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“É possível que ainda tenhamos que 
usar máscara no Natal”, diz membro
do Centro de Contingência Covid-19

Guarda Municipal de 
Hortolândia renova porte de 
armas com a Polícia Federal Cosmópolis inicia fase experimental 

da Estação de Tratamento de Esgoto

Artur Nogueira ganha viatura para atendimento 
exclusivo de mulheres vítimas de violência

O prefeito Gustavo Reis se 
reuniu nesta sexta-feira, 12, com 
o Comitê municipal de Saú-
de para discutir a situação de 
emergência no atendimento nas 
unidades de saúde do município 
devido ao agravamento da pan-
demia de coronavírus. O objeti-
vo também é monitorar a evolu-
ção da Covid-19 na cidade e o 
impacto dos casos da doença nos 
serviços de saúde que já atendeu 
quase 10 mil pessoas com sus-
peita ou confirmação da doença. 
O número equivale a 17% da po-
pulação de Jaguariúna, de cerca 
de 57 mil habitantes.     Página 3

Leitos de UTI do Hospital de 
Jaguariúna continuam superlotados 

A ocupação dos leitos 
continua com ocupação 
acima dos 100%, com 
sobrecarga também 
no pronto-socorro e 
Unidade de Campanha

Membro do Centro de Con-
tingência Covid-19, José Me-
dina, teme que seja preciso 
guardar as máscaras para usar 
no Natal de 2021. “É possível”, 
afirma ele. O discurso foi feito 
durante pronunciamento de au-
toridades no Palácio dos Ban-
deirantes, na quinta-feira, 11.

“Se nós não conseguirmos 
aumentar essas medidas e au-
mentar o isolamento, muita 
gente vai morrer. Muita gente 
com o melhor plano de saúde 
não vai ter leito no hospital. 
Empreendedores de sucesso 
morrerão com muito dinheiro 
na conta. Assim como traba-

lhadores informais, pessoas 
da classe média. Todas. Não 
vai ter leito para todo mundo 
e os médicos terão que optar 
quem ocupará esses leitos”, 
diz o coordenador executivo 
do Centro de Contingência, 
João Gabbardo.

Página 3
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Hortolândia acaba de ob-
ter, junto à Polícia Federal, a 
renovação do porte de armas 
da Guarda Municipal (GM). A 
conquista significa que o muni-
cípio cumpriu todas as diretrizes 
do Sistema Único de Segurança 

Pública (SUSP) e obteve o reco-
nhecimento junto à autoridade 
responsável. A renovação foi 
confirmada, após procedimento 
fiscalizatório, realizado nesta 
semana.

Página 5

A Prefeitura de Cosmópo-
lis colocou em operação nesta 
semana, em fase experimental, 

a primeira Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE) do Rio 
Jaguari. Com isso, o município 

trata, a partir de agora, 30% de 
seu esgoto.

             Página 4

No dia Internacional 
da Mulher, a Prefeitura de 
Artur Nogueira, por meio 
da Secretaria de Seguran-
ça, colocou à disposição 
da população a viatura 
“Guardião da Mulher”. 
Em cerimônia restrita, o 
veículo foi entregue ofi-
cialmente na segunda-fei-
ra, 08, e é destinado exclu-
sivamente ao atendimento 
da mulher vítima de vio-
lência no município.

             Página 5

Leitos de UTI superlotados é uma realidade em todo o Brasil; Na foto, Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, tem 105% de ocupação dos leitos

Segurança pública

População amparense pode 
esperar bons frutos da gestão 
de Carlos Alberto

Página 7

Em sua terceira candidatura, Carlos Alberto (MDB) con-
quistou os votos necessários nas eleições de 2020 e assumiu a 
prefeitura de Amparo em 2021. Seu desejo de atuar à frente do 
executivo deu-se por não concordar com a dinâmica da gestão 
do município.

DIVULGAÇÃO
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O mercado de eventos foi revolu-
cionado pelo uso da tecnologia e, com 
certeza, impulsionado pela pandemia da 
Covid-19. Se antigamente era necessário 
se ater ao modelo presencial, hoje é pos-
sível realizá-los à distância e se benefi-
ciar de uma série de fatores – sejam eles 
o maior alcance, a redução de custos e 
até o engajamento via chat.

Uma pesquisa realizada pelo Linke-
dIn e publicada pelo Meio & Mensagem 
apontou que os eventos virtuais vão do-
brar em 2021. O estudo “Eventos virtu-
ais: uma nova realidade” foi realizado 
com 200 organizadores de eventos B2B 
no País. Segundo os dados, 85% dos en-

trevistados realizaram diferentes eventos 
em formatos virtuais no ano passado e 
83% afirmaram que vão continuar traba-
lhando com esse modelo nos próximos 
doze meses ou mais. A tendência é moti-
vada não só pela pandemia, como retor-
no financeiro desse modelo e audiência 
do público e 93% acreditam que ela deve 
continuar a acontecer no futuro.

Todos os segmentos podem utilizar a 
tecnologia de transmissão ao vivo para or-
ganizarem eventos online. Desta forma, é 
importante ressaltar que esta lista indepen-
de de nichos e o importante é você esco-
lher o que fizer sentido para seu público. 

Aproveite a onda e siga o fluxo!!!
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Eventos virtuais
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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*

O Armazém de Secos e Molhados 
de João Ferrari ficava na esquina da 
Cel. Amâncio Bueno com a Alfredo 
Engler, centrinho do Velho Jaguary. 
O prédio da década de 1910, hoje, 
preservado, fica diante da Padaria 
dos Irmãos Gothardo. Ali era o co-
mércio e residência dos pioneiros. 
Ele e a esposa Eugênia Bodini mo-
ravam com treze dos catorze filhos 
que tiveram. Imigrantes italianos do 
café da Fazenda da Barra para uma 
grande e próspera venda.  Deixou-
-a para o filho Abel que convida o 
irmão Nenê (Giácomo) a ajudá-lo.  
Giácomo Ferrari (Nenê) foi desde 
a infância dedicado ao trabalho Ele 
foi o oitavo dentre 14 filhos, nas-
ceu em 14/07/1913. Muito antes do 
sol nascer vestia sua camiseta sem 
mangas, passava a mão no macha-
do e rachava a lenha suficiente que 
alimentava o fogão da casa.  Em se-
guida, puxava água do poço fazendo 
a comprida corda enrolar no sari-
lho, trazendo muitos baldes cheios 
d’água. Enchia dois  tonéis de ma-

deira de 200 litros para utilização 
da família. Após o 3º ano primário 
nas Escolas Reunidas de Jaguary, a 
criança era encaminhada para um 
ofício. Ele foi Alfaiate. Outro irmão 
aprendeu o artesanato em madei-
ra no torno (Marcelo), outro ofício 
de sapateiro (Lindo). Mais tarde 
ele foi atraído pelo bondoso irmão 
Abel para o comércio paterno. Via 
de regra, assim que o filho casasse, 
João e Eugênia montavam comér-
cio para seus filhos (Eduardo, Gim, 
Melo, Marcelo), conforme a aptidão 
de cada um. Nenê casou-se em 1934 
com Catarina Menani. Sua casa foi 
sempre servida por seu trabalho e 
capricho. Os quintais daquela épo-
ca em suas mãos tornavam-se ver-
dadeiros pomares adubados,, muito 
limpos e produtivos: caramanchões 
com uvas brancas e rosadas, lima da 
Pérsia , mamão. Não faltavam pês-
segos e figos, pêra, maçã, manga e 
ameixa. Autêntico ecologista, prote-
tor das árvores, flores e frutas. Ti-
nha rosas de Sta Teresinha no quin-

tal. Aprendeu música, integrou a 
Banda de Jaguari. Com seu avental 
branco atendia os fregueses no bal-
cão. Matava o porco, destrinchava-o 
e fazia saborosa linguiça vendida no 
armazém.  Abel gerenciava secos e 
molhados. Nada faltava no Arma-
zém, nem armarinhos, nem anzóis, 
material escolar, bijoterias e perfu-
maria.  Nenê comprava os cereais, 
queijos mineiros e queijos frescos.  
Antes de colocá-los à venda, trans-
portava baldes de água para lavar 
os queijos. Colocava os mesmos em 
um armário protegido por telas. Ne-
nhuma mosca ali adentrava. Após a 
faina diária, após seu banho e jantar, 
sua roupa asseada, perfume e Loção 
Brilhante que mantinha os cabelos 
negros, retornava ao armazém para 
arrumá-lo para o dia seguinte. Ficava 
várias horas arrumando a sacaria dos 
cereais, limpando os mantimentos e 
depois o armazém. Abel em sua casa 
passava os fiados a limpo.  Naquela 
época tudo era vendido a granel, co-
locado em sacos de papel e pesado na 

balança. Cada família levava suas sa-
colas para as compras. Os vendeiros 
usavam um lápis atrás da orelha e as 
contas eram feitas só manualmente e 
de cabeça. Com o casamento do filho 
e aumento da família separou-se do 
irmão Abel, montou para si um novo 
armazém na Alfredo Bueno que deu 
origem ao Supermercado do Fonso. 
Estimado por todos, foi o exemplo 
de trabalho. Não bebia, não fumava, 
porém o diabetes foi o grande vilão 
em sua vida. Após todo o trabalho, à 
noite, às escondidas, abria uma lata 
de doce e comia em seu ofício.  As-
sim o açúcar prejudicou-o fatalmen-
te.  Hospitalizado, queria voltar a 
casa para ouvir o canto dos pássaros 
e ver a magnólia que plantara em sua 
calçada.  Partiu em14/10/1976. Nem 
a traça, nem a ferrugem consumiram 
o tesouro de seu exemplo de vida que 
deixou para a família e a cidade. 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

A Venda do Abel e do Nenê Ferrari

João Rodrigues*

É muito comum sempre falarmos 
sobre medir o resultado de uma em-
presa, o desempenho dos liderados, 
mas como medir o resultado de um 
líder?

Nesta pandemia nossos líderes 
empresariais e políticos tem que 
tomar decisões difíceis, pois envol-
ve a saúde (vidas) e a economia, os 
mesmos podem estar acertando ou 
errando, mas como podemos anali-
sar estas suas decisões?

Baseado em estudos eu desta-
caria alguns pontos que devemos 
considerar, como qual o potencial, 
a eficiência e os resultados quanti-
tativos e qualificativos que o líder 
alcançou.

Para se analisar o potencial deste 
Líder, evidentemente analisaremos 
aquele que entrega os resultados 
esperados ou o algo a mais, porém 

Jack Welch  ex-CEO da General 
Eletric, tinha uma ferramenta que 
ele denominou os 4 colaboradores, 
que identificava os 4 tipos de pro-
fissionais.

1- Que entregam resultados e 
abraçam valores da empresa

2- Que não entregam resultados 
e abraçam valores da empresa

3- Que entregam resultados e 
não abraçam valores da empresa

4- Que não entregam resultados 
e nem abraçam valores

O líder que almejamos é o nú-
mero 1, pois entrega resultados e 
abraça valores, este sim tem um po-
tencial de crescimento e sucesso. O 
Líder de potencial tem que ser apai-
xonado pelo seu trabalho e pela fun-
ção de líder que exerce, além de dar 
feedback e aceitar receber feedback. 
Destacaria também alguns pontos 

que  um líder tem que ter: paciência, 
influência, iniciativa, determinação 
e claro uma boa comunicação.

Também um dos fatores que in-
dico para a performance dos líderes 
é o que chamamos de Indicadores 
de Performance os KPI, no livro 75 
Measures Every Manager Needs to 
Know de Bernard Marr, líder glo-
bal e autoridade em performance e 
negócios, identificou 12 KPIs espe-
cíficos para medir a performance, 
vejam 7 desses (Indexação de satis-
fação dos colaboradores, nível de 
engajamento de colaboradores, pon-
tuação do Staff, motivação da Equi-
pe, rotatividade, absentismo, pontu-
ação de Feedback 360 graus, ROI)

Já na questão dos nossos líderes 
políticos e diante desta pandemia, a 
grande avaliação será feita será pela 
população nas eleições de 2022/2024, 

porém imaginemos alguns indicado-
res que pudessem ajudar a população 
a escolher os candidatos como: recu-
peração da economia (PIB), índice 
de desemprego, índice de letalidade 
da doença, índice de recuperados, ín-
dice de inadimplência, e pesquisa de 
satisfação.

Temos que ter a consciência que 
segundo Peter Drucker “Tudo que 
pode ser medido pode ser melhora-
do”, então é importante termos os 
KPIs para podermos avaliar nossos 
líderes, pois ai teremos líderes mais 
conscientes, mais eficientes e entre-
gando resultados que melhorem a 
vida de seus liderados.

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

cios – Empreendedor do Bem

Como medir o resultado de um líder
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A ocupação dos leitos continua 
com ocupação acima dos 100%, 
com sobrecarga também no 
pronto-socorro e Unidade de 
Campanha
O prefeito Gustavo Reis 
se reuniu nesta sexta-feira, 
12, com o Comitê munici-
pal de Saúde para discutir 
a situação de emergência 
no atendimento nas unida-
des de saúde do município 
devido ao agravamento da 
pandemia de coronavírus. 
O objetivo também é mo-
nitorar a evolução da Co-
vid-19 na cidade e o im-
pacto dos casos da doença 
nos serviços de saúde. 
O Comitê formado por re-
presentantes da Secretaria 
Municipal de Saúde e do 
Hospital Municipal Walter 
Ferrari, secretários, coor-
denadores do pronto-so-
corro, da Unidade de Pron-
to-Atendimento (UPA), da 
Unidade de Campanha e 

UTI Clínica, além da supe-
rintendência do hospital e 
da presidência da Associa-
ção Santa Maria de Saúde 
(Asamas), administradora 
do Hospital Municipal. O 
grupo – formado no início 
da pandemia, em março do 
ano passado – retoma os 
encontros regulares para a 
discussão dos impactos da 
pandemia.
O prefeito recebeu os da-
dos mais recentes das 
ações de enfrentamento à 
Covid e do atendimento 
na saúde na cidade e deter-
mina dedicação total nas 
ações de enfrentamento à 
Covid-19. “Vivemos um 
momento crítico, o pior 
momento desde o início 
da pandemia, e temos que 

Paula Partyka

Membro do Centro de 
Contingência Covid-19, 
José Medina, teme que 
seja preciso guardar as 
máscaras para usar no Na-
tal de 2021. “É possível”, 
afirma ele. O discurso foi 
feito durante pronuncia-
mento de autoridades no 
Palácio dos Bandeirantes, 
na quinta-feira, 11.

Na coletiva, o gover-
nador João Doria explica 
que o Estado sai da fase 
vermelha do Plano SP para 
a fase emergencial que au-
menta medidas restritivas 
em 14 atividades, colocan-
do mais 4 milhões de pes-
soas em restrições adicio-

nais. “Aqui em São Paulo 
seguiremos fazendo aquilo 
que a Ciência e Saúde de-
terminam”, afirma.

Doria determina que 
todas as atividades admi-
nistrativas não essenciais 
no estado funcionem em 
regime de teletrabalho 
durante esta fase. A me-
dida vale tanto para em-
presas privadas quanto 
para órgãos públicos e 
passa a valer a partir de 
segunda-feira, 15.

“Se nós não conse-
guirmos aumentar essas 
medidas e aumentar o 
isolamento, muita gente 
vai morrer. Muita gente 
com o melhor plano de 
saúde não vai ter leito no 

hospital. Empreendedores 
de sucesso morrerão com 
muito dinheiro na conta. 
Assim como trabalhado-
res informais, pessoas da 
classe média. Todas. Não 
vai ter leito para todo 
mundo e os médicos te-
rão que optar quem ocu-
pará esses leitos”, diz o 
coordenador executivo do 
Centro de Contingência, 
João Gabbardo.

De acordo com o se-
cretário da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, nesta quin-
ta, 53 municípios estão 
com 100% dos leitos ocu-
pados. “Esse é o momento 
mais difícil da pandemia 
em nosso estado, na ver-
dade, é o próprio País que 

vive, mas especialmente o 
nosso estado vive a maior 
crise sanitária de todos 
os tempos. Mesmo a cri-
se espanhola não assolou 
tantas vidas, não teve a 
repercussão tão dramática 
e por períodos tão prolon-
gados”,  diz o secretário.

Educação
Nesta Fase Emergen-

cial, como denomina o 
governador, a Educação 
trabalha com a antecipa-
ção de dois recessos, um 
de abril e outro de outu-
bro. Ou seja, nestes me-
ses os alunos não terão 
nenhum tipo de feriado. 
Ainda, o Secretário Ros-
sieli Soares, afirma que 

as escolas devem perma-
necer abertas apenas para 
alimentação e distribuição 
de materiais e chips, com 
agendamento prévio.

“A fase vermelha na 
Educação continua com 
as mesmas regras. Então, 
se a escola da rede muni-
cipal, estadual ou priva-
da precise atender algum 
aluno, pode fazer, mas re-
comendamos que as ativi-
dades realizadas sejam as 
mínimas possíveis. Se pu-
der ficar em casa e fazer 
a distância, faça”, explica.

Restrições ao comércio
Entre as medidas mais 

restritivas estão a proibi-
ção dos serviços de reti-

rada (take away) em res-
taurantes. Apenas estão 
liberados serviços de deli-
very e drive-thru. “Muitos 
estabelecimentos, infeliz-
mente, estavam funcio-
nando com a porta baixa, 
as pessoas entrando e se 
aglomerando do lado de 
dentro. A gente não pode 
se enganar”, explica a 
secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Patrí-
cia Ellen.

Os serviços de delivery 
podem funcionar 24h. Lo-
jas de material de constru-
ção não podem funcionar, 
assim como foi determina-
da a suspensão de celebra-
ções religiosas e atividades 
esportivas coletivas.

Leitos de UTI do Hospital 
de Jaguariúna continuam superlotados 

“É possível que ainda tenhamos que usar máscara no 
Natal”, diz membro do Centro de Contingência Covid-19

Unidade de Pronto Atendimento 24h de Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

redobrar os cuidados, a 
atenção e a disposição para 
prestar o melhor atendi-
mento à nossa população”, 
diz Gustavo Reis.  
Após 12 meses do início 
da pandemia, os dados 
mostram que Jaguariúna 
já atendeu quase 10 mil 
pessoas com suspeita ou 
confirmação da doença nas 
unidades de saúde do mu-
nicípio. O número equiva-
le a 17% da população de 
Jaguariúna, de cerca de 57 
mil habitantes. A cidade 
também mantém um dos 
menores índices de letali-
dade da região, de 1,8%, 
abaixo do número no Es-
tado (2,9%) e no Brasil 

(2,5%), com 2.569 pacien-
tes curados (85,8%).
Dos quase 10 mil pacien-
tes que foram atendidos 
no sistema público de Ja-
guariúna com suspeita de 
Covid-19 desde março do 
ano passado, 3.068 ca-
sos foram confirmados e 
6.575, descartados após a 
realização de exames. Há 
ainda outros 200 casos em 
investigação (aguardando 
o resultado dos exames), 
segundo boletim epide-
miológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde nesta sexta-feira, 
12.  
O município também re-
gistrou 56 mortes pela do-

ença até o momento, o que 
equivale a 1,8% dos casos 
confirmados, uma das me-
nores taxas de letalidade 
dentre os 20 municípios 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), cuja 
taxa média é de 4%.  
O momento, no entanto, 
exige ainda mais esfor-
ços do poder público e da 
população, já que o agra-
vamento da disseminação 
da Covid-19 em todo o 
País fez disparar o núme-
ro de casos e sobrecarrega 
oi atendimento na área da 
Saúde. “Jaguariúna é um 
dos poucos municípios 
que tem conseguido man-
ter o fornecimento regular 

de insumos, medicamentos 
e o próprio atendimento na 
rede pública de saúde gra-
ças ao empenho na gestão, 
monitoramento e avaliação 
da situação da pandemia, 
e essas reuniões têm papel 
fundamental nisso”, avalia 
a secretária municipal de 
Saúde, Maria do Carmo de 
Oliveira Pelisão.
O grupo deve voltar a se 
reunir na próxima semana, 
quando a cidade e todo o 
Estado entram na chamada 
fase emergencial do Plano 
São Paulo de combate ao 
coronavírus, que vai am-
pliar as restrições de cir-
culação e a necessidade de 
isolamento social.

“Estamos vivendo um momento extremamente 
difícil. A travessia está sendo dolorida para mui-

tas famílias e desafiadora para todos, mas vamos 
superá-la. Tenho bastante fé de que tudo isso irá 
passar logo. Porém, este é um momento de imen-
so sacrifício para todos nós. Mais do que nunca é 

hora de unirmos forças e somarmos esforços”
Gustavo Reis
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Município inicia fase experimental 
da Estação de Tratamento de Esgoto

Novo Centro Integrado de 
Fisioterapia será no Conjunto 
Aquático

Dona da Levefort morre após sofrer 
queda de bicicleta em Jaguariúna

O projeto entregue em cerimônia a presença do Prefeito Junior Felisbino, 
vice-prefeito Dr. Maurício e autoridades

novembro deste ano será 
tratado 60% e até junho de 
2022, 100% do esgoto. 

Os sistemas de esgota-

mento sanitário foram cons-
truídos com o intuito de co-
letar, afastar e tratar esgotos 
produzidos pela população 

A dona da fábrica de bar-
cos de alumínio Levefort, 
de Paulínia, Andreza Pag-
giaro, morreu aos 42 anos, 
após cair de sua bicicleta na 
área rural de Jaguariúna, na 
manhã de quinta-feira, 11. 
Ela pedalava com o marido 
quando sofreu a queda.

O acidente aconteceu 
em uma estrada de terra en-
tre o limite de Jaguariúna 
e Campinas, na região do 
bairro Carlos Gomes. An-
dreza foi socorrida e levada 

para hospital de Campinas, 
onde morava, mas não re-
sistiu aos ferimentos.

O corpo de Andreza Ca-
tapani Paggiaro Mazon foi 
sepultado na manhã desta 
sexta-feira, 12, no Cemité-
rio Municipal de Limeira, 
cidade que nasceu. Deixou 
o marido Thiago Albejante 
Mazon e os filhos Bruno e 
Diogo, além de parentes e 
amigos.

Andreza assumiu a pre-
sidência da Levfort, consi-

derada um dos mais anti-
gos e maiores estaleiros do 
País, após a morte do pai 
Antonio Carlos Balistie-
ro Paggiaro, aos 73 anos, 
ocorrida no dia 25 de de-
zembro de 2018, também 
em Campinas. A Levefort 
foi a primeira fábrica de 
barcos e lanchas de alumí-
nio do Brasil. Teve origem 
na década de 60 e já comer-
cializou mais de 340 mil 
barcos de alumínio em três 
continentes.

 Cosmópolis 

Pequena cerimônia realizada com os cuidados contra a disseminação 
da Covid-19

 Serra Negra

 Paulínia 

A Prefeitura de Cosmó-
polis colocou em operação 
nesta semana, em fase ex-
perimental, a primeira Es-
tação de Tratamento de Es-
goto (ETE) do Rio Jaguari. 
Com isso, o município tra-
ta, a partir de agora, 30% 
de seu esgoto.

Por 15 anos, a obra pas-
sou por diversos impasses 
e, com a nova administra-
ção da Secretaria de Água 
e Esgoto (SAE), teve con-
dições para retomar o pro-
jeto e iniciar a fase expe-
rimental com capacidade 
para tratar 160 litros por 
segundo. De acordo com 
o SAE, a meta é que até 

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Serra 
Negra autorizou abertura 
de licitação para a con-
tratação de empresa a fim 
de construir e adequar o 
novo Centro Integrado de 
Fisioterapia, no Conjun-
to Aquático Municipal. 
“Esse novo Centro será 
adequado à academia já 
existente, visando melhor 
atendimento e reabilitação 
aqueles que necessitam 
desse serviço em nosso 
município”, diz o prefeito.

O Centro de Fisiote-
rapia está funcionando, 
provisoriamente, junto 

à escola especial Olga 
Vichi, no bairro das Ver-
tentes. Foi transferido 
da Unidade de Saúde da 
Família Dr. Francisco Vi-
cente Braga, no Alto das 
Palmeiras, porque houve a 
necessidade de alocar, no 
andar superior, a Unidade 
de Atendimento Palmei-
ras (UAP), exclusiva para 
pacientes com sintomas 
de Covid-19, visando dar 
melhores condições de 
atendimento em função 
da necessidade de isola-
mento. Os demais atendi-
mentos passaram no andar 

inferior, onde funcionava 
a fisioterapia. 

O prefeito se com-
prometeu a encontrar a 
estrutura mais adequa-
da e chegou à conclusão 
apresentada após reuni-
ões com os secretários 
municipais de Obras e de 
Saúde. “Vamos fazer a 
integração para começar 
o tratamento com a fisio-
terapia necessária e ter-
minar na academia com a 
pessoa recuperada. É mais 
um compromisso que as-
sumimos e estamos cum-
prindo”, acrescenta.

A Prefeitura de Pau-
línia, por meio da Se-
cretaria da Assistência 
Social e Cidadania e do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente iniciou 
nesta semana a Capaci-
tação Técnica e Super-
visão continuada dos 
Conselheiros Tutelares, 
incluindo titulares e 
suplentes. São oito en-
contros que acontecem 
sempre as quartas, sob a 
coordenação do especia-
lista em desenvolvimen-
to profissional e geren-
cial, Reinaldo Balbino.

O treinamento tem 

como objetivo principal 
capacitar e assessorar 
o Conselho Tutelar de 
forma sistêmica qualifi-
cando a ação e a prática 
junto à rede, ao Judiciá-
rio, Sistema de Garantia 
de Direitos para garantir 
o cumprimento da prote-
ção Integral as crianças e 
adolescentes. De acordo 
com a secretária da As-
sistência Social e Cida-
dania, Rita Coelho, esta 
é a segunda capacitação 
dos Conselheiros Tute-
lares. “A Capacitação 
continuada faz parte do 
planejamento de ações 
da Assistência e do Pla-

no de Ação do Conselho 
Municipal da Criança e 
do Adolescente que, jun-
tos, irão promover outras 
ações em benefício as 
crianças e adolescentes”.

Para Karol Valadão, 
as conselheiras tutela-
res estão se sentindo 
amparadas profissional-
mente com o início da 
capacitação e supervisão 
promovida pela admi-
nistração. “Entendemos 
ser de suma importância 
para desempenhar nosso 
trabalho com excelência 
e garantir os direitos da 
criança e do adolescen-
te”, afirma.

Assistência Social inicia capacitação 
dos Conselheiros Tutelares

da cidade, visando à redu-
ção da incidência de doen-
ças de vinculação hídrica, 
bem como contaminação 
do solo e recursos hídricos, 
visando a salubridade am-
biental da população. “Para 
nós é uma grande alegria 
dar início a essa fase expe-
rimental. Não posso negar 
o esforço dos nossos servi-
dores do SAE. Lembramos 
que o serviço de esgoto é 
fundamental dentro os prin-
cípios da Organização das 
Nações (ONU) e da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), é uma questão saú-
de pública”, comenta o pre-
feito Junior Felisbino.

O Fundo Social de 
Solidariedade de Enge-
nheiro Coelho retomou 
no mês de fevereiro os 
atendimentos com as fa-
mílias para recebimento 
das cestas básicas. Com 
o incentivo e empenho 
da nova gestão, foi pos-
sível ter o aumento do 
número de cestas bási-
cas para atender direta-
mente as famílias que 
estão em situação de 
vulnerabilidade.

Devido a pandemia, as 
equipes do Fundo Social 
de Solidariedade tiveram 
que readaptar o setor a 
nova realidade. Os aten-
dimentos acontecem so-
mente após agendamen-
tos e com espaçamento 

entre os horários, para 
evitar aglomerações. A 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, 
Ana Paula, confirma que 
todos os protocolos de 
segurança para combate 
da Covid-19 estão sendo 
tomados.

Após o agendamento, 
as avaliações para o reca-
dastramento das famílias 
atendidas, acontecem na 
sede do Fundo Social, 
de segunda e quinta-fei-
ra, das 08h às 16h. Uma 
Assistente Social avalia 
os critérios como renda 
per capita e composição 
familiar, para que as fa-
mílias possam ser aten-
didas e acompanhadas de 
forma adequada.

Fundo Social de Solidariedade 
retoma entrega de cestas básicas

 Engenheiro Coelho

Conjunto Aquático de Serra Negra
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Fase emergencial 1
Jaguariúna e toda a re-

gião entram na fase emer-
gencial do Plano São 
Paulo a partir desta se-
gunda-feira, 15. As medi-
das mais restritivas foram 
anunciadas na quinta-fei-
ra, 11, pelo governador 
João Doria e preveem a 
adoção de regras mais 
rígidas de funcionamen-
to da fase vermelha da 
quarentena em todo o Es-
tado. Em princípios, as 
novas ações valem até o 
próximo dia 30 de mar-
ço. O objetivo é reduzir a 
circulação do coronavírus 
e minimizar a sobrecarga 
em hospitais de todo o 
Estado. 

Fase emergencial 2
Entre as medidas es-

tão a adoção do toque de 
recolher das 20h às 5h, 
período em que as pesso-
as deverão ficar em suas 
residências, podendo ser 
abordadas caso sejam fla-
gradas transitando pelas 
ruas e orientadas a voltar 
para casa. Atividades re-
ligiosas não poderão mais 
ocorrer presencialmente 
e os campeonatos esporti-
vos, como jogos de fute-
bol, ficam suspensos. As 
escolas da rede estadual 
ficarão abertas apenas 

para merenda de alunos 
carentes e distribuição de 
materiais de acordo com 
agendamento prévio. A 
Secretaria de Estado da 
Educação também orien-
ta que a mesma medida 
seja adotada nas escolas 
municipais e particulares.

Consórcio
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) sancionou a 
lei que ratifica a adesão 
de Jaguariúna ao consór-
cio público com a finali-
dade de adquirir vacinas 
contra a Covid-19, além 
de medicamentos, insu-
mos e equipamentos na 
área da saúde. O projeto 
foi aprovado por unani-
midade pela Câmara na 
sessão da última terça-
-feira. O objetivo é dar 
mais autonomia e agili-
dade ao Município para 
poder comprar as vaci-
nas, que são essenciais 
para frear a pandemia. O 
consórcio é uma iniciati-
va da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) e conta 
com mais de 2.200 cida-
des consorciadas.

Primeira vez
Aliás, por falar em Câ-

mara, a sessão que deli-
berou sobre a aprovação 
do projeto que ratifica a 

adesão de Jaguariúna ao 
consórcio para a compra 
de vacinas foi a primeira 
na história do Legisla-
tivo realizada de forma 
remota, sem a presença 
dos parlamentares no ple-
nário. A decisão se deu 
graças à pandemia do co-
ronavírus e à necessidade 
de se manter o distancia-
mento social, num dos 
momentos mais críticos 
da quarentena.

Casas populares
O prefeito Gustavo 

Reis, em visita a sede da 
Secretaria de Habitação 
do Estado, formalizou a 
entrega de 28 mil metros 
em áreas da Prefeitura 
para a construção de mais 
de 100 casas populares em 
Jaguariúna. Com o proje-
to “Casa Pronta”, a Pre-
feitura pretende dar opor-
tunidade para as famílias 
da cidade saírem do alu-
guel. “Desde o início do 
nosso mandato eu sempre 
deixei bem claro que en-
tregar casa para quem re-
almente precisa é a minha 
prioridade. Agora, nós já 
estamos com três projetos 
de moradias aprovados 
e cada vez mais perto de 
atingir nosso objetivo de 
beneficiar mais de mil fa-
mílias”, diz o prefeito.

 Bastidores do poderMunicípio ganha viatura para 
atendimento exclusivo de 
mulheres vítimas de violência

 Artur Nogueira

Veículo foi entregue oficialmente em cerimônia restrita

No dia Internacional 
da Mulher, a Prefeitura de 
Artur Nogueira, por meio 
da Secretaria de Seguran-
ça, colocou à disposição 
da população a viatura 
“Guardião da Mulher”. 
Em cerimônia restrita, o 
veículo foi entregue ofi-
cialmente na segunda-fei-
ra, 08, e é destinado exclu-
sivamente ao atendimento 
da mulher vítima de vio-
lência no município. 

Segundo o secretário da 
pasta Dr. Roberto Daher, 
a viatura integra o pro-
grama “Guardião da Mu-
lher” - também lançado 
na segunda -, criado para 
reforçar o atendimento às 
mulheres, especialmen-
te aquelas abrangidas por 
medidas protetivas conce-
didas pela Justiça. Com a 
viatura, uma equipe fica 
responsável por acompa-
nhar caso a caso, patrulhar 
as imediações das residên-
cias de mulheres com me-
dida protetiva, averiguar se 
está tudo dentro da norma-
lidade e orientar as vítimas 

sobre como proceder em 
situações de emergência.

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) comemora a data 
e destaca o compromisso 
com a segurança da popu-
lação feminina. “O progra-
ma Guardião da Mulher 
ressalta a intenção dessa 
gestão em manter nossas 
mulheres sempre seguras. 
O dia 08 de março nos 
lembra de suas lutas e do 
quanto a existência delas 
é importante. No entanto, 
queremos que as mulhe-
res nogueirenses saibam 
que lutamos para garantir 
o respeito que merecem 
não só em um dia específi-
co, mas nos demais dias do 
ano também”.

Essa não é a única ini-
ciativa desenvolvida pela 
Administração em favor 
da segurança das mulheres 
nogueirenses. Por meio do 
aplicativo do programa - o 
Guardião da Mulher -, as 
vítimas poderão acionar o 
serviço de emergência em 
casos de risco à integrida-
de física ou a própria vida. 

“A mulher pode aper-
tar uma espécie de ‘botão 
do pânico’ no aplicativo 
de seu celular e acionar a 
polícia. Essa é umas das 
tantas medidas que temos 
desenvolvido para propor-
cionar mais seguranças às 
mulheres vítimas de vio-
lência em nosso municí-
pio. Estamos confiantes 
que a proposta melhore a 
vida delas e, também, da 
sociedade nogueirense”, 
ressalta o secretário. As 
interessadas em baixar o 
aplicativo devem se dirigir 
à Guarda Municipal, loca-
lizada na rua Primeiro de 
Janeiro, 1674.

Conforme Daher, quan-
do o botão for acionado, a 
viatura do patrulhamento 
Guardião da Mulher será 
enviada automática e rapi-
damente para o local onde 
foi emitido o sinal do celu-
lar em georreferenciamen-
to. O socorro ganha agili-
dade ao pular a etapa de 
triagem pela qual passam 
as ligações que são feitas 
pelos telefones 190 e 153.

Segurança pública

Cerimônia realizada na segunda-feira, 08

DIVULGAÇÃO

Hortolândia acaba de 
obter, junto à Polícia Fe-
deral, a renovação do porte 
de armas da Guarda Mu-
nicipal (GM). A conquista 
significa que o município 
cumpriu todas as diretri-
zes do Sistema Único de 
Segurança Pública (SUSP) 
e obteve o reconhecimen-
to junto à autoridade res-
ponsável. A renovação foi 
confirmada, após procedi-
mento fiscalizatório, reali-
zado nesta semana

Segundo dados da Se-
cretaria de Segurança de 
Hortolândia, o município 
firmou parceira com a Su-
perintendência Regional 
do Departamento de Polí-
cia Federal (DPF) no Es-
tado de São Paulo, órgão 
do Ministério da Justiça e 
da Segurança Pública do 

Brasil, no dia 12 de março 
de 2007. O Termo de Coo-
peração Técnica, que versa 
sobre o porte de arma de 
fogo para os GMs de Hor-
tolândia, está previsto no 
convênio nº 05/2007/SR/
DPF/SP. 

No entanto, a lei fede-
ral que autoriza o porte de 
arma para os GMs brasi-
leiros prevê contrapartida 
por parte dos municípios: 
o cumprimento de uma sé-
rie de pré-requisitos, den-
tre eles formação em con-
formidade com a Matriz 
Curricular Nacional de Se-
gurança Pública/SENASP/
MJ; criação de Corregedo-
ria própria, avaliação psi-
cológica com profissional 
credenciado pela Polícia 
Federal e Curso de Instru-
ção de Tiro ministrado por 

profissionais credenciados 
pela Polícia Federal.

“A renovação do por-
te de arma para a Guarda 
Municipal de Hortolân-
dia é de extrema impor-
tância, pois prezamos em 
cumprir todas as diretri-
zes do SUSP. A Guarda 
Municipal exerce função 
primordial na promoção 
da segurança preventiva 
e comunitária, atua ainda 
com o objetivo de prote-
ger o meio ambiente, zela 
pela segurança dos servi-
dores municipais, quan-
do no exercício de suas 
funções, fazendo cessar 
as atividades que violem 
as normas de saúde, sos-
sego público e outras da 
coletividade”, avalia o 
secretário de Segurança, 
Joldemar Nunes Côrrea.

Guarda Municipal renova porte de 
armas com a Polícia Federal

 Hortolândia

O processo de reforma teve início em 2019

este paciente.
Ao todo, serão in-

vestidos nas reformas 
R$505.467,90 em parceria 
com o Ministério da Saú-
de do Governo Federal. 
“Todo o processo para re-
formar o Posto de Saúde 
do Marajoara, como é po-
pularmente conhecido, foi 
iniciado no ano de 2019, 
por meio de Emenda Par-

lamentar o deputado fede-
ral Carlos Sampaio, poste-
riormente a Administração 
Municipal apresentou o 
projeto e começou o pro-
cesso licitatório e somente 
agora em 2021, foram ini-
ciadas as obras de reforma 
tão necessárias para o bom 
atendimento a população”, 
explica o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior.

Prefeitura inicia reforma do Posto de 
Saúde da Família “São Rafael Arcanjo”

 Pedreira

A Secretaria Municipal 
de Saúde da Prefeitura de 
Pedreira iniciou as obras 
de reforma do Posto de 
Saúde da Família “São Ra-
fael Arcanjo”, localizado 
no Conjunto Habitacional 
Aparecida Ignês Ceconello 
Camilotti e que atende mo-
radores dos bairros Jardim 
Marajoara, Shigueo Ko-
bayashi, Jardim Emília, 
Rainha da Paz e Jardim Ipê.  
Por isto, neste momento, 
o atendimento aos mora-
dores destes bairros está 
sendo efetuado na Central 
Municipal de Saúde. 

“Pedimos a compre-
ensão dos moradores dos 
bairros, pois esta reforma 
é necessária para garantir a 
qualidade no atendimento e 
prestação de serviços”, so-
licita a secretária de Saúde, 
Ana Lúcia. Quem precisar 
de transporte, deve  ligar 
para a Central de Atendi-
mento ao Cidadão, telefo-
ne 156, fazer a solicitação 
e a Secretaria Municipal 
de Saúde irá disponibilizar 
um veículo para atender 
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Prefeito prorroga vencimento de cota única 
de tributos municipais

 Holambra

O prefeito de Holam-
bra, Fernando Capato, 
decretou nesta semana, 
a prorrogação do venci-
mento da cota única do 
IPTU, da Coleta de Lixo 
Rural, do ISS Fixo, do 
Alvará e da taxa de Vi-
gilância Sanitária por até 
30 dias. Sendo assim, 
os tributos municipais 
podem ser pagos à vis-
ta até abril – e não mais 
em março. A medida foi 
tomada em função do im-

pacto econômico das me-
didas restritivas do Plano 
São Paulo.

“A suspensão das ati-
vidades, em função da 
pandemia do novo coro-
navírus, certamente será 
prejudicial para a econo-
mia local e implicará em 
ainda mais dificuldades 
ao empreendedor e aos 
comerciantes”, explica 
o prefeito. “Entendemos 
que, neste momento, um 
conjunto de esforços é 

fundamental para enfren-
tarmos unidos essa situ-
ação que atinge todo o 
País”.

Quem optar pelo pa-
gamento à vista após a 
data original deve retirar 
um novo boleto por meio 
do portal do governo, em 
www.holambra.sp.gov.br, 
ou no setor de Lançadoria, 
que fica no Paço Munici-
pal. O telefone para mais 
informações é o (19) 3802-
8000, ramais 242 e 244. 

Fernando Capato

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

O capitão saúda todos vocês e para 
comemorar separei alguns jogos onde 
temos protagonistas femininas, mas 
diferente de escolher clássico como 
Tomb Raider ou Metroid serão 
de jogos poucos conhecidos. 

Em grande parte dos jo-
gos temos um herói indo 
resgatar a donzela em 
perigo, mas não em Call 
of Sea este jogo baseado 
nos contos de H.P Lo-
vercraft. Conta à história 
de Norah uma moça com 
uma doença desconhecida, 
seu marido parte em uma expe-
dição para uma ilha onde acredita que 
encontrará a cura, porém todos acabam 
desaparecendo e cabe a Norah investi-
gar o que aconteceu em uma ilha 
onde nenhum marinheiro tem 
coragem de passar perto. A 
gameplay do jogo vai de-
pender de como o jogador 
vai passar pelos quebra-ca-
beças. Disponível no Xbox 
Game Pass, Xbox One, Xbox 
Serie X/S e PC. 

Spiritfarer conta a história de 
Stella uma barqueira que irá substituir 
o Caronte, pois vai se aposentar. Nos 
últimos minutos explica a Stella que 
precisará de um barco para ajudar as 
almas a passar para o pós-vida. 
O jogo ganhou o prêmio de 
melhor jogo impactante e 
está disponível em para PC, 
Nintendo Switch, Playsta-
tion 4, Xbox One e Google 
Stadia. 

Criado pelo estúdio brasi-
leiro Long Hat House e publica-
do pela Raw Fury Dandara é um jogo 
que surpreende pela história e pela ga-
meplay. Com o formato 2D, RPG ele-
trônico e Metroidvania são jogos que 
tem como foco o leva e traz de itens, 
para seguir com a história passando 

pelos mesmos cenários para avançar. 
Conta com diversas referências a nossa 
cultura e o primeiro encontro é com um 
quadro muito importante, não irei di-

zer, para não estragar a surpresa. 
O jogo esta disponível para 

todas as plataformas.  
Sea of Solitude conta 

a histaria de Kay uma jo-
vem que tem que apren-
der a lidar com a sua soli-
dão. O jogo apresenta um 

mundo na visão de Kay e 
nele um imenso mar que em 

momentos onde não vemos os 
monstros traz a sensação de soli-

dão. No jogo podemos nadar saltar e 
nos locomover com um pequeno barco 
a motor. Mas esses monstros não são o 

que aparentam ser. Disponível no 
para Xbox One, Playstation 4 e 

PC. 
Ganhadora do prêmio da 

melhor narrativa A Plague 
Tail: Innocence tem uma  
história que gira em torno da 

peste negra e na santa inqui-
sição. O jogo possui o formato; 

jogos como este o jogador é forçado 
a jogar nas sombras sem que o inimigo 
o veja.  Tudo começa quando Amicia 
e seu pai vão caçar quando um surto 

de ratos ataca o cão da família e ao 
voltarem descobrem que a santa 

inquisição está atrás do Hugo, 
irmão da Amicia, os pais pe-
dem para proteger e levá-lo 
ao médico da família. O jogo 
tem colecionáveis que con-

tam um pouco da História da 
Idade Média como e para que 

serve uma erva e objetos da época. 

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”.

Estamos na semana delas, das pessoas que lutaram e 
muito para conseguir tudo o que lhe são merecidos.

DIVULGAÇÃO

Kit Alimentação Escolar 
começa a ser distribuído

 Santo Antônio de Posse

A Secretaria Munici-
pal de Educação de Santo 
Antônio de Posse iniciou 
nesta semana entrega do 
primeiro Kit Alimentação 
Escolar do ano. As entre-
gas seguem até o dia 16 na 
unidade escolar em que o 

aluno é matriculado.
O kit deve ser entre-

gue para 4.100 alunos da 
rede municipal de ensino. 
De acordo com a equipe 
de nutrição do municí-
pio, cada kit possui itens 
de alimentação de acor-

do com a faixa etária do 
estudante e o período em 
que estaria sendo aten-
dido na unidade escolar. 
A medida visa reforçar a 
alimentação das crianças 
e adolescentes que fazem 
parte das escolas.

A medida foi tomada em função do impacto econômico das medidas restritivas do Plano São Paulo

 Os kits são formados de acordo com a faixa etária dos estudantes

DIVULGAÇÃO
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“As coisas vão acontecer dentro de seu tempo. Fácil não é, se fosse, outros já teriam feito”, diz o prefeito

Paula Partyka

Em sua terceira candida-
tura, Carlos Alberto (MDB) 
conquistou os votos neces-
sários nas eleições de 2020 e 
assumiu a prefeitura de Am-
paro em 2021. Seu desejo 
de atuar à frente do executi-
vo deu-se por não concordar 
com a dinâmica da gestão 
do município.

Por acompanhar a cida-
de há anos, Carlos Alberto 
conta que esperava encon-
trar um executivo bagunça-
do, mas não sabia que a situ-
ação era tão alarmante. “Eu 
achava que fosse encontrar 
algo minimamente estru-
turado e não tem nenhuma 
estrutura. Infelizmente uma 
cidade com R$340 milhões 
de orçamento, [...] uma ci-
dade extremamente impor-
tante tanto percaptamente 
falando, quanto territorial-
mente, tem uma prefeitura 
equiparada a cidades muito 
pobres, por falta de planeja-
mento, gestão e trabalho”, 
lamenta. Esse cenário afeta 
todos os serviços ofereci-
dos para a população e adi-
ciona um desafio: por onde 
começar? 

A gestão iniciou pela 
parte administrativa, cor-
tando regalias e mordomias. 
“Tinha um festival de horas 

extras e cortamos tudo. Só 
faz hora extra quem real-
mente precisa fazer, para 
interesse público”, afirma. 
“E em breve teremos uma 
catraca para controle de 
acesso na entrada da prefei-
tura. Todos os funcionários 
terão de andar com crachá 
para identificação, pois a 
prefeitura é uma empresa. 
Temos CNPJ, orçamento 
e responsabilidades. Todos 
ganham para trabalhar. É a 
segunda maior empregado-
ra do município e a primei-
ra em serviços”, acrescenta 
o chefe do executivo.

Além disso, houve corte 
de gratificações indevidas e 
novas gratificações também 
foram dadas, mas o chefe 
do executivo afirma que são 
amplamente justificadas. 
“Dinheiro público é sagra-
do, não pode ser distribuído 
por interesse puramente po-
lítico. A gratificação é de-
vida desde que se faça algo 
a mais do que é contratado 
para fazer”, considera.

Outras situações, con-
sideradas precárias, foram 
encontradas ao assumir a 
prefeitura. “Para ter ideia, 
a Secretaria de Serviços – 
que faz toda a manutenção 
da cidade – não tem um ca-
minhão que funcione para 
levar cascalho nas estradas. 

População amparense pode esperar bons 
frutos da gestão de Carlos Alberto

Eu tinha uma patrola, hoje 
eu tenho meio: trabalha dois 
dias e quebra no terceiro. 
Carro? Não tenho nenhum 
carro para levar a equipe 
para limpeza da cidade. 
Uma prefeitura totalmente 
desorganizada”, conta Car-
los Alberto. “Aqui no meu 
gabinete tinha bolor na pa-
rede. Logo após a posse eu 
mesmo vim aqui com minha 
equipe pintar. Esse com-
putador que eu uso, é meu, 
porque não tem computador 
para colocar no gabinete 
do prefeito. Tudo isso aqui, 
imagina os outros setores da 

prefeitura”, acrescenta.
Na área fiscal, por 

exemplo, o município tem 
mais de R$100 milhões em 
Execução Fiscal, parados 
há mais de sete anos, sem 
nenhum andamento. Uma 
força tarefa deve ser criada 
para recuperar esses crédi-
tos tributários.

Pandemia
Além dos desafios pre-

vistos e não previstos de 
assumir o executivo, Car-
los Alberto ocupa o car-
go durante a pandemia do 
coronavírus. “Eu sempre 

Prefeito de Amparo recebeu a Gazeta Regional em seu gabinete

 Amparo

DA REDAÇÃO

quis ser prefeito, mas nun-
ca imaginei passar por esse 
momento que estamos pas-
sando. É muito pior que a 
primeira fase da pandemia. 
Uma situação extremamen-
te atípica”, conta. 

No ano passado, todas 
as prefeituras do Brasil, in-
clusive Amparo, recebeu 
dinheiro do governo fede-
ral para o enfrentamento da 
pandemia. De acordo com 
o prefeito, Amparo rece-
beu mais de R$15 milhões 
exclusivamente para o en-
frentamento da pandemia. 
“Porém, assumi a prefeitu-
ra no dia 1ª com R$70,83 
deste dinheiro no caixa e 
com um agravante: para en-
frentar uma fase muito pior 
que a primeira, sem dinhei-
ro no caixa, e com apenas 
10 vagas de UTI com uma 
população de 72 mil pesso-
as, mais nove cidades que 
dependem do nosso atendi-
mento na saúde”.

Os números de testes 
positivos para coronavírus 
no município chegou a 134 
por dia. Em 35 dias, o nú-
mero de óbitos mais que 
dobrou: de 34 para 73. A 
situação colapsou o sistema 
de saúde. “Graças as medi-
das enérgicas da prefeitura e 
colaboração da população, 
nós decretamos a fase ver-

melha por 15 dias, enquan-
to o estado estava na fase 
amarela, e conseguimos di-
minuir esses números. Mas, 
de semana passada para cá, 
nossos números voltaram a 
aumentar”. Por isso, a pre-
feitura deve impor medidas 
ainda mais restritivas do que 
as impostas pelo Estado. 

Mesmo sem dinheiro, o 
município conseguiu dobrar 
o número de leitos, sem di-
nheiro, por meio de doação 
de empresas e trabalho po-
lítico para habilitar os leitos 
novos no governo do estado. 
“Só foi possível porque nós 
apertamos o cinto com a 
fase vermelha”, conta

Secretarias e Legislativo
O prefeito conta que 

houve mudanças comple-
tas nas Secretarias do mu-
nicípio. “Optei por montar 
Secretarias técnicas e, nes-
te sentido, temos secre-
tários que são concursa-
dos. Valorizamos quem é 
da casa e quem é de fora, 
veio por ter relação com a 
área”, explica.

Com o legislativo, rela-
ção do prefeito com o está 
maravilhosa, considera ele. 
“Eu sei a importância da 
Câmara Municipal para a 
cidade. Fui vereador e sei 
valorizar”, afirma.
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É certo que o fim da 
pandemia do novo corona-
vírus, que teve seu início 
no final de 2019 e vem se 
estendendo até o momen-
to atual, ainda não é uma 
realidade fácil de ser vis-
lumbrada. Apesar de ter-
mos aprendido a viver em 
sociedade e conseguindo 
prevenir, ainda que de for-
ma imperfeita, a dissemi-
nação da Covid-19. 

Ainda vemos grandes 
números de novos casos 
em todo o País, nossa re-
gião inclusive encontra-
-se em bandeira vermelha 
mais uma vez, a parcela da 
população vacinada con-
tra a doença ainda é um 
percentual baixo em rela-
ção ao total de habitantes 
do país. Com isso muitos 
se questionam se ainda 
em 2021 se conseguirá 
um retorno à normalida-
de da vida pré-pandemia. 
Muitos já apostam que a 
tranquilidade apenas se 
apresentará em 2022, ou-
tros mais pessimistas já 
preveem até mesmo que 
este cenário se estenda 
até a primeira metade de 
2023. 

Mas independentemen-

te de quando se dará o 
fim da pandemia do novo 
coronavírus e o início da 
retomada da normalidade, 
inclusive no setor econô-
mico, muitos já se deram 
conta da necessidade de 
iniciar o planejamento 
deste período em que a 
economia poderá voltar a 
crescer. Nesse sentido que 
se passa a analisar estes 
caminhos possíveis para 
que a economia brasileira 
se reerga da forma mais 
ágil possível. Uma das 
possibilidades que surge 
no horizonte brasileiro é o 
cooperativismo.

Baseado, como o pró-
prio nome já indica, na 
cooperação por parte dos 
membros de um grupo. O 
cooperativismo permite 
que pequenos empreende-
dores tenham força para 
se apresentarem diante do 
mercado. Esta valoriza-
ção do pequeno produtor, 
comerciante ou qualquer 
outro tipo de pequeno 
empreendedor pode ser o 
caminho necessário para 
o Brasil. Através de uma 
economia que consiga se 
fortalecer por meio dos 
pequenos é possível en-

xergar um cenário com o 
capital girando no Brasil e 
fazendo com que a econo-
mia retome o crescimento 
a partir das necessidades 
geradas por este fluxo de 
capital. 

Na realidade, o coope-
rativismo já vem se mos-
trando importante para a 
manutenção da economia 
nacional mesmo nos ní-
veis atuais. Quando pen-
samos no setor agrícola, 
em que se enquadram 
diversos profissionais li-
gados as atividades do 
campo, vemos que mui-
tas cooperativas seguiram 
atuando mesmo durante os 
momentos mais críticos da 
pandemia. O setor agrícola 
que foi um dos principais 
responsáveis pelo Produto 
Interno Bruto Brasileiro 
no ano de 2020 já possui 
uma grande relação com o 
cooperativismo. 

Quando pensamos 
na sociedade como uma 
grande máquina compos-
ta por pequenas engrena-
gens, o cooperativismo é o 
meio que permitirá que to-
das essas engrenagens se 
unam para se alcançar um 
objetivo em comum. Claro 

que o cooperativismo tam-
bém não é a solução para 
todos os problemas e to-
dos os profissionais, mas 
quando pensamos num 
nível de sociedade ainda 
assim há vantagens para 
estes profissionais.

Afinal, analisamos que 
uma sociedade em que 
a economia volte a cres-
cer rapidamente todos os 
profissionais serão bene-
ficiados. Portanto, pro-
fissionais que não sejam 
cooperados serão benefi-
ciados pela ação do coo-
perativismo na economia 
nacional e na sua recupe-
ração e esta ação também 
se dará de forma inversa-
mente contrária, já que a 
economia é um ciclo que 
se retroalimenta.

Podemos então perce-
ber que esta é uma boa 
opção para aqueles que 
já avaliam possibilidades 
de caminho e tem como 
uma das vantagens o fato 
do aquecimento da eco-
nomia se iniciar de baixo 
para cima. Com o coope-
rativismo pode ser que a 
economia apresente uma 
recuperação um pouco 
mais lenta do que outras 

metodologias que podem 
vir a ser aplicadas visan-
do a retomada do setor, 
mas é uma opção que 
permite um favorecimen-
to de uma grande parcela 
da população. Esta é uma 
perspectiva interessante 
imaginando que gerará 
uma maior distribuição de 
toda a renda que surgirá a 
partir deste processo.

Outro fator que forta-
lece esta possibilidade é o 
fato de que nenhuma das 
vias que se apresentam 
para o processo de reto-
mada econômica brasilei-
ra exclui as outras, mas 
são em sua maioria fatores 
que podem ser trabalha-
dos de modo simultâneo. 
Esta aplicação conjunta 
de mais de uma estraté-
gia inclusive permite que 
os efeitos positivos atin-
jam uma escala superior a 
aqueles que seriam atingi-
dos através de estratégias 
isoladas. Seria uma espé-
cie de cooperativismo de 
estratégias que objetivam 
unicamente a recuperação 
econômica nacional e o 
crescimento do mercado 
profissional brasileiro. 

Ainda é incerto quan-

do a população brasileira 
poderá respirar aliviada e 
sem o temor gerado pela 
Covid-19, este momen-
to ainda deverá demorar, 
mas a expectativa de um 
crescimento neste mo-
mento já é sonhada. Um 
crescimento em conjunto 
assim como um sonho em 
que todos possam sonhar 
juntos é um caminho ide-
al para um país tão grande 
quanto o Brasil e mesmo 
em regiões mais específi-
cas como a nossa. É ne-
cessário imaginar que po-
deremos alcançar através 
de um esforço em comum 
a recuperação tão deseja-
da por todos e que a crise 
econômica, que o Brasil 
atualmente enfrenta, tor-
ne-se motivo apenas de 
lembranças de um mo-
mento de superação pes-
soal e de um povo. 

Para um Brasil pós-
-pandemia em que todos 
buscarão um caminho 
para conseguir se reer-
guer, o cooperativismo se 
apresenta para estes indi-
víduos, com sede de cres-
cerem, uma possibilidade 
de se fazerem grandes de 
forma mais rápida. 

Bom dia meu povo 
Rico! Há exatamente um 
ano, em 12/03/2020, os 
mercados de capitais fica-
ram marcados na história, 
o Ibovespa caia 14,78%, o 
maior tombo deste sécu-
lo, devido à preocupação 
do novo coronavírus (Co-
vid-19) no País. Naquela 
quinta, dois circuit breaks 
traduziam as incertezas do 
mercado até hoje.

O circuit breaks é o bo-
tão que é acionado para 
que o mercado quando a 
bolsa cai 10%, e depois 
15% foi acionado seis 
vezes numa sequência de 
oito pregoes. Naquele dia 
muitas empresas de repre-
sentatividade no mercado 
tiveram desempenho mui-
to negativos, as que sofre-
ram maior impactos foram 

as companhias aéreas, 
como Gol e Azul.

A 12 meses o Ibovespa 
fechava o dia com 72.582 
mil pontos, com os inves-
tidores monitorando os 
impactos da doença na 
economia global, o Brasil 
registrava 77 novos casos 
e no ministro Paulo Gue-
des afirmava que seria 
uma crise passageira.

Em 2020 o produto 
interno bruto (PIB) caiu 
4,1% a maior retração 
desde 1996. No cenário 
da saúde hoje o País está 
em seu pior momento, 
batendo recordes sequen-
ciais da media de mortes 
pela doença.

O mês de março do 
ano passado não sairá da 
memória dos investidores 
tão cedo. Durante aquele 

período o Ibovespa caiu 
quase 30% na maior pro-
porção de 1998.

Por outro lado, quem 
entrou na bolsa em abril, 
não passou por este am-
biente critico, e surfou na 
onda do mercado em linha 
reta para cima.

O ano passado a Bol-
sa brasileira praticamente 
subiu em linha reta, im-
pulsionada pela queda na 
taxa de juros e alocação da 
poupança local. Entretan-
to, agora com a perspec-
tiva de aumento da Selic 
e menor auxílio emergen-
cial (com desemprego ain-
da alto), outros aspectos 
voltam a entrar na análise.

Aqueles que entram em 
março ganho o Ibovespa 
quando a mesma fechou 
em na casa dos 63 mil 

pontos, obtiveram ótimos 
resultados até o começo 
deste ano quando a mes-
ma chegou aos 125 mil 
pontos, porém recuou no-
vamente diante das incer-
tezas politicas e escalada 
da pandemia.

E o que esperar neste 
momento, muitos se per-
guntam se faz sentido o 
maior acionário da B3 re-
tornar tudo o que foi perdi-
do, enquanto a economia 
derrapa e procura atenuar 
os riscos com o isolamen-
to social?

Segundo Elias Wiggers 
do escritório EQI, sim “ 
A economia real sempre 
demora mais para se recu-
perar do que o mercado de 
capitais de capitais, pois 
assim como ocorrem  nas 
quedas , os investidores 

costumam tentar anteci-
par os movimentos .Quem 
compra Bolsa, compra fu-
turo, afirma o especialista.

Embora os esforços do 
governo para manter o sus-
tento das atividades tenha 
sido importante, existem 
entraves macroeconômi-
cos a frente, consequente-
mente subir a taxa de juros 
e uma disrupção da estabi-
lidade econômica.

Segundo um levanta-
mento da XP Investimen-
tos, até esta sexta 54% 
das empresas que já di-
vulgaram seus resultados 
do quarto trimestre e que 
compõem o Ibovespa, su-
peraram as expectativas 
do mercado. Do restante, 
27% veio em linha com o 
estimado pelos analistas 
e apenas 19% abaixo das 

projeções.
Com as dificuldades 

impostas pela pandemia, 
os investidores embutem 
suas expectativas ajusta-
das às empresas, e mesmo 
assim boa parte do merca-
do brasileiro está resilien-
te.

Vale lembrar que, até o 
fim do ano passado, o Bra-
sil possuía 19,7 milhões 
de CNPJs ativos, segundo 
o Mapa das Empresas. As 
cerca de 420 companhias 
listadas na Bolsa são as 
melhores do País e, em sua 
maioria, sairão da crise 
melhores do que entraram

E vamos lá ao que nos 
espera, este ano de 2021! 
Fortes emoções e muita 
saúde para todos nós!

Fonte: Suno Notícas

Cooperativismo pós-pandemia

Ibovespa um ano após a queda 

Edilaine Alves

Juliana Vilas Boas
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Todo cliente, sendo esta 
pessoa física, de um deter-
minado banco que tenha 
conta aberta, podendo ser 
um banco ou mais bancos, 
paga mensalmente por ta-
xas que são descontadas 
da sua conta corrente. Es-
sas taxas são denominadas 
em alguns bancos de “Ces-
tas de Serviços”, “Tarifa 
Mensal Pacote Serviços”, 
ou “Taxas de Serviços Es-
senciais’, enfim, são diver-
sas nomenclaturas utiliza-
das pelos bancos, mas com 
a única finalidade que é 
descontar um determinado 
valor da sua conta. 

No momento que o 
consumidor vai abrir uma 
conta corrente, deve as-
sinar vários documentos, 
inclusive a autorização de 
descontos dessas taxas, 
que, segundo o banco, é 
para o cliente ter acesso 
a serviços da própria ins-
tituição bancária. Porém, 
esses serviços, na sua 
maioria, não devem ser co-
brados dos clientes, pois a 
Resolução do Banco Cen-
tral de número 3.919 de 25 
de novembro de 2010 pro-
íbe cobranças de muitos 
serviços que o banco deve 
fazer de forma gratuita. 

No texto da Resolução 

em comento, no seu artigo 
2º, inciso l, e demais letras, 
diz assim, vejamos:

Art. 2º É vedada às ins-
tituições mencionadas no 
art. 1º a cobrança de tari-
fas pela prestação de ser-
viços bancários essenciais 
a pessoas naturais, assim 
considerados aqueles rela-
tivos a:

I - conta de depósitos à 
vista:

a) fornecimento de car-
tão com função débito; 

b) fornecimento de se-
gunda via do cartão refe-
rido na alínea “a”, exceto 
nos casos de pedidos de 
reposição formulados pelo 
correntista decorrentes de 
perda, roubo, furto, danifi-
cação e outros motivos não 
imputáveis à instituição 
emitente;

c) realização de até qua-
tro saques, por mês, em 
guichê de caixa, inclusive 
por meio de cheque ou de 
cheque avulso, ou em ter-
minal de autoatendimento; 

d) realização de até 
duas transferências de re-
cursos entre contas na pró-
pria instituição, por mês, 
em guichê de caixa, em 
terminal de autoatendi-
mento e/ou pela internet;

e) fornecimento de até 

dois extratos, por mês, 
contendo a movimentação 
dos últimos trinta dias por 
meio de guichê de caixa e/
ou de terminal de autoa-
tendimento; 

f) realização de consul-
tas mediante utilização da 
internet; 

g) fornecimento do ex-
trato de que trata o art. 19; 

h) compensação de 
cheques; 

i) fornecimento de até 
dez folhas de cheques por 
mês, desde que o corren-
tista reúna os requisitos 
necessários à utilização 
de cheques, de acordo 
com a regulamentação em 
vigor e as condições pac-
tuadas; e; 

j) prestação de qualquer 
serviço por meios eletrô-
nicos, no caso de contas 
cujos contratos prevejam 
utilizar exclusivamente 
meios eletrônicos. 

Vale ressaltar que, al-
gumas instituições ban-
cárias não explicam cla-
ramente essa regra legal 
estabelecida pelo Banco 
Central do Brasil e que do 
ponto de vista legal, deve 
ser cumprido pelos ban-
cos e, quando o cliente vai 
abrir uma conta bancária, 

é negligenciado esse tipo 
de informação. Mesmo 
que você cliente-consu-
midor, pessoa física de 
determinado banco, as-
sinou tal autorização de 
descontos, pode e deve 
solicitar a imediata desau-
torização para que não te-
nha mais descontos em na 
sua conta corrente. 

Caso o banco não quei-
ra parar de descontar os 
valores da sua conta, você 
pode se dirigir até o Pro-
con ou fazer uma reclama-
ção junto ao Banco Central 
solicitando providências 
para que não haja mais es-
ses tipos de descontos. 

Alguns clientes podem 
até achar que mês a mês 
os valores são poucos, mas 
na somatória do ano todo, 
dá até para fazer um bom 
churrasco em família, que 
não é o momento agora 
por conta da pandemia, 
mas pode ser usado para 
pagar uma prestação ou 
comprar algum presente.  
Vale ressaltar, que em vá-
rios casos dessa natureza, 
temos conseguido no Pro-
con a devolução dos valo-
res retroativos que foram 
descontados dos consumi-
dores clientes dos bancos. 

Na próxima edição des-

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Serviço que o banco cobra do seu cliente, 
mas deve ser gratuito e não pago 

Direitos e deveres

te jornal, vou abordar sobre 
a conta poupança, pois o 
espaço aqui não daria para 
terminar esgotando todos 
os elementos da Resolução 
em comento.  Por fim, leia 

e repasse essa coluna para 
os seus amigos e familia-
res, com certeza será de 
grande valia. 

Um forte abraço e cui-
de-se. 

Fico feliz em saber que temos pessoas com o Doutor Edison 
que faz um brilhante trabalho em defesa do consumidor. A sua 
coluna do Jornal Gazeta Regional traz importantes informações e 
esclarecimentos a todos nós consumidores, sendo temas importantes 
do nosso dia a dia, ainda mais vindo de um profissional que conhece 
da matéria e sabe o que está falando.  O Jornal Gazeta Regional foi 
feliz em convidá-lo para ter espaço, você mostra na íntegra para a 
população seus direitos e deveres e é isso que precisamos. Nós que 
não somos conhecedores do direito muitas das vezes somos lesados, 
e você explica exatamente nossos deveres e direitos. Obrigada e 
sucesso sempre.
Eliana Ramos

Temas informativos, cotidiano da vida em sociedade, vivemos hoje 
cheio de peripécia, entraves; na hora fechar até a uma simples compra 
de um objeto no crediário de determinada loja, curso profissionalizante, 
etc. A orientação básica, imediata de temas relativos a estes entraves, 
encontramos na coluna & deveres, do jornal Gazeta Regional, todos 
sábados, com Dr Edison Cardoso de Sá.
Sidnei Silva

Parabéns pelos excelentes artigos orientando a nossa população. 
Como aposentado tive muita dor de cabeça com o cartão consignado, 
mas graças a suas publicações pude resolver tudo a contento. 
Continue sempre nos ajudando com suas matérias. Obrigado.
Israel Pereira

Acho de grande importância o serviço que esta coluna presta para a 
sociedade informando a população sobre seus direitos, muitos são  
prejudicados por não conhecerem seus direitos, parabéns pela coluna!!!
João Almeida

Congratulo-me com Edison Cardoso de Sá pela sua coluna “Direitos” 
nesse prestigioso jornal. Aborda temas que, pela sua amplitude, 
têm sido de grande valia como informação aos leitores em geral. 
Ronaldo Raimundo Couto



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

13 de março de 2021agronegócio
“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Levantamento identifica fungo causador da mancha 
marrom resistente às estrobilurinas em pomares de SP

Os produtores rurais 
(pessoas físicas) podem 
buscar junto ao Governo 
do Estado de São Paulo a 
possibilidade de recuperar 
todo ICMS da aquisição de 
insumos utilizados em sua 
atividade agrícola, desde 
que tais insumos sejam one-
rados pelo ICMS na hora da 
compra. O produtor rural 
deve estar inscrito na Fazen-
da do Estado de São Paulo e 
no Cadastro de contribuin-
tes do ICMS (DECA) e pos-
suir CNPJ de produtor.

Para que haja a possibi-
lidade da recuperação desse 
imposto, todas as compras 
dos insumos utilizados na 
produção agrícola devem 
ter a Nota Fiscal de compra 
em nome da fazenda onde 
foram utilizados. Ou seja, as 
notas devem estar no CNPJ 
e não CPF do produtor.

Na primeira etapa é feito 
o levantamento do valor do 
imposto pago nos últimos 
cinco anos perante as NF-e 
das compras dos insumos. 
Em seguida o produtor terá 

que disponibilizar cópia de 
alguns documentos da fa-
zenda destinatária das notas 
fiscais, tais como:
• Contrato de arrendamento 
e ou parceria;
• CADESP (consulta com-
pleta);
• Certificado de Cadastro do 
Imóvel Rural – CCIR (IN-
CRA);
• Matrícula do Imóvel Ru-
ral;
• Cópias dos documentos 
dos proprietários.

Após o levantamen-
to dessas informações, o 
produtor tem que possuir 
o Certificado Digital E-C-
NPJ, que pode ser emitido 
para essas circunstâncias. 
Lembrando que após essa 
opção o produtor rural fica 
obrigado a emitir notas fis-
cais eletrônicas e não mais 
de talões.

Tendo tudo isso em 
mãos do Contador respon-
sável, será realizado o ca-
dastramento junto ao Posto 
Fiscal em que a proprieda-

de pedinte seja pertencente. 
Pode levar um tempo médio 
de 3 a 8 meses para o diferi-
mento do pedido.

Após o diferimento, se-
rão lançadas no sistema to-
das as notas fiscais oneradas 
do ICMS para que sejam 
analisadas pelo órgão públi-
co responsável, onde levará 
um tempo médio de 150 
dias. Após esse período, 
havendo o diferimento des-
sas notas, será emitida uma 
carta de crédito no valor dos 
ICMS das notas fiscais lan-
çadas e aceitas pelo sistema.

Com a carta de crédito o 
produtor rural poderá fazer 
trocas por bens ou insumos, 
tais como, máquinas agríco-
las, implementos, insumos 
agropecuários – adubos e 
defensivos, sacaria nova e 
materiais de embalagem 
descartáveis, energia elétri-
ca e combustível, os quais 
deverão ser utilizados na 
propriedade agrícola. Essa 
troca pode ser feita em uni-
dades cadastradas no siste-
ma e-CredRural

Um levantamento reali-
zado por pesquisadores do 
Fundecitrus, Esalq/USP e 
Instituto Biológico identi-
ficou populações do fungo 
causador da mancha mar-
rom de alternaria resisten-
tes às estrobilurinas (inibi-
dores de quinona externa, 
QoI) em diversas áreas de 
São Paulo. A resistência já 
havia sido reportada em 
2019. Agora, a pesquisa 
confirma a presença do 
fungo resistente em todos 
os pomares amostrados de 
Ponkan e Murcott, varie-
dades de tangerina e tan-
gor mais cultivadas no es-
tado e geralmente afetadas 
pela doença.

Para o estudo, foram 
coletados frutos com sin-
tomas de mancha marrom 
em nove municípios das 
regiões Centro, Sul e Su-
doeste. O fungo Alterna-
ria alternata foi isolado e 
testado em meios de cul-

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Os produtores rurais podem 
buscar a recuperação do ICMS

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

tivo com e sem adição de 
azoxistrobina ou piraclos-
trobina. Como resultado, 
a resistência às duas estro-
bilurinas foi observada em 
todas as áreas, sendo que 
cinco delas apresentaram 
100% de fungo resisten-
te aos fungicidas testados 
(veja o mapa abaixo). A 
porcentagem de isolados 
resistentes foi de 88% para 
a azoxistrobina e 73% para 
a piraclostrobina. “Todos 
os isolados resistentes à 
piraclostrobina também 
se mostraram resistentes à 
azoxistrobina, mas alguns 
isolados foram resistentes 

apenas à azoxistrobina”, 
destaca o pesquisador do 
Fundecitrus Geraldo Silva 
Jr.

Os citricultores devem 
fazer a rotação de fungi-
cidas com diferentes mo-
dos de ação e evitar as 
estrobilurinas no manejo 
da mancha marrom. Os 
fungicidas à base de cobre 
(multissítios) e os triazois 
(inibidores da desmetila-
ção, DMI) são registrados 
para o manejo da doença 
no Brasil. Essa resistência 
vem sendo observada na 
Flórida (EUA) desde 2008, 
e a recomendação também 

Estudo aponta presença nas 
principais áreas de murcott

Distribuição e frequência de isolados de alternaria

Fonte:https://www.grupocultivar.com.br/noticias/levantamento-
identifica-fungo-causador-da-mancha-marrom-resistente-as-
estrobilurinas-em-pomares-de-sp

tem sido adotar as medidas 
alternativas de manejo an-
tirresistência, com a rota-
ção dos grupos químicos e 
a restrição do uso das es-
trobilurinas.

Proteína inovadora 
incrementa produção de 
Café

No primeiro ano de 
aplicação a produtividade 
aumentou em 15%

O Brasil é uma potência 
do café. A bebida está na 
história do país, fazendo 
parte da formação do país. 
É o maior produtor mun-
dial e o segundo maior 
consumidor. Há cafezais 
de Norte a Sul, de grandes 
a pequenos, arábica, ro-
busta, especiais.

A cultura demanda ma-
nejos para que não perca 
seu potencial produtivo 
pois tem a bienalidade, 
produz bem de dois em 
dois anos. Uma proteína 
desenvolvida nos Estados 
Unidos, fruto de duas dé-
cadas de pesquisa da Uni-
versidade de Cornell, clas-

sificada no Brasil como 
fertilizante orgânico, está 
obtendo bons resultados 
no cafeeiro. A Harpin é 
secretada por bactérias fi-
topatogênicas e por isso se 
degrada no ambiente, não 
causando dano ambiental 
nem deixando resíduo nos 
frutos do café porque não 
penetra na planta.

Os ensaios na safra 
19/20 foram realizados 
em Alfenas (MG) e Taguaí 
(SP). Em anos anteriores 
foram avaliadas áreas em 
Garça (SP). As aplicações 
são via folha e trazem 
maior vigor a planta que 
consegue sobreviver me-
lhor aos estresses como o 
clima, pragas, doenças e 
nematoides, por exemplo. 

A aplicação ocorre em 
três épocas: a primeira no 
pré-florescimento. Para va-
riedades arábica a proteína 
não deve ser aplicada pró-
ximo ao florescimento. A 
segunda aplicação deve ser 
feita na fase chumbinho, 
no início do desenvolvi-
mento dos grãos. A tercei-

ra aplicação se dá 60 dias 
após a segunda aplicação, 
para dar suporte ao desen-
volvimento dos grãos e a 
floração da próxima safra. 
A dose recomendada é de 
140 g/ha. “O produto age 
de maneira sistêmica na 
planta e apenas 15 minutos 
após a aplicação já pode 
chover que o desempenho 
do produto não será afeta-
do”, destaca Rodrigo Egéa 
de Miranda, diretor da 
Plant Health Care Brasil, 
empresa que trouxe a Har-
pin ao Brasil.

Os resultados foram 
promissores. No primeiro 
ano de aplicação a produti-
vidade aumentou em 15%, 
com maior porcentagem 
de grãos maduros na co-
lheita e maior crescimento 
dos ramos produtivos que 
irão produzir na safra se-
guinte.

A foto a seguir mostra a 
comparação. Na testemu-
nha o percentual de frutos 
maduros foi de 47,7% e na 
com aplicação chegou a 
54,9%.

Miranda destaca que 
são esperados resultados 
ainda melhores na safra 
20/21. “O crescimento 
maior de ramos produtivos 
indica que a planta esta-
va mais vigorosa e pronta 
para se preparar para pro-
duzir mais em 2020/2021. 
Isto advém do melhor en-

raizamento e da fisiologia 
estimulada. Com isso a 
planta faz mais fotossínte-
se, absorve mais nutrientes 
e, por consequência, pro-
duz mais e melhor”, des-
taca.

Nas imagens seguintes 
há uma comparação entre 
plantas submetidas a es-

tresses abióticos, como o 
clima. Esta safra foi mar-
cada por uma seca severa. 
O crescimento dos ramos 
produtivos foi de 36,5 con-
tra 30,6%. A produtividade 
de café beneficiado em sa-
cas de 60kg/ha foi de 66,9 
com Harpin e de 57,6 na 
testemunha.

A outra imagem mostra 
as diferenças no pegamento, 
gerando menos necessidade 
de replantio das mudas.

Miranda esclarece que a 
proteína habilita a planta a 
utilizar todo seu potencial 
genético, luz solar e os ou-
tros insumos aplicados de 
uma maneira mais eficien-
te. Logo, ela não substitui 
nenhum insumo já utili-
zado pelos agricultores. 
“Apesar de ser um custo 
adicional, o retorno sobre 
o investimento na cultura 
do café é de 5 a 10 vezes 
o investimento. O custo por 
hectare é de aproximada-
mente 1 saco de café bene-
ficiado por ano”, completa. 

Como benefício adicio-
nal a pesquisa verificou que,  
ao longo das últimas quatro 
safras, houve uma tendên-

cia de que as áreas tratadas 
tenham uma maior longevi-
dade do cafezal. A Harpin 
já tem resultados em trigo e 
áreas de teste em outras cul-
turas no país como cana-de-
-açúcar, soja, milho, café, 
batata, batata-doce, beterra-
ba, laranja, quiabo e alface.

Fonte: https://www.

agrolink.com.br/noticias/
proteina-inovadora-in-
crementa-producao-de-
-cafe_442657.html#:~:-
text=A%20Harpin%20
%C3%A9%20secre ta-
da%20por,)%20e%20Ta-
gua%C3%AD%20(SP).

Por: AGROLINK -Eliza 
Maliszewski
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Após 27 anos a sociedade esportiva palmeiras conquista a tríplice coroa 

Diretoria do Buenópolis completa um ano de gestão

Indiscutível no que-
sito títulos, a temporada 
de 2020 foi uma das mais 
vitoriosas da história do 
Palmeiras. Com a con-
quista da Copa do Brasil, 
o Verdão voltou a atingir 
a tríplice coroa, feito que 
não acontecia desde 1993 
no clube. Vindo de uma 
temporada sem conquistas 
e repleta de desconfiança 
sobre o elenco, a direto-
ria alviverde iniciou 2020 
com a missão de retomar 
a identidade palestrina tra-
zendo o já consagrado téc-
nico Vanderlei Luxembur-
go para comandar um time 
sem muitos investimentos 
e com a base como princi-
pal aposta. Depois de nove 
meses de trabalho com tí-
tulo do Paulistão e advento 
da pandemia de Covid-19, 
que resultou em perdas 
consideráveis de caixa e 
arrecadamento pelos está-
dios vazios, Luxa não re-
sistiu no cargo após sequ-
ência ruim de resultados e 
um futebol de pouca pers-
pectiva de futuro para tor-
cida e diretoria. De forma 
interina, Andrey Lopes co-

mandou a equipe por cinco 
jogos antes da chegada do 
técnico Abel Ferreira, em 
novembro. Em pouco mais 
de quatro meses de traba-
lho, Abel Ferreira levou o 
time as conquistas da Copa 
Libertadores da América e 
da Copa do Brasil, diante 
do Grêmio. Os dois títulos 
alcançados pelo técnico 
português, que não tinha 
nenhum troféu no currícu-
lo como comandante pro-
fissional antes da chegada 
ao Palmeiras, levaram o 
Palestra a fechar a tempo-
rada de 2020 com a tríplice 
coroa. A última vez havia 
sido há 27 anos, em 1993, 
com o Paulistão, Campeo-
nato Brasileiro e Rio - São 
Paulo. O feito nesta tem-
porada passada foi o quar-
to na história do clube. 
Sendo assim, o maior cam-
peão nacional conquistou 
três taças oficiais em 1951, 
1972 e 1993. Já em 51, ano 
do Mundial de Clubes, o 
verdão faturou, também, o 
torneio Rio-São Paulo e a 
Taça cidade de São Paulo. 

 
Gabriel Menino, jovem 

morungabense crava 
seu nome na história do 
verdão

Gabriel Menino fechou 
a competição como o gar-
çom da equipe, isolado, 
com sete passes a gol, 
seguido de Scarpa, com 
cinco. Nessa temporada, 
Menino encerra sua par-
ticipação como o segundo 
jogador que mais propor-
ciona chutes a gol, com 
62 assistências para fina-
lizações, atrás só de Lucas 
Lima, com 72 (números 
que não incluem os passes 
que resultaram em bola na 
rede) e também como o 
segundo palmeirense que 
mais interceptou jogadas 
adversárias, ou seja, quan-
do o passe, lançamento ou 
cruzamento rival é impe-
dido no meio do cami-
nho, com 30 intervenções, 
atrás de Viña, com 32. 
Além disso, figurou ainda 
no top 5 de jogadores do 
Palmeiras que mais desar-
mam na temporada com 
88 roubos de bola, além 
de ter sido o garçom geral 
do time, com treze assis-
tências até a final da copa 

do Brasil. Enfim, um mul-
ti campeão com números 
impressionantes.

Poucas chances para os 
campeonatos de base 
organizanizados pela fpf 
em 2021

Apesar de estarmos ain-
da em março, as chances 
dos campeonatos estadu-
ais Sub-11, Sub-13, Sub-
15 e Sub-17, organizados 
pela Federação Paulista de 
Futebol serem realizados 
em 2021 está diminuindo 
cada vez mais. Se avaliar 
as últimas decisões da en-
tidade para as categorias 
de base e atual estágio da 
Covid-19 e do plano de va-
cinação, é esta a constata-
ção que se chega. Primei-
ramente, a Federação não 
organizou as competições 
do Sub 11 ao Sub 17 em 
2020 por conta de algumas 
questões que ainda não es-
tão totalmente resolvidas 
este ano. As conversas de 
bastidores dão conta de 
que a entidade que rege 
o futebol paulista só iria 
organizar competições do 
Sub-11 ao Sub-17 no se-

gundo semestre de 2021, 
caso a vacina contra o 
coronavírus já tiver sido 
aplicada e como sabemos, 
ainda vai demorar muito 
chegar na idade dos atletas 
dessas categorias. Além 
disso, mesmo com o fu-
tebol profissional “ainda” 
acontecendo, inclusive 
com o aval do Governo 
do Estado de São Paulo, 
o atual estágio do número 
de contaminados por Co-
vid-19 e mortes ocasiona-
das pela doença é pior do 
que em março de 2020, 
quando houve a paralisa-
ção do futebol. Ao con-
trário da temporada pas-
sada, onde a FPF bancou 
uma parte dos exames das 
equipes que participaram 
de todas as competições, 
este ano a entidade deixou 
os custos de todos os tes-
tes para as agremiações, 
como já está ocorrendo 
nas séries A1, A2 e A3, foi 
documentado na circular 
sobre o planejamento do 
Sub 20 e ainda foi avisado 
em reunião com represen-
tantes das equipes. Com 
este custo a mais, imagine 

se os clubes, que não estão 
com uma situação finan-
ceira boa, sem renda nas 
partidas profissionais, que 
estão sem público e com 
queda da arrecadação de 
sócios, já que quem tem 
clube social esteve com 
as portas fechadas por vá-
rios meses do ano passado 
e voltou a ter que trancá-
-las novamente neste atu-
al momento, conseguirão 
arcar com mais este custo. 
A categoria sub 20, que foi 
realizado em 2020, está em 
uma situação mais próxima 
de ter a bola rolando em 
2021. Porém, há algumas 
observações, o custo dos 
testes serão 100% arcados 
pelos clubes e inclusive, 
a FPF deixou claro que 
cada equipe deve gastar R$ 
377.368,80 para estar no 
torneio. Resumindo, a FPF 
lavou as mãos e deixou a 
responsabilidade por conta 
dos clubes, tipo, fizemos 
a nossa parte, agora vocês 
(clubes) façam 
as suas. 

Prof. Julio 
do Vadu 

Neste mês de março, a 
atual diretoria do Buenópo-
lis F C completa um ano a 
frente do clube e aproveita 
a oportunidade para agrade-
cer a todos os colaboradores 
pela confiança e apresenta 
um balanço das principais 
ações realizadas durante 
esse difícil período. Foram 
doze meses de muito traba-
lho visando a reestruturação 
do estádio Leonardo Frare e 
o pagamento de uma dívida 
que ultrapassa 100 mil reias, 
além de tirar o clube do ris-
co eminente de ir para lei-
lão. Durante esse período, o 
clube ficou fechado por oito 
meses devido à pandemia, 
mas permanece firme e forte 
devido ao empenho da nova 
diretoria e o apoio de deze-
nas de colaboradores.

No início de 2020 o clu-
be corria grande risco de ir 
para leilão e encontrava-se 
em verdadeiro estado de 
abandono, uma situação tão 
desastrosa que o seu CNPJ 
encontrava-se com restri-
ções, estava com o forne-
cimento de energia elétrica 
e água cortados por falta 
de pagamento e sem alvará 
de funcionamento. Mesmo 
com tantas dificuldades a 
diretoria não mediu esforços 
e correu atrás dos principais 
objetivos que eram livrar o 
clube de ser leiloado, saudar 
os débitos em aberto com 
fornecedores, recuperar sua 
identidade e resgatar a linda 
história do clube campeão 
amador do interior do esta-
do de São Paulo em 1980. 
No dia 10 outubro de 2021 
o estádio Leonardo Frare 
completará seu 46º aniversá-
rio de inauguração e a direto-
ria planeja uma grande festa 
de reinauguração, com uma 
programação esportiva bem 
variada para todas as idades, 
com jogos de categorias de 
base, jogo beneficente com 
ex-jogadores profissionais, 
um dérbi “máster” contra 
o Morungaba EC e muitas 
outras atrações para seus tor-

cedores e a população mo-
rungabense em geral, porém 
tudo dependerá da situação 
em que se encontrará a pan-
demia até lá.

Ações e investimentos
Por meio de várias ações 

realizadas pela diretoria em 
forma de parceria com seus 
colaboradores até momento 
já foram investidos pratica-
mente 80 mil reais em infra-
estrutura, onde grande parte 
foram realizadas através de 
doações e trabalho volun-
tário, das quais, podemos 
apontar como as principais 
o serviço de limpeza interna 
onde foram retirados mais 
de 60 caminhões de mato 
e entulho, o pagamento da 
dívida junto a CPFL, des-
sa forma, podendo religar 
a energia elétrica cortada a 
vários meses, a aquisição 
de alvará de funcionamento 
após o pagamento de débi-
tos atrasados a vários anos, 
a reconstrução de 150 mts² 
de muro pré moldado as 
margens da rodovia SP 360, 
a construção de 60 mts² de 
muro e a reposição de to-
das as telhas quebradas da 
sede social e a construção 
de 140 mts² de muro na en-
trada principal, ao lado da 
bilheteria, localizada à rua 
Joaquim Seraphim. Foram 
refeitas as instalações elé-
tricas nos vestiários, na casa 
do caseiro, na lanchonete, 
nos banheiros, na sede so-
cial e na churrasqueira, com 
altos valores investidos com 
recursos próprios em mate-
riais elétricos e mão de obra, 
sendo que parte delas foram 
de forma voluntária, a colo-
cação de material asfáltico 
(fréza) nas dependências do 
clube, os serviços de pintu-
ras para nas renovações das 
propagandas dos muros, 
além das despesas mensais 
com funcionários e demais 
despesas diárias para ma-
nutenção do clube. Só no 
gramado do estádio foram 
investidos 12 mil reais para 

replantar 3 mil mts² de gra-
ma. Atualmente o Buenópo-
lis FC conta com 50 sócios 
colaboradores, porém para 
manter o clube na fase de 
reestruturação o gasto mé-
dio é de 7 mil reais por mês.

Nova queda de muro
Em meio a tanto trabalho 

o clube sofre uma nova bai-
xa, no dia 1º de março, dia 
em que completava exata-
mente um ano da nova ges-
tão, a diretoria foi surpreen-
dida com a queda do muro 
velho as margens da rodovia 
SP 360, onde estão total-
mente comprometidos 300 
mts² de muro, o qual terá que 
ser totalmente demolido e 
reconstruído. A diretoria está 
se mobilizando e buscando 
parcerias com as empresas 
da cidade para realizar uma 
reconstrução emergencial e 
a obra está prevista para ser 
concluída até agosto deste 
ano. De acordo com o Pre-
sidente Vadu já era esperado 
que isso acontecesse. “Mas 
não acreditávamos que seria 
justamente agora. Infeliz-
mente estamos literalmente 
pagando um preço muito 
alto para reerguer o clube, 
pois tudo que estamos re-
construindo, reformando e 
arrumando é fruto da falta de 
manutenção e abandono dos 
últimos anos. Porém, quan-
do a nova diretoria assumiu, 
sabia da situação ruim em 
que o estádio se encontrava, 
mas não imaginávamos que 
estava tão deteriorado assim, 
agora, só nos resta arrega-
çar as mangas, trabalhar e 
buscar ajuda com empresas, 
com colaboradores para jun-
tos encontrar a melhor saída 
e reconstruir um novo muro 
para solucionar mais este 
grande problema”. 

De acordo com informa-
ções obtidas pela diretoria, 
o ideal seria organizar even-
tos para arrecadar recursos, 
porém neste momento isso 
não é possível devido a pan-
demia, então só resta aos 

alvi-verdes encontrarem so-
luções emergenciais. O pri-
meiro passo já foi dado, que 
era obter o orçamento para a 
construção de um muro pré 
moldado, com o orçamento 
em mãos os diretores estão 
se mobilizando, agendando 
reuniões com os empresá-
rios da cidades e também 
com possíveis colaboradores 
para levantar os 35 mil reias 
necessários. Enfim, nos pró-
ximos dias os diretores irão 
se reunir novamente e fina-
lizar o plano de ação emer-
gencial e a data para inicio 
da obra. Uma das saídas en-
contradas até o momento foi 
a venda de “propagandas an-
tecipadas”, onde serão ven-
didas 25 propagandas de 6 
metros de comprimento por 
1,20 de largura no valor de 
R$1.000,00 cada uma, em 
dois pagamentos de R$500. 
Na oportunidade cada cola-
borador receberá um contra-
to de publicidade com dura-
ção de três anos. 

Alguns contatos já foram 
realizados e as negociações 
já começaram. Os interes-
sados em divulgar seu co-
mércio no novo muro as 
margens da rodovia podem 
entrar em contato pelo fone 
(11) 99966-1222 e falar 
com Júlio. 

As parcerias
Nesse primeiro ano de 

gestão foram firmadas vá-
rias parcerias com o comér-
cio local devido a credibi-
lidade, a transparência e as 
demonstrações dos servi-
ços realizados, entre tan-
tas, foram apontadas pela 
diretoria a parceria com o 
Guarani FC, onde quatro 
de suas categorias de base 
usam o campo duas vezes 
por semana (quarta e sexta 
das 15h às 17h) e pagan-
do aluguel mensal, aluguel 
esse, que está sendo pago 
nos meses em que o estádio 
encontrava-se fechado devi-
do a pandemia. Foi criado o 
programa sócio colaborador 

que conta com 50 integran-
tes. Para este ano a diretoria 
pretende fechar duas novas 
parcerias, uma delas para 
a construção de um campo 
de pent-ball e a outra para a 
construção de um mini cam-
po de grama natural, aliada 
com uma quadra de vôlei de 
areia, onde as negociações já 
estão bem adiantadas. 

Realização e novos 
projetos

A diretoria elaborou um 
plano de ação coordenado, 
sendo assim, por meio dela, 
já finalizou o replante de 3 
mil mts²  de grama, ampliou 
a pista de atletismo em 80 
mts de comprimento, colo-
cou 30 toneladas de fréza 
no interior do estádio, está 
projetando a colocação de 
grades e corre mãos no in-
terior do clube para receber 
a visita dos bombeiros e ad-
quirir o AVCB. Já foram re-
alizadas as substituições de 
26 telhas quebradas na sede 
social, construiu três novos 
bancos de reservas. 

Já está em fase de final 
de projeto a construção de 
dois novos banheiros para a 
lanchonete, a construção de 
uma sala de reuniões, a re-
posição 38 vidros quebrados 
na sede social, a construção 
da sala de troféus que levará 
o nome do saudoso Chuím, 
o memorial dos presidentes 
que será denominado Roma-
no Pelisson, a construção do 
espaço Carlos Renato Fre-
derico, onde ficarão expos-
tas as réplicas das camisas e 
fotos das equipes que craque 
morungabense. Lembrando 
que Renato iniciou sua car-
reira no Boi no início dos 
anos 70. Finalizando os pro-
jetos para 2021, teremos a 
criação do jardim dos Ypês, 
que homenageará um antigo 
colaborador do clube.

Programação Esportiva 
2021

O clube permanece fe-
chado, porém, quando re-

tornar as atividades vários 
eventos estão programados 
para categorias de base, onde 
serão realizadas uma série de 
quatro “mini competições” 
chamadas de quadrangula-
res que já estão pré definidas 
pela diretoria. Na oportu-
nidade estarão presentes as 
categorias de base de clubes 
tradicionais de futebol do 
estado de São Paulo como 
Guarani FC, Comercial FC, 
Taubaté, AD São Caetano, 
entre outros. O estádio Le-
onardo Frare também irá 
receber os jogos de compe-
tições regionais de catego-
rias de base, a qual, deverá 
contar com Guarani FC, Rio 
Branco de Americana, Inter 
de Limeira, União de Araras, 
União Agrícola Barbarense, 
Grêmio São Carlense, Inde-
pendente de Limeira, Velo 
Clube, Primavera de Indaia-
tuba, Itapirense, Atibaia e 
Sumaré.

A primeira atividade es-
portiva de 2021 deve home-
nagear o ídolo morungaben-
se Renato e será denominado 
1ª Copa Renato Morunga-
ba – Categoria Sub 14 para 
garotos nascidos em 2007. 
A segunda competição será 
denominada 1ª Copa João 
Paulo – Categoria Sub 13, 
homenagem ao ex jogador 
do Guarani FC, onde pode-
rão jogar garotos nascidos 
em 2008. O terceiro qua-
drangular irá homenagear o 
ex jogador Careca, ídolo do 
Guarani, do São Paulo e Na-
poli, o qual, será denomina-
do 1º Careca Cup – Catego-
ria Sub 12. Por fim, o quarto 
evento, denominado “I Taça 
Gabriel Menino – Categoria 
Sub 11” para garotos nas-
cidos em 2010.  Esses qua-
drangulares contarão com 
as presenças de todos os ho-
menageados para realizarem 
as premiações, sendo assim, 
Renato, João Paulo, Careca e 
Gabriel Menino estarão pre-
sentes nos respectivos dias 
das competições que levam 
seus nomes. 

Esporte Morungabense
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Projeto “Empreenda na Prática” 
do Grupo UniEduK prorroga inscrições 
Podem participar, gratuitamente, do projeto “Empreenda na Prática”, alunos, alumnis e sociedade 
em geral que atuam ou desejam atuar como empreendedores 

Tatiane Dias

O Grupo UniEduK 
prorrogou até dia 17 de 
março as inscrições para 
o projeto “Empreenda na 
Prática”, organizado pela 
Escola de Negócios. Para 
isso, alunos, alumnis e 
sociedade em geral que 
desejam empreender de-
vem acessar o link For-
mulário de Inscrição. A 
inscrição e participação 
são gratuitas. 

“Solidário com o atual 
cenário econômico-so-
cial, o Grupo UniEduK 
apoia iniciativas empre-
endedoras da comunidade 
acadêmica e da socieda-
de, por meio de programa 
gratuito de mentoria com 
especialistas em gestão”, 
destaca o professor Luís 
Pontes, um dos organiza-
dores do projeto.  

Com o intuito de 
apoiar os interessados 
em compreender concei-
tos básicos que envol-
vem um novo negócio, o 
“Empreenda na Prática” 
oferece até 50 vagas gra-

tuitamente. O critério de 
seleção é por ordem de 
chegada da inscrição. 

De acordo com o do-
cente, o Brasil sempre 
foi reconhecido como um 
País empreendedor, onde 
as micro e pequenas em-
presas representam parce-
la significativa da econo-
mia nacional e da geração 
de empregos. “É uma ca-
racterística que se acen-
tuou com pandemia da 
Covid-19, com abertura 
de mais de um milhão de 
novas MEI (microempre-
endedor individual) em 
2020, segundo o portal do 
Empreendedor do gover-
no federal”, acrescenta o 
docente. 

“O Grupo UniEduK 
tem como uma das di-
retrizes institucionais, o 
estímulo ao empreende-
dorismo, sendo pioneira 
em criar uma Escola de 
Negócios para graduação, 
com papel fundamental 
em apoiar ações empre-
endedoras e aproximar os 
alunos do mercado. Nesse 
contexto, além de oficinas 

12

educação

e feiras de empreendedo-
rismo, o Grupo oferece a 
partir deste mês de março 
um programa voltado à 
comunidade acadêmica e 
sociedade que esteja in-
teressada em transformar 
a ideia de um pequeno 
negócio, em prática”, sa-
lienta o professor. 

Dessa forma, os en-
contros serão realizados 

semanalmente, exclusiva-
mente em formato virtu-
al e abordará os seguin-
tes tópicos: Introdução 
ao Empreendedorismo; 
Modelagem Inicial do 
Negócio (Canvas); Men-
toria e; Modelagem Fi-
nal do Negócio (Canvas). 
“O ‘Empreenda na Práti-
ca’ oferecerá mentorias 
nas principais áreas de 

gestão, para que o futu-
ro empreendedor tome 
conhecimento dos prin-
cipais pontos de atenção 
para criação de seu negó-
cio, independentemente 
de sua área de atuação”, 
completa o docente. 

Além de poder usu-
fruir do conhecimento 
em seus empreendimen-
tos, os participantes te-

rão direito a certificado 
e, se ainda for estudante 
do Grupo UniEduK rece-
be 30 horas de atividades 
complementares desde 
que tenha frequência mí-
nima de 75% e realize a 
entrega dos trabalhos pro-
postos durante o projeto.  
O projeto “Empreenda na 
Prática” está previsto para 
iniciar no dia 20 de março 
e encerrar em 19 de junho 
de 2021.

Vestibular Online
O Grupo UniEduK, 

formado pela UniFAJ, 
UniMAX e FAAGROH, 
oferece mais de 25 op-
ções de cursos diferen-
tes nas áreas de Saúde, 
Humanas, Exatas, Tec-
nologia e Agronegócio. 
São cursos de graduação 
presencial e a distância, 
pós-graduação e cursos 
técnicos ofertados nas ci-
dades de Indaiatuba/SP, 
Jaguariúna/SP e Holam-
bra/SP.

Não perca tempo e ins-
creva-se agora para fazer 
seu Vestibular Online!
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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:

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA e LAURA LANA 
CAXA. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 28 de abril de 1998, residen-
te e domiciliado na Rua Júlio Frank, Nº 604, centro, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de VALDECIR CÂNDIDO DE OLIVEIRA e de 
MAGDA LAUDINÉIA CAXA DE OLIVEIRA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 17 de novembro de 2002, residente e domiciliada na Rua 
Júlio Frank, Nº 604, centro, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
LUIZ CAXA e de ANA BEATRIZ LANA CAXA. 

MATEUS GABRIEL ALVARES e BRUNA DANIELE DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, inspetor de qua-
lidade, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 18 de 
julho de 1999, residente e domiciliado na Rua Luporini, Nº 183, 
Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de ANDRÉ LUÍS ALVARES e de SHEILA CRISTINA 
GABRIEL. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nas-
cida em CAMPINAS, SP, no dia 11 de julho de 1997, residente 
e domiciliada na Rua Luporini, Nº 183, Núcleo Residencial Dr. 
João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO BATISTA 
DE OLIVEIRA e de INES PICOLOTO DE OLIVEIRA. 

DENIS ALMEIDA SATURNINO e JUCIVANIA SILVA DE 
LIMA. Ele, de nacionalidade Brasileira, soldador, divorciado, 
nascido em TUPÃ, SP, no dia 30 de abril de 1978, residente e do-
miciliado na Rua Francisco Salustiano da Silva, Nº 205, Jardim 
Volobueff, SUMARÉ, SP, filho de VALDECIR SATURNINO e 
de MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, industriária, solteira, nascida em PESQUEIRA, 
PE, no dia 10 de abril de 1980, residente e domiciliada na Rua 
Lanzoni, Nº 140, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de CANDIDO JOSÉ DE LIMA e de 
LAUDELINA SILVA DE LIMA. 

ÉMERSON JOSÉ FERRI e RENATA CRISTINA GOMES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, servidor público estadual, soltei-
ro, nascido em PORTO FERREIRA, SP, no dia 13 de outubro de 
1980, residente e domiciliado na Rua Clarice Tonini Zanelato, Nº 
171, Jardim Sylvio Rinaldi I, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ 
DO CARMO FERRI e de REGINA APARECIDA DA SILVA 
FERRI. Ela, de nacionalidade Brasileira, psicóloga, solteira, 
nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 16 de março de 1979, 
residente e domiciliada na Rua Clarice Tonini Zanelato, Nº 171, 
Jardim Sylvio Rinaldi I, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO BA-
TISTA FERREIRA GOMES e de ELAINE CRISTINA HOFER 
GOMES. 

WAGNER DE SENA SILVÉRIO e FABIANE APARECIDA 
BUENO COSTA. Ele, de nacionalidade Brasileira, Operador 
de empilhadeira, divorciado, nascido em ARAPIRACA, AL, no 
dia 28 de setembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Pi-
tangueira, Nº 200, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
VALDEMIRO SILVÉRIO DA SILVA e de MARIA CICERA 
SANTINA DE SENA. Ela, de nacionalidade Brasileira, comer-
ciária, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 16 de se-
tembro de 1991, residente e domiciliada na Rua Pitangueira, Nº 
200, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de FLORINDO 
COSTA e de MARIA BUENO DOS SANTOS COSTA. 

MATEUS DA SILVA DOMINGUES e KAUANE VITORIA 
NUNES COELHO. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar 
de produção, solteiro, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 19 de 
abril de 1996, residente e domiciliado na Rua Figueira, Nº 153, 
Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de GUMERCINDO 
CAETANO DOMINGUES e de MARLUCE CECILIA DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, 
solteira, nascida em ZÉ DOCA, MA, no dia 27 de setembro de 
2000, residente e domiciliada na Rua Figueira, Nº 153, Jardim 
Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de JULIÃO PEREIRA COE-
LHO e de MARIA ALTINA NUNES COELHO. 

DIEGO MACHADO e EMELYM PRISCILA DOS SANTOS 
VITOR. Ele, de nacionalidade Brasileira, engenheiro, divorciado, 
nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 21 de abril de 1987, residente 
e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de JURANDYR GETULIO MACHADO e de MA-
RIA CHRISTINA MACHADO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
Fisioterapeuta, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 16 de 
maio de 1987, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ZEFIRINO VITOR e 
de MARIA AUGUSTA DOS SANTOS VITOR. 

DANIEL DE SOUSA CORREIA e STEPHANY DARCI DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, 
solteiro, nascido em SÃO LUÍS, MA, no dia 13 de dezembro 
de 1998, residente e domiciliado na Rua Calefi, Nº 26, Núcleo 
Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
MIRIAN DE SOUSA CORREIA. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, do lar, solteira, nascida em SUMARÉ, SP, no dia 01 de 
setembro de 2000, residente e domiciliada na Rua Calefi, Nº 26, 
Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOSÉ DARCI DOS SANTOS e de PATRICIA RIBEIRO 
DOS SANTOS. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos ter-
mos da lei e para fins de direito. 
JAGUARIÚNA, 11 de março de 2021.


