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Prefeitura de Jaguariúna antecipa 
pagamento de servidores e fornecedores

A Prefeitura de Jaguariúna antecipa o pagamento do mês de dezembro aos cerca 
de 2,3 mil servidores públicos municipais. Normalmente feito no dia 29 de cada 
mês, o pagamento deve ser efetuado no dia 18. O valor total é R$7 milhões.

A Administração também está antecipando em uma semana o pagamento de 
fornecedores.  A Prefeitura ainda pagou antecipadamente a segunda parcela do 13º 
salário dos servidores, que pela legislação deve ser feita até o dia 20 de dezembro. 

McDonald’s Jaguariúna é o primeiro a 
receber grafite dentro das instalações da rede

UniFaj e Administração 
Municipal firmam acordo 
para concessão de descontos 
aos estudantes de Pedreira

Ação Solidária do Lar dos 
Velhos de Pedreira sorteia um 
veículo pela Loteria Federal

O Governo do Estado de São 
Paulo divulgou em 1º de dezem-
bro uma lista com 62 municípios 
paulistas que apresentam maiores 
taxas de aumento de internação e 
ocupação de leitos por pacientes 
contaminados pelo coronavírus. 
Há municípios de todas as regi-
ões do estado. Jaguariúna está 
fora da lista, sendo considerada 
uma cidade com menor risco de 
contaminação. Outras cidades da 
região como Holambra, Pedreira 
e Santo Antônio de Posse, tam-
bém estão fora da lista.
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Estado de SP classifica Jaguariúna como 
uma das cidades com menor risco de 
contaminação da Covid-19

Grande maioria 
das cidades da 
região fazem 
parte da mesma 
classificação

Lucio Tomasiello é nomeado 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico em Jaguariúna

Simone Sia deve assumir 
voluntariamente o Fundo de 

Solidariedade em Artur Nogueira

Em parceria com Gustavo 
Nénão, o McDonald’s Jaguari-
úna recebeu o primeiro grafite 
dentro das instalações da rede de 

fast-food. Natural de Campinas, o 
grafiteiro tem uma relação grande 
com o McDonald’s, pois é embai-
xador da Casa Ronald McDonald 

Campinas, uma instituição que 
atende crianças e jovens em trata-
mento oncológico.     
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Sem planejamento, muitos 
empresários começam um negó-
cio sem conhecer seu público-al-
vo, fornecedores, a concorrên-
cia, os custos fixos e variáveis do 
seu caixa e acabam fechando as 
portas antes que seu empreendi-
mento complete dois anos. Por 
isso, um planejamento financei-
ro eficiente é a melhor forma de 
conquistar seus objetivos. 

Quando olhamos para as fi-
nanças pessoais, muitos brasi-
leiros ainda pecam na forma de 
cuidar do seu dinheiro e com 

sua gestão. Assim, preferem 
simplesmente tomar as decisões 
a partir de “contabilidades men-
tais’’ e acabam em constantes 
prejuízos.

Ao aprender como fazer um 
planejamento financeiro, você se 
aproxima de suas metas, das mais 
simples às mais ousadas. Dessa 
forma, descobre como fazer o di-
nheiro trabalhar a seu favor.

Para começar a montar um 
planejamento financeiro pes-
soal, o primeiro passo deve ser 
reunir o maior número de in-

formações possíveis sobre a 
sua realidade financeira. Para 
Sílvio Azevedo, CEO da AZV 
Investimentos, separar extratos 
de conta corrente e de investi-
mentos, comprovantes de com-
pras, de renda entre outros do-
cumentos que podem ajudar na 
primeira análise da sua situação 
financeira. O autoconhecimento 
financeiro é fundamental nestes 
casos, muitos não analisam as 
contas mensais, pois se sentem 
incomodados e não dispostos a 
mudanças.
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Tomaz de Aquino Pires*

Exatamente na esquina formada pelas ruas 
Cândido Bueno com Júlia Bueno localiza-se 
o tradicional Bar São João. A data aproxima-
da de construção é 1910. É um imóvel cons-
truído no alinhamento da calçada, com pro-
vável alicerce em pedras justapostas, tendo 
seu arcabouço principal em tijolões de barro, 
(5 a 6 kg) feitos  a mão em fôrma de ferro. 
Portas originais em madeira de lei em folhas 
duplas, encimadas por bandeira em madeira 
com 06 vidros fixos. Eles garantiam clarida-
de ao ambiente. Os janelões voltados para a 
Rua Júlia Bueno apresentavam folhas duplas 
internas em madeira, fechadas por trancas, 
e externamente apresentavam caixilhos em 
vidraças “guilhotinas”.  As portas e janelas 
eram contornadas por grossas molduras em 
argamassa como ornamento. Lamentavel-
mente, elas desapareceram, quando as portas 
e janelas foram substituídas por portas mo-
dernas de metal e vitrô basculante. Porém, 
felizmente, mantiveram-se cunhais e pilas-

tras nas paredes externas. O Sr. João Giollo 
adquiriu-o do Sr. José Pegorari em 14 de 
março de 1953. Bar muito freqüentado por 
adultos e crianças que compravam balas com 
figurinhas e montavam interessantes álbuns 
que ficaram na memória. Aprendíamos Ge-
ografia de forma lúdica, chupando balas, co-
lando no álbum as figurinhas que mostravam 
as capitais, as principais cidades, os costu-
mes e riquezas de cada estado brasileiro. So-
bre esportes colecionamos figurinhas com os 
times de Futebol de todo o Brasil. O Bar e 
suas adjacências ficavam cheios de meninos 
trocando figurinhas repetidas. A criançada 
sentava-se nas calçadas batendo figurinhas. 
Lá também havia saborosos sorvetes casei-
ros. Nas vitrines havia muitos doces. Nos 
meados dos anos 1950, as mães levavam 
as crianças ao Roberto Roscito, “Barbeiro”, 
em frente. Elas prometiam, em troca, doces 
e sorvetes do bar, a fim de que os meninos 
deixassem cortar seu  cabelo. Era a históri-

ca esquina donde se assistia às cerimônias 
externas da semana Santa. O padre Gomes 
fazia eloqüentes sermões, em púlpitos mó-
veis de madeira, bem iluminados. Seu João 
Giollo, o proprietário, construiu, atrás do ca-
sarão do Bar, seu sobrado residencial. Nas 
décadas de 60 e 70, o Bar São João ficou  
arrendado pela Família Gréggio. Tornaram-
-se famosos os pastéis de Adelino Gréggio e 
Irmãos.  Os Gréggio construíram prédio na 
Rua Maria Ângela, e inauguraram o próspe-
ro Bar Verde, mantendo os deliciosos pastéis. 
A Família Giollo retorna ao seu imóvel “Bar 
São João” com seu movimentado comércio 
de bebidas, lanches e guloseimas. Até hoje 
aquele ponto é muito movimentado por seus 
clientes. Felizmente, o imóvel permaneceu, 
em parte, com as originais linhas arquitetôni-
cas, paredes externas encimadas por cornijas 
que enfeitam e arrematam sua parte supe-
rior. Telhado estilo republicano, fechado por 
platibandas que o escondem, aparentemente 

em três águas. Esta fachada frontal e lateral 
está registrada no Cadastro do Patrimônio 
Histórico Municipal e sua preservação, pos-
sibilitará, se necessário, se for do interesse do 
proprietário, a construção de um prédio de 
quatro andares, conforme permite a legisla-
ção vigente, atrás desta fachada frontal e late-
ral, desde que preservada e restaurada. Neste 
momento já se aprovou a isenção de IPTU 
aos proprietários de patrimônios históricos já 
preservados pelo CONPHAAJ, isto é, aos in-
ventariados e/ou tombados. Para tanto com-
patibilizam-se as leis aprovadas. Planejam-se 
mais incentivos fiscais com a elaboração do 
novo Plano Diretor do município. Faz-se ne-
cessário que os proprietários zelem pela ori-
ginalidade das fachadas dos mesmos. Estas 
devem ser restauradas.

Tomaz de Aquino Pires*
é coordenador da Casa da Memória
Padre Gomes

Bar São João, sua memória e arquitetura

Sandra R. Ribeiro*

É com muito carinho que desejo a to-
dos (as) um Feliz Natal e um ótimo Ano 
Novo! Mesmo em meio a tanta triste-
za que ainda estamos sentindo por tudo 
que aconteceu no ano de 2020.
 Este natal será de renascimento. O signi-
ficado do natal é nascer, mas podemos di-
zer que renascemos e adquirimos uma nova 
experiência de vida com as caminhadas di-
árias que fizemos e aprendemos em 2020. 
Desejamos que 2021 venha repleto de mui-
ta saúde e de novas conquistas. Que chegue 
trazendo nosso primeiro sonho de consumo 
do ano. “A tão sonhada vacina!” Porque 
é através dela que vamos nos fortalecer e 
resgatar nossa saúde física e mental, nossa 
autoconfiança, nossa autoestima e, tudo que 
deixamos de fazer por conta da pandemia. 
Que possamos sair às ruas, encontrar pesso-
as, amigos, entes queridos à vontade! Sem 
medo de nos contaminar e, sem o “fantas-
ma” da Covid-19 nos perseguindo. 
O ano de 2020 ficará registrado em nossa 
história para sempre como o ano que nos 
deixou, exaustos, paralisados, isolados, 
perdidos, apreensivos sem saber direito 
o que ia acontecer com nossas vidas. Foi 
um ano de muita superação e resiliên-
cia. Tivemos que buscar forças sabe lá 
de onde, para enfrentarmos uma guerra 

que de repente estourou no mundo, de-
nominada Coronavírus. Muitas pessoas 
perderam suas vidas, outras conseguiram 
vencer as batalhas, digo batalha, porque 
a guerra ainda não acabou, mas continu-
amos firmes lutando contra à Covid-19. 
Porém, agora com uma solução vinda 
junto com a vacina, estamos enxergando 
uma luz brilhante no fim do túnel. Foi 
difícil e demorado para entendemos o 
que estava acontecendo. Todos os nos-
sos sentimentos se misturaram, e, já não 
sabíamos quem éramos e o que estáva-
mos sentindo. “Simbolicamente falando, 
fomos jogados dentro de um enorme li-
quidificador com a marca Coronavírus. 
Nossas alegrias; prazer; projetos; afetos; 
angústias; ansiedade; medos; risos; cho-
ro; felicidade; trabalho; dinheiro; ami-
gos e parentes; nossos entes queridos.” 
Enfim, lá dentro ficou tudo misturado 
durante o ano de 2020. E nós estávamos 
perdidos, desejando voltar a respirar no-
vamente, e se perguntando, “Quem sou 
eu?” E é isto que estamos fazendo agora, 
juntando o que restou de nós para dar-
mos continuidade a nossa vida, dessa 
vez mais fortes e conscientes.
Vamos comemorar a chegada de 2021! O 
fim do ano é sempre um bom momento 

para pensarmos um pouco sobre a vida, 
lembrar das maravilhas que temos a agra-
decer e também tudo aquilo que ficou para 
trás e, que nunca mais voltaremos a fazer, 
ou se fizermos será de forma diferente por 
conta do aprendizado que adquirimos.
 Segundo especialistas, ainda preci-
samos ter cautela nas comemorações, 
usar máscara, não ficar perto de aglo-
merações, lavar às mãos sempre e usar 
o álcool em gel. Dessa forma, nos pro-
tegemos e protegemos o outro. Precisa-
mos ser realistas e lembrar que tem um 
outro à nossa frente, pensar que se não 
agirmos conscientes podemos pagar um 
preço alto. E sabe qual é esse preço? A 
culpa! A liberdade é sua, mas neste caso 
é preciso respeitar e cuidar do outro.
Toda nova etapa deve ser comemora-
da, ganhamos uma ótima oportunidade 
de eliminar tudo que já não nos é útil e 
fútil e repensarmos em novas atitudes, 
novos caminhos a seguir, traçar metas e 
objetivos para nossas vidas e assim ob-
termos mais espaços para vivermos no-
vas alegrias. Refletir sobre nossos atos 
e fazer o melhor que pudermos sempre. 
Lembrando que não somos perfeitos, 
mas perfectíveis e isso nos ajuda a bus-
car estratégias para darmos o melhor de 

nós e vivermos em paz.
Que este ano chegue primeiramente nos 
trazendo muita saúde, coragem e atitude 
para conseguirmos passar com serenidade 
o que vier pela frente. Agora mais fortes. 
Somos seres humanos em desenvolvi-
mento dotados de inteligência, e, é essa 
inteligência que contribui para sabermos 
como agir em momentos de alegria, dor, 
doenças, conflitos e situações que muitas 
vezes nos faz perder o equilíbrio e provo-
car discórdia entre pessoas. A inteligência 
emocional nos permite: Perceber (auto-
confiança), Entender (automotivação), e 
Regular (Empatia e sociabilidade). E que 
nunca percamos a vontade de ler, pois a 
leitura nos traz conhecimento e conheci-
mento é poder! Lembrando que informa-
ção nem sempre é conhecimento.
Parabéns pelas conquistas! E que possa-
mos continuar evoluindo e aprendendo 
a sermos pessoas melhores.
Um forte abraço e obrigada a todas as 
pessoas que leram os artigos que escre-
vi durante o ano.

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ 
Plantão Psicológico - CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884

2021 chegando!
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Estado de SP classifica Jaguariúna como uma das 
cidades com menor risco de contaminação da Covid-19
Grande maioria das cidades da região fazem parte da mesma classificação

O Governo do Estado 
de São Paulo divulgou em 
1º de dezembro uma lista 
com 62 municípios paulis-
tas que apresentam maio-
res taxas de aumento de 
internação e ocupação de 
leitos por pacientes conta-
minados pelo coronavírus. 
Há municípios de todas as 
regiões do estado. 

As regiões com os ín-
dices mais alarmantes em 
relação a óbitos, de acordo 
com o governo, são a Bai-
xada Santista, no litoral, 
com 7,9 óbitos a cada 100 
mil habitantes, e Araçatu-
ba, no coração do estado, 
com 5,3 óbitos a cada 100 
mil habitantes na atua-
lização até o dia 28. Em 
relação às internações, as 
regiões com maior índice 
são a Grande São Paulo, 
com 48 internados por 100 
mil habitantes; São José 

do Rio Preto, noroeste do 
estado, com 44 internados 
por 100 mil habitantes; e 
mais uma vez a Baixada, 
com 42 internados por 100 
mil habitantes.

Em reunião com os pre-
feitos, o Governador João 
Doria (PSDB), reforçou a 
parceria com os municí-
pios e pediu a ampliação 
de testagem, rastreamen-
to de casos confirmados e 
suspeitos.  A reunião tam-
bém teve a participação do 
Vice-Governador Rodrigo 
Garcia e dos Secretários 
de Estado Jean Gorinch-
teyn (Saúde), Marco Vi-
nholi (Desenvolvimento 
Regional), Patricia Ellen 
(Desenvolvimento Eco-
nômico) e Flavio Amary 
(Habitação). Para o Go-
vernador, a colaboração 
dos prefeitos é fundamen-
tal para que o Plano São 

Qualidade de vida

meração de pessoas”, de-
clara Doria.

De acordo com o Secre-
tário de Saúde, a ampliação 
das taxas de testagem é uma 
arma para monitoramen-
to e controle da pandemia. 
Diagnósticos positivos pre-
cisam ser acompanhados de 
rastreamento das pessoas 
que tiveram contato com o 
paciente, mesmo assinto-
máticas.

O Secretário de De-
senvolvimento Regional, 
por sua vez, pediu para 
que as Guardas Civis e a 
Vigilância Sanitária dos 
municípios sejam rígidos 
para coibir aglomerações 
em ambientes públicos 
e privados. A solicitação 
foi reforçada pelo Vice-
-Governador, uma vez 
que eventos irregulares e 
desrespeito às normas de 
distanciamento social po-

dem ter facilitado a reace-
leração do contágio entre 
jovens e adultos.

O Governo deve ga-
rantir apoio da Vigilância 
Sanitária Estadual a ações 
municipais e aumento de 
operações na Grande São 
Paulo, interior e litoral. A 
Polícia Militar também 
pode ser acionada pelas 
equipes locais para garan-
tir a segurança de fiscais, 
principalmente em ações 
noturnas.

Os municípios em 
atenção possuem mais de 
70 mil habitantes e apre-
sentam, segundo a atua-
lização mais recente do 
Plano São Paulo, ocupa-
ção média de leitos acima 
de 75% ou aumento de 
internações em mais de 
10%, na comparação dos 
últimos sete dias com o 
mesmo período anterior.

Paulo de controle da pan-
demia e flexibilização de 
atividades permita novas 
progressões em janeiro.

“Em nome da preserva-
ção da vida, vamos preci-
sar muito da cooperação 
de todos assim como já 
obtivemos ao longo dos 
meses, mas especialmente 
neste final do ano. Reco-

nhecemos que as pesso-
as estão cansadas dado o 
longo período dessa pan-
demia. Mas, até a chega-
da da imunização com as 
vacinas, não temos outra 
arma senão a proteção 
com máscaras, uso de ál-
cool em gel e higienização 
das mãos, com distancia-
mento social e evitar aglo-

As cidades monitoradas para reforço no controle da pandemia são:
1. Americana
2. Araraquara
3. Araras
4. Arujá
5. Atibaia
6. Barretos
7. Barueri
8. Bauru
9. Bebedouro
10. Caçapava
11. Caieiras

12. Caraguatatuba
13. Carapicuíba
14. Catanduva
15. Cosmópolis
16. Cubatão
17. Diadema
18. Embu das Artes
19. Ferraz de Vasconcelos
20. Franca
21. Francisco Morato
22. Franco da Rocha

23. Guaratinguetá
24. Guarujá
25. Guarulhos
26. Indaiatuba
27. Itanhaém
28. Itapecerica da Serra
29. Itapetininga
30. Itapeva
31. Itapevi
32. Itapira
33. Itaquaquecetuba

34. Itatiba
35. Jaboticabal
36. Jacareí
37. Jandira
38. Leme
39. Lins
40. Mairiporã
41. Marília
42. Mogi das Cruzes
43. Mogi Guaçu
44. Ourinhos

45. Paulínia
46. Pindamonhangaba
47. Piracicaba
48. Poá
49. Presidente Prudente
50. Ribeirão Pires
51. Salto
52. Santa Bárbara d’Oeste
53. Santana de Parnaíba
54. São Carlos
55. São José dos Campos

56. Sorocaba
57. Sumaré
58. Suzano
59. Taubaté
60. Ubatuba
61. Valinhos
62. Votorantim

IVAIR OLIVEIRA
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Prefeito Gustavo Reis anuncia novo secretário 
de Desenvolvimento Econômico e social

Simone Sia deve assumir 
voluntariamente o Fundo de 
Solidariedade em Artur Nogueira

O atual secretário, Waldir de Oliveira, pediu exoneração do cargo do chefe do executivo

Gestão 2021-2024

O prefeito reeleito de 
Jaguariúna Gustavo Reis 
(MDB) anunciou, na tar-
de desta quinta-feira, 10, 
o nome do novo secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e So-
cial. O empresário Lucio 
Tomasiello assume a pasta 
para o mandato de 2021-
2024.

O novo secretário, que 
é morador de Jaguariúna, 
traz na bagagem uma vas-
ta experiência com o co-
mércio e com a indústria. 
No seu currículo acumula 
funções de Diretor Co-
mercial e Diretor Admi-
nistrativo e Financeiro de 
grandes indústrias do Es-
tado de São Paulo.

O prefeito Gustavo 
Reis desejou boas-vindas 
ao novo comandante da 
secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
e afirma que a nova linha 
de trabalho deve ser foca-
da na retomada econômica 
do pós-pandemia, na busca 
por novas indústrias e em-
presas e, principalmente, 

na geração de empregos e 
oportunidades. “Conheço 
o Lucio Tomasiello, confio 
no seu trabalho e na sua 
competência. É uma pes-
soa que tem grande trânsi-
to na FIESP e, além disso, 
o seu irmão é vice-presi-
dente da Samsung Brasil. 
Tenho certeza que a Secre-
taria está em boas mãos”, 
afirma.

“Essa é apenas nossa 
primeira ação na busca 
pelo desenvolvimento e 
pelo progresso. Vamos 
trabalhar para que o povo 
de Jaguariúna tenha bons 
empregos e mais oportu-
nidades”, destaca o man-
datário.

De acordo com o se-
cretário Lucio Toma-
siello, essa é a sua maior 
e mais desafiadora missão 
de vida.  “Primeiramen-
te, dizer que fiquei muito 
honrado com o convite. 
O prefeito Gustavo Reis 
deixou bem claro o que 
espera do nosso trabalho e 
posso garantir que vamos 
trabalhar incansavelmente 

para atingir os objetivos. 
Jaguariúna tem um poten-
cial econômico enorme e 
um povo muito guerreiro 
e trabalhador”, diz.

Lucio assume o lugar 
de Valdir Oliveira, que 
era o chefe da pasta desde 
o início do governo Gus-
tavo Reis. “Agradeço ao 
Valdir pelo trabalho de 
sucesso que ele desenvol-
veu ao longo desses anos. 
Com ele, Jaguariúna ob-
teve grandes resultados e 
avançou muito no campo 
econômico. Desejo muita 
sorte nesta nova jornada”, 
afirma o prefeito. 

Essa é a primeira novi-
dade anunciada pelo pre-
feito para o seu novo man-
dato. No início da semana, 
os secretários municipais 
entregaram de forma co-
letiva os seus cargos para 
o chefe do Executivo Mu-
nicipal, de maneira onde 
o mandatário tem mais 
liberdade para formar a 
nova equipe de primeiro 
escalão da gestão 2021-
2024.

Simone Sia Rissato será 
a presidente do Fundo de 
Solidariedade no próximo 
mandato do Executivo no-
gueirense. A função deve 
ser exercida de maneira to-
talmente voluntária e, por 
isso, a advogada não rece-
berá remuneração. Após 
aceitar o convite do filho 
e prefeito eleito Lucas Sia 
(PSD), ela assume o cargo 
a partir de janeiro de 2021.

 Formada em Letras, 
Pedagogia e Direito, a fu-
tura presidente já trabalhou 
como professora e direto-
ra. “Sempre tive bastante 
contato com as famílias 
nogueirenses. Conheci de 
perto os problemas de al-
gumas delas e digo que 
toda dificuldade enfrentada 
por pais e mães transparece 
nas escolas através dos es-

Prefeito reeleito Gustavo Reis e novo secretário de Desenvolvimento, Lucio Tomasiello

tudantes”, conta.
 De acordo com Simone, 

a entidade filantrópica visa 
auxiliar a parte da popula-
ção menos favorecidas em 
Artur Nogueira. “São essas 
pessoas vulneráveis que o 
Fundo Social irá acolher 

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO 

Muitos beneficiários de 
aposentadoria e pensão 
do INSS, inclusive em 
casos de aposentadorias 
por invalidez, possuem 
altos descontos em seus 
salários e não sabem que 
a lei autoriza que não 
seja feita determinada 
retenção. Vamos analisar 
por partes. Primeiro deve-
mos entender quais são os 
descontos que são indevi-
dos por ocasião do paga-
mento dos proventos. O 
imposto de que estou fa-
lando trata-se do Imposto 
de Renda. Muitas vezes o 
aposentado ou pensionis-
ta recebe um relevante va-
lor em sua aposentadoria, 
mas no final o valor acaba 
reduzindo muito em fun-
ção desses descontos. Ou-
tros ainda possuem apo-
sentadoria e outra renda 
de trabalho, ao somar os 

dois valores, na hora de 
acertar na declaração pas-
sam meses pagando o im-
posto de renda que talvez 
nem seja justo. Mas quan-
do não cabe a incidência 
de imposto de renda? 
Aqueles que se aposenta-
ram ou recebem pensão, 
e sejam portadores de 
algumas doenças graves 
elencadas na lei 7.713/88, 
estão desobrigados de 
contribuírem com o Im-
posto de renda em rela-
ção à sua aposentadoria 
ou pensão, inclusive apo-
sentadoria por invalidez. 
Algumas dessas doenças 
são até comuns em nos-
so meio. Veja quais são: 
AIDS (Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida), 
Alienação Mental, Car-
diopatia Grave, Cegueira, 
Contaminação por Ra-
diação, Doença de Paget 

em estados avançados, 
Doença de Parkinson, Es-
clerose Múltipla, Espon-
diloartrose Anquilosante, 
Fibrose Cística (Muco-
viscidose), Hanseníase, 
Hepatopatia Grave, Ne-
fropatia Grave, Neoplasia 
Maligna, Paralisia Irre-
versível e Incapacitante, 
Síndrome de Talidomida e 
Tuberculose Ativa. Exis-
tem pontos que precisa-
mos de atenção. O Laudo 
médico deve ser confir-
mado pelo perito médico 
oficial e deve conter vá-
rios detalhes da doença, 
como quando contraiu, se 
existe controle, sua irre-
versibilidade dentre ou-
tras. Uma boa notícia é 
que você poderá obter de 
volta os últimos 5 anos 
recolhidos indevidamen-
te. Vale a pena consultar 
um especialista. 

Por - Wagner Brito
Gestor Previdenciário

OAB/SP 256.159
E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br

Posso desistir da minha aposentadoria  

Simone Sia Rissato tem 54 anos 
e é nogueirense. Casada com o 
delegado seccional Américo Sidnei 
Rissato, ela é mãe de 1 filho, o 
prefeito eleito Lucas Sia

e abraçar. É um trabalho 
muito especial e essa será 
nossa missão do bem”, de-
fende a advogada.

Indagada sobre como 
deve ajudar o povo, ela é 
objetiva e enumera algu-
mas maneiras. “Precisa-
mos captar recursos vin-
dos do Governo Estadual 
e Governo Federal através 
de projetos sociais. Dessa 
forma, conseguiremos me-
lhorar a qualidade de vida 
das pessoas mais carentes”, 
afirma. 

E pontua, “vamos pro-
curar firmar, também, 
parcerias com indústrias, 
comércios e instituições 
em geral que se sintam 
motivados a fornecer uma 
condição mais digna para 
aqueles que não têm opor-
tunidades”.

Agência SALA é agência do ano pelo prêmio 
Recall e conquista 4 troféus no Festgraf

A SALA, agência de 
publicidade sediada em 
Jaguariúna, conquistou o 
prêmio inédito de Agên-
cia do Ano pelo Prêmio 
Recall, realizado em 
Sorocaba, além de qua-
tro troféus no FestGraf, 
organizado pela APP de 
Ribeirão Preto. Ao todo, 
foram três ouros, três 
pratas e cinco bronzes 
nas duas premiações

Entre os trabalhos 
premiados no Recall 
estão “Estrela Cutter”, 
brinde de Natal da mar-
ca de jeans focada no 
segmento country, ouro 
em Promocional; “O 
Isolamento não é para 
todos”, para Renctas 
e “Hífen de Distan-
ciamento”, para Cross 
Experience, Prata em 
Impresso e Gráfico, res-
pectivamente; e “Não 
se Cale”, para FEAC, 
“Novembro Azul”, para 
Matera, e “Horse Thru”, 
para a GA, bronze em 
Impresso, Gráfico e So-
cial Media, nesta ordem.

Já no Festgraf, as pe-
ças premiadas foram o 
Coraçãovírus, criado para 
a Farmasíntese, farmácia 
de manipulação, bronze 

na categoria “Mascote”, 
e “Folia de Folhas”, para 
a escola infantil Primeira 
Estação, bronze em De-
sign, prata em Mídia Ex-
terior e ouro em Material 
Gráfico.

“Tivemos um ano 
intenso. A pandemia 
tomou conta dos notici-
ários, mas outros fatos 
que merecem atenção 
do público continua-
ram acontecendo, como 
o tráfico de animais, o 
preconceito, a violência 
doméstica. Nós olha-
mos para este outro lado 
e tiramos daí também 
ideias que foram bem 
recebidas pelos nossos 
clientes, pelo público e, 
como os prêmios agora 
mostram, pela crítica”, 
comenta André Rafa-
nhin, diretor de criação 
da SALA.

“É o primeiro ano que 
participamos do Festgraf, 
e ver nossos trabalhos 
tendo o reconhecimento 
em um festival que reúne 
agências de todo o Brasil 
é algo que me motiva ain-
da mais a fazer coisas di-
ferentes e assertivas para 
nossos clientes”, comen-
ta Felipe Eugênio, diretor 

de arte.
2020 marca também 

a quarta participação 
da SALA no prêmio 
Recall. Para Leopoldo 
Azevedo, Sócio-pro-
prietário da agência: “É 
um prazer ver que os no-
mes nas fichas técnicas 
dos jobs só aumentam. 
Começamos com dois 
e hoje já temos um time 
literalmente campeão 
assinando as peças e co-
locando seus corações 
e mentes para trabalhar 
naquilo que amam. Para 
mim, acima de tudo, é 
um sonho se realizan-
do”, declara.

Quem fala mais so-
bre isso é o outro sócio-
-fundador da empresa 
de comunicação, Fábio 
Wanderley. “Em menos 
de uma década, já esta-
mos fazendo história na 
publicidade da região, e 
a ideia é seguir mostran-
do que temos profissio-
nais de alto nível atuan-
do aqui. Cada vez mais, 
queremos fazer barulho 
e chamando a atenção 
não só para a SALA, 
mas para o mercado de 
propaganda do interior 
paulista”, aponta.
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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)

Moro em Jaguariúna desde que nasci. Vi a cidade crescer – desde que era uma vi-
lazinha (“como que um pequeno presépio”, como escreveu o saudoso poeta Bega) até 
se tornar esta cidade progressista e pujante. Vi chegar o esgoto, a água tratada, o asfal-

to. Vi o pontilhão ser derrubado. As indústrias chegando. A cidade de braços abertos a 
todos que aqui chegam procurando novas oportunidades. Foi aqui que construí minha 

vida e minha família, minha história, minha carreira. Recebi muito desta cidade. Dos meus amigos. E, 
de repente, brotou um sentimento de gratidão e de necessidade de retribuição.

Ações isoladas de ajuda aos necessitados, aqui e ali, são muito proveitosas. Mas, a ação política pode 
ser muito mais eficaz. Então resolvi me meter nesta empreitada. Com o apoio da minha família e de 
meus amigos, decidi me candidatar. Foi minha primeira vez. 

A campanha toda foi feita na minha casa, pela internet: meu filho, minha filha, meu genro, minha 
nora, meus quatro netos, meu gato e a direção geral da minha esposa (a Olga, o amor da minha vida). E 
o apoio dos amigos, é claro. Não consigo andar pelas ruas devido a um problema físico (até ganhei uma 
bengala nova, mas não adiantou muito...), então só fiquei em casa. 

Sou funcionário público municipal (concursado) há 35 anos. Vinte e cinco anos como médico. 
Atendo cerca de 600 pessoas a cada mês, nos postos de saúde da cidade (mas fiquei três meses de 
licença obrigatória, antes da eleição). Conheço muita gente, e muita gente me conhece. Então o que 
fiz? Expus minha vida. Contei minha história. Essa foi minha campanha. Prometi tratar a política de 
maneira séria – como tudo o que fiz na minha vida. Não tenho experiência com administração públi-
ca. Estou estudando. 

O que posso prometer, sem medo de errar, é honestidade, trabalho sério, empenho. Não tenho preten-
sões pessoais (considero-me absolutamente realizado profissionalmente e como pessoa). 

Ganhei muito de Deus e de Jaguariúna. Quero retribuir, usando minha experiência de vida, meu 
conhecimento de Jaguariúna, e este amor arraigado que sinto por nossa gente e nossa cidade, junto 
com profissionalismo e seriedade como instrumentos para promover o bem comum. Só isso. Agra-
deço imensamente os votos recebidos e espero (com a graça de Deus) estar à altura da confiança 
em mim depositada.

O que dizem os eleitos, ou reeleitos
Silva Dr. Júnior

A campanha com a pandemia foi muito 
diferente, mas assim como eu tinha traça-
do na primeira, em 2016, essa também foi 

uma campanha do ponto de vista de conver-
sar com as pessoas. Falei do meu mandato, das 

coisas que fiz e apresentei, além das propostas para o próximo 
mandato. Tivemos que reinventar.

Antes dessa campanha tinha um sentimento por parte de 
algumas pessoas e, na internet, fizeram campanha para não 
reeleger vereadores. Essas pessoas estavam preocupadas em 
tirar voto, mas a população, a cada ano, esta mais madura e 
realmente sabe, nesse momento, separar o joio do trigo.

A população acabou fazendo essa avaliação do que eu 
apresentei e viu as coisas das quais corri atrás. Isso pesou na 
hora do voto. Acredito que meu trabalho na Câmara acabou 
tendo um peso muito grande nessa questão da reeleição. O 
resultado foi gratificante, as pessoas reconheceram o trabalho 
feito.

Discurso todo mundo faz, milagre todo mundo diz que faz, 
mas eu quero ver na hora de trabalhar. O mandato do verea-
dor é muito poderoso. Você tem a garantia que vai chegar em 
qualquer lugar em nome da população e é uma questão muito 
importante.

A população pode esperar de mim a mesma disposição que 
tive no primeiro mandato de retornar reivindicações em qual-
quer área. Vou honrar os votos e continuar com o mesmo pi-
que de 2016 para construir uma Jaguariúna cada vez melhor.

Gestão 2021-2024

Eleitores foram às urnas no domingo, 15, e escolheram os parlamentares para os próximos quatro anos

Ação Solidária do 
Lar dos Velhos de 
Pedreira sorteia 
um veículo pela 
Loteria Federal
O Lar dos Velhos Flamí-
nio Maurício, por meio de 
sua diretoria e voluntários, 
está desenvolvendo uma 
Ação Solidária em prol 
da entidade onde deve ser 
sorteado, pela Loteria Fe-
deral, um veículo Mitsu-
bishi ASX 2.0 4x4, Ano 
2011, modelo 2012. O 
sorteio acontece no dia 19 
de dezembro
Segundo o presidente do 

Lar, Luis Flores, o veículo 
foi doado para a institui-
ção. “Pedimos para que a 
população tenha uma ati-
tude voluntária e participe 
do sorteio adquirindo seu 
número aqui na secretaria 
do Lar ou ligando para os 
telefones: (19) 3893-2127 
ou 3853-2137, que nossos 
representantes estarão le-
vando até o interessado”, 
pede Flores.

Ação Solidária

DIVULGAÇÃO 
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McDonald’s Jaguariúna recebe primeiro 
grafite dentro das instalações da rede
O grafite foi realizado na Praça McDonald’s

Grafite realizado por Gustavo Nénão

DIVULGAÇÃO Em parceria com Gus-
tavo Nénão, o McDo-
nald’s Jaguariúna recebeu 
o primeiro grafite dentro 
das instalações da rede 
de fast-food. Natural de 
Campinas, o grafiteiro 
tem uma relação grande 
com o McDonald’s, pois 
é embaixador da Casa Ro-
nald McDonald Campinas, 
uma instituição que atende 
crianças e jovens em trata-
mento oncológico. 

A ponte ligou este tra-
balho foi o contato de 
Nenão com o franqueado 
Saltini. “Ele como sem-
pre, visionário, já previu 
a construção do Mc com 
uma proposta inovadora, 
mesmo antes da pande-
mia, mas já trazendo esse 
conceito de espaço aberto, 
uma área onde as pessoas 
possam usufruir ao ar li-
vre”, comenta o grafiteiro.

O conceito do grafite 
surgiu por meio de conver-
sas onde ambos alinharam 
suas expectativas. A ideia, 
de acordo com Nenão, foi 
manter na proposta a loco-
motiva, que é uma referên-

cia no município. “Traba-
lhar essa linguagem que a 
gente acredita que é o fu-
turo. Onde não existe pre-
conceito, onde as pessoas 
podem conviver indepen-
dente da cor, da idade, do 
sexo”, explica.

O grafiteiro ressalta ain-
da que a arte tem uma pe-
gada jovem, colorida e ale-
gre, como é a proposta do 
McDonald’s. Este trabalho 
também está muito na li-
nha de trabalho de Nenão 
que já trabalhou com mui-
tas empresas utilizando a 
arte para comunicar com 
transformação e causar im-
pacto na vida das pessoas.

Sobre Nenão
Nenão foi eleito, recen-

temente, o melhor artista 
brasileiro da Europa na 
premiação “Best of Brazil 
European Awards 2020”. 
“É um marco. É muito gra-
tificante conquistar o mun-
do, principalmente a Eu-
ropa que tem um mercado 
muito competitivo. Poder 
representar o Brasil e nos-
sos valores é muito maior 
que o troféu”, comemora.

CULTURA
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Por Jarbas Favoretto, MTb 32.511 –12/2020Turismo Paulista

APROVEITEM A OCASIÃO
Nestes dias que antecedem a posse de no-

vos prefeitos, com novos planos e novas vi-
sões, é bom aproveitar a oportunidade e sepa-
rar o seu setor de Turismo de outros setores, 
principalmente do esporte que nada tem a ver 
com o Turismo, mesmo este sendo transver-
sal. O Turismo passou a ser coisa séria para 
nossas cidades, que o digam os novos 140 
municípios que estão recebendo anualmente 
verba especifica para este setor.

Não importa se é uma Secretaria ou um 
Departamento. O importante é que o seu 
‘chefe’, ‘encarregado’ ou ‘diretor’ seja in-
dependente, sem ficar subordinado a quem 
nada entende de Turismo. 

TREM DA REPÚBLICA
Ligando a cidade de Itu com a cidade de Salto vamos 

ter um bom Trem Turístico a partir de 20 de dezembro.
Aliás, a inauguração será nos dias 20, 21 e 22 de de-

zembro com preços promocionais: Vão cobrar apenas 
R$15 mais 1kg de alimento, cobrança que vai toda ela 
para entidades assistenciais daquelas cidades.

A seguir, teremos saídas diárias às 9h e às 14h30, 
mas então os preços serão de R$77, R$87 e R$101, de-
pendendo de escolher uma das três categorias: conven-
cional, turística ou boutique. As agências de turismo 
credencias estarão vendendo as passagens.

A operadora responsável é a “serraverdeexpress”, a 
mesma que opera os famosos trens turísticos do Paraná. 

TRAJETO ITU – SALTO
Embora os sites de ambas as prefeituras 

nada divulguem a respeito, a inauguração do 
Trem Turístico da República vai favorecer 
a cidade de Itu e a cidade de Salto, ambas 
estâncias turísticas do Estado de São Paulo. 
Trata-se de um projeto que vem sendo fala-
do e desenvolvido por cerca de vinte anos e 
que, agora, vem de ser concretizado graças às 
ações da ‘Serra Verde Operadora’.

A operadora presta excelentes serviços no 
trem turística que faz o trajeto Curitiba-Para-
naguá durante várias décadas. O Trem da Re-
pública percorre 8 km em trilhos exclusivos, 
o que lhe permite adotar outros horários con-
forme for a demanda. Os serviços nos vagões 
tem Guias de Turismo.

CIDADE DE SALTO (SP)
Salto é uma cidade encan-

tadora que oferece aos visi-
tantes um produto turístico 
singular, onde a natureza e as 
raízes históricas do povo pau-
lista se entrelaçaram.

As paisagens diferenciadas 
possibilitam diversas aborda-
gens educativas e lúdicas em 
diferentes lugares aprazíveis 
para o descanso e lazer dos 
visitantes.

Os turistas que chegam em 
Salto são surpreendidos pelos 
atrativos naturais localizados 
ao longo do Rio Tietê e pelos 
belos conjuntos arquitetôni-
cos construídos entre os sécu-
los XIX e XX. Visite Salto.

PATROCÍNIO PAULISTA
Na região de Franca desponta uma cidade 

agradável, de clima tropical e cercada por ou-
tras boas cidades. Outrora chamada Vila do 
Patrocínio do Sapucaí, hoje tem o nome de 
Patrocínio Paulista.

Nos tempos dos Bandeirantes, o lugar era 
propício para o garimpo de diamantes e os ga-
rimpeiros é que deram origem à cidade. Por 
eles, o lugar era tido como um verdadeiro pa-
raíso terrestre.

Hoje, é uma cidade que cuida com carinho 
de suas festas tradicionais e de seu potencial 
turístico, por isso recebeu o título oficial de 
“Município de Interesse Turístico”. Visite Pa-
trocínio Paulista.



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

12 de dezembro de 2020economia
7

Brasileiros comprometem em média 17% da renda  
com financiamento imobiliário, revela estudo inédito  
da Serasa Experian

Os brasileiros compro-
metem em média 17% da 
renda com financiamen-
to imobiliário, segundo 
mostra um estudo inédito 
da Serasa Experian reali-
zado em setembro deste 
ano. As informações, que 
têm como base os dados 
do Cadastro Positivo, re-
velam que a faixa etária 
que menos destina parte 
dos rendimentos a esta 
modalidade financeira é 
daqueles entre 51 e 60 
anos (15,9%), seguida por 
de 36 a 50 anos (16,2%). 
Os jovens de até 35 anos, 
apesar de comprometerem 
20,1% da renda, possuem 
um nível de pontualidade 

de 85,9%, resultado acima 
da média dos pagamentos 
em dia de cartão de cré-
dito e empréstimos pes-
soais. No geral, a pontu-
alidade de pagamento do 
financiamento imobiliário 
é de 86,5%.

“Observamos um com-
prometimento maior da 
renda dos jovens porque 
eles ainda estão entran-
do ou se consolidando no 
mercado de trabalho, o 
que faz com que seus sa-
lários normalmente sejam 
inferiores às demais fai-
xas etárias. Porém, a pon-
tualidade acima de mo-
dalidades mais comuns, 
como cartão de crédito, e 

a baixa inadimplência do 
setor imobiliário na análi-
se geral demonstram que 
a compra de um imóvel 
é algo muito bem plane-
jado pelo brasileiro. Com 
o passar dos anos, a ren-
da aumenta, as parcelas 
se mantêm ou diminuem 
e aí o comprometimento 
também cai”, diz o eco-
nomista da Serasa Expe-
rian, Luiz Rabi.

O Centro-Oeste é a 
região com a maior pe-
netração desta modalida-
de de crédito (11,5%). O 
Sul aparece na sequên-
cia (10,9%) e se destaca 
entre os mais pontuais 
(87,8%). 

Brasileiros de 36 a 50 
anos são os que mais 
fazem financiamento 
imobiliário

Ainda segundo Rabi, 
a penetração dos finan-
ciamentos imobiliários 
tem aumentado no Bra-
sil, chegando a 7,6% em 
setembro/20. O maior 
volume está entre os bra-
sileiros de 36 a 50 anos 
– nesta faixa etária, o 
parcelamento dos imó-
veis é semelhante ao de 
automóveis (12,0% e 
12,2%, respectivamente). 
Os mais jovens, de até 35 

anos, aparecem na sequ-
ência (7,6%). Entre eles, 
a compra de apartamen-
tos e casas ultrapassa o 
consignado.

Rabi comenta que “o 
mercado de crédito imo-
biliário brasileiro está 
começando a seguir em 
direção a um padrão que 
existe em países desen-
volvidos, nos quais este 
tipo de financiamento é 
bem presente”. 

Metodologia
A partir das informa-

ções da base de dados 

do Cadastro Positivo da 
Serasa Experian, o levan-
tamento inédito consi-
derou uma fotografia de 
setembro dentro de uma 
amostra de 1,2 milhão 
de pessoas que utilizam 
algum produto financei-
ro em todo o país para 
identificar o comporta-
mento dos brasileiros em 
relação ao financiamento 
de imóveis como: repre-
sentatividade, pontuali-
dade e comprometimento 
da renda, com visões por 
faixa de renda, idade, e 
regiões do Brasil.

Conheça as novas colunistas da Gazeta
Moradoras e empresárias de Jaguariúna no setor da econômia são as novas colunistas do jornal
Juliana

Com cerca de 15 anos 
de experiência em agên-
cia bancária, a consultora 
financeira Juliana Vilas 
Boas reside em Jaguari-
úna há 12 e tem carreira 
consolidada no setor. Pro-
prietária da JGF Soluções 
Financeiras, Juliana é ca-
sada, tem duas filhas e di-
vide a rotina familiar com 
sua profissão. A JGF So-
luções Financeiras presta 
consultoria para empre-
sas e pessoas físicas. 

A consultora explica 
que o agente bancário 
oferece ao cliente o me-
lhor plano dentro de sua 
meta e não do que real-
mente o cliente precisa. 
Por isso, ela conta que 
acabou se desligando de 
agências para começar 
ensinar as pessoas sobre 
este nicho.

“Existem muitos in-
vestimentos além daque-
le ofertado no banco, por 
exemplo. E não que seja 

um investimento ruim, 
mas é o que banco ofere-
ce e o banqueiro precisa 
vender”, explica. “Se você 
trabalhasse em uma loja 
com um estoque de cami-
seta verde e dono falasse 
que para ofertar a verde, 
que era a melhor e mais 
bonita e que você ia ga-
nhar x reais pelas vendas. 
O que você ia vender? A 
camiseta verde”, compara. 

Ao começar a enten-
der o mecanismo por trás 
das vendas, Juliana teve 
a coragem de se desligar 
de uma instituição e en-
frentar novos desafios. 
“Hoje eu não ganho nem 
metade do que ganho no 
banco, mas para chegar 
nesse ponto eu me estru-
turei”, explica.

“Eu fali não fazendo 
tudo que eu falava para as 
pessoas fazerem”, relata 
Juliana. Nesse momento 
da sua vida, Juliana e seu 
marido, por conta de uma 
crise no mundo todo em 

2015, sofreram alta redu-
ção em seus salários. 

A consultora conta 
que precisou vender car-
ro, negociar dívidas, mu-
dar suas filhas do colégio 
particular para a rede pú-
blica, entre outros. “Tive 
que me reestruturar total-
mente”, relata.

A crise de Juliana e 
família não durou um 

mês, durou cerca de dois 
anos. “A gente tem que 
se prevenir, porque uma 
crise não vai pegar você 
prevenida. Ela não avisa 
quando vai chegar”.

Juliana saiu de Limeira 
e há anos reside em Ja-
guariúna. Limeira é uma 
cidade muito maior e, de 
acordo com a consultora, 
tudo era bem diferente. “A 

saúde aqui é muito boa. A 
escola municipal atende 
muito bem e nada deixa a 
desejar, as professoras são 
excelentes”, comenta. “As 
pessoas costumam recla-
mar mas não tem atitude 
de melhorar”, acrescenta.

Edilaine Alves
A jaguariunense Edi-

laine vem de uma família 
que sempre trabalhou na 
área do comércio. Como 
não poderia ser diferen-
te, Edilaine começou a 
prestar serviço na área 
da beleza e manteve seu 
salão de beleza por oito 
anos, cuidando de seus 
ganhos e fazendo seu 
próprio faturamento.

Por vários fatores, 
deixou a área, começou 
cursar Administração e 
entrou na área de crédi-
to e cobrança. Por meio 
de um estudo na região, 
lançou no município um 
atendimento diferencia-
do para o pequeno e mé-

dio empreendedor. “Fa-
zemos cobrança tanto 
na área da pessoa física 
quanto jurídica”, conta.

Atualmente a Eip As-
sessoria Crédito e Co-
brança atua Jaguariúna, 
Pedreira e Santo Antônio 
de Posse e toda a região, 
chegando a nível Brasil. 
“Cobramos desde um tí-
tulo de promissória, che-
que, contrato, execução, 
parte judicial e extraju-
dicial e trabalho com a 
pessoa física”, explica.

“A pessoa física pode 
vir aqui, consultar o 
nome dela e a gente faz 
propostas para o credor 
dela. Ou, por meio do 
Código do Consumidor 
inibição desses aponta-
mentos para que ela pos-
sa recompor um estru-
tura financeira e possa 
seguir a vida dela com 
os pagamentos de for-
ma que cabem no bolso 
dela”, detalha a adminis-
tradora.

“Eu fali. As pessoas pensam que nunca 
passei por uma dificuldade, mas eu fali”

As pessoas reclamam daqui porque não 
conhecem cidade maior

As pessoas confundem cartão de crédito 
com ter crédito

Juliana Vilas Boas Juliana Vilas Boas Edilaine Alves

Juliana Vilas Boas Edilaine Alves
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Começando com Battlefield 
3. Lançado em 2011, esse 
premiado game é um FPS 
(First Person Shooter) que 
já ganhou diversos prêmios, 
como o de Melhor Áudio 
no BAFTA Video Games 
Award.  Foi desenvolvido 
pela DICE e publicado pela EA 
Games, e está disponível de graça 
pela Prime Gaming, serviço incluído 
na assinatura do Amazon Prime. Basta 
resgatá-lo na Origins (catálogo de jo-
gos de PC da EA Games). Além des-
se, outros 37 jogos estarão disponíveis 
gratuitamente no mês de dezembro na 
Amazon Prime Gaming. Vale a pena 
conferir. 

Cave Story, jogo de 2004, lançado 
pela Epic Games, é um Metroidvania 
(jogos assim consistem em leva e trás 
de itens para prosseguir no jogo). O 
personagem deste jogo acorda sem me-
mória de como chegou nesta caverna e 
conforme for explorando vai recupe-
rando a memória.  

From The Shadows desen-
volvido e distribuído pela Ga-
magora ICOM, é um jogo 
recente lançado em 27 de 
novembro de 2020, na Ste-
am. É um game cooperativo 
com puzzles, em que o joga-
dor e mais um amigo tentarão 
passar por cenários com Puzzles 
diversos. 

Guardian Chronicle está disponí-
vel na Steam e no Android, foi desen-
volvido pela PixelCruise e distribuído 
pela LINE Games Corporation. O jogo 
é uma mistura de ação, estratégia e 
“Tower Defence” – quando o jogador 
precisa proteger algo de hordas de ini-
migos, através de caminhos pré-deter-
minados. 

The Raven Remastered está dispo-
nível para assinantes Xbox Live Gold. 

Este game foi desenvolvido pela 
King Art Game e lançado em 

março de 2018, para PS4, 
Switch, XOne e PC. Am-
bientado na Londres da dé-
cada de 80, uma tragédia as-
sola a cidade e as mais belas e 

queridas joias foram roubadas, 
por um criminoso chamado de 

Corvo. Este game é no formato point 
and click, ou seja, o protagonista vai 
onde o jogador clicar. 

Dream Watcher outro game que 
teve a estreia este ano e foi pouco divul-
gada. Trata-se de um game no formato 
Metroidvania com puzzles. Desenvolvi-
do pela Class of 2019-2020 e distribuído 
pela Campus ADN. Neste jogo o joga-
dor vai encarnar um Agente que tem a 
responsabilidade de livrar a biblioteca 
dos sonhos do caos que se instaurou 
nela. Está disponível pela Steam. 

Agora, a cereja do bolo, Hollow 
Knight, desenvolvido e distribuído 
pela Team Cherry, este jogo é muito 
mais que um besourinho bonitinho, é 

um Metroidvania com forte ins-
piração em Dark Souls, então 
dá para imaginar que de boni-
tinho não tem nada. O game 
tem versões para XOne, PS4, 
Switch e PC. O mundo de 
Hollow Knight é habitado por 

insetos antropomórficos atingi-
dos por um tipo de contaminação 

que os enlouqueceu. O protagonista 
carrega o nome do jogo, que tenta com-
bater a infecção que domina a cidade, 
mas após tantos ciclos de infecção não 
restou muito o que salvar. Mesmo as-
sim o “Knight” usará suas forças para 
salvar o pouco que resta desta cidade e 
dos seus habitantes. 

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

Dicas de games gratuitos disponíveis pra você 
curtir nesse fim de ano. 

Empresário do Estado perde R$70 mil com 
golpe no PIX

Tecnologia

Vigaristas fizeram contato por telefone e conseguiram os dados bancários da vítima; Polícia faz alerta 
sobre os riscos e cuidados

A tecnologia avança 
a cada dia e ferramentas 
com a finalidade de faci-
litar a rotina dos consumi-
dores são criadas. Porém, 
junto com as inovações 
vêm os perigos de cair na 
mão de criminosos e ter 
prejuízo, perdendo altas 
quantias em dinheiro.

O serviço de pagamento 
instantâneos PIX, desen-
volvido pelo Banco Cen-
tral está na mira de golpis-
tas e que já fazem vítimas 
em todo o País. Usuários 
estão perdendo até R$70 
mil com golpes, como é o 
caso de um empresário, de 
27 anos, morador da Gran-
de Vitória. Diante do cená-
rio, a polícia faz um alerta 
e pede cautela.

Especialista em Crimes 
Cibernéticos, Eduardo 
Pinheiro, explica que os 
principais golpes relacio-
nados ao PIX são feitos 
por meio de armadilhas 
virtuais. “Elas são enca-
minhadas por e-mail, em 
propagandas de mensa-
gens instantâneas e tam-
bém pelas redes sociais. 
Induzem a vítima a acre-
ditar que é uma mensagem 
de seu banco e fazem ela 
clicar em um link”, exem-
plifica.

Assim que clicam no 
link, as vítimas são di-

recionadas para páginas 
clonadas do banco ou 
para formulários, que têm 
como objetivo a captura 
de dados pessoais. 

O empresário que foi 
vítima afirma que recebeu 
um telefonema de bandi-
dos que se passaram por 
representantes do PIX e 
ofereceram que ele ca-
dastrasse a chave de um 
determinado banco. Acre-
ditando nos criminosos, 
a vitima foi direciona-
da para um site que era 
idêntico ao da instituição 
bancária. Lá, concluiu o 

processo fornecendo os 
dados necessários para a 
efetivação do golpe.

“O site era parecido 
com o do banco, fui ingê-
nuo. Primeiro transferiram 
da minha conta R$4,900 e 
depois mais R$65 mil, por 
meio de uma guia de bole-
to. Eu não tinha limite no 
PIX”, conta o empresário, 
que preferiu não ser iden-
tificado. 

Ele afirma que tenta, 
junto a um processo ad-
ministrativo com o banco, 
o ressarcimento do valor. 
“Se o banco não aceitar, 

vou entrar com processo 
via judicial. Acredito que 
tenho chances”, diz.

O titular da Delega-
cia de Crimes Ciberné-
ticos (DRCC), Brenno 
Andrade, alerta que os 
golpes com o PIX devem 
aumentar. “Todo tipo de 
tecnologia, os criminosos 
querem se aproveitar e, 
muitas vezes, as pessoas 
caem por falta de aten-
ção. A gente recomenda 
o cuidado ao clicar em 
links que podem levar a 
ambientes onde é preciso 
inserir dados”, destaca.

UniFaj e Administração 
Municipal firmam acordo 
para concessão de descontos 
aos estudantes de Pedreira

O prefeito de Pedrei-
ra, Hamilton Bernardes 
Junior, assinou acor-
do de cooperação com 
o Centro Universitário 
de Jaguariúna (UniFaj), 
para a concessão de des-
contos aos estudantes 
pedreirenses. O benefí-
cio é válido tanto para 
aqueles que irão ingres-
sar na UniFaj em 2021, 
quanto para aqueles que 
já estão matriculados em 
um curso de graduação. 

“Para alunos ingres-
santes, que vão come-
çar o curso, os descon-
tos podem chegar até a 
30% nas mensalidades”, 

revela a secretária de 
Educação Mariangela 
Rodrigues. 

Os estudantes mo-
radores de Pedreira in-
teressados no desconto 
da mensalidade devem 
procurar pelo Departa-
mento Responsável que 
atende nas dependências 
do Acessa Pedreira, lo-
calizado na Rua Miguel 
Sarkis, nº 61, Parque 
Industrial (ao lado do 
Terminal Rodoviário), 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h 
às 16h30, até o dia 21 de 
dezembro de 2020. Falar 
com Marilda Kleeberg.
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Agrociência brasileira desenvolve fórmula inédita no 
mundo para o manejo do greening na citricultura

Uma pesquisa inédita, 
desenvolvida recentemente 
pela renomada agrociência 
brasileira, resultou numa 
fórmula para o controle 
eficaz dos ataques do gree-
ning, que há muito prejudi-
ca severamente a citricultu-
ra, no Brasil e no mundo.

Foi nos laboratórios do 
Centro de Citricultura do 
Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC), localiza-
do em Cordeirópolis, que 
a bióloga e pesquisadora 
Dra. Simone Cristina Pic-
chi, criadora da startup Cia-
Camp, de Araras, encontrou 
respaldo técnico e um espa-
ço compartilhado no IAC, 
para crescer e desenvolver, 
de maneira mais rápida e 
colaborativa. A pesquisa 
culminou em um produto 
inédito, comercializado sob 
a forma de um fertilizante. 
A CiaCamp foi a primeira 
startup do IAC, visando le-
var a transferência da tecno-
logia desenvolvida no Insti-
tuto para o setor agro.

O estudo no IAC, sob a 
liderança da pesquisadora 
Alessandra Alves de Sou-

za, resultou na utilização do 
conhecido princípio ativo, 
que se mostrou mais eficaz: 
o N-acetilcisteína – (NAC) 
– uma substância usada tan-
to como expectorante, como 
também suplemento alimen-
tar para humanos, por ser 
um eficiente antioxidante. 
A Dra. Simone Cristina Pic-
chi, que integrou o grupo de 
pesquisas do IAC, sobre o 
entendimento do mecanis-
mo da patogenicidade das 
bactérias Xylella fastidiosa e 
Xanthomonas citri, relata so-
bre a ação da molécula NAC 
na neutralização das colônias 
bacterianas causadoras das 
doenças amarelinho e tam-
bém do cancro cítrico.

Os primeiros experimen-
tos do NAC agrícola foram 
realizados para controle do 
amarelinho e cancro cítrico 
em pomares paulistas, cujos 
resultados “foram por de-
mais animadores, feitos em 
estágio adiantado da doen-
ça”, afirma a Dra Simone, 
acrescentando que a equipe 
de trabalho, liderada pelo 
pesquisador do IAC Dr. 
Helvécio Della Coletta-Fi-

lho, verificou uma redução 
na incidência do amareli-
nho, provocando aumen-
to da produtividade – em 
quantidade e diâmetro dos 
frutos – inclusive nas laran-
jeiras sadias. Esses resulta-
dos positivos animou a bió-
loga Simone a se dedicar e 
acelerar o desenvolvimento 
de formulações para o ma-
nejo do greening, que, tam-
bém, trouxeram elevados 
benefícios ao processo de 
controle dessa doença, se-
gundo Simone.

O sucesso do NAC en-
sejou que CiaCamp viesse, 
por meio de licenciamento 
exclusivo, a deter direitos 
de introdução da tecnolo-
gia NAC, patenteada pelo 
IAC (Carta de Patente PI 
1101176-9 de 17/07/2018) 
na agricultura. Para tanto, 
a startup fez uma parceria 
com a empresa AMAZON 
AgroSciences, de São Car-
los/SP, para produzir e co-
mercializar o NAC como 
fertilizante sob a marca 
GRANBLACK, já dispo-
nível no mercado desde se-
tembro de 2019. Revelam 

os dirigentes da Amazon 
que, embora o foco inicial 
da empresa seja o controle 
do greening, já estudam a 
viabilidade de aplicação da 
tecnologia, em formulações 
diferentes, na eliminação 
do cancro cítrico nas plan-
tações do Sudeste/Sul e no 
amarelinho nos pomares do 
Nordeste. Outras culturas – 
como o milho, ameixa, uva 
e tabaco – também já estão 
recebendo, em formulações 
diversas, aplicações bem-
-sucedidas do fertilizante 
desenvolvido pela parce-
ria CiaCamp e Amazon 
AgroSciences.

Como funciona
Em forma de fertilizan-

te líquido, aplicado no solo 
ou nas folhas, o princípio 
ativo é levado até as bacté-
rias, exercendo o produto à 
função de “desentupidor” 
da planta, permitindo que 
ela desbloqueie os vasos e, 
ao mesmo tempo, volte a 
absorver plenamente os nu-
trientes e a retornar ao seu 
ciclo sadio de desenvolvi-
mento. Além de controlar o 

greening, o fertilizante pode 
evitar outras agressões, mas 
de origem ambiental, como 
calor, radiação ultravioleta 
e hídrico, devido a sua ação 
antioxidante.

Por ser sustentável, o 
produto evita a geração de 
resíduos e seus impactos 
ambientais. Pode, também, 
ser aplicado em associação 
com tradicionais defensivos 
até agora empregados. A 
tecnologia possibilita uma 
expressiva queda da severi-
dade do greening. “Não se 
trata de um remédio, mas 
sim, um suplemento para as 
plantas que não prejudica o 
solo, as folhas e os frutos. O 
NAC na agricultura é uma 
solução inovadora que já está 
beneficiando radicalmente o 
setor da citricultura nacional 
e mundial. É mais um gol da 
ciência agronômica brasilei-
ra”, comemora a Dra. Ales-
sandra Alves de Souza.

Os números do Greening 
no Brasil

O combate à forte pre-
sença de doenças na ci-
tricultura nacional é fun-

damental para o produtor, 
para a indústria e para a 
economia do País. No Bra-
sil, o greening afeta 18% 
dos estimados mais de 200 
milhões de pés de laranja 
e outros citros cultivados 
nas principais regiões pro-
dutoras – São Paulo, Minas 
Gerais e Paraná. De acordo 
com o Fundecitrus, o índice 
de quebra na produção da 
cultura na safra brasileira 
2017-2018 foi de 17%, sen-
do que 60% dessa quebra 
foram resultantes da ação 
de doenças.

O Brasil é o maior pro-
dutor mundial de suco de 
laranja, atendendo 80% da 
demanda. Suas exportações 
somaram, em 2019, perto 
de U$ 2 bilhões. E o cresci-
mento do consumo de suco 
de laranja no mundo deverá 
ser mais significativo ainda, 
neste e nos próximos anos, 
por ser considerado um 
produto que exerce função 
imunizadora contra doenças 
como a COVID-19.

Mais informações sobre 
o GRANBLACK, acesse:  
https://granblack.com.br/

“Mãos na massa”

O leilão virtual é um 
tipo de transação comer-
cial que acontece através 
da internet, sem a neces-
sidade da presença física 
de compradores, vende-
dores ou do produto a ser 
comercializado. É uma 
prática que vem sendo 
adotada com frequência 
no ramo do agronegócio 
especialmente com o lei-
lão de gados.

Como funciona o leilão 
virtual?

O leilão virtual é or-
ganizado por empresas 
e sites especializados 
no assunto que também 
fazem a divulgação do 
evento apresentando o 
dia, a hora e o canal de 
transmissão.

Os animais disponí-
veis são separados em 
lotes e filmados para 
facilitar a escolha e me-
lhorar a experiência do 
futuro comprador. Além 
disso, são listadas as 
características de cada 
animal com informações 
coletadas por um técnico 
da área.

No dia e hora mar-
cados, o comprador en-
tra na página onde está 
ocorrendo o leilão, faz 
um cadastro, visualiza 
os lotes e faz a sua pro-

posta. Se ela for aceita, o 
comprador leva o animal 
seguindo as regras e trâ-
mites que são específicos 
de cada organizador.

O leilão virtual pode 
reunir vários tipos de 
animais, além de produ-
tos rurais para exposição 
e venda, e também pode 
ser específico quando 
oferece apenas animais 
com determinada carac-
terística como gado de 
corte, gado reprodutor, 
produtor de leite e outros.

É importante procurar 
essa informação no car-
taz de divulgação ou en-
trando em contato com o 
organizador do evento.

Principais vantagens 
do leilão virtual
• Praticidade para o 
comprador na hora de 
adquirir um animal ou 
produto já que ele não 
precisa se deslocar até o 
evento. Basta acessar o 
leilão pela internet (redes 
sociais ao canal oficial do 
leilão) na data agendada 
e dar o seu lance;
• O leilão virtual atrai in-
teressados de qualquer lu-
gar, ampliando a possibi-
lidade de novos negócios;
• O comprador tem 
acesso prévio aos ani-
mais que serão leiloa-

dos, uma vez que fotos 
e vídeos das peças ficam 
expostos para aprecia-
ção alguns dias antes do 
evento;
• Baixo custo para os 
vendedores tanto em 
relação ao transporte 
quanto à manutenção 
dos animais durante a 
exposição;
• Os animais ficam me-
nos estressados porque 
não precisam ser deslo-
cados de um lugar para 
outro e nem têm contato 
direto e frequente com 
várias pessoas.

A segurança é outro 
tópico a ser destacado já 
que desde o cadastro há 
uma rigorosa avaliação 
dos participantes assim 
como todas as mensa-
gens são criptografadas 
dentro de um ambiente 
cem porcento seguro.

O leilão virtual, espe-
cialmente o leilão de ga-
dos, já é uma realidade 
em todo o Brasil e se tor-
nou uma maneira eficien-
te de fechar novas par-
cerias dentro do negócio 
rural. A tendência é que 
esse tipo de evento cresça 
cada vez mais, uma vez 
que oferece diversas van-
tagens para vendedores e 
investidores.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

SUCESSÃO FAMILIAR:  
EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO 

E PRODUTORES RURAIS

LEILÃO VIRTUAL

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

agronegócio
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Semanalmente o Engenheiro Agronômo Carlos Rosin escreve artigos para a Gazeta Regional sobre temas 
relacionados a manejo de solos, culturas e outras informações de utilidade para o Produtor do Agronegócio. Neste 
primeiro artigo, Rosin fala de uma notícia sobre o trabalho da Dra. Simone Cristina Picchi, bióloga e pesquisadora 
do IAC criadora da startup CiaCamp, de Araras. O trabalho em referência trata sobre o manejo do Greening.

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

MIGUEL DOMINGOS DOS SANTOS e 
MARIA MÉRCIA DOS SANTOS FER-
REIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
assistente de manutenção, solteiro, nas-
cido em SÃO VICENTE DO SERIDÓ, 
PB, no dia 19 de abril de 1993, residente 
e domiciliado na Rua Alegria da Encar-
nação, Nº 422, Jardim Bom Retiro (Nova 
Veneza), SUMARÉ, SP, filho de JOSÉ 
MIGUEL DOS SANTOS e de JULIETA 
DOMINGOS DOS SANTOS. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, monitora infantil, 
solteira, nascida em PETROLÂNDIA, PE, 
no dia 12 de setembro de 1996, residente 
e domiciliada na Av. Cruzeiro do Sul, Nº 
521, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de MANOEL NOVO DOS 
SANTOS e de MARIA ROSILEIDE SIL-
VA FERREIRA. 

VILSON TRINDADE MEIRA e FABIA-
NE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, funcionário 
público estadual, solteiro, nascido em 
ASSAÍ, PR, no dia 20 de janeiro de 1985, 
residente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de JOSÉ MARIA MEIRA 
e de MARIA LAZIR TRINDADE MEI-
RA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do 
lar, divorciada, nascida em WENCES-
LAU BRAZ, PR, no dia 01 de setembro 
de 1983, residente e domiciliada a Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de IVETE RIBEIRO DA 
SILVA. 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA e APA-
RECIDA DE LOURDES BARBOSA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, operador 
de máquina aposentado, solteiro, nascido 
em NOVA GUATAPORANGA, SP, no 
dia 19 de outubro de 1958, residente e do-
miciliado na Rua Thomaz Jasso, Nº 490, 
Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de JONAS PEREIRA DA SILVA e de 
MARIA RODRIGUES DA SILVA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, do lar, soltei-
ra, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 11 
de outubro de 1963, residente e domicilia-
da na Rua Thomaz Jasso, Nº 490, Jardim 
Dona Irma, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOÃO LINO BARBOSA e de DUZOLI-
NA ALEXANDRINA BARBOSA. 

CÍCERO VIANA DA SILVA e MADA-
LENA VIANA DA SILVA. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, metre, solteiro, 
nascido em SÃO BENEDITO, CE, no dia 
02 de janeiro de 1978, residente e domici-
liado na Rua Vereador Emílio Bergamas-
co Filho, Nº 78, Residencial Reserva da 
Barra, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIZ 
RODRIGUES DA SILVA e de MARIA 
VIANA DE PAIVA. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, cozinheira, solteira, nascida 
em SÃO BENEDITO, CE, no dia 05 de 
fevereiro de 1983, residente e domiciliada 
na Rua Vereador Emílio Bergamasco Fi-
lho, Nº 78, Residencial Reserva da Barra, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de SEBASTIÃO 
VIABA DA SILVA e de FRANCISCA 
LUNA DA SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 10 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
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