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Odontologia pública de Jaguariúna  
atendeu quase 7 mil pessoas até outubro

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, atendeu quase sete mil pacientes para tratamentos odontológicos de janeiro 
a outubro deste ano. Apesar da pandemia de coronavírus, que obrigou a suspensão do agendamento de consultas, a Saúde manteve os 
atendimentos de urgência e emergência. Segundo balanço da secretaria, no total, foram atendidas 6.733 pessoas até outubro, nas UBSs, Posto 
Central e Centro de Especialidades Médicas Odontológicas (CEO).                                                                                          Página 3

Programa Minha Merenda em Casa 
entrega 400 mil marmitex e 50 mil kits 
de legumes e frutas em sete meses

Estado de São Paulo publica 
decreto com atualização de 
regras do Plano SP

Cultura de Pedreira realiza 
montagem do “Projeto 
Luzes de Natal”

Lucas Sia e vereadores eleitos se reúnem 
com deputado Cauê Macris

O Governo de São Paulo 
publicou na terça-feira, dia 1º, 
no Diário Oficial do Estado, 
os decretos com a atualização 
das normas do Plano São Pau-
lo e com a extensão do perío-

do de quarentena até 04 de ja-
neiro de 2021. As publicações 
oficializam os anúncios, com 
abrangência para todo territó-
rio paulista.
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O Projeto Luzes de 
Natal, desenvolvido 
pela Secretaria de Cul-
tura de Pedreira, este 
ano está concentrado 
em toda a extensão da 
Praça Ângelo Ferrari. 
A montagem da deco-
ração deve ficar total-
mente concluída até o 
domingo, 06.
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O prefeito eleito Lucas Sia e 
os vereadores eleitos foram re-
cebidos pelo deputado estadual e 
presidente da Assembleia Legis-

lativa de São Paulo, Cauê Ma-
cris, na quarta-feira, 02. O intui-
to do encontro foi estreitar laços 
em prol da captação de recursos 

para implantação de obras e ini-
ciativas de melhorias em Artur 
Nogueira.
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Autoridades reunidas

O programa Minha Merenda 
em Casa, iniciativa pioneira da 
Prefeitura de Jaguariúna, distri-
buiu mais de 400 mil marmitex 
e 50 mil kits de legumes, frutas 
e iogurte aos alunos da rede pú-
blica de ensino da cidade. A ini-
ciativa teve início há sete meses 
para garantir a segurança nutri-
cional dos alunos, sobretudo os 
que mais dependem da merenda 
escolar, durante a suspensão de 
aulas devido à quarentena do co-
ronavírus.                      Página 3     

São beneficiados 
diariamente cerca 
de 3.100 alunos 
cadastrados, que 
retiram os alimentos 
em dez pontos de 
entrega, com toda a 
segurança sanitária 
e de distanciamento 
social prevista nas 
regras da quarentena

DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA

No total, são distribuídas em média 2.400 marmitex por dia
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Biólogos especialistas do Conse-
lho Regional de Biologia da 1ª Re-
gião (CRBio-01) fazem um alerta 
sobre os riscos de aumento da ende-
mia de dengue, além da zika e chi-
kungunya neste verão, que começa 
no próximo dia 21. Em 2020, já fo-
ram registrados quase um milhão de 
casos de dengue no Brasil, com pelo 
menos 528 mortes. Segundo eles, a 
incidência dessas doenças, causadas 
pelos mosquitos Aedes aegypti, pode 
crescer ainda mais, por causa das 
medidas relacionadas à pandemia da 
Covid-19 e do aumento dos mosqui-
tos nesta época do ano. A quantidade 
de casos pode ter sido subnotificada 
por causa da Covid-19 e a fiscaliza-

ção foi reduzida devido às medidas 
de isolamento. O CRBio-01 apela à 
população e às prefeituras, para que 
os cuidados sejam redobrados.

O mais recente balanço do Mi-
nistério da Saúde, apresentado dia 
14 de novembro, mostra que foram 
registrados 971.136 casos de dengue 
no país. Os estados com as maiores 
taxas de incidência são o Paraná, 
Mato Grosso do Sul, Distrito Federal 
e Mato Grosso. Nesse período foram 
confirmados 528 óbitos por dengue, 
76,8% deles no Paraná, São Paulo, 
Distrito Federal e Mato Grosso do 
Sul. Até a mesma data foram notifi-
cados 78.808 casos de chikungunya, 
sendo 67,4% na Bahia e Espírito 

Santo, com um total de 25 óbitos. 
Além disso, até 24 de outubro foram 
notificados 7.006 casos de zika. Os 
estados da Bahia e Rio Grande do 
Norte concentravam 45,8% dos ca-
sos de zika.

Com as atenções voltadas para a 
pandemia da Covid-19, a fiscaliza-
ção para eliminação de criadouros do 
mosquito acabou afrouxada. Sérgio 
Bocalini, conselheiro do CRBio-01 
e vice-presidente executivo da Asso-
ciação dos Controladores de Vetores 
e Pragas Urbanas (Aprag), afirma 
que a fiscalização é responsabilidade 
do poder municipal, por meio das vi-
gilâncias sanitárias e, caso existam, 
dos centros de zoonose. 
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Tomaz de Aquino Pires*

Dia 08 de agosto de 1943, às 17h30m, no 
encerramento da Semana do Seminário foi 
colocada a pedra fundamental de sua cons-
trução pelo Revmo Pároco Nazareno Maggi 
e pela respectiva comissão, pelos fiéis das 
Associações Religiosas presentes com seus 
estandartes e distintivos. A mesma foi as-
sentada logo atrás da Igreja Matriz de Santa 
Maria; pois a casa anexa à sacristia, já não 
comportava para as necessidades da época. A  
ata foi redigida pelo Sr. Camilo Poltroniéri, 
congregado mariano e assinada por todos os 
paroquianos presentes. Em seguida foi enro-
lada e introduzida em uma garrafa de cham-
panhe, devidamente lacrada em caixa de tijo-
los e cimento construída no subsolo para tal 
finalidade, após ter sido benta pelo referido 
padre. Foram levantadas vivas à comissão, 
às associações e aos paroquianos. Enquanto 
o reverendo procedia à bênção, todos canta-
vam o hino “Queremos Deus”. A pedra fun-
damental foi assentada no subterrâneo da sala 
de visitas da futura construção, de acordo 
com a planta já elaborada. A cópia da ata foi 
fielmente transcrita no livro competente e foi 
para os arquivos paroquiais. Esta instituição 

dispõe de cópia deste documento. Assinaram 
os presentes, representantes daquelas famí-
lias da época: Almeida, Turato, Chiavegato, 
Ferrari, Pires, Dal’Bó, Abrucezzi, Manto-
vani, Corsi, Búffolo, Bergamasco, Novaes, 
Curi, Salomão, Sayad, Tonini e várias ou-
tras... Nesse mesmo ano de 1943 chega um 
novo pároco: padre Antônio Mariano da Silva 
Camargo que assume a empreitada do Padre 
Magi. Em 1º/08/1943 , 17/06 e 22/07 “A Co-
marca” registrava os fatos e elogios recebi-
dos na  finalização da Casa Paroquial: bom 
trabalho, acabamento, conforto e estética, 
graças aos esforços do pároco apesar da mão 
de obra difícil e do alto custo do material.O 
imóvel representava para Jaguariúna, pro-
gresso. Agora o distrito tinha casa condigna 
para acolher as autoridades eclesiásticas que 
a visitavam constantemente. E com a presen-
ça do Sr. Bispo Diocesano, D. Paulo de Tarso 
Campos, do Sr. Prefeito de Mogi-Mirim, Sr. 
Pedro Ferreira Alves, do Sub Prefeito, Lauro 
Navarro e demais autoridades civis da região,  
a Casa Paroquial foi inaugurada, no dia de 
N.Sra. do Carmo, em 16 de julho de 1945. 
A imprensa elogiou o imóvel com várias de-

pendências, amplas acomodações, fino aca-
bamento interno e externo. Dentre outros da 
Diocese de Campinas era um dos mais lindos 
edifícios para o fim a que se destinava. Padre 
Mariano, em regozijo à inauguração, ofere-
ceu ao Bispo e às autoridades  civis um jan-
tar feito pela Sra. Sua Mãe. Em seguida, o Sr. 
Bispo procedeu à bênção da imagem de N.Sª 
do Carmo e da Casa Paroquial.  Houve entro-
nização do Coração de Jesus. A comissão de 
obras que levantara fundos para a construção 
estava ali presente. Padre Mariano agradeceu 
a presença  das autoridades civis e religiosas, 
da comissão e dos fiéis e passou a palavra ao 
presidente da comissão, Sr. Alonso José de 
Almeida que leu relatório dos trabalhos re-
alizados.O farmacêutico Sr. Lauro Navarro 
fez saudação a S. Exª Revdma, Sr. Bispo de 
Campinas, agradeceu e louvou os esforços da 
Comissão de Obras. Todos ouviram a leitura 
e assinaram a ata, encerrando-se, assim,  a so-
lenidade.  

“A Comarca”- 01/08/1943, 17/06/1945.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

A casa paroquial de Jaguariúna

João Rodrigues*

Chega dezembro, época em que o povo 
se une para celebrar e comemorar as ale-
grias e tristezas do ano, porém neste ano 
2020 (ano da pandemia do Covid- 19), 
onde muitos dos planos feitos no dezem-
bro/2019, tiveram que ser apagados ou no 
mínimo revistos, que pegou a todos como 
diriam nossos avós de “calça curta”, a ma-
gia do Natal chega para nos trazer algo 
divino, o nascimento do Senhor Jesus 
Cristo, que veio nos trazer a esperança de 
dias melhores e harmonia em nossos lares, 
por isto devemos aproveitar este momento 
para nos enchermos de alegria, entusias-
mo, energia, fé, e claro celebrarmos com a 
família, colegas de trabalho, amigos,  nada 
melhor que fazer isto com o devido distan-
ciamento social, usando máscara, álcool 
em gel, e presenteando este guerreiro.

Você líder empresarial chegou o mo-
mento de olhar no olho do seu colaborador 
e agradecer ele, por este momento, que ele 
estava remando nesta tempestade e conse-
guiu fazer com a empresa permaneça aberta, 
agradeça pela vida, pela solidariedade, pela 
empatia, pelo gesto de carinho do comer-
ciante ao lado, pelas inúmeras informações 
recebidas, pelo tempo para refletir nos negó-
cios, na família, no tempo que estamos dis-
pensando a itens que talvez nem sejam assim 
tão importantes e impactantes na nossa vida.

Dezembro mês que tradicionalmente 
as empresas se reúnem com a equipe para 
traçar o Planejamento Estratégico do pró-
ximo ano e dos que virão, levando a seus 
comandados a Visão da empresa, momen-
to de alinhar a visão dos colaboradores 
com esta visão, e assim fortalecer e muito 
a equipe para avançarem juntos e na mes-
ma direção.

Momento de confraternização, que mes-
mo devido a Fase Amarela(iniciada dia 
30/11), e que não se permite aglomeração, 
deveremos ser inovadores, criativos, para 
uma solução diferente, como por exemplo 
trocar a confraternização, por gifts (presen-
tes do coração) a seu colega do lado, ex1: 
uma frase dedicada especialmente a ele Ex2: 
Confraternização no sistema rodizio, segun-
da uma equipe, terça outra, e assim por dian-
te, com os devidos cuidados sanitários.

Destaco também que o ESPIRITO DO 
NATAL com certeza se fará mais forte e 
presente, pois nunca foi tão forte a palavra 
empatia, a alegria de poder saber que te-
mos família, amigos e pessoas queridas ao 
nosso redor, poder conversar com alguém, 
trocar ideias, sugestões, ver as afinidades 
que nos unem, e com isto deve se aquecer 
as Vendas nesta Natal, pois temos ainda a 
questão de não se estimular as viagens lon-
gas ou em local com muita movimentação 

de pessoas, uma super chance para que o 
comércio se aproveite e tenha um bom fa-
turamento.

Caberá ao líder ter a sensibilidade de se 
reinventar e proporcionar a seus liderados 
algo novo e criativo, visando este engaja-
mento em prol de CAUSAS que unam a sua 
empresa a sociedade, gerando um impacto 
social relevante e estimulante, proporcio-
nando uma melhor produtividade e causan-
do um branding  para a marca incrível.

A contaminação das pessoas pelo espi-
rito do Natal fará preencher seu interior de 
alegria e paz, gerando uma enorme energia 
do BEM a todas as pessoas que a rodeiam, 
e não tenho dúvida que isto reconfortará as 
decepções e tristezas que nossas famílias 
sofreram este ano com a perda e a doença 
de pessoas queridas.

Que a harmonia do Natal se estenda 
para o ano de 2021, ano da chegada da 
Vacina que nos imunizará do COVID 19 
e com certeza trará bons fluidos para ter-
mos sucesso pessoal e profissional. Viva 
o Natal com intensidade e com amor no 
coração.

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

Empreendedor do Bem

Contamine-se com o espirito de natal

O mercado brasileiro de beleza apre-
senta crescimentos anuais que impres-
sionam. Segundo dados divulgados pela 
Associação Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmé-
ticos, este é um segmento que não res-
peita crises. Apesar de estarmos enfren-
tando desde 2013 desafios na economia 
e na política, o mercado de consumo de 
produtos de higiene, beleza e bem-estar 
cresce de forma robusta.    

O Brasil ocupa a 4ª posição global 
no mercado de consumo de beleza e 
estética com gastos anuais aproxima-
dos de 30 bilhões de dólares. Somos o 
3º colocado em gastos per capta, atrás 
apenas dos Estados Unidos e do Japão, 
de acordo com Euromonitor 2019.

Em meio a uma profusão de produ-
tos, procedimentos e tecnologias, ob-
serva-se investimentos cada vez maio-
res, inclusive, por meio de captações 
de fundos internacionais interessados 
no consumo brasileiro da beleza. Ape-
sar desta variedade da oferta, é neces-
sário separar o joio do trigo, já que são 
muitas as ofertas vazias. Existem no 
mercado procedimentos de alta qua-
lidade, capazes de aliar tecnologia e 
inovação, e o consumidor precisa ter 
informação suficiente para tomar deci-
sões acertadas.

Além deste ponto há ainda uma 
percepção enviesada sobre os padrões 
de beleza, muitas vezes intangíveis ou 
incompatíveis com a realidade. Neste 
sentido, tratamentos tecnológicos não 
invasivos e de alto desempenho ofere-
cem uma beleza natural que pode trazer 
satisfação real e duradoura. O conceito 
de skincare avança como uma das maio-
res tendências quando o assunto é bele-
za natural. 

O autocuidado, especialmente com 
a pele, tem total foco no bem estar, ele-
vando a autoestima sem intervenções 
invasivas. A pandemia de COVID-19 
acelerou uma série de micro tendências 
relacionadas ao bem-estar. Princípios 
básicos de saúde e prevenção de doen-
ças ocuparam uma posição de priorida-
de, promovendo o conceito de que estar 
bem é sentir-se bem.

Nesse ritmo, a utilização de tecno-
logias não invasivas nos últimos anos 
vem revolucionando o segmento de tra-
tamentos estéticos. O comportamento 
de consumo pós-pandemia será capaz 
de acelerar a busca pelo bem estar pro-
movido por meio do conceito de beleza 
natural. Este, por sua vez, resultado da 
saúde da pele. Muitas pessoas já per-
ceberam o valor de cuidar da pele cada 
vez mais cedo, prevenindo o envelheci-
mento e estabelecendo o tempo da be-
leza natural. 

Denis Regis
CEO da MedSystems
E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br

O mercado 
de estética 
em destaque
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Programa Minha Merenda em Casa entrega 400 mil 
marmitex e 50 mil kits de legumes e frutas em sete meses
A iniciativa teve início há sete meses para garantir 
a segurança nutricional dos alunos, sobretudo os 
que mais dependem da merenda escolar, durante a 
suspensão de aulas devido à quarentena do coronavírus

O programa Minha 
Merenda em Casa, inicia-
tiva pioneira da Prefeitura 
de Jaguariúna, distribuiu 
mais de 400 mil marmitex 
e 50 mil kits de legumes, 
frutas e iogurte aos alunos 
da rede pública de ensi-
no da cidade. A iniciativa 
teve início há sete meses 
para garantir a segurança 
nutricional dos alunos, 
sobretudo os que mais 
dependem da merenda es-
colar, durante a suspensão 
de aulas devido à quaren-
tena do coronavírus.

No total, são distri-
buídas em média 2.400 

marmitex por dia, segun-
do balanço da Secretaria 
Municipal de Educação. 
São beneficiados diaria-
mente cerca de 3.100 alu-
nos cadastrados, que reti-
ram os alimentos em dez 
pontos de entrega, com 
toda a segurança sanitária 
e de distanciamento so-
cial prevista nas regras da 
quarentena. 

Os pontos de entrega 
são: 1) Franklin, 2) Jo-
aquim Pires l, 3) Irineu 
Ferrari, 4) Mario Berga-
masco, 5) Maria Tereza 
Piva, 6) EMEI Pingo de 
Gente/CEI de Guedes, 7) 

Amancio Bueno, 8) Ado-
ne Bonetti, 9) CEI/EMEI 
Oscarlina Pires Turato e 
10) EM Angelo Bizzo.

Os marmitex são entre-
gues de segunda a sexta-
-feira. Já os kits de legu-
mes e frutas são entregues 
uma vez por semana. “O 
programa Minha Meren-
da em Casa contribui para 
garantir a segurança nutri-
cional dos alunos da nossa 
rede municipal de ensino. 
Estamos muito felizes 
com o sucesso desse pro-
jeto”, diz a secretária de 
Educação de Jaguariúna, 
Cristina Catão. No total, são distribuídas em média 2.400 marmitex por dia

Jaguariúna em foco

IVAIR OLIVEIRA

O ano de 2020 vem che-
gando ao fim. Durante essa 
jornada sofremos, batalha-
mos e, acima de tudo, apren-
demos muito. Agora chegou 
o momento de celebrar com 
a família e de acreditar que o 
futuro pode ser ainda melhor.

Para isso, a Secretaria 
de Turismo e Cultura da 
Prefeitura de Jaguariúna 
preparou uma decoração 
especial de natal com luzes 

espalhadas pelos princi-
pais pontos da cidade. As 
luzes devem ser acesas na 
próxima quarta-feira, 09, e 
prometem dar um colorido 
especial para o município.

De acordo com a Secre-
taria, a iluminação de natal 
será instalada no Portal Tu-
rístico (entrada), na Praça 
Umbelina Bueno, no Parque 
dos Lagos, no Boulevard, no 
Teatro Municipal, na Biblio-

teca Municipal, no Centro 
Cultural, na Rodovia SP 095 
e na Ponte da Maria Fumaça.  

A secretária da pasta, 
Maria das Graças Hansen 
Albaran dos Santos, destaca 
que apesar das limitações 
impostas pela pandemia da 
Covid-19 o Natal de Jagua-
riúna será mais uma vez des-
taque na região pelo encanto 
das luzes e pela criatividade. 
“Acredito que neste ano atí-

pico essa data ganhou um 
significado ainda maior e 
mais especial. Celebrar com 
a nossa família e com as pes-
soas que amamos já será um 
grande presente. E as luzes 
traduzem perfeitamente esse 
sentimento. A esperança está 
acesa em Jaguariúna”, afir-
ma a secretária. 

Trenó do Papai Noel
Outra novidade no Natal 

de Jaguariúna é que o Papai 
Noel vai ficar estacionado 
com o seu trenó na Praça 
Umbelina Bueno para entre-
gar balas e tirar fotos com as 
crianças. Além disso, uma 
caixa de correios vai ser ins-
talada na praça para receber 
as cartinhas de natal. 

Tudo será organizado para 
manter o distanciamento e se-
guir as normas de segurança 
para que não tenha aglomera-

ção. As fotos só poderão ser 
tiradas ao lado do trenó e as 
balas serão entregues pelos 
ajudantes do Papai Noel – 
que estarão com máscaras e 
viseira - em pacotinhos este-
rilizados na hora com spray.

O papai Noel estará 
aguardando a população no 
seu trenó na Praça Umbeli-
na Bueno nos dias 11,12,13, 
18,19 e 20 de dezembro, 
sempre das 17h30 às 20h.

UNIDADES
M O G I - G U A Ç U
J A G U A R I Ú N A

filé de frango
ao creme de palmito
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Odontologia pública de 
Jaguariúna atendeu quase 7 mil 
pessoas até outubro

Jaguariúna terá Natal com encanto das luzes e trenó do Papai Noel 

DIVULGAÇÃO 

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria de Saúde, atendeu 
quase sete mil pacientes 
para tratamentos odonto-
lógicos de janeiro a outu-
bro deste ano. Apesar da 
pandemia de coronavírus, 
que obrigou a suspen-
são do agendamento de 
consultas, a Saúde man-
teve os atendimentos de 
urgência e emergência. 
Segundo balanço da se-
cretaria, no total, foram 
atendidas 6.733 pessoas 
até outubro, nas UBSs, 
Posto Central e Centro de 
Especialidades Médicas 
Odontológicas (CEO).     

Com a progressão da 

região de Campinas para 
a fase verde do Plano São 
Paulo de retomada gradual 
das atividades, do Gover-
no do Estado, a Secretaria 
de Saúde de Jaguariúna 
também retomou em no-
vembro o agendamento de 
consultas odontológicas e 
ampliou o horário de aten-
dimento dos dentistas na 
rede pública para reduzir 
a demanda reprimida.

“Vale lembrar que ain-
da estamos em meio à 
pandemia e o cenário pode 
mudar novamente, devido 
ao aumento de casos de 
infecção pela Covid em 
todo o Estado”, lembra 
a secretária de Saúde de 

Jaguariúna, Maria do Car-
mo de Oliveira Pelisão. 
“Também estamos man-
tendo todos os protocolos 
de segurança, como por 
exemplo não haver aglo-
meração na sala de espera 
e haver um intervalo de 
tempo entre o atendimen-
to de cada paciente, entre 
outros cuidados”, comple-
ta a secretária.

Atualmente, a rede pú-
blica de Saúde de Jaguari-
úna conta com atendimen-
to odontológico em sete 
UBSs: Jardim Fontanella, 
Nova Jaguariúna, Floria-
nópolis, Miguel Martini, 
12 de Setembro, Guedes e 
Odontologia Central.

Apesar da pandemia de coronavírus, a Saúde manteve os atendimentos de urgência e emergência
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Merenda em Casa
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) comemo-
ra o sucesso do progra-
ma Minha Merenda em 
Casa, uma iniciativa da 
Prefeitura de Jaguariúna, 
que já distribuiu mais de 
400 mil marmitex e 50 
mil kits de legumes, fru-
tas e iogurte aos alunos 
da rede pública de ensino 
da cidade. O programa 
foi criado há sete meses 
para garantir a segurança 
nutricional dos alunos, 
sobretudo os que mais 
dependem da merenda 
escolar, durante a sus-
pensão de aulas devido à 
quarentena do coronaví-
rus. O prefeito destacou 
os números do programa 
em suas redes sociais. “É 
um programa que me or-
gulha muito”, afirma.

Live
Por falar em prefeito, 

Gustavo Reis retoma as 
lives que tanto suces-
so fazem em seus perfis 
das mídias digitais. Nes-
te domingo, às 17h, ele 
vai falar ao vivo sobre 
vários assuntos, incluin-
do as novas regras da 
fase amarela do Plano 
São Paulo de retomada 

gradual das atividades, 
a Lei do Meio Lote e o 
planejamento para a vol-
ta às aulas. 

 
Servidores

A Prefeitura de Jagua-
riúna antecipou o paga-
mento da segunda par-
cela do 13º salário aos 
servidores municipais. O 
pagamento foi efetuado 
nesta sexta-feira, 04, mas 
poderia, pela legislação, 
ser feito até o próximo 
dia 20. De acordo com 
a Secretaria de Adminis-
tração e Finanças de Ja-
guariúna, são 2.300 fun-
cionários beneficiados e 
o pagamento da parcela 
corresponde a R$ 3,4 mi-
lhões. A pasta informou 
que a antecipação do 13º 
foi possível graças às 
medidas de austeridade 
fiscal e controle das con-
tas do Município, adota-
das desde o início da ges-
tão do prefeito Gustavo 
Reis, e mantidas durante 
o período de quarentena 
do novo coronavírus.

Segurança
A Prefeitura de Ja-

guariúna está elaboran-
do o Plano Municipal de 
Segurança Pública, que 

visa definir as ações es-
tratégicas que nortearão 
o setor na cidade nos 
próximos anos. O plano 
será elaborado em con-
junto com a população, 
por meio de uma consul-
ta pública, e atende à Lei 
nº 13.675/2018, que de-
fine a Política Nacional 
de Segurança Pública e 
Defesa Social e institui o 
Sistema Único de Segu-
rança Pública (SUSP). 
Todas as cidades têm 
que se adequar à essa le-
gislação. Para participar 
da elaboração do plano, 
o cidadão pode aces-
sar as informações que 
já estão disponíveis no 
portal da Prefeitura de 
Jaguariúna (jaguariuna.
sp.gov.br).

Sessão
Os vereadores de Ja-

guariúna aprovaram dois 
projetos de decreto le-
gislativo e outros quatro 
projetos de lei na 28ª 
sessão ordinária do ano, 
realizada na noite desta 
terça-feira, dia 1. Todas 
as proposituras entraram 
na pauta após pedido 
de regime de urgência 
especial, aprovado por 
unanimidade. 

 Bastidores do poder

Lucas Sia e vereadores eleitos se reúnem 
com deputado Cauê Macris

Controladoria Interna da Prefeitura de 
Amparo promove mais transparência e 
eficácia a gestão pública

Prefeitura de Jaguariúna instala 
placas de identificação nas entradas 
dos bairros

Deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu comitiva na quarta-feira, 02

Campanhas nacionais

O prefeito eleito Lucas 
Sia e os vereadores eleitos 
foram recebidos pelo depu-
tado estadual e presidente 
da Assembleia Legislativa 
de São Paulo, Cauê Ma-
cris, na quarta-feira, 02. 
O intuito do encontro foi 
estreitar laços em prol da 
captação de recursos para 
implantação de obras e ini-
ciativas de melhorias em 
Artur Nogueira.

Durante a reunião, o 
deputado estadual aconse-
lhou Sia (PSD) a promover 
a manutenção do diálogo 
seja com a base ou com 
a oposição. “Cobre seus 
secretários a tomar essa 
atitude e converse cons-
tantemente com a Câmara 
de Vereadores. É isso que 
irá nortear o seu mandato 

rumo ao desenvolvimento 
que almeja”, afirma.

Macris acredita que 
o resultado das eleições 
sempre irá refletir o dese-
jo do povo. “A população 
saiu muito machucada dos 
últimos anos. Agora, é o 
momento de fazer algo de 
fato”, diz. E reforça, “po-
dem contar comigo. As 
portas da Alesp estarão 
escancaradas para ajudar 
a construir uma Artur No-
gueira melhor”.

O atual vereador Lu-
cas Sia (PSD) e prefeito 
eleito externou sua grati-
dão ao presidente da As-
sembleia Legislativa de 
São Paulo. “Fico muito 
feliz por ter um grande 
amigo à frente da Alesp. 
Obrigado Cauê pela pos-

sibilidade que a presidên-
cia nos abre para apoiar e 
enfrentar as demandas de 
nossa cidade”, frisa.

Estiveram presentes 
o prefeito eleito Lucas 
Sia (PSD), os vereadores 
eleitos Beto Baiano (Re-
publicanos), Henrique 
Teles (PSDB), Professor 
Adalberto (PSD), Tenen-
te Marcelo (PSL), Zé da 
Elétrica (Patriotas), Zé 
Pedro Paes (PSD) e Zezé 
da Saúde (PTB), além da 
futura presidente do Ser-
viço de Água e Esgoto de 
Artur Nogueira (Saean) 
Gabriela Montoya Fer-
nandes, a futura chefe de 
Gabinete Mayra Barbosa 
e o assessor chefe de ga-
binete de Cauê Macris, 
João Carlos Fernandes.

A Controladoria Interna 
da Prefeitura de Amparo, 
subordinado diretamen-
te ao Prefeito Municipal, 
é uma unidade integrante 
da estrutura do Executivo, 
responsável pelo planeja-
mento, gerenciamento e 
desempenho das atividades 
de controle interno e pela 
coordenação, orientação, 
avaliação e padronização 
dos procedimentos e roti-
nas de trabalho para opera-
cionalização do Sistema de 
Controle Interno. Durante a 
gestão do prefeito Luiz Os-
car Vitale Jacob, o trabalho 
foi iniciado, visando dar 
mais transparência e eficá-
cia no trato com o dinheiro 
público. “Temos a certeza 
de um trabalho bem feito. 
Hoje, somos referência na 
região. Outras cidades têm 
pedido orientações e dicas 
para que a formatação das 
controladorias”, ressalta o 
Chefe do Executivo.

A competência da Con-
troladoria se solidifica em 
zelar pela correta aplica-
ção dos recursos alocados 
às unidades orçamentárias 
do município, firmando-se, 
dentre outros, nos seguin-
tes pressupostos: atuação 
proativa, mediante ações 
de caráter preventivo; atu-
ação concomitante e poste-
rior, por meio de auditorias 
e inspeções; salvaguarda 

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, está 
realizando a instalação de 
placas de identificação nas 
entradas dos bairros da ci-
dade. O objetivo da ação é 
facilitar a identificação dos 
bairros, contribuindo com 
a mobilidade da popula-
ção e de turistas na cidade, 
além de ajudar na entrega 
de correspondências. 

As placas já foram co-
locadas em sete bairros: 
Nova Jaguariúna, Colina 
do Castelo, Berlim, Chá-
caras Primavera, Rosei-
ra de Baixo, Roseira de 
Cima, e Zambom. Até o fi-
nal deste ano, as placas de-
vem ser colocadas também 

Autoridades reunidas

da regularidade da gestão, 
pugnando pela observância 
aos princípios da legali-
dade, economicidade, im-
pessoalidade, moralidade, 
publicidade, transparência, 
eficiência e eficácia.

Em Amparo, a Contro-
ladoria criou um manual 
que apresenta critérios para 
a solicitação e prestação de 
contas de adiantamentos de 
numerários na Prefeitura. 
O adiantamento é a entrega 
excepcional de numerário 
a um servidor em exercí-
cio para que o mesmo use 
a quantia, com prazo cer-
to e finalidade específica, 
na contratação de serviço 
ou em aquisição de bem 
de consumo voltados para 
atender exclusivamente al-
guma necessidade da Pre-
feitura, em casos excepcio-

nais cuja despesa não puder 
subordinar-se ao processo 
normal de contratação.

Dentro dessa perspec-
tiva, o Manual foi redigi-
do em linguagem simples, 
clara e objetiva, além de 
ser fonte ágil de consulta 
por parte dos servidores 
municipais e ordenadores 
de despesa. A Controla-
doria, por meio da coor-
denadoria do setor de T.I. 
disponibiliza no site da 
Prefeitura todas as infor-
mações referentes a so-
licitação e prestação de 
contas de adiantamentos. 
Nele os servidores podem 
contar com toda a legisla-
ção vigente, dicas de como 
e quando solicitar o adian-
tamento além de prazos e 
o passo a passo para pro-
duzir o documento.

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO 

nos bairros Santa Cruz, 
Cruzeiro do Sul, Floria-
nópolis, Capela de Santo 
António, Reserva Lago da 
Barra, Nassif, Jardim Eu-
ropa e Dom Bosco.

A partir do ano que vem, 
essa ação vai ser realizada 
também em outras regiões 

da cidade. “As placas ser-
vem como identificação e 
também melhoram o visu-
al estético das entradas dos 
bairros. A população está 
gostando bastante.”, rela-
ta secretária municipal de 
obras e serviços urbanos, 
Fernanda Santana.

Todos os bairros da cidade devem ser contemplados com a identificação
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ACE Holambra promove campanha  
APP Premiado Natal 

Fim de ano

Associação Comercial e Empresarial deve sortear R$500 em compras para 10 ganhadores em janeiro

seguinte forma: clican-
do em “Sorteio”, depois 
“Campanha App Premia-
do Natal” e por último 
“Quero Participar”. O 
cadastro pode ser feito 
até o dia 04 de janeiro e 
o sorteio é realizado no 
dia 05 às 15h, no próprio 
aplicativo.

Os ganhadores serão 
notificados pela Associa-
ção e poderão reverter 
seus prêmios em compras 
nas empresas que fazem 
parte da Campanha. As 
empresas parceiras são: A 

Orquídea, Autoposto Pio-
neiro, Bel Fashion, Casa 
Bela Modas, Holambra 
by Designers, Casa Bela 
Presentes, Chocolates 
Lugano, Conserta Smart, 
Eletro Lima, Ellô Cosmé-
ticos, Elshadai Magazine, 
Garden Center Cidade das 
Flores, Lia Vest, Magazi-
ne Alcione, Multidrogas 
Lojas 1 e 2, Óticas Guar-
nieri, Pronta Flora, Re-
lojoaria e Ótica Rozalez, 
Restaurante Madurodam, 
Shop Foto, Supermercado 
Eva, Villa Petit e Yah Yah.

Campanha App Premiado incentiva o uso do aplicativo da ACE Holambra 

DIVULGAÇÃO 

A ACE Holambra deu 
início a Campanha App 
Premiado Natal com o 
intuito de incentivar o 
uso do aplicativo ACE 
Holambra, que concentra 
os serviços para os con-
sumidores e para as em-
presas. Serão R$5.000 em 
compras distribuídos pela 
Associação aos consumi-
dores. No total serão sor-
teados 10 ganhadores.

O aplicativo é uma das 
principais formas de cone-
xão digital, entre os clien-
tes e os lojistas. De acordo 
com a gerente da Asso-
ciação, Suzi Celegatti, o 
aplicativo possui um guia 
comercial completo da 
cidade, com mais de 250 
empresas cadastradas.

Suzi aponta que a 
Campanha tem o benefí-
cio de reinvestir no pró-
prio comércio, o valor 
distribuído aos consu-
midores. “Todos os ga-
nhadores vão usar seus 
prêmios, em compras nas 
lojas parceiras da cam-
panha. Isso significa que 
tanto os clientes quanto 
as empresas serão benefi-
ciados”, explica a gerente.

Os consumidores inte-
ressados, devem fazer seu 
cadastro no App e os que 
já usam, precisam reno-
var sua participação, da 

explica o secretário. 
O prefeito Hamilton 

Bernardes destaca que 
a Praça Ângelo Ferrari 
deve exibir uma ilumi-
nação, robusta, à altura 
do evento. “A decora-
ção é importante, porque 
mobiliza os moradores, 
crianças, jovens e adultos, 
atrai visitantes e acaba fo-
mentando todo o comér-
cio do entorno. O Projeto 
impacta e deixa no ar o 
clima gostoso do Natal”, 
expressa o prefeito Ha-
milton, que afirma que o 

evento se tornou um dos 
grandes símbolos da cida-
de no final de cada ano.

A decoração natalina, 
os equipamentos que in-
tegram os diferentes can-
teiros da Praça ganham 
vida. As árvores e postes 
recebem dezenas de mi-
crolâmpadas formando 
cortinas, aros e variadas 
outras formas. Enfim, uma 
decoração completa para 
alegrar as crianças, os ado-
lescentes e a população 
em geral, além dos turistas 
que visitam Pedreira.

Cultura de Pedreira realiza montagem 
do “Projeto Luzes de Natal” 

Decoraçaõ na Praça Ângelo Ferrari

DIVULGAÇÃO 

O Projeto Luzes de 
Natal, desenvolvido pela 
Secretaria de Cultura de 
Pedreira, este ano está 
concentrado em toda a 
extensão da Praça Ângelo 
Ferrari. A montagem da 
decoração deve ficar to-
talmente concluída até o 
domingo, 06.

Segundo o secretário 
de Cultura, Clodoaldo 
Leite de Camargo, deve 
ser criado um clima nata-
lino que agrade, encante 
e encha os olhos de to-
dos aqueles que passarem 
pelo local. “Em razão da 
pandemia do Corona-
vírus e do Governo do 
Estado retornar nossa 
região para a Fase Ama-
rela, proibindo eventos e 
aglomerações de pessoas, 
não estaremos realizando 
a chegada do Papai Noel 
e a inauguração, porém a 
pessoas estão convidadas 
a visitar a Praça Ângelo 
Ferrari com toda a sua fa-
mília, claro usando más-
cara de proteção, e assim 
passar momentos de ale-
gria e confraternização”, 
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O Governo de São Pau-
lo publicou na terça-feira, 
dia 1º, no Diário Oficial do 
Estado, os decretos com 
a atualização das normas 
do Plano São Paulo e com 
a extensão do período de 
quarentena até 04 de janei-
ro de 2021. As publicações 
oficializam os anúncios, 
com abrangência para todo 
território paulista.

O decreto número 
65.319 prevê a atualização 
do Plano São Paulo, com 
especificação das normas 

para classificação de cada 
uma das fases de controle da 
pandemia. A partir de agora, 
o prazo de análise de dados 
da pandemia passa a consi-
derar intervalos de sete dias 
e não mais a cada quatro se-
manas. Agora, todas as regi-
ões do Estado retornaram à 
fase amarela do Plano São 
Paulo, como medida de en-
frentamento da pandemia e 
contenção das taxas de con-
taminação no Estado.

O novo mapa, com a 
15ª atualização do Plano 

São Paulo e classificação 
geral do Estado na fase 
amarela, começou a valer 
na quarta-feira, 02, con-
forme previsto na apresen-
tação realizada pela secre-
tária de Desenvolvimento 
Econômico, Patrícia Ellen. 
O documento pode ser 
acessado no site oficial do 
Plano São Paulo.

O decreto número 
65.320, também publicado 
no Diário Oficial, estende 
o período de quarentena 
até o dia 4 de janeiro. A 

quarentena foi oficialmen-
te instituída no dia 22 de 
março de 2020 e, desde 
então, vem sendo estendi-
da em razão da continuida-
de da pandemia.

Fase Amarela
A fase amarela do Pla-

no São Paulo não fecha 
atividades econômicas, 
mas torna as regras de fun-
cionamento mais rígidas. 
Estabelecimentos como 
bares, restaurantes, aca-
demias, salões de beleza, 

shoppings, escritórios, 
concessionárias e comér-
cios de rua voltam a ter 
limitações de horário e ca-
pacidade de público.

O atendimento presen-
cial em todos os setores 
fica restrito a dez horas 
diárias, sequenciais ou fra-
cionadas, e 40% de capaci-
dade. Os estabelecimentos 
terão que fechar o atendi-
mento local até as 22h. To-
dos os eventos com públi-
co em pé estão proibidos 
na fase amarela.

Monitoramento
A nova classificação 

do Plano São Paulo está 
prevista para ocorrer no 
dia 4 de janeiro de 2021. 
Até lá, o Governo de SP 
passará a fazer o moni-
toramento e divulgação 
semanal das estatísticas 
do coronavírus. A medida 
garantirá o acompanha-
mento contínuo das taxas 
de evolução da pandemia 
e de capacidade do sis-
tema hospitalar em todo 
Estado.

Conheça os candidatos a vereador eleitos em Jaguariúna
Os eleitores de Jagua-

riúna definiram durante 
as eleições municipais re-
alizadas no domingo, 15, 
os nomes dos vereadores 
que vão compor a Câma-
ra pelos próximos qua-
tro anos. Veja a lista dos 

eleitos abaixo, conforme 
os dados divulgados pelo 
Tribunal Superior Eleito-
ral (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)

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)

Eu já estou na política há muitos anos, desde os meus 17 anos eu já tinha filiação 
partidária e título. Fui candidato outras vezes, tive votação muito boa na cidade e nunca 
consegui ser eleito. Tive votação até maior que vereadores que foram eleitos, cheguei a ser 

o sexto colocado em eleições municipais e ainda não tinha conseguido a cadeira porque a 
eleição para vereador é diferente, tem que pensar sempre que você está votando em um time. 

É muito gratificante colher um trabalho que a gente vem buscando há muitos anos. A gente ter que 
passar por derrotas que frustram, imaginar ter uma representação maior de votos e não conseguir, é 
muito triste. Então, é muito gratificante conseguir em um cenário diferente, porque pela primeira vez 
não foi permitido, legalmente, fazer coligações partidárias para vereador, então tivemos que sair so-
mente com os candidatos do partido.

Além disso, o número de candidatos aumentou muito com essa situação, porque todos os partidos constituí-
dos em Jaguariúna, quase todos, procuraram ter chapas e tiveram. Então, o número de candidatos praticamente 
dobrou em comparação às eleições de 2016 e isso fez com que os votos fossem muito mais pulverizados.

Foi uma eleição que a gente teve que fazer com máscara e sola de sapato, de casa em casa, conver-
sando. E um diferencial muito grande dessa eleição foi a rede social. Pela primeira vez ela foi determi-
nante, pois pela primeira vez ela foi determinante e muita gente se pautou para escolher seu candidato 
na rede social devido à pandemia e necessidade de isolamento.

Eu sou uma pessoa que sempre fui muito democrática. Gosto de trabalhar com as pessoas e ouvi-las. 
Quero voltar nas casas que visitei, continuar ir aos bairros e ouvir cada um. A gente tem que estar em sin-
tonia com a população, participando e ouvindo os segmentos da cidade. A parte da educação, que é uma 
parte que me pautei muito. Ouvir os professores que são os grandes chefes que carregam a educação. Ou-
vir os funcionários, servidores públicos, empresários e população em geral. É isso que podem esperar de 
mim, uma pessoa aberta a ouvir e atender todas as pessoas que eu puder no meu gabinete ou onde estiver.

Agradeço a cada um que me apoiou e que trabalhou comigo nesses 45 dias de campanha, até mesmo 
antes. Agradeço a todos que me incentivaram, porque devido a alguns problemas pessoais pensei em não 
sair candidato, mas as pessoas me incentivaram a não desistir porque acreditam na minha capacidade de 
ser um bom vereador pela minha formação, personalidade e caráter.

Então, as pessoas que estiveram comigo são as que eu primeiro agradeço. Minha família que sempre 
incentivou e me deu apoio e cada um que me recebeu na casa e confiou o voto em mim. E àqueles que 
não votaram a gente vai estar à disposição do mesmo modo, porque o vereador representa toda a coletivi-
dade e não um segmento ou grupo de pessoas que votaram em mim. Agradeço a todos e contem comigo 
e nesses quatro anos eu quero fazer um trabalho junto com cada um de vocês.

O que dizem os eleitos, ou reeleitos
Francisco de Souza Campos Willian Morrinho 

Eu já pensava em ser candidato, por gostar de 
política e pelo histórico familiar: tenho um pai que 
ainda está em seu sexto mandato, que se encerra em 

31 do 12. Eu falo que aprendi a boa política com meu 
pai, uma política correta, honesta, e entendi que poderia 

dar continuidade nessa política. Claro que, com minhas qualidades, 
minhas atribuições e pensamentos, então decidi ser candidato, colocar 
meu nome da disposição da população e nesse momento, deu certo.

O primeiro passo foi dado. Agora é dar continuidade nesse proje-
to e entregar um bom trabalho para a população. Cumprir a função 
do vereador, exercer bem a função lá dentro [da Câmara].

Eu acho que a renovação é benéfica e vem em um momento 
que retrata aquilo que a política tem se mostrado através da po-
pulação. Se você não fizer um trabalho correto e íntegro a popu-
lação opta por trocar e é isso que eu sinto que aconteceu.

Essas novas pessoas agora vão ter uma oportunidade. Se cum-
prirem a diretriz de serem corretos e trabalhar corretamente, a pos-
sibilidade de continuar é grande, depende de cada um. 

Eu falo que política é uma caixinha de surpresas. Todos os can-
didatos tem chance. Eu trabalhei para ser eleito e agradeço todos 
eleitores que depositaram a confiança em mim. Não só àqueles 
que depositaram de fato o voto na urna, mas todos àqueles que 
pensaram em mim, porque acontece muito disso. Farei o mesmo 
trabalho à todas as pessoas, considerando ser bastante impessoal, 
procurando sempre atender a todos. 

Estou muito contente. Acredito que nossa cidade tem uma ar-
recadação muito grande, mas acredito que precisamos readequar 
um pouco as nossas relações políticas, a fim de pensar mais no 
coletivo e não individual. A individualidade tem que ser deixada de 
lado quando se fala de política e acredito que se trabalharmos dessa 
forma, a prestação de serviço para a população vai ser melhor e é 
isso que a população espera da gente.

Estado de São Paulo publica decreto com 
atualização de regras do Plano SP

Plano SP e eleições

Normas da nova classificação entraram em vigor nesta semana em todo o território paulista; quarentena segue até 04 de janeiro
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Endividamento empresarial: Saia do vermelho ainda este ano!

Economistas comentam: PIB cresce 7,7% no 3º trimestre de 2020

Ninguém quer lidar e 
muito menos ouvir falar 
de endividamento empre-
sarial. No entanto, infe-
lizmente, ele pode surgir 
quando menos se espera.

Quando este endivida-
mento está ligado a recursos 
que tenham sido absorvidos 
para gerar valor ao negócio, 
menos mal. Mas nem sempre 
é assim e sair do vermelho 
pode ser um desafio e tanto, 
principalmente quando ocor-
re inadimplência, por exem-
plo. Nesta etapa, a busca por 
soluções pode ser arriscada, 
pois você pode agravar ainda 
mais a situação. 

O endividamento empre-
sarial pode acontecer tanto 
para pequenas, médias e até 
grandes empresas. E ver o 
seu negócio no vermelho não 
é parte integrante do sonho 
de nenhum empreendedor. 

Neste artigo vamos falar 
mais sobre endividamento 
empresarial e como tirar o 
seu negócio do vermelho, 
com dicas e, principalmen-
te, para não entrar nele.  
Acompanhe. 

Endividamento 
empresarial: saia do 
vermelho ainda este ano!

Não existe fórmula má-
gica, mas com um pouco de 
organização é possível sim 
sair deste endividamento 
empresarial e sair do verme-
lho ainda este ano ou, pelo 
menos, deixar as contas em 
dia e muito bem encaminha-
das. A primeira coisa a fazer 
é identificar o ponto chave 
que ocasionou as dívidas.

Um bom diagnóstico 
do que ocasionou este en-
dividamento e do que está 

errado é parte fundamental 
da solução. Com base nes-
ta identificação é que serão 
tomadas (ou pelo menos 
inicialmente planejadas) as 
ações necessárias para ten-
tar sanar o problema. 

 Mas é preciso realizar 
uma avaliação profunda 
de todas as finanças da sua 
empresa. Sistemas de Ges-
tão Empresarial podem aju-
dar muito nesta etapa, uma 
vez que todas as finanças 
da empresa estarão devida-
mente registradas e organi-
zadas no sistema.

Uma vez mapeando valo-
res que entram e valores que 
saem, conseguindo então 
visualizar o que sobre disto 
tudo no final, você terá uma 
visão objetiva da realidade 
financeira de sua empresa, 
mesmo que este saldo seja 
negativo.

Dívida de empresa com 
banco

Os bancos podem ser 
considerados os maiores cre-
dores da maioria das empre-
sas. Isto fica claro, uma vez 
que estas instituições têm 
exatamente esta finalidade: 
dar crédito à quem precisa.

No entanto, elas prati-
cam, principalmente a ní-
vel Brasil, juros altíssimos. 
Assim sendo, nem sempre 
é fácil lidar com os bancos, 
quando a dívida de empresa 
com banco é muito grande.

A melhor coisa a fazer 
é sempre tentar uma rene-
gociação da dívida, onde 
você terá um percentual 
fixo de juros aplicado so-
bre as parcelas. Postergar 
ou, pior, atrasar a dívida 
ou mesmo cair na inadim-

O Produto Interno Bru-
to (PIB) cresceu 7,7% no 
terceiro trimestre de 2020 
(comparado ao segundo tri-
mestre de 2020), na série 
com ajuste sazonal, divulgou 
nesta quinta-feira o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Em relação 
a igual período de 2019, o 
PIB caiu 3,9%. No acumu-
lado dos quatro trimestres 
terminados em setembro, 
houve queda de 3,4% frente 
aos quatro trimestres imedia-
tamente anteriores. Confira o 
que disseram os economis-
tas:

Marcel Solimeo, eco-
nomista da Associação Co-
mercial de São Paulo: “O 
resultado do acumulado nos 
últimos quatro trimestres, 
de -3,4%, embora ainda ne-
gativo, aponta que a queda 
vem diminuindo e o ano 
deve fechar com um número 
‘menos ruim’ do que aquele 
projetado inicialmente, algo 
em torno de 3%. É de se es-
perar que em 2021 possamos 
recuperar um pouco deste re-
sultado negativo e tenhamos 
números positivos em torno 
de 4%. Sempre levando em 
conta que a base de 2020 é 
fraca.”

Patricia Krause, econo-
mista da Coface para Amé-
rica Latina: “A divulgação 
do PIB do terceiro trimestre 
de 2020 mostrou uma alta de 
7.7% na comparação trimes-
tral e queda de 3.9% contra 

o terceiro trimestre de 2019. 
Por fim, o nível de atividade 
em T3 2020 foi ainda 4.1% 
inferior ao patamar do T4 
2019. O resultado veio um 
pouco abaixo do esperado, 
porém ainda assim mostra 
uma recuperação econômica 
mais forte do que em países 
vizinhos e melhor do que es-
perada no começo da crise. 
Dados preliminares do quar-
to trimestre (como produção 
industrial, dados do setor 
automotivo e de confiança) 
indicam que a economia 
continua se recuperando, no 
entanto, as incertezas para 
2021 seguem elevadas por 
conta da evolução do vírus, 
do começo da vacinação e 
da situação fiscal.”

Fernanda Consorte, eco-
nomista-chefe do Banco 
Ourinvest: “O PIB do 3T20 
cresceu 7,7% em relação 
ao trimestre anterior, após a 
forte queda no 2T20 (-9,6%) 
quando tivemos o auge das 
medidas de isolamento so-
cial. Contudo, esse número 
veio abaixo das expectati-
vas dos analistas de merca-
do, que esperavam cerca de 
+10% de crescimento. Desta 
forma, a primeira impressão 
é que houve uma recupe-
ração da atividade somente 
parcial, muito pautada ainda 
pela lentidão do setor de ser-
viços, que como sempre di-
zemos é o maior peso do PIB 
e nesta crise o foco da para-
lisia. Interessante notar que, 

ao olhar os subsetores de 
serviços, se consagra o que 
já era observado em pesqui-
sas mensais. Por exemplo, o 
comércio, que bebeu muito 
da fonte do auxílio emer-
gencial, já voltou a níveis 
pré-crise, o mesmo com as 
instituições financeiras que 
se apropriaram da melhor 
condição de liquidez. Por 
outro lado, os outros subse-
tores de serviços como ser-
viços de informação, outros 
serviços como saúde e edu-
cação pública estão muito 
aquém do patamar pré-crise. 
O crescimento de 7,7% do 
PIB brasileiro no terceiro 
trimestre é significativo e 
pode entusiasmar numa lei-
tura fria, ancorada na análise 
da recuperação em “V”. No 
entanto, aos olhos dos es-
pecialistas ficou aquém da 
expectativa. Com uma base 
de comparação baixa, pois o 
segundo trimestre somatizou 
os efeitos devastadores do 
“lockdown”, não havia dú-
vidas sobre o movimento de 
recuperação. 

Camila Abdelmalack, 
economista-chefe da Vee-
dha Investimentos: “A ques-
tão paira sobre os trimestres 
subsequentes e se a manu-
tenção de uma velocidade 
razoável da recuperação 
econômica estaria depen-
dente da extensão do auxílio 
emergencial. Teoricamente 
a forte recuperação da ati-
vidade, do emprego formal 

Pós pandemia

plência é um caminho bem 
mais complicado.

Lembre-se que para o 
banco você é um cliente e 
como tal lhe dá lucros. En-
tão, não se intimide ao recla-
mar melhores taxas na sua 
negociação. Antecipação de 
recebíveis também é uma 
boa alternativa.

Dívida de empresa com 
fornecedores

Uma empresa não vive 
sem suas vendas e, pior, não 
vive sem os seus fornecedo-
res, que vêm antes mesmo 
das vendas. Como no caso 
dos bancos, para os seus for-
necedores, você é um cliente.  

Claro que nem sempre 
é possível a negociação da 
dívida de empresa com for-
necedores, mas esta deve 
ser a primeira coisa a se fa-
zer: renegociar. Assim, seu 
fornecedor entenderá que 
você quer pagá-lo, mas para 
tanto precisa continuar com 
seu negócio.

Se a negociação não for 
possível, a antecipação de re-
cebíveis junto ao banco pode 

ser também uma solução. 
Em casos mais graves, tal-
vez seja necessário recorrer 
à uma empresa especializada 
em recuperação financeira 
para quitar a dívida.

4 Razões que levam ao 
endividamento empresarial

Podem existir inúmeras 
razões que levam ao endivi-
damento empresarial e abai-
xo vamos citar 4 das mais 
comuns. Confira:

1. Empréstimos Bancá-
rios

Cheque especial e em-
préstimos bancários são os 
principais vilões quando o 
assunto é endividamento. 
Por muitas vezes, um empre-
sário contrai um empréstimo 
para criar capital de giro ou 
mesmo para comprar equi-
pamentos e/ou ampliar o seu 
negócio.

Este tipo de empréstimo 
até se justifica a um médio 
prazo, desde que os plane-
jamentos tenham sido rea-
lizados com o máximo de 
critérios. Mas não se deve 
confundir empréstimo ban-
cário com capital, o que pode 
causar danos catastróficos ao 
seu negócio, muitas vezes 
até irrecuperáveis. 

2. Reclamações Traba-
lhistas

É um ônus pelo qual 
todo empresário sabe que 
pode ter, mas nunca está 
totalmente preparado para 
ele. Por isso é muito impor-
tante seguir corretamente 
todas as regras e leis traba-
lhistas vigentes, para não 
ser pego de surpresa.

Este tipo de endividamen-
to é sério e difícil as vezes de 
ser sanado a curto prazo nas 
reclamações trabalhistas.

3. Organização finan-
ceira

E as contas de sua em-
presa, vão bem? Você, como 
gestor, sabe tudo que está 
entrando e saindo, tem total 
gerencialmente de seu esto-
que, contas a pagar e rece-
ber, impostos e tudo mais? 
A saúde financeira de uma 
empresa depende muito de 
sua organização.

Mesmo que seus lucros, 
aparentemente, pareçam 
não justificar uma organi-
zação financeira criterio-
sa, não o ter é um erro que 
pode ser fatal e que tam-
bém pode ocasionar um 
endividamento empresarial 
sério a qualquer momento.  

4. Tributos
Os tributos, no Brasil, 

apesar de pesados, não deve-
riam gerar endividamentos. 
Isto porque, presume-se, que 
sua empresa já tenha conta-
bilizado todos eles.

Se seu controle contá-
bil falhar, no entanto, você 
pode sim entrar em um en-
dividamento empresarial. 
Por isso, o gerenciamento 
contábil é de vital impor-
tância para saúde financeira 
de uma empresa.

Como sair do 
endividamento 
empresarial?

Com certeza a mágica 
para sair do endividamento 
empresarial está presente em 
uma única palavra: reorgani-
zação de suas finanças.

Para isso, você vai pre-
cisar: 

1. Identificar as causas do 
problema. Faça um mapea-
mento criterioso a respeito.

2. Realizar corte de gas-

tos. Não tem jeito, você 
precisará eliminar alguns 
gastos para reduzi-los e 
conseguir ver algum fluxo 
maior de dinheiro.

3.  integrar os setores da 
sua empresa. Tenha um sis-
tema de gestão empresarial 
para não só ajudar a se or-
ganizar e sair do vermelho 
como também ajudar sua 
empresa a evitar o endivida-
mento empresarial.

4. Renegociar suas dívi-
das. Isto é primordial para 
você recomeçar com fôle-
go extra. 

Dica: ter um Contabilis-
ta/Contador especializado é 
fundamental para manter o 
seu negócio saudável e lega-
lizado com gerenciamento 
de todas as atividades con-
tábeis, trabalhistas, econô-
micas, patrimoniais e tribu-
tárias, além de desenvolver 
relatórios financeiros de ris-
co e ajudar no seu controle 
do seu fluxo de caixa, desse 
modo tendo papel crucial 
para tomada de decisões.

Realizamos consultas fi-
nanceiras com as melhores 
taxas do mercado, compra 
de carteira de clientes, aná-
lise de crédito e fraude, for-
malização e gestão de con-
tratos com atenção voltada 
ao cliente e a recuperação 
de seus créditos. Realizamos 
contratos e suas respectivas 
revisões, taxas, valores, em 
processos de cobrança. Com 
suporte legal, jurídico pre-
ventivo e contencioso, com 
estratégias e ações relevantes 
para o recebimento dos cré-
ditos da sua empresa.

www.eipcred.com.br

e do crédito deveriam pavi-
mentar o caminho para que 
a economia brasileira conti-
nue avançando no primeiro 
semestre de 2021 sem a ne-
cessidade de auxílios gover-
namentais. Mas, há dúvidas 
sobre o capital política para 
pavimentar um caminho 
saudável. No trimestre pos-
terior ao pior momento da 
crise do coronavírus, com 

a normalização das ativida-
des econômicas, o comércio 
(15,9%) beneficiou a recu-
peração do setor de serviços 
(6,3%), junto com transpor-
tes (12,5%) por causa do 
escoamento dos produtos 
da indústria, o que também 
leva ao diagnóstico da pre-
ferência da população por 
bens em detrimento dos ser-
viços. A indústria de trans-

formação cresceu 23,5%. 
Para o quarto trimestre, o 
PIB deve crescer 2,0% na 
margem e acumular queda 
ao redor de 4,5% no ano, in-
dústria e comércio seguirão 
como protagonistas. Deve-
mos retomar nível de ativi-
dade econômica pré-pande-
mia no quarto trimestre de 
2021, com crescimento ao 
redor de 3,4%.”

Edilaine Alves fundadora Grupo 
Eipcred
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Como já comentei sobre 
o evento de lançamento do 
Xbox Serie X/S, agora che-
gou a vez de falar do evento 
de lançamento do PlaySta-
tion 5. 

O evento foi apresentado 
por Tiago Leifert e a Nyvi Es-
tephan. Nos primeiros momentos 
da live apresentaram os consoles 
e os acessórios compatíveis.  

Dentre os acessórios, o 
novo Headset tem funciona-
lidades que funcionam em 
cima de áudio 3D, aumen-
tando ainda mais a imersão 
nos games, algo que o novo 
PS5 está bem focado. Além 
disso, possui também dois microfones 
embutidos, com cancelamento 
de ruído, em que somente é 
captado o som da fala do jo-
gador, cancelando barulhos 
e ruídos externos. Além de 
ter o “chatgaming”, botão 
responsável pelo controle 
do volume de jogo ou do chat. 

Ao longo do evento vários 
convidados participaram de gameplays 
como de Spider-man: Miles Morales; 
Call of Duty: Black OPS Cold War e 
muito mais.  

Para quem adquirir o PlayStation 5, 
poderá assinar o PS Plus Collection, 
serviço de assinatura que irá disponibi-
lizar um catálogo cheio de jogos. É ba-
sicamente o Game Pass da Playstation. 

Astro’s PlayRoom é um game que já 
vem pré-instalado no PS5 e é o primei-
ro a trazer todas as funcionalidades da 
nova geração de PS. 

Os apresentadores ainda comen-
taram sobre o Controle de Mídia que 
possui um botão direto para o Spoti-

fy e uma playlist de músicas de 
Playstation, mas para quem 
for streamar, não foi revela-
do se essas músicas tem di-
reitos autorais que poderiam 
derrubar as lives de strea-

ming. Existem outros botões 
dedicados no Controle de Mí-

dia, como para Netflix, Apple TV, 
Disney+, Twitch, YouTube, dentre 

outros. A câmera tem a função 
de gravar vídeos em 1080p e 
full HD, tendo duas lentes 
que poderão recortar o fundo 
caso o jogador queira. Essa é 
uma câmera exclusiva, pronta 

para streamers. 
Por curiosidade, tamanha a 

grandiosidade do evento, no dia do 
lançamento oficial as cidades 

de São Paulo e Rio de Janei-
ro tiveram locais ilumina-
dos em azul, mostrando o 
logo do PS5, imagens dos 
botões e alguns persona-
gens de games.  

Por fim, comentaram sobre 
a tecnologia dualsense do novo 

controle, que tem gatilhos adaptáveis, 
ou seja, dependendo do jogo os gatilhos 
irão exercer uma força para o jogador 
sentir de fato como se estivesse puxan-
do um arco ou apertando o gatilho de 
uma arma. O controle conta com mi-
crofone embutido, textura personaliza-
da e sensor de movimento. Para quem 
tinha a mania de virar o controle para 
fazer uma curva num jogo de corrida, 
por exemplo, poderá continuar a fazê-
-lo sem medo de ser feliz, além de ter 
uma entrada para o Headset com fio. 

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

Lançamento do Playstation 5 no Brasil 

Coronel do Exército lança livro que conta história de 
família de imigrantes italianos com destino ao Brasil

História

Adilson Mangiavacchi que conta a saga de seus antepassados italianos que deixaram o Velho 
Continente com destino ao Brasil há mais de 100 anos

“Família Mangiavac-
chi: uma história!” é um li-
vro escrito pelo Coronel do 
Exército brasileiro Adilson 
Mangiavacchi que conta a 
saga de seus antepassados 
italianos que deixaram o Ve-
lho Continente com destino 
ao Brasil há mais de 100 
anos. Em suas 260 páginas 
o livro resgata momentos 
importantes de uma história 
muito rica em personagens e 
acontecimentos de uma fa-
mília que superou a travessia 
do oceano atlântico para ini-
ciar um novo ciclo de vida, 
repleto de desafios, supera-
ções e vitórias. 

A obra contém inúme-
ras fotos e documentos da-
quela época e transborda 
informações relevantes e 
de interesse público que, 
segundo o autor, é uma sin-
gela contribuição que faz 
questão de compartilhar 
com as futuras gerações.

Cada página do livro foi 
escrita com muita paciência, 
disciplina e rigor na casa 
onde Adilson mora com sua 
família, no bairro Chapadão, 
em Campinas, depois de 10 
anos de muitas pesquisas 
e viagens, inclusive para a 
Itália, onde foi acompanha-
do da jornalista e filha Lícia 
Mangiavacchi com o obje-
tivo de garimpar o máximo 
possível de informações pre-

Sobre o autor
Neto de italianos, Adilson 

Mangiavacchi nasceu em 18 
de março de 1954, em Mon-
te Mor. Depois de concluir o 
ensino médio, foi aprovado 
na Escola Preparatória de Ca-
detes do Exército (EsPCEx), 
em Campinas e ingressou na 
Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) onde se for-
mou oficial do Exército Bra-
sileiro ao qual serviu durante 
quase 40 anos. 

Neste período morou em 
diversas cidades de diferentes 
regiões do Brasil. Entre tantas 
valiosas contribuições a servi-
ço do Exército brasileiro está 
a honrosa missão de servir à 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) por duas vezes. 
A primeira em 1992, quando 
trabalhou durante um ano em 
uma Missão de Paz em El Sal-
vador. A segunda em 2005, 
quando foi o comandante da 
tropa brasileira no Haiti duran-
te seis meses.  

Casado, Adilson tem três fi-
lhos e duas netas, é graduado 
e pós graduado em Ciências 
Militares (MMA). Apaixonado 
pela família, pelo Brasil e pela 
Itália, o autor é um homem in-
cansável que nunca tinha se 
aventurado pelo fascinante e 
instigante universo literário. 
Mas soube de forma leve e 
primorosa registrar histórias e 
informações que certamente 
ficarão pra sempre marcadas 
na lembrança de cada mem-
bro da família Mangiavacchi, 
além de servirem de estudo 
para pesquisadores que bus-
carem por informações sobre 
a vinda dos europeus para o 
nosso País.

ciosas e inéditas.
Adilson lembra que du-

rante o trabalho de pesqui-
sa, enquanto não conseguia 
informações a respeito da 
família Mangiavacchi pro-
priamente dita, passou a 
colecionar relatos e infor-
mações de outras famílias 
de imigrantes e foi com-
pondo uma história que era 
mais ou menos comum às 
da maioria dos imigrantes.  
“Quase cento e vinte anos 
passados desde o desembar-

que da família em solo bra-
sileiro e com cinco gerações 
já nascidas aqui no Brasil, 
a família Mangiavacchi já 
soma mais de cento e cin-
quenta descendentes dire-
tos. Hoje a minha intenção 
com este trabalho é a de dei-
xar algo registrado para as 
gerações futuras e também 
para outros pesquisadores, 
para o caso de se interessa-
rem, como eu, em saber de 
onde os italianos vieram”, 
destaca o autor.

Adilson Mangiavacchi autor do livro “Família Mangiavacchi: uma história!”

Linhas metropolitanas 
da região de Campinas 
terão operação 
diferenciada no feriado 
do dia 08/12

As linhas de ônibus 
intermunicipais geren-
ciadas pela EMTU/SP 
e operadas pelo con-
sórcio BUS+ na Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) terão ope-
rações distintas na pró-
xima terça-feira, 08. O 
motivo é o feriado de 
Nossa Senhora da Con-
ceição, padroeira da ci-
dade de Campinas.

Os serviços que par-
tem de Jaguariúna, Pe-
dreira, Santo Antonio 
de Posse, Valinhos e 
Vinhedo com destino a 
Campinas devem ope-
rar com a tabela horária 
dos dias úteis. Também 
seguem esses mesmos 
intervalos as linhas 614 
e 615, que partem de 
Itatiba; a 642, que liga 
Americana a Campi-

nas; e a 693, que opera 
entre Artur Nogueira e 
Campinas.

Vão operar com ta-
bela horária de sába-
do as linhas com ori-
gem em Monte Mor, 
Hortolândia, Sumaré, 
Artur Nogueira, Cos-
mópolis, Indaiatuba e 
Paulínia com destino 
a Campinas. As linhas 
633 e 635, que partem 
de Americana, também 
seguirão os horários de 
partida de sábado.

Informações com-
plementares podem ser 
obtidas no site https://
www.emtu.sp.gov.br 
ou por meio do app 
EMTU Oficial, dispo-
nível para download na 
Google Play para An-
droid e AppStore para 
IOS.
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Conheça Dr. Da Roça, 
colunista da Gazeta Regional
Advogado é especialista em agronegócio

O advogado Caius Go-
doy, conhecido como Dr. 
Da Roça, é especializado em 
agronegócio. Sua família é 
de Duartina, uma pequena 
e tradicional cidade próxi-
ma de Bauru. “Fui criado 
no sítio com cavalo e boi, eu 
vim do rural. Há cinco anos 
quando meu pai faleceu, eu 
coloquei 100% meu pé no 
rural e a minha terapia foi 
voltar para a roça”, conta.

Anteriormente, a cada 
dez clientes, cinco eram do 
agro e foi então que surgi-
ram oportunidades dentro 
do negócio onde foi possí-
vel Dr. Da Roça unir o útil 
ao agradável. “A coisa an-
dou porque eles [os agro] 
identificaram alguém que 
fala a linguagem deles e 
gosta do que eles gostam”, 
considera o advogado.

Dr. Da Roça atribui ain-
da seu sucesso à artigos que 
publica frequentemente. 
Por exemplo, os artigos de 
“Sucessão familiar”, já pu-
blicados aqui na Gazeta em 
edições anteriores, foram os 
que mais trouxeram retorno 
para ele, pois é um assunto 
de cada vez mais interesse, 
principalmente para o filho 
daquele produtor rural que 
volta às origens. 

“Muitos brincam que 
antigamente ficava na roça 
quando não se tinha estudo 
e, hoje, você não mantém a 
roça se não tiver estudo. Da 

porteira para dentro, pode ser 
meu avô que plantava milho 
no Paraná, ou um grande 
fazendeiro, se ele não tiver 
alta tecnologia, internet 4.0, 
ele não consegue ter preço e 
competir. Para isso, ele pre-
cisa se atualizar e por isso há 
uma migração dos filhos vol-
tando para cuidar das terras”, 
explica. “É preciso trazer os 
filhos, sucessores. E o prin-
cipal, eles começaram a ver 
que isso dá dinheiro”, acres-
centa. No entanto, a grande 
maioria não tem esse filho e 
por isso precisa desse auxílio 
especializado na área.

O público do advogado 
está na terra: produtor rural, 
pecuarista, haras, jockey e 
agroindústria. “E eu tenho 
caminhonete, toco viola, 
gosto de sertanejo frequento 
rodeios e eu não estou as-
sim, eu sou assim. Fui cria-
do assim. Então é diferente 
e essas pessoas, principal-
mente falando no peque-
no e médio produtor rural, 
foram muito enganadas. É 
gente muito simples, em sua 
maioria”, conta. 

Dr. Da Roça realiza tra-
balho consultivo e apoia 
causas e instituições ligadas 
ao agro, como o Centro de 
Equoterapia de Campinas 
e Veri Real. Sua realização 
é estar ligado diretamente 
à área e conseguir fornecer 
um trabalho especializado, 
de qualidade e simplicidade. 

Mercado em ascensão

A atual crise mundial 
trouxe sérias consequên-
cias para a economia de 
todo o planeta, com perdas 
financeiras em muitos se-
tores. Já no agronegócio, 
mesmo sofrendo conse-
quências menos intensas 
quando comparado a ou-
tros setores, os prejuízos 
também foram sentidos. 

Para enfrentar esse 
momento, a recuperação 
judicial, prevista na lei 
11.101/2005, representa 
um importante instrumen-
to de salvaguarda. Ela vem 
ajudando o produtor rural 
a enfrentar esse momento 
sem que ele seja obrigado 
a encerrar suas atividades.

Mas você sabe o que 
é a recuperação judicial? 
Sabe também como o pro-
dutor rural pode adotar 
esse instrumento jurídico 
para se manter na ativa e 
se reestruturar em tem-
pos de crise? O Dr. Da 
Roça, advogado e sócio 
na AgroBox Advocacia 
em Agronegócios tem as 
respostas.

O que é recuperação 
judicial?

Prevista na lei 
11.101/2005 ora em vi-
gência, a recuperação 
judicial é caracterizada 
como um importante ins-
trumento de salvaguarda 
para o produtor rural que 
porventura passa por uma 
crise econômico-financei-
ra, tal qual estamos viven-
ciando em decorrência da 
Covid-19.

Esse é um instrumen-
to adotado para evitar o 
encerramento precoce de 
suas atividades ou que a 
mesma sofra sérias con-
sequências de uma ina-
dimplência não resolvida, 
inclusive com provável 
perdimento de bens.

Podemos resumir a Re-
cuperação Judicial como 
uma forma de processo 
judicial visando que em-
presas que estejam pas-
sando por dificuldades 
financeiras literalmente 
fechem suas portas (falên-
cia). A empresa consegue 
isso mediante a apresen-

tação de um plano aonde 
será estabelecido de qual 
forma ela pretende se re-
cuperar, e com o objetivo 
de renegociar e alongar os 
prazos com os seus credo-
res para o cumprimento 
das suas obrigações.

A Recuperação Judi-
cial permite que deve-
dor e credor sofram bem 
menos os efeitos de uma 
crise e possam assim con-
tinuar exercendo a sua 
função social. Podemos 
resumir como “um acor-
do que é intermediado 
pela justiça”.

O interessante é que 
essa forma de processo 
também pode ser aplica-
da aos Produtores Rurais, 
que podem ter os mesmos 
benefícios quando compa-
rados às demais categoria 
da sociedade.

Quando e como 
produtores rurais 
podem solicitar sua 
recuperação judicial?

Estando dentro das 
exigências vigentes, toda 

e qualquer empresa ligada 
ao agronegócio com exce-
ção das dispostas na Lei 
11.101/05 podem pedir a 
Recuperação Judicial.

Não existe um momen-
to na vida da empresa para 
solicitar, independente de 
qual seja o motivo, ges-
tão, crise e/ou outros. A 
dificuldade financeira que 
pode resultar em uma fa-
lência tem como “solu-
ção” jurídica a Recupera-
ção Judicial, que junto a 
um advogado especializa-
do, se viabiliza.

Em recente entendi-
mento do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) foi 
definido que os Produto-
res Rurais não precisam 
de um registro na Junta 
Comercial, condição exi-
gida pela Lei 11.101/05, 
para solicitar a sua Recu-
peração Judicial.

Não há obrigação nem 
a necessidade de se com-
provar os dois anos de 
inscrição. Essa compro-
vação deve ser realizada 
simplesmente pela sua 

atividade rural, o que no 
meu entendimento é justo, 
já que para o Produtor Ru-
ral exercer suas atividades 
esse registro nunca havia 
sido exigido. Como sabe-
mos, em sua grande maio-
ria os Produtores Rurais 
exercem suas atividades 
na Pessoa Física.

Passa a passo para 
solicitar a recuperação 
judicial por produtores

Entendida a necessi-
dade de solicitar a recu-
peração judicial do seu 
negócio, cabe ao pro-
dutor seguir um passo a 
passo até conseguir esse 
processo. Em um pri-
meiro momento, junto a 
um consultor/advogado, 
é preciso ter um cenário 
bem detalhado e o mais 
completo possível de 
toda situação financeira 
do devedor (produtor ru-
ral) e a partir disso, pro-
por o chamado Plano de 
Recuperação Judicial. É 
nele que serão expostas 
as maneiras encontradas 

para sanar os problemas e 
se recuperar.

A partir daí, existirão 
diversas etapas que irão 
ocorrer entre o peticiona-
mento do pedido da Recu-
peração Judicial e a etapa 
mais delicada, que é cum-
primento desta. Por apre-
sentar muitos detalhes, é 
extremamente importante 
o auxílio de profissionais 
experientes na área para 
que o Plano seja real-
mente executável e tenha 
grandes chances de êxito.

Por fim, precisamos 
entender que a Recupera-
ção Judicial é um procedi-
mento complexo e longo 
que envolve profissionais 
experientes nesta área, 
funcionários e fornece-
dores. Todos devem ter o 
mesmo compromisso, que 
é realmente recuperar esse 
Produtor Rural e/ou em-
presa relacionada ao Agro 
para que a mesma possa 
continuar a cumprir com a 
sua finalidade social, tra-
zendo realização e satisfa-
ção a todos.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

SUCESSÃO FAMILIAR:  EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO 
E PRODUTORES RURAIS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA PRODUTORES: ENTENDA MAIS SOBRE ESSE PROCESSO
Com a atual crise que vivemos, a recuperação judicial pode ser a última salvaguarda jurídica do produtor rural. Saiba como funciona e como pedir

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

agronegócio

Faesp aponta prioridades do agro nas 
negociações com novo governo dos EUA

Fábio Meirelles, pre-
sidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do 
Estado de São Paulo (Fa-
esp), observa que as duas 
prioridades das negocia-
ções relativas ao setor com 
o presidente a ser eleito 
nas eleições dos Estados 
Unidos são: demonstrar 
de modo enfático como 
os produtores rurais 
brasileiros preservam o 
meio ambiente e buscar a 
equalização do comércio 
bilateral, principalmente 
no tocante aos produtos 
sucroenergéticos.

Com referência ao pri-
meiro tema, o dirigente 
lembrou que a questão 
ambiental brasileira foi 
abordada pelo candidato 
democrata, Joe Biden, no 
debate travado com o re-
publicano Donald Trump. 
“É importante que o go-
verno dos Estados Unidos, 
como de todas as nações, 
entenda que os produ-
tores rurais brasileiros 
preservam muito o meio 
ambiente, muitas vezes 
até acima das exigências 
legais nas suas proprie-
dades, e não estão incluí-

dos entre os causadores do 
desmatamento e eventuais 
queimadas criminosas na 
Amazônia. Portanto, não 
caberia quaisquer sanções 
comerciais. É pertinente, 
sim, esforço para enfrentar 
esse problema, que compe-
te ao governo e à sociedade 
de nosso país”.

Quanto ao comércio bi-
lateral do agronegócio, o 
presidente da Faesp obser-
va ser prioritário equalizar 
as tarifas relativas ao açú-
car e o álcool. “O governo 
brasileiro já zerou, por pe-
ríodos limitados, o imposto 
de importação do etanol, 
sem quaisquer contraparti-
das dos norte-americanos. 
Porém, isso só terá sentido 
como política comercial 

se os Estados Unidos con-
cederem isenção tarifária 
para nosso açúcar, taxado 
em 140% pelo Tio Sam”.

Há que se considerar, 
ainda, argumenta Meirel-
les, as diferenças, inclusive 
de custo, entre o etanol do 
Brasil e o dos Estados Uni-
dos. “O nosso advém da 
cana-de-açúcar. O norte-a-
mericano é de milho”, ex-
plica, acrescentando que o 
nacional é mais fácil de ser 
extraído, pois é um subpro-
duto do açúcar. Em até 11 
horas de fermentação, o me-
laço fermenta e se transfor-
ma no álcool. O proveniente 
do milharal tem processo de 
fermentação de 70 horas. A 
principal vantagem, contu-
do, está na produtividade: 

em um hectare de terra, 
cultivam-se 90 toneladas 
de cana, suficientes para 
produzir até oito mil litros 
de etanol. O milho rende 
20 toneladas por hectare, 
que geram 3.500 litros de 
etanol, tornando mais cara 
a produção norte-america-
na. E além do setor sucroe-
nergético também é impor-
tante reduzir as tarifas para 
o suco de laranja e facilitar 
o acesso ao mercado para 
as carnes brasileiras.

O presidente da Faesp 
defende que esses temas 
sejam tratados de modo 
rápido com o vencedor 
das eleições norte-ame-
ricanas. “Se é que co-
nheceremos rapidamen-
te o resultado das urnas 
dos Estados Unidos, que 
parecem caminhar para 
uma grande disputa judi-
cial. Aliás, nossa Justiça 
Eleitoral, assim como o 
agronegócio brasileiro, é 
um exemplo de eficácia 
e precisão. É estranho 
que a maior economia do 
mundo e referência em 
democracia ainda tenha 
um sistema de votação 
tão contestado”, conclui.
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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:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS e BIANCA 
DA SILVA SANDES FERREIRA. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, líder de produção, solteiro, nascido em COROATÁ, MA, 
no dia 26 de outubro de 1996, residente e domiciliado na Rua 
Cândido Bueno, Nº 418, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de AGENOR CARDOSO DOS SANTOS e de IVANU-
SA OLIVEIRA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 27 de setembro de 
2002, residente e domiciliada na Rua Murilo Cerri Ramos Fi-
lho, Nº 15, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de DINY 
CLEIO SANDES FERREIRA e de RAYLANY MAGDALLY 
DA SILVA. 

ROBSON MACHADO DOS SANTOS e ELOIZA MARIA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, analista de logís-
tica, divorciado, nascido em RIO DE JANEIRO, RJ, no dia 19 
de abril de 1965, residente e domiciliado na Rua Sebastião de 
Polli, Nº 62, Residencial Reserva da Barra, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de EDGAR MACHADO DOS SANTOS e de NIUZA 
MACHADO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
técnica de enfermagem, solteira, nascida em BELO JARDIM, 
PE, no dia 20 de dezembro de 1974, residente e domiciliada na 
Rua Sebastião de Polli, Nº 62, Residencial Reserva da Barra, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de GERALDO BAIANO DA SILVA 
e de MARIA ALCINA DA SILVA. 

FELIPE GUILHERME BARBOSA PINTO e DANIELLE 
JORGE GOMES. Ele, de nacionalidade Brasileira, Supervisor 
de produção, divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
30 de janeiro de 1991, residente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ED-
SON LUIZ PINTO e de CLAUDETE APARECIDA BARBO-
SA PINTO. Ela, de nacionalidade Brasileira, técnica química, 
divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 25 de janeiro 
de 1989, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de JANIO RIBEIRO 
GOMES e de CLÁUDIA MARIA JORGE GOMES. 

REMALDO SINNEMANN e KAREN APARECIDA BATA-
GLIA. Ele, de nacionalidade Brasileira, farmacêutico, divorcia-
do, nascido em PANAMBI, RS, no dia 26 de fevereiro de 1956, 
residente e domiciliado na Alameda Júlio Benedito Corsi, Nº 
49, Estância das Flores, JAGUARIÚNA, SP, filho de EDVINO 
SINNEMANN e de ARMINDA ELFRIDE SINNEMANN. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, empresária, divorciada, nascida em 
SÃO PAULO, SP, no dia 24 de julho de 1966, residente e domi-
ciliada na Alameda Júlio Benedito Corsi, Nº 49, Estância das 
Flores, JAGUARIÚNA, SP, filha de ORLANDO BATAGLIA e 
de ALCILI BATAGLIA. 

ÁLVARO RENAN PINHEIRO DIAS e GRACIELI CRISTINA 
SANTOS SANTANA. Ele, de nacionalidade Brasileira, opera-
dor de produção, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
11 de agosto de 1997, residente e domiciliado na Rua Lanzo-
ni, Nº 230, Vila Miguel Martini, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
SEBASTIÃO LINDO DIAS e de LUCINÉIA PINHEIRO DOS 
SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, manicure, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 23 de julho de 1988, resi-
dente e domiciliada na Rua Lanzoni, Nº 230, Vila Miguel Marti-
ni, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ GONZAGA DE ALMEI-
DA SANTANA e de MARIANA SANTOS SANTANA. 

JOSÉ CARLOS LOPES DE LIMA e SUANE LIMA DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de logística, 
solteiro, nascido em RIO TINTO, PB, no dia 11 de março de 
1990, residente e domiciliado na Av. Lauro de Carvalho, Nº 422, 
Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ CARLOS 
COSTA DE LIMA e de MARIA DO ROSÁRIO LOPES DE 
LIMA. Ela, de nacionalidade Brasileira, Operadora de proces-
so de produção, solteira, nascida em SERRA DO RAMALHO, 
BA, no dia 15 de dezembro de 1992, residente e domiciliada na 
Rua Antônio Lucas da Silva, Nº 76, Arco-íris, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de JOSÉ ANTUNES DE OLIVEIRA e de MARIA HE-
LENA LIMA DE OLIVEIRA. 

DENILSON PEREIRA PARDINHO e SIDÁLIA TOLENTINO 
ALVES. Ele, de nacionalidade Brasileira, garçom, solteiro, nas-
cido em RIO PARDO DE MINAS, MG, no dia 12 de outubro de 
1998, residente e domiciliado na Estrada Municipal JGR 317, Nº 
s/n, Colmeia, JAGUARIÚNA, SP, filho de DILSON PEREIRA 
PARDINHO e de SILENE MARIA DA CRUZ PARDINHO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, garçonete, solteira, nascida 
em ESPINOSA, MG, no dia 17 de março de 1998, residente 
e domiciliada na Estrada Municipal JGR 317, Nº s/n, Colmeia, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ALVES DOS ANJOS e de 
EURANICE TOLENTINO DA ROCHA ALVES. 

BENEDITO CLAUDIO FAUSTINO e ELZA MARIA DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista aposentado, 
divorciado, nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 26 de se-
tembro de 1958, residente e domiciliado na Rua Greggio, Nº 05, 
Chácaras Santo Antônio do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
PAULO FAUSTINO e de ZULMIRA PEREIRA FAUSTINO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, cozinheira, solteira, nascida em 
ALTINHO, PE, no dia 27 de junho de 1969, residente e domici-
liada na Rua Greggio, Nº 05, Chácaras Santo Antônio do Jardim, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ARGEMIRO DA SILVA e de 
MARIA INES DA SILVA. 

DANILO ALVES DE OLIVEIRA e ANDREA REGINA 
OLIMPIO DE PAULA. Ele, de nacionalidade Brasileira, audi-
tor, solteiro, nascido em PALMEIRA D’OESTE, SP, no dia 11 
de julho de 1985, residente e domiciliado na Rua Alcides de Oli-
veira Germano, Nº 71B, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de BENEVIDES VICENTE DE OLIVEIRA e de IRANI 
MARIM ALVES DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, do lar, solteira, nascida em CAMPO LIMPO PAULISTA, 
SP, no dia 05 de junho de 1974, residente e domiciliada na Rua 
Alcides de Oliveira Germano, Nº 71B, Jardim Mauá II, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JOSÉ OLIMPIO DE PAULA e de MARIA 
ELISA DE MORAES DE PAULA. 

JOCELIO SOUSA SILVA FILHO e ELIANA ARAUJO DE 
ASSIS. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico de automação, 
divorciado, nascido em PARACURU, CE, no dia 15 de junho de 
1989, residente e domiciliado na Rua Olímpio Arten, Nº 688, 
Núcleo Urbano Bom Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filho de JO-
CELIO SOUSA SILVA e de EVANDA BARBOSA DE CAR-
VALHO SOUSA. Ela, de nacionalidade Brasileira, assistente 
comercial, solteira, nascida em FERRAZ DE VASCONCELOS, 
SP, no dia 28 de fevereiro de 1988, residente e domiciliada na 
Rua Plínio Poltronieri, Nº 145, Jardim Planalto, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de NICOLA FRANCISCO DE ASSIS e de MA-
RIA DO CARMO ARAUJO ASSIS. 

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

JAGUARIÚNA, 03 de dezembro 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







    


 




               
 









11 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 5 DE DEZEMBRO DE 2020 GAZETA REGIONAL



/barracadogaucho

(19) 97407-1995

@barracadogaucho_


