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Deputado Federal Carlos Zarattini visita Santo Antônio 
de Posse e reafirma compromisso com a cidade

Prefeito de Hortolândia segue em internação hospitalar; 
Município está com 100% dos leitos para Covid-19 ocupados

Prefeito de Cosmópolis assina convênio de cooperação do 
Programa Cidade Legal

O prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis, encaminhou um 
ofício ao Ministério da Saúde 

solicitando autorização para 
que Jaguariúna possa comprar 
doses da vacina contra o Co-

vid-19. O objetivo, segundo o 
chefe do Executivo, é dar mais 
agilidade no processo de imu-

nização da população de Ja-
guariúna.
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O objetivo é dar mais agilidade no processo de imunização da população

Por meio de convite realiza-
do pelo vereador e presidente 
do Legislativo de Santo Antô-

nio de Posse, Edson Gonçal-
ves Santana (Baiano da Cesta/
PV), o Deputado Federal Car-

los Zarattini (PT-SP), visitou o 
município no sábado, 20. Za-
rattini foi recebido na Câmara, 

passou pela Prefeitura e confe-
riu de perto as ações resultan-
tes das emendas parlamentares 

destinadas à cidade. 

               Página 4

Após 24 dias, o prefeito de Hor-
tolândia, Angelo Perugini segue em in-
ternação hospitalar em Hospital de São 
Paulo. Perugini foi diagnosticado com 

Covid-19 no dia 1º de fevereiro, de acor-
do com nota emitida nas redes sociais do 
chefe do executivo. 
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A Prefeitura de Cosmópolis assinou 
nesta semana o convênio de coopera-
ção técnica com o Governo Estadual 
para a regularização fundiária de escri-

turas, por meio do Programa Estadual 
de Regularização Fundiária Urbana, o 
Cidade Legal. 
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Jaguariúna pede autorização 
para comprar vacinas contra Covid-19

Investimento em Saúde

Leitos para Covid-19 no município estão 100% ocupados Assinatura realizada na Secretaria de Habitação do Estado

Escolas reabrem 
entre medo 
do Covid-19 e 
do atraso no 
aprendizado, 
mas o número de 
contaminados sobe

Ginastas do Studio 
NR conquistam 
medalhas de ouro 
em competição 
internacional

Prefeitura de 
Jaguariúna investe 
mais de 60% da 
arrecadação de 
2020 em Saúde e 
Educação

Membros da 
diretoria da 
Aprecesp são 
recebidos na 
Secretaria de 
Turismo do Estado 
de SP

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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Segundo relatório da XP Investimentos a 
expectativa é que o varejo digital cresça em 
2021 acima de 32% no Brasil, seguindo a linha 
de recordes históricos que ocorreu no setor em 
2020 por conta do Covid-19. Algumas explica-
ções para esse crescimento e otimismo do setor 
é que no País não existe apenas uma empresa 
dominante, como na China com o Alibaba. 

Aqui, temos uma diversidade enorme de 
empresas, de grande e pequeno porte. Por 
exemplo, a taxa de penetração das vendas on-
line ficou em 9% em 2020. Tendo esse dado 
em mente, podemos concluir que ainda há um 
grande espaço a ser explorado.

Em 2020 o segmento que mais se desta-
cou, sem dúvida, foi o de eletrônicos, que foi 
responsável por um quarto das vendas, isso 
significa que de cada 100 vendas, 25 foram 

desse segmento. Um destaque especial para 
os jogos que respondeu por 19% das vendas 
desse segmento.

Uma grande inovação que o setor passou a 
utilizar no ano passado e também contribuiu 
para o crescimento do setor, segundo o relató-
rio, foram os serviços financeiros e cashbacks, 
que são os serviços financeiros oferecidos pe-
las empresas, para facilitar o pagamento e o 
recebimento das transações realizadas nas 
plataformas online.

Com a vacina sendo disponibilizada esse 
formato só tende a aumentar. A experiência 
de compra na loja física sempre vai existir, 
agora, o desafio das empresas é alinhar essa 
experiência ao digital, para se adaptar a esse 
novo tipo de cliente que passou pela experi-
ência do Covid-19.

EDITORIAL
Varejo Digital 

GAZETA REGIONAL NA REDE

/gazetaregional.jaguariuna

recepcaogazetaregional@gmail.com

www.gazetaregional.com.br

Rua Cândido Bueno, 1299 – Sala 4 - Piso Superior 
(Jaguar Center Plaza) - Jaguariúna

@jornalgazetaregional

Uma publicação semanal da
ERGV Jornal Gazeta de Jaguariúna EIRELI ME - 
CNPJ 24.638.802/0001-90

ENDEREÇO
Rua Cândido Bueno, 1299 - Sala 4 - Piso Superior (Ja-
guar Center Plaza) - Jaguariúna - SP
CEP: 13910-033

Os artigos não refletem 
necessariamente a mesma 

opinião deste jornal

GAZETA REGIONAL
73

COBERTURA

• Amparo
• Artur Nogueira
• Cosmópolis
• Engenheiro Coelho
• Holambra
• Hortolândia
• Jaguariúna  

• Monte Alegre do Sul
• Morungaba
• Paulínia
• Pedreira  
• Sto. Antonio de Posse  
• Serra Negra

Tomaz de Aquino Pires*

Jaguariúna emancipou-se política e 
administrativamente em 30 de dezembro 
de 1953, Lei Nº 2456 sancionada pelo 
Governador Lucas Nogueira Garcez. 
Iniciou sua vida como Município com a 
posse do 1º Prefeito Municipal: Joaquim 
Pires Sobrinho, em 1º de janeiro de 1955. 
Estimava-se a população do município 
em 5.000 pessoas. Na zona urbana: 1.900 
e na zona rural 3.100, aproximadamente. 
Três Grupos Escolares ofereciam o Cur-
so Primário em quatro anos: Grupo Es-
colar Cel Amâncio Bueno, G.E. Estação 
de Guedes, G.E.  da Holambra. Havia 
Classes Primárias instaladas em recantos 
rurais  longínquos com denominações de 
Escolas Isoladas, Mistas, Agrupadas no 
Bairro de Guedes, Tanquinho Velho, Ro-
seira, Jardim, Faz. Meia-Lua, Bela Vista, 
Ipiranga, Santa Catarina, Santa Francis-
ca...  Para a grande maioria da população 
este curso representava a terminalidade 
escolar. Por isso o Diploma do Primá-
rio era comemorado com solenidade no 
Cine Odeon(1930) ou no cinema do Pa-

dre(1960), ou no pátio da Escola. Naque-
la época, assim que o menino terminasse 
o Curso Primário, a família já providen-
ciava a aprendizagem de um ofício e um 
salário que a ajudasse. Meninos e meni-
nas aprendiam a trabalhar e ganhar para 
o seu sustento. As meninas aprendiam 
os serviços domésticos, corte e costura, 
bordados, o ponto-cruz, crochê, tricô.  Já 
iam alvejando sacos trançados de farinha, 
açúcar e costurando panos de prato e to-
alhas para o enxoval. Na Zona Rural, os 
rapazes iam para as atividades da roça. 
Na cidade, os jovens que não estudassem 
buscavam trabalhos como aprendizes no 
Comércio (vendas, açougues, barbea-
rias, sapatarias), na fábrica  de farinha de 
mandioca, doce, porcelana, redes(1960). 
Poucos estudantes prosseguiam os estu-
dos. Famílias de maior poder aquisitivo  
internavam as filhas  em colégios religio-
sos. Parte deles viajava diariamente com 
o trem  da Mogiana. Era uma viagem 
bonita, poética, serpenteando por entre 
fazendas e vilas. Após o Primário, pres-

tavam exames escritos e orais de Admis-
são ao Ginásio, curso de 4 séries. Findo 
o mesmo ingressavam no Curso Colegial. 
Mais um curso de três anos. Preparava-se 
para o Curso Superior: Faculdade. Famí-
lia e aluno escolhiam: 1º-Curso Científico  
(ciências exatas), ou 2º Curso Clássico ( 
ciências humanas). Havia outros profis-
sionalizantes como o Técnico em Con-
tabilidade (contador) e a Escola Normal 
que formava professores primários. Em 
Campinas disputavam o Colégio Estadu-
al Culto à Ciência, o Instituto de Edu-
cação Carlos Gomes, o Ateneu Paulista, 
Diocesano Santa Maria, Coração de Je-
sus, São Luís. Em Mogi-Mirim havia o 
Colégio Estadual Monsenhor Nora e o 
Colégio Imaculada. Em Amparo, Colé-
gio Estadual Coriolano Burgos e Nossa 
Senhora do Amparo das Irmãs Domini-
canas. Em Pedreira, o Humberto Piva.   
O Ginásio Estadual foi aqui instalado 
na 2ª gestão do Prefeito Joaquim Pires 
Sobrinho em 1963. Ele Funcionou na 
Escola Cel. Amâncio Bueno, após o pe-

ríodo diurno, das 17h às 21 horas. Nesta 
época não havia água encanada, nem es-
goto e as ruas não eram asfaltadas, com 
exceção da Rua Cândido Bueno que era 
calçada com macadames.  O Ginásio de 
Jaguariúna ganhou prédio em 1971, na 
administração do Prefeito   Francisco 
Xavier Santiago. Hoje é a Escola Celso 
Tozzi. Neste ano houve grande reforma 
no Sistema Educacional pela nova “Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional” Nº 5692, de agosto de 1971. Foi 
unificado Primário e Ginásio em único 
curso chamado Primeiro Grau. O Se-
gundo Grau na própria escola chegou 
em meados da década de 70 na gestão 
do Prefeito Pedro Silveira Martins Jú-
nior.     O terceiro Grau, Ensino Superior 
foi implantado no findar do século XX 
com a FAJ, gestão do Prefeito Antônio 
Maurício Hossri, hoje, com Campus I e 
Campus II abriga inúmeros cursos.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Memórias da vida escolar

João Rodrigues*

Neste ano de 2021 nossa empresa 
completará 30 anos de existência e como 
Líder, informava aos liderados que quan-
do chegássemos neste ano, iríamos rever 
pilares fundamentais que são: Missão, 
Visão e Valores da Empresa, pois acredi-
to que é preciso repensar a empresa por 
mais 30 anos, para que ela possa continu-
ar a existir e também se perenizar. Diante 
das inúmeras mudanças que a empresa 
passou interna e externamente, chega o 
momento de fazer uma análise profunda 
para ver erros e acertos, colocar a cabeça 
para funcionar no que pode ser feito para 
que a empresa perdure por mais 30 anos e 
continue a ser dinâmica, organizada, ino-
vadora e rentável. 

A visão é fundamental para a organi-
zação, pois é o norte por onde todos cami-
nharão em busca de atingir os objetivos, 
porém o que é esta Visão?

Visão – mostra aonde a empresa quer 
chegar e traça seus objetivos de longo pra-
zo. É também o que orienta suas ações e 
aspirações para o futuro.  Motiva os cola-
boradores e líderes a irem além e ajudar a 
empresa a conquistar grandes realizações 

e deve ser uma meta palpável e realista.
A visão é essencial para guiar todas as 

ações da organização. Está diretamente 
relacionada a seu planejamento estraté-
gico e ao alcance efetivo de suas metas 
no futuro. Representa o começo de tudo, 
pois é aquele insight inicial que leva a 
empresa a querer conquistar grandes re-
alizações e a se empenhar cada dia mais 
por isso. Em resumo, é o que a leva do 
ponto A ao ponto B.

Após estas definições se conclui que 
é importante o Planejamento Estratégico 
para se construir a visão, porém como co-
meçar a desenhar isto?

Um dos pilares que acredito ser essen-
cial é você entender claramente o que é a 
visão, e analisar cases de sucesso como:

“Criar um mundo onde todos possam 
se sentir crianças.”  Disney

“Matar a sede do mundo.”. Coca Cola
 “Ser a maior e melhor rede de choco-

lates finos do mundo, oferecendo aos seus 
clientes e parceiros uma relação duradou-
ra, com foco no crescimento, rentabilida-
de e responsabilidade socioambiental.”. 
Cacau Show

“Mudar o mundo através da tecnolo-
gia.”. Apple

Após esta analise o líder deve começar 
a se questionar e refletir bem sobre  a po-
sição que deseja ocupar num cenário fu-
turo, seja em negócios existentes, seja em 
uma nova composição de negócio. Deve 
ter uma imagem ambiciosa de um estado 
que deseja alcançar em logo prazo.

Como vocês já vem me acompanhando 
sempre digo que :Perguntas movimentam 
o mundo e nos tiram do conforto, baseado 
nisto faça a você mesmo perguntas ima-
ginando o mundo que você viverá daqui a 
30 anos e como acredita que se dará esta 
transformação?

Para exemplificar o poder de uma visão, 
vejamos a visão atual da nossa empresa

“ Toda a empresa, estará administrada 
e informatizada, sua gestão será analisada 
através de índices, com um simples clicar 
de um botão no sistema”

Pode parecer simples hoje, porém pas-
sados 30 anos se voltarmos no tempo, 
posso lhes informar que: não se falava em 
computador para a MPE, sistema adminis-
trativo, indicadores, índices, métricas, o 

que se tinha na época eram cadernos e em 
alguns estabelecimentos comerciais uma 
máquina registradora, que funcionava ape-
nas como depósito do dinheiro diário.

A Visão de futuro inspirou todos na em-
presa a caminharem para encontrar solu-
ções que atendessem o cliente e estivessem 
alinhadas com a visão que estava já ampla-
mente divulgada, e o resultado: Tablets Tou-
ch, Celulares Touch, Internet, Notebooks e 
a visualização através de um Dashboard.

Hoje como Líder na cidade tenho 
como Visão que nossa cidade e região se 
desenvolverá através do Turismo de Ne-
gócios e claro começarão a verificar que 
as coisas caminharão para que isto seja 
fortalecido, novos produtos e serviços 
surgirão para que isto se torne realidade, e 
deixo aqui uma frase para saber dar valor 
aos degraus que iremos percorrer para se 
concretizar a Visão: “Sem visão do Futu-
ro, não há poder no presente”

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

Empreendedor do Bem

A visão do líder
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O objetivo é dar mais agilidade no processo de imunização da população

O prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis, encami-
nhou um ofício ao Minis-
tério da Saúde solicitando 
autorização para que Ja-
guariúna possa comprar 
doses da vacina contra o 
Covid-19. O objetivo, se-
gundo o chefe do Executi-
vo, é dar mais agilidade no 
processo de imunização da 
população de Jaguariúna.

“É minha responsabi-
lidade e minha obrigação 
lutar pelas doses da vaci-
na. Não vamos ficar para 
trás, muito pelo contrá-
rio, quero que Jaguariúna 
avance em um ritmo cada 
vez mais rápido com a 
vacinação”, diz o prefei-
to. “Já estamos com toda 
a logística pronta para a 
aplicação das doses, caso 
a nossa solicitação seja 
atendida. É importante 
para a saúde da nossa po-

pulação e para o funciona-
mento pleno da nossa eco-
nomia”, completa.

Na terça-feira, 23, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que esta-
dos e municípios podem 
comprar e fornecer à po-
pulação vacinas contra o 
Covid-19. A decisão foi 
proferida em uma ação 
protocolada pela Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil (OAB). A medida foi 
autorizada nos casos de 
descumprimento do Pla-
no Nacional de Vacinação 
pelo governo federal ou 
de insuficiência de doses 
previstas para imunizar a 
população.

A liberação também 
vale para os casos em que 
a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) não conceda autoriza-
ção em 72 horas para uso 

Jaguariúna pede autorização 
para comprar vacinas contra Covid-19

Dose de imunização CoronaVac

IVAIR OLIVEIRA

Escolas reabrem entre medo do 
Covid-19 e do atraso no aprendizado, 
mas o número de contaminados sobe

Prefeitura de Jaguariúna investe 
mais de 60% da arrecadação de 
2020 em Saúde e Educação

casos do Covid-19, mostra 
levantamento feito junto à 
Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (Se-
duc-SP) e o Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensi-
no do Estado de SP (SIE-
EESP). 

Na Itália, novos varian-
tes do coronavírus também 
causaram o aumento nos 
números de infectados e 
várias escolas fecharam em 
diversas regiões do país. 
Há alguns meses, especia-
listas quiseram convencer 
as autoridades a manter as 
autoridades toda educação 
aberta para preservar o co-
nhecimento e integridade 
psíquica do aluno. O go-

verno italiano manteve par-
te das escolas abertas com 
50% dos estudantes. Vários 
países europeus também, 
mas com a variantes come-
çaram a fechar de novo. 

A Alemanha deixou as 
escolas fechadas em ja-
neiro. A França fechou em 
parte e aumentou muito os 
casos. A Espanha manteve 
as escolas abertas.

Agora, o mais recente 
relatório do Instituto Su-
perior de Saúde da Itália, 
indica que a faixa etária 
dos 8 aos 19 anos é atu-
almente a que tem mais 
infectados. Devido ao va-
riante, várias escolas estão 
fechando no país.

pela contaminação do Co-
vid-19 e pelas restrições 
impostas pela quarente-
na e ações de combate à 
pandemia, exigindo in-
vestimentos em insumos, 
equipamentos, tecnologia 
e recursos humanos. 

Na Saúde, o municí-
pio criou leitos de UTI e 
a Unidade de Campanha 
para atendimento de pa-
cientes com Covid, além 
de ter feito vários investi-
mentos na compra de insu-
mos e novos equipamentos 
hospitalares, por exemplo. 
Na Educação, com a sus-
pensão das aulas presen-
ciais, a Prefeitura investiu 

recursos para garantir a 
manutenção das aulas pela 
internet e por meio da TV 
Artes, na rede pública mu-
nicipal. Também criou o 
programa Minha Merenda 
em Casa, que distribuiu 
mais de 400 mil marmitex 
e 50 mil kits de legumes, 
frutas e iogurte aos alunos 
matriculados.

As contas de Jaguariúna 
atendem aos requisitos da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), destacando-
-se o superávit (arrecada-
ção maior que as despesas) 
de 3,15%, o que comprova 
a boa saúde financeira das 
contas municipais.

Após quase um ano sem 
receber alunos para ativida-
des de ensino regulares, sem 
vacina à vista tanto para tra-
balhadores quanto para es-
tudantes e com muitas in-
certezas dos pais em meio 
ao agravamento da pande-
mia do Covid-19 no País, 
milhões de alunos Brasil 
e no mundo retornam para 
as salas de aula. No Brasil, 
governos de pelo menos 10 
Estados marcaram o retorno 
em fevereiro enquanto o de 
outros seis, incluindo o DF, 
para março.

Na maioria dos Estados, 
os pais podem escolher se 
mandam os filhos para a 
escola neste primeiro mo-
mento ou não. Assim, os 
colégios devem promover 
um revezamento entre os 
estudantes para participa-
ção nas aulas presenciais e 
no ensino remoto.

No entanto, após a re-
tomada, pelo menos 11 
escolas públicas e privadas 
do estado de São Paulo já 
tiveram que paralisar as 
atividades temporariamen-
te devido ao aumento dos 

A Prefeitura de Jagua-
riúna investiu em Saúde e 
Educação o equivalente a 
60,5% das receitas de im-
postos e transferências do 
município no exercício de 
2020, ano marcado pela 
pandemia do novo corona-
vírus. Ao todo, a Adminis-
tração investiu R$198 mi-
lhões nas duas áreas. Os 
números foram apresen-
tados pela Secretaria Mu-
nicipal de Administração 
e Finanças à Câmara de 
Jaguariúna, em audiência 
realizada nesta semana.

Em Educação, Jaguari-
úna investiu no ano passa-
do um total de R$95,3 mi-
lhões, o equivalente a 29% 
das receitas com impostos, 
que foram de R$328,3 mi-
lhões. Já na área da Saúde 
foram aplicados R$102,7 
milhões, equivalentes a 
31,5% das receitas. Os 
percentuais estão acima 
do mínimo exigido pela 
Constituição brasileira, de 
25% para Educação e de 
15% para Saúde.

Em 2020, as duas áreas 
foram muito impactadas 

Dez Estados marcaram a volta às aulas para este mês no Brasil

DIVULGAÇÃO

Investimento em Saúde

SAMUEL OLIVEIRA

de imunizantes aprovados 
por agências reguladoras 
de outros países.

A cidade conta com 
aproximadamente 57 mil 
habitantes. Até quinta-fei-

ra, 25, Jaguariúna havia 
recebido um total de 2.462 
doses de vacinas contra o 

coronavírus, o equivalente 
a 4,3% da população da 
cidade.
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Deputado Federal Carlos Zarattini visita Santo Antônio 
de Posse e reafirma compromisso com a cidade

Prefeito segue em internação 
hospitalar; Município está 
com 100% dos leitos para 
Covid-19 ocupados

Membros da diretoria da Aprecesp 
são recebidos na Secretaria de 
Turismo do Estado de SP

Zarattini já destinou mais de R$3 milhões em emendas para o município, a maior parte delas para a Saúde

Parceiro político do 
deputado, o presidente do 
Legislativo, acompanhado 
do prefeito João Leandro 
Lolli (DEM) e de secre-
tários e diretores munici-

pais, o levou até a Unida-
de Básica de Saúde “João 
Teixeira”, no Jardim Bra-
sília. O grupo também 
passou pela Central de 
Ambulâncias, onde estão 

os 10 veículos adquiridos 
com emendas viabilizadas 
pelo deputado.

Para finalizar a visi-
ta, levaram o Deputado 
ao Ginásio Municipal de 

 S. A. de Posse

Autoridades reunidas no gabinete do prefeito

 Hortolândia  Morungaba

Por meio de convite 
realizado pelo vereador 
e presidente do Legisla-
tivo de Santo Antônio de 
Posse, Edson Gonçalves 
Santana (Baiano da Ces-
ta/PV), o Deputado Fede-
ral Carlos Zarattini (PT-
-SP), visitou o município 
no sábado, 20. Zarattini 
foi recebido na Câmara, 
passou pela Prefeitura e 
conferiu de perto as ações 
resultantes das emendas 
parlamentares destinadas 
à cidade.

“Santo Antônio de 
Posse é uma cidade mui-
to simpática, que sempre 
nos recebe muito bem. 
Esta parceria vai conti-
nuar cada vez mais forte 
e vamos continuar traba-
lhando e trazendo recur-
sos para garantir que a 
população tenha cada vez 
mais qualidade de vida”, 
afirma o deputado Zaratti-
ni em sua visita.

DIVULGAÇÃO

Esportes, que deve ser re-
formado e receberá uma 
série de melhorias com 
recursos também destina-
dos por meio do manda-
to do deputado Zarattini. 
Neste caso, uma emenda 
no valor de R$600 mil.

“Tivemos o prazer de 
receber mais uma vez a 
visita do deputado Carlos 
Zarattini que se tornou 
um grande parceiro da 
nossa cidade em Brasília 
e através de seu manda-
to já destinou para Santo 
Antônio de Posse mais de 
R$3 milhões em emen-
das, a maior parte delas 
para a Saúde. Esta visita 
reafirma o compromisso 
do deputado de continuar 
atendendo nossas deman-
das e nos ajudando a me-
lhorar a vida dos possen-
ses”, frisa Edson.

Projeto de Zarattini
O plenário da Câmara 

dos Deputados aprovou 
nesta semana uma pro-
posta do líder da Minoria 
no Congresso, deputado 
Zarattini, que busca ba-
ratear a conta de energia, 
especialmente para as fa-
mílias de baixa renda. O 
projeto propõe que as em-
presas distribuidoras de 
energia utilizem recursos 
da conta de luz paga pela 
população para implantar 
painéis de energia solar 
sobre as escolas dos bair-
ros mais carentes.

Segundo Zarattini, é 
importante que se dê um 
passo adiante na demo-
cratização do acesso à 
energia limpa e de qua-
lidade. “A energia solar 
evoluiu muito no Brasil. 
Só que hoje, ela ainda é 
um privilégio de ricos. 
Nós precisamos de ener-
gia barata e de energia 
limpa, energia renová-
vel”, afirma.

Leitos para Covid-19 no município estão 100% ocupados

Reunião realizada com prefeitos das Estâncias do estado

Após 24 dias, o prefei-
to de Hortolândia, Angelo 
Perugini segue em interna-
ção hospitalar em Hospital 
de São Paulo. Perugini foi 
diagnosticado com Co-
vid-19 no dia 1º de feve-
reiro, de acordo com nota 
emitida nas redes sociais 
do chefe do executivo. No 
dia 05, apresentou piora 
na UTI onde, naquele mo-
mento, o diagnóstico mos-
trava que cerca de 80% do 
seu pulmão estava com-
prometido.

A prefeitura emitiu nes-
ta quarta-feira, 24, uma 
nota afirmando que as va-
riações no quadro de saúde 
do prefeito continuaram 
restritas à estabilidade e 
pequenas evoluções. “Ele 
segue o tratamento inten-
sivo em leito de UTI. De-
mais atualizações serão 
divulgadas pelos canais 
oficiais da Administração 
Municipal mediante auto-
rização da família e respei-

tando o direito à privacida-
de do paciente”, diz.

Ainda, a nota informa 
que a família de Perugi-
ni agradece as orações e 
mensagens de fé, força 
e solidariedade enviadas 
por todos. Os médicos es-
tão confiantes na recupe-
ração e reabilitação plena 
do prefeito.

Restrições e leitos
No município, medidas 

de restrição foram adota-
das devido ao agravamento 
do número de contamina-
dos, bem como ao esgota-
mento das vagas em leitos 
para atendimento dos pa-
cientes com Covid-19. Os 
leitos de UTI regionais e 
do Sistema CROOS tam-
bém estão com esgotados.

De acordo com nota di-
vulgada pela prefeitura, em 
comparação com o primei-
ro pico da pandemia, re-
gistrado em julho de 2020, 
a média diária de ocupa-

ção de leitos na Unidade 
Respiratória foi de 17,06, 
enquanto em fevereiro de 
2021 a média de ocupação 
de leitos é de 20,38 por 
dia. O número de mortes 
nestes dois meses de 2021 
é de 62, enquanto em todo 
o ano de 2020 foram tota-
lizados 181.

“É fundamental que to-
dos respeitem os protoco-
los sanitários e as medidas 
de distanciamento e isola-
mento social para conter o 
avanço da pandemia. Pro-
teger a vida é responsabili-
dade de todos e juntos va-
mos superar este desafio”, 
finaliza a nota.

A cidade, em sincronia 
com o Estado, fica no esta-
do vermelho do Plano SP 
entre 21h e 5h. A medida 
restringe a circulação de 
pessoas e o funcionamento 
de todas as atividades do 
município. Apenas farmá-
cias e hospitais ficam aber-
tos após as 21h.

O prefeito de Serra 
Negra pretende dar con-
tinuidade à parceria entre 
Prefeitura e Associação 
Amigo Bicho. A Asso-
ciação é responsável pela 
manutenção do Canil Mu-
nicipal, desde setembro de 
1999.

Tal iniciativa ainda é 
uma possibilidade porque 
a legislação exige a reali-
zação de um chamamen-
to público. A entidade ou 
empresa com capacidade 

técnica comprovada que 
oferecer as melhores con-
dições à municipalidade 
irá administrar a instalação 
localizada na Estrada Mu-
nicipal Carlos Cagnassi, 
no Bairro dos Leais. Atu-
almente, 162 cães e 200 
gatos estão no local.

O bem-estar animal é 
tema do plano de gover-
no do prefeito. Ele afirma 
que sua equipe deve dar 
apoio para a construção 
de 15 novas baias, além 

de manter os serviços de 
saneamento com abasteci-
mento de água e coleta de 
esgotos.

Daniela Santos lembra 
que, desde o início, há 21 
anos, mantém seus precei-
tos de orientação aos do-
nos de animais para a pos-
se responsável. “A ideia é 
fortalecer essa iniciativa. 
Os donos têm que ter ciên-
cia de que cães e gatos são 
bens sob sua responsabili-
dade” conclui.

Fernando Cury e Sebastião 
Santos. Sugere, inclusive, a 
criação de um grupo de tra-
balho formado por repre-
sentantes da Aprecesp e da 
Associação das Prefeituras 
dos Municípios de Interesse 
Turístico do Estado de São 
Paulo (Amitesp) para, junto 
com membros da Secretaria 
e representantes da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, produzir um 
projeto de lei de consenso.

Outras pautas
A Declaração de Recei-

ta Tributária Própria Mu-
nicipal 2021 (Dremu) foi 
outro assunto da reunião. 
Segundo a Secretaria, es-
tão sendo calculados os 
valores e em breve os nú-
meros serão divulgados.

E, por fim, durante a 
reunião também foi dis-
cutida a suspensão da pro-
posta de ranqueamento 
enquanto perdurar a pan-
demia. Membros da Secre-
taria sugeriram que para 
suspender o ranqueamento 
é necessário alterar a legis-
lação na Alesp.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O secretário de Turismo 
do Estado de São Paulo, 
Vinícius Lummertz, e sua 
equipe receberam a direto-
ria da Associação das Pre-
feituras das Cidades Estân-
cia do Estado de São Paulo 
(Aprecesp), na Secretaria de 
Turismo do Estado. Além 
do prefeito da Estância 
Climática de Morungaba 
e presidente da Aprecesp, 
Marquinho de Oliveira, 
estavam presentes os pre-
feitos das estâncias de Ita-
nhaém, Brotas, Mongaguá, 
Ibirá, São José do Barreiro, 
Holambra e representantes 
de Amparo e Itu.

O Projeto de Lei 
06/2021, apresentado pelo 
Governo do Estado, foi 
uma das pautas da reunião. 
O projeto propõe altera-
ções no Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos 
(Dadetur). 

O secretário Lummertz 
afirma que está aberto a dis-
cutir o texto do substitutivo 
de autoria dos deputados 
estaduais Edmir Chedid, 

Prefeito pretende continuar parceria 
para manter o Canil Municipal

 Serra Negra
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Aprecesp
O secretário de Turismo do Esta-

do de São Paulo, Vinícius Lummertz, 
e sua equipe receberam a diretoria da 
Associação das Prefeituras das Cida-
des Estância do Estado de São Paulo 
(Aprecesp), na Secretaria de Turismo 
do Estado. Além do prefeito da Es-
tância Climática de Morungaba e pre-
sidente da Aprecesp, Marquinho de 
Oliveira, estavam presentes os prefei-
tos das estâncias de Itanhaém, Brotas, 
Mongaguá, Ibirá, São José do Barrei-
ro, Holambra e representantes de Am-
paro e Itu.

Cursos
A Prefeitura de Cosmópolis, por 

meio do Programa Escola de Gover-
no, está oferecendo aos funcionários 
públicos do município o curso gratui-
to de Gerenciamento do Tempo, com 
o objetivo de oferecer um aprimora-
mento técnico com relação ao melhor 
aproveitamento e planejamento. Os te-
mas abordados no curso serão: organi-
zando seu tempo; determinando obje-
tivos; planejando seu tempo; etapas de 
um planejamento semanal; definição 
de importante x urgente; diagnóstico 
do tempo; op que é gerenciar; dife-
rença entre gerente eficiente x gerente 
Eficaz; domínio do tempo; dinâmica 
bexiga I; e mensagem motivacional.

Mais doses
Por falar em vacinas, a Prefeitura 

de Jaguariúna recebeu nesta quinta-
-feira, 25, a quinta grade de vacinas 
contra o Covid-19. Foram recebidas 
410 doses em frascos multidoses da 

Oxford-AstraZênica. Esse novo lote 
de imunizantes será usado para apli-
cação da primeira dose a idosos com 
mais de 80 anos. A vacinação para este 
público-alvo começa na segunda-feira, 
dia 1º. Até o momento, Jaguariúna já 
recebeu um total de 2.872 doses de va-
cinas (CoronaVac e AstraZeneca).

Nova ETA 
Uma reunião de trabalho definiu, na 

tarde de quarta-feira, 24, os detalhes 
para o início da construção da Estação 
de Tratamento de Água (ETA) 5, que 
deve ampliar em 50 litros por segun-
do o abastecimento em Jaguariúna. A 
obra deverá começar no final de mar-
ço. O encontro reuniu a vice-prefeita 
e secretária municipal de Meio Am-
biente, Rita Bergamasco, representan-
tes do DAE (Departamento de Água e 
Esgoto) e da empresa Target, que ven-
ceu a licitação para realizar a obra. A 
obra está orçada em R$3,1 milhões e 
será bancada com recursos do Finan-
ciamento à Infraestrutura e ao Sanea-
mento (Finisa), da Caixa Econômica 
Federal.

 Bastidores do poderEducação tem retorno gradual 
com atividades pela internet e 
agendamento presencial

 Holambra

 Pedreira

Moradores do bairro 
Vila Nova de Pedreira 
receberam a visita das 
equipes de combate a 
Dengue da Secretaria 
Municipal de Saúde e 
do Departamento de Vi-
gilância Epidemiológi-
ca, após confirmação de 
um caso no bairro. Na 
ocasião, os técnicos re-
alizaram a distribuição 
de material explicativo 
sobre a Dengue, além da 
pulverização de inseti-

cida, popularmente co-
nhecido como Fumacê. 

“Solicitamos a po-
pulação pedreirense a 
continuar, durante este 
período em que o corona-
víurus está em evidência, 
a combater o mosquito 
transmissor da Dengue, 
Zika e Chikungunya, 
doenças que podem ge-
rar outras enfermidades, 
como Microcefalia e 
Guillain-Barré e o Aedes 
Aegypti”, alerta a secre-

tária de Saúde, Ana Lú-
cia Nieri Goulart. Para 
acabar com a prolifera-
ção do mosquito é pre-
ciso evitar acúmulo de 
água, latas, pneus e ou-
tros objetos. Os vasos de 
plantas devem ter a água 
trocada a cada dois dias.

É importante, tam-
bém, vedar a caixa 
d’água. Os vasos sanitá-
rios que não estão sendo 
usados devem ficar fe-
chados.

A Prefeitura de Cosmó-
polis assinou nesta semana 
o convênio de cooperação 
técnica com o Governo 
Estadual para a regulari-
zação fundiária de escritu-
ras, por meio do Programa 

Estadual de Regularização 
Fundiária Urbana, o Cida-
de Legal. A assinatura do 
convênio foi realizada na 
Secretaria de Habitação 
do Estado de São Paulo 
na presença do secretário 

Flávio Amary. O Progra-
ma foi criado para auxiliar 
os municípios paulistas na 
regularização dos núcleos 
habitacionais implantados 
em desconformidade com 
a lei.

No domingo, 21, a 
Secretaria de Segurança 
Pública e Trânsito capa-
citou policiais municipais 
da ROMU Cosmópolis 
com o “Curso de Tático 
de ROMU Avançado”. Na 
ocasião, foram abordados 
os seguintes temas: exer-
cícios de armas curtas 

e longas na bandoleira; 
técnicas de imobilização 
e uso de algemas; resgate 
tático; patrulhamento tá-
tico; doutrinas; legislação 
específica; formação de 
equipe; perfil e posturas; 
bus assault e exercícios 
práticos.

A capacitação teve 

como instrutores os po-
lícias municipais de car-
reira Salathiel, de Araras, 
Tcheilon, de Limeira e 
Luciano da cidade de 
Artur Nogueira. O cur-
so contou também com 
a presença de polícias de 
sete outras cidades dife-
rentes.

Prefeitura Municipal realiza 
bloqueio para combater a Dengue

Prefeito assina convênio de 
cooperação do Programa 
Cidade Legal

Policiais municipais participam 
de capacitação tática

A expectativa é que a segunda etapa de 
retomada, com mais atividades presenciais nas 
escolas se inicie nas semanas subsequentes

Alunos da rede muni-
cipal de ensino de Holam-
bra retomam gradualmen-
te a partir de 1º de março 
as atividades escolares 
em formato híbrido, com 
apostila, conteúdo dispo-
nibilizado pela internet e 
atendimento presencial 
agendado para dúvidas 
e reforço. O retorno por 
etapas visa permitir, nes-
te primeiro momento, a 
ambientação das crianças 
e dos profissionais às uni-
dades escolares e o retorno 
seguro, pouco a pouco, das 
aulas rotineiras nas escolas 
e creches da cidade.

“Atravessamos um mo-
mento duro da pandemia. 
Por essa razão readequa-
mos nosso cronograma e 
reorganizamos o proces-
so de retomada. É preciso 
voltar progressivamente, 
sem atropelos, para garan-
tir a segurança de todos”, 

explica o diretor municipal 
de Educação, Alexandre 
Moreira.

Novidade criada pela 
Prefeitura este ano, o con-
teúdo digital, disponível 
em formato multimídia 
pela internet, amplia o 
acesso de crianças e jovens 
a alternativas de aprendi-
zado complementares, que 
devem se somar às disci-
plinas apostiladas que es-
tão sendo oferecidas desde 
o início da quarentena, no 
primeiro semestre do ano 
passado. “A apostila é im-
portante porque chega a 
todas as crianças, sem ex-
ceção. Mas, o conteúdo di-
gital por meio de textos au-
xiliares, vídeos e imagens, 
deve fortalecer o interesse 
dos estudantes e garantir 
a eles melhores condições 
de aprofundamento do en-
sino”, destaca o prefeito 
Fernando Capato.

De acordo com Alexan-
dre, o sistema fica disponí-
vel a partir de 1º de março 
em www.holambra.sp.gov.
br. Quem não dispõe de 
meios eletrônicos para es-
tudar pode utilizar a estru-
tura das escolas para aces-
sar os arquivos.

“Trazemos essa novi-
dade para permitir um re-
torno aos poucos às ativi-
dades. Começaremos com 
conteúdo online, apostilas 
impressas e atendimento 
presencial agendado. É um 
momento de reencontro 
dos estudantes e profes-
sores com as escolas, de 
adaptação a uma nova re-
alidade”, explica.

O agendamento para 
assistência presencial tem 
início nesta mesma data e 
pode ser feito por telefo-
ne diretamente na unidade 
em que o aluno está matri-
culado.

Assinatura realizada na Secretaria de Habitação do Estado

DIVULGAÇÃO

 Cosmópolis

Quem não dispõe de meios eletrônicos para estudar pode utilizar a estrutura das escolas para acessar os arquivos

DIVULGAÇÃO

Novo caso de dengue é confirmado no bairro Vila Nova é confirmado

DIVULGAÇÃO
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Após pedido de Lucas Sia, município deve 
receber mais de meio milhão de reais

 Artur Nogueira

Verba destinada pelo deputado Cauê Macris deve ser investida na área de Infraestrutura, Cultura e Esportes

A emenda impositiva – quando o Estado tem compromisso de pagamento no ano apresentado - foi indicada e liberada no Orçamento Estadual 2021

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo, deputado 
Cauê Macris (PSDB), ga-
rantiu recursos de R$550 
mil para Artur Nogueira. 
A verba, liberada por meio 
de emendas parlamentares, 
atende a um pedido do pre-
feito Lucas Sia (PSD), do 
vice-prefeito Davi Fernan-
des (PSDB) e da presidente 
do PSDB Municipal, Ga-
briela Montoya, e deve ser 
destinada para os setores 
de Cultura, Infraestrutura e 
Esportes.

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) destaca a importân-
cia da ação do parlamentar. 
“Com a ajuda do deputado, 
conseguiremos desempe-
nhar muitas obras de me-
lhoria, trazendo desenvol-
vimento para a cidade e, 
assim, promover uma qua-
lidade de vida melhor para 
a população nogueirense. 
Poder investir na Infraes-
trutura, Cultura e Esportes 
é uma conquista enorme 
para Artur Nogueira”, co-
memora.

O vice-prefeito Davi 
Fernandes (PSDB), por sua 
vez, também agradeceu as 
portas abertas com o de-
putado. “Quero destacar 
a importância da parce-

DIVULGAÇÃO

ria com o deputado Cauê 
Macris, que vem olhando 
para Artur Nogueira com 
muita atenção e carinho. É 
mais uma conquista, mais 
um avanço para a cidade”, 
completa.

“É uma alegria anun-
ciar esse investimento para 
a cidade. Tenho certeza de 
que o recurso será muito 
bem aplicado, em benefí-
cio a toda a população”, 
afirma o deputado Cauê, 

destacando a satisfação em 
poder contribuir com in-
vestimentos para melhoria 
do serviço público presta-
do aos nogueirenses.

Para a líder do PSDB 
local, Gabriela Montoya, 

essa representatividade 
do município no Estado é 
fundamental. “O deputado 
Macris nos vê com bons 
olhos e essa parceria nos 
proporcionará muitas ou-
tras melhorias em diver-

sos setores da cidade. Em 
nome do partido eu quero 
agradecer essa atenção e 
disposição do deputado 
em atender às necessida-
des do município”, pontua.
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 Bastidores do poderPrefeito garante R$400 mil em verbas para 
construção de ‘Espaço Mãe e Filho’

 Engenheiro Coelho

 Amparo 

 Paulínia

Nesta semana, o Poder 
Executivo, Legislativo, 
Judiciário, Conselho Co-
munitário de Segurança e 
Polícia Militar de Ampa-
ro estiveram reunidos no 
Paço Municipal para a pri-
meira reunião do ano, para 
deliberações no campo 
da Segurança Pública. Na 
pauta, as ações e melhorias 
para o segmento foram tra-
tadas. 

O secretário de Segu-
rança Pública de Amparo, 
Major PM Paulo Sérgio de 
Barros conduziu os traba-
lhos, representando o pre-
feito Carlos Alberto Mar-
tins. “Essa reunião com as 
Forças de Segurança da ci-
dade é de suma importân-
cia para que, com a união 
e esforço de todos, sejam 
discutidos os problemas e 
as ações para solucioná-

-los, com isso, atingido um 
dos objetivos principais do 
Poder Público: proporcio-
nar segurança de qualidade 
para a População”, ressal-
ta.

Com o início dos traba-
lhos o grupo poderá traçar 
metas, ações e operações 
em benefício da comuni-
dade. As reuniões aconte-
cerão durante todo o ano 
de 2021.

A partir de segun-
da-feira, 08, estarão 
abertas, em Paulínia, 
as inscrições para o 
Transporte Universitá-
rio, para estudantes de 
graduação, tecnólogos 
e técnicos profissionali-
zantes de Ensino Médio, 
valendo para novatos e 
veteranos. Todo proces-
so é online e deve ser 

feito por meio do site 
oficial da prefeitura.

O Transporte Uni-
versitário é um benefí-
cio 100% gratuito ofe-
recido pela Prefeitura 
de Paulínia aos estudan-
tes. Os protocolos sani-
tários foram redobrados 
devido à pandemia do 
Covid-19.

O Decreto Municipal 

7893/2021 de 25 de fe-
vereiro está publicado 
no Diário Oficial 1595, 
onde está disponível a 
lista completa das ins-
tituições que devem ser 
atendidas pelo Trans-
porte Universitário, ge-
renciado pela Secretaria 
de Transportes. O prazo 
final para inscrição é 
dia 09 de abril.

Autoridades realizam a primeira 
reunião sobre Segurança Publica, 
no Paço Municipal

Transporte Universitário abre 
inscrições na próxima semana

Essa é uma promessa de campanha que começa a ser cumprida pela atual administração

O prefeito de Engenhei-
ro Coelho, Dr. Zeedivaldo 
Alves Miranda, garantiu 
nesta semana, R$400 mil 
em verbas para o início 
da construção do ‘Espaço 
Mãe e Filho’. Essa é mais 
uma promessa de campa-
nha que começa a ser cum-
prida pela atual adminis-
tração em pouco tempo de 
mandato.

A liberação do recur-
so acontece por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Regional e foi 
confirmada durante uma 
reunião, no Palácio dos 
Bandeirantes. Durante a 
reunião, o prefeito estava 
acompanhado do vice-pre-
feito, Adézio Dias Barbo-
za e do deputado estadual, 
Rafa Zimbaldi.

“Agradeço ao deputado 
Rafa Zimbaldi pelo apoio 
que tem dado a nossa ad-
ministração. Esse recurso 

trará uma qualidade enor-
me para o atendimento às 
mulheres da nossa cida-
de”, diz o prefeito.

‘Espaço Mãe e Filho’
De acordo com o proje-

to, o local terá atendimento 
médico nas especialidades 
de pediatria e ginecologia, 
em um local novo e moder-
no. O prédio terá 370m2 e 
irá acomodar quatro con-
sultórios médicos, recep-
ção com espaço kids, uma 
sala para diagnóstico por 
imagem (ultrassonografia 
e raio-x) e um pequeno 
auditório para palestras e 
treinamentos.

Nesta primeira fase de 
construção, o prefeito ga-
rante toda a construção dos 
consultórios e da área téc-
nica, ficando de fora ape-
nas o auditório, que será 
construído em uma segun-
da fase.

Reunião realizada na segunda-feira, 22

DIVULGAÇÃO

Reunião realizada na terça-feira, 23

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Antes de iniciar a conferência 
da Blizzcon 2021, mostram 
vários relatos de pessoas 
que mudaram suas vidas 
devido aos vídeogames. 

A Blizzard informou 
que os campeonatos de 
e-sports de Wolrd of 
Warcraft estão de volta, 
com a Arena World Cham-
pionship e o Mythic Dunge-
on Internacional, que está em 
desenvolvimento sendo futuramente 
implementada em Shadowlands. Star-
Craft 2 e Warcraft 3 chegam 
com força e as qualificatórias 
já estão disponíveis para o 
Heartsone 2021.   

O primeiro anuncio, 
“Blizzard Collection Ar-
cade” trará alguns de seus 
clássicos de volta em um 
único game. A princípio serão 
três títulos “The Lost Vikings, Ro-
ck’n Roll Racing e Blackthorne”. Es-
ses jogos ganharão recursos inéditos, 
destacando dentre eles o save game e 
o rebobinar. O jogo estará disponível 
para PC através do gerenciamento de 
jogos da Blizzard, para o Ninten-
do Switch, Xbox One e PlayS-
tation 4. 

World of Warcraft: Sha-
dowlands ganha mais um 
grande capítulo chamado 
de Chains of Domination. 
Este conteúdo revela que 
as almas ainda estaram sen-
do enviadas à Gorja, para serem 
torturadas e heróis como Anduin estão 
presos nas profundezas. O carcereiro 
ainda continua a fortalecer o seu po-
der, para fugir e desfazer todo o uni-
verso de Warcraft. 

Para os jogadores que fizerem uma 

doação ao programa de Caridade 
de Pets, escolhendo a insti-

tuição que preferir, serão 
recompensados com duas 
mascotes em World of 
Warcraft como Bananas, 
o macaco e a Margarida, 
a preguiça. As doações 

irão ajudar médicos hu-
manitários, do programa 

Médicos Sem Fronteiras. 
Diablo IV vai reintroduzir a 

classe ladina, apresentando-a durante 
um trailer, após anos sem aparecer na 

franquia e vai se juntar ao bárba-
ro, à feiticeira e ao druida. A 

ladina, como foi comparada 
em Diablo 2, era uma classe 
muito versátil e essa carac-
terística, vai estar presente 
no jogo. Não será somente 

isso, o jogador vai ter a liber-
dade de personalizar sua aparên-

cia, história e como se sairá no campo 
de batalha.     

O mapa do jogo vai seguir o forma-
to de mundo aberto, caracterizando-se 
o mais extenso de toda a franquia e 
aparentemente as orelhas mostradas 

no trailer irão ter algum propósito 
no jogo. 

Para encerrar esse primei-
ro evento foi anunciado Dia-
blo 2 Resurrected que chega 
aos PCs e consoles, com 
gráficos totalmente melho-

rados. Este jogo estará dis-
ponível ainda neste ano, para o 

Xbox Série X/S, Playstation 4/5, 
Nintendo Switch e para os PCs. 

Uma ótima semana a todos e até a 
semana que vem. Não esqueçam de me 

seguir na Twitch e no YouTube no Canal 
“Navio Fantasmagórico”.

Ocorreu mais cedo neste ano a Blizzcon, 
trazendo anúncios e muitas novidades

 Monte Alegre do Sul

Novo filme é gravado no município
Começaram nesta sex-

ta-feira, 26, as gravações 
do filme ‘A Cidade das 
Crianças’, em Monte Ale-
gre do Sul. O longa-me-
tragem tem como prota-
gonista a atriz mirim que 

residente no município, 
Larissa Manduca. 

O filme, que faz parte 
da 1ª Oficina do Cinema 
de Campinas conta a histó-
ria de uma cidade do inte-
rior de São Paulo, chama-

da Sossego, onde uma luz 
misteriosa aparece e modi-
fica a rotina dos moradores. 
Muitas aventuras, alegrias 
e confusões neste filme de 
Ton Crivelaro, TVP Films e 
grande elenco.
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O fato de que a pandemia 
do novo coronavírus acertou a 
economia brasileira em cheio 
ao longo de 2020 não é uma 
novidade. Mas nesse momento 
em que todos buscam pensar 
em como o país fará para re-
verter estes efeitos negativos 
do Covid-19 sobre a economia, 
vamos olhar para exemplos 
fora do nosso país.

Ao analisarmos como está 
o cenário econômico do globo, 
nós poderemos entender quais 
perspectivas esperam o nosso 
país em termos globais, avaliar 
quais países têm adotado estra-
tégias acertadas e quais delas 
podem ser replicadas no Brasil. 
Como exemplo, vamos analisar 
o caso de outros países mem-
bros do BRICS. O BRICS é 
um grupo econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul. Através do 
grupo, os países agem de forma 
conjunta na política internacio-
nal e fortalecem sua influência 
geopolítica.

Analisemos, mais especifi-
camente, as realidades econô-
micas da Rússia e da China. 

Assim como o Brasil, estes são 
países com economias emer-
gentes, grandes extensões terri-
toriais e população com carac-
terísticas diversas. 

Também é interessante ava-
liar como cada um destes paí-
ses reagiu de forma diferente 
aos impactos da pandemia. 
A reação de cada um dos três 
países ao vírus influenciou di-
retamente a forma como suas 
economias se comportou.

Apesar de ter sido o país 
onde a pandemia se iniciou, a 
China foi um dos países que 
melhor conseguiu lidar com os 
problemas gerados pelo novo 
coronavírus e viu sua economia 
crescer mesmo em 2020. Entre 
os meses de julho e setembro, a 
China registrou um crescimen-
to de 4,9% em comparação aos 
números de 2019. Inicialmente, 
o país viu seus números apre-
sentarem uma queda, mas con-
seguiu reverter o cenário, o que 
fez da China um dos países que 
melhor vem se saindo apesar da 
Covid-19.

Os bons números da China 
passam por alguns fatores que 

formam uma base econômica 
que vem sustentando o gigan-
te asiático, dono da segunda 
maior economia do mundo. A 
China tem o comércio exterior 
como um dos seus pontos for-
tes, o país conseguiu manter 
um alto número de exportações 
mesmo durante a pandemia. A 
injeção de dinheiro público na 
economia ao longo de 2020 foi 
outro fator.

Ao longo do ano, o governo 
chinês injetou dinheiro como 
parte de um pacote de estímu-
los fiscais. A partir de abril os 
serviços foram retomados na 
China, fazendo com que a in-
dústria no país retomasse o rit-
mo anterior. O último fator que 
acelerou a retomada chinesa foi 
o turismo interno. Sem pode-
rem viajar para fora do país os 
chineses passaram a aproveitar 
os feriados nacionais viajando 
para pontos turísticos locais.

Já para a Rússia a situação 
foi diferente. Além da crise no 
setor da saúde, o país sofreu 
com o impacto da crise sobre a 
sua economia que já vinha fra-
gilizada por conta das sanções 

econômicas que lhe são aplica-
das pela União Europeia. Desde 
que a Rússia tomou o território 
da Criméia da Ucrânia passou 
a sofrer sanções econômicas 
da União Europeia que vem 
enfraquecendo sua economia. 
Sem poder contar com o mer-
cado externo, a Rússia tem uma 
economia altamente baseada no 
mercado interno.

O presidente russo Vladmir 
Putin vem concedendo várias 
falas defendendo que o foco no 
país agora seja a recuperação 
econômica, apesar do alto nú-
mero de novos infectados que 
vem sendo registrados. Com o 
crescimento do desemprego e 
uma forte inflação que faz com 
que os produtos sigam subindo 
de preço sem parar.

A grande aposta do gover-
no russo neste momento é que 
com a chegada das vacinas na-
cionais contra a Covid-19 como 
é o caso da Sputinik V, a mais 
famosa de todas as vacinas rus-
sas, o número de novos casos 
no país comece a cair rapida-
mente e as pessoas possam fo-
car nas atividades comerciais. 

Perspectivas para o Brasil
Como se pode notar o ce-

nário ao redor do mundo não 
é muito diferente da realidade 
brasileira. A grande maioria 
dos países ao redor do globo 
vem sofrendo negativamente 
quando se trata de economia. 
Mesmo os Estados Unidos sen-
tiram o impacto do novo coro-
navírus em seu setor financeiro 
e produtivo ao longo de 2020 e 
vem buscando meios para recu-
perar-se em 2021. 

Para o Brasil, não poderemos 
pensar que algum tipo de medida 
isolada conseguirá reverter a si-
tuação atual. O país já se encon-
trava numa crise econômica an-
terior a pandemia da Covid-19. 
Portanto, deve-se ter consciência 
de que a situação econômica em 
nosso país foi agravada pela do-
ença, mas é mais extensa do que 
algo que tenha surgido unica-
mente em 2020. Com isso, temos 
que pensar o que se fará para que 
o Brasil dê início a um proces-
so de retomada. Este processo 
poderá durar anos, mas terá im-
pacto direto na vida de toda a 
população.

A partir do momento em 
que novos empregos passa-
rem a ser gerados, uma maior 
quantidade de dinheiro passa-
rá a girar no mercado criando 
um círculo virtuoso de estí-
mulo financeiro. Diante isso, 
é necessário pensar em meios 
de fortalecer a indústria e o 
comércio brasileiro. Uma boa 
medida é fazer assim como os 
chineses e passar a consumir 
ainda mais produtos locais, 
o que permitirá um reaqueci-
mento dos negócios locais e a 
geração de emprego.

Outra necessidade para os 
brasileiros será a criação de 
estímulos por parte do Gover-
no Federal. Com o advento 
do auxílio emergencial o que 
se viu no Brasil foi um maior 
número de brasileiros indo às 
compras, o que fez a economia 
seguir girando no período mais 
agudo da pandemia. Portanto, 
um pacote de auxílios finan-
ceiros para empresários e para 
a população pode ser o grande 
empurrão do qual nossa eco-
nomia necessitará para se reer-
guer em 2021. 

Bom dia meu povo rico! 
Hoje vamos falar da semana 
tumultuada que tivemos na 
economia do País.

Após o anúncio do Pre-
sidente Jair Bolsonaro sobre 
a demissão do presidente da 
Petrobras, Castello Branco, 
na sexta-feira, 19, as ações da 
companhia despencaram na 
segunda, 22. As ações prefe-
renciais (PETR4) registravam 
queda de 20,71% e as ordiná-
rias (PETR3) caíam 20,7%. 

Com isso, a Petrobras 
perdia cerca de R$70 bilhões 
neste pregão até as 12h, equi-
valente ao valor de mercado 
da JBS (JBSS3), de R$ 71,2 
bilhões, de acordo com o site 
da ADVFN. As ações recua-
ram a R$ 21,67, em seu pior 
dia desde 09 de março do 
ano passado, quando afundou 
29,7% em um pregão.

O movimento pegou o mer-
cado de surpresa. Apesar de 

Bolsonaro já ter se indisposto 
publicamente com o presiden-
te do Banco do Brasil, André 
Brandão, havia a percepção 
no mercado de que a Petrobras 
estaria blindada de interferên-
cia política com a presença do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, no governo. 

Enquanto isso o dólar 
encerrava o dia com alta de 
1,27%, negociado a R$5,4539 
e o Ibovespa em queda de 
4,87% fechando o dia em 
112.667,70 pontos.

E o presidente não parou 
por ai, pressionado pelos ca-
minhoneiros para resolver o 
preço alto do diesel, Bolsona-
ro formalizou na terça-feira, 
23, mais uma promessa que 
vem fazendo ao setor. Por de-
creto, o presidente determinou 
aos postos de combustíveis 
que detalhem ao consumidor 
os valores estimados dos tri-
butos que compõem o preço 

final dos combustíveis auto-
motivos. A obrigação passar a 
valer em 30 dias, conforme o 
ato, que está publicado o Di-
ário Oficial da União (DOU).

Bolsonaro propaga que o 
peso maior dos tributos so-
bre os combustíveis não é de 
sua responsabilidade, mas, 
sim, dos governadores. No 
sábado, 20, o presidente disse 
que a formação de preço dos 
combustíveis no País é uma 
“caixa-preta”. Crítico à polí-
tica de reajustes da Petrobras 
(PETR4), Bolsonaro também 
disse que a gasolina e o diesel 
poderiam ser 15% mais bara-
tos se os órgãos de fiscaliza-
ção “estivessem funcionando.

“Quando você vê a nota 
fiscal você também não sabe 
quanto de imposto é federal, 
quanto é estadual, quanto é a 
margem de lucro dos postos 
e quanto se paga também na 
questão da distribuição. Você 

não sabe de nada, é uma caixa-
-preta”, declarou o mandatário.

Apesar de todos as turbu-
lências em relação a estatal, 
a mesma aprovou na quar-
ta-feira, 24, o pagamento de 
R$ 10,3 bilhões em dividen-
dos, equivalente a R$0,78 por 
ação ordinária e preferencial 
em circulação, com base no 
resultado anual de 2020.

Outro fato relevante di-
vulgado pela petrolífera, é 
que este valor é equivalente a 
5% do capital social da Petro-
bras. Do montante a ser pago, 
R$5,7 bilhões são referentes 
à destinação do resultado do 
exercício de 2020 e R$4,6 bi-
lhões advém da conta de re-
serva de retenção de lucros, 
informou a estatal.

Após a Petrobras (PETR4) 
divulgar na quarta, 24, seu ba-
lanço do quarto-trimestre de 
2020, com um lucro líquido 
surpreendente de R$ 59,9 bi-

lhões, muito maior do que as 
estimativas do mercado, as 
casas de análise começaram a 
comentar os números. “Apesar 
de tal número de lucro ser o que 
figura normalmente nas man-
chetes dos jornais,e recomen-
dado cuidado com tal resultado, 
tendo em vista o impacto posi-
tivo de diversos itens sem efei-
to caixa”, diz o relatório da XP 
Investimentos. Já o BTG Pac-
tual afirma que o conjunto dos 
resultados foi confuso, apresen-
tando vários “impactos únicos”.

Para chegar ao lucro líqui-
do apresentado no seu balan-
ço trimestral, a Petrobras so-
mou uma reversão de baixa de 
ativos de R$30 bilhões e uma 
reversão de despesas incorri-
das com planos de saúde no 
passado de R$13 bilhões. Ao 
total, foram R$ 48 bilhões de 
efeitos não recorrentes. Nes-
te dia as ações preferenciais 
da Petrobras avançavaram 

3,20%, e vendidas a R$25,19.
Em meio a semana turbu-

lenta os ativos da Petrobras 
(PETR4) voltaram a fechar 
em forte queda na quinta-fei-
ra, 25, depois de uma nova 
sinalização do presidente 
Jair Bolsonaro de interferên-
cia na petrolífera. Em evento 
em Foz do Iguaçu (PR) com 
seu indicado para assumir a 
presidência da Petrobras, o 
general da reserva Joaquim 
Silva e Luna, o presidente da 
República cravou que have-
rá “uma nova dinâmica” na 
estatal, afirmando ainda que 
todos os que “dependem do 
produto” da estatal irão “se 
surpreender positivamente” 
com o trabalho do general.

Fonte de informações 
Relatório Suno

E aguardamos por mais no-
tícias, pois o mercado financei-
ro não para! Bom final de sema-
na! Bye meu povo rico!

Edilaine Alves

Juliana Vilas Boas

Economia Global

Resumo da semana Petrobras
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É comum todos nós, 
de vez em quando, ven-
dermos algum bem que 
nos pertence, como, uma 
moto, um carro, um apa-
relho celular, ou contrata-
mos e até fazemos algum 
tipo de serviço. Também 
adquirimos produtos e 
serviços de fornecedores, 
em alguns casos aqueles 
que aparecem na porta da 
nossa casa oferecendo um 
determinado produto ou 
serviço. 

Geralmente não nos 
atentamos para a neces-
sidade de se ter contrato 
para todos esses tipos de 
serviços e compras de de-
terminados produtos, é aí 
que começa, em muitos 
casos, aquela dor de ca-
beça, pois podem surgir 
problemas no produto ou 
serviço adquirido.  Essa 
situação parece que não 
é comum, mas se engana 
quem assim pensa.

Isso é comum e corri-
queiro, pois as pessoas não 
se preocupam em fazer 
contrato ou, quando faz, é 
aquele tipo de contrato que 
garante só um lado dessa re-
lação em detrimento da ou-
tra pessoa que também faz 
parte do contrato. Um caso 
que ocorreu recentemente 
aqui na nossa cidade (Ja-

guariúna) que trouxe prejuí-
zo para o consumidor. 

Determinada empre-
sa de vidro da cidade de 
Amparo esteve aqui ven-
dendo os seus produtos e 
serviços, quando na opor-
tunidade, o consumidor 
adquiriu os produtos da 
vidraçaria, que além do 
produto, também estava 
contido a instalação dos 
vidros em sua residência. 
O contrato foi feito entre 
os envolvidos naquela re-
lação e, passados alguns 
dias, a vidraçaria entregou 
parte do serviço e fez a 
instalação do que somente 
foi entregue. 

Com o atraso do servi-
ço, o consumidor que ad-
quiriu os produtos e con-
tratou a instalação. Ligava 
constantemente cobrando 
a entrega e instalação do 
que ora foi contratado, 
mas, como de costume, a 
vidraçaria não deu a devi-
da atenção. 

Quando o consumidor 
foi até o Procon, analisei 
o contrato e, mais uma vez 
percebi a falta de garantias 
que se deve ter um contra-
to que é redigido dentro 
dos aspectos e garantias 
legais, pois o contrato se-
quer tinha uma cláusula de 
penalidade por descumpri-

mento da obrigação pac-
tuada entre às partes. Da 
mesma forma acontece 
com quem vende ou for-
nece produtos ou serviços, 
pode ser uma pessoa física 
ou jurídica, que não for-
nece contrato ou quando 
fornece é um contrato que 
garante somente um lado 
dessa relação. 

Quando surge um de-
terminado problema dessa 
natureza, a parte preju-
dicada busca a proteção 
quanto aos prejuízos cau-
sados, mas até a configu-
ração dessa relação e as 
garantias, quando não for 
difícil provar, vai demo-
rar um tempo maior para 
se resolver. Por isso, faça 
contrato e contrato com as 
devidas garantias legais, 
caso você não tenha capa-
cidade técnica ou jurídica 
para fazê-lo, busque uma 
orientação com o seu ad-
vogado de confiança ou 
consulte o Procon para que 
possa te orientar no senti-
do de dar dicas e informa-
ções para não cair nessas 
ciladas. 

Lembrando que, todo o 
contrato deve ter as obri-
gações de ambos os envol-
vidos na relação comer-
cial, deve ter o objeto do 
contrato, valor do que foi 

contratado e condições de 
pagamento, data de entre-
ga do produto e, no caso 
de carro, moto, celular, 
mencionar quanto ao pra-
zo do vício redibitório, 
colocar o prazo de garan-
tia se caso não for produto 
novo, e também uma cláu-
sula de penalidade pelo 
descumprimento da obri-
gação. Essa cláusula de 
descumprimento da obri-
gação deve ser, ou pelo 
menos deveria ser, a ga-
rantia de um bem de quem 
está vendendo o produto 
ou serviço, pois caso não 
cumpra com a obrigação e 
os valores já foram pagos, 
pode executar em juízo o 
bem que se deu em garan-
tia, mas, infelizmente não 
é assim que acontece, e o 
que se coloca é uma por-
centagem pelo descumpri-
mento da obrigação, pelo 
menos não ficou sem nada 
de multa no contrato. 

Todos os contratos têm 
suas regras e princípios 
legais que precisam ser 
respeitados e, no momen-
to que se faz um contrato 
se leva em consideração o 
princípio da boa-fé obje-
tiva que acabou forman-
do um “chapéu” em torno 
dos direitos subjetivos das 
partes, de modo que ne-

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

A necessidade de ter contrato quando se faz um 
negócio, mas os cuidados que se devem tomar 
quando fazemos certos tipos de contratos

Direitos e deveres

“A coluna do Dr. Edison está sendo de extrema importância! Traz 
orientações como nos proteger de juros abusivos e golpes. Obrigada e 
parabéns pelo excelente trabalho”. 
Érica Cristina Iossi

“Olá pessoal meu nome é Márcia de Fátima Morais e vou aqui falar o 
quão grande, vem sendo as publicações do Dr. Edison sobre a atenção que 
devemos ter antes de assinarmos qualquer contrato seja de financeiras de 
lojas, etc. Modéstia parte creio que para mim e várias pessoas isto tem 
nos ajudado a não cair mais em golpes.
Parabéns pelo grande profissional que você é e pela atenção que nos dá. 
Que Deus te ilumine sempre”.

“Gostaria de parabenizar o Dr. Edison pela coluna neste Jornal, 
porque trata de assuntos atuais em defesa do consumidor dentre outros 
assuntos de suma importância ao leitor. Continue Dr. precisamos dessas 
informações salutares”.
Silvio Geraldo Aníbal

“Meu nome é João Batista Oliveira Ventura e tenho acompanhado o 
trabalho do Dr. Edison no Procon e vejo que seu trabalho é sério e tem 
ajudado muito os moradores de Jaguariúna em  relação aos direitos dos 
consumidores, tanto na fiscalização como na orientação dos mesmos 
ao assinarem contratos, mostrando que devemos estar atentos ao que 
estamos assinando”.

“Parabenizo o estimado Dr. Edison, Advogado - Fiscal e Técnico na 
empresa Procon, no qual se dedica à toda população sendo sempre muito 
explicativo sobre os "Direitos do consumidor”, em especial. Conferindo-
nos o que se é de direito, passando-nos sua vasta experiência sobre tais 
assuntos, onde podemos conferir na coluna do "Jornal Gazeta Regional" 
e, fazendo alertas em especial sobre os "Cuidados que se deve ter com 
as a cláusulas abusivas nos contratos de adesão", matéria esta publicada 
no mesmo. 
Eu, Maria Rita, me sinto lisonjeada em poder prestar meu depoimento 
sobre este nobre trabalho e honroso profissional que tanto o admiro. Que 
todos possam usufruir das suas orientações e que as mesmas sirvam como 
exemplo de que nós consumidores temos nossos direitos adquiridos”. 
Maria Rita Gai - Radialista. MTB 01521

nhuma forma de abuso do 
exercício do direito pode 
ser tolerada. Isto é, a bo-
a-fé limita o exercício do 
direito subjetivo para evi-

tar qualquer tipo de abuso, 
o mínimo que seja e, neste 
caso, o princípio aplica-se 
tanto ao fornecedor como 
ao consumidor.
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Com o avanço do nú-
mero de pessoas ligadas à 
internet e com as mudan-
ças constantes do merca-
do, cada vez mais produ-
tores rurais e as empresas 
do agronegócio precisam 
estar em constante pro-
cesso de reinvenção e 
adaptação, o que às ve-
zes torna-se muito difícil 
de realizar quando não 
se encontram presente no 
mundo digital. E perante 
o atual momento que a so-
ciedade vive: uma pande-
mia global, isso torna-se 
imprescindível.

Mas se por um lado 
é necessário se adaptar, 
imediatamente surge um 
problema à vista: como 
fazer para estar em conso-
nância com a lei?

Esta pergunta é perti-
nente, afinal, se fora dos 
domínios do mundo digi-
tal já temos uma gama de 
dispositivos legais para 
seguir, o que dizer na in-
ternet onde teoricamen-
te, é mais “fácil” que as 
pessoas encontrem seus 
produtos? Então, vamos 
analisar a questão.

Sabemos que com o 
advento da internet as ne-
gociações ficaram muito 
mais rápidas, e na maioria 
dos casos, instantâneas, 
como acontece quando al-

guém compra algo de um 
e-commerce (loja virtual).

Ao clicar em comprar e 
efetivar a operação, ocor-
re um negócio do ponto de 
vista jurídico que geram 
obrigações inerentes a 
este. Como na maioria das 
vezes as compras aconte-
cem por cartão de crédito/
débito, o pagamento aca-
ba sendo quase que ins-
tantâneo, faltando apenas 
a obrigação do vendedor 
de entregar o produto ao 
comprador.

Agora, como funciona 
a relação de pós venda, 
caso o cliente não goste 
do produto, ou desista da 
compra?

O que regula tudo isso 
é o Decreto nº 7.962/2013 
(Lei do e-commerce) que 
reforça o que está previs-
to no Código de Defesa 
do Consumidor, trazendo 
no seu artigo 5º além dos 
deveres do vendedor, tam-
bém a possibilidade do 
cancelamento da compra 
sem nenhum tipo de ônus 
ao consumidor (Direito 
do Arrependimento) que 
pode ocorrer em até sete 
dias úteis contados do re-
cebimento deste, tendo 
em vista que o site tem 
que deixar explícita tal 
possibilidade.

Quando falamos de 

compra e venda pela in-
ternet, nós estamos falan-
do de contrato imediato 
e direto, onde há duas 
vontades: a do vendedor 
que de forma visível tem 
que expor os dados do seu 
e-commerce e o desejo do 
comprador em adquirir o 
produto. 

Obviamente que há al-
gumas exceções quanto a 
isso, como por exemplo 
transações de compra e 
venda por e-mail ou al-
gum outro mecanismo de 
troca de mensagens onde 
há margem para pessoas 
não estarem presentes no 
mesmo momento que re-
cebem uma proposta. É 
importante salientar que o 
WhatsApp, que é um apli-
cativo de mensagens ins-
tantâneas, configura um 
negócio jurídico imediato, 
pois nele as duas pessoas 
estão em tempo real nego-
ciando e discutindo entre 
elas.

Independente da ati-
vidade ou tamanho do 
e-commerce todos estão 
regidos por esta lei, e por 
isto cabe atenção ao seu 
cumprimento, já que se 
isso não ocorrer este pode 
sofrer diferentes tipos de 
penalidades que variam 
de multas a apreensão de 
mercadorias.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Agrovenda – Compra online

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

O Santander inaugura 
mais uma nova Regional 
Agro em Campinas para 
atender exclusivamente 
clientes de vários perfis 
do agronegócio. Além de 
um gerente regional na 
cidade, a nova estrutura 
conta com dois gerentes 
gerais – em Piracicaba e 
Itapetininga – e oito ge-
rentes especializados em 
agro que irão atuar em 
sete regiões do Estado, 
garantindo contato direto 
com os clientes do setor. 

A Regional Agro de 
Campinas completa a 
nova estrutura de atendi-
mento do Banco ao setor 
no interior de São Pau-
lo, que conta com uma 
equipe dedicada em São 
José do Rio Preto e mais 
nove regiões. Entre os 

serviços oferecidos estão 
as linhas de crédito para 
custeio, investimento, 
comercialização e indus-
trialização, linhas desti-
nadas ao financiamento 
da safra, aquisição e es-
tocagem de café, títulos 
do agronegócio, linhas 
de financiamento do BN-
DES para investir no seu 
negócio, na elevação da 
produção e no ganho de 
produtividade e seguros, 
entre outros.

PIB do agro paulista
Conforme o Centro de 

Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Ce-
pea) da Esalq/USP, o PIB 
do agronegócio de São 
Paulo representa cerca 
de 20% do PIB do Bra-
sil. Em relação à econo-

mia paulista, a participa-
ção do agronegócio é de 
aproximadamente 15%, 
gerando perto de 15% 
dos empregos formais 
do estado. A maior par-
te desses empregos está 
na agroindústria (35%) 
e em serviços (47%), fi-
cando o segmento pri-
mário com 16%. Esses 
números não incluem o 
trabalho da mão de obra 
familiar, importante nas 
propriedades rurais me-
nores. Ainda segundo o 
Cepea, em 2019 houve 
crescimento de 2,8% no 
faturamento da agricul-
tura paulista (com des-
taques para cana-de-açú-
car, laranja e milho) e de 
12,3% na pecuária pau-
lista, se comparado ao 
ano anterior.

Campinas sedia nova Regional 
Agro do Santander para 
atender 81 municípios

Grandes e pequenos produtores encontram 
desafios no agronegócio
Dificuldades como clima, pragas e armazenamento trazem obstáculos a diversos setores da atividade

O produtor rural passa 
por adversidades em inú-
meras fases da cadeia de 
produção do Agronegócio. 
Os problemas já começam 
nas atividades de ‘dentro 
da porteira’, que vão des-
de o cultivo até a colheita 
e a comercialização. De 
acordo com uma pesquisa 
publicada pela ABMRA – 
Associação Brasileira de 
Marketing Rural e Agro-
negócio, grande parte dos 
entrevistados relataram ter 
preocupação com varia-
ções climáticas. Problemas 
como pragas nas planta-
ções e escassez de mão-
-de-obra também foram 
citados.

As questões com o 
clima referem-se, princi-
palmente, à oscilação das 
condições meteorológicas 
de um ano para outro. Por 
exemplo, as geadas que 
atingiram lavouras de café 
no Paraná e os grandes 
períodos de estiagem que 
ocorreram no Nordeste. 
Esses são fenômenos in-
controláveis e, por vezes, 
imprevisíveis. Por isso, o 
problema climático foi ci-
tado 24% das vezes pelos 
participantes da pesquisa.

Ataques de pragas e es-

cassez de mão-de-obra fo-
ram, ambos, citados 11% 
das vezes. As doenças, 
além de prejudicarem a 
produção, aumentam o seu 
custo, já que os produtores 
têm que investir em de-
fensivos agrícolas de qua-
lidade. No caso da mão-
-de-obra, o preço também 
aumenta para os proprietá-
rios. O produtor hortifru-
tigranjeiro, Sérgio Daniel, 
cita que é o trabalho braçal 
que encarece o processo. 
Na colheita do amendoim, 
por exemplo, não existe 
maquinário. O trabalho é 
braçal, o que acaba encare-
cendo o produto.

Os desafios continuam 
nas atividades de ‘depois da 
porteira’, aquelas relaciona-
das à distribuição e comer-
cialização dos produtos até 
que eles atinjam o consumi-
dor. A começar pelo arma-
zenamento, que encarece o 
investimento na estocagem 
dos produtos mais perecí-
veis do agronegócio. Além 
disso, o escoamento da pro-
dução gera grandes perdas. 
Segundo estudo da Compa-
nhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), o Brasil 
desperdiça R$ 2 bilhões, 
anualmente, por falhas no 

transporte de milho e soja. 
Cerca de 1,3% desses grãos 
é perdido, que totalizam 2,4 
milhões de toneladas de ali-
mento.

Esses problemas são 
causados, principalmen-
te, pela má situação das 
estradas e por falhas nos 
processos em portos. O 
desperdício acaba trazen-
do prejuízo a todas as es-
feras do agronegócio, do 
pequeno ao grande produ-
tor rural. A WTK - O Seu 
Banco Agro , que atende 
a todos esses setores, quer 
entender as dores dessas 
pessoas. Por isso, o Banco 
do Agronegócio do Brasil 
quer incentivá-las a com-
partilhar suas histórias e 
os desafios que enfrentam 

diariamente.
“Nós trazemos agilida-

de ao produtor rural por 
meio de soluções finan-
ceiras. Mas queremos co-
nhecer as adversidades que 
nossos clientes enfrentam 
no dia-a-dia da produção”, 
relata a economista da 
WTK Agro. Uma das prin-
cipais vantagens da WTK 
- O Seu Banco Agro é o 
fato de operar como Open 
Bank. A modalidade per-
mite que, bastando o con-
sentimento do cliente, seus 
dados podem ser compar-
tilhados entre instituições 
financeiras. Isso traz trans-
parência nas operações 
e impede que o perfil do 
cliente seja guardado por 
uma única instituição.

A Agrofy, primeiro 
marketplace do agrone-
gócio brasileiro, projeta 
crescimento das vendas de 
máquinas, implementos e 
veículos destinados ao se-
tor em 2021. “Números da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea) 
sinalizam para essa pers-
pectiva otimista”, salien-
ta de Filipe Ruga, Chief 
Commercial Officer (CCO) 
da empresa. As vendas de 
máquinas agrícolas aumen-
taram 7,3% no ano em re-
lação a 2019. Somente em 
dezembro, venderam-se 
cinco mil unidades, 50% a 
mais do que no mesmo mês 
do ano anterior e 17,2% na 
comparação com novem-
bro. Previsão é de aumento 
de 5% em 2021.

Um forte indicador é 
a expansão de 117,6% da 
produção nacional de má-
quinas agrícolas em dezem-
bro, em relação ao mesmo 
mês de 2019, conforme 
apontou a Anfavea. “Trata-
-se de um indicador de que 
as empresas fabricantes de 

bens de capital para agro 
estão respondendo ao rea-
quecimento da demanda no 
segundo semestre, devido 
principalmente à melhoria 
dos resultados dos produ-
tores de grãos, como soja e 
milho”, frisa Filipe.

O executivo observa 
que, como a produção e 
venda de máquinas estão 
atreladas ao desempenho 
do agronegócio, é de se 
esperar mesmo um cres-
cimento este ano. Segun-
do a Companhia Nacional 
de Abastecimento, a safra 
2020/2021 deverá alcançar 
265,9 milhões de toneladas 
de grãos, representando au-
mento de 3,5% em relação 
à temporada 2019/2020. O 
PIB do agronegócio deverá 
avançar 1,5%, conforme a 
mais recente estimativa do 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). 
“O momento é propício 
para investir em máquinas 
e implementos voltados à 
modernização, produtivi-
dade e conquista de bons 
resultados pelos produtores 
rurais”, conclui Filipe.

Resultados do agronegócio 
sinalizam oportunidade de 
investir em máquinas

DIVULGAÇÃO
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União Cup tem média de 2,9 gols por jogo em 
sua primeira rodada

Campeonato Paulista 2021: grupos, datas e outras informações do Paulistão

Ginastas do Studio NR conquistam medalhas 
de ouro em competição internacional

Flamengo é campeão do 
Campeonato Brasileiro

No domingo, 21, teve 
início a primeira edição 
do União Cup, competi-
ção independente, orga-
nizada por proprietários 
de escolas e projetos liga-
dos ao futebol de base de 
doze cidades do interior 
paulista, sem nenhum 
tipo de ligação com clu-
bes profissionais, ligas 
de futebol, secretárias de 
esportes municipais ou 
qualquer outro tipo de 
segmentos ligados à Fe-
deração Paulista de Fute-

bol. Na oportunidade os 
responsáveis pela orga-
nização e realização dos 
jogos, são responsáveis 
também pelo cumpri-
mento dos protocolos de 
segurança impostos pelos 
departamentos de saúde 
de cada cidade onde são 
disputados os jogos. Du-
rante os jogos são segui-
das todas as exigências 
relacionadas a seguran-
ça, o uso de máscaras, a 
higienização, o distan-
ciamento social e a capa-

cidade de publico permi-
tida nos locais dos jogos. 
O que pôde ser observado 
foi na rodada de abertura 
foi a colaboração mútua 
entre os envolvidos, ou 
seja, atletas, familiares, 
comissões técnicas, entre 
outros, no sentido de co-
operação e entendimento 
no que se refere ao co-
vid-19. Em sua primeira 
rodada a média de gols 
foi muito boa, atingindo 
2,9 gols por jogo e ne-
nhum empate em 0 a 0. 

As equipes sub 11, sub 
12, sub 13 e sub 14 do 
Projeto Bugrinho Morun-
gaba fizeram suas estreias 
na primeira edição do 
União Cup, onde enfren-
taram o a escola do Grê-
mio Sumareense seguin-
do todos os protocolos de 
segurança, higienização, 
distanciamento social e 
o público ficou dentro da 
capacidade permitida, na 
cidade de Americana, No 
jogo da categoria sub 11, 
o bugrinho foi derrotado 

por 1 a 0, em seguida foi a 
vez da categoria sub 12, a 
qual, o bugre venceu por 
2 a 0 com gols de Gusta-
vo e Otávio. Logo depois 
foi a vez da categoria sub 
13, que foi derrotada por 
1 x 0 e fechando a rodada 
a categoria sub 14 venceu 
grêmio por 5 a 0, com gols 
de Luciano (2), Gustavo 
(1), Indio (1) e Lucas Lima 
(1). No próximo final de 
semana o projeto morun-
gabense vai até Itatiba 
onde enfrentará as equipes 

do CFA/Itatiba/Atibaia a 
partir das 08h00 no está-
dio Luis Scavone. Lem-
brando que, para adentrar 
o estádio, todos os atletas 
e familiares são obrigados 
a usarem máscaras, todos 
tem a temperatura aferida 
e também são disponibili-
zados vários pontos con-
tendo álcool gel. Ao final 
de cada jogo, os atletas e 
familiares são obrigados a 
deixar o estádio. 

Por Prof. Julio do Vadu

Corinthians, Palmei-
ras, São Paulo e Santos já 
conhecem seus grupos e 
jogos no Paulistão 2021; 
confira tudo sobre o es-
tadual mais disputado do 
Brasil

A temporada de 2020 
ainda não acabou, mas 
o Campeonato Paulista 
de 2021 já está definido. 

Além de todos os clubes 
participantes já definidos, 
a Federação Paulista de 
Futebol (FPF) também já 
sorteou os grupos e divul-
gou a tabela do estadual 
mais disputado do Brasil, 
que está previsto para co-
meçar apenas quatro dias 
após o final da temporada 
2020.

Com a paralisação de 
todas as competições por 
um bom tempo neste ano, 
por conta da pandemia 
do novo coronavírus, os 
principais campeonatos 
do Brasil e da América do 
Sul só serão encerrados 
em 2021. Desta forma, os 
clubes terão menos tempo 
para descansar do que o 

habitual antes do início da 
próxima temporada.

Formato de disputa
O formato do Paulis-

tão 2021 será o mesmo 
de 2020, com 16 clubes 
divididos em quatro gru-
pos, com os dois melhores 
de cada chave avançando 
para a fase eliminatória - 

cabe destacar que times do 
mesmo grupo não jogam 
entre si na primeira fase. 
As quartas de final e semi-
finais da competição tam-
bém continuam sendo dis-
putadas em jogos únicos, 
enquanto duas partidas de-
cidem a grande final.

Além disso, também foi 
decidido que o Paulistão 

2021 terá VAR em todos 
os jogos, inclusive nos da 
primeira fase da competi-
ção.

Confira as datas previs-
tas, os grupos já sorteados, 
os jogos da primeira roda-
da e tudo o que você preci-
sa saber sobre o Campeo-
nato Paulista 2021.

O grupo de ginastas do 
Studio NR de Jaguariúna 
conquistou sete medalhas 
de ouro no International 
Friendship Cup Online do 
México 2021. 

No ano passado, com o 
início da pandemia do novo 
coronavírus, a equipe par-
ticipou de outras competi-
ções onlines, mas essa foi 
a primeira internacional.  A 
técnica e professora Natha-
lia Penna Felicio, comemo-
ra a conquista. 

“Esse resultado só mos-
tra nosso trabalho e empe-
nho. Nas primeiras compe-
tições faltava muita coisa e 
depois de focar no treina-
mento mais técnico volta-
mos conquistando resulta-
dos. É fruto de um longo 
processo”, diz.

A equipe de competição 
recebe treinamento específi-
co. Nas coreografias elas po-
dem dançar na modalidade 
‘mãos livres’ ou com apare-
lhos, como bola, fita e arco.

A professora conta que 
as competições presenciais 
fazem muita falta. “Nós par-
ticipamos de competições 
há mais ou menos três anos. 
Desde o ano passado come-

O São Paulo chegou a ter 
sete pontos de vantagem 
na liderança. O Atléti-
co-MG passou o ano de 
2020 como grande fa-
vorito. O Internacional 
parecia ter arrancado na 
melhor hora possível. 
Mas, como a torcida do 

Flamengo gosta de dizer: 
deixaram chegar. E quan-
do deixam chegar, não 
tem jeito: o Rubro-Negro 
é bicampeão brasileiro.
O Flamengo foi até o 
Morumbi, perdeu por 2 
a 1 para o São Paulo e 
os campeões brasileiros 

tiveram de esperar o fim 
de uma partida a mais de 
mil quilômetros de dis-
tância, em Porto Alegre, 
para comemorar. Mas a 
conquista veio, após o 
Internacional apenas em-
patar em 0 a 0 contra o 
Corinthians.

RESULTADOS DA 1ª RODADA: 

Sub 11 
Unidos 0 x 4 CFC/Atibaia
Gaviões 1 x 0 Bata Sports 
Atletic Academy 3 x 1 ADESM / São Carlos 
Galo Talentus 1 x 1 Camisa 10 
Star Soccer 0 x 4 Projeto Fantasma 
Projeto Bugrinho 0 x 1 Gremio Sumareense 

Sub 13 
Unidos 2 x 1 CFA/Atibaia 
Gaviões 3 x 0 Bata Sports 
Atletic Academy 3 x 1 ADESM/São Carlos 
Galo Talentus 2 x 0 Camisa 10 
Star Soccer 0 x 3 Projeto Fantasma 
Projeto Bugrinho 0 x 1 Grêmio Sumareense 

Sub 12 
Unidos 3 x 0 CFA/Atibaia 
Gaviões 1 x 3 Bata Sports 
Atletic Academy 3 x 1 ADESM/São Carlos 
Galo Talentus 2 x 1 Camisa 10 
Star Soccer 2 x 2 Projeto Fantasma 
Projeto Bugrinho 2 x 0 Grêmio Sumareense 

Sub 14 
Unidos 5 x 3 CFA/Atibaia 
Gaviões 1 x 0 Bata Sports 
Atletic Academy 3 x 0 ADESM/São Carlos 
Galo Talentus 1 x 0 Camisa 10 
Star Soccer 1 x 1 Projeto Fantasma 
Projeto Bugrinho 5 x 0 Grêmio Sumareense 

çamos ingressar em com-
petições de níveis maiores, 
mas por enquanto no forma-
to online”, explica.

Atletas e categorias 
- Giovanna Aliberti Galego 
Alves da Silva / Categoria 
Juvenil 2008 Mãos Livres / 
1º Lugar
- Emily da Silva Maia / 
Categoria Mayores 2004 
Mãos Livres / 1º Lugar
- Manuela Alves da Silva 
/ Categoria Mayores 2003 

Mãos Livres / 1º Lugar

Programa Competitivo
- Pietra Moroni / Categoria 
Pré Juvenil Nível 2 Mãos 
Livres / 1º Lugar 
- Pietra Moroni / Categoria 
Pré Juvenil Nível 2 Maças / 
1º Lugar 
- Sophia Santana Ribeiro / 
Categoria Pré Juvenil Nível 
1 Mãos Livres / 1º Lugar
- Sophia Santana Ribeiro / 
Categoria Pré Juvenil Nível 
1 Maças  / 1º Lugar

Equipe de ginastas do Studio NR
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Curso de Direito do Grupo 
UniEduK promove Aulão de Revisão da OAB 

DIVULGAÇÃO

Alunos e Alumnis podem ser inscrever pelo formulário Aulão de Revisão da OAB; Estudantes de 
todos os semestres podem participar, mesmo que não estejam inscritos para o exame no momento 

Tatiane Dias

O curso de Direito do 
Grupo UniEduK realiza 
no próximo sábado, 06, 
das 8h às 13h, um Aulão 
de Revisão da OAB com 
a finalidade de preparar 
alunos e alumnis para o 
exame da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, que 
acontece no domingo se-
guinte ao evento. O local 
será o campus II da Uni-
FAJ, que fica na Rodovia 
Dr. Gov. Adhemar Pereira 
de Barros em Jaguariúna/
SP. 

Para participar, os in-
teressados precisam rea-
lizar a inscrição e preen-
cher um formulário pelo 
link  Aulão de Revisão da 
OAB, no site do grupo. 
Embora direcionado aos 
candidatos ao Exame da 
OAB de 2021, o evento 
é aberto a todos os alum-
nis e alunos do curso de 
Direito, mas com capaci-
dade total limitada, obe-
decendo o Protocolo de 
Biossegurança contra o 
Covid-19. 

Em resumo, serão re-
alizadas durante o Aulão 
de Revisão da OAB, aulas 
expositivas com revisão 
completa do conteúdo da 
prova; dinâmicas, como 
por exemplo, atividades 
de relaxamento, entre ou-
tras.

De acordo com o ges-
tor do curso de Direito, 
professor Marcelo Forli 
Fortuna, além de instruir 
os alunos para a prova 
da OAB, o evento tem o 
propósito de descontrair 
e fazê-los sentir que es-
tão prontos para o exame. 
“O exame da OAB avalia 
se o aluno está preparado 
para advogar, para de-
fender a sociedade, para 
entender a tramitação le-
gal de qualquer litígio da 
sociedade. Assim sendo, 
nossos professores estão 
preparados e treinados 
para ministrarem aulas 
dinâmicas com conteúdo 
atualizado e focado nas 
provas da OAB”, destaca. 

Vestibular Online
O Grupo UniEduK, 

formado pela UniFAJ, 
UniMAX e FAAGROH, 
oferece 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-gradu-
ação e cursos técnicos 
ofertados nas cidades de 
Indaiatuba/SP, Jaguariú-

na/SP e Holambra/SP.
Não perca tempo e ins-

creva-se agora para fazer 
seu Vestibular Online!

13
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Unifaj – Campus II
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CADASTUR é obrigatório para empreendimentos 
turísticos participarem das ações do Circuito das Águas 

Eleita nova diretoria da 
Câmara de Esporte do 
Consórcio Circuito das 
Águas Paulista

Mediante ao cadastro 
ativo no CADASTUR, os 
empreendimentos turísticos 
das nove cidades que inte-
gram o Circuito das Águas 
Paulista podem participar 
oficialmente das promo-
ções, ações e campanhas de 
divulgação do Circuito. A 
medida foi adotada no iní-
cio do mês por intermédio 
do Presidente do Consórcio 
Circuito das Águas Paulis-
ta, o prefeito de Monte Ale-
gre do Sul, Edson Rodrigo 
de Oliveira Cunha, que 
instituiu a obrigatoriedade 
do cadastro ativo dos em-
preendimentos turísticos da 
região para que os mesmos 
possam participar de todas 

as ações do Circuito, inclu-
sive utilizar a marca “Cir-
cuito das Águas Paulista”.

O CADASTUR é um 
cadastro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam na ca-
deia produtiva do turismo 
em nível nacional e é exe-
cutado pelo Ministério do 
Turismo em parceria com os 
órgãos oficiais de Turismo 
em cada Estado. O sistema 
recebe os cadastros que são 
obrigatórios para os presta-
dores de serviços turísticos 
das atividades de meios de 
hospedagem, agências de 
turismo, transportadoras 
turísticas, organizadoras de 
eventos, parques temáticos, 
acampamentos turísticos e 

Obrigatoriedade visa seguir os critérios de qualidade turística e de segurança estabelecidos pelo Ministério do Turismo

Turismo

CLASSIFICADOS

No dia 11 de fevereiro 
os secretários e diretores 
de Esporte das cidades 
que fazem parte do Cir-
cuito das Águas Paulista 
estiveram reunidos em 
Monte Alegre do Sul para 
a eleição da nova diretoria 
da Câmara de Esporte do 
Consórcio. A reunião foi 
comandada pelo presiden-
te do Consórcio, prefeito 
de Monte Alegre do Sul, 
Edson Rodrigo de Olivei-
ra Cunha.

Após a eleição, Edson 
destaca, principalmente, 
que as cidades devem se-
guir o protocolo do Plano 
São Paulo do Governo do 
Estado, mantendo ainda 
as praças esportivas fe-
chadas. As escolinhas, por 
suas vezes, podem funcio-

nar obedecendo ao proto-
colo de saúde da Vigilân-
cia Sanitária. “Pedimos 
mais um pouco de calma 
e compreensão aos espor-
tistas. Logo tudo voltará 
ao normal com a Cam-
panha de Vacinação que 
vem ocorrendo em todo o 
País”, salienta o prefeito.

Nova composição:
Presidente – Antônio 

Henrique Corsi (Lindóia); 
Vice-presidente Lucia-

no Antonacci (Amparo); 
Secretário – Roberto 

Faria Junior (Monte Ale-
gre do Sul); 

Tesoureiro – Valdir 
Carlos Volpato (Pedreira); 

Diretor Técnico – Pro-
fessor Luis Fernando (Ho-
lambra). 

Reunião segue protocolos de segurança contra Covid-19

guias de turismo.
Outras categorias como 

restaurantes, cafeterias, ba-
res, centros de convenções, 
parques temáticos, casas de 
espetáculo, prestadoras de 
serviços para a infraestru-
tura para eventos, locadoras 
de veículos para turistas e 
prestadoras especializadas 
em segmentos turísticos, 
podem se cadastrar em ca-
ráter opcional.

Entre as vantagens de 
possuir o CADASTUR está 
a chancela para a participa-

ção em eventos, feiras e de-
mais ações realizadas pelo 
Ministério do Turismo e 
pela Embratur, dentre eles, 
o Salão do Turismo, Vai 
Brasil e Portal de Hospeda-
gem. Com a obrigatorieda-
de do cadastro na região do 
Circuito das Águas Paulista 
os empreendimentos enqua-
drados na lei e ativos nas 
nove cidades que compõem 
o Circuito serão beneficia-
dos com a autorização do 
uso da marca do Circuito 
das Águas e também com 

a participação de todas as 
ações de desenvolvimento 
do turismo regional.

O presidente do Circui-
to, Edson Rodrigo salienta 
que perante a nova estru-
tura no portal do Circuito 
das Águas Paulista que está 
sendo reestruturado, os es-
tabelecimentos turísticos 
das nove cidades só poderão 
participar mediante o cadas-
tro ativo no CADASTUR 
que se enquadram na obri-
gatoriedade.
Cadastro

Para se cadastrar é pre-
ciso acessar o site do CA-
DASTUR:  https:||cadastur.
turismo.gov.br e escolher 
a opção “Sou Prestador”, 
do lado direito da tela. Em 
seguida, na parte inferior, 
selecione a atividade turís-
tica e na sequência, seguir 
os passos, tendo em mãos 
os documentos necessá-
rios. O cadastro é gratuito 
e após o envio de todos os 
dados, é só aguardar o cer-
tificado emitido pelo Mi-
nistério do Turismo.
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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

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:

LUCAS MARCELO DE SOUZA SIMÃO e PAATH 
NINIVE DA COSTA BARROS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, médico veterinário, solteiro, nascido em ES-
PÍRITO SANTO DO PINHAL, SP, no dia 23 de outubro 
de 1993, residente e domiciliado na Estrada de Servidão, 
Nº 69, Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, filho de PEDRO 
JOSÉ SIMÃO e de FÁTIMA APARECIDA DE SOU-
ZA. Ela, de nacionalidade Brasileira, médica veterinária, 
solteira, nascida em CHAPADA DOS GUIMARÃES, 
MT, no dia 24 de dezembro de 1991, residente e domici-
liada na Estrada de Servidão, Nº 69, Capotuna, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de TEÓFILO MÁRCIO DE ARRU-
DA BARROS e de NÚBIA LENIS DA COSTA. 

PAULO ROBERTO SANTIAGO e PATRÍCIA NI-
COLAU. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de 
máquinas, divorciado, nascido em TRÊS PONTAS, MG, 
no dia 28 de dezembro de 1972, residente e domiciliado 
na Rua Nistarda, Nº 363, Jardim Boa Vista, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de MÁRIO SANTIAGO e de TERESA 
VITÓRIA SANTIAGO. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, engenheira agrônoma, divorciada, nascida em CAR-
MO DA CACHOEIRA, MG, no dia 18 de setembro de 
1978, residente e domiciliada na Rua Nistarda, Nº 363, 
Jardim Boa Vista, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO 
BATISTA NICOLAU e de MARIA LUCIA NICOLAU. 

PAULO EDUARDO CAMILO e CLEONICE DE JE-
SUS MEIRELES. Ele, de nacionalidade Brasileira, em-
pilhadeirista, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 09 de março de 1985, residente e domiciliado na 
Avenida Pacífico Moneda, Nº 2000, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de JOSÉ CAMILO e de IRMA DA 
CONCEIÇÃO DE SOUZA CAMILO. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em BACABAL, 
MA, no dia 19 de março de 1984, residente e domiciliada 
na Avenida Pacífico Moneda, Nº 2000, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de FLORIVAL ROCHA MEIRELES 
e de MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS MEIRELES. 

JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA e NATALI-
NA LEME. Ele, de nacionalidade Brasileira, pizzaiolo, 
solteiro, nascido em CAPOEIRAS, PE, no dia 15 de ju-
lho de 1995, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, 
Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOÃO CARNEIRO DA SILVA e de TEREZA 
CRISTINA DE ALMEIDA CALADO. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, auxiliar de monitoramento, solteira, 
nascida em SOCORRO, SP, no dia 28 de dezembro de 
1983, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 
359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de LOURENÇO ANTONIO LEME e de IZOLINA DO 
CARMO LEME. 

FÁBIO APARECIDO GONÇALVES e ELISCY CRIS-
TINA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
motofretista, solteiro, nascido em HELIODORA, MG, 
no dia 29 de abril de 1987, residente e domiciliado na 
Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de  e de MARIA CÉLIA GON-
ÇALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, balconista, 
solteira, nascida em ESPINOSA, MG, no dia 20 de no-
vembro de 1991, residente e domiciliada na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de ROSA TERTULIANA DE OLIVEIRA. 

MATHEUS FELIPE DOS SANTOS e TAÍS MATOS 
FREIRE. Ele, de nacionalidade Brasileira, mecânico au-
tomotivo, solteiro, nascido em AMPARO, SP, no dia 22 
de junho de 1998, residente e domiciliado na Rua Amo-
reira, Nº 574, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de ORLANDO COUTINHO DOS SANTOS e de RITA 
BATISTA LEMES DOS SANTOS. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, assistente administrativa, solteira, nascida 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 19 de julho de 2002, re-
sidente e domiciliada na Rua Portugal, Nº 114, Jardim 
Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filha de ROBERTO 
TUPINAMBÁ FREIRE e de KARINA DOS SANTOS 
MATOS FREIRE. 

FRANCISCO VIANA DA SILVA e MARIA DAS DO-
RES MEDEIROS RODRIGUES. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, garçom, solteiro, nascido em CARNAUBAL, 
CE, no dia 07 de abril de 1993, residente e domicilia-
do na Rua José Marcos Rodrigues dos Santos, Nº 111, 
Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
VIANA DA SILVA e de MARLUCIA VIANA DA SIL-
VA. Ela, de nacionalidade Brasileira, balconista, solteira, 
nascida em TERESINA, PI, no dia 29 de agosto de 1992, 
residente e domiciliada na Rua José Marcos Rodrigues 
dos Santos, Nº 111, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de VALFRIDO MARQUES RODRIGUES e de 
MARIA ISABEL DE MEDEIROS RODRIGUES. 

MARCOS JORGE DO CARMO JÚNIOR e BRUNA 
STEFANE FERREIRA. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, empresário, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no 
dia 09 de março de 1994, residente e domiciliado na Rua 
Vicenzo Granghelli, Nº 195, Núcleo Residencial Dr. João 
Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCOS 
JORGE DO CARMO e de GISELE SCHULZ SILVA 
DO CARMO. Ela, de nacionalidade Brasileira, técnica 
administrativa, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no 
dia 14 de maio de 1995, residente e domiciliada na Rua 
Coronel Amâncio Bueno, Nº 705, Centro, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de BENEDITO FERREIRA e de ALES-
SANDRA APARECIDA MATHIUZZO FERREIRA. 

JEDSONN SEIXAS DE SOUZA CUSTODIO JORGE 
e VALÉRIA FRANCISCO DE SOUZA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, motofretista, divorciado, nascido 
em MONTE AZUL, MG, no dia 01 de abril de 1992, 
residente e domiciliado na Rua Joaquim Bueno, Nº 395, 
Jardim Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ 
CUSTODIO JORGE e de CAROLINA ANTUNES DE 
SOUZA CUSTODIO JORGE. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, atendente, divorciada, nascida em PADRE 
PARAÍSO, MG, no dia 06 de junho de 1996, residente e 
domiciliada na Rua José Caineli, Nº 200, Jardim Campos 
Verdes, HORTOLÂNDIA, SP, filha de VALDAILDO 
FRANCISCO DE SOUZA e de ADENILZA FRAN-
CISCO DE SOUZA. 

PAULO MENDONÇA MOREIRA e LUCILENA 
ROSSI. Ele, de nacionalidade Brasileira, serralheiro, 
divorciado, nascido em OURO FINO, MG, no dia 29 
de novembro de 1953, residente e domiciliado na Rua 
Hermínio Poltronieri, Nº 211, Jardim Mauá II, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de SATURNINO MENDONÇA MO-
REIRA e de GENY TIBURCIO MOREIRA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, motorista, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 01 de junho de 1972, residen-
te e domiciliada na Rua Hermínio Poltronieri, Nº 211, 
Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filha de ORLAN-
DO ROSSI e de JANDYRA ALVARES ROSSI. 

MARCO EDUARDO GODOI e YEIZA SILVA DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de 
máquinas, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
10 de dezembro de 1992, residente e domiciliado na 
Rua Alagoas, Nº 266, Jardim Sônia, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ANTONIO HÉLIO GODOI e de MARIA 
ANTONIA GARÇON GODOI. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida em SÃO 
LUÍS, MA, no dia 08 de maio de 1997, residente e do-
miciliada na Rua Rita Villela de Andrade Lima, Nº 256, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOÃO BATISTA DE SOUZA e de AURIANE SILVA 
DE SOUZA. 

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

JAGUARIÚNA, 25 de fevereiro de 2021.

  

JAGUAR TÊNIS CLUBE 
CGC 52.779.303/0001-58 

Rua Gal. Gomes Carneiro, 419 - CEP 13.919-126 – Jaguariúna – SP. 
Tel: (019) 3867-1338 - E-mail: contato@jaguartenisclube.com.br 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

O presidente do Conselho Deliberativo do Jaguar Tênis Clube, 
convoca os senhores associados quites com a tesouraria do clube 
para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede à rua 
General Gomes Carneiro, 419 – Berlim - no dia 28 de Março de 
2021, às 10:00 horas. 
  Não havendo número legal de 200 (duzentos) associados 
com direito ao voto, a mesma será realizada após 60 (sessenta) 
minutos, com qualquer número de presentes, para tratar da seguinte 
ordem do dia: 
 
ORDEM DO DIA: 
1.ª Prestação de Contas da Atual Diretoria; 
2.ª Apresentação das chapas que concorrerão ao Pleito do Conselho 
Deliberativo para o Biênio 2021/2023. Os pedidos de registro de 
chapas deverão dar entrada na Diretoria, através da Secretaria em 
horário de expediente, até (15) quinze dias antes da Assembleia 
Geral. 
3.ª Após apresentação das chapas dar-se-á o início à votação para 
eleição do Conselho Deliberativo / biênio 2021/2023, com 
encerramento após 4 horas do início, quando será feita apuração. 
 
                                                 Jaguariúna, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 

Fernando Gaona Junior 
Presidente Conselho Deliberativo 

  

 

Edital de convocação 
A Sra. Elisangela de Souza Camilo, Presidente Provisório da 
“Associação de  moradores do bairro Chacaras Recreio Floresta”, 
vem convocar os membros fundadores para comparecerem à 
assembleia geral que será realizada no dia 05 de março de 
2021, com inicio as 20:00 horas na Rua Hermelindo Lana, 391 
– Bairro Chácaras Recreio Floresta, nesta cidade. Esta reunião 
terá na Ordem do Dia a fundação da associação,  aprovação do 
estatuto e a eleição da diretoria Executiva, assinado Elisangela 
de Souza Camilo Presidente provisório.
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Conselho Regional de Contabilidade de SP 
(CRCSP) abre inscrições para delegados 
representantes na região 
de Campinas

Inscrições abertas

O Conselho Regional 
de Contabilidade do Esta-
do de São Paulo (CRCSP) 
abriu processo de seleção 
de delegado representante 
nas cidades de America-
na, Amparo, Monte Mor, 
Nova Odessa, Artur No-
gueira, Capivari, Cosmó-
polis, Indaiatuba, Vinhedo, 
Indaiatuba, Itapira e Serra 
Negra. Para se inscrever, é 
necessário possuir registro 
ativo no CRCSP e efetuar 
a inscrição até o dia 03 de 
março, por meio do portal 
da entidade.

A figura do delegado 
representante foi instituída 
em 2020 pela Resolução 
CRCSP n.º 1.271/2020, 
atendendo a critérios es-
tabelecidos pela Resolu-
ção CFC n.º 1.557/2018. 
A função é honorífica, 
visando à representação 
institucional do CRCSP e 
contato com os profissio-
nais da contabilidade de 

cada região. O mandato 
do delegado representante 
é de quatro anos, poden-
do ser reconduzido por 
igual período, a critério 
do Conselho Diretor e ho-
mologação do plenário do 
CRCSP. Ao longo do ano, 
a entidade disponibilizará 
orientações sobre a atua-
ção do CRCSP e as fun-
ções do delegado repre-
sentante nos municípios.

As representações do 
CRCSP foram definidas 
em cidades cuja região ge-
ográfica imediata possua, 
no mínimo, 30 mil habi-
tantes e 50 profissionais e/
ou organizações contábeis 
registrados.

Serão escolhidos dele-
gados representantes de 
53 municípios paulistas: 
Americana, Amparo, An-
dradina, Araçatuba, Artur 
Nogueira, Arujá, Bertio-
ga, Boituva, Caieiras, Ca-
jamar, Capivari, Cosmó-

polis, Franca, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, 
Garça, Ibitinga, Ibiúna, 
Indaiatuba, Itapecerica 
da Serra, Itapira, Itararé, 
Itupeva, Jaboticabal, Jan-
dira, Jaú, Lençóis Paulis-
ta, Mairinque, Mairiporã, 
Mirandópolis, Mirassol, 
Monte Alto, Monte Mor, 
Nova Odessa, Orlândia, 
Piedade, Pirajuí, Porto 
Feliz, Presidente Pruden-
te, Santa Cruz do Rio Par-
do, Santa Isabel, Santana 
de Parnaíba, Santo Anas-
tácio, São Joaquim da 
Barra, São Pedro, Serra 
Negra, Suzano, Taboão da 
Serra, Tremembé, Tupã, 
Vargem Grande Paulista, 
Vinhedo e Votorantim. Os 
novos delegados se jun-
tarão a outros 112 novos 
representantes do CRCSP 
que iniciaram seus man-
datos em janeiro, após 
processo seletivo realiza-
do em dezembro.

Foram escolhidos 112 representantes 
em dezembro; este mês serão 
selecionados mais 53

A região de Campi-
nas regrediu novamen-
te para a fase laranja do 
Plano São Paulo de flexi-
bilização da quarentena 
de combate ao corona-
vírus. A informação do 
retrocesso da região foi 
adiantada pela secreta-
ria de Comunicação do 
Estado nesta sexta-feira, 
26, e confirmada pelo 
governador João Doria 

(PSDB) durante coletiva 
no começo da tarde.

A reclassificação foi 
a segunda medida do Es-
tado nesta semana. Na  
quarta-feira, 24, o gover-
no anunciou o período de 
restrição de circulação 
em todo Estado no perí-
odo noturno, que começa 
a valer hoje.

O “toque de restrição” 
como foi chamado proí-

be a circulação entre 23h 
e 5h em todas as cidades 
do Estado de São Pau-
lo. Em Campinas, uma 
decisão municipal colo-
ca a cidade em restrição 
ainda maior - ficando em 
fase vermelha noturna 
a partir das 21h. Outras 
cidades da região, como 
Hortolândia e Valinhos 
também fizeram restri-
ções mais rígidas.

Região de Campinas 
regride para fase laranja

Mapa de atualização de  fases do Plano SP

DIVULGAÇÃO


