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Secretaria de Esportes de Artur Nogueira estuda 
retomada de campeonatos regionais

Jaguariúna conclui 
licitação de obra que vai 
ampliar capacidade de 
abastecimento de água

A Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna distri-
buiu nesta semana os kits de material escolar 2021. Até esta 
sexta-feira, 12, os pais e responsáveis pelos estudantes das es-

colas municipais fizeram a retirada nas unidades onde os filhos 
estudam.

Página 4

Materiais são úteis também no ensino à distância

A Secretaria de Esportes de Artur Nogueira participou, nesta se-
mana, uma reunião entre secretários da pasta de outros municípios, 
a fim de discutirem a retomada das atividades esportivas na região. 
O encontro aconteceu no museu de história natural de Itapira e Ar-
tur Nogueira foi representada pelo secretário Caio Rodrigues e pelo 

educador físico Sandro Sacilotto. Participaram ainda os secretários 
e gestores das cidades de Águas de Lindóia, Aguaí, Amparo, Enge-
nheiro Coelho, Itapira, Lindóia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Pedrei-
ra, Santo Antônio de Posse, Serra Negra e Socorro. 

               Página 4

Depois de mais de 20 anos, Jaguariúna volta a ter investimentos 
na ampliação do abastecimento de água, uma das principais rei-
vindicações da população. A Prefeitura de Jaguariúna concluiu o 
processo de licitação para a obra de construção da Estação de Trata-
mento de Água (ETA) 5, que deve ampliar em 50 litros por segundo 
o abastecimento da cidade.                         Página 5

Prefeitura de Jaguariúna entrega 
mais de 7 mil kits de material escolar

Kits de material escolar para quase 8 mil alunos

A última ampliação da ETA Central foi inaugurada em dezembro de 2000

Prefeito de 
Holambra 
promete honrar 
confiança da 
população com 
trabalho forte

Prefeito de 
Cosmópolis 
reúne-se com 
proprietários 
de futuras áreas 
industriais

Deputado cobra 
dados sobre 
evolução da 
dívida ativa do 
Estado

Enquanto os alunos 
não voltam para a sala de 
aula, é importantíssimo 
que continuem estudando 
em casa. Por isso já 
entregarmos esse material 
a todos. Para que com o kit 
consigam realizar todas as 
atividades

“

RAPHAEL LUNA

IVAIR OLIVEIRA

Cristina Catão, secretária municipal 
de educação de Jaguariúna
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Diversas capitais brasileiras consideradas cen-
tros das festividades de Carnaval, como Salvador 
e Rio de Janeiro, anunciaram a suspensão da folia 
tradicional para conter o contágio do Covid-19. A 
ausência dos blocos de rua e das escolas de samba 
deixa, novamente, uma lacuna no aspecto cultural, 
mas também afeta negativamente outros cenários, 
como o econômico, que é anualmente impulsiona-
do pelas comemorações.

Com o cancelamento do Carnaval, o Brasil 
deixa de injetar em sua economia R$8,1 bilhões, 
de acordo com a estimativa da Confederação Na-
cional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo 

(CNC). Os setores que mais devem ser impactados 
são o turismo, hotelaria, gastronomia e comércio 
em geral, mas, além disso, não se pode ignorar a 
cadeia de fornecedores que são demandados neste 
período, desde a produção de fantasias, indústrias 
e serviços, sem contar os vendedores ambulantes 
que geram renda com o trabalho informal.

De acordo com os dados da CNC, baseados nos 
números do ano passado, aproximadamente 25 
mil empregos temporários não serão criados para 
atender a demanda das mais de 36 milhões de pes-
soas, incluindo turistas, que teriam se planejado 
para aproveitar o Carnaval deste ano.
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Tomaz de Aquino Pires*

Sentimos a paisagem cultural am-
biental em mudança a partir da década 
de 1970. O surto desenvolvimentista 
acelerou-se na década seguinte com o 
crescimento demográfico impulsiona-
do pela migração à procura de traba-
lho. Pois chegaram grandes indústrias. 
Surgiram novas preocupações para a 
administração pública em todos os se-
tores. O atendimento à saúde, educa-
ção, habitação, segurança fez realizar 
urgências inéditas em nossa paisagem 
cultural. A necessária manutenção do 
equilíbrio ecológico, bem como o es-
tabelecimento de uma estrutura esco-
lar que garantisse a formação do ci-
dadão, preparando-o para enfrentar as 
adversidades daquele momento, tudo 
se colocou como objetivo das institui-
ções sociais. Neste século XXI conti-
nuam espocar loteamentos em vários  
recantos do município, empresas im-
portantes acampam em nossos limites 

geográficos. Cresceu consideravel-
mente a zona urbana e a densidade 
demográfica. Diminuiu a zona rural. 
A área antiga da agropecuária tornou-
-se habitada e asfaltada. Desapareceu 
a terra, derrubaram-se as matas, nas-
centes foram aterradas, aumentou a 
poluição dos rios. Aumentando a po-
pulação, consequentemente aumentou 
a produção de lixo. Leptospirose e do-
enças mais. Hábitos insanos do mundo 
moderno abusam dos sacos plásticos 
nos supermercados para que o Homem 
transporte suas compras. Maus ventos 
esparramam-nos pelos terrenos baldios, 
pelos nossos três rios, praias e oceanos. 
Quando não havia esta criação tecno-
lógica do saco plástico, nossos pais e 
avós faziam compras com suas sacolas 
de lona, de barbante, de forte tecido.  
Outros levavam sacos alvejados para as 
compras transportados como bruacas 
em seu animal ou, nas costas. Ninguém 

carregava poluição para casa, não se 
destruía a natureza. Nem lixo era em-
balado no temível saco plástico. Quan-
do muito se utilizava o saquinho de 
papel pardo, o jornal,o papelão. Latas 
de lixo eram reutilizáveis diariamente. 
Pena que o lixo ficava a céu aberto nos 
horríveis lixões. Mas hoje, ainda resta 
o lixo, em muitas  cidades, em espaços 
clandestinos junto com os sacos trazi-
dos dos supermercados. O saco plásti-
co destrói o planeta. Ele não se acaba 
nos lixões, sua duração é quase infinita. 
Alcança o rio e os mares e mata os pei-
xes e toda sorte de animais marinhos. 
É tempo dos Pais, Educadores e alunos 
levarem sacolas de casa para suas com-
pras. Recusem o saco plástico poluente. 
Nunca levem isopor para casa, levem só 
o produto. Tudo começa em Você! Na 
década de 1990, quando as Escolas de 
Jaguariúna faziam a limpeza simbólica 
dos rios, auxiliadas pelos pescadores 

com seus barcos coletavam-se horrores: 
pneus, sofás, garrafas plásticas, tubos 
de televisores, restos de móveis, telas 
e arames, animais em decomposição. 
O leito do rio servia como depósito de 
lixo. O povo, felizmente, evoluiu e já 
corrigiu parte dos hábitos destruidores 
do Planeta Terra, graças à ação das Fa-
mílias e das Escolas e Instituições.  Mas 
falta muito! E o que falta começa dia-
riamente em Você! É primordial reciclar 
todo o lixo seco na cozinha de sua casa.  
Transforme seu lixo úmido em adu-
bo na “composteira” de seu quintal, se 
possível. Ele alimentará sua horta, suas 
plantas medicinais, seu jardim. Assim o 
Centro Municipal de Materiais Reciclá-
veis com a Cooperativa dos Reciclado-
res e cada Cidadão, todos estarão tendo 
compaixão pelo Homem e pela terra. 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

A educação e a nossa paisagem cultural ambiental

João Rodrigues*

Um Líder precisa ter ações de curto 
prazo, porém sua visão precisa ser de 
médio e longo prazo, para que possa re-
almente fazer a diferença junto a seus li-
derados e conseguir novos parceiros.

Quando o Líder não sabe o que fazer 
e encontra um ambiente indefinido, mui-
tas vezes situações difíceis, ambiente 
hostil, é preciso ter resiliência, sobrieda-
de e claro muita serenidade para que ele 
possa vislumbrar as coisas que poderão 
ocorrer no médio e longo prazo, um dos 
itens importantes para que isto ocorra é 
fazer um inventário (levantamento) da 
situação atual, fazer pesquisas, interro-
gar(conversar) muito com os stakehol-
ders(parceiros), e ai diante do conhe-
cimento do cenário que se encontra, 
procurar a solução para sair do momento 
complicado e fazer a equipe(empresa) ir 
para outro patamar.

Com este pensamento foi que em 
2019, comecei a colocar em ação na As-
sociação Comercial e Industrial do nosso 
município,  o meu conhecimento como 

líder e gestor de uma empresa de tecno-
logia, e aos poucos vamos ganhando a 
credibilidade e confiança dos empresá-
rios e da população para juntos melho-
rarmos nosso ambiente de negócios e 
ajudar o desenvolvimento social e eco-
nômico de nossa gente.

As contas estão em dia e até um caixa 
já estamos formando na Associação, com 
isto começamos a colocar em prática as 
ações de curto prazo mas amparados na 
nossa visão de médio e longo prazo.

Um dos princípios fundamentais da 
Visão do Lider é que ela deve ser compar-
tilhada com todos, para que todos possam 
sonhar juntos e aí ter uma sinergia posi-
tiva que fará com que as adversidades da 
jornada sejam superadas uma a uma.

Mas qual é esta visão do Lider?
1- Fortalecer a Missão, Visão e Va-

lores da ACI junto aos associados, par-
ceiros e principalmente a comunidade.

2- Ter uma MARCA que identifique 
a Associação com a Cidade.

3- Aumentar significativamente o 
quadro de associados

4- Construção da SEDE.
5- Desenvolver o Turismo de Negó-

cios na Região através da Inovação
6- Contribuir significativamente 

com o Desenvolvimento Social e Econô-
mico das pessoas

Quando se compartilha a visão as coi-
sas começam a fluir e para nossa felicida-
de acabamos de ter a boa notícia do SE-
BRAE,  que o Ecossistema de Inovação 
INOVAJA será reativado e com um enor-
me PLUS que fortalecerá a concretização 
da visão acima o projeto JAGUARIÚNA 
+ EMPREENDEDORA, que consistirá 
numa ampla capacitação de nossas em-
presas (todos os portes) bem como das 
pessoas, e de forma subsidiada. 

Isto representa um investimento de 
mais de Meio Milhão de Reais para forta-
lecer de vez a INOVAÇÃO e a CAPACI-
TAÇÃO das pessoas nos mais diferentes 
segmentos, desde o RURAL, COMÉR-
CIO, PRESTADOR DE SERVIÇOS E 

INDÚSTRIA.
O Turismo em nossa cidade deve com 

isto se consolidar pois várias capacita-
ções e consultorias são relativas ao Trade 
Turístico (empresas e pessoas que traba-
lham no setor).

Agora o Líder precisa comunicar, 
agrupar e o obter das pessoas o compro-
misso que desejam se capacitar e melho-
rar de vida, pois isto é como um Trem 
que abre suas portas, mas é preciso o 
passageiro embarcar para poder apreciar 
esta viagem de muito sucesso que passa-
rá por Jaguariúna.

O Turismo de Negócios e de Lazer se 
farão presentes em Jaguariúna a cidade 
que é o Portal do Circuito das Águas, 
pois sonho que se sonha junto sempre 
acontece.

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

– Empreendedor do Bem

Jaguariúna + Empreendedora
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Locomotiva Duplo

População holambrense pode esperar da gestão muito trabalho, do primeiro ao último dia

O prefeito de Holam-
bra, Fernando Henrique 
Capato, teve contato com 
a política desde cedo. Seu 
pai, Celso Capato, foi o 
primeiro prefeito do muni-
cípio, ainda na década de 
1990, e depois prefeito por 
outros dois mandatos entre 
os anos de 2001 e 2008. 
“É uma grande referência. 
Um pai, pessoa e também 
um político com quem 
aprendo todos os dias”, 
conta Fernando.

Ainda, antes de assu-
mir a chefia do Executi-
vo, foi vice-prefeito por 
quatro anos ao lado do Dr. 
Fernando Fiori de Godoy, 
período em que se prepa-
rou para o desafio de dar 
sequência a esse legado. 
“Dr. Fernando fez um 
grande e importante tra-
balho por Holambra e me 
sinto pronto para trabalhar 
duro e fazer o que precisa 
ser feito”, afirma.

Ao receber o resultado 
da apuração das eleições 
em novembro, em frente à 
Escola Estadual Ibrantina 
Cardona, sentiu muita fe-
licidade. “Um sentimento 
que certamente não iremos 
esquecer. Eleições nun-

ca são fáceis e, chegar ao 
final desse processo tão 
duro com uma vitória tão 
expressiva, é um privilé-
gio”, conta. 

O prefeito afirma que 
população holambrense 
pode esperar da gestão 
muito trabalho, do primei-
ro ao último dia. “Vamos 
nos dedicar muito para 
melhorar a vida das pesso-
as, preservar as conquistas 
alcançadas, fortalecer e 
ampliar os serviços ofere-
cidos e colocar em práti-
ca as nossas propostas de 
governo por meio de ges-
tão política, programas, 
melhorias e novas obras, 
sempre com responsabili-
dade, diálogo, pés no chão 
e respeito à nossa história. 
Serão quatro anos de mui-
to empenho para fazer com 
que Holambra siga avan-
çando nas mais diferentes 
áreas, garantindo qualida-
de de vida e oportunidades 
para todos”, garante o che-
fe do executivo.

De acordo com o prefei-
to, a transição de governo 
foi uma transição natural, 
sem dificuldades, visto a 
sua ocupação do cargo de 
vice-prefeito entre os anos 

de 2017 e 2020, ano em 
que se elegeu para a suces-
são. “Procurei estar presen-
te e atuante nesse período, 
acompanhar os trabalhos, 
estar integrado à equipe. 
Essa proximidade tornou, 
em parte, o processo mais 
fácil. A estrutura estava 
ali, sem maiores restrições, 
para que pudéssemos nos 
planejar e iniciar um novo 
governo”, explica.

Neste sentido, o se-
cretariado do município 
sofreu poucas mudanças. 
Fernando avalia que tor-
nou-se prefeito a partir de 
um trabalho bem avaliado, 
aprovado pelas urnas, sa-
bendo, claro, que existem 
ajustes a serem feitos. “Es-
tamos dando uma oportu-
nidade à equipe para que 
insista nos acertos e corrija 
pontos que possam ser me-
lhorados, de acordo com a 
nossa proposta de gover-
no e gestão”, diz. “Nosso 
compromisso primário é 
com a população de Ho-
lambra. A prioridade é que 
ela seja bem atendida em 
seus anseios e necessida-
des”, garante. 

A relação do prefeito 
pelos vereadores e pelo 

Prefeito de Holambra promete  
honrar confiança da população com trabalho forte 

Prefeito Fernando Capato fala com a Gazeta Regional

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Jaguariúna pede 
vacinação de profissionais da 
Educação antes da volta às aulas

Artur Nogueira deve contar com 
unidade do Poupatempo

O prefeito de Jaguari-
úna, Gustavo Reis, pediu 
ao Governo do Estado de 
São Paulo que sejam li-
beradas doses de vacina 
contra o Covid-19 para a 
imunização de profissio-
nais da Educação da rede 
municipal de ensino antes 
do início das aulas presen-
ciais. Segundo o prefeito, 
o pedido visa dar mais 
proteção aos profissionais 
da área, contribuindo as-
sim para evitar a prolifera-
ção do coronavírus dentro 
das unidades de ensino do 
município.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção, um ofício com a soli-
citação já foi elaborado e 

Artur Nogueira deve 
contar com uma unidade 
do Poupatempo. Previsto 
para ser inaugurado ainda 
esse ano, o Poupatempo 
será instalado no prédio 
onde já funciona o De-
partamento de Trânsito 
(Detran-SP) do município, 
localizado na Rua Alice 
Pereira Mansur, nº 51, na 
Vila Queiroz.

A novidade foi anuncia-
da pela secretaria de Segu-
rança e Trânsito da cidade, 
durante reunião com o pre-
feito Lucas Sia (PSD), jun-
tamente com os vereado-
res. Conforme Sia (PSD), 
a novidade promove mais 

agilidade e eficiência aos 
serviços prestados ao mo-
rador nogueirense. “O 
poupatempo é um pedido 
antigo da população e, em 
breve, ela poderá usufruir 
desse benefício. Nosso ob-
jetivo é centralizar os ser-
viços, e assim evitar que o 
morador tenha uma série 
de transtornos quando pre-
cisar resolver alguma pen-
dência”, destaca.

Segundo o secretário de 
Segurança e Trânsito Drº 
Roberto Daher, o posto 
já está sendo viabilizado. 
“Estamos na fase de tra-
tativas, a fim de ver qual o 
custo que esse serviço terá 

para o município. Assim 
que finalizada essa etapa, 
já iniciaremos a fase de 
instalação para que a uni-
dade esteja à disposição da 
população ainda esse ano”.

Dentre os serviços ofe-
recidos pelo Poupatempo 
está a emissão do Regis-
tro Geral (RG), Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) e demais serviços 
de CNH, licenciamento 
anual de veículo, acordo 
com a CDHU, dentre ou-
tros. A lista completa pode 
ser conferida em poupa-
tempo.sp.gov.br.

trabalho da Câmara Mu-
nicipal é de muito respei-
to. Fernando afirma que 
conversou individualmente 
com cada um dos eleitos e 
que se reuniu com os di-
retores de departamentos 
para colocar a adminis-
tração à disposição de um 
trabalho em favor da ci-
dade. “Pretendo construir 
uma relação de respeito e 
de harmonia com o Legis-

lativo. Isso é fundamental 
para que consigamos fazer 
um governo forte, de ações 
efetivas e que beneficiem 
Holambra e nossa gente”. 

Fernando acredita que 
os holambrenses estarão 
bem representados pelos 
nove vereadores que foram 
eleitos. “Um bom grupo de 
lideranças com quem me 
sinto feliz e otimista de po-
der trabalhar”, diz.

Prioridades iniciais
Neste momento o mu-

nicípio e, na realidade, 
todo Estado e País, en-
cara de frente um gran-
de desafio relacionado à 
retomada das atividades 
escolares e de outros ser-
viços que foram suspen-
sos em função da pande-
mia. “Será um período de 
adaptação e de readequa-
ção que demandará pla-
nejamento rápido e asser-
tividade”, diz Fernando.

Para o mandato, a ges-
tão tem o compromisso de 
preservar as conquistas, 
cuidar da cidade, garantir 
qualidade de vida e bons 
serviços às pessoas e bus-
car recursos para obras 
importantes e necessárias 
como a construção da es-
cola municipal do bairro 
Imigrantes. “Já começa-
mos a projetar nos pri-
meiros dias de governo e 
iremos fazer com ou sem 
ajuda de outras esferas de 
governo”, garante o prefei-
to. “Faremos uma gestão 
comprometida com as pes-
soas e com os projetos que 
apresentamos às pessoas e 
às famílias durante o perí-
odo eleitoral”, finaliza.

deve ser entregue ao go-
vernador João Doria. 

As aulas presenciais na 
rede municipal de ensino 
de Jaguariúna estão pre-
vistas para serem retoma-

das, gradualmente, a partir 
do dia 1º de março. As au-
las remotas, pela internet, 
já foram retomadas neste 
mês, conforme o Decreto 
Municipal 4.268.

Jaguariúna possui cerca de 1.450 profissionais da educação, entre 
concursados e terceirizados, incluindo professores e outros servidores

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura de Jaguariúna entrega mais  
de 7 mil kits de material escolar

Secretaria de Esportes de Artur 
Nogueira estuda retomada de 
campeonatos regionais

Materiais são úteis também no ensino à distância

A Secretaria Munici-
pal de Educação de Ja-
guariúna distribuiu nesta 
semana os kits de mate-
rial escolar 2021. Até esta 
sexta-feira, 12, os pais e 
responsáveis pelos estu-
dantes das escolas muni-
cipais fizeram a retirada 
nas unidades onde os fi-
lhos estudam. 

Ao todo a Prefeitura de 

Jaguariúna distribuiu qua-
se 7.500 kits de material 
escolar. São 1.355 para 
alunos da Educação infan-
til (EMEIs), 3.332 para 
Educação Fundamental 
I e 2.801 para Educação 
Fundamental II. 

A secretária municipal 
de educação, Cristina Ca-
tão, ressalta que enquanto 
as aulas presenciais não 

retornam, os alunos devem 
seguir acompanhando o 
ensino a distância. “En-
quanto os alunos não vol-
tam para a sala de aula, é 
importantíssimo que con-
tinuem estudando em casa. 
Por isso já entregarmos 
esse material a todos. Para 
que com o kit consigam re-
alizar todas as atividades”, 
explica a secretária.

A Secretaria de Espor-
tes de Artur Nogueira par-
ticipou, nesta semana, uma 

reunião entre secretários 
da pasta de outros muni-
cípios, a fim de discutirem 

a retomada das atividades 
esportivas na região. O en-
contro aconteceu no mu-

Esporte e educação

Cap. Aramil - Navio Fantasma

A nova temporada em Destiny 
2 começou. O “Decodificador 
Umbral” e os “Engramas 
Umbrais” voltaram junto 
com uma nova oportunida-
de dos jogadores melhora-
rem seus guardiões, uma 
nova área foi adicionada 
na Torre, com o codinome 
E.L.M.O. (Eixo de Logísti-
ca de Manobras e Operações) 
à medida que a história do jogo 
avança este local vai ganhar mais impor-
tância futuramente. 

Uma líder dos Cabais, um dos 
tipos de inimigos presentes no 
jogo, pede paz a Zavala “líder 
dos guardiões da classe Titã” 
recusa e inicia uma nova 
guerra, mas será que a deci-
são dele foi sábia?  

Na temporada “Os Seletos” 
termina dia 11 de março. 

Aos Tennos, operador dos Warfra-
mes, apaixonados chega nesta terça-feira, 
11, Star Days o evento em comemoração 
ao dia dos namorados nos EUA, porém 
quem vai cuidar das recompensas será o 
Ticker, em Fortuna, tendo algumas das re-
compensas sendo Ephêmeras, Syan-
danas, palhetas de cores e mui-
to mais, mas ficará por pouco 
tempo, dia 24 de fevereiro ter-
mina este evento.  

Em algum momento será 
disponibilizado para se come-
morar o ano novo lunar, este é 
o ano do Boi, na cultura chinesa 
que simboliza o poder e a autocon-
fiança. 

A Bloober Team consolidou-se como 
referência de jogos de terror (Layer of 
Fear e Observer) inovado e aterrorizante. 
The Medium para os receosos é um jogo 
assustador e perturbador, que está envol-

vido em um ambiente rico e muito 
bonito. 

As pessoas conhecem um 
lado da realidade, o Mundo 
Físico, enquanto são poucas 
que conseguem de fato, ter 
alguma conexão ao mundo 
espiritual, mas não é o caso 

de Marianne, que pode tran-
sitar entre os dois mundos, 

às vezes sem querer ela vê isso 
mais como uma “maldição” do que 

um dom. 
É nisso que o jogo se baseia na viagem 

entre esses mundos, e muitas vezes 
ao mesmo tempo, para o jogador 

a tela ficará dividida. Sentimen-
tos, memórias ou tragédias são 
pontos onde a realidade é que-
brada e Marianne pode ver sen-

tir ou até interagir nesse mundo 
tal como seus habitantes. 
The Medium mostra que da para 

inovar, com um gênero que já ficou bas-
tante desgastado. 

Tudo começa num resort abandonado 
onde sentimentos fortes de sofrimento 
residem ali. Sua única pista são as pala-
vras de uma pessoa chamada Thomas que 

sabe quem ela é, dando ciência do seu 
poder. O jogo mostra bastante de 

suas raízes como Silent Hill e 
Resident Evil com a câmera 
travada e a personagem em ter-
ceira pessoa, quando o jogador 
consegue ver o protagonista in-

teiro, o que torna o jogo sofisti-
cadamente perturbador, trazendo 

a tona o medo que a muito foi desgas-
tado ou pouco trabalhado. 

Uma ótima semana a todos e até a 
semana que vem não se esqueçam de 
seguir meus canais não Youtube e na 

Twitch “Navio Fantasma”. 

Novidades sobre a nova temporada em Destiny 2, 
Star Days em Warframe e Review The Medium

Após reunião com secretários de outros municípios, Artur Nogueira ficou responsável por organizar 
campeonatos da modalidade Futsal

DIVULGAÇÃO

Kits de material escolar para quase 8 mil alunos

RAPHAEL LUNA

seu de história natural de 
Itapira e Artur Nogueira 
foi representada pelo se-
cretário Caio Rodrigues e 
pelo educador físico San-
dro Sacilotto. Participa-
ram ainda os secretários 
e gestores das cidades de 
Águas de Lindóia, Aguaí, 
Amparo, Engenheiro Coe-
lho, Itapira, Lindóia, Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim, Pe-
dreira, Santo Antônio de 
Posse, Serra Negra e So-
corro. 

A reunião também ser-
viu para regularizar a As-
sociação Desportiva Re-

gional (ADR), que atua 
há anos na organização de 
campeonatos em diversas 
modalidades. O intuito da 
ADR é promover eventos 
competitivos com baixo 
custo. 

Planejamento
Sem data definida para 

a retomada das competi-
ções, Artur Nogueira está 
responsável por organizar 
campeonatos da modali-
dade Futsal. Estes serão li-
derados pelos professores 
Sandro Sacilotto e Vagner 
Catão. 

Além do futsal, o mu-
nicípio deve participar de 
torneios organizados por 
outras cidades, tais como 
campeonatos de atletismo, 
basquete, futebol, futsal, 
ginástica artística, ginásti-
ca rítmica, handebol, vo-
leibol e xadrez/damas.

A pasta participará de 
outra reunião no dia 18 de 
fevereiro, em Mogi Guaçu, 
para compor a diretoria da 
Associação Desportiva Re-
gional, bem como legalizar 
a ADR em cartório e defi-
nir as datas dos congressos 
de cada modalidade.
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Vacina para  
Educação 1

O prefeito de Jaguari-
úna, Gustavo Reis, pediu 
ao Governo do Estado 
de São Paulo que sejam 
liberadas doses de va-
cina contra o Covid-19 
para a imunização de 
profissionais da Educa-
ção da rede municipal 
de ensino antes do início 
das aulas presenciais, 
previsto para março. 

Vacina para  
Educação 2

Segundo o prefei-
to, o pedido visa dar 
mais proteção aos pro-
fissionais da área, con-
tribuindo assim para 
evitar a proliferação do 
coronavírus dentro das 
unidades de ensino do 
município. Jaguariúna 
possui cerca de 1.450 
profissionais da educa-
ção, entre concursados 
e terceirizados, incluin-
do professores e outros 
servidores. De acordo 
com a Secretaria Muni-
cipal de Educação, um 
ofício com a solicitação 
já foi elaborado e deve 
ser entregue ao gover-
nador João Doria. 

Nova ETA vem aí
Outra informação re-

levante para Jaguariúna 
vem do setor de abaste-
cimento de água. Depois 

de mais de 20 anos, a 
cidade volta a ter inves-
timentos na ampliação 
do abastecimento, com 
a conclusão do processo 
de licitação para a obra 
de construção da Esta-
ção de Tratamento de 
Água (ETA) 5. A obra 
deve ampliar em 50 li-
tros por segundo o abas-
tecimento da cidade. A 
construtora que venceu 
a licitação é a Target e 
a previsão para a reali-
zação da obra é de nove 
meses, a partir da data 
da liberação ordem de 
serviço.

Gravidez
Em meio à pandemia 

de coronavírus, Jaguari-
úna divulgou mais uma 
boa notícia na área da 
Saúde. A cidade redu-
ziu em mais da metade a 
taxa de gravidez na ado-
lescência nos últimos 
cinco anos. A proporção 
de gravidez na adoles-
cência em 2016 era de 
12%. Já no ano passa-
do a taxa registrada foi 
de 5,2%. Os dados são 
do Sistema Nacional 

de Nascidos Vivos (SI-
NASC) e refletem bons 
investimentos feitos pela 
Prefeitura de Jaguariúna 
em diversos setores da 
cidade, como saúde, cul-
tura, educação e esporte. 
A secretária de Saúde, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão, comemo-
rou o bom resultado.  

Quem cala...
A presença do minis-

tro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, em audiência 
do Senado nesta sema-
na expôs o presidente 
Jair Bolsonaro a um 
verdadeiro “linchamen-
to” verbal. Pazuello foi 
convocado para dar ex-
plicações aos senado-
res sobre os desmandos 
da Saúde e do governo 
federal no combate ao 
coronavírus. Durante a 
audiência, Bolsonaro 
foi chamado de “geno-
cida”, “patético”, “in-
competente” e “nega-
cionista”, entre outros 
adjetivos. Pazuello dei-
xou que o chefe apa-
nhasse indefeso.

 Bastidores do poderJaguariúna conclui licitação de 
obra que vai ampliar capacidade 
de abastecimento de água

Atividades

sianos, que também ajudam 
a ampliar o abastecimento, 
mas em proporções reduzi-
das em comparação à uma 
nova ETA.

Segundo a vice-prefeita 
e secretária de Meio Am-
biente de Jaguariúna, Rita 
Bergamasco, o aumento 
de 50l/s na capacidade de 
abastecimento do município 
vai possibilitar um volume 
maior de água tratada nos 
reservatórios, contribuindo 

para a melhoria na distri-
buição do líquido em toda a 
cidade. “Como a cidade fi-
cou 20 anos sem ampliação 
do abastecimento de água, 
não acompanhou o cresci-
mento populacional. Então 
essa obra vem justamente 
para suprir a demanda com 
o aumento do número de 
habitantes. É uma obra que 
vai nos dar fôlego para pelo 
menos seis ou sete anos”, 
explica Rita Bergamasco.

O Fundo Social de 
Solidariedade, em par-
ceria com a Secretaria 
de Assistência Social da 
Prefeitura de Jaguariúna, 
realiza nos dias 18, 19, 
22 e 23 de fevereiro a 1ª 
edição do programa Ja-
guariúna Solidária neste 
ano de 2021. Dessa vez, a 
doação deve ser realizada 
no Centro Dia do Idoso - 
Praça Basaglia, 497  jd. 
Zeni - das 9h às 12h e das 
13h às 16h.

A ação do Jaguariúna 
Solidária tem como obje-

tivo fazer a doação de rou-
pas, sapatos e acessórios 
arrecadados pelo Fundo 
Social para famílias em si-
tuação de vulnerabilidade.

Para evitar aglome-
rações e permitir mais 
tranquilidade e conforto 
na escolha das peças, o 
atendimento é feito por 
meio de um agendamento 
prévio. Os interessados 
devem realizar o agenda-
mento a partir de hoje, 08, 
até o dia 12, das 8h30 às 
16h, pelo telefone 3847- 
1165.

A presidente do Fun-
do Social de Solidarieda-
de de Jaguariúna, Flora 
Reis, comemora o inicio 
de mais um ano do pro-
grama e destaca o papel 
importante que ele ocupa 
no atual momento da so-
ciedade. “A gente fica fe-
liz em manter esse projeto 
que vem sendo bem feito 
e gerando ótimos resulta-
dos. Solidariedade nunca 
é demais, mas nesse mo-
mento que vivemos se tor-
nou ainda mais essencial”, 
diz a presidente.

Com quase cinco mil 
reais em dívidas entre agro-
pecuárias e despesas veteri-
nárias, o grupo de proteção 
animal exclusivo de gatos 
“Gateiras de Jaguariúna” 
promove Feijoada solidária 
que visa quitar as pendên-
cias. As clínicas parceiras 
do grupo são Esperança, 
Sete Vidas e Amigo Pet, 
além das agropecuárias 
Santa Luzia e CR Nassif. 

São duas opções de 
feijoada: tradicional e ve-
gana, ambas no valor de 
R$30. Para fazer a reser-
va, o interessado deve en-
trar em contato com Luna, 
pelo número (19) 98296-
4673. Após o contato, é 
possível combinar o paga-
mento, com a possibilida-
de de transferência ou pix. 
No dia da retirada, basta 
apresentar o comprovante 

da transação.
“Pedimos que as enco-

mendas sejam feitas até 
o dia 13 por questões de 
organização”, pede Luna. 
“Para não ter perigo de so-
brar ou estragar a comida. 
Questão de logística”. A 
retirada é realizada no dia 
20, das 11h às 13h, na Rua 
Marechal Floriano Peixo-
to, nº 261 (ao lado da Es-
cola Tozzi).

IVAIR OLIVEIRA

Fundo Social se prepara para 
realizar 1ª edição do ano do 
programa Jaguariúna Solidária

Grupo de proteção animal 
exclusivo de gatos promove 
ação para quitar dívidas

Aumento na capacidade de abastecimento vai possibilitar um 
volume maior de água tratada nos reservatórios, contribuindo 
para a melhoria na distribuição em toda a cidade

Depois de mais de 20 
anos, Jaguariúna volta a ter 
investimentos na amplia-
ção do abastecimento de 
água, uma das principais 
reivindicações da popula-
ção. A Prefeitura de Jagua-
riúna concluiu o processo 
de licitação para a obra de 
construção da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 
5, que deve ampliar em 50 
litros por segundo o abaste-
cimento da cidade.

A construtora que ven-
ceu a licitação é a Target e 
a previsão para a realização 
da obra é de nove meses, a 
partir da data da liberação 
ordem de serviço, o que 
deve ocorrer nos próximos 
dias. O valor da obra é de 
R$3,1 milhões, com re-
cursos do Financiamento 
à Infraestrutura e ao Sane-
amento (Finisa), da Caixa 
Econômica Federal.

A última ampliação da 
ETA Central foi inaugura-
da em dezembro de 2000. 
De lá para cá, foram feitos 
investimentos em reserva-
tórios de água e poços arte-

A ação tem objetivo de fazer doação de roupas, sapatos e acessórios

Feijoada tem o objetivo de angariar fundos para quitar dívidas

IVAIR OLIVEIRA DIVULGAÇÃO

A última ampliação da ETA Central foi inaugurada em dezembro de 2000
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Aula prática da FAAGROH com auxílio de 
drone amplia visão do campo de cultivo de milho para silagem

Vestibular Continuado
O Grupo UniEduK ofe-

rece mais de 25 opções 
de cursos diferentes nas 
áreas de Saúde, Huma-

nas, Exatas, Tecnologia e 
Agronegócio. São cursos 
de graduação presencial e 
a distância, pós-graduação 
e cursos técnicos nas cida-

des de Indaiatuba/SP, Ja-
guariúna/SP e Holambra/
SP.

Inscreva-se! – Vestibu-
lar Continuado

FOTO: ALUNO FERNANDO HENRIQUE TAROSSI

Alunos do curso de Engenharia Agronômica realizaram a colheita, uma atividade prática que 
proporciona melhor assimilação do conteúdo

Com o auxílio de drone, 
os alunos dos 3º, 5º e 7º se-
mestres do curso de Enge-
nharia Agronômica da Fa-
culdade de Agronegócios 
de Holambra (FAAGROH 
- Grupo UniEduK) reali-
zaram uma aula prática de 
colheita de milho para sila-
gem. A utilização da ferra-
menta tecnológica possibi-
lita uma visão mais ampla 
da área e mostra todo o 
campo de cultivo. 

Em resumo, a silagem 
de milho é um dos itens 
mais importantes na ali-
mentação de bovinos. Isso 
porque a planta oferece 
grande volume de alimen-
to aceitável ao paladar dos 
animais, digestível e rico 
em energia, o que, por con-
sequência, resulta em um 
excelente potencial para a 
produção de leite e carne.

Assim sendo, na oportu-
nidade, os estudantes rece-
beram informações sobre: 
fisiologia vegetal da cultu-
ra do milho; pragas; produ-
tividade; colheita; processo 
de silagem; avaliação da 
qualidade da silagem (gra-
nulometria); entre outros. 

“A profissão de enge-
nheiro agrônomo é peça 
central no desenvolvimen-
to agrícola do Brasil. As 
atividades práticas pro-
porcionam uma melhor 

assimilação do conteúdo, 
o convívio com situações 
que ele encontrará no cam-
po, além de promover a 
oportunidade de ver fenô-
menos que, muitas vezes, 
são explicados apenas em 
teorias. Portanto, ativida-
des como esta irão propi-
ciar que o mesmo adquira 
uma formação robusta, 

sólida e competente para 
atuar no mercado de traba-
lho”, destaca o professor 
Ronan Machado, um dos 
docentes envolvidos na ati-
vidade. 

Por fim, também fize-
ram parte da aula prática 
outros professores de En-
genharia Agronômica e 
Medicina Veterinária. 

Consciente e compro-
metida com sua responsa-
bilidade social, o Grupo 
UniEduK promoveu diver-
sas ações para preservar a 
saúde não apenas de alu-
nos e funcionários, mas da 
comunidade ao seu redor. 
Desde o início da pande-
mia, já foi produzida 1 to-
nelada de álcool em gel e 
17 mil máscaras em parce-
ria com empresas da região, 
para doar a hospitais e asi-
los de Jaguariúna, Indaiatu-
ba e Holambra.

Também foram produ-
zidos para uso interno das 
instituições que formam o 
Grupo UniEduK (UniFAJ, 
UniMAX e FAAGROH), 
800 quilos de álcool em gel 
e 400 litros de álcool líqui-
do. Além disso, foram ad-
quiridas e distribuídas entre 
alunos e funcionários 20 
mil máscaras e 10 mil uni-
dades de Face Shield. Todos 
os nove campi do Grupo re-
ceberam, ainda, 15 totens 
de pulverização e 215 to-
tens de álcool gel.

Desde o início da pande-
mia do Covid-19, o Grupo 
Educacional UniEduK tem 
atuado com cuidado para as-
segurar e preservar a saúde 
dos alunos, colaboradores 
e comunidade que usufrui 
dos espaços e serviços dis-
ponibilizados pela UniFAJ, 
UniMAX e FAAGROH. 
Para o enfrentamento do 

Em combate à pandemia, Grupo 
UniEduK produz mais de 2 toneladas de 
álcool e doa 1 tonelada à comunidade

problema e retomada gra-
dual das aulas presenciais 
de acordo com as liberações 
do Governo do Estado de 
São Paulo, o Grupo formou 
um comitê de biossegurança 
multidisciplinar que contou 
com médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, educadores 
físicos, segurança do traba-
lho, arquitetos, entre outros.

Essa equipe trabalhou 
intensamente para criar e 
estabelecer um protocolo 
de biossegurança seguin-
do as recomendações de 
precaução orientadas pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), as Secreta-
rias de Saúde das cidades 
em que estão localizados 
os campi (Jaguariúna, In-
daiatuba e Holambra), bem 
como a opinião de profis-
sionais atuando na linha de 
frente: infectologistas, en-
fermeiros, fisioterapeutas, 
entre outros.

Por fim, somada aos 
esforços da diretoria, ad-
ministração e colabora-
dores está a dedicação 
dos alunos, em destaque 
os estudantes do curso 
de Enfermagem, que por 
meio do projeto “UniE-
duK Segura” auxiliam no 
monitoramento de saúde, 
com aferição de tempera-
tura, coleta de dados refe-
rente a sinais e sintomas 
precoces do Covid-19, 
entre outras ações.

“A instituição está imbu-
ída de sua responsabilidade 
social neste momento críti-
co. Este zelo busca proteger 
os alunos, colaboradores e 
docentes dos centros uni-
versitários bem como todas 
as suas respectivas famílias, 
frente a uma doença com 
elevada transmissibilidade 
e evolução clínica imprevi-
sível”, destacam os direto-
res do Grupo.

6

educação
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Recuperar, reconstruir e a 
busca pela maximização dos po-
tenciais econômicos deverão ser 
os objetivos de todas as cidades 
do interior paulista neste ano de 
2021. Em maior ou menor escala 
todos os municípios viram suas 
economias serem afetadas pelo 
fechamento do comércio durante 
períodos de bandeira vermelha 
ou mesmo pelas dificuldades 
geradas pelos momentos em que 
precisamos cumprir as medidas 
de isolamento social.

É necessário ter em men-
te que as medidas preventivas 
contra o novo coronavírus como 
o isolamento social devem ser 
cumpridas e não combatidas, 
pois elas salvam vidas. A ne-
cessidade de se estar atento para 
buscarmos reduzir o número de 
contaminações pela Covid-19 
deve também vir associada a um 
planejamento eficiente por parte 
dos entes públicos e dos empre-
sários para que se busque manter 
a economia funcionando em sua 
capacidade máxima permitida 

pela pandemia atual.
Este é um desafio que vem 

sendo pensado inclusive aqui na 
região do Circuito das Águas. 
Composto por nove cidades dife-
rentes, com características e atra-
tivos diferentes entre si; o circui-
to é um importante instrumento 
turístico da região do interior do 
estado. As cidades que compõem 
o circuito, que normalmente re-
cebem de forma conjunta uma 
média de 2,5 milhões de turis-
tas em determinados períodos 
do ano, sofreu ao longo de 2020 
com os fechamentos que foram 
impostos a região de Campinas 
em decorrência das bandeiras 
vermelhas do Plano São Paulo 
(plano elaborado pelo Governo 
Estadual para conter o alastra-
mento do Covid-19). É necessá-
rio registrar que representantes 
do Circuito das Águas buscaram 
junto a representantes do poder 
público maneiras para diminuir 
o impacto do Plano São Paulo 
sobre a economia local.

Também já no segundo se-

mestre de 2020 foram desen-
volvidas diversas atividades em 
conjunto com o Sebrae-SP bus-
cando preparar a economia das 
cidades que compõem o Circuito 
das Águas para a retomada das 
atividades. Claro que retomar 
atividades é um desafio ao qual 
viemos nos propondo diariamen-
te desde 2020 e segue sendo em 
2021. Recuperar aquilo que foi 
perdido no setor econômico por 
causa da doença é necessário 
para muitos empreendedores que 
viram seus negócios ficarem fe-
chados durante longos períodos 
no último ano.

Reconstruir é uma missão 
que devemos levar para nossas 
vidas, para não permitir que nada 
destrua nossos projetos, mas que 
aprendamos com os desafios e 
reconstruamos não apenas a for-
ma de obter dinheiro, mas nos-
sos sonhos e nossas vidas. Re-
construir foi a regra empregada 
por aqueles que perderam seus 
empregos, mas se descobriram 
empreendedores de sucesso du-

rante a pandemia, reconstruir foi 
aplicado por aqueles que impe-
didos de atenderem seus clientes 
pessoalmente em seus estabe-
lecimentos diversificaram sua 
forma de trabalhar indo para o 
meio digital ou indo diretamente 
ao cliente ao invés de esperar que 
este surgisse.

Maximização das oportuni-
dades é avaliar qual o nosso dife-
rencial e aproveitá-lo. No caso do 
Circuito das Águas são muitas as 
vantagens, desde a proximidade 
da Capital e de Campinas, duas 
grandes cidades populosas e com 
economias fortes, o que permite 
um grande número de turistas 
ávidos pelas belezas da região 
que tanto diferem do cenário de 
grandes metrópoles.  Cada uma 
das nove cidades que compõem 
a região possuem um potencial 
próprio, possuem belezas e atra-
tivos próprios para agradarem 
diversos tipos de turistas. Assim 
também são os profissionais, 
cada um possui um potencial 
próprio dentro de sua própria 

área de atuação e de habilidades. 
Saber explorar a vantagem trazi-
das por cada uma destas caracte-
rísticas únicas se provará essen-
cial ao longo de 2021.

Especificamente para as ci-
dades que compõem o Circuito 
das Águas Paulista 2021 tende a 
ser um ano de crescimento eco-
nômico, pois todo o potencial 
turístico que esteve represado ao 
longo de 2020 deverá ser experi-
mentado neste ano. Com o início 
da vacinação da população, as 
pessoas passarão a utilizar ainda 
mais destes espaços turísticos. 
Durante o período da pandemia 
já há aqueles que mesmo cum-
prindo os protocolos necessários 
para prevenirem-se do Covid-19 
não abrem mão do lazer e da 
possibilidade de aproveitarem 
estas cidades. Com a vacinação e 
a maior flexibilização das medi-
das que deverá ocorrer a partir do 
momento em que se tenha uma 
grande parcela da população 
imunizada, as pessoas passarão a 
desejar sair mais e fazer turismo. 

Após um longo período de isola-
mento como o vivido em 2020, 
conhecer e aproveitar o mundo 
torna-se também uma necessida-
de humana. 

É importante que os em-
presários da região sigam se 
preparando para este momento, 
compreender como manter seus 
estabelecimentos funcionando 
mesmo com as dificuldades im-
postas pelo Covid-19 renderá 
frutos neste ano quando as pesso-
as passarão a retomar os espaços 
e consequentemente a gastar di-
nheiro. Será necessário compre-
ender sua capacidade de fornecer 
o seu serviço em um momento 
tão específico de modo a atender 
a demanda e garantir a total satis-
fação do cliente para que a crise 
gerada pela pandemia se conver-
ta num momento de conquista de 
uma nova clientela.

O setor do turismo, das artes 
e da cultura que foi tão dura-
mente afetado pelo Covid-19 em 
2020 deverá começar a respirar 
novamente em 2021.

Bom dia meu povo rico!!! 
Hoje eu te pergunto: como 
você lida com o seu dinheiro?

Lidar com dinheiro é um 
grande desafio para muitas 
pessoas. Ter uma reserva de 
emergência para gastos ines-
perados como, um carro que 
quebra, uma doença, é um as-
sunto que deixa muita gente 
em pânico.

Porém, se criarmos o há-
bito de reservarmos parte de 
nossa renda mensal, as rendas 
extras como 13º salário, adi-
cional de férias ou mesmo um 
extra que veio de algum tra-
balho de free lancer, podemos 
enfrentar mais sossegadamente 
as dificuldades que aparecem 
no meio do caminho. Além de 
ter uma reserva de emergên-
cia, é importante saber onde 
colocar suas reservas, pois as 
tradicionais aplicações como 
poupança, que um dia já foram 
investimentos bem interessan-
tes hoje em dia já não são mais.

Recentemente vi esta ma-
téria da Carol Paiffer, CEO da 
ATOM Educacional, para o 
Portal Administradores, onde 

ela dá algumas dicas para ter 
mais segurança financeira. 
“São dicas que servem para 
todo mundo, seja para investi-
rem R$ 50 ou R$ 10 mil”, afir-
ma Carol.

1. Invista em conhecimento
“Quando se fala em inves-

timento, sugiro que as pessoas 
façam dois tipos de investi-
mento: um é o investimento 
em conhecimento e outro é o 
investimento em dinheiro.

Para investir com sabedo-
ria e segurança é necessário 
investir tempo e dinheiro para 
adquirir conhecimento. Só o 
conhecimento é capaz de pro-
porcionar autonomia financei-
ra. E como “conhecimento” 
não me refiro apenas ao conhe-
cimento sobre investimentos. 
Quando uma pessoa entende 
todas as áreas de sua vida, ela 
consegue ter relacionamen-
tos profissionais e pessoais 
em equilíbrio e percorre, por 
exemplo, uma trilha financeira 
com mais segurança. Só esse 
conhecimento nos liberta para 
o sucesso.

Há muito conhecimento on-
line e gratuito sobre qual a me-
lhor forma de investir dinheiro, 
seja R$50,00 ou R$10.000,00. 
Existem boas opções para to-
dos bolsos e hoje em dia não 
dá para deixar dinheiro parado 
porque, com a taxa Selic bai-
xa do jeito que está, um capital 
desvaloriza muito rápido”.

2. Diversifique seus investi-
mentos

“O primeiro ponto, é apren-
der que é necessário diversificar 
investimentos, independente da 
quantia que tenha para aplicar. A 
dica é avaliar as possibilidades 
e escolher primeiro sempre uma 
opção de investimento de renda 
fixa - ou seja, curto prazo e menos 
risco, e outra como por exemplo 
investimentos em ações, também 
chamado de renda variável, de 
longo prazo e que envolvem ris-
cos. Ou seja, é muito importante 
ter um “pé de meia” em renda 
fixa, antes de se envolver com in-
vestimentos de renda variável.

A grande dificuldade das 
pessoas em geral é fazer inves-
timentos de longo prazo para 

viabilizar grandes despesas fu-
turas que são previsíveis como, 
por exemplo, a faculdade dos 
filhos ou mesmo uma aposen-
tadoria tranquila”.

3. Crie bons hábitos financeiros
“Investimentos de longo 

prazo devem ser iniciados o 
antes possível, pois leva-se 
um tempo considerável para 
acumular o valor desejado. 
A minha dica que é se crie o 
hábito de separar toda e qual-
quer renda extra que se consi-
ga, seja uma pequena quantia 
oriunda da venda de trufas de 
chocolate ou de um job freela 
ou um 13º salário. E essa renda 
extra é que deve ser aplicada a 
longo prazo, assim literalmen-
te sai de circulação e torna-se 
a realização de algum sonho 
planejado.”

4. Estude muito antes de investir
“Um dos investimentos a 

longo prazo que estão mais em 
alta é comprar ações de empre-
sas listadas na Bolsa de Valo-
res (B3). Dentro deste tipo de 
investimento também há ope-

rações de longo prazo, que são 
mais complexas e é necessário 
ter quantias mais altas na mão.

Mas há também o daytrade, 
em que operações são abertas e 
encerradas no mesmo dia. Para 
aprender a atuar como daytra-
der, o ponto de partida é fazer 
bons cursos para aprender a 
parte prática da operação, mas 
também é vital adquirir conhe-
cimento sobre o mercado para 
saber avaliar qual empresa está 
ou não bem posicionada.

Vale muito a pena investir 
em treinamentos e cursos es-
pecíficos, antes de investir di-
nheiro próprio como daytrader. 
Em geral, as pessoas abrem 
primeiro uma conta numa cor-
retora para então começar a 
aprender. E é justamente nesse 
momento que as pessoas aca-
bam perdendo dinheiro.”

5. Não arrisque logo de cara
“Fazendo um paralelo, in-

vestir na Bolsa de Valores é 
como comprar um imóvel. 
Todo mundo quando vai com-
prar um imóvel tentar encon-
trar uma opção com o menor 

valor de investimento possível 
e na hora de vender, anos de-
pois, sempre tenta vender por 
um valor superior, não é isso? 
Então, investir na Bolsa é exa-
tamente isso: ter conhecimento 
de mercado (economia, políti-
ca etc) para fazer escolha inte-
ligentes no momento certo.

A dica para aprender a in-
vestir com segurança na Bol-
sa é não começar operando 
o próprio dinheiro. Hoje já é 
possível aprender a atuar como 
daytrader por meio de simula-
dores virtuais e começar a ope-
rar com dinheiro das empresas 
que ensinam a profissão.

E, para fechar, quando se 
começa a ganhar dinheiro com 
daytrade é já reservar também 
a quantia ganha para fazer no-
vos investimentos e assim por 
diante. Parece complicado, 
mas quando se pega o jeito é 
bem interessante e dá muita 
autonomia a quem investe des-
sa maneira.”

Espero que estas dicas pos-
sam ajuda-los. Tenha uma óti-
ma semana! Bye!

Edilaine Alves

Juliana Vilas Boas

Recuperar, reconstruir e maximização de potenciais

Praticas para ter segurança financeira
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No Brasil é comum 
encontrarmos agentes fi-
nanceiros, isto é, bancos 
e financiadoras cobrando 
juros estratosféricos em 
torno de 1.000% de ju-
ros ao ano, nos contratos 
de empréstimo pessoal. 
Quando a pessoa está com 
o seu CPF negativado nos 
bancos de devedores, 
como o Serasa, Boa Vista 
(SCPC) ou SPC, significa 
que não tem crédito no 
mercado, impossibilitan-
do de obter financiamento 
com juros menores. 

Daí, a pessoa busca 
empréstimos nas finan-
ciadoras e bancos que não 
faz análise e nem exige 
para o empréstimo pesso-
al a necessidade de ter o 
tal nome limpo, ou seja, 
restrições para contratar 
empréstimos, seja para 
saldar uma obrigação ou 
para usar com uma situ-
ação urgente que surgiu.  
Na hora de assinar o con-
trato de empréstimo pes-
soal, sendo esse contrato 
chamado de “CONTRA-
TO DE ADESÃO”, está 
lá contido os juros anual 
e mensal, sendo esse con-
trato permito por lei, con-
forme aduz o artigo 54, 
do CDC, vejamos: 

Art. 54. Contrato de 
adesão é aquele cujas 
cláusulas tenham sido 
aprovadas pela auto-
ridade competente ou 
estabelecidas unilateral-
mente pelo fornecedor 
de produtos ou serviços, 
sem que o consumidor 
possa discutir ou modi-
ficar substancialmente 
seu conteúdo. 

O comando legal con-
sumerista dá total legali-
dade a essas modalidades 
de contratos, porém quan-
do a pessoa vai contratar 

deve ficar atentos as cláu-
sulas do contrato, pois o 
consumidor não terá pos-
sibilidade de discutir ou 
modificar seu conteúdo. 
Mas a pergunta é, mes-
mo sendo cláusulas que 
impõem ao consumidor 
juros elevadíssimos, não 
poderá o mesmo discutir 
as cláusulas contidas no 
contrato visando a dimi-
nuição dos referidos ju-
ros?

A resposta está no nos-
so código consumerista, o 
CDC, em especial no ar-

tigo 51 e seus incisos, ga-
rantido que tais cláusulas 
contratuais são nulas de 
pleno direito, já no pará-
grafo 1º, e nos incisos do 
mesmo artigo, diz que: 

§ 1º Presume-se exa-
gerada, entre outros ca-
sos, a vantagem que:

I - ofende os princí-
pios fundamentais do 
sistema jurídico a que 
pertence;

II - restringe direi-
tos ou obrigações fun-
damentais inerentes à 

natureza do contrato, 
de tal modo a ameaçar 
seu objeto ou equilíbrio 
contratual;

III - se mostra exces-
sivamente onerosa para 
o consumidor, conside-
rando-se a natureza e 
conteúdo do contrato, 
o interesse das partes e 
outras circunstâncias 
peculiares ao caso.

No julgamen-
to do Recurso Espe-
cial: Resp 0047934-
66.2008.8.21.700 RS 
– No Acórdão prolatado, 
na letra “d”, diz assim: 

É admitida a revisão 
das taxas de juros remu-
neratórios em situações 
excepcionais, desde que 
caracterizada a relação 
de consumo e que a abu-
sividade (capaz de co-
locar o consumidor em 
desvantagem exagerada 
– art. 51, § 1º. Do CDC.

Assim demonstrado, 
podemos dizer que as 
cortes judiciais já paci-
ficaram entendimento 
da abusividade de juros 
elevadíssimos aos con-
sumidores, sendo maté-
ria de revisão e de até o 
estorno de valores pa-

gos em contratos dessa 
natureza. No processo 
de número 1007669-
86.2018.8.26.0348, jul-
gado pela 23ª Câmara de 
Direito Privado do TJ/
SP, decidiu pela revisão 
do contrato que cobrava 
juros de 1000% ao ano, e 
de devolução do valor em 
dobro pago em contrato 
de mútuo bancário. 

Caso você esteja diante 
de uma situação dessa na-
tureza, ou conhece alguém 
que esteja pagando juros 
elevadíssimos, procure 
o Procon para abrir um 
processo, pois em alguns 
casos, temos tido êxitos e 
reduzidos juros dessa na-
tureza, caso a financeira 
ou o agente bancário se 
negar em rever essas taxas 
absurdas de juros, você 
poderá ajuizar ação na jus-
tiça postulando a redução 
para juros de mercado que 
será bem menor do que 
esses juros em torno de 
1000% ao ano. 

Antes de assinar um 
contrato dessa natureza, 
é bom pensar bem o que 
está fazendo, pois, con-
trair dívidas dessa nature-
za, é um impacto enorme 
no orçamento do seu dia 
a dia.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

Fone: (19) 9.7409-2087
E-mail: edisoncds31@gmail.com

A ilegalidade dos juros abusivos 
em contrato de empréstimo pessoal

Direitos e deveres

DIVULGAÇÃO
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Efeitos Sobre os 
Nutrientes

• Disponibilidade: A 
matéria orgânica é fonte de 
nutrientes, pois, durante o 
processo de transformação, 
vários elementos vão sendo 
liberados, principalmente 
o N, S, e P. Contudo esta 
liberação, geralmente, não 
preenche a necessidade das 
plantas a menos que seja 
aplicada em grande quan-
tidade.

• Fixação do P: Diminui 
a fixação. Os colóides or-
gânicos são predominante-
mente eletronegativos. Os 
ânions orgânicos formam 
Fe(OH)2 com o Ferro e 
Al(OH)2 com o Alumínio, 
complexos imóveis, com o 
Fe e Al imobilizados pela 
M.O. aumenta a disponibi-
lidade do P.

Classificação de adubos 
orgânicos

 Adubação verde
Adubação Verde é uma 

técnica agrícola que pro-
move a reciclagem de nu-
trientes do solo por meio do 
plantio de determinadas es-
pécies de plantas, preferen-
cialmente as espécies que 
pertencem à família das le-
guminosas, gramíneas, cru-
cíferas ou de cereais a fim 
de tornar o solo mais fértil.

São consideradas ótimas 
para adubação verde por 
apresentarem:

- São ricas em nitrogênio
- Possuem raízes ramifi-

cadas e profundas
- Família numerosa e 

encontrada em grande di-
versidade de clima e solo.

Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Florestas (IBF), 
esta técnica visa por exem-
plo, a melhora da capacidade 
produtiva do solo; aumento 
da sua fertilidade e garantia 
de maior produtividade e 
renda para os produtores. A 
escolha da espécie para re-
alização dessa prática é de 
grande importância, sendo 
que cada uma apresenta ca-
racterísticas próprias.

Tipos de plantas usadas 
na adubação verde: Crota-
lária; Feijão guandú; Bra-
chiaria ruziziensis; Sorgo 
volumoso; Milheto; Nabo 
forrageiro.

Resíduos originados da 
Agroindústria:

Vinhaça
A composição da vinha-

ça depende do modo de pro-
dução do álcool, sendo mais 
rica em nutrientes nas usi-
nas que produzem o álcool a 
partir de mel residual da fa-
bricação do açúcar que nas 
destilarias independentes.

A vinhaça é utilizada 
como adubo principal-
mente na cultura da ca-
na-de-açúcar, onde já foi 
comprovado o seu efeito 
benéfico com relação ao 
aumento da produtividade 
e na longevidade da cana. 
Além de ser uma excelen-
te fonte de Potássio, a vi-
nhaça é também fonte de 
vários outros nutrientes, 
como Nitrogênio, Cálcio, 
Magnésio, Zinco e Cobre. 
A vinhaça é recomendada 
conforme a fertilidade do 
solo e o tipo de mosto do 
qual foi originada..

Torta de filtro
A torta de filtro apresen-

ta alto teor nutricional já no 
primeiro ano de aplicação, 
a torta de filtro é capaz de 
liberar grande quantidade 
dos seus nutrientes no solo. 
Outra boa característica 
é sua capacidade de reter 
água e de manter a umidade 
do solo.

Bokashi
O Bokashi foi desen-

volvido no Japão e é muito 
utilizado na agricultura na-
tural e orgânica, sendo um 
produto que pode ser apli-
cado no solo tanto no plan-
tio quanto em cobertura.

O Bokashi tem como 

benefício a melhora das 
condições físicas, químicas 
e biológicas do solo; favo-
rece o ambiente para que 
as raízes e microrganismos 
se beneficiem mutuamente; 
absorvem substâncias de 
difícil assimilação e secre-
tam substâncias nutritivas.

O Bokashi é um adubo 
orgânico concentrado, rico 
em Nitrogênio, Fosforo e 
Potássio, para a substitui-
ção dos fertilizantes quími-
cos tradicionais. Trata-se 
de  um fermentado com 
microrganismos vivos que 
aceleram a decomposição 
do material orgânico, co-
locando à disposição das 
plantas, minerais importan-
tes ao seu desenvolvimen-
to. Além dessa vantagem 
com relação ao composto 
de volumoso comum, seu 
preparo é rápido, ocorre em 
um período de 7 a 21 dias. 

 
Compostagem
Conhecida como o pro-

cesso de reciclagem do lixo 
orgânico, transforma o ma-
terial orgânico encontrado 
no lixo, em adubo natural, 
que pode ser utilizado na 
agricultura, jardins e vasos.

A compostagem é uma 
técnica sustentável de ferti-
lização do solo, ela pode ser 
feita com partes dos resídu-

os orgânicos, sejam eles de 
origem urbana, doméstica, 
industrial, agrícola ou flores-
tal. Na compostagem além 
de se evitar a poluição e ge-
rar renda, tem-se como obje-
tivo fazer com que o material 
orgânico volte a ser utilizado 
de forma útil ao solo.

Trata-se de um proces-
so controlado de decom-
posição microbiana. de 
oxidação e oxigenação de 
uma massa heterogênea de 
material orgânico no es-
tado sólido e úmido. Sua 
finalidade é obter mais ra-
pidamente e em melhores 
condições a estabilização 
da matéria orgânica.

Comentário Final:
Sendo assim, podemos 

dizer que a utilização de 
produtos orgânicos sejam 
eles originados pelo proces-
so de compostagem de di-
versos materiais orgânicos, 
como também de adubos 
orgânicos, os quais podem 
ter a adição de nutrientes 
originados de produtos 
minerais, e adubos verdes, 
são benéficos ao solo e 
proporcionam a sua rees-
truturação física, química 
e biológica, tornando assim 
muitos nutrientes disponí-
veis á planta protegendo o 
solo dos efeitos das intem-

péries e, consequentemente 
elevando a produtividade 
da lavoura. O trabalho e 
resultado da reestruturação 
do solo por meio da adição 
de material orgânico pode 
ser um pouco demorado, 
mas tem um ótimo resulta-
do. Como consultor tenho 
relato de proprietários que 
cultivam café no sistema 
orgânico e que tem lavou-
ras com mais de 40 a 70 
anos de formação e que têm 
uma ótima produtividade. 
Isso é possível devido ao 
tempo de utilização de téc-
nicas de reestruturação do 
solo e ao desenvolvimento 
e equilíbrio da microfauna 
e microflora do solo.

Fonte:
- A importância da ma-

téria orgânica do solo na 
produção agrícola e o pa-
pel dos adubos orgânicos, 
Revista AGROTEC, edição 
n.º 30

http://www.agrotec.pt/
noticias/a-importancia-
da-materia-organica-do-
solo-na-producao-agricola-
e-o-papel-dos-adubos-
organicos/ 

- Adubação Orgânica: 
Conheça a sua Importância!

https://agropos.com.br/
adubacao-organica/ 

“Mãos na massa”

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

A importância da matéria orgânica do solo na produção 
agrícola e o papel dos adubos orgânicos (parte 2)

Com a instituição do patrimô-
nio de afetação, os produtores 
rurais encontraram uma forma 
de obter uma linha maior de 
crédito e investir em seus pro-
jetos, sem comprometer todo 
seu patrimônio. No dia 7 de 
abril de 2020, com a aprovação 
da lei do Agronegócio, o setor 
pôde, enfim, respirar um pou-
co mais aliviado em plena pan-
demia - uma vez que as ativi-
dades no campo não pararam.
Para se ter uma ideia, só no 
primeiro trimestre, o setor 
agropecuário apresentou um 
crescimento de 1,9% em 2020, 
comparado ao mesmo período 
em 2019. O ano fechou com 
um saldo extremamente posi-
tivo: no campo, o valor gerado 
com as colheitas chegou a R$ 
120 bilhões e as safras bate-
ram recordes, com as lavouras 
rendendo em torno de R$ 690 
bilhões.  
No entanto, não se pode igno-
rar as dificuldades vividas pelo 
agricultor e o agropecuário. E 
nesse sentido, a Lei do Agro-
negócio ajudou e muito o pe-
queno, médio e o grande pro-
dutor. Entenda o porquê disso 
lendo o artigo de hoje.

A Lei do Agronegócio e o pa-
trimônio de afetação
Os investimentos que sempre 
se fazem necessários justa-
mente para se conseguir a qua-
lidade e os resultados espera-
dos, só foram possíveis graças 
à incorporação de uma Lei de-
tentora de um regime bastante 
comum no mercado imobiliá-
rio: o patrimônio de afetação. 
Dessa forma, o patrimônio de 

afetação passou a ser oferecido 
como uma garantia de crédito 
rural. Esse regime permite que 
o agricultor e/ou o fazendeiro 
possam utilizar-se de um de 
seus patrimônios rurais, segre-
gados de todo o seu patrimônio 
pessoal, como uma garantia na 
hora de buscar recursos para 
investir em sua lavoura, cria-
ção ou tecnologia sustentável.  
 Assim, conforme a Lei do 
Agro, o produtor pode subme-
ter um imóvel rural de sua pro-
priedade ou uma fração dele 
para obter os financiamentos 
necessários em seus projetos.
Tais operações são lastreadas 
em Cédulas de produto Rural 
(CPR) ou em Cédula Imobi-
liária Rural (CIR), através de 
operações financeiras.
Quais os bens rurais que não 
podem ser afetados?
• Lavouras;
• Bens de família;
• Pequenas propriedades ru-
rais;
• Imóveis já hipotecados, sob 
alienação fiduciária;
• Área menor que o módulo 
rural ou à fração mínima de 
parcelamento.

Como obter a afetação do pa-
trimônio?
É o próprio proprietário da 
área quem deve solicitar a afe-
tação do patrimônio por meio 
de registro em cartório de imó-
veis. De preferência, o mesmo 
cartório onde o imóvel está re-
gistrado.
São necessários os seguintes 
documentos para beneficiar-se 
da lei de afetação:
• Inscrição do imóvel no Ca-

dastro Nacional de Imóveis 
Rurais (CNIR);
• Inscrição do imóvel no 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR);
• Certidões negativas de dé-
bitos fiscais perante as Fazen-
das Públicas;
• Certidão do INCRA refe-
rente à totalidade ou fração do 
imóvel rural em afetação;
• Memorial com o nome dos 
ocupantes e a indicação de 
suas moradias;
• Prova dos atos que limitam 
ou modificam a propriedade;
• Planta do imóvel rural;
• Vértices definidores dos li-
mites do patrimônio afetado.

Conclusão: a lei de afetação do 
patrimônio é vantajosa ao pro-
dutor rural?
SIM! A grande vantagem da 
mudança na lei, com a institui-
ção no patrimônio de afetação, 
foi justamente a possibilidade 
do produtor poder enfrentar 
qualquer situação de imprevis-
tos com efeitos drásticos à sua 
produção.
Nesse contexto, crises impen-
sáveis — como esta que foi 
ocasionada pela COVID-19 
podem ser melhor administra-
das pelos produtores, de forma 
que eles conseguem manter os 
recordes nas safras e, ao mes-
mo tempo, garantir os empre-
gos e o sustento de um vasto 
mercado interno e externo. 
Desse modo, o setor agrope-
cuário continua crescendo, os 
empregos se mantêm, e a volta 
à normalidade se faz um pouco 
mais concreta, influenciando 
na melhora econômica do país.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Como a nova lei do agro e a instituição 
do patrimônio de afetação ajudou o 

agronegócio a driblar a pandemia

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

EDITAIS DE PROCLAMAS

Jaguariúna, 08 de fevereiro de 2021.
Ilmos. Srs.
Condôminos do
CONDOMÍNIO FAZENDA DUAS MARIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Servimo-nos da presente para convocar V. Sas. para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 19 de fevereiro de 2021 (Sexta-feira), às 
14h00 em primeira convocação ou às 14h30 em segunda convocação, no mesmo dia 
por meio digital, com uso de recursos da plataforma de videoconferência ZOOM cujo link 
será disponibilizado aos Srs. Condôminos, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA:

Item 1. Apresentação do Orçamento Geral para o ano de 2021, inclusive com 
deliberação da destinação dos recursos da venda do lote E/2 para investimento 
na recuperação asfáltica;
Item 2. Aprovação da realização da AGE de Orçamento no mês de fevereiro de 
2021 em razão do estado de Pandemia por COVID-19;

OBSERVAÇÕES:
a. Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas obrigações condominiais não 
poderão votar nas deliberações da Assembléia;
b. Procurações:

a. É licito aos senhores Condôminos se fazerem representar na Assembléia ora 
convocada por procuradores, munidos com procurações específicas e documento 
de identificação;
b. As procurações poderão ser públicas ou particulares, entretanto em ambos 
os casos as procurações deverão ser entregues, até o dia 19 de fevereiro de 
2021 (sexta-feira) as 12:00horas, na via original e devidamente assinadas (na 
administração do Condomínio) ou enviadas digitalizadas por email para: fernanda@
condominioduasmarias.com.br devidamente escaneada.
c. Em caso de cópia as mesmas deverão ser autenticadas, e;

c. As ausências dos senhores Condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita 
concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados em Assembléia.

Cordialmente

Marcos Lima Vaz
Síndico

CONFIRA AS VAGAS 
DE EMPREGOS DA

EXPRESSO 
METRÓPOLIS E DA 

METRADIESEL

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:

WESLEY JULIANO CONTI e QUE-
ZIA DAMARIS DE OLIVEIRA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, açouguei-
ro, divorciado, nascido em AMPARO, 
SP, no dia 06 de novembro de 1984, 
residente e domiciliado na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de NILSON 
APARECIDO CONTI e de MARIA 
NIZETE SELINGARDI CONTI. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, tecelã, di-
vorciada, nascida em ASSIS CHATE-
AUBRIAND, PR, no dia 30 de abril 
de 1985, residente e domiciliada na 
Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Ca-
manducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de DOCELINO BRITO DE OLIVEI-
RA e de MARIA DIVINA GAUDEN-
CIO DE OLIVEIRA. 

LAZARO VALDEVINO COSMO e 
SANDRA DE SOUSA DEONISIO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, ele-
trotécnico, solteiro, nascido em GRA-
NITO, PE, no dia 27 de fevereiro 
de 1967, residente e domiciliado na 
Rua Horácio Murer, Nº 115, Jardim 
Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOSÉ VALDEVINO ALVES e de 
FRANCISCA COSMO PEREIRA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, mon-
tadora, solteira, nascida em EXU, PE, 
no dia 06 de março de 1989, residente 
e domiciliada na Rua Horácio Murer, 
Nº 115, Jardim Imperial, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de ANTONIO MINER-
VINO DEONISIO e de MARIA ZE-
NILDA DE SOUZA DEONISIO. 

ALEX SANDRO DOMICIANO e 
JULIANA APARECIDA MARTINS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, lí-
der de produção, solteiro, nascido 
em SANTA RITA DO SAPUCAÍ, 
MG, no dia 23 de março de 1977, re-
sidente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2035, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de JOÃO MAR-
TINS DOMICIANO e de TEREZA 
DE LOURDES BATISTA DOMI-
CIANO. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, industriária, solteira, nascida 
em MOGI MIRIM, SP, no dia 02 de 
abril de 1985, residente e domicilia-
da na Av. Pacífico Moneda, Nº 2035, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
LUIZ CARLOS MARTINS e de AIL-
DA APARECIDA MANDAIO MAR-
TINS. 

JACKSON GUALBERTO DE SOU-
SA e LETÍCIA OLIVEIRA PEREI-
RA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
engenheiro, solteiro, nascido em SÃO 
PAULO, SP, no dia 23 de março de 
1992, residente e domiciliado na Rua 
Pedro Lana, Nº 51, Recanto Caman-
ducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JUAREZ GUALBERTO DE SOUSA 
e de FRANCISCA MARIA DE SOU-
SA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
esteticista, solteira, nascida em ATI-
BAIA, SP, no dia 02 de novembro de 
1995, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Lana, Nº 51, Recanto Caman-
ducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
REINALDO DA SILVA PEREIRA e 
de MARIA APARECIDA DE OLI-
VEIRA PEREIRA. 

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

JAGUARIÚNA, 11 de fevereiro de 
2021.
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CONTAS DE RESULTADO  ASSISTENCIA  ESTADO  FEDERAL  GERAIS E ADM  RECURSOS  ACUMULADO 2020

RECEITAS DE CUSTEIO 793.560,18          237.928,24         34.344,79          -                    143.537,61          1.209.370,82                                   
  Doações e Subvenções Públicas 793.560,18          252.949,20         34.344,79          -                    1.080.854,17                                   
  Doações e Contribuições Privadas -                         -                       -                      -                    56.288,51            56.288,51                                         
  Rendas de Festas e Eventos -                         -                       -                      -                    70.755,38            70.755,38                                         
  Recuperação de Despesas -                         -                       -                      -                    16.493,72            16.493,72                                         
  (-) Devolução Subvenção -                         (15.020,96)          -                      -                    (15.020,96)                                        
DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO (760.164,19)         (231.939,16)       (29.070,62)         (6.676,24)        (112.679,15)        (1.140.529,36)                                  

Conta Taxas Custo Depreciação Líquido Líquido    Folha de pagamento (485.903,38)         (172.015,46)       -                      -                    (1.450,33)             (659.369,17)                                     
Terrenos - 2.031.580,00        - 2.031.580,00        2.031.580,00           Encargos sociais e benefícios a empregados (39.761,86)           (13.685,41)          -                      -                    (23.526,03)           (76.973,30)                                        
Edificações 4% 594.216,00           (215.898,48)         378.317,52            402.086,16              Despesas Gerais Operacionais (219.119,59)         (44.965,77)          (26.472,42)         (6.676,24)        (7.664,01)             (304.898,03)                                     
Móveis e Utensílios 10% 220.268,59           (113.830,20)         106.438,39            119.526,13              Serviços profissionais administrativos (11.011,00)           -                       -                      -                    (7.851,09)             (18.862,09)                                        
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 10% 135.473,72           (50.627,21)           84.846,51              22.960,61                 Despesas Gerais Administrativas (3.104,18)              (1.025,55)            (2.389,69)           (70.254,23)           (76.773,65)                                        
Veículos e Acessórios 20% 108.174,50           (88.174,50)           20.000,00              20.000,00                 Despesas Tributarias -                         -                       -                      -                    (1.091,06)             (1.091,06)                                          
Equipamentos de Informática 20% 39.579,78              (29.276,90)           10.302,88              10.312,01                 Despesas Financeiras (2.050,31)              (425,50)               (235,75)              -                    (1.562,73)             (4.274,29)                                          
Instalações Fixas Gerais 10% 10.594,00              (3.549,54)              7.044,46                1.464,70                   Receitas Financeiras 786,13                  178,53                 27,24                  -                    720,33                  1.712,23                                           
Equipamentos de Uso Didático 10% 42.615,40              (34.573,90)           8.041,50                11.072,52              -                         -                       -                      -                    -                                                     

Total - 3.182.501,99        (535.930,73)         2.646.571,26        2.619.002,13        SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 33.395,99             5.989,08             5.274,17            (6.676,24)        30.858,46            68.841,46                                         

                        Diretoria
        Nelson Sperone                                        Liv Jakobsen

                                                                                                                                                                                      1º Diretor Financeiro                                                             2º Diretor Financeiro      .             

   As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.    As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados MEMBROS DO CONSELHO FISCAL da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARIÚNA, inscrita no CNPJ sob n° 58.383.944/0001-75, com sede na Rua Amazonas n° 1296, bairro Jardim Mauá, nesta cidade de Jaguariúna, estado de São Paulo, em reunião realizada nesta data, com a finalidade de examinar a 

prestação de contas, apresentada pela Diretoria Executiva da Instituição, aprovou sem restrições o BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.

Jaguariúna, 09 de Fevereiro de 2021.

NÁDIA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA RAMOS - 1º Membro
VALERIA LOPES SILVA - 1º Membro

MARCIO ALEXANDRE ALVARENGA LISBOA - 1º Membro

                                              Contador
Ramon G. Brancalhone

Contador CRC 1SP 202.283/O-2

NOTA 18
O valor usufruído da quota patronal da Previdência Social no exercício de 2020 foi de R$ 183.394,92 (cento e oitenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois 
centavos).
NOTA 19
O valor usufruído do PIS s/folha no exercíco de 2020 foi de R$ 6.596,97 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos).
NOTA 20
Todos os serviços prestados aos usuários, da Entidade, são 100% (cem por cento) gratuitos, não havendo em nenhuma hipótese contrapartida do usuário.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em reais)

31/12/201931/12/2020

NOTA 10
Em atendimento aos requisitos da CPC 28, aprovada pela NBCT 19.26 - Propriedade para Investimento, a entidade divulga por meio desta que não possuía, até o final do exercício 
de 2020, propriedades para Investimentos.                                                         
NOTA 11
As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles Avisos Bancários, Recibos de Depósitos e Extratos Bancários. 
NOTA 12
As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais, fiscais, e normas emanadas pelos Conselhos Federal e 
Regional de Contabilidade.
NOTA 13
Rotineiramente em 2020,a entidade recebeu contribuições e doações de associados no valor de R$ 3.335,00 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais), tal valor refere-se e é 
composto de doações anônimas, ou seja, não passíveis de identificação.Doação de pessoas físicas R$ 14.248,85 (catorze mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco 
centavos); doação pessoas jurídicas no valor de R$ 28.212,80 (vinte e oito mil, duzentos e doze reais e oitenta centavos) e, doações do poder judiciário no valor de R$ 10.491,86 
(dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos). Tais valores são comprovados com recibos e depósitos bancários.
A Entidade também  promove diversas atividades internas, afim de obter rendas que no ano de 2020 somaram a quantia de R$ 70.755,38 (setenta mil, setecentos e cinquenta e 
cinco reais e trinta e oito centavos), sendo festas e eventos no valor de R$ 27.650,31 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e um centavos ), renda de nota fiscal 
paulista, repassada pela Secretaria da Fazenda no valor de R$ 43.105,07 (quarenta e três mil, cento e cinco reais e sete centavos). Recebeu como recuperação  de despesas o valor 
de R$ 16.493,72 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e tres reais e setenta e dois centavos), referente ao reembolso de convênio médico e odontológico.
NOTA 14
A entidade reconhece suas receitas de Subvenções e Assistência Governamentais, em conformidade com a NBCT 19.04 que aprova a CPC 07, sendo que a entidade recebeu no ano 
de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:        
I- Uma verba municipal totalizando o valor de R$ 793.560,18 (setecentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta reais e dezoito centavos) da seguinte forma: 2º Prorrogação 
de Termo de Colaboração, Processo Administrativo nº 16.740/17 - Prorrogação 2020, baseado na Lei Federal 13.019/14 no Termo de Colaboração nº 12/2017, no valor de R$ 
558.567,96 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Uma verba da Secretaria da Educação do Município no valor de R$ 
234.992,22 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais, e vinte e dois centavos) sendo,através do Termo de Colaboração nº 001/2019, Processo 
Administrativo nº 10.899/2018 e pelo extrato do 1º Aditamento do Termo de Colaboração nº 001/2019 SEDUC no valor de R$ 185.238,32 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e 
trinta e oito reais, trinta e dois centavos) e, pelo Ofício SEDUC nº 183/2020 em resposta ao Ofício 95/2020 Apae o valor de R$ 49.753,90 (quarenta e nove mil, setecentos e 
cinquenta e três reais e noventa centavos).
II - Verba FEAS (Fundo Estadual da Assistencia Social) repassada pelo Município, através do Termo de Colaboração Municipal nº 12/2017 - Processo Administrativo nº 16.740/17 
no valor de R$ 15.312,00 (quinze mil, trezentos e doze reais).                                                                                                                                                                                                                                   
III - Verba Federal repassada pelo Município através da 2º Prorrogacao do Termo de Colaboração, Processo Administrativo nº 16.740/17 - Prorrogação 2020, baseado na Lei 
Federal 13.019/14 no Termo de Colaboração nº 12/2017, no valor de R$ 34.344,79 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) sendo, R$ 
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) referente ao exercício de 2019 e, R$ 28.944,79 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) do 
exercicio de 2020.   
IV - Recebe verba Governo do Estado de São Paulo - Secretaria Educação, pleo 3º Aditamento do Termo de Colaboração de 30/12/2016 - SP Doc: 1239821/2018 Lei 13.204/15, 
Decreto nº 63.934/2019, totalizando R$ 237.637,20 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos) sendo, R$ 187.637,20 (cento e oitenta e sete 
mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos); foi devolvido conforme Termo de Colaboração Estado nº 1511/0042/2016 Processo SP doc nº 1266928/2018 no valor de R$ 
15.020,96 (quinze mil, vinte reais e noventa e seis centavos) ao Estado. Verba sa Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Gestao Orçamentária e Financeira 91960/2020, 
Convênio nº 01230/2020, Processo nº 32932012019, Lei Federal nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 62.032/2016, financiada pelo Fundo Estadual de Saúde no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais).
NOTA 15
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 16
A entidade não se utiliza do Grupo Compensado.
NOTA 17
Com a finalidade de obtenção da certificação CEBAS (Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social), para a concessão do benefício de ISENÇÃO da cota patronal da 
previdência social (INSS), a entidade divulga o seu resultado anual segregado por atividades:

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguariúna é uma sociedade civil, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins 
lucrativos, com duração indeterminada, com sede à Rua Amazonas, n° 1296, Jardim Mauá, na cidade de Jaguariúna e foro na Comarca de 
Jaguariúna, Estado de São Paulo.
São os seguintes os fins desta APAE, que “promoverá o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”:
a) promover medidas de âmbito municipal que visem assegurar o ajustamento e o bem estar dos excepcionais;
b) coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das APAEs do Estado e da Federação 
Nacional das APAEs;
c) servir de órgão de articulação com outras entidades no município, que defendam a causa do excepcional em qualquer de seus aspectos;
d) encarregar-se, em âmbito municipal, da reunião e divulgação de informações sobre assuntos referentes ao excepcional, cabendo-lhe, 
especialmente, o planejamento de programas, a publicação de trabalhos e de obras especializadas;
e) encarregar-se da documentação e da divulgação das normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas ao 
excepcional, procurando provocar a ação dos órgãos competentes no sentido de aperfeiçoamento da legislação;
f) promover ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes à causa do excepcional, proporcionando avanço 
científico e a formação de pessoal técnico especializado;
g) promover e/ou estimular a realização de programas permanentes de prevenção das formas de deficiências;
h) estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos 
padrões de ética e eficiência;
i) divulgar no município as experiências “apaeanas”.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6404/76, alterada pelas leis 11.638/07 e 
11.941/09, normas brasileiras de contabilidade e pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

III – RESUMO DAS PRÁTICAS  
NOTA 03
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil , através da Resolução CFC Nº 
1.185/2009, alterada pela Resolução CFC Nº 1.376/11 NBC TG 26 - que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis , e outras 
normas emitidas pelo Consleho Federal de Contabilidade, aplicáveis as Entidades sem fins lucrativos, e especialmente a Resolução do 
Conselho 1.409/12 - ITG 2002 (R1) - que estabeleceu novos critérios de avaliação, e de reconhecimentos dos valores patrimoniais e de 
estruturação das demonstrações contábeis das Entidades sem Finalidade de Lucros. 
As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2020 estão apresentadas com as novas práticas brasileiras, destacando-se o Balanço 
Patrimonial , Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido , Demonstração dos Fluxos de Caixa e 
Demonstração do Valor Adicionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
NOTA 04
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, demonstrados em moeda corrente nacional e 
ajustados a valor presente, quando relevantes, até o último dia do exercício social.
NOTA 05
As aplicações de liquidez imediata estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, deduzidos do 
Imposto de Renda Retido na Fonte, até o último dia de cada exercício, com base no regime de competência.
NOTA 06
A Entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.
NOTA 07
A entidade não mantém estoques, adquirindo apenas mercadorias de uso e consumo rápido e de necessidade imediata.
NOTA 08
Os bens do ativo imobilizado estão apresentados nas demonstrações contábeis, pelo custo de aquisição ou valor original, em conformidade 
com a NBCT 19.1, que aprova a CPC 27. A depreciação foi calculada pelo método linear, tendo como base a tabela de taxas divulgadas para 
fins de imposto de renda. Os saldos do ativo imobilizado, em 31 de dezembro, estavam apresentados como segue:

O total de aquisições do ano de 2020 foi de R$ 81.369,64 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

NOTA 09
De acordo com o CPC 01, aprovado pela NBCT 19.10 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, os itens do ativo imobilizado, que 
apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores aos seus valores de recuperação, deverão ser revisados para determinar a 
necessidade de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realização.  Até o final do exercício social de 2020 a entidade não 
identificou evidências de ativos corpóreos com custos registrados superiores a seus valores de recuperação.

Ativo 2.020                                 2.019                                 Passivo e Patrimônio Líquido 2.020                                   2.019                                 
2.020                                  2.019                                  

Circulante 477.610,46                       744.698,18                       Circulante 158.154,73                         466.609,06                       
Receitas de Custeio 1.209.370,82                     1.475.806,87                     

Caixa e Bancos 91.257,25                         120.037,69                       Fornecedores 156,19                                 1.774,65                            Doações e Subvenções Públicas 1.080.854,17                     1.185.846,53                     
Aplicações de liquidez imediata 265.239,98                       204.762,85                       Folhas, encargos sociais e tributos 45.768,50                           49.759,58                          Doações e Contribuições Privadas 56.288,51                           126.140,62                        
Contas a receber de clientes 113.352,65                       414.901,27                       Outras Contas a pagar 1.319,37                              1.398,19                            Rendas de Festas e Eventos 70.755,38                           163.819,72                        
Despesas antecipadas 3.129,06                           325,17                               Subvenções e Projetos a Realizar 110.910,67                         413.676,64                       (-) Devolução Verba Governo Estadual (15.020,96)                          
Outros creditos 4.631,52                           4.671,20                            Recuperação de Despesas 16.493,72                           

Receitas não operacionais -                                       -                                      
Não Circulante -                                       -                                     Receitas não operacionais -                                       -                                      

Não Circulante 2.646.571,26                   2.619.002,13                    Isenções de Contribuições Usufrídas -                                       -                                      
Exigível a Longo Prazo -                                       -                                     Isenções de Contribuições Usufrídas 189.991,89                         203.939,92                        

Imobilizado 2.646.571,26                   2.619.002,13                    -                                       -                                     (-) Isenções de Contribuições Usufrídas (189.991,89)                       (203.939,92)                       

Imobilizado em Uso 2.646.571,26                    2.619.002,13                    RECEITA TOTAL 1.209.370,82                     1.475.806,87                     

Patrimônio Líquido 2.966.026,99                      2.897.091,25                    Despesas Gerais Custeio (1.140.529,36)                    (1.481.536,21)                   

Patrimônio Social 2.966.026,99                      2.897.091,25                    Despesas com pessoal (716.379,23)                       (815.058,65)                      
Fundo Patrimonial 102.338,22                         102.338,22                       Folha de pagamento (657.368,84)                       (735.665,22)                       
Ajustes de Avaliação Patrimonial 2.518.567,18                      2.518.567,18                    Encargos sociais e benefícios a empregados (59.010,39)                          (79.393,43)                         
Resultados Acumulados 345.121,59                         276.185,85                       -                                      

Serviços Prestados (101.121,98)                       (134.833,09)                       
Total do Ativo 3.124.181,72                   3.363.700,31                    Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.124.181,72                      3.363.700,31                    Serviços Profissionais (101.121,98)                       (134.833,09)                       

Despesas gerais das atividades sociais (210.798,77)                       (391.474,36)                      
Despesas gerais operacionais (210.798,77)                       (383.751,60)                       
Despesas atividades sociais condicional (7.722,76)                           

Despesas administrativas (109.667,32)                       (145.668,98)                      
Folha administrativo, encargos e benefícios (19.963,24)                          (14.660,96)                         
Serviços profissionais administrativos (18.862,09)                          (30.549,67)                         
Despesas Gerais Administrativas (69.750,93)                          (100.062,35)                       

Atividades Operacionais 2.020                                 2.019                             Despesas Tributárias (1.091,06)                            (396,00)                              
2.020                                 2.019                              Superavit (Deficit) do Exercício 68.841,46                          (5.729,34)                      

1) Receitas                      1.209.370,82                   1.475.806,87 Depreciação 54.044,29                          51.087,88                     Outras Receitas (Despesas) Operacionais (2.562,06)                           5.498,87                            
Despesas financeiras (4.274,29)                            (4.489,56)                           
Receitas financeiras 1.712,23                             9.988,43                            

Despesas não operacionais -                                      -                                      
1.1) Operacionais Variação em Adiantamentos a Funcionários 301.548,62                       (391.807,75)                  Despesas não operacionais -                                       -                                      

    Doações e Subvenções Públicas 1.080.854,17                    1.185.846,53                 Variação em Despesas Antecipadas (2.803,89)                          3.489,80                        
    Doações e Contribuições Privadas 56.288,51                          126.140,62                    Variação em Outros Creditos 39,68                                 (3.720,35)                      DESPESA TOTAL (1.140.529,36)                    (1.481.536,21)                   
    Rendas de Festas e Eventos 70.755,38                          163.819,72                    Variação em Fornecedores (1.618,46)                          (9.084,74)                      
    (-) Devolução Verba Governo Estadual (15.020,96)                        Variação em Folhas e Encargos Sociais e tributos (3.991,08)                          4.034,83                        
    Recuperação de Despesas 16.493,72                          Variação em Outras Contas a Pagar (78,82)                                61,37                             Superavit (Déficit) do Exercício 68.841,46                           (5.729,34)                           

1.2) Não Operacional Variação em Subvenções e Projetos a Realizar (302.765,97)                      396.200,64                   
Receitas não operacionais -                                     -                                  

2) Bens e Serviços                       (367.543,78)                    (620.888,55)
    Bens e serviços adquiridos de terceiros                       (367.543,78)                    (620.888,55) Caixa Gerados pelas Atividades Operacionais 113.215,83                       44.532,34                     

Fundo Ajustes de Resultados Total
Patrimonial Avaliação Acumulados

Atividades de Investimentos Patrimonial
3) Valor Adicionado Bruto (1-2)                         841.827,04                      854.918,32 Aquisições de Bens Ativo Imobilizado (81.369,64)                        (56.557,61)                    

4) Retenções                         (54.044,29)                      (51.087,88) SALDOS EM 31.12.2018                  102.338,22                  2.518.567,18                          281.915,19                      2.902.820,59 
    Depreciação                          (54.044,29)                       (51.087,88) Caixa Gerados pelas Atividades de Investimentos (81.369,64)                        (56.557,61)                    

Ajustes de Exercícios Anteriores                                   -                                        -                                             -                                            -   
Déficit do Exercício                                   -                                        -                                             -                                            -   

5) Valor Adicionado Líquido (3-4)                         787.782,75                      803.830,44 Superavit do Exercício                                   -                                        -                               (5.729,34)                            (5.729,34)
Atividades de Financiamentos

6) Valor Adicionado recebido em transferência                             1.712,23                          9.988,43 Variação nas atividades de financiamentos -                                     -                                 SALDOS EM 31.12.2019                  102.338,22                  2.518.567,18                          276.185,85                      2.897.091,25 
Caixa Gerados pelas Atividades de Financiamentos -                                     -                                 

    Receitas Financeiras 1.712,23                            9.988,43                         Ajustes de Exercícios Anteriores                                   -                                        -                                      94,28                                    94,28 
Déficit do Exercício                                   -                                        -                                            -   

7) Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)                         789.494,98                      813.818,87 Superavit do Exercício                                   -                                        -                               68.841,46                            68.841,46 
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 31.846,19                         (12.025,27)                    

8) Distribuição do Valor Adicionado                         671.474,20                      655.032,01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa 323.984,70                       336.009,97                   SALDOS EM 31.12.2020                  102.338,22                  2.518.567,18                          345.121,59                      2.966.026,99 
    Funcionários                         598.358,45                      656.271,79 
    Financiadores/Juros                             4.274,29                          4.489,56 SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 355.830,89                       323.984,70                   
    Governo                                         -                                        -   
    Resultado do Exercício                           68.841,46                         (5.729,34)

118.021            158.787         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS SUPERAVITS OU DEFICITS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARIÚNA - CNPJ Nº 58.383.944/0001-75

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Grupo GR tem vagas abertas em Campinas e região

PAT Jaguariúna finaliza a semana com 
mais  de 50 oportunidades de emprego

O GRUPO GR está com 
23 vagas abertas para os 
cargos de controlador de 
acesso, porteiro, vigilante, 
auxiliar de serviços gerais, 
líder de limpeza e operador 
de varredeira em Campinas 

e região. Os pré-requisitos 
estão listados no link https://
grupogr.com.br/  e a candi-
datura à vaga é pelo site, no 
campo Trabalhe Conosco.

A empresa não recebe 
currículos por e-mail ou 

contato telefônico. Além 
disso, a candidatura é feita 
somente online no site re-
lacionado acima.

Sobre o Grupo GR
O GRUPO GR é refe-

rência nacional na pres-
tação de serviços espe-
cializados de Segurança 
Patrimonial, Portaria, Con-
trole de Acesso, Bombeiro 
Civil, Recepção, Limpeza, 
Segurança Eletrônica e 

atende condomínios (re-
sidenciais e comerciais), 
indústrias, hospitais, sho-
pping centers, instituições 
de ensino, sites logísticos, 
redes de lojas, construto-
ras, facilities e empresas 

de vários segmentos em 
todo o Brasil. Atuante no 
mercado, desde 1992, pos-
sui sede na capital paulis-
ta, um total de 13 filiais no 
país e emprega hoje mais 
de 11 mil pessoas

A unidade do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) de Jaguariúna 
finaliza a semana com mais 
de 50 vagas de empregos 
para as mais diferentes fun-
ções. São oportunidades 
com carteira assinada e va-
gas para trabalhadores que 
possam emitir nota fiscal.

Os cargos estão dispo-
níveis para profissionais 
com diversos níveis de 
formação e escolaridade. 
Os interessados devem 
encaminhar o currícu-
lo para pat.jaguariuna@
gmail.com, colocando no 
campo “Assunto” a vaga 
pretendida.  

• Ajudante de manutenção de 
equipamentos de informática;

• Ajudante de obras;

• Ajudante geral para carga e 
descarga;

• Ajudante geral de limpeza; 

• Almoxarife;

• Atendimento de locação;

• Auxiliar Administrativo – 
cursando; 

• Auxiliar Administrativo – com 
experiência; 

• Auxiliar de compras; 

• Auxiliar de cozinha; 

• Auxiliar de cozinha/atendente;

• Auxiliar de cozinha para pizzaria; 

• Auxiliar de limpeza; 

• Auxiliar de manutenção predial; 

• Auxiliar de operações logísticas; 

• Auxiliar de refrigeração;

• Balconista de farmácia;

• Barbeiro;

• Conferente; 

• Costureira;

• Designer Gráfico;

• Doméstica; 

• Eletricista de manutenção 
industrial;

• Encarregado de lavanderia;

• Enfermeiro;

• Estagiário cursando pedagogia;

• Fonoaudiólogo;

• Inspetor de qualidade; 

• Líder de produção;

• Mecânico de automóveis; 

• Mecânico de manutenção 
industrial;

• Mecânico de motor diesel;

• Motorista autônomo por 
aplicativo;

• Motorista carreteiro; 

• Motorista executivo;

• Operador de caixa;

• Operador de empilhadeira; 

• Operador de mini escavadeira;

• Operador de produção;

• Operador de retro-escavadeira;

• Pedreiro;

• Porteiro/Recepcionista; 

• Preparador/Acabamentista de 
automóveis;

• Promotor de vendas;

• Recepcionista de hotel; 

• Representante comercial 
autônomo;

• Supervisor de produção;

• Técnico em enfermagem;

• Técnico em segurança do 
trabalho;

• Técnico instalador; 

• Terapeuta ocupacional; 

• Tratador de cavalos;

• Vendedor externo; 
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Stone abre vagas de emprego em Socorro
A Stone, empresa de tec-

nologia em serviços finan-
ceiros, tem novas oportuni-
dades de emprego abertas 
em Socorro. As vagas são 
para o time comercial exter-
no da fintech que busca pes-
soas alinhadas à sua cultura 
e que queiram transformar o 
setor de meios de pagamen-
tos no Brasil. Para se candi-
datar, é só acessar o site e se 
inscrever.

Não há data limite para 
realizar a inscrição no por-

tal. As vagas contam com 
salário fixo + variável rela-
cionada ao cumprimento de 
metas. Além disso, a empre-
sa oferece vale alimentação 
e refeição, vale transporte, 
seguro saúde e odontológi-
co, seguro de vida, auxílio 
creche e auxílio academia.

“Socorro é um polo es-
tratégico para a companhia. 
Por isso estamos investindo 
em oportunidades de empre-
go na região que nos permita 
continuar crescendo e aten-

dendo bem aos nossos clien-
tes”, explica o presidente da 
Stone, Augusto Lins.

“Nosso modelo de atua-
ção é diferenciado, pois sa-
bemos que o Brasil vai mui-
to além dos grandes centros. 
Somos movidos por empre-
endedores espalhados por 
todo o país. Precisamos re-
forçar ainda mais nossos ti-
mes locais para atender com 
excelência nossos clientes”, 
completa.

Diante do cenário de pan-

demia no País e seguindo as 
normas de segurança ditadas 
pela Vigilância Sanitária, a 
Stone está conduzindo os 
processos seletivos com to-
das as etapas de forma on-
-line, garantindo a saúde dos 
candidatos e dos recrutado-
res. O processo de contra-
tação inclui testes on-line e 
entrevistas por videoconfe-
rência e não haverá a etapa 
presencial para conhecer as 
instalações da empresa, nes-
se primeiro momento.

A Stone está em busca 
de pessoas alinhadas à sua 
cultura e que queiram trans-
formar o setor de meios 
de pagamentos no Brasil. 
Além dessas oportunidades, 
empresa tem vagas abertas 
em outras cidades e áreas, 
todas elas estão listadas no 
portal Jornada Stone .

Sobre a Stone 
A Stone é uma empresa 

de tecnologia financeira que 
possui uma plataforma de 

soluções de venda e gestão 
cujo propósito é melhorar a 
vida do empreendedor bra-
sileiro, ajudando-o a vender 
mais, gerir melhor o seu 
negócio e crescer sempre. 
Por meio de tecnologia e 
inovação, contribui para o 
fortalecimento e a evolução 
do mercado. Com clientes 
espalhados por todo o Bra-
sil, desenvolve um relacio-
namento próximo e perso-
nalizado com cada um dos 
lojistas que atende.

Empregos

Fintech busca talentos para integrar o time comercial
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Prefeito de Cosmópolis reúne-se com 
proprietários de futuras áreas industriais

Transparência

O prefeito de Cosmó-
polis, Junior Felisbino, 
recebeu em seu gabinete 
alguns proprietários de 
áreas industriais localiza-
das no entorno das rodo-
vias SP-332 e SP-133. O 
encontro foi intermediado 
pelo Secretário de Indús-
tria e Comércio, Gelson 
D’Aolio.

Durante a reunião, Fe-

lisbino explicou a impor-
tância da instalação de no-
vas empresas no município 
de Cosmópolis e, enfati-
zou que as áreas em ques-
tão são de grande atrativo 
industrial, devido à loca-
lização. Essa é a segunda 
vez que o prefeito se reúne 
com proprietários de terras 
que demonstram interesse 
em deixá-las disponíveis 

para venda à empresas.
“Estamos trabalhan-

do juntos em parceria 
com o Investe SP para 
que indústrias nacionais 
e multinacionais venham 
para o município. É mui-
to importante que a gen-
te possua áreas disponí-
veis para a instalação das 
mesmas”, enfatiza o se-
cretário da pasta.

Reunião realizada com protocolos de segurança

DIVULGAÇÃO

O objetivo do encontro foi ressaltar a 
importância do desenvolvimento da cidade de 
Cosmópolis com futuras instalações industriais

Deputado cobra dados sobre evolução 
da dívida ativa do Estado

O deputado Edmir 
Chedid (DEM) apresen-
tou requerimento cobran-
do informações sobre a 
evolução da dívida ativa 
do Estado. Levantamento 
do Sindicato dos Agen-
tes Fiscais de Rendas do 
Estado de São Paulo (Si-
nafresp), divulgado no 
fim do ano passado pelo 
jornal Folha de S. Pau-
lo, mostra que somente 
os 10 maiores devedores 
do governo - todos eles, 
empresas - discutem na 
Justiça R$26,1 bilhões 
em débitos. O montante 
representa quase 8% do 
total da dívida ativa do 
Estado, fixada em R$335 
bilhões até outubro.

A maior parte desse 
montante, cerca de R$320 
bilhões, diz respeito a dé-
bitos de Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), 
recolhido exclusivamente 
por empresas. Há ainda 
R$5,5 bilhões em dívidas 
de IPVA; R$750 milhões 
de Imposto de Transmis-
são Causa Mortis e Do-
ação (ITCMD), tributo 
que incide sobre heranças 

e doações; e R$8,7 bilhões 
de outras naturezas.

Evolução
No requerimento enca-

minhado ao governo, Ed-
mir Chedid pede informa-
ções sobre:

- O total da dívida ativa 
do Estado em 31 de dezem-
bro de 2020

- A evolução da dívida 
nos últimos cinco anos

- O peso percentual de 
empresas e pessoas físicas 
no total da dívida ativa

- O montante da dívi-
da ativa que já se encontra 
sub-judice (seja por inicia-
tiva do governo ou de con-
tribuintes)

- O tempo médio de tra-
mitação das ações movidas 
pelo Estado

- O total recuperado, por 
via judicial, nos anos de 

2018, 2019 e 2020.
“O objetivo do reque-

rimento é buscar infor-
mações atualizadas sobre 
situação e a evolução da 
dívida ativa. Também 
queremos saber como a 
Procuradoria Geral do 
Estado tem atuado para 
a recuperação desses 
créditos”, afirma o parla-
mentar.

O documento é ende-
reçado à procuradora-ge-
ral do Estado, Maria Lia 
Pinto Porto.

 Dívida ativa
Cerca de 95% da dí-

vida ativa se refere ao 
ICMS, principal tributo 
estadual e um dos mais 
complexos do sistema 
tributário nacional, com 
diferentes legislações no 
país, muitas exceções se-
toriais e um alto grau de 
litigiosidade. Hoje, os 
segmentos mais represen-
tativos entre os débitos 
inscritos, segundo o Si-
nafresp, são o comércio 
varejista e atacadista, os 
setores de combustíveis, 
telefonia e medicamentos 
e transportadoras.
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Secretaria de Meio Ambiente de Pedreira 
promove Audiência Pública

Serviços públicos

A Prefeitura Munici-
pal de Pedreira, por meio 
de sua Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, promove 
na terça-feira, 16, a partir 
das 19h, Audiência Públi-
ca para discutir as “Novas 
diretivas do Sistema de 
Castração e Atendimento 
Veterinário no Município”. 

Seguindo as orienta-
ções referentes às fases do 
Plano São Paulo de En-
frentamento do Covid-19, 
a audiência é realizada de 
forma on-line, por meio da 
plataforma Google Meets. 
O link para a Audiência 
deve ser postado no site da 
Prefeitura de Pedreira e na 
mídia social Facebook, no 

dia da audiência, a fim de 
facilitar o acesso a todos. 
Para esclarecimento de 
dúvidas, a Secretaria Mu-
nicipal Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambien-
te coloca à disposição o 
telefone: (19) 3852- 2596 
ou o endereço de e-mail: 
meioambiente@pedreira.
sp.gov.br.

Reunião da pasta

DIVULGAÇÃO

Objetivo da audiência é discutir as novas 
diretivas do “Sistema de Castração e 
Atendimento Veterinário”

DAE de Jaguariúna recebe demandas 
de moradores do Floresta e Vila Guedes

Moradores de Holambra podem 
solicitar gratuitamente reparos na 
iluminação pública

O Departamento de 
Água e Esgoto (DAE) está 
promovendo o encontro 
com moradores de bairros 
de Jaguariúna com o ob-
jetivo de ouvir e acolher 
as reivindicações de me-
lhorias no abastecimento 
de água, no sistema de 
coleta, afastamento e tra-
tamento de esgoto da ci-

dade. Na sexta-feira, 05, 
a secretária do Meio Am-
biente e vice-prefeita, Rita 
Bergamasco, e as analistas 
de saneamento do depar-
tamento, Luciana Souza 
e Silvana Broleze, recebe-
ram moradores dos bair-
ros Loteamento Floresta e 
Vila Guedes.

“A ideia é ouvirmos as 

reivindicações da popula-
ção, tirar dúvidas e, den-
tro do possível, solucionar 
eventuais problemas”, ex-
plica Rita Bergamasco. “É 
sempre muito importante 
acolher as demandas dos 
moradores para que pos-
samos melhorar cada vez 
mais o abastecimento em 
nossa cidade”, completa.

Muita gente não sabe, 
mas quem mora em Ho-
lambra pode solicitar 
gratuitamente reparos em 
postes de iluminação pú-
blica por toda a cidade. 
O serviço, oferecido pela 
Prefeitura por meio do 
Consórcio para o Desen-
volvimento Sustentável 
(CONDESU), pode ser 
acionado a qualquer mo-
mento pela internet, atra-
vés do site www.holam-
bra.sp.gov.br, na aba de 
Serviços, ou pelo telefone 

0800 770 5676, com aten-
dimento das 8h às 18h.

As luminárias de ruas e 
espaços públicos são, to-
das elas, georreferenciadas 
e identificadas, em placas, 
por códigos numéricos que 
devem ser informados no 
ato da solicitação. Entre as 
intervenções disponíveis 
estão consertos de postes 
ou braços danificados, tro-
ca de lâmpadas apagadas 
ou com funcionamento ir-
regular e manutenção de 
cabos rompidos.

Servidores municipais 
realizam periodicamente 
rondas para identificação 
de problemas, mas todo 
morador pode contribuir 
para tornar os reparos 
mais ágeis. “A colabora-
ção das pessoas é mui-
to importante para fazer 
com que as falhas sejam 
mais rapidamente infor-
madas às equipes de re-
paros”, explica o diretor 
municipal de Parques e 
Jardins, Rodrigo Alexan-
dre da Silva.
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Prefeitura de S. A. de Posse 
e Câmara inauguram Sala 
do Cidadão 

Serviços municipais

Para facilitar o acesso 
da população a serviços 
públicos, o poder Exe-
cutivo e Legislativo de 
Santo Antônio de Posse 
juntou-se para criar a Sala 
do Cidadão dentro das 
dependências da Câmara 
Municipal. O espaço con-
ta com os serviços do Pro-
con, Banco do Povo, Junta 
Militar, emissão de cartei-
ra de trabalho, e banco de 

currículos.

Confira abaixo 
os horários de 
atendimento:
Junta militar e carteira 
de trabalho:

– Terça-feira: 09h às 
15h

– Quinta-feira: 09h às 
15h

Fechado para almoço 
das 11h30 às 12h30.

Banco do Povo e Procon:
– Segunda-feira: 09h às 

15h
– Quarta-feira: 09h às 

15h
Fechado para almoço 

das 12h30 às 13h30.

Balcão e currículos:
– Terça-feira: 12h às 

15h
– Quinta-feira: 09h às 

15h.

Objetivo é oferecer melhor acesso a população

DIVULGAÇÃO

Após longo período dos serviços na sede da Prefeitura, 
os serviços públicos retornam para a Câmara

GCM de Amparo palestra para 
crianças do Bem Bolado

Vigilância Sanitária e agentes 
comunitários recebem 
treinamento de prevenção e 
controle de escorpiões

Nesta semana, a 
Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Amparo parti-
cipou da palestra “Sonho 
da Profissão”, com cerca 
de 30 garotos do projeto 
Bem Bolado, que atende 
150 crianças e adolescen-
tes em vulnerabilidade 
social da região do Jar-
dim Brasil e região. No 
encontro, as crianças co-

nheceram um pouco do 
trabalho desempenhado 
na cidade de Amparo. 

O Canil da Guarda 
também apresentou os 
cães com o adestramento 
e treinamento realizado 
com os animais que tem 
colaborado no combate 
ao tráfico de drogas, em 
ocasiões que necessitam 
do farejo para a busca de 

entorpecentes.
Durante o trabalho, 

muitas crianças citaram 
a vontade de ser policial. 
“O objetivo desse tipo de 
trabalho é realmente de 
aproximar a GCM, cada 
vez mais da população. 
Desde criança queremos 
mostrar que a Guarda é 
protetora e amiga”, res-
saltaram os guardas. 

A Superintendência 
de Controle de Endemias 
(SUCEN), órgão vincula-
do à Secretaria de Estado 
da Saúde, realizou nesta 
semana, em Holambra, 
treinamento sobre preven-
ção e controle de escorpi-
ões. Agentes comunitários 
e da vigilância sanitária 
participaram de palestra e 
atividade externa prática, 
com orientações sobre lo-
cais propícios à prolifera-
ção do animal, busca, cap-
tura e manejo.

O objetivo é desenvol-
ver um trabalho contínuo 
de orientação aos morado-

res, incluindo a confecção 
de folders educativos, para 
evitar práticas que favore-
çam o surgimento e repro-
dução do animal, como o 
acúmulo de materiais que 
possam servir de abrigo. 
Além disso, monitorar as 
ocorrências, capturando e 
classificando os escorpi-
ões, gerando estatísticas 
para integrar a base de da-
dos estadual.

Para o diretor muni-
cipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, é im-
portante que a população 
fique atenta. “As ocorrên-
cias com escorpiões au-

mentaram muito em todo 
interior de São Paulo. É 
preciso que as pessoas 
mantenham os ambien-
tes limpos e organizados. 
Prevenir é sempre a me-
lhor estratégia”, ressalta.

A Vigilância Sanitária 
recomenda que a popula-
ção evite deixar lixo, entu-
lho, pedaços de madeira e 
restos de obras em quintais, 
jardins, terrenos baldios e 
ao redor das residências. 
Em caso de aparecimento 
de escorpiões, recomenda-
-se contato imediato com 
a Vigilância pelo telefone 
(19) 3802-2744.


