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“Traremos de volta o orgulho de ser 
nogueirense”, afirma futura chefe de 

Gabinete da prefeitura de Artur Nogueira
Mayra Barbosa será a chefe de Gabinete do próximo mandato do Executivo 

nogueirense. A futura gestora aceitou o novo desafio a convite do prefeito eleito 
Lucas Sia (PSD) e deve assumir o cargo a partir de janeiro de 2021.     Página 5

Prefeito Gustavo Reis 
e demais eleitos são 
diplomados 

Sessão Solene da Câmara entrega, 
pela primeira vez, Medalha 
Vereadora Adna Hossri Faria

O prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis, e sua vice, Rita 
Bergamasco, reeleitos para o 
mandato 2021-2024, além dos 
vereadores eleitos nas eleições 
municipais no dia 15 de novem-
bro e suplentes, foram diploma-
dos nesta sexta-feira, 18, pela 
Justiça Eleitoral. Este ano, de-
vido às restrições impostas pela 
quarentena do coronavírus, não 
houve cerimônia de diplomação 
presencial nem virtual. 

Segundo edital assinado pelo 
juiz da 333ª Zona Eleitoral de Pe-
dreira, Marcelo Forli Fortuna, os 
diplomas “serão expedidos, por 
meio do Sistema de Diplomação 
de Eleitos e Suplentes - Diplo-
mas, os diplomas dos candidatos 
eleitos e suplentes das eleições 
2020 do município de Jaguariúna, 
os quais ficarão disponíveis para 
emissão pelos interessados, na 
mesma data, no site do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de 
São Paulo”.                       Página 3     

A posse dos eleitos 
está marcada para 
o dia 1º de janeiro

IVAIR OLIVEIRA

Prefeito Gustavo Reis

Jaguariúna está entre 
as melhores da RMC no 
ranking do Programa 
Município VerdeAzul

Pela 10ª vez consecutiva, 
Jaguariúna obteve o selo do 
Programa Município Verde-
Azul (PMVA), concedido anu-
almente pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente. O selo tem o objeti-
vo de medir e destacar a efici-
ência da gestão ambiental nas 
cidades paulistas.

Página 3

Jaguariúna recebe selo do Programa Município VedeAzul
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Desejamos a todos
um Feliz Natal

A Câmara dos Vereadores de 
Jaguariúna entregou, pela primei-
ra vez, a Medalha Vereadora Adna 

Hossri Faria, em sessão solene. O 
decreto, de março de 2020, é da 
autoria da mesa diretora e tem o 

objetivo de indicar mulheres que 
se destacem na luta pelos direitos 
da mulher.                       Página 3

Orquestra Jovem Circuito 
das Águas de Amparo lança 
vídeo ‘Tecendo Histórias, 
Costurando Notas’

Página 6
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Férias, calor, alegria e diver-
são. Todos esses substantivos são 
sinônimos do verão, estação que 
costuma ser a preferida da garo-
tada em todo o País.

Um estudo feito na Univer-
sidade de Exeter (Inglaterra) e 
publicado pela revista Nature 
apontou que passar, pelo menos, 
duas horas por semana ao ar li-
vre promove o bem-estar e mais 
disposição, sobretudo no verão. 

A pesquisa mostra que os resul-
tados são ainda mais expressi-
vos quando a caminhada é feita 
na praia ou em áreas verdes. A 
pesquisa foi divulgada em 2019, 
mas, evidentemente, se aplica a 
qualquer tempo.

O período, no entanto, é re-
pleto de perigos que deman-
dam atenção redobrada de pais 
e cuidadores, como riscos de 
afogamento, queimadura solar, 

desidratação, micoses de pele e 
outros. Ainda mais em período 
da pandemia, onde é necessário 
adotar cuidados extras em rela-
ção a higiene e distanciamento 
social. 

Ou seja, este verão deve ser 
cheio de desafios por conta do 
Covid-19. Faça escolhas certas. 
Prefira sempre lugares abertos e 
ventilados, longe da aglomera-
ção.

EDITORIAL
Verão, crianças 

e pandemia
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Tomaz de Aquino Pires*

O jornal “A Comarca” de Mogi-Mirim con-
ta como o Pe. Mariano celebrou com brilhan-
tismo a Semana Eucarística em Jaguari de 02 
a 09 de julho de 1944.  Nessa semana a igreja 
esteve enfeitada em seu altar com  bandeiras, 
flores  e enfeites, orações e pregações em mis-
sas diárias , comunhão através de planejamen-
to cuidadoso. Este iniciou-se com uma Consa-
gração da Paróquia ao Imaculado Coração de 
Maria. Sua belíssima imagem foi recebida pelo 
povo às margens do Rio Jaguari. Ali chegou 
procissão fluvial com 11 botes ornamentados 
e iluminados conduzindo a Rainha da Sema-
na Eucarística. Esta foi a imagem que depois 
percorreu todas as casas da Vila que também 
foram visitadas pelo pároco. Seguiu depois 
pelos sítios e fazendas. Este trabalho persis-
tente, cuidadoso e apostólico foi realizado pe-
las Missionárias de Jesus Crucificado. Nesta 
semana Eucarística houve 2.000 comunhões, 
número elevado para uma paróquia pequena, 
considerando a dificuldade de transportes e a 
supressão de horários especiais de trens.  “A 
Comarca” narra nas edições de 02 e 23/07 tal 
programação e solenidades respectivamente.  
Considerou o número de sacerdotes presentes 
durante a semana, dando a sua contribuição 
para as confissões ou para esplendor do culto. 

No final desta semana houve dia especial para 
as comunhões Gerais: dia 06-Crianças, dia 
07- Senhoras, dia 08-Moças, dia 08-  Homens. 
Esta última foi à meia noite do sábado, dia 08 
de julho, noite fria e de ventos e foi celebrada 
por S. Exª Revma, D.Paulo de Tarso Campos. 
O correspondente do jornal comenta sobre a 
presença do Sr. Bispo: “testemunho patente de 
especial consideração para com o seu ardoro-
so pároco”. O locutor dos Congressos Euca-
rísticos Nacionais, Mons. Dr. Manuel Correia 
de Macedo, passou a semana aqui fazendo as 
pregações. Todo dia às 15h00 havia a visita ao 
SSmo Sacramento em Exposição Solene. Às 
19h00 Reza Solene com a recitação do Rosá-
rio e cântico, em latim, das Ladainhas de N. 
Senhora.  Pregação e Bênção do SSmo Sacra-
mento. No dia 09, domingo, houve Missa às 7, 
às 9 e às 10h30m. Esta última foi Missa Canta-
da e precedida pelo hasteamento das bandeiras 
do Brasil e Pontifícia. Recepção do Prefeito 
de Mogi-Mirim. Presença das Irmandades do 
SSmo Sacramento de Pedreira e da Cruzada 
Eucarística de N.Sra.  das Dores de Campinas, 
Amparo e Mogi-Mirim. Mons. João Batista 
Lisboa, pároco em Amparo e vigário forâneo 
foi o celebrante da Missa Campal solene e o 
oficiante da triunfal Procissão Eucarística que 

aconteceu às 14h30m. ”A impressão era de 
que estávamos diante de um verdadeiro Con-
gresso: um Anhangabaú, evidentemente em 
proporções reduzidas” Pleno comparecimen-
to de todas as irmandades religiosas com seus 
uniformes e insígnias. As casas da Vila foram 
todas ornamentadas com festões, bandeiras 
pontificiais e nacionais, escudos de diversos 
Congressos Eucarísticos, bandeirolas, quadros 
alegóricos, flores, vasos de folhagem, tapeça-
rias. O informante de Jaguari escreveu: “Pare-
cia que as casas estavam sorrindo pelas suas 
janelas enfeitadas.” As Irmãs Religiosas orga-
nizaram Exposição catequética no Salão Paro-
quial. Uma Missionária explicava aos visitan-
tes o significado dos quadros expostos. Após a 
magnífica e piedosa procissão houve brilhante 
alocução pelo referido clérigo, e Bênção so-
lene do SSmo. A Banda União Santa Cecília 
de Mogi-Mirim abrilhantou a procissão e fez 
concerto no coreto da Praça Umbelina Bueno, 
à noite. Moradores antigos da localidade afir-
maram que Jaguari nunca assistira a solenida-
de e a festejos nas proporções dessa Semana 
Eucarística. Que trabalho de Evangelização!!!

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Uma semana eucarística 
no velho Jaguari  

João Rodrigues*

Estamos nas duas últimas semanas do 
ano, momento importante para se fazer uma 
retrospectiva deste ano de 2020, verificar os 
erros e acertos e, principalmente, colocar a 
cabeça para funcionar em busca dos sonhos 
e desejos para o ano de 2021. 

Como líder empresarial a primeira coi-
sa que me vem a mente é a posse e gestão 
que será feita pelos eleitos pelo povo nesta 
Eleição Municipal de 2020. Eles que serão 
os responsáveis por cuidar de nossa cidade, 
então tenho o desejo que cuidem de nossa 
cidade com muito zelo, que ela permaneça 
fiel a seu slogan Bonita por Natureza e que 
Brilha, que continue a nos proporcionar uma 
educação de qualidade e uma saúde eficien-
te, oportunize empregos, pois assim podere-
mos ter renda e consequentemente fazermos 
as compras no comércio local. 

Que como cidadãos, possamos ajudar os 
novos governantes, lhes fornecendo ideias, 
dicas, sugestões e sendo fiscais quando en-
contrarmos coisas que possam ser melho-
radas, pois nossa cidade tem um potencial 
enorme, não é a toa que leva o nome de Ja-
guariúna a Cidade das Oportunidades, e de-
sejo que ela continue crescendo e se desen-
volvendo de maneira sustentável, que nossos 
políticos estejam conscientes que o voto que 
lhes foi conferido pelo cidadão, tem a fina-
lidade de nos representar,  que se pautem na 
Lei e na Justiça brasileira e não na famosa 
“Lei de Gerson”, tenham postura consciente 

de que seus atos interferem diretamente na 
vida do cidadão e por isto a responsabilidade 
é grande.

Que em 2021 possamos voltar a ter cres-
cimento econômico, com o fortalecimento 
de nossas empresas de forma criativa e ino-
vadora, gerando emprego e melhor renda a 
todos os colaboradores.

No novo ano, com o aprendizado que 
obtivemos neste 2020, com certeza muitas 
mudanças ocorrerão, mais serviços com-
partilhados, fortalecimento das associações, 
vendas pela internet num ritmo maior, me-
lhoria da logística, encontros presenciais, 
além da realização de muitos eventos, pois o 
povo esta com saudade.

Mas o maior Sonho e Desejo de todo ci-
dadão com certeza é um só: A chegada da 
Vacina que nos imunizará perante o COVID 
19, assim como novos remédios que inibi-
rão este vírus, já vejo a alegria das pessoas 
tomando a primeira dose e principalmente a 
segunda dose, vejo os números estatísticos 
dos infectados diminuindo, e o sorriso das 
pessoas voltando, por poderem voltar a se 
abraçar e se cumprimentar, e aos poucos ir-
mos nos livrando das famosas máscaras.

Se no final de 2019, todos nós faziamos 
planos,  e os mesmos foram bruscamente 
transformados com o anuncio do vírus, ima-
gino agora que estamos para nos imunizar, o 
quanto de planos, sonhos  e desejos as pes-
soas estão neste período arquitetando, mas 

fica aqui o ALERTA, coloque os mesmos no 
Papel, pois só assim eles acontecerão.

Na ACI que lidero, estamos ansiosos pela 
retomada dos cursos presenciais, dos nossos 
eventos no teatro, de finalmente colocar-
mos no dia a dia de 7 mil alunos da cidade a 
CULTURA EMPREENDORA, o tão sonha-
do curso do EMPRETEC, podermos retomar 
o programa LIDER, que com certeza irá ser 
um divisor de águas para o circuito, além 
de levarmos a região toda Feiras mostrando 
as belezas de nossas cidades, bem como o 
enorme potencial de nossas empresas.

Para mim que sou empreendedor e que 
sempre se pauta nas 10 CCEs (Caracterís-
ticas do Comportamento Empreendedor), e 
como muitos dizem um visionário, já sinto 
estes acontecimentos acontecendo e novas 
lideranças surgindo e se qualificando, bem 
como o tema ECONOMIA CIRCULAR sen-
do constantemente falado nas rodas de con-
versa das pessoas.

O meu desejo especial em 2021 e que as 
pessoas comecem a perceber a importância 
da família e das pessoas no seu dia a dia e o 
quanto de oportunidade surgem, para aque-
les que perseguem seus sonhos e desejos, a 
você Leitor um FELIZ 2021 e Xô Covid-19!

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

Empreendedor do Bem

Sonhos e desejos para 2021

Wagner Brito (*)

Muitos ao se depararem com a efetiva 
aposentadoria, se arrependem da mesma, 
e por diversos motivos. Alguns porque 
acham que o valor é pouco, outros por-
que percebem que ao se aposentar com 
aposentadoria especial não poderão mais 
trabalhar no mesmo ramo e outros ain-
da porque entendem que, se esperassem 
mais um pouco, obteriam uma valor me-
lhor na aposentadoria, e  isso geralmen-
te é falta de planejamento. Quando não 
consultamos alguém da área corremos 
o risco de buscar o primeiro benefício 
da “prateleira” e acabamos nos arrepen-
dendo. Lembro que cerca de 70% dos 
benefícios concedidos pelo INSS são in-
feriores ao que a pessoa realmente tem 
direito, e isso não é pouco. Mas enfim, 
posso desistir de minha da aposentado-
ria? A resposta é depende. Depois que 
você efetivamente aceita a aposentado-
ria, não é mais possível reverter e desistir, 
somente podemos fazer revisões e essa é 
uma regra cercada de critérios técnicos 
que um bom profissional pode esclare-
cer. Devemos primeiro lembrar que os 
beneficiários são tanto os do INSS como 
os do Regime Próprio, aqueles estatutá-
rios que possuem um Fundo ou Instituto 
do ente, quer do município, do estado 
ou da União. Quanto aos do INSS, para 
caracterizar a desistência, o beneficiário 
não pode sacar o benefício, nem transfe-
rir para outra conta, nem sacar o FGTS e 
muito menos receber a primeira parcela. 
Quando fazemos isso fica caracteriza-
da nossa anuência com a aposentadoria 
e não será mais possível voltar atrás. A 
única coisa que podemos fazer nessa si-
tuação é pedirmos uma revisão e checar 
se os valores estão ou não corretos. Mas 
tem um detalhe, normalmente o INSS 
não corrige seu valor, nesse caso teremos 
que buscar auxílio de um profissional 
para ingressar com uma ação na Justiça 
e assim então obtermos o que realmente 
temos direito. Podemos verificar se foi 
considerado o PPP, o tempo especial, 
se todo o tempo foi incluído, se houve 
extemporaneidade, se todos os vínculos 
de carteira estão no CNIS, se falta algum 
tempo de carteira, se houve erro de cálcu-
lo, se o salário de benefício dos benefícios 
por incapacidade foram incluídos, se sua 
regra foi antes ou depois da Reforma da 
Previdência dentre tantas outras possibi-
lidades. Essas revisões prescrevem em 10 
anos, após esse prazo, só cabe algumas te-
ses revisionais. Fique atento e não aceite 
menos que sua melhor opção. 

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

Posso 
desistir da 
minha 
aposentadoria? 
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Prefeito Gustavo Reis e demais eleitos são diplomados 
A posse dos eleitos está marcada para o dia 1º de janeiro

Jaguariúna em foco

O prefeito de Jaguari-
úna, Gustavo Reis, e sua 
vice, Rita Bergamasco, 
reeleitos para o mandato 
2021-2024, além dos vere-
adores eleitos nas eleições 
municipais no dia 15 de 
novembro e suplentes, fo-
ram diplomados nesta sex-
ta-feira, 18, pela Justiça 
Eleitoral. Este ano, devido 
às restrições impostas pela 
quarentena do coronaví-
rus, não houve cerimônia 

de diplomação presencial 
nem virtual. 

Segundo edital assinado 
pelo juiz da 333ª Zona Elei-
toral de Pedreira, Marcelo 
Forli Fortuna, os diplomas 
“serão expedidos, por meio 
do Sistema de Diplomação 
de Eleitos e Suplentes - Di-
plomas, os diplomas dos 
candidatos eleitos e suplen-
tes das eleições 2020 do 
município de Jaguariúna, 
os quais ficarão disponíveis 

para emissão pelos interes-
sados, na mesma data, no 
site do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São 
Paulo”. 

Terceiro Mandato
O atual prefeito Gusta-

vo Reis (MDB) foi eleito 
pela terceira vez chefe 
do Executivo municipal 
de Jaguariúna, nas elei-
ções do dia 15 de novem-
bro. O emedebista obteve 

14.888 votos, totalizando 
49,24% dos votos válidos, 
para continuar à frente da 
Prefeitura para a gestão 
2021-2024. 

Esta é a terceira vitó-
ria de Gustavo Reis em 
Jaguariúna. Ele foi eleito 
prefeito pela primeira vez 
em 2008, para o mandato 
2009-2012, e pela segunda 
vez em 2016, para a gestão 
2016-2020. “A nossa mis-
são agora é ainda maior. 

Vamos colocar em práti-
ca tudo o que planejamos 
para os próximos quatro 
anos”, disse Gustavo Reis.

O plano de governo de 
Gustavo Reis tem foco nos 
cidadãos e no desenvolvi-
mento do município de Ja-
guariúna, com projetos que 
visam uma melhor quali-
dade de vida da população, 
sem perder de vista as de-
mandas de crescimento e 
inovação da cidade.

O prefeito de Jaguari-
úna, Gustavo Reis, con-
firmou mais sete nomes 
para compor o secreta-
riado municipal para o 
novo mandato, a partir 
de 1º de janeiro. Todos 
já integram a atual ges-
tão e foram confirma-
dos para permanecer em 
suas pastas na Adminis-

tração. Dos sete secretá-
rios, quatro são servido-
res públicos técnicos de 
carreira.

Foram confirmados: 
Rafael Blanco, Maria do 
Carmo de Oliveira Peli-
são, Fernanda Santana, 
Rômulo Vigatto, Cristi-
na Catão, Graça Santos 
e Rita Bergamasco, que 

também é vice-prefei-
ta. Na semana passada, 
Gustavo Reis já havia 
confirmado o nome do 
novo secretário munici-
pal de Desenvolvimento 
Econômico e Social, o 
empresário Lucio To-
masiello, que assumiu a 
pasta em substituição a 
Valdir Oliveira. 

Jaguariúna está entre as melhores da RMC no 
ranking do Programa Município VerdeAzul

Gustavo Reis confirma mais sete nomes para 
secretariado do próximo mandato

Pela 10ª vez consecu-
tiva, Jaguariúna obteve o 
selo do Programa Muni-
cípio VerdeAzul (PMVA), 
concedido anualmente 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente. O selo 
tem o objetivo de medir 
e destacar a eficiência da 
gestão ambiental nas cida-
des paulistas. 

A cidade subiu 27 po-
sições no ranking geral de 
613 municípios, passan-
do de 66º lugar, em 2019, 
para 39º neste ano. Entre 
as cidades da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), Jaguariúna ficou 
em 3º lugar – avançou 
duas posições em relação 
a 2019 –, atrás apenas de 
Americana e Itatiba.

Jaguariúna mais uma 
vez foi destaque no 
ranking por suas ações 
de gestão e proteção do 
meio ambiente. Entre es-
sas ações está o Programa 
Bacias-Jaguariúna, que 
prevê a conservação e re-
cuperação de mananciais.

As ações propostas 
pelo Programa Município 

VerdeAzul compõem as 
10 diretivas norteadoras 
da agenda ambiental local, 
abrangendo os seguintes 
temas estratégicos: esgoto 
tratado, resíduos sólidos, 
biodiversidade, arbori-
zação urbana, estrutura e 
educação ambiental, mu-
nicípio sustentável, gestão 
das águas, qualidade do 
ar, uso do solo e conselho 
ambiental. 

“O Programa Municí-
pio Verde e Azul estimula 
a elaboração e execução 
de políticas públicas estra-
tégicas para o desenvolvi-
mento sustentável do mu-
nicípio. Ele engloba vários 
temas estratégicos dentro 
da administração pública, 
o que comprova a estreita 
relação do meio ambiente 
com As demais áreas ad-
ministrativas, como saúde, 
educação, segurança, de-
senvolvimento econômico 
e social, entre outras. Esse 
resultado indica a eficiên-
cia da gestão de todos os 
pilares da administração 
pública”, comemora a di-
retora do Departamento de 
Agropecuária e Meio Am-
biente da Prefeitura, Aline 

Granghelli Catão. 

O programa
O Programa Município 

VerdeAzul publica anu-
almente o Ranking Am-
biental dos municípios 
paulistas com o Indicador 
de Avaliação Ambiental 
(IAA). Tal Indicador, dis-
ponível aos agentes públi-
cos e a toda a população, 
serve como instrumento 
auxiliar de promulgação 
e execução de políticas 
públicas ambientais, de 
acordo com as caracterís-
ticas locais específicas de 
cada município.

Lançado em 2007 pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secre-
taria de Estado do Meio 
Ambiente, o programa 
tem o objetivo de medir 
e apoiar a eficiência da 
gestão ambiental com a 
descentralização e valori-
zação da agenda ambiental 
nos municípios, estimulan-
do as prefeituras paulistas 
na elaboração e execução 
de suas políticas públicas 
estratégicas para o desen-
volvimento sustentável do 
Estado de São Paulo.

Jaguariúna recebe selo do Programa Município VedeAzul

IVAIR OLIVEIRA

Prefeito Gustavo Reis

DIVULGAÇÃO

Rafael Blanco (Juventude, 
Esportes e Lazer)

Rafael da Silva Blanco 
tem 36 anos, cursou Ad-
ministração e Psicologia e 
é o atual secretário de Ju-
ventude, Esportes e Lazer. 
Na secretaria, comandou a 
implementação de vários 
projetos, como o Proje-
to Campeões, o primeiro 
Campeonato de Futebol 
Feminino, a modernização 
dos campeonatos munici-
pais de futebol, a reaber-
tura das piscinas do Serra 
Dourada e a volta da Copa 
São Paulo de Futebol Jr.

Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão (Saúde)

Maria do Carmo de 
Oliveira Pelisão é a atu-
al secretária de Saúde de 
Jaguariúna. Iniciou sua 
trajetória profissional 
na cidade em 1992, por 
meio de concurso públi-
co, como agente de saúde. 
É especialista em Ges-
tão Pública de Saúde e 
Gestão Governamental e 
Responsabilidade Fiscal. 
Foi chefe de divisão ad-
ministrativa da Secretaria 
Municipal de Saúde, coor-
denando os serviços exis-
tentes. Também exerceu 
o cargo de diretora admi-
nistrativa, responsável por 
todas as áreas da pasta, 
gestão de pessoas, gestão 
interna, expediente, entre 
outras.

Fernanda Santana 
(Obras e Serviços)

Fernanda Angélica San-
tana Fernandes tem 40 anos 
e é servidora concursada da 
Prefeitura. Atual secretária 
municipal de Obras e Servi-
ços é natural de Jaguariúna. 
Iniciou no serviço público 
em 2012 como operado-
ra de máquinas. Também 
atuou no departamento ad-
ministrativo da Secretaria 
de Obras e foi diretora ad-
ministrativa da pasta. 

Rômulo Vigatto (Plane-
jamento Urbano)

Rômulo Augusto Arsu-
fi Vigatto tem 42 anos e é o 
atual secretário municipal 
de Planejamento Urbano 
de Jaguariúna. Nascido 
em Jaguariúna, é advo-
gado, mestre em Direito 
e professor universitário. 
Também foi assessor e di-
retor jurídico e secretário 
de Negócios Jurídicos na 
Prefeitura de Jaguariúna.

Cristina Catão (Educação) 

Cristina Pinto Catão 
Bonini Hosikawa tem 46 
anos e nasceu em Jaguari-

úna. É formada em Peda-
gogia, com especialização 
em Psicopedagogia e Ges-
tão Escolar Municipal. É a 
atual secretária municipal 
de Educação de Jaguariú-
na. Também foi professo-
ra, coordenadora pedagó-
gica, diretora de escola e 
diretora de departamento 
de Ensino Fundamental.

Graça Santos (Turismo 
e Cultura)

Maria das Graças Han-
sen Albaran Santos é a atu-
al secretária de Turismo e 
Cultura de Jaguariúna. Im-
plementou e criou a Escola 
das Artes, em Jaguariúna. 
É formada em Direito e 
pela Escola de Governo de 
São Paulo, com especia-
lização em administração 
pública. Possui 20 anos de 
vida pública, tendo atuado 
no Congresso Nacional, 
Assembleia Legislativa e 
Prefeitura de Jaguariúna. 

Rita Bergamasco (Meio 
Ambiente)

Rita de Cassia Siste Ber-
gamasco é vice-prefeita de 
Jaguariúna e secretária mu-
nicipal de Meio Ambiente. 
Natural de Jaguariúna, é ser-
vidora concursada da Pre-
feitura desde 1984, assisten-
te social com pós-graduação 
em Gestão Pública e mes-
trado em Políticas Públicas. 
Foi secretária de Assistência 
Social em Jaguariúna de 
1989 a 2008 e vereadora por 
dois mandatos (2009-2012 
e 2013-2016).

Confira quem são os secretários:
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Veterinária formada na UniFaj traz para 
Jaguariúna modelo de atendimento diferenciado
VetMóvel promove comodidade para os donos de pet

A veterinária Marina 
Hayar Del Poente saiu de 
São Paulo em 2014 para 
estudar no Centro Univer-
sitário de Jaguariúna (Uni-
Faj). Após formada, retor-
nou para o grande centro 
mas decidiu que era em 
Jaguariúna que gostaria de 
trabalhar e crescer na pro-
fissão.

Marina trouxe para a 
cidade um modelo de ne-
gócio que ainda não exis-
tia aqui, o VetMóvel, que 
atende os pets em domicí-
lio oferecendo serviços de 
consultas, vacinas, exames 
e diagnósticos com toda a 
facilidade, comodidade e 
conforto. É um serviço que 
oferece segurança, princi-
palmente neste período de 
pandemia.

“Com essa mobilidade, 
a gente consegue levar o 
atendimento veterinário 
para as zonas rurais. Quem 
não tem deslocamento, 

pessoas idosas e quem tra-
balha o dia todo, a gente 
consegue ir até a casa do 
cliente após o horário co-
mercial”, explica.

Já são dois anos que 
Marina atua com o Vet-
Móvel e conta que, prin-
cipalmente quem não 
tem locomoção, adotou a 
ideia. “E, com a pande-
mia, o modelo se adequou 
muito ao mercado. As pes-
soas ficando mais tempo 
em casa notam os animais 
com mais facilidade”.

Em caso de dois chama-
dos de urgência no mesmo 
momento, a veterinária 
explica que indica um de-
les para algum veterinário 
parceiro ou para o centro 
veterinário da UniFaj. “A 
vida do animal sempre em 
primeiro lugar. Se eu não 
posso, um outro colega 
deve fazer”, afirma.

Além de Jaguariúna, o 
VetMóvel realiza atendi-

mentos em toda a região. A 
equipe cresce gradualmen-
te e a veterinária visa em 
fazer, em breve, uma base 
fixa no município. “A cida-
de é muito próspera, muito 
receptiva. Percebi que ao 
longo desses anos, todos 
os comércios e estabeleci-
mentos que se abriam tinha 
sucesso, então eu acho que 
tem tudo para o negócio 
crescer junto com o muni-

cípio”, diz Marina.
“Acho que não sei o que 

faria se não fosse veteriná-
ria. Faço com muito gosto 
e quando a gente faz o que 
gosta nem parece que esta-
mos trabalhando. Gostaria 
de continuar minha carreira 
aqui e trazer minha família 
o mais próximo daqui para 
crescer junto. As pessoas de 
Jaguariúna me acolheram 
muito bem”, finaliza.

DIVULGAÇÃO

Marina Del Poente realiza atendimentos em domicílio

Jaguariúna é 
homenageada na 
Times Square

No sábado, 12, Ja-
guariúna foi homenage-
ada em uma das cidades 
mais famosas do mundo, 
Nova York. A campanha 
“Negócios são motores 
de sonhos”, da Stone, 
uma Fintech basileira de 
processamento de paga-
mentos, fez o nome do 
município brilhar nos 
painéis digitais da Nas-

daq, na Times Square.
A empresa atua nos 

meios de pagamentos no 
Brasil e fez a homena-
gem aos micro e peque-
nos empreendedores de 
219 cidades brasileiras, 
incluindo Jaguariúna. 
Essa homenagem é refe-
rente a estes empresários 
que compõem aproxima-
damente 30% do PIB.

Jaguariúna em foco

“É muito gratificante quando você consegue 
oferecer um serviço para toda a população 
em geral, para todas as classes sociais”

DIVULGAÇÃO

CIDADE DE OPORTUNIDADES
4por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br
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“Traremos de volta o orgulho de ser nogueirense”, afirma 
futura chefe de Gabinete da prefeitura de Artur Nogueira 

Mayra Barbosa será a 
chefe de Gabinete do pró-
ximo mandato do Execu-
tivo nogueirense. A futura 
gestora aceitou o novo de-
safio a convite do prefei-
to eleito Lucas Sia (PSD) 
e deve assumir o cargo a 
partir de janeiro de 2021. 

De acordo com ela, a 
Prefeitura de Artur No-
gueira encontra-se ex-
tremamente endividada. 
“Hoje, o orçamento está 
completamente compro-

metido com a dívida pú-
blica e uma folha de paga-
mento inchada”, exclama 
e aponta para um cenário 
complexo. 

Apesar das dificulda-
des, Mayra defende que 
possui as melhores expec-
tativas e que duas bandei-
ras serão fundamentais 
para gerir o Poder Execu-
tivo. “Vamos valorizar os 
funcionários públicos de 
carreira e dar um atendi-
mento humanizado à po-

pulação”, pontua. E acres-
centa, “essa administração 
trará de volta o orgulho de 
ser nogueirense”. 

Indagada sobre como irá 
melhorar a pasta, a futura 
servidora pública chama a 
responsabilidade para si e 
afirma que “o gabinete será 
o termômetro da gestão” e, 
além disso, frisa que saber 
ouvir será o grande dife-
rencial do mandato Lucas 
Sia e Davi da Rádio. “Fare-
mos um atendimento com 

respeito, carinho e verda-
de. Tenho certeza que isso 
tudo é o que a população 
pode esperar dessa gestão”, 
promete.

Mayra descreve que no 
atual processo de transição 
é possível perceber que o 
sentimento é de integração 
e ajuda mútua. “A vontade 
de fazer diferente e fazer a 
diferença é o que nos faz 
levar esperança de dias 
melhores para nossa cida-
de”, enfatiza. 

Região

Mayra de Souza Barbosa deve assumir o cargo em janeiro de 2021

Mayra de Souza Barbosa é natural de Cosmópolis e tem 40 anos. Casada 
com Danilo Barbosa, ela é mãe do Renato, Leonardo e da pequena Júlia

Secretários
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) confirmou 
mais sete nomes para 
compor o secretariado 
municipal para o novo 
mandato, a partir de 1º 
de janeiro. Todos já in-
tegram a atual gestão e 
foram confirmados para 
permanecer em suas pas-
tas na Administração. 
Dos sete secretários, qua-
tro são servidores públi-
cos técnicos de carreira. 
Foram confirmados: Ra-
fael Blanco (Juventude, 
Esportes e Lazer), Maria 
do Carmo de Oliveira Pe-
lisão (Saúde), Fernanda 
Santana (Obras e Ser-
viços), Rômulo Vigatto 
(Planejamento Urbano), 
Cristina Catão (Educa-
ção), Graça Santos (Tu-
rismo e Cultura) e Rita 
Bergamasco (Meio Am-
biente), que também é 
vice-prefeita. Na semana 
passada, Gustavo Reis já 
havia confirmado o nome 
do novo secretário muni-
cipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, 
o empresário Lucio To-
masiello, que assumiu a 
pasta em substituição a 
Valdir Oliveira.

Posse
No próximo dia 1º de 

janeiro, os prefeitos e ve-
readores, eleitos nas elei-
ções municipais de 15 de 
novembro, tomam posse 
de seus cargos. Em Jagua-
riúna, a cerimônia deve 
ser realizada no Boule-
vard do Centro Cultural, 
às 10h. Nesta sexta-feira, 

o prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis (PMDB), 
e os vereadores eleitos e 
suplentes foram diploma-
dos pela Justiça Eleitoral. 
Devido à pandemia de 
coronavírus, não houve 
cerimônia presencial nem 
virtual. 

Última do ano
Por falar em vereado-

res, os parlamentares de 
Jaguariúna realizaram na 
terça-feira, 15, a 30ª ses-
são ordinária do ano, a 
última de 2020. Devido à 
pandemia de coronavírus, 
o acesso do público não 
foi permitido, mas a reu-
nião foi transmitida pelo 
canal da Câmara Munici-
pal no Youtube.

Selo Verde Azul
Pela 10ª vez conse-

cutiva, Jaguariúna obte-
ve o Selo do Programa 
Município VerdeAzul 
(PMVA), concedido anu-
almente pelo Governo do 
Estado, com o objetivo de 
medir e destacar a efici-
ência da gestão ambiental 
nas cidades paulistas. A 
cidade subiu 27 posições 
no ranking geral de 613 
municípios, passando de 
66º lugar, em 2019, para 
39º neste ano. Entre as 
cidades da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), Jaguariúna ficou 
em 3º lugar – avançou 
duas posições em relação 
a 2019 –, atrás apenas de 
Americana e Itatiba.

Pagamento antecipado 1
A Prefeitura de Jagua-

riúna antecipou o paga-
mento do mês de dezem-
bro aos cerca de 2,3 mil 
servidores públicos mu-
nicipais. O pagamento, 
que normalmente é feito 
no dia 29 de cada mês, foi 
efetuado nesta sexta-fei-
ra, dia 18. Segundo a Se-
cretaria Municipal de Ad-
ministração e Finanças, o 
valor total é R$7 milhões. 
A Administração munici-
pal também antecipou em 
uma semana o pagamento 
de fornecedores.  A Pre-
feitura também pagou an-
tecipadamente a segunda 
parcela do 13º salário dos 
servidores, que pela le-
gislação deve ser feita até 
o dia 20 de dezembro. 

Pagamento antecipado 2
Segundo a Secretaria 

Municipal de Adminis-
tração e Finanças, essas 
antecipações fazem parte 
da política de valorização 
do funcionalismo muni-
cipal e, mesmo num ano 
de pandemia e de crise 
econômica, são possíveis 
graças às ações de auste-
ridade e responsabilidade 
fiscal adotadas pela ges-
tão do prefeito Gustavo 
Reis (MDB).

Recesso
A Administração de 

Jaguariúna entra em re-
cesso neste fim de ano. 
As atividades foram en-
cerradas nesta sexta, 18, e 
serão retomadas no próxi-
mo dia 04 de janeiro. No 
período, apenas serviços 
essenciais continuarão a 
ser realizados.

 Bastidores do poder

DIVULGAÇÃO

Sessão Solene da Câmara entrega, pela primeira 
vez, Medalha Vereadora Adna Hossri Faria

A Câmara dos Ve-
readores de Jaguariúna 
entregou, pela primeira 
vez, a Medalha Vereado-
ra Adna Hossri Faria, em 
sessão solene. O decre-
to, de março de 2020, é 
da autoria da mesa dire-
tora e tem o objetivo de 
indicar mulheres que se 
destaquem na luta pelos 
direitos da mulher.

A homenagem foi re-
alizada somente nesta 
data devido a pandemia, 
respeitando todos os pro-
tocolos sanitários contra 
o Covid-19. São as home-
nageadas: Roberta Irineu, 
Elaine Di Blasio, Helga 

Mazoli, Leontina Godoi, 
Lucia Rondelli e Camila 
Guerreiro.

A jaguariunense Cami-
la, advogada criminalista, 
foi indicada pelo vereador 
Silva. “Me senti extre-
mamente honrada por ter 
sido escolhida dentre tan-
tas mulheres que fazem a 
diferença em nossa cida-
de”, diz. A homenageada 
recebeu a Medalha das 
mãos do vereador e pre-
sidente da Casa, Walter 
Tozzi, também ex-aluno 
do Centro Universitário 
de Jaguariúna (UniFaj), 
o que para ela, também é 
uma grande honra.

Camila ainda acres-
centa que a Medalha brin-
da e reconhece toda a luta 
das muitas mulheres que 
deram até a vida para que 
hoje tenham direito de 
eleger seus representan-
tes. “De agora em diante 
outras mulheres também 
serão valorizadas por sua 
luta e engajamento na luta 
pelos direitos das mulhe-
res”, comemora.

O presidente da Câma-
ra afirma que a Medalha 
promove o destaque que 
a mulher merece na socie-
dade. “A força da mulher 
constrói uma sociedade 
mais justa e igualitária”.

Homenageadas e representantes na Câmara Municipal de Jaguariúna

DIVULGAÇÃO
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Orquestra Jovem Circuito das Águas de Amparo 
lança vídeo ‘Tecendo Histórias, Costurando Notas’
Projeto institucional voltado às crianças apresenta as notas musicais por meio de um 
diálogo encenado pelos personagens Tililingo e Ludovico

Estreia é neste domingo, 20, às 12h, pelo canal da OJCA no YouTube

LUCAS RIBEIRO

A Orquestra Jovem Cir-
cuito das Águas (OJCA), 
projeto desenvolvido em 
Amparo, por meio da Lei 
de Incentivo Federal de 
Cultura, encerra as ativi-
dades na temporada 2020 
com o lançamento do ví-
deo “Tecendo Histórias, 
Costurando Notas”. A 
estreia acontece neste do-
mingo, 20, às 12h, e pode 
ser vista pelo canal oficial 
da OJCA na plataforma 
digital YouTube.

O enredo se desenvolve 
por meio de um diálogo en-
tre os personagens Tililingo 
e Ludovico, interpretados 
pelos atores Vinícius Vas 
e Gabriel Lujan, que, por 
meio de uma história, faz a 
apresentação das notas mu-
sicais. O objetivo da obra é 
direcionar o público para o 
caminho da musicalização, 
principalmente crianças da 
faixa etária pré-mirim, de 3 
a 8 anos de idade. A classi-
ficação é livre.

O projeto foi materia-
lizado em duas versões, 
uma delas com acessibi-

CULTURA
6

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

HÁ MUITO PARA FAZERMOS
O Turismo não faz ‘chover’ da noite para 

o dia. Mas, aquele que começar antes, terá 
lucros antes. O importante é começar corre-
tamente.

Muitas cidades já estão colhendo tais fru-
tos. Descobriram que no Turismo existem 
verbas especiais (estaduais e federais) e que 
benefícios paralelos são comprovados. Des-
cobriram que tudo o que fazem para o turista 
estão, automaticamente, fazendo para o bem 
da sua própria população.

AOS GESTORES NOVOS
Prefeitos novos ou nova gestão com pre-

feito que se reelegeu, isso não importa. Im-
porta tratar o turismo local como fonte de 
renda.

Consultem as entidades especializadas. 
Neste caso a Amitur e/ou a Amitesp. As es-
tâncias têm a Aprecesp. Mas as cidades que 
não são estâncias precisam de orientação 
adequada.

ICONE PARA CIDADE
Muita lição de casa é o que devem fazer as cidades com 

pretensões de angariar o dinheiro que normalmente é gasto por 
turistas. Embora seja muito fácil cruzar os braços e esperar o 
dinheiro cair do céu, o fato é que assim ele nunca aparece.

Entre as coisas que devem ser feitas, uma das primeiras é a 
cidade identificar-se para ser identificada por outras pessoas. É 
muito importante a cidade descobrir qual o seu ícone ou o seu 
emblema turístico, algo que chame a atenção das pessoas, ao 
mesmo tempo em que procure transmitir o seu fiel autorretrato.

Isso é tarefa dos Conselhos Municipais de Turismo, não dis-
pensando uma grande consulta entre a população, até porque, 
com isso, estará ajudando na tão necessária conscientização da 
população. 

A IMPORTÂNCIA DO TURISMO
Tempos atrás, quando alguém ou-

via falar em Turismo, ele já se via 
com mala na mão embarcando em 
algum passeio. Embora, atualmente, 
até se incentive tal prática, a verdade 
é que o Turismo passou a ser assun-
to para uma cidade ganhar dinheiro. 
Sejam aqueles que lidam diretamente 
com os visitantes, sejam aqueles que 
recebem benefício de forma indireta. 

A própria prefeitura se beneficia 
com maior arrecadação, sem citar-
mos sobre a geração de empregos e 
outras vantagens. O Turismo, com 
certeza, é também uma ‘indústria 
sem chaminé’.

O MAPA DO TURISMO
Para figurar no ‘mapa’ do 

Turismo não é preciso a ci-
dade ter um Corcovado, um 
Pão de Açúcar ou uma praia 
convidativa. Hoje temos 56 
segmentos no Turismo. As-
sim, é viável que uma cidade 
qualquer possa explorar um 
ou vários desses segmentos.

O que tem faltado na vi-
são de governos, ou na visão 
de assessores municipais 
despreparados, é perceber 
a necessidade de contratar 
bacharéis ou técnicos em 
Turismo, pessoas que já es-
tudaram todo ou parte do 
tema, para que estes venham 
compor suas equipes.

VÍCIOS  EXISTENTES
Muitos administradores ainda encostam o 

nariz numa árvore para vê-la de perto, em vez 
de se afastarem para poder ver toda a floresta. 
Contudo, já vemos algumas cidades desper-
tando para o assunto, e parando de convocar 
o ‘fogueteiro da campanha’, o encarregado de 
esportes ou outro jejuno qualquer para cuidar 
do Turismo da cidade. 

Mesmo que uma cidade se considere pe-
quena e nem possa pensar em ter uma Secre-
taria de Turismo, ela pode, perfeitamente, ter 
um funcionário independente se apoiando 
num correto Comtur, nos moldes recomenda-
do pelo Conselho Estadual de Turismo e pela 
AMITur.

lidade na audiodescrição 
e legendagem. Além de 
disponível na plataforma 
YouTube e divulgado pe-
las redes sociais, a OJCA 
tem o objetivo de fazer 
com que o trabalho che-
gue aos alunos de Ampa-
ro. Para que isso aconte-
ça, a orquestra definiu a 
doação de uma cópia das 
duas versões à Secretaria 
Municipal de Educação da 

cidade para futura veicu-
lação nas escolas da rede 
pública municipal.

“Tecendo Histórias, 
Costurando Notas” foi 
gravado no último dia 2 de 
novembro no Espaço Col-
meia e contou com a par-
ticipação de atores e equi-
pes técnicas e de apoio. O 
projeto tem oferecimento 
da Tapecol Sinasa, empre-
sa parceira da orquestra.

Decoração de Natal da Ypê celebra 
o bem e estimula reflexões

programado no Cristo 
Redentor, de Amparo. 
Nos dias 18, 19 e 20 de 
dezembro, pela primeira 
vez na história de Ampa-
ro, é realizado um show 
de luzes e projeções que 
simularão no Cristo um 
movimento de abertura 
e fechamento dos braços 

da imagem em alusão ao 
gesto de segurar com as 
mãos um coração, se-
guindo o conceito do Na-
tal Ypê 2020. Também 
está programado pela 
marca um sistema de ilu-
minação projetado para o 
céu e visível a toda a ci-
dade no mesmo período.

É possível conferir a atração ao passar pela fachada da fábrica

DIVULGAÇÃO

A Ypê deu início à 
tradicional decoração 
de Natal, que neste ano 
recebe o tema “É tempo 
de celebrar o bem” para 
estimular a reflexão so-
bre o atual momento e 
convidar a todos para 
comemorar as ações po-
sitivas e solidárias do 
ano. Devido à pande-
mia, ela foi adaptada. O 
jardim da matriz da Ypê 
está com uma ilumina-
ção cenográfica e uma 
grande árvore de Natal 
com 13 metros de altura, 
especialmente decora-
da para a celebração do 
Natal Ypê 2020. Como 
os portões ficam fecha-
dos, é possível conferir 
a atração ao passar pela 
fachada da fábrica. 

A novidade desta 
edição é o espetáculo 
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Com prenúncio de crise 
econômica, e o aumento 
da inadimplência, o Merca-
do de Crédito e Cobrança 
possui perspectivas pouco 
animadoras. Isso porquê, o 
aumento da inadimplência 
é somente a ponta de um 
iceberg, bem maior e mais 
profundo.
Outro ponto determinante, 
neste cenário desfavorável, 
é a morosidade do Judiciá-
rio, quase paternalista, com 
os devedores, que se apoia 
na falta de estrutura para 
justificar atrasos nos pro-
cedimentos, ou impõe aos 
credores esforço excessivo 
para receber seus créditos. 
Mesmo assim, uma avalan-
che de processos de cobran-
ça e pedidos de recuperação 
judicial, invadem as varas 
transparecendo o cenário crí-
tico que estamos e que ainda 
vamos enfrentar;
Se a buscar o recebimento 
dos débitos junto aos ina-
dimplentes já era pratica-
mente, entrar num ringue 
de batalha, o quadro atu-
al dramatizou ainda mais 
essa tarefa e transformou 
a atividade numa operação 
de guerra.
Porém, muito empresários 
já entram em desvantagem, 
pois não possuem uma po-
lítica de Crédito e Cobrança 
bem estabelecido, ou sequer 
possui o setor de contas a re-
ceber organizado e bem ge-
renciado.
As empresas terceirizadas 
também não possuem gran-
de vantagem nessa luta de-
sigual para os recebimentos, 
mas já apresentam armas di-
ferenciadas.
Hoje o que definirá o suces-
so ou, pelo menos o equilí-
brio entre os setores de con-
tas a pagar e receber, ainda é 
a política preventiva, capaz 
de trazer o poder da previ-
sibilidade para um setor tão 
incerto e variável.
Mas, olhando o cenário 
com um olhar otimista, 
não podemos ignorar que 
diante de tantas imprevisi-
bilidades ou adversidades 
é que surgem as grandes 
ideias ou inovações.
Vamos nos lembrar das 
crises de 2008 e 2011 so-
fridas por países como os 
Estados Unidos e Países 
desenvolvidos da Europa, 
como Portugal, Itália, Ir-
landa, Grécia e Espanha, 
foram nestes períodos que 
surgiram inovações e no-
vas perspectivas, geradas 
pelo caos financeiro.
Uma das atitudes exigi-
das pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para 
socorro destas Nações foi 
adoção de ajustes fiscais 
que previam medidas como 
a venda de ativos não pro-
dutivos ou NPL (Non-Per-
forming Loan), formados 
pelos créditos de emprésti-
mos bancários que não fo-
ram devidamente pagos no 
período de 90 dias.

O qual era a estratégias 
por trás disso? Geração 
rápida de caixa e elimi-
nação do custo operacio-
nal para gerir as carteiras 
inadimplentes e que não 
refletia a prioridade no 

reestabelecimento destes 
Governos.
Porém, não havia preparo 
suficiente para em tão pou-
co tempo desenvolver um 
processo tão complexo de 
coletar, organizar, estru-
turar e analisar adequada-
mente as informações de 
carteiras de créditos ina-
dimplidos e ativos não es-
senciais, sem ferramentas 
ou profissionais qualifica-
dos para tanto, o que quase 
culminou em fracasso;
Com isso, uma avalanche 
de ativos foram comercia-
lizados com investidores 
especializados e transfor-
mou permanentemente 
a negociação de créditos 
“podres” na Europa.
Mas os investidores tam-
bém não se viam prepara-
dos para gerir o tamanho 
das carteiras comerciali-
zadas para rentabilizarem 
sua performance, o que os 
levou a investir também 
em soluções para transpor 
os obstáculos impostos 
pela crise. 
O resultado deste panorama 
caótico é uma melhora subs-
tancial de todo o ecossistema 
gerado em torno dos NPLs.
Bancos governamentais 
pressionados a vender, inves-
tidores sedentos pela opor-
tunidade, comprando des-
medidamente e provocando 
investimento em soluções de 
alcance e rentabilidade.
A liquidez então começou a 
fluir e o equilíbrio do mer-
cado secundário começou a 
atrair mais investidores para 
a compra de ativos que já ha-
viam passado pelo processo 
prévio de gestão e organiza-
ção. Isso fez girar um “moi-
nho” chamado recorrência, 
capaz de sustentar o proces-
so a longo prazo.

E o que isso tudo tem a 
ver com os tempos atuais 
e com a crise anunciada 
no Brasil?
Hoje dispomos de soluções, 
tanto na área de serviços es-
pecializados e tecnológicos, 
como também possuímos 
alternativas para os NPLs ou 
não performados. 
Além disso, com o real em 
desvalorização, os ativos 
brasileiros são mais atrati-
vos e podem ser negociados 
muito mais facilmente;
Entretanto, esbarramos em 
obstáculos que dificultam 
o aproveitamento destas 
vantagens, de forma ade-
quada e dentro da janela 
de oportunidade. Existem 
dados do Banco Mundial, 
por exemplo, que apontam 
que o Brasil tem uma taxa 
de recuperação de ativos, 
muito baixa.

E o como mudar esses pa-
radigmas e surfar a onda 
oportunamente?
É preciso investir na trans-
formação voltada para pre-
venção, inovação e eficiên-
cia. Para isso é necessário 
melhorar políticas, práticas 
e tecnologias de análise de 
crédito, scoring e inboarding 
de clientes, com informações 
mais assertivas e seguras. Ou 
seja, cuidar do processo pré-
vio de concessão de crédito e 
comercialização do produto.

Além disso, políticas de 
acompanhamento de cre-
dores e clientes, afim de 
mapear seus comporta-
mentos e atividades, antes 
do inadimplemento, de 
forma conhece-los a ponto 
de criar gatilhos e insights 
de ações preventivas, e 
possuir um “raio x” do his-
tórico e uma base de aná-
lise suficiente para prever 
estratégias corretivas;
Ao lado disso, investir 
em suporte tecnológico e 
operacional para os depar-
tamentos de crédito e jurí-
dicos, pois o sucateamento 
dos setores refletem na má 
qualidade e pouca eficiên-
cia na busca pelos ativos 
não performados;
Mudar a visão sobre os 
NPLs e deixar de geri-los 
como meros problemas ju-
rídicos, tanto do ponto de 
vista de planejamento como 
de gestão da operação e dos 
resultados esperados;
Com o advento da LGPD, 
é necessário aumentar o 
grau de confiabilidade das 
informações pessoais, para 
garantir disponibilidade, 
amplitude e segurança de 
suas bases de dados;
E para ganhar amplitude, 
equipes multidisciplinares 
ou com habilidades e com-
petências complementares, 
geram mais facilmente so-
luções alternativas ou mais 
efetivas, capazes de coor-
denar processos e usufruir 
melhor das ferramentas 
postas à disposição. Isso 
pressupões uma definição 
de objetivos de curto, mé-
dio e longo prazo (OKRs), 
desenvolvimento de métri-
cas de acompanhamento 
contratual (SLA) e de ava-
liação de qualidade e per-
formance (KPI);
Também é necessário que-
brar com a desvalorização 
dos prestadores de serviços 
e alinhar a remuneração e 
estímulos com os objetivos 
e indicadores previamente 
definidos. Isso passa pela 
qualificação constante com 
técnicas e profissionalização 
para o uso de ferramentas 
capazes de melhorar a per-
formance e especializar a 
prestação do serviço;
A mudança deste mindset 
é fundamental para dar aos 
credores mais segurança 
e assertividade para traçar 
estratégias e definir pro-
cessos visando a redução 
da inadimplência e criando 
alternativas para o seu por-
tfólio, o que geraria liqui-
dez e uma cultura corretiva 
dos “não performados”.
É preciso estabelecer 
boas práticas ou invés de 
se conformar com a baixa 
performance, e olhar sob 
outra perspectiva a gestão 
dos ativos de um negócio, 
sobre tudo no período pós 
pandemia.
Estamos falando de um 
mercado que exigirá ex-
periência e inovação na 
busca de soluções. Lem-
brando que boa parte das 
adversidades que ainda en-
frentaremos no pós-pandê-
mico, não são previsíveis, 
portanto se preparar dei-
xou de ser opção, em qual-
quer que seja a atividade.

Olá bom dia, meu 
povo rico! É muita emo-
ção começar a escrever 
para a Gazeta de Jagua-
riúna. Quero deixar este 
espaço sempre aberto 
para opiniões e quero 
muito poder ajudar vocês 
na área financeira. Sendo 
assim, ficamos combina-
dos, qualquer dúvida me 
enviem mensagens, ok? 
Então vamos lá. 

Nesta primeira maté-
ria eu queria aproveitar 
para contar um pouco da 
minha vida financeira. 
Como muitos sabem, eu 
trabalhei durante 12 anos 
em instituição financei-
ra (banco) e tenho muito 
orgulho disso, fui muito 
feliz. Mas, como tudo na 
vida um dia as coisas aca-
bam e não fazia mais sen-
tido para mim trabalhar 
daquela forma, eu queria 
poder ajudar as pessoas 
de outra forma, eu queria 
ajudar sem um vínculo 
específico, sem um banco 
por trás de mim, queria 
poder passar meu conhe-
cimento paras as pessoas. 

Foi uma decisão di-
fícil. Eu e meu marido 
conversamos bastante so-
bre esta nova fase que eu 
queria, tivemos que nos 
preparar financeiramen-
te, pois eu não teria mais 
o meu lindo pagamento 
todos os meses. Foi com 
esse intuito que nasceu a 
JGF Soluções financei-
ras, uma empresa espe-
cializada em consultoria 
empresarial e pessoal, 
com objetivo de ajudar 
as pessoas e as empresas 
a atingir seus objetivos 
mais facilmente, reduzir 
custos e aumentar suas 
receitas.

Mas o que muita gen-

te me pergunta é: como 
você vai ajudar alguém 
ou alguma empresa em 
uma crise se você nunca 
passou por isso? Aí que 
você se engana.

Em 2015 o País pas-
sou por uma forte reces-
são e, um dos setores 
mais afetados foi a in-
dústria automobilística. 
Foi um ano em que o País 
teve uma redução no PIB 
de em torno de 3,5% a.a , 
mas o que eu tinha a ver 
com isso? Meu marido 
trabalha na indústria au-
tomobilística, sendo as-
sim ele teve uma redução 
salarial de quase 90% do 
seu salário. Isso mesmo. 
E nós não estavámos pre-
parados para um aconte-
cimento desta forma. 

Não tínhamos reser-
va financeira, o que ga-
nhávamos, gastávamos. 
Enfim, a nossa frase era 
‘vou guardar pra que , 
não sei se vou estar vivo 
amanhã!!!’. E o ama-
nhã chegou!!! E nós fa-
limos!!!! Tivemos que 
nos reinventar, tiramos 
as crianças da escola par-
ticular, vendemos carro, 
adquirimos empréstimos 
em banco, com parentes, 
enfim, foi um caos.

Tínhamos duas al-
ternativas, sentar e cho-
rar ou levantar e correr 
a atrás. Ele se manteve 
forte no trabalho, conti-
nuou correndo atrás em 
busca de novos clientes e 
eu tive que me virar. Co-
meçamos a mudar tudo: 
hábitos de compras , con-
sumo, lazer...

Gente, me lembro que 
eu vendia de tudo: Na-
tura, Avon, Mary Kay e, 
digo mais, comecei a es-
tudar ainda mais, cursos e 

mais cursos. Com a crise 
eu adquiri muito conhe-
cimento. E isto é funda-
mental para que tenha-
mos novas perspectivas 
para o futuro.  

Mudamos a forma de 
lidar com o dinheiro, afi-
nal o dinheiro pode ser 
nosso aliado ou nosso 
inimigo, conforme o uti-
lizamos. Foram longos 
dois anos para tudo aca-
bar e te digo que, no final, 
deu certo. 

Passar por uma cri-
se é um momento difícil 
para todos. Quando isso 
acontece, todos da famí-
lia precisam ter ciência 
de como está a situação 
financeira. O que perce-
bo é que muitos pais es-
condem esta situação dos 
filhos tentando poupá-los  
do momento em que es-
tão vivendo e, isto é mui-
to errado, pois, quando 
não há o envolvimento 
da família, novas crises e 
conflitos internos podem 
acontecer. Com o conhe-
cimento da situação, to-
dos começam a cooperar 
e buscar soluções para 
que a crise seja resolvida 
o mais breve o possível .

Vejo que neste ano 
de 2020 muitos estão 
passando por uma fase 
muito difícil financeira-
mente, além da crise na 
saúde que estamos viven-
do. Te pergunto então, 
o que você tem feito de 
diferente para sair desta 
situação? Qual aprendi-
zado você adquiriu? E o 
que você vai levar de bom 
para 2021?

Até semana que vem! 
Fiquem com Deus! Boa 
semana a todos.

Bye bye meu povo 
rico!!!!

Dra. Hérika 
Paschoal

Advogada
Especialista em 

Crédito e Cobrança
Juliana Vilas Boas

juliana@jgfsolucoes.com.br

Alternativas no Mercado 
de Crédito e Cobrança no 
mundo pós pandêmico
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Para os novos leitores ou para quem 
não conhece, The Game Awards é, ba-
sicamente, o Óscar dos jogos lançados 
em cada ano, além de grandes feitos 
na indústria. É, portanto, o evento 
mais importante para a comu-
nidade e para as empresas de 
Videogames.  

Vamos para os principais 
vencedores: quem ganhou o 
Melhor Suporte para a Co-
munidade foi Fall Guys: 
Ultimate Knoctout. Lançado 
dia 4 de agosto, para PS4, PC e 
Android. O jogo segue a ideia de gin-
canas, e vale de tudo para ganhar, des-
de empurrar o amiguinho para fora do 
mapa até faze-lo cair numa armadilha. 

League of Legends ganhou nas 
categorias Melhor jogo de e-sports e 
o Melhor Evento de e-sports. Sendo 
o maior e-sport (Esporte Eletrônico) 
já feito, pois transpõem a barreira de 
“apenas um jogo” contando com ban-
das como KDA e Pentakill. Além de 
possuir os maiores campeonatos, tendo 
até aberturas em grandes estádios. Aqui 
no Brasil, temos o CBLOL (Campeo-
nato Brasileiro de League of Legends) 
e para o mundo todo o LOLWC (Lea-
gue of Legends World Championship). 

Brie Larson (Capitã Marvel) falou 
um pouco do desempenho dos atores 
no geral, mas também para atores 
que emprestam suas vozes e 
seus corpos para os Games 
e anunciou que o vencedor 
na categoria Melhor Per-
formance foi a Laura Bai-
ley (Abby) The Last of Us 
part II.  

E por falar em The Last 
of Us Part II este ganha como a 
melhor narrativa, como melhor áudio 
design, inovação acessibilidade, melhor 
direção e o melhor jogo do ano, que foi 
anunciado pelo Christopher Nolan. As 

premiações foram justas, pois além da 
narrativa que trabalha com a quebra de 
expectativa, mostra que o jogo é acessí-
vel a todos os públicos. 

O premio de melhor Game Con-
tinuo foi para No Man’s Sky. 

Jogo este que impressiona por 
possuir vários planetas para 
explorar, com fauna e flora 
únicas. O próprio diretor co-
menta que quem merecia ga-

nhar era o Fortinite e que não 
esperava ter ganhado. 
Hades ganha como melhor jogo 

de ação e como melhor jogo Indie (jo-
gos “Indie” são feitos de estúdios pe-
quenos ou por uma só pessoa) e este 
que consiste de um Rougelike (jogos 
neste formato tem mapas aleatórios e 
morte permanente). 

Elden Ring ganha como game mais 
antecipado. Este é mais um game da 
From Software, que será roteirizado 
pelo George R. R. Martin e Hidetaka 
Miyazaki. 

Gal Gadot (Mulher-Maravilha) 
anunciou que o vencedor do game mais 
impactante foi para Tell Me Why. A 
História gira entre os dois gêmeos e sua 
ligação sanguínea, para descobrir o que 
realmente aconteceu com sua mãe. 

Among Us ganhou como melhor 
jogo multplayer e como melhor jogo 
para mobiles e anunciaram um novo 

mapa. 
Essas foram as mais rele-

vantes premiações do The 
Game Awards. Semana que 
vem trarei um pouco dos 
anúncios, deste evento, tais 

como Back 4 Blood, Ruined 
King e Evil West. Então até se-

mana que vem. 

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

Chegou a hora de conferir alguns destaques do 
The Game Awards deste ano. 

Carrinho de milho é destruído 
por fogo em Jaguariúna

Acidente

Acidente aconteceu no início da semana

Pronto para sair traba-
lhar, como faz diariamen-
te, Aparecido Bernardo 
da Silva, o popularmente 
conhecido como Alagoano 
do milho, teve seu carrinho 
destruído por um incêndio. 
O acidente foi causado por 
vazamento de gás.

Alagoano conta que 
conferiu seu carrinho, prin-
cipalmente a parte do gás 
que é primordial que este-
ja em dia por trabalhar di-
retamente com o público. 
“Deixei o milho cozinhan-
do e fui para casa almoçar. 
Quando retornei, o milho 
estava cozido e faltava co-
locar as últimas coisas den-
tro do carrinho e, na hora 
que me abaixei para guar-
dar a manteiga, o gás espir-
rou no meu rosto e eu já vi 
o fogo”, relata.

Com o carrinho em cha-
mas, Alagoano conta que 

Rodrigo Reis
Eu sempre gostei de política, mas 

ficava com um pé atrás por achar que 
não estava preparado. Acabava sempre 

ajudando um político aqui e outro ali, mas 
sempre indiretamente.

Nas eleições 2016 eu tinha acabado de sair da facul-
dade, com um campo gigante para atuar, já estava tra-
balhando na área, mas ainda não me sentia preparado. 
Ajudei outras pessoas, fiz campanha para outro político e 
continuei indiretamente de fora.

Neste ano começou a florescer mais esse desejo que 
eu tinha de me tornar vereador. Conversando com algu-
mas pessoas e apoiadores, fui muito incentivado e com 
27 anos me senti preparado. Deu para estudar, entender 
e já estava inserido no meio político, então, decidi tentar. 
Graças a Deus que deu tudo certo, foi positivo.

Por conta da pandemia, tudo era para ser bem mais 
próximo e comunicativo. Mas fiz minha campanha na 
rua, todos os dias, de porta em porta, em praticamente 
todos os bairros da cidade. 

Desde quando pensei em me candidatar, fiz um traba-
lho grande de preparação, pois dentro do contexto políti-
co a gente se depara com ‘n’ situações desagradáveis, no 
sentido de decepção. Depois, trabalhei dia-a-dia, pensan-
do no meu objetivo, que era ser eleito. 

Se ia ser com 400, 500, 600 ou mil votos, não tinha 
como saber. A gente trabalha para obter o maior numero 
de votos possíveis e para mim foi muito gratificante ser 
eleito na minha primeira eleição. Não tive financiamen-
to de campanha por parte de ninguém, nem do partido 
nem pessoas próximas. Minha campanha foi limpa e com 
financiamento próprio. As pessoas que me ajudaram eu 
não precisei pagar nada.

Agora é pé no chão. Começar a entender muito mais o 
cenário. Estudar. Estou estudando desde já. Fiscalizar e tra-
balhar da melhor maneira possível. Meu foco principal é fis-
calizar o executivo e as secretárias, porque eu devo respeito, 
não só aos 400 que votaram em mim, mas toda a população.

Sempre estarei à disposição, em qualquer demanda, 
pronto para ajudar. Eu nasci e cresci na cidade e sempre 
vou pensar no melhor para vê-la crescer. Sendo represen-
tante, o que eu puder fazer, com certeza farei para trans-
formar a vida das pessoas. 

Todo comprometimento e transparência do mundo, 
sempre pensando em prol do bem da população. Esse é 
meu foco e meu lema. Agradeço principalmente a Deus 
pela oportunidade, minha família com certeza: minhas 
irmãs, meu pai, minha mãe, minha namorada, meu sobri-
nho e todos meus parentescos próximos são muito impor-
tantes e foram muito importantes nesse processo. 

E também jamais vou esquecer dos meus amigos, de 
onde eu vim, os bairros que me apoiaram. Sou extrema-
mente grato por todos eles.

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

riúna definiram durante as 
eleições municipais reali-
zadas no domingo, 15, os 
nomes dos vereadores que 
vão compor a Câmara pe-
los próximos quatro anos. 
Veja a lista dos eleitos abai-
xo, conforme os dados di-
vulgados pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

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

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

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

MDB:
Cristiano Cecon (690 votos)
Walter Tozzi (549 votos)
PDT:
Ana Paula Espina de Souza 
Muniz (501 votos)
Willian Morrinho (336 votos)

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)

ficou desesperado. “É difí-
cil a gente ver a coisa que a 
gente conseguiu com luta e 
batalha, que não está sen-
do fácil, pegar fogo, des-
truir tudo que a gente tra-
balhou o ano inteiro para 
conseguir”, lamenta.

Alagoano afirma que 
está bem. “Eu sei que são 
bens materiais, a gente 
corre atrás, o que importa 
é nossa saúde. Vou passar 
o natal com minha família 
e é isso”, diz.

Em uma ação solidária, 

uma vakinha foi criada na 
internet a fim de ajudá-lo a 
angariar fundos para voltar 
a trabalhar o mais rápido 
possível. A meta é arrecadar 
R$3.500 e até o fechamen-
to desta matéria já havia 
R$2.855,00 arrecadados.

O carrinho de milho é a fonte de renda de Alagoano

DIVULGAÇÃO
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Análise do solo
Hoje trataremos sobre a 

importância e os benefícios 
que é a análise do nível nu-
tricional e estrutural do solo. 
Esta é uma ferramenta de 
muita importância para o Pro-
dutor Rural e Técnicos.

Afinal, para que serve a 
análise de solo?

 A análise do solo é uma 
das ferramentas de trabalho 
mais importantes no meio 
agronômico. Com a análise, 
o produtor e/ou o consultor 
técnico pode tomar decisões 
sobre o manejo nutricional 
daquele solo. A simples ob-
servação visual do solo não 
permite obter suas caracte-
rísticas nutricionais, portanto 
é necessário a análise nutri-
cional e, quando necessário, 
a análise estrutural do solo 
para que se tenha um manejo 
adequado e o nível nutricio-
nal atingido venha a produ-
zir plantas nutricionalmente 
equilibradas e assim podendo 
evitar o aparecimento ou in-
festação de pragas e doenças 
em proporções prejudiciais as 
plantas.

Existe um princípio na 
agricultura chamado de Lei 
do Mínimo ou Lei de Liebig, 
a qual estabelece que o desen-
volvimento de uma planta fica 
limitado quando se tem um 
dos  nutrientes em nível ina-
dequado, mesmo que, todos 
os outros nutrientes presentes 
estejam em níveis adequados.

 A realização da análise 
de solo permite acompanhar 
as mudanças de sua fertilida-
de, e auxiliar no aumento da 
lucratividade da exploração 
agrícola

Principais funções da 
análise de solo

- A principal função da 
análise de solo é a de indicar 
os níveis dos nutrientes do 
solo, permitindo  o desenvol-
vimento de um programa de 
calagem e adubação; além de 
poder ser usada regularmen-
te para monitorar e avaliar as 
mudanças dos nutrientes que 
nela ocorrem.

- O custo (R$) para reali-
zação de uma análise de solo 
é extremamente baixo com-
parando-se com os elevados 

custos de Fertilizantes, Corre-
tivos e mão de obra, portanto 
poder-se-á obter uma econo-
mia em gastos com esses in-
sumos e uma melhor produti-
vidade.

 
Como fazer a análise de 
solo

O trabalho é desenvolvido 
nas seguintes etapas: amos-
tragem do solo, análise em 
laboratório, interpretação dos 
resultados e elaboração das 
recomendações:

1 – Para realizar a análi-
se de solo, o agricultor ou o 
técnico deve fazer a amostra-
gem do solo, coletando uma 
amostra para representativa 
da gleba. A exatidão dos re-
sultados analíticos vai depen-
der muito da correta amos-
tragem do solo. No caso de 
dúvidas quanto a forma cor-
reta da coleta da amostra do 
solo, recomenda-se consultar 
um Engenheiro Agrônomo ou 
Florestal.

2 – Após a coleta, a amos-
tra deve ser encaminhada ao 
laboratório para ser analisada. 

3 – Com os dados obti-

dos na análise do solo, o En-
genheiro irá efetuar a reco-
mendação da quantidade de 
Calcário e da quantidade de 
Adubo a serem feitas na área/
cultura.

4 – O produtor aplica exata-
mente as recomendações técni-
cas feitas pelo Engenheiro.

 
Principais tipos de análise 
de solo

Existem vários tipos de 
análises utilizadas para se de-
terminar o nível nutricional de 
um solo, portanto temos:
a) Análise de Macronutrientes 
ou Análise Básica de Fertili-
dade;
b) Análise de Micronutrientes e;
c) Análise Física ou Granulo-
métrica.
d) Quais os parâmetros nutri-
cionais que são avaliados nos 
tipos de análise de solo?

a) Análise Básica de Fertili-
dade:

Neste tipo de análise são 
determinados os seguintes 
parâmetros; pH, Matéria Or-
gânica (M.O.), Fósforo (P), 
Potássio(K), Cálcio (Ca), 

Magnésio (Mg), Alúmínio 
(Al), Hidrogênio + Alumínio 
(H+Al) ou Acidez Potencial 
e Enxofre (S). Com esses re-
sultados calcula-se a Soma de 
Bases (SB), a Capacidade de 
Troca de Cátions (CTC) e a 
Saturação de Bases (V%).

Com esses valores o Enge-
nheiro consegue indicar a do-
sagem de Calcário e a aduba-
ção de macronutrientes a ser 
efetuada no solo em função da 
cultura.

b) Análise Micronutrientes
São avaliados os níveis 

nutricionais dos seguintes nu-
trientes; Ferro (Fe), Manganês 
(Mn), Cobre (Cu), Zinco (Zn), 
Boro (B) e Sódio (Na). Esse 
tipo de análise geralmente é 
realizada em conjunto com a 
análise básica, porque os mi-
cronutrientes sofrem interfe-
rências com relação aos níveis 
de alguns macronutrientes.

c) Análise Física ou Granulo-
métrica 

São avaliados os seguintes 
parâmetros; teor de Argila, 
Teor de Silte e Teor de Areias 

e o Tipo de Solo e a Classi-
ficação Estrutural. Com esses 
dados o engenheiro poderá 
recomendar o melhor mane-
jo do solo e da aplicação da 
calagem e da adubação como 
também da frequência de irri-
gação se for o caso.

Esses tipos de análise po-
dem ser feitos de acordo com o 
que o Engenheiro recomendar.

Com dúvida ?
Embora haja uma cons-

tante divulgação dos proce-
dimentos para a realização 
da coleta de amostra de solo 
no meio rural, visto a impor-
tância no processo do cultivo 
e produtivo, sugere-se que, 
caso o agricultor tenha al-
guma dúvida no processo da 
amostragem, recorra ao apoio 
de uma assistência técnica lo-
cal. Agindo assim, o agricul-
tor terá certeza de que estará 
seguindo corretamente as téc-
nicas de coleta de amostras de 
solo, e assim contribuirá para 
a obtenção de resultados mais 
precisos e consequentemente 
o de um aumento da produti-
vidade e lucratividade.

“Mãos na massa”

Com a atual crise que vi-
vemos, a recuperação judicial 
pode ser a última salvaguar-
da jurídica do produtor rural. 
Saiba como funciona e como 
pedir!

A atual crise mundial trou-
xe sérias consequências para 
a economia de todo o plane-
ta, com perdas financeiras em 
muitos setores. Já no agrone-
gócio, mesmo sofrendo con-
sequências menos intensas 
quando comparado a outros 
setores, os prejuízos também 
foram sentidos.

Para enfrentar esse mo-
mento, a recuperação judicial, 
prevista na lei 11.101/2005, 
representa um importante ins-
trumento de salvaguarda. Ela 
vem ajudando o produtor ru-
ral 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 produtor ru-
ral pode adotar esse instru-
mento jurídico para se manter 
na ativa e se reestruturar em 
tempos de crise? Conversa-
mos com o Dr. Caius Godoy 
(Dr. Da Roça), advogado e 
sócio na AgroBox Advocacia 
em Agronegócios e temos as 
respostas.

O que é Recuperação 
Judicial?

Prevista na lei 11.101/2005 
ora em vigência, a recupera-
ção judicial é caracterizada 
como um importante instru-
mento de salvaguarda para o 
produtor rural que porventura 
passa por uma crise econômi-
co-financeira, tal qual esta-
mos vivenciando em decor-
rência da Covid-19.

Para o Dr. da Roça, esse é 
um instrumento adotado para 
evitar o encerramento precoce 
de suas atividades ou que a 
mesma sofra sérias consequ-
ências de uma inadimplência 
não resolvida, inclusive com 
provável perdimento de bens.

“Podemos resumir a Re-
cuperação Judicial como uma 
forma de processo judicial vi-
sando que empresas que este-
jam passando por dificuldades 

financeiras literalmente fe-
chem suas portas (falência)”.

A empresa consegue isso 
mediante a apresentação de 
um plano aonde será estabe-
lecido de qual forma ela pre-
tende se recuperar, e com o 
objetivo de renegociar e alon-
gar os prazos com os seus cre-
dores para o cumprimento das 
suas obrigações.

“A Recuperação Judicial 
permite que devedor e credor 
sofram bem menos os efeitos 
de uma crise e possam assim 
continuar exercendo a sua 
função social. Podemos re-
sumir como “um acordo que 
é intermediado pela justiça”, 
complementa.

O interessante é que essa 
forma de processo também 
pode ser aplicada aos Produ-
tores Rurais, que podem ter 
os mesmos benefícios quando 
comparados às demais cate-
goria da sociedade.

Quando e como produtores 
rurais podem solicitar sua 
recuperação judicial?

Estando dentro das exi-
gências vigentes, Dr. da Roça 
explica que toda e qualquer 
empresa ligada ao agronegó-
cio com exceção das dispostas 
na Lei 11.101/05 podem pedir 
a Recuperação Judicial.

“Não existe um momento 
na vida da empresa para so-
licitar, independente de qual 
seja o motivo, gestão, crise 
e/ou outros. A dificuldade fi-
nanceira que pode resultar 
em uma falência tem como 
“solução” jurídica a Recupe-
ração Judicial, que junto a um 
advogado especializado, se 
viabiliza”.

Em recente entendimento 
do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) foi definido que os 
Produtores Rurais não preci-
sam de um registro na Junta 
Comercial, condição exigida 
pela Lei 11.101/05, para so-
licitar a sua Recuperação Ju-
dicial.

“Não há obrigação nem 
a necessidade de se compro-
var os dois anos de inscrição. 
Essa comprovação deve ser 
realizada simplesmente pela 

sua atividade rural, o que no 
meu entendimento é justo, 
já que para o Produtor Rural 
exercer suas atividades esse 
registro nunca havia sido exi-
gido. Como sabemos, em sua 
grande maioria os Produtores 
Rurais exercem suas ativida-
des na Pessoa Física”.

Passa a passo para solicitar 
a recuperação judicial por 
produtores

Entendida a necessidade 
de solicitar a recuperação ju-
dicial do seu negócio, cabe ao 
produtor seguir um passo a 
passo até conseguir esse pro-
cesso.

Em um primeiro momen-
to, junto a um consultor/ad-
vogado, é preciso ter um ce-
nário bem detalhado e o mais 
completo possível de toda 
situação financeira do deve-
dor (produtor rural) e a partir 
disso, propor o chamado Pla-
no de Recuperação Judicial. 
“É nele que serão expostas 
as maneiras encontradas para 
sanar os problemas e se recu-
perar”, completa.

A partir daí, existirão di-
versas etapas que irão ocorrer 
entre o peticionamento do pe-
dido da Recuperação Judicial 
e a etapa mais delicada, que é 
cumprimento desta.

“Por apresentar muitos de-
talhes, é extremamente impor-
tante o auxílio de profissionais 
experientes na área para que o 
Plano seja realmente executá-
vel e tenha grandes chances 
de êxito”, segue o especialista 
em direito do agronegócio.

Por fim, precisamos en-
tender que a Recuperação 
Judicial é um procedimento 
complexo e longo que envol-
ve profissionais experientes 
nesta área, funcionários e for-
necedores.

“Todos devem ter o mes-
mo compromisso, que é re-
almente recuperar esse Pro-
dutor Rural e/ou empresa 
relacionada ao Agro para que 
a mesma possa continuar a 
cumprir com a sua finalidade 
social, trazendo realização e 
satisfação a todos”, finaliza o 
Dr. da Roça

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
DO PRODUTOR RURAL

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. 

UNIDADES
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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:

JEFERSON CAMARGO DE MORAES e SI-
MONE BARBOSA DA SILVA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, líder de logística, divorciado, nas-
cido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 08 de maio 
de 1989, residente e domiciliado na Rua Pires, Nº 
462, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de MAURICIO ASSIS 
DE MORAES e de MARIA AMELIA CAMAR-
GO DE MORAES. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, cozinheira, solteira, nascida em ARAPIRA-
CA, AL, no dia 05 de janeiro de 1990, residente e 
domiciliada na Rua Pires, Nº 462, Núcleo Resi-
dencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de NEUSVALDO GAMA DA SILVA e de 
BERNADETE BARBOSA DE BRITO. 

IGOR VINÍCIUS QUEIROZ MIRANDOLA e 
DANIELLE CRISTINA GOMES CEZAR. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, engenheiro, soltei-
ro, nascido em LINS, SP, no dia 07 de agosto de 
1993, residente e domiciliado na Rua das Andori-
nhas, Nº 45, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de MARCOS AURELIO MIRANDOLA 
e de ADRIANA TOMIKAWA QUEIROZ MI-
RANDOLA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do 
lar, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 25 de abril de 1986, residente e domiciliada 
na Rua das Andorinhas, Nº 45, Jardim Berlim, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO CARLOS 
CEZAR e de CLEUSA APARECIDA GOMES 
CEZAR. 

HERNANNE GOMES FELIX e ROSIMEIRE 
GOMES DOS SANTOS. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, soldador, divorciado, nascido em 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP, no dia 20 de 
setembro de 1983, residente e domiciliado na Rua 
Portugal, Nº 511, Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOSÉ ROBERTO FELIX e de TERESI-
NHA DE LOURDES GOMES. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, costureira, solteira, nascida em 
GUARULHOS, SP, no dia 07 de janeiro de 1983, 
residente e domiciliada na Rua Portugal, Nº 511, 
Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
GOMES DOS SANTOS e de MARIA FERREI-
RA DOS SANTOS. 

JEFERSON FERREIRA FANTE e BIANCA 
PORCINO PRADO. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, motofretista, divorciado, nascido em 
GUAPIRAMA, PR, no dia 18 de agosto de 1995, 
residente e domiciliado na Estrada Judite dos 
Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de VALDIR FANTE e de 
EUNICE TEIXEIRA FERREIRA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, Operadora de telemarketing, 
solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
01 de outubro de 2000, residente e domiciliada na 
Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de HÉ-
LIO APARECIDO PRADO e de EVA PORCINO 
PRADO. 

MATHEUS NEGRÃO DE SOUSA e GA-
BRIELLY GONÇALVES DO PRADO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 29 de 
janeiro de 2001, residente e domiciliado na Rua 
Ormádio Pinola Filho, Nº 318, Parque Florianó-
polis, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCOS 
ROBERTO TARQUINO DE SOUSA e de IVA-
NILDA SILVERIO NEGRÃO DE SOUSA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, balconista, solteira, 
nascida em MOGI MIRIM, SP, no dia 07 de julho 
de 2000, residente e domiciliada na Rua Eurico 
Carvalho, Nº 145, Jardim Santa Clara, MOGI MI-
RIM, SP, filha de PAULO RICARDO QUIRINO 
DO PRADO e de ARIENE DA SILVA GON-
ÇALVES DO PRADO. 

MÁRCIO APARECIDO BRAGA e GABRIELA 
MENDES SACCHI. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, corretor de seguros, solteiro, nascido em 
VOTUPORANGA, SP, no dia 29 de junho de 
1986, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, 
Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de EITÔR BRAGA e de NAIR DE OLI-
VEIRA BRAGA. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, contadora, solteira, nascida em AMPARO, SP, 
no dia 10 de agosto de 1990, residente e domici-
liada na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Caman-
ducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de VALTER 
JOSÉ SACCHI e de IVONE MENDES SACCHI. 

ANDRÉ KORTSTEE DE CAMPOS e ADRIA-
NA MARIA PEREIRA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, analista de marketing, solteiro, nascido 
em CAMPINAS, SP, no dia 11 de maio de 1992, 
residente e domiciliado na Rua José Firmino de 
Souza, Nº 87, Jardim Mauá II, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de FRANCISCO ROBERTO DE 
CAMPOS e de HERMANA JOANA MARIA 
KORTSTEE DE CAMPOS. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, bancária, solteira, nascida em AM-
PARO, SP, no dia 11 de julho de 1989, residente e 
domiciliada na Rua José Firmino de Souza, Nº 87, 
Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de 
MARIANA MARIA PEREIRA. 

BRUNO SOUSA NASCIMENTO e TATIANE 
SANTOS GOMES. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, Montador de móveis, solteiro, nascido 
em BARREIRINHAS, MA, no dia 02 de maio 
de 1991, residente e domiciliado na Rua Murilo 
Cerri Ramos Filho, Nº 184, Vila Primavera, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de NAZARÉ DO NAS-
CIMENTO e de MARIA ALDENORA SOUSA 
NASCIMENTO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
operadora de caixa, solteira, nascida em BAR-
REIRINHAS, MA, no dia 24 de junho de 1995, 
residente e domiciliada na Rua Murilo Cerri Ra-
mos Filho, Nº 184, Vila Primavera, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de JAIRO VIEIRA GOMES e de 
MARLY SANTOS GOMES. 

JONAS DANIEL DE CASTRO e STEFANYE 
DA SILVA BRITO. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, controle de qualidade, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 03 de fevereiro de 1998, 
residente e domiciliado na Rua João Pires Ger-
mano, Nº 758, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de EDSON ANTONIO DE CASTRO e 
de MARIA MADALENA DA SILVA CASTRO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de em-
balagem, solteira, nascida em SÃO BERNARDO 
DO CAMPO, SP, no dia 27 de janeiro de 2000, 
residente e domiciliada na Rua Nelson Fonseca da 
Luz, Nº 220, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ORIVALDO DE BRITO e de JOSEFA 
FERREIRA DA SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 17 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

EDITAL 
                                    

CONVOCAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PARTES IDEAIS DA MATRICULA N° 35.752,  
NO BAIRRO LAGOA BONITA, MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA- SP ,  A SABER: HÉLIO 
FERREIRA DE CAMARGO- CPF 171.684.578-53,  e MARIA INÊS RODRIGUES DA ROCHA 
CAMARGO- CPF 276.383.218-04; R-5 ANILEDA TAVARES MORGADO - CPF 018.233.598-
41; R-6 JOSÉ CASANOVA RAMIRES - CPF 199.889.318-91 e EVELIN DE OLIVEIRA 
CASANOVA - CPF 118.543.968-46; R-8 SIDNEY MARQUES PEREIRA - CPF 379.179.868-53 
e  MARIA DE LOURDES DAS DORES FERREIRA PEREIRA - CPF 046.760.748-67; R-11 
PEDRO BELINTANI JUNIOR - CPF 041.209.138-05 e MARCIA PROENÇA BELINTANI- CP 
F 142.867.228-13; R-12 MARIA DE LOURDES GONDO - CPF 251.921.508-92 e MITUZI 
GONDO - CPF 616.982.969-00; R-13 CARLOS ROBERTO BEDAQUE SANCHES-  CPF 
744.322.658-68 e SONIA TAVARES DE SOUZA - CPF 150.061.578-10

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA, através da sua SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E HABITAÇÃO, 
localizada à Rua Orlando Furim nº 200, Centro, Artur Nogueira, SP, CONVOCA os  Condôminos 
conforme transcrição dos registros  R.5, R-6, R-8, R-11, R-12 e R-13 da Matricula nº 35.752 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim- S.P, sendo uma gleba de terras,  com área de 
48,4 há, situada no Bairro Lagoa Bonita, Municipio de Artur Nogueira – SP, À comparecerem no 
endereço acima citado, no prazo de 15 (quinze dias) no horário das 09:30 as 16:30 hs, na qualidade 
de Terceiro Interessado, com registro de parte ideal na matricula da gleba – R.5, R-6, R-8, R-11, 
R-12 e R-13, e declarar(em), sob as penas da lei, que CONCORDA(M), com a regularização 
fundiária do Imóvel Matriculado sob nº 35.752 do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi 
Mirim, SP, denominado “Loteamento Parada”, objeto de regularização fundiária, cuja análise 
tramita perante   o município de Artur Nogueira, SP. 
O não comparecimento após esse edital ser publicado, por duas vezes, pelo prazo de 15 (quinze 
dias) cada um, mediante o silêncio do(s) notificado(s) interpreta-se como concordância - (MP 
759/16 aprovada na forma da PLV 12/17 inclui o §13 no art. 216-A da lei 6.015/73).

Artur Nogueira, 10 de Outubro de 2020.

IVAN CLEBER VICENSOTTI
Prefeito 
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