Silvinha Forato (1218 votos)

MDB
Osmar da Farmácia (880 
votos)
Conrado Farlin (658 votos)
Carlos Cazotti (593 votos)
Mineiro da Auto Elétrica 
(547 votos)

PDT
Jana Protetora (730 votos)

DEM
Alice Verissímo (728 

votos)
Edilson Santos (461 votos)

PL
Pastor Elson (639 votos)

PSD
Dil (593 votos)

PSDB
Rosinha Cabeleireira (541 
votos)

PP
Andre do Extintor (527 
votos)

Republicanos
Beto Baiano (966 votos)

PSD
Neidão do Gás (712 votos)
Professor Adalberto (594 
votos)
Zé Pedro Paes (490 votos)

Solidariedade
Miltinho Turmeiro (674 
votos)

DEM
Melinho (572 votos)
Nando do Gás (444 votos)

PSDB
Henrique Teles da Curti 
Modas (554 votos)

PSB
Cicinho (451 votos)

Patriota
Zé da elétrica (385 votos)

PSL
Tenente Marcelo (364 
votos)

PTB
Zezé da saúde (356 votos)

Veja a lista dos candidatos a vereador eleitos em Holambra, conforme os dados 
divulgados pelo TSE.

Veja a lista dos candidatos a vereador eleitos em Santo An-
tônio de Posse, conforme os dados divulgados pelo TSE.

Veja a lista dos candidatos a vereador eleitos em Serra Negra, conforme os dados divulgados pelo TSE.

Veja a lista dos candidatos a vereador eleitos em Amparo, 
conforme os dados divulgados pelo TSE.

Veja a lista dos candidatos a vereador eleitos em Artur 
Nogueira, conforme os dados divulgados pelo TSE.
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

No último dia 11, em live dedicada para 
apresentar a parceria entre Xbox Game 
Pass e EA Games, foram exibidos alguns 
games clássicos que estão no catálogo da 
EA Play (outro serviço de catálogo de jo-
gos, porém, só de exclusivos da EA Games) 
e que agora também estão disponíveis aos 
assinantes do Xbox Game Pass, sem custo 
adicional. Confira alguns dos jogos que fo-
ram apresentados durante a live e que você 
poderá curtir.  

O primeiro jogo 
apresentado foi Star 

Wars Jedi: Fallen 
Order, desenvol-
vido pela Res-
pawn Entertain-
ment e lançado 

dia 15 de novem-
bro de 2019 para 

PS4, XOne e PC. É um 
jogo de ação e aventura que se passa cinco 
anos após os eventos do filme “Star Wars: 
Episódio III - A Vingança dos Sith”, 
em que Cal Kestis tem que ter-
minar seu treinamento enquan-
to restaura a ordem Jedi e foge 
do Império Galáctico. 

Outro game que é queridi-
nho de muitos é Dead Space 
2 (a trilogia está completa no 
EA Play). Desenvolvido pela Vis-
ceral Games e lançado no dia 25 de 
janeiro de 2011, este game é para aqueles 
que quiserem desafiar seus medos. É um 
jogo de tiro, com o formato de survival hor-
ror, em terceira pessoa e ficção científica, 
lançado para PC, PS3 e X360. Este jogo se 
passa três anos após os acontecimentos do 
primeiro jogo. Isaac Clarke, protagonista, é 
resgatado e levado para um hospital psiqui-
átrico onde percebe que o horror o seguiu e 
está tomando a nave. Pronto para ver o que 
acontece neste jogo e saber se Isaac vai so-
breviver ou perecer tentando se livrar deste 
horror? Convido a todos a jogarem. 

Para os fãs de Need 
for Speed, neste 
catálogo temos 
o NFS Heat. 
Lançado dia 8 
de novembro 
de 2019, desen-
volvido pelo EA 
Gothenburg, este 
game saiu para Xone, 
PC e PS4. O jogador é levado para uma 
Miami fictícia para ajudar a polícia a con-
trolar as corridas ilegais. Como qualquer 
jogo de NFS, o jogador terá que suar para 
fazer seu nome. 

Titanfall 2 é um jogo de tiro em primei-
ra pessoa onde mistura combate terrestre 
e mechas. Lançado em 28 de outubro de 
2016 e desenvolvido pela Respawn En-
tertainment, Titanfall 2 saiu para PS4, PC 
e Xone, diferentemente do seu primei-
ro jogo, Titanfall 1, que era exclusivo de 
X360 e Xone. O jogador controlará o fu-

zileiro chamado Jack Cooper e seu 
recém-adquirido Titan, que tem a 

missão de impedir que a IMC 
ponha as mãos em Fronteira, 
um planeta que foi uma antiga 
base científica. 

Por fim, Unravel, lançado 
em 9 de fevereiro de 2016 é um 

game 2D e puzzles com física ex-
tremamente sofisticada. Desenvolvido 

pela Coldwood Interactive este game saiu 
para PS4, XOne e PC. O nome deste jogo 
é interessante, pois a tradução literal sig-
nifica “desvendar” e é exatamente o que o 
jogo propõe. Sem ocorrer nenhum diálogo, 
o jogo vai ensinar a respeito dos laços que 
criamos ao longo da vida através das histó-
rias que vão sendo desvendadas e desblo-
queadas no seu decorrer. 

Siga meu canal “Navio Fantasma” 
no YouTube e na Twitch.

XBox Game Pass e EA Games fazem parceria e 
integram catálogo de jogos 

Itu, cidade do interior do estado, entra 
na rota das grandes festas de Carnaval

Comgás realiza plantio de 8 mil mudas 
nativas da Mata Atlântica em Campinas

“Cidade dos exageros”, localizada a menos de 100km de São Paulo, sediará em 2021 o Carnaitu, 
festival que deve reunir grandes nomes da música em um evento de altíssimo nível

Itu é um reduto cultural 
e artístico no interior do es-
tado. Além de estar perto da 
capital – a menos de 100km 
-, o município, vocaciona-
do ao turismo e conhecido 
como a terra dos exageros, 
possui infraestrutura com-
pleta para receber visitan-
tes, com rede hoteleira, co-
mércios e serviços diversos 
e um povo bastante acolhe-
dor, além do seu charmoso 
clima interiorano. Na Copa 
do Mundo de 2014, por 
exemplo, realizada no Bra-
sil, a cidade recebeu a ilus-
tre estadia das delegações 
da Rússia e do Japão.

Tamanha é sua tradição e 
importância que, a partir de 
2021, Itu entra na rota dos 
grandes eventos carnava-
lescos com a realização do 
Carnaitu. O evento, que agi-
tou o público entre os anos 
de 2002 e 2004 com mica-
retas carnavalescas fora de 
época, agora será realizado 
na data do Carnaval, já no 
ano que vem, com todos os 
cuidados preconizados pe-
las autoridades de saúde.

O festival é organizado 
pela NLN Eventos, empre-
sa que atua no mercado de 
eventos há 18 anos e que 
realiza um dos maiores ro-
deios do Brasil, o Rodeio 
Itu. Diretor da NLN Even-

Carnaval 2021

DIVULGAÇÃO

tos, Herculano Neto, revela 
que a nova edição do Car-
naitu vem sendo planejada 
há anos. “É um projeto que 
planejávamos lançar há 
cerca de quatro anos. Nes-
te período fizemos todos os 
ajustes necessários e defi-
nimos melhor os detalhes. 
A pausa nas atividades im-
posta pela pandemia aca-
bou contribuindo para que 
organizássemos o evento 
para o Carnaval do ano que 

vem. Estamos selecionan-
do a dedo as atrações por 
meio das indicações do pú-
blico em nossas redes so-
ciais”, diz Neto.

Herculano explica que 
mais informações sobre o 
festival serão divulgadas 
em breve, mas que, por 
enquanto, o que ele pode 
adiantar é que será um 
evento de altíssimo nível 
em um formato bastante 
atual. “O público pode es-

perar um evento grandioso, 
com diversas atrações da 
música e muita diversão, e 
o melhor, em pleno Carna-
val, com todo aquele clima 
bacana da época. Será um 
festival para toda a família, 
casais, grupos de amigos, 
enfim, a ideia é que todos 
possam curtir com conforto 
e segurança em uma infra-
estrutura completa de lazer. 
Nossa expectativa é a me-
lhor possível”, conta.

O organizador do Car-
naitu enfatiza que está 
atento aos números do Co-
vid-19 e que deve adotar to-
das as medidas cabíveis em 
prol da saúde e segurança 
de clientes, colaboradores, 
fornecedores e parceiros. 
“Estamos acompanhando 
de perto os desdobramen-
tos da pandemia e nos or-
ganizando desde já para ga-
rantir a máxima segurança 
do público. Desejamos que 

No mês de novembro, a 
Companhia de Gás de São 
Paulo (Comgás) reforça a 
importância da conscienti-
zação e preservação ambien-
tal. A empresa tem realizado 
o plantio voluntário de mu-
das de espécies nativas da 
Mata Atlântica para o proje-
to de restauração florestal de 
duas nascentes localizadas 
na Unidade de Conservação 
(Área de Proteção Ambien-
tal – APA) de Campinas, 
dentro da Fazenda Atalaia, 
região de Sousas. Até o final 
do ano, devem ser plantadas 
8.000 mudas em uma área 
de aproximadamente quatro 
hectares.

A ação voluntária faz 

parte do projeto promovido 
pelo Governo do Estado, 
nomeado Programa Nas-
centes, criado para impul-
sionar a restauração ecoló-
gica em áreas prioritárias, 
promovendo a proteção e 
conservação de recursos hí-
dricos e da biodiversidade. 
Desde março, foram plan-
tadas quase 1.640 mudas 
em Campinas pela Centro 
Ambiental, empresa con-
tratada pela Comgás.

Além de auxiliar na re-
cuperação das nascentes no 
município, o projeto deve 
contribuir na diminuição 
das emissões de gases de 
efeito estufa, como forma 
de compensação ambiental. 

“Serão compensadas apro-
ximadamente 1.400 tone-
ladas de CO2eq emitidas 
por nossas operações em 
2019”, comenta o Gerente 
de Integridade de Ativos 
da Comgás, José Cláudio 
Coutinho.

A companhia destaca, 
ainda, que a medida con-
tribui também para os 17 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 
– agenda da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
2030 – em pelo menos qua-
tro metas: água potável e 
saneamento; ação contra a 
mudança global do clima; 
vida terrestre; e parcerias e 
meios de implementação.

A cidade possui infraestrutura completa para receber visitantes

tudo volte à normalidade, 
porém, não podemos nos 
descuidar do bem-estar de 
todos”, afirma.

Neto entende que a re-
gião merece mais um gran-
de evento de cultura e la-
zer, sobretudo em tempos 
desafiadores como este. O 
empresário quer investir em 
festivais locais para fomen-
tar a atividade econômica e 
gerar renda aos profissio-
nais envolvidos. “Iniciativas 
como esta beneficiam muito 
a região, pois geram empre-
go e aquecem a economia. 
Com o desemprego batendo 
à porta dos brasileiros, nada 
mais oportuno e fundamen-
tal neste momento para nos 
reerguermos”.      

Segundo Herculano, há 
uma enorme cadeia produ-
tiva envolvida economica-
mente com o festival. Além 
das pessoas que trabalham 
ou prestam serviços para o 
evento, muitos setores do 
comércio regional se bene-
ficiam com sua realização. 
“São hotéis, restaurantes, 
shoppings, entre outras ati-
vidades que são movimen-
tadas economicamente na 
macrorregião que compre-
ende, além de Itu, cidades 
como Sorocaba, Campinas, 
Jundiaí, Indaiatuba e a pró-
pria capital”, detalha.
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Black Friday: Saiba como se 
proteger de fraudes e entenda 
quais são seus direitos

Consumidores

Evitar compras em lojas desconhecidas que não possuem CNPJ reduzem 
riscos de golpes, aponta o advogado e professor, Leandro Nava

Em ano de pandemia, a 
chegada da Black Friday 
(27 de novembro) é espe-
rada pelo setor de comér-
cio como uma forma de 
levar novo fôlego às ven-
das. No Brasil, no entan-
to, a data tem trazido não 
apenas descontos aos con-
sumidores, mas também 
muitas dores de cabeça. 
Nas edições anteriores, 
as principais reclamações 
coletadas pelo Procon 
foram as de propagan-
da enganosa, pedido de 
cancelamento da compra 
pela empresa logo após 
a finalização do pedido e 
maquiagem de desconto 
(quando desconto ofe-
recido sobre o preço do 
produto/frete não é real). 
Um risco adicional vem 
com as compras on-line, 
que devem se intensificar 
em 2020, devido às reco-
mendações de isolamento 
social por conta da Co-
vid-19.

O especialista em Di-
reito Civil e sócio do es-
critório Nava Advogados, 
Leandro Nava, dá dicas 
sobre como evitar golpes 
e prejuízos nesse período. 
Confira:

Uma loja pode anun-
ciar preços diferentes 
para vendas na internet e 
na loja física?

Leandro Nava: Sim, 

além da possibilidade dos 
preços serem diferentes 
entre lojas físicas e digi-
tais, pode acontecer tam-
bém da diferença ocorrer 
entre lojas físicas da mes-
ma rede. Isso ocorre por 
diversos motivos, como 
quantidade dos produtos 
em estoque, localização 
da loja, interesse da po-
pulação em determinado 
produto ou devido à pró-
pria estratégia de marke-
ting do fornecedor. Logo, 
esta prática de diferencia-
ção de preços é comum 
durante todo o ano e não 
é ilegal.

O consumidor pode de-
sistir de uma compra?

Leandro Nava: Depois 
de finalizado o procedi-
mento de compra fora do 
estabelecimento, como por 
exemplo, internet, telefone 
ou catálogo, o consumidor 
pode desistir das compras 
realizadas em até sete dias 
corridos contados da data 
do recebimento do produto 
ou serviço adquirido, de-
vendo ser ressarcido, sem 
qualquer custo, pelo valor 
pago. A empresa precisa 
fornecer opções de cance-
lamento e trazer informa-
ções claras para isso.

Por outro lado, as 
compras em lojas físicas 
não permitem essa pos-
sibilidade, sendo assim, 

a recomendação é que o 
consumidor faça compras 
conscientes.

Como saber da reputa-
ção da empresa que quero 
comprar?

Leandro Nava: É reco-
mendado que os consumi-
dores façam pesquisas em 
sites seguros e que tragam 
ranking de reclamações, 
como o próprio Procon e 
o www.consumidor.gov.
br, pois estas pesquisas 
podem trazer informações 
importantes e evitar dores 
de cabeças futuras, como 
dificuldade na entrega, por 
exemplo.

Como saber se o preço 
cobrado por um produto é 
realmente promocional?

Leandro Nava: O ideal 
é que o consumidor anteci-
pe sua pesquisa em sema-
nas ou até meses, para ter 
uma ideia do valor médio 
daquele produto, para que 
possa acompanhar toda 
movimentação nos preços 
e identificar se os descon-
tos oferecidos no dia da 
Black Friday condizem 
com o histórico de preços 
anteriores ou se são pega-
dinhas.

Como não cair em 
pegadinhas com preços 
muito baixos ou com des-
contos absurdos?

É tri!
O prefeito Gustavo Reis 

(MDB) conquistou mais 
um mandato à frente da 
Prefeitura de Jaguariúna. 
Ele foi eleito pela tercei-
ra vez chefe do Executivo 
municipal nas eleições do 
último domingo, 15 de 
novembro. O emedebista 
obteve 14.888 votos, tota-
lizando 49,24% dos votos 
válidos e vai continuar à 
frente da Prefeitura para a 
gestão 2021-2024. Gusta-
vo foi eleito prefeito pela 
primeira vez em 2008, para 
o mandato 2009-2012, e 
pela segunda vez em 2016, 
para a gestão 2016-2020.

Atraso
Com o atraso na apu-

ração dos votos devido a 
uma falha num dos proces-
sadores do computador do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), a vitória de Gusta-
vo só foi confirmada no 
final da noite do domingo, 
mas a apuração extra-ofi-
cial já indicava que o atual 
prefeito havia sido reeleito 
e por isso a festa começou 
mais cedo, ainda no comitê 
do emedebista.

Alegria e gratidão
“Esse é um momento de 

muita alegria. Sinto uma 

gratidão muito grande por 
obter o reconhecimento da 
população pelo trabalho 
que fizemos nos últimos 
quatro anos. A nossa mis-
são agora é ainda maior. 
Vamos colocar em prática 
tudo o que planejamos para 
os próximos quatro anos”, 
comentou Gustavo Reis, 
logo após a confirmação 
do resultado do pleito, na 
noite de domingo.

Resultado
Em segundo lugar fi-

cou o vereador Davi Neto 
(PTB), com 12.216 votos. 
Em terceiro, ficou o tam-
bém vereador Fred Chia-
vegato (PSDB), com 1.702 
votos. Encerrando a lista 
de candidatos a prefeito, 
em quarto lugar ficou o 
professor Alberto Rizzoni, 
com 1.428 votos.

Legislativo
Já na Câmara de Jagua-

riúna, das 13 vagas apenas 
uma vai ser ocupada por 
uma mulher a partir de 
2021. Ana Paula Espina 
(PDT) foi a única mulher 
eleita para o Legislativo, 
com 501 votos. O mais 
votado foi Dr. Junior (Po-
demos), com 992 votos. 
Na sequência, vêm Cris-
tiano Cecon (MDB), com 

690 votos; Ton Proêncio 
(PSD), com 567 votos, e 
Walter Tozzi (MDB), atu-
al presidente da Casa, com 
549 votos.

Explicação do TSE
O presidente do TSE, 

Luís Roberto Barroso, 
afirmou que uma falha em 
um dos processadores do 
sistema de computação 
do tribunal foi o motivo 
do atraso na divulgação 
dos resultados. “Houve 
um atraso na totalização 
dos resultados por força 
de um problema técnico 
que foi exatamente o se-
guinte: um dos núcleos de 
processadores do super-
computador que processa 
a totalização falhou e foi 
preciso repará-lo”, disse 
Barroso. Segundo afirmou 
o ministro, a falha causou 
lentidão no processo de 
totalização dos resultados, 
que é a soma dos votos 
computados nas urnas. 
Nestas eleições, a totali-
zação foi concentrada no 
sistema do próprio TSE, 
diferentemente de anos 
anteriores, quando uma 
parcial era feita em cada 
estado pelo respectivo Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE), que repassava os 
dados ao TSE.

 Bastidores do poder

Ainda que, a princípio, 
possam parecer a mesma 
coisa, herança e espólio 
se diferem um pouco. En-
quanto a herança é defini-
da pelo conjunto de bens, 
direitos e deveres que um 
falecido deixa, o espólio 
é a reunião dos bens que 
serão parte da sucessão e, 
assim, passados aos her-
deiros.

Esse processo de su-
cessão, que pode envolver 
inventários, holdings etc, 
abrange, além de alguns 
procedimentos burocrá-
ticos inerentes, o paga-
mento de taxas, tarifas e 
tributos ou custos. Alguns 
dos tributos serão o tema 
do nosso artigo de hoje. 
Acompanhe!

Espólio, Herança e 
Tributos

O processo de suces-
são pode envolver diver-
sos custos, entre eles os 
tributos referentes a cada 
tipo de procedimento. 
Estar prevenido em rela-
ção a eles é a melhor op-
ção para que a sucessão 
não seja objeto de gran-
de preocupação. Alguns 

valores desses gastos, no 
andamento do processo, 
podem variar, de acordo 
com o Estado e a comple-
xidade da questão.

ITCMD
O ITCMD (imposto de 

transmissão causa mortis 
e doação), por exemplo, 
por ser de competência 
de cada Estado e do Dis-
trito Federal, é um dos 
que sofrerá divergência 
na quantia. Ele é calcula-
do sobre o valor venal de 
referência. Os contribuin-
tes desse imposto serão 
os herdeiros e legatários. 
E sem o seu pagamento, 
a sucessão não poderá ser 
concluída.

Tal tributo, além de di-
ferir, ainda pode ter sua 
alíquota fixa ou variável, 
dependendo de como cada 
Estado trabalha com ela. A 
lógica por trás do método 
que varia é tentar cobrar 
um valor justo ao contri-
buinte, que pagará mais, 
se tiver ganhado mais. Em 
São Paulo, por exemplo, 
temos uma alíquota única 
de 4%. Já na Bahia, temos 
uma variação de 4% a 8%.

Impostos Devidos
Importante também 

colocar que os sucesso-
res são responsáveis pelos 
tributos não pagos pelo de 
cujus, limitado esse valor 
até o quinhão do legado. 
Já o espólio será respon-
sável pelos tributos até a 
data da sucessão.  Aten-
te-se para o fato de que a 
Receita tem 5 anos para 
fazer o lançamento do 
contribuinte na dívida ati-
va, podendo acontecer de 
o herdeiro ser notificado 
tempos após a sucessão.

Então, resumindo, te-
mos que cabe ao espólio 
a responsabilidade pelos 
tributos não pagos pelo 
falecido, até a data da par-
tilha. Após, os herdeiros 
serão os responsáveis.

IRPF
As declarações do es-

pólio podem ser classifi-
cadas em: inicial (ano-ca-
lendário do falecimento), 
intermediária (durante o 
processo da partilha) e 
final (após o término do 
processo). Será preciso 
informar nome e CPF do 
de cujus no momento. 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

SUCESSÃO FAMILIAR: EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO E PRODUTORES RURAIS

IMPOSTOS

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
Advogado especialista em Agronegócios na AgroBox 
Advocacia em Agronegócios;
E-mail: caius.godoy@agroboxadv.com.br

Enquanto o processo ainda 
estiver em curso, a declara-
ção será apresentada pelo 
inventariante, em nome do 
espólio. Já a declaração fi-
nal será feita em programa 
específico.

Caso você seja herdei-
ro, deverá acrescentar os 
bens na sua declaração de 
IR após a conclusão da par-

tilha. Eles deverão ser 
discriminados como he-
rança, juntamente com o 
CPF do falecido.

Então, esse foi mais 
um artigo da nossa sequ-

ência do tema de suces-
são familiar. Atente-se 
aos tributos relacionados 
ao espólio e à herança, 
para que não haja surpre-
sas depois.

Leandro Nava: Os con-
sumidores precisam, além 
de realizarem pesquisas 
em sites seguros e nos de-
mais sites de orientação ao 
consumidor, verificar se 
as lojas possuem Serviço 
de Atendimento ao Clien-
te - SAC ou outros canais 
de atendimento e reclama-
ções. O ideal é evitar lojas 

desconhecidas e que não 
possuem CNPJ, por mais 
tentadores que os preços 
possam parecer.

Outro cuidado a ser 
tomado é verificar e ficar 
atento a todo o procedi-
mento durante as com-
pras virtuais, observando 
cada passos até sua efeti-
va finalização, isto porque 

em algumas lojas o preço 
pode aumentar em alguma 
etapa, com a oferta de no-
vos serviços, como frete, 
seguro, garantia estendida 
etc., ficando o valor maior 
do que aquele ofertado, 
sinalizando uma espécie 
de pegadinha, na qual os 
clientes mais empolgados 
podem cair.
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EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial 
de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do município e comarca de 
JAGUARIÚNA-SP, faz saber que 
exibiram os documentos exigidos por 
lei, a fim de se casarem:

GABRIEL AUGUSTO SILVA TEIXEIRA e VERONICA ALICE MARI-
NHO SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, vendedor, solteiro, nascido 
em OSASCO, SP, no dia 30 de setembro de 1994, residente e domiciliado na 
Rua Piaui, Nº 96, Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de NELSON 
TEIXEIRA JUNIOR e de ELIANE DA SILVA TEIXEIRA. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em ÓBIDOS, PA, no dia 04 de 
março de 1993, residente e domiciliada na Rua Piaui, Nº 96, Jardim Dom Bosco, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de REGINALDO SOUZA SANTOS e de SELMA 
MARIA MARINHO SANTOS. 

MAURICIO VICENTE MÚSICO e GABRIELA RÉGOLI GOTSFRITZ. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, engenheiro de processo, divorciado, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 23 de julho de 1988, residente e domiciliado na Rua 
Dona Zenaide, Nº 333, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de GILBERTO 
MÚSICO e de ANA MARIA PEREIRA VICENTE MÚSICO. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, empresária, solteira, nascida em ATIBAIA, SP, no dia 01 de agos-
to de 1992, residente e domiciliada na Rua Dona Zenaide, Nº 333, Jardim Europa, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de GUSTAVO GOTSFRITZ e de DÉBORA RÉGOLI. 

MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS e ALINE CRISTINA GONÇALVES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de lavanderia, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 25 de janeiro de 1999, residente e domiciliado na Es-
trada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de JOÃO CARLOS DOS SANTOS e de MARIA DALVA ANTONIO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 31 de maio de 2001, residente e domiciliada na Estrada Judite dos Santos 
Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ELI 
GONÇALVES e de SONIA APARECIDA GONÇALVES. 

EDUARDO LARA e FRANCIELLE DA SILVA SANTANA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, operador de central de monitoramento, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 20 de novembro de 1987, residente e domiciliado na 
Rua Julian Brice Mac Fadden, Nº 154, Jardim Santana, CAMPINAS, SP, filho 
de JOÃO BRAZ LARA e de ENEDINA GRATON LARA. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, publicitária, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 29 
de dezembro de 1993, residente e domiciliada na Rua São João da Boa Vista, 
Nº 351, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO FERREIRA 
SANTANA e de BERENICE NASCIMENTO DA SILVA SANTANA. 

VANDERLEI PEREIRA e MARIA APARECIDA MARQUES DE MOURA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais aposentado, divorciado, nascido 
em ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, SP, no dia 28 de junho de 1959, resi-
dente e domiciliado na Rua Miled Salomão Hossri, Nº 111, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de BENEDITO PEREIRA e de ANTONIA 
MARQUES PEREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, cozinheira aposentada, 
solteira, nascida em FLORES, PE, no dia 08 de novembro de 1972, residente 
e domiciliada na Rua Miled Salomão Hossri, Nº 111, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO GOMES DE MOURA e de SEBASTIANA 
MARQUES DE MOURA. 

ANDRÉ LUIZ TROMBETONE e TATIANE DE FREITAS LACERDA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, desenvolvedor de sistemas, solteiro, nascido em BOR-
DA DA MATA, MG, no dia 17 de abril de 1976, residente e domiciliado na Rua 
Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de CAR-
LOS ROQUE TROMBETONE e de TEREZINHA GONÇALVES DE FREI-
TAS TROMBETONE. Ela, de nacionalidade Brasileira, desenvolvedora de siste-
mas, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 15 de maio de 1991, residente e 
domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de SÉRGIO LEONEL LACERDA e de LUZINETE DE FREITAS. 

DANIEL FERREIRA DE LIMA e SHALANA MORAIS DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, Desenhista, solteiro, nascido em AMPARO, SP, no dia 
11 de setembro de 1982, residente e domiciliado na Rua Carlos Bergamasco, 
Nº 57, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de NIVALDO FERREIRA 
DE LIMA e de VERA LUCIA MARASSATO FERREIRA DE LIMA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, cuidadora de idoso, divorciada, nascida em RIBEIRÃO 
PIRES, SP, no dia 03 de abril de 1983, residente e domiciliada na Rua Carlos Ber-
gamasco, Nº 57, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de CRISTOVÃO 
MORAIS DA SILVA e de DILMA OLIMPIA DA SILVA. 

MARCELO GARCIA LIMA FERNANDES e JÉSSICA CAROLINE RENZO 
DO ESPIRITO SANTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, ANALISTA DE TI, 
solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 27 de setembro de 1982, residente e 
domiciliado na Rua José Antônio da Silva, Nº 415, Nova Jaguariúna II, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de ANTONIO LIMA FERNANDES e de MARIA MADA-
LENA GARCIA. Ela, de nacionalidade Brasileira, pedagoga, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 29 de junho de 1991, residente e domiciliada na 
Rua José Antônio da Silva, Nº 415, Nova Jaguariúna II, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de CARLOS DO ESPIRITO SANTO e de MARIA APARECIDA RENZO DO 
ESPIRITO SANTO. 

JEAN VITOR NASCIMENTO DE MOURA e PRISCILA ROSA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteiro, nascido em SÃO PAU-
LO, SP, no dia 02 de outubro de 1992, residente e domiciliado na Rua Sérgio 
Fornos, Nº 332, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de GLEDI-
SON APARECIDO DE MOURA e de MARIA IZABEL DA SILVA NASCI-
MENTO. Ela, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteira, nascida em 
ARACATU, BA, no dia 28 de julho de 1992, residente e domiciliada na Rua Sér-
gio Fornos, Nº 332, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
SIMPLICIO NETO e de GERESMIAS ROSA DA SILVA. 

GUILHERME SOUSA NUNES MARTINS e JENIFFER RAÍSSA DE PAU-
LA. Ele, de nacionalidade Brasileira, chapeiro, solteiro, nascido em SÃO PAU-
LO, SP, no dia 10 de outubro de 2002, residente e domiciliado na Rua Marconato, 
Nº 201, Vila Miguel Martini, JAGUARIÚNA, SP, filho de FRANCISCO ROME-
RO NUNES MARTINS e de JOCELIA SOUSA SILVA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
28 de março de 2002, residente e domiciliada na Rua Marconato, Nº 201, Vila 
Miguel Martini, JAGUARIÚNA, SP, filha de RICARDO CORREIA DE PAU-
LA e de ROSIMEIRE INÊS CARVALHO. 

FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA e ANA PAULA PEREIRA SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, industriário, solteiro, nascido em PIRAPEMAS, 
MA, no dia 25 de outubro de 1995, residente e domiciliado na Rua Cerejeira, Nº 
157, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de MANOEL BARBOSA DE 
SOUSA e de RAIMUNDA CARNEIRO DE SOUSA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, auxiilar de produção, solteira, nascida em SÃO MATEUS DO MA-
RANHÃO, MA, no dia 08 de novembro de 2000, residente e domiciliada na Rua 
Cerejeira, Nº 157, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de MANOEL DE 
JESUS SILVA e de ANA ROSA DA CONCEIÇÃO PEREIRA. 

WESLEY VIANA DA SILVA e VITÓRIA SOUSA DE PAIVA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, garçom, solteiro, nascido em CARNAUBAL, CE, no dia 10 
de novembro de 1998, residente e domiciliado na Rua Antônio da Silva Maia, 
Nº 62, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO VIANA DA 
SILVA e de MARLÚCIA VIANA DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
balconista, , nascida em CARNAUBAL, CE, no dia 12 de setembro de 2000, 
residente e domiciliada na Rua Antônio da Silva Maia, Nº 62, Jardim Europa, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO CICERO DE PAIVA e de MARIA 
DO SOCORRO SOUSA. 

MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA e LETÍCIA TIAGO MOLINA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, assistente administrativo, solteiro, nascido em MOGI 
GUAÇU, SP, no dia 04 de janeiro de 1997, residente e domiciliado na Rua Dr. 
Paulo Soares Hungria Júnior, Nº 98, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de MARCELO JOSÉ BELCHIOR MARIN DE OLIVEIRA e de 
GILMARA OLIVEIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, estudante, 
solteira, nascida em AMERICANA, SP, no dia 12 de abril de 1997, residente e 
domiciliada a Dr. Paulo Soares Hungria Júnior, Nº 98, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JULIO CÉSAR MOLINA e de GISLENE APA-
RECIDA TIAGO. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para 
fins de direito. 
JAGUARIÚNA, 19 de novembro de 2020.

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE JARDIM SÃO PEDRO 500M² .......................................................................................................R$ 230.000,00

• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 160.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III 250M² ....................................................................................................R$ 135.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM, 

OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO .....................R$ 485.000,00

• CASA SÃO JOSÉ REFORMADA 2DORM(SUITE), B/S, COZINHA, SALA ..................................................R$ 220.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .......................................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ..................................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA, SALA DE  

JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK ...........................................................................R$ 540.000,00

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JD SYLVIO RINALDI 03DORM(SUITE), + ÁREA COM CHURRASQUEIRA .......................................R$ 450.000,00                                                                                           

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 295.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 260.000,00 

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S, 

PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI ........................................................................................................ .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 
DOS PROPRIETÁRIOS DO NÚCLEO URBANO PARQUE ANA HELENA 
 
 
Na qualidade de Presidente da Associação dos Proprietários do Núcleo Urbano Parque 
Ana Helena, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ (MF) sob n.º 
01.283.394/0001-03, com sede na Rua Botelho, 681 – bairro: Núcleo Urbano Parque Ana 
Helena – Jaguariúna – SP., eleito na Assembleia Geral de 14 de dezembro de 2019, 
sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 28 de Novembro de 2020 (sábado), na Rua 
Botelho 681 – salão de festas, às 09:00 horas em primeira convocação, contando com a 
presença da metade dos associados, ou às 09:30 horas com a presença de qualquer 
número de associados com término ás 12:00 hs, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:  

 
1 – Prestação de Contas do exercício de 2020. 
 
2 –  Reajuste da Taxa Associativa para o próximo exercício. 
 
3 – Aquisição de um triturador de galhos. 
 
4 - Eleição para os cargos da Diretoria e Membros do Conselho..  
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
* Inscrições das Chapas poderão ser realizadas até o dia 23/11/2020 e deverão ser 
entregues pessoalmente ou enviadas no e-mail da administradora . 
(santiagoadmcondominios@gmail.com) 
 
* É direito dos Associados se fazerem representar na Assembleia por procuradores, 
munidos com procurações específicas para participar da Assembleia. 
 
* A ausência dos associados não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância 
aos assuntos que forem tratados e deliberados. 
 
* Só terão direito a voto os Associados adimplentes com as taxas associativas até o 
dia 30 de outubro de 2020. 
 
* Os condôminos aptos a votar deverão portar documento de identificação com foto. 
 
Jaguariúna, 17 de novembro de 2020. 
 
ALEXANDRE PANSAN 
           Presidente 

ASS. DOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CHACARAS LONG ISLAND
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados todos os associados ou seus procuradores legais da ASSOCIAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CHACARAS LONG ISLAND, situado 
na Rua João Sisti, 114, Tanquinho Velho, Jaguariúna/SP, a participarem da Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 05/12/2020, sábado, nas dependências da Associação, em primeira 
convocação às 8h30, com a presença de condôminos que representem 2/3 dos associados, e em 
segunda convocação às 9h, com qualquer número de presentes, para tratar dos seguintes assuntos 
da ordem do dia:
1. Atualização do andamento dos Processos Trabalhistas;
2. Informações sobre acordos realizados de dez/2019 a nov/2020;
3. Informações Inadimplência;
4. Não associado;
5. Deliberação sobre obras de manutenção e melhoria realizadas;
6. Prestação de contas referente ao exercício anterior;
7. Previsão orçamentária para o próximo exercício 2021;
8. Deliberação sobre instalação de filtro para eliminação do flúor para potabilidade de nossa água 
na torneira;
9. Deliberação sobre instalação de sistema de telemetria para leitura de água;
10. Deliberação sobre o tipo/parâmetros de pavimentação e calçamento interno;
11. Deliberação sobre o padrão de fechamento do residencial;
12. Regulamentação do uso da caixa d’agua pelas antenas de provedores de internet.
13. Deliberação sobre destinação de área implantação de conveniência para servir os moradores do 
residencial.

Os associados que não comparecerem ou não se fizerem representar por procuradores legais para 
este fim, estarão aprovando as resoluções tomadas nesta assembleia.
É direito de o associado votar nas deliberações da assembleia e dela participarem, ESTANDO 
QUITE, conforme art. 1335, III do Código Civil.

Jaguariúna, 05 de novembro de 2020.

ASS. DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CHACARAS LONG ISLAND
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Pra aquecer as vendas do Natal, esta data alegre e festiva, a Gazeta bolou uma incrível parceria para com os comércios de Jaguariúna e região! 
São 06 edições com valores promocionais imperdíveis! 
De 14 de novembro a 19 de dezembro, os formatos de 01pg, 1/2pg, 1/4pg e 1/8pg estão com preços que só o bom velhinho poderia trazer. E adquirindo 
6 inserções desses formatos, ganha bonificação de selo no site!!!  Além do mais, criamos um pacote pra lá de especial, formatos de módulo e módulo 
conjugado por valores ÚNICOS nas datas 14, 21, 28 de novembro e 05, 12, 19 de dezembro.

SEU NEGÓCIO NÃO PODE FICAR FORA DESTA MARAVILHOSA AÇÃO DE NATAL!!!
Tudo isso, pra você comerciante, passar o Natal com a Gazeta!

Natal com a Gazeta 2020 - Valores promocionais
Formato: Standart

Veiculação semanal (aos sábados)

NOTICIÁRIO - FORMATOS SUGERIDOS

29,7 x 26 cm

R$ 350,00
Inserção untária

14,6 x 26 cm

R$ 250,00
Inserção untária

14,6 x 13 cm

R$ 180,00
Inserção untária

29,7 x 6 cm

R$ 150,00
Inserção untária

1/2 página
1/4 

página 1/8 
página rodapé

www.gazetaregional.com.br

/gazetaregional.jaguariuna

Tiragem: 5.000 exemplares
Rogério
       (19) 98369-3115 3867-0028

@jornalgazetaregional

CIRCULAÇÃO: Jaguariúna, Pedreira, Holambra, 
Artur Nogueira, Amparo e  

Sto. Antonio de Posse  

•AMPARO •ARTUR NOGUEIRA •HOLAMBRA •JAGUARIÚNA •PEDREIRA •SANTO ANTONIO DE POSSE Sábado, 21 de novembro de 2020 - Edição 1752 - R$ 2,00

63

Módulo
5,7 x 5 cm

R$ 300,00
Total de 06 inserções

de 14/11 a 15/12

Módulo
5,7 x 10 cm

R$ 500,00
Total de 06 inserções

de 14/11 a 15/12

ADQUIRINDO 06 ANÚNCIOS 
UNITÁRIOS, GANHA

BONIFICAÇÃO DE SELO NO SITE
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