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Deputado Estadual garante nova 
ambulância para a Saúde de Pedreira

Jaguariúna Solidária arrecada 
cerca de 700kg de doações

Prefeitura de Holambra distribui kits de 
alimentação escolar no dia 29 de abril

Aulas na rede municipal de Serra Negra 
tem retorno gradual a partir de 3 de maio

Grupo UniEduK inicia 
Curso Técnico em 
Enfermagem em Jaguariúna

Eduardo Francatti 
recupera-se da Covid-19

Na tarde desta sexta-feira, 
23, o vice-governador Ro-
drigo Garcia anunciou que 
pela primeira vez, após dois 

meses, o estado apresenta 
queda de 23% no número 
de mortes causadas pela Co-
vid-19. “É a primeira vez que 

os três indicadores: de casos, 
internações e óbitos estão 
em queda no Estado. Graças 
ao avanço da vacinação, as 

medidas restritivas do Plano 
SP e o apoio da população a 
essas medidas, o nosso esta-
do está colhendo resultados 

deste esforço coletivo”, diz o 
vice-governador.               
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Salão de beleza, academias e parques podem funcionar em todo o Estado com todas as medidas de segurança

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Pedreira deve receber 
em breve uma nova ambulância 
para integrar a frota da Central 

de Atendimento. A conquista 
foi possível devido ao trabalho 
do Deputado Estadual Edmir 
Chedid junto ao Governo do 

Estado, atendendo solicitação 
do prefeito Hamilton Bernar-
des Junior.  
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O Programa Jaguariúna Soli-
dária da Prefeitura de Jaguariú-
na, realizado pela Secretaria de 
Assistência Social em parceria 

com a Associação Comercial 
e Industrial da cidade, recebeu 
diversas doações de empresas 
privadas do município. Tudo o 

que foi arrecadado deve ajudar 
famílias que vivem em situação 
de vulnerabilidade.
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O jaguariunense Eduardo 
Francatti sempre teve uma rotina 
saudável praticando exercícios 
físicos, sem beber ou fumar. Em 
março ele foi acometido com a 

Covid-19, perdeu 6kg em 11 dias, 
momento em que respirava com 
ajuda de oxigênio. “Eu não con-
seguia nem andar direito”, conta.

    Página 3

A Prefeitura de Holambra 
distribui kits de alimentação 
escolar para os estudantes ma-
triculados na Rede Municipal 
de ensino na próxima quinta-

-feira, 29. São mais de 2.300 
kits para crianças do berçário 
ao 9º ano do ensino fundamen-
tal – e também para alunos da 
Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). O objetivo da medida é 
recompor a merenda que seria 
servida nas unidades.  
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SP inicia segunda semana da fase de 
transição com queda nos números de 
casos, internações e mortes no Estado

DIVULGAÇÃO

Há uma semana o Grupo 
UniEduK iniciou o Curso Téc-
nico em Enfermagem em Jagua-
riúna com Aula Inaugural reali-
zada no Campus III da UniFAJ 
- Interclínicas, oportunidade 
na qual os alunos foram rece-

bidos pela Pró-Reitora Acadê-
mica do Grupo UniEduK, Pro-
fessora Maria Cristina Traldi e 
pela Coordenadora Pedagógica 
dos Cursos Técnicos do Gru-
po UniEduK, Professora Sílvia 
Raizza Prado.            Página 12

Aula Inaugural realizada no Campus III da UniFAJ - Interclínicas

Arrecadação deve ajudar famílias em situação de vulnerabilidade
Eduardo sentiu a mão de Deus em sua recuperação

DA REDAÇÃODIVULGAÇÃO



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

24 de abril de 2021
OPiNIãO

Esta semana foi marcada 
pelo feriado nacional de 21 
de abril, dia da morte de Tira-
dentes, ocorrida há 229 anos. 
Pela primeira vez na história 
do Brasil, a data não compor-
ta cerimônias convencionais 
para evitar aglomerações de-
vido à pandemia. 

O portal Brasil Escola 
conta que Joaquim José da 
Silva Xavier era de uma fa-
mília humilde. Nasceu em 
Minas Gerais, em novembro 
de 1746. Com a morte pre-
matura dos pais, ele apren-
deu logo cedo a profissão de 
dentista amador, o que lhe 
rendeu o apelido de “Tira-

dentes”. Em plena época de 
Brasil colônia de Portugal, 
Tiradentes era um republi-
cano convicto e adepto dos 
ideais do Iluminismo, cor-
rente de pensamento moder-
no para a época, que inspirou 
movimentos de independên-
cia de vários países, inclusi-
ve os Estados Unidos.

A história de Tiradentes é 
repleta de situações que até 
hoje ocorrem no Brasil. Veja: 
aumento exagerado de im-
postos, revoltas, denúncias, 
delações com interesses e be-
nefícios, tráfego de influên-
cias, condenações, questiona-
mento de decisões da justiça, 

bode expiatório e demonstra-
ções de força.

O País precisa aprender 
com a sua própria história. 
Que os ideais de Tiradentes, 
não caiam no esquecimento e 
sejam a chama para acelerar as 
urgências que o Brasil clama 
hoje como um País soberano 
e independente, um País que 
precisa urgentemente adotar 
políticas públicas que gerem 
emprego e renda e garantam 
saúde, educação e dignidade 
para sua população. Assim, 
no futuro, ao olharmos para 
2021, quem sabe poderemos 
nos orgulhar de um Brasil jus-
to e igualitário.

EDITORIAL
Ideais de Tiradentes
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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*

Este casarão às margens do Camanducaia revela 
que : 1º- Jaguariúna faz parte das terras de uma ses-
maria do Cel. Luís Antônio de Souza e de Bernardo 
Guedes Barreto.  Em meados do século XIX foi he-
rança do Capitão José Guedes de Souza, Barão de 
Pirapitingui. Revela que: 2º- Ali nossos irmãos de 
África fizeram produzir açúcar e, depois, os cafezais 
produziram a nova riqueza da Pátria.  Chegaram os 
imigrantes italianos que ocuparam quatro colônias 
nessa fazenda. “O Fanfula”, imprensa italiana, do-
cumenta esta história para Jaguariúna. “A Comarca” 
de Mogi-Mirim revela que: 3º- a vida da fazenda era 
plena de festas, banda, vida religiosa e progresso. Há 
fotos e documentos na Casa da Memória Padre Go-
mes. Nessas terras lavrava nossa ascendência afro e 
europeia. No final do século XIX, assume a fazenda 
seu filho, José Alves Guedes, benemérito aos lavra-
dores e à vida do Distrito de Paz de Jaguary. Revela 
que: 4º- Ali viveram  Dr. Alfredo Guedes e Olívia 
Guedes Penteado, sua irmã, até os 14 anos, segundo 
pesquisa da historiadora Vânia de S. Pereira Lima 
Duarte da Conceição . Ambos tornaram-se persona-
gens de relevância histórica para o Brasil. Dr. Al-
fredo Guedes (Tio) formou-se em Direito no Largo 
do São Francisco em São Paulo, Ciências Jurídicas 

e Sociais. Foi eleito deputado e se tornou primeiro 
secretário da Assembleia Legislativa Paulista. Ho-
mem culto e viajado foi escolhido para Secretário 
Estadual da Agricultura, Comércio e Obras Públicas 
do Estado de São Paulo. Ele conseguiu a adoção pela 
Câmara do Estado da lei reguladora da introdução de 
imigrantes e beneficiou extremamente o movimento 
imigratório italiano. Preocupou-se com a instalação 
de uma escola agrícola no estado e foi o assentador 
dos alicerces da atual instituição Luiz de Queiroz de 
Piracicaba. O jornalista publicava artigos constantes 
em vários jornais do Estado de São Paulo. Era mem-
bro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
Olívia recebeu a sua primeira formação na sede da fa-
zenda através de professores particulares. Por ocasião 
da inauguração da Mogiana, Estação de  Mogi-Mirim, 
ela sentou-se à mesa com o Barão, recepcionando o 
Imperador D. Pedro II. O escritor e poeta, folclorista 
Mário de Andrade, líder da Semana de Arte Moderna 
visitou a Fazenda da Barra, como Congregado Maria-
no, em retiro espiritual. Nasceu assim a amizade e o 
compartilhar das novas idéias sobre Arte Moderna. A 
citada historiadora Vânia  revela que : 5º-ela foi um 
“mecenas” no importante movimento artístico nacio-
nal: Movimento Modernista de 1922. D. Olívia resi-

diu em Paris e lá depois da Semana de Arte Moderna 
foi visitada pela pintora Tarsila do Amaral, pelo poeta 
Oswald de Andrade, pintor Di Cavalcanti , musicista 
Villa-Lobos. Trouxe de Paris, em 1923,obras de mo-
dernistas e dentre elas, uma escultura de Brecheret 
que, a seu pedido, foi colocada em seu túmulo no Ce-
mitério da Consolação: “A Descida da Cruz”. Debatia 
sobre Arte Modernista com seus amigos na Galeria de 
Arte Moderna, em sua suntuosa casa em São Paulo.  
Nos anos de 24 e 27 patrocinou a esses artistas viagens 
ao interior do Brasil, para que as mesmas fossem fonte 
de inspiração para muitas obras de arte. Ingressou no 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Fazia 
parte da elite intelectual feminina da sociedade pau-
listana. Foi conhecida como a madrinha da Semana de 
Arte Moderna.  Na Revolução Constitucionalista de 
32 tomou parte ativa no incentivo aos paulistanos que 
partiam para a luta e em trabalhos de filantropia para 
auxiliar o movimento revolucionário. O conhecimento 
desta nossa história foi suficiente para justificar a ne-
cessidade de luta por salvação e pronto restauro de tão 
significativo Patrimônio Histórico: A sede da Barra.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Que lhe revela a sede da Fazenda da Barra?

João Rodrigues*

Vendo as notícias do último ano nas mídias, o des-
taque no dia a dia é sobre a pandemia do coronavírus, 
seus problemas, inúmeros óbitos, leitos de UTI abarro-
tados, vacina que segue a passo lento na visão do povo 
brasileiro que está ansioso para se imunizar rapidamen-
te, acreditando que, com isto, poderão voltar a ter a vida 
normal de volta, fomos surpreendidos com decisões de 
nossos Juízes da Suprema Corte, que abalaram o senso 
de justiça dos brasileiros que querem ver o fim da cor-
rupção. Então, como formar ou motivar a aparição do 
novo Líder, num cenário como este?

É justamente em momentos de dificuldade, aflição, 
angústia,  falta de esperança, que surgem os novos lí-
deres, pois eles estão aí no nosso dia a dia e hoje temos 
o advento da internet, onde o acesso a informação é 
muito grande, a variedade de bons exemplos é enorme, 
bem como a facilidade de capacitação do mesmo, por 
isto você que deseja ocupar este espaço que esta vago, 
pois o mundo carece de novos líderes, dinâmicos, pro-
ativos, inovadores, influenciadores e que fazem acon-
tecer aquilo que é preciso ser feito da maneira correta.

Uma das maneiras de fazer com que este jovem des-
perte para a liderança é falar de forma direta, delegando 
claramente suas atividades – a geração Y possui apreço 
por tarefas desafiadores que os ativem intelectualmen-
te; fornecer feedbacks claros e motivadores – o jovem 
sente a necessidade de elogios, com este direcionamen-

to se consegue o engajamento para uma causa.
Os líderes mais experientes devem ajudar na forma-

ção deste novo líder e para isto é fundamental saber 
que está lidando com uma pessoa, por isto aja sempre 
de forma humanizada, um bom líder deve saber ouvir, 
conciliar divergências e conflitos e motivar este novo 
líder, pois assim ele poderá despertar e dar excelentes 
frutos para nossa sociedade.

Algumas técnicas são importantes para que se con-
siga ter sucesso nesta formação do novo líder: Não ten-
te se impor pelo poder; Aprimore seus Conhecimentos 
sempre; Conheça o novo líder; Tenha Flexibilidade; 
Se errar admita o erro; Ouça com atenção; Foco; Dê 
o bom exemplo; Atue com equilíbrio; Estipule metas; 
Não faça críticas públicas; Compreenda o ambiente; In-
centive a participação em projetos; Delegue responsa-
bilidade; Dê Feedback; Reconheça os êxitos e esforços; 
Faça uma Pesquisa; Comunique-se de forma assertiva e 
direta; Não adie tomar decisões; Seja Estratégico; Con-
verse para ver a expectativa do novo líder; Se delegou, 
não assuma a responsabilidade pela execução; Tenha 
senso de prioridade; Planeje-se e seja organizado; Faça 
treinamentos.

Passos como os citados acima farão com que você se 
aproxime cada vez mais do novo Líder, gerando no mes-
mo a segurança e confiança para seguir adiante e começar 
a se despontar no mercado e na sociedade em que vive.

O que se espera deste líder do futuro é que ele seja 
humano, pois ele deve ser capaz de motivar e inspi-
rar seus liderados a alcançar os resultados planejados 
e esperados. Cabe a este líder adotar uma postura de 
responsabilidade e espírito de equipe e liderar pelo 
exemplo.

O novo líder começa a surgir quando ele se preocu-
pa com os liderados e entende os seus medos, sonhos, 
ambições  e motivadores, ele deve estimular sempre o 
autoconhecimento, mostrar os caminhos para atingir o 
resultado, deixar claro o proposito da ação, distribuir 
responsabilidades e entender que o ser humano é com-
plexo, mas que se bem preparado pode atingir resulta-
dos incríveis.

Segundo o Filósofo Português Agostinho Silva “Os 
grandes se forjam na adversidade”, todo ambiente é 
favorável ao forte; de um modo ou de outro ele o aju-
da a cumprir a missão que se impôs e a conseguir ir 
porventura mais além das barreiras marcadas. Novo 
Líder comece a se colocar a disposição para os desa-
fios que se apresentam e faça a diferença na sua vida 
e de muitas pessoas.

João Rodrigues*
Presidente ACI-Jaguariúna

Administrador – Gestor de Negócios – 
Empreendedor do Bem

O novo líder 
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Salão de beleza, academias e parques podem funcionar em todo o Estado com todas as medidas de segurança

Na tarde desta sexta-
-feira, 23, o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia 
anunciou que pela pri-
meira vez, após dois me-
ses, o estado apresenta 
queda de 23% no número 
de mortes causadas pela 
Covid-19. “É a primeira 
vez que os três indica-
dores: de casos, interna-
ções e óbitos estão em 
queda no Estado. Graças 
ao avanço da vacinação, 
as medidas restritivas do 
Plano SP e o apoio da po-
pulação a essas medidas, 
o nosso estado está co-
lhendo resultados deste 
esforço coletivo”, diz o 
vice-governador.

Desde o dia 19 o Esta-
do saiu da fase emergen-
cial e iniciou a fase de 
transição. Neste sábado, 
24, inicia a segunda eta-
pa desta fase. “Esse é um 
voto de confiança para 
que possamos ter um re-
torno gradual [...] Preci-
samos fazer esse trabalho 
de transição com muita 
cautela e responsabilida-
de em todos os setores”, 
diz a secretária de Desen-
volvimento Econômico, 

Patricia Ellen.
Os serviços que passam 

a funcionar são restauran-
tes e similares, salões de 
beleza e barbearia e ati-
vidades culturais, entre as 
11h e 19h. As academias 
podem funcionar durante 
8h, entre 6h e 19h. Par-
ques estaduais e munici-
pais tem funcionamento 
autorizado entre 6h e 18h 
– lembrando que a reaber-
tura depende de cada mu-
nicípio. O toque de reco-
lher permanece em todo o 
Estado, das 20h às 5h.

Além disso, a capa-
cidade de atendimento 
dos estabelecimentos fica 
limitada a 25%, com a 
aplicação de todos os pro-
tocolos sanitários e rigor 
necessário. Teletrabalho 
para atividades adminis-
trativas não essenciais e 
escalonamento de ativida-
des dos serviços também 
continua sendo uma regra 
para evitar aglomerações. 
“Lembrando que essa é 
uma etapa de transição. 
Nosso objetivo é que com 
o cumprimento de todos 
os protocolos nós possa-
mos dar o próximo passo 

O jaguariunense Edu-
ardo Francatti sempre 
teve uma rotina saudável 
praticando exercícios físi-
cos, sem beber ou fumar. 
Em março ele foi acome-
tido com a Covid-19, per-
deu 6kg em 11 dias, mo-
mento em que respirava 
com ajuda de oxigênio. 
“Eu não conseguia nem 
andar direito”, conta.

Dos sintomas, teve fal-

ta de ar, perdeu o paladar 
e olfato. Até hoje está re-
cuperando estes sentidos. 
“Primeiramente eu vejo 
a mão de Deus. Foi Ele 
quem permitiu tudo isso, 
nada acontece por acaso”, 
diz.

Quando atendido em 
domicílio pelo Dr. André, 
Eduardo logo foi subme-
tido a fortes medicações, 
pois estava com o pulmão 

comprometido. “Foi tudo 
muito rápido. Deu muito 
desespero. Todos preocu-
pados achando que eu iria 
morrer”, conta. 

Agora que Eduardo 
está recuperado, ele conta 
que ainda restam algumas 
sequelas da doença. Aos 
poucos ele retorna a ro-
tina, fazendo caminhadas 
dentro da sua casa. “Só 
gratidão a Deus”.

SP inicia segunda semana da fase de 
transição com queda nos números de casos, 
internações e mortes no Estado

Eduardo Francatti 
recupera-se da 
Covid-19

Atividades autorizadas a partir deste sábado, 24

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

DIVULGAÇÃO

na semana que vem”, re-
força a secretária.

Vacina totalmente 
brasileira

Na coletiva também foi 
anunciado que o Instituto 
Butantan enviou na ma-
nhã desta sexta, 23, uma 

solicitação para a Anvisa 
para iniciar os testes da 
ButanVac, a primeira va-
cina totalmente brasilei-
ra. “Uma vacina que será 
muito rapidamente produ-
zida e integralmente pelo 
Brasil. Vamos iniciar essa 
produção brevemente e 

esperamos ter até o mês de 
julho 40 milhões da dose 
dessa vacina que aguarda 
o resultado do estudo clí-
nico”, diz o presidente do 
Instituto, Dimas Covas.

O estudo clínico deve 
ocorrer de forma rápida, 
dada a circunstância do 

momento epidemiológico 
do País, informa o presi-
dente. “O prazo máximo 
de duração [para o estu-
do] é de vinte semanas 
e a partir da 16º semana 
poderemos ter resultados 
que permitam a solicita-
ção do uso emergencial”.

Eduardo sentiu a mão de Deus em sua recuperação

DA REDAÇÃO
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Prefeitura retoma 
convênio com a Unicamp
O convênio entre Paulínia e a Unicamp já foi executado 
no município, porém foi interrompido em 1994

vivendo. A partir de hoje, 
iremos receber cada vez 
mais médicos com boa for-
mação, atendendo e tratan-
do a população da forma 
como ela merece”, afirma 
Cazellato. 

O Secretário de Saú-
de de Paulínia, dr. Fábio 
Alves, pontua que a nova 
parceria não tem nenhum 
custo para o município e 
ainda possibilita a apresen-
tação de planos de trabalho 
para várias especialidades, 
colocando o SUS Paulínia 
como espaço de formação, 
pesquisa e extensão, com a 
vantagem de desenvolver 
um projeto de educação 
permanente. “Firmar esse 
convênio com a Unicamp 
representa regatar um mo-
mento que foi perdido em 
gestão anterior de manei-
ra arbitrária, fazendo com 
que a população perdesse 

muito em qualidade e efi-
ciência de atendimento na 
saúde”.

Assinatura
A assinatura do convê-

nio de cooperação aconte-
ceu na segunda-feira, 19, 
no Gabinete do prefeito e 
contou com a presença do 
diretor da Faculdade de 
Ciências Médicas da Uni-
camp, Luiz Carlos Zeferi-
no. Para ele, “essa parce-
ria oferecerá uma grande 
oportunidade para a Uni-
camp continuar formando 
profissionais da mais alta 
qualidade”.

O vice-prefeito, Sar-
gento Camargo, e os secre-
tários de Governo, Danilo 
Barros, e Negócios Jurídi-
cos, Guilherme Mello Gra-
ça, também estiveram 
presentes na cerimônia de 
assinatura.

rianual do Estado de São 
Paulo. “É mais uma gran-
de conquista para a Secre-
tária de Saúde, que amplia 
sua frota com mais uma 
nova ambulância”, come-
mora a secretária de Saúde 
Ana Lúcia Nieri Goulart.

O novo veículo será 

incorporado à frota de 
Central de Ambulâncias. 
“Meus agradecimentos ao 
deputado Edmir Chedid 
que sempre está à dispo-
sição para ajudar o Muni-
cípio”, destaca o prefeito 
Hamilton Bernardes Ju-
nior.

 Paulínia

Prefeitura de Paulínia

DIVULGAÇÃO

Equipe de socorristas 
recebem treinamento

 Morungaba

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Antes de iniciar a conferência, 
foi apresentado um Trailer 
onde mostra Mia conver-
sando com o Ethan, nesse 
diálogo que estão casados 
e que possuem um filho, 
que é sequestrado por 
Cris e Ethan se vê forçado 
a caça-lo, até a vila onde 
se passa o jogo, como diz o 
enredo.  

Este Trailer ainda faz menção 
a uma Mãe Miranda, aparentemente é 
mais poderosa que Lady Dimitrescu. Em 
uma cena mostra uma conversa por tele-
fone entre as duas, que da para entender, 
o poder ou influência que esta persona-
gem tem sobre a vilã do jogo.  

O evento inicia com Jun Takeuchi, 
produtor executivo do Resident 
Evil: Village agradece aos fãs 
pelo apoio a franquia, que 
completou 25 anos e anun-
ciou um novo trailer. 

Neste trailer vemos al-
guns detalhes interessantes. 
Sobre a Mãe Miranda, reforça 
a ideia de ser mais poderosa que 
Lady Dimitrescu e que algo aconte-
ceu com esta personagem para se voltar 
contra seu povo, fica bem evidente na 
frase que uma moça diz: “Não faz sen-
tido. A Mãe Miranda sempre protegeu a 
gente...”, outro detalhe para des-
tacar é o Ethan, que oferece o 
próprio sangue para Lady Di-
mitrescu e por fim o último 
detalhe é a foto do Cris di-
vidida com a de um lobo ao 
sugerir que se transformou 
em “Lobisomen”. 

Após este trailer o produtor 
Tsuyoshi Kanda, aborda um pou-
co sobre o game; comentou que colo-
caram os elementos de terror que os fãs 
mais gostam, além do gerenciamento 
de recursos, combates e muitas horas 
de gameplay.  

Os jogadores vão experimentar 
uma demonstração, onde vai 

apresentar os elementos que 
estarão na versão final do 
jogo, porém a demonstra-
ção não estará atrelada ao 
jogo.  Os jogadores vão ter 
uma hora para explorar o 

castelo e as áreas do vilare-
jo, será possível dividir essa 

hora com os dois cenários ou 
caso preferir poderá explorar so-

mente uma delas.  
Morimasa Sato diretor do Resident 

Evil: Village explicou como será o novo 
modo Mercenário. Para introduzir aos 
novos jogadores, é um mini game frené-
tico que devem atingir uma certa pontua-
ção antes que o tempo acabe. Este modo 

sofreu alterações dos demais ga-
mes, a primeira mudança é adi-

ção da loja, onde o jogador po-
derá comprar itens e melhorar 
armas, outra mudança são as 
habilidades que o jogador po-
derá escolher para sobreviver.  

Para encerrar, foi divulgado 
um trailer da série com o título Re-

sident Evil: Infinite Darkness. É uma 
produção exclusiva da Netflix, se passa 
dois anos após Resident Evil 4. Leon e 
Claire estão na Casa Branca, durante uma 
infestação de zumbis, os pais de Ashiley 

continua a ser o presidente, outros 
personagens vão aparecer, mas 

Hiroyuki Kobayashi produtor 
dos filmes e animações de 
Resident Evil, não revelaria 
quais personagens vão apare-
cer neste evento. O que deixou 

um clima de frustração, nos es-
pectadores de quais personagens 

podem aparecer nesta série. 

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”.

Um pouco do que aconteceu no evento 
digital de Resident Evil

O prefeito de Paulínia, 
Du Cazellato, anunciou, 
nesta semana, a retomada 
do convênio de cooperação 
com a Unicamp. A nova 
parceria prevê o resgate 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS) como campo de 
estágios para graduandos e 
residentes da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) 
da Unicamp.  

O Plano de Trabalho 
para execução do convê-
nio beneficia diversos ser-
viços, como os de Atenção 
Básica, Geriatria-Geron-
tologia, Atenção Especia-
lizada e Especialidades 
Clínicas e Cirúrgicas do 
Hospital Municipal, com 
a chegada de médicos re-
sidentes de diferentes áre-
as e especialidades, bem 
como alunos médicos de 
1° ao 6° ano.  Desse modo, 
a retomada beneficia a po-
pulação com a ampliação 
da capacidade e qualidade 
no atendimento, além de 
um conjunto de formação 
e capacitação para os ser-
vidores que já atuam na 
Rede Municipal.

Para o prefeito do mu-
nicípio, o resgate desse 
convênio sempre foi seu 
sonho. “E tenho certeza de 
que também era uma von-
tade muito grande da popu-
lação. Estou feliz em trazer 
esse benefício novamente 
para nossa cidade, espe-
cialmente neste momento 
tão delicado que estamos 

A equipe de socorris-
tas da Prefeitura de Mo-
rungaba recebeu, nesta 
semana, um treinamento 
de atualização para aten-
dimentos de emergência. 
O treinamento ministra-
do pelo coordenador do 
Setor de Ambulância, 
Alexandre Batista dos 
Santos, visou aprimorar 
as técnicas para a corre-
ta utilização dos equipa-
mentos disponíveis para 
atender as emergências.

Também foram rea-
lizados procedimentos 
como protocolo de trau-

ma, retirada de capacete, 
técnica de imobilização 
em prancha longa, uso de 
cadeira de resgate para 
pacientes em local de di-
fícil acesso, utilização de 
colete de imobilização 
dorsal, retirada de vitima 
de trauma de veículos, 
reanimação cardiopulmo-
nar e uso correto de equi-
pamentos de proteção in-
dividual.

“A educação continu-
ada por meio de capaci-
tações no atendimento 
pré-hospitalar é de extre-
ma importância para nos 

manter fortalecidos e con-
tinuar a atender com qua-
lidade e conhecimento em 
qualquer tipo de situação, 
seja com ou sem risco de 
morte”, explica a diretora 
do Departamento de Saú-
de da prefeitura, Marla 
Stranieri.

O prefeito Marquinho 
destaca a importância do 
trabalho realizado por 
cada um dos socorristas 
que tem sido cada vez 
mais reconhecido e elo-
giado pela população de 
Morungaba.

Treinamento realizado nesta semana

DIVULGAÇÃO

Deputado Estadual Edmir 
Chedid garante nova ambulância 
para a Saúde do município

Recadastramento de feirantes tem início

 Pedreira

 Santo Antônio de Posse

Deputado Edmir Chedid

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Pedreira deve 
receber em breve uma 
nova ambulância para in-
tegrar a frota da Central de 
Atendimento. A conquis-
ta foi possível devido ao 
trabalho do Deputado Es-
tadual Edmir Chedid jun-
to ao Governo do Estado, 
atendendo solicitação do 
prefeito Hamilton Bernar-
des Junior.

Edmir Chedid informou 
que recebeu comunica-
do do secretário-chefe da 
Casa Civil, Cauê Macris, 
em 14 de abril, informan-
do que o governador João 
Doria liberou para proces-
samento, a compra de uma 
Ambulância, no valor de 
R$150 mil, atendendo a 
solicitação do Deputado 
alinhada ao Plano Plu-

Iniciou nesta semana o 
recadastramento das bar-
racas da feira livre do mu-
nicípio de Santo Antônio 
de Posse. Todos os setores 
devem fazer o pedido até o 
dia 07 de maio

O feirante interessa-
do deve preencher a ficha 
de recadastramento que 

está disponível no site da 
Prefeitura Municipal no 
campo Serviços > For-
mulários. Depois, basta 
protocolar os documentos 
necessários no Paço Mu-
nicipal no endereço: Praça 
Chafia Chaib Baracat, 351, 
Vila Esperança. O atendi-
mento no protocolo está 

sendo realizado mediante 
agendamento, o interessa-
do deve ligar no telefone 
(19) 3896-9031 e agendar 
horário.

Para maiores informa-
ções entrar em contato pelo 
WhatsApp (19) 9 8108 – 
6411 ou pelo e-mail: cul-
tura@pmsaposse.sp.gov.br
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Luta por empregos...
O prefeito Gustavo Reis 

tem capitaneado um mo-
vimento regional pela ma-
nutenção e pela geração de 
empregos junto ao Governo 
do Estado. Nesta semana, o 
prefeito esteve no Palácio dos 
Bandeirantes na terça e na 
quinta-feira para discutir as 
ações e os incentivos do Esta-
do para as indústrias e para os 
trabalhadores. 

...e pelo desenvolvimento
Além de Gustavo, que é 

presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), participaram da co-
mitiva o presidente da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica (ABI-
NEE), Humberto Barbato, e o 
vice-presidente da Flex Bra-
sil, Leandro Santos. “Tenho 
certeza que dessas reuniões 
sairão resultados e soluções 
para os problemas que esta-
mos enfrentando. Quem ga-
nha com isso é a população”, 
afirma Gustavo Reis.

Verba para saúde
Por falar em RMC, os 

prefeitos que integram o Con-
selho de Desenvolvimento 
aprovaram, em videoconfe-
rência realizada na manhã 
desta sexta-feira, 23, a compra 

de testes de antígeno, EPIs 
(equipamentos de proteção in-
dividual) e insumos (com ex-
ceção de medicamentos) com 
os recursos do Fundo de De-
senvolvimento Metropolitano 
de Campinas (Fundocamp). 
O Fundo dispõe de aproxi-
madamente R$18 milhões, 
que serão distribuídos aos 20 
municípios. Na próxima ter-
ça-feira, 27, o Conselho se 
reúne, de forma presencial, na 
Prefeitura de Campinas, para 
sacramentar mais essa ação de 
enfrentamento à pandemia de 
Covid-19.

Servidores 1
A Prefeitura de Jaguariú-

na vai antecipar para maio o 
pagamento da primeira par-
cela do 13º salário dos servi-
dores públicos municipais e 
do Hospital Municipal Walter 
Ferrari. Projeto de lei com a 
medida foi encaminhado à 
Câmara Municipal para dis-
cussão e aprovação dos vere-
adores. Segundo a Secretaria 
Municipal de Administração 
e Finanças, a proposta visa 
valorizar ainda mais o traba-
lho dos funcionários públicos 
da Prefeitura e do Hospital 
Municipal e minimizar even-
tuais dificuldades financei-
ras enfrentadas por famílias 
de servidores devido à crise 
provocada pela pandemia de 

Covid-19 e às restrições de 
circulação impostas pela qua-
rentena.  

Servidores 2
Hoje, o pagamento da pri-

meira parcela é feito no mês 
de aniversário do servidor 
municipal. Os que fazem ani-
versário até maio, recebem 
normalmente pela atual regra 
de antecipação. Com a apro-
vação do projeto, excepcio-
nalmente este ano, os servi-
dores que fazem aniversário 
de junho a dezembro rece-
bem a primeira parcela do 13º 
salário até o dia 31 de maio.

Jaguariúna Solidária
O Programa Jaguariúna 

Solidária da Prefeitura de 
Jaguariúna, realizado pela 
Secretaria de Assistência So-
cial em parceria com a Asso-
ciação Comercial e Industrial 
da cidade, já é um sucesso. O 
programa recebeu diversas 
doações de empresas priva-
das do município. Tudo o 
que foi arrecadado deve aju-
dar famílias que vivem em 
situação de vulnerabilidade. 
Já foram arrecadados apro-
ximadamente 700 kg de ali-
mentos e produtos de higiene 
e limpeza que serão destina-
dos às famílias atendidas 
pela Secretaria de Assistên-
cia Social de Jaguariúna.

 Bastidores do poderPrefeitura agiliza abertura 
de empresas e emite mais 
de 12 mil documentos

 Campinas 

A Secretaria de Pla-
nejamento e Urbanismo 
(Seplurb) emitiu, nos três 
primeiros meses do ano, 
12.372 documentos de 
viabilidades de empresas. 
O procedimento é o pri-
meiro passo para a abertu-
ra de empresas, porque é 
nessa etapa que o empre-
endedor fica sabendo se a 
atividade pretendida pode 
ou não ser desenvolvida no 
local escolhido e, assim, se 
deve seguir, ou não, com o 
processo de registro e li-
cenciamento. Atualmen-
te a Prefeitura já emite o 
documento em 48 horas e 
várias ações estão sendo 
adotadas para que ocorra 
em 24 horas.

A emissão do documen-
to de viabilidade resultou 
na abertura de 2.047 novas 
empresas na cidade, no pri-
meiro trimestre. Segundo a 
Junta Comercial do Estado 
de São Paulo, as abertu-
ras aumentaram 24,5% na 
comparação com o mesmo 
trimestre de 2020. Além 
disso, ocorreram 5.668 
alterações contratuais de 
empresas, quando a análi-
se de viabilidade também 
é exigida.

“Esses números com-
provam que a nossa ini-
ciativa e todo empenho 
da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Urba-
nismo para implantar esse 
programa são um sucesso. 

A emissão de viabilidade 
é um ganho para o empre-
endedor e um sinal de que 
estamos melhorando mes-
mo nessa época difícil que 
atravessamos. É um passo 
importante para atrair in-
vestimentos e gerar em-
pregos na cidade. É uma 
ação que integra nossos 
esforços com o objetivo de 
oferecer bom atendimento, 
atrair novas empresas e re-
duzir a burocracia”, afirma 
o prefeito Dário Saadi.

O documento de viabi-
lidade é parte do Via Rápi-
da Empresarial (VRE), um 
convênio entre a Prefeitura 
de Campinas e a Junta Co-
mercial do Estado de São 
Paulo (JUCESP), para rea-
lização dos procedimentos 
de registro de empresa na 
própria prefeitura, inte-
grando, assim, Junta Co-
mercial, Receita Federal 
e Cadastro Municipal em 
um único processo. Ele 
permite emitir o alvará 
de funcionamento para as 
empresas de modo online, 
com facilidade e rapidez.

O secretário de Plane-
jamento e Urbanismo de 
Campinas, Renato Mesqui-
ta, lembra que o Sistema 
Via Rápida Empresarial 
(VRE) ganhou, no final de 
2020, ferramentas tecno-
lógicas que possibilitaram 
automatizar todas as etapas 
do fluxo de análise de via-
bilidade. Isso foi possível 

com um trabalho que en-
volveu técnicos da Seplurb, 
da Informática dos Muni-
cípios Associados (IMA) e 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Pasta 
que ele comandava na épo-
ca. Com isso, o estoque de 
processos foi zerado já em 
janeiro.

“O VRE, que se encon-
trava emperrado nos últi-
mos anos, avançou com a 
tecnologia agregada, o que 
gerou os excelentes resulta-
dos que estamos vendo ago-
ra”, afirma. As demandas 
de viabilidade, disse, serão 
atendidas em um dia ou até 
mesmo em algumas ho-
ras. Outro ganho virá com 
o programa Aprova Fácil, 
plataforma digital que está 
em fase de implantação. Ele 
irá desburocratizar e simpli-
ficar as análises de aprova-
ção, licenciamento e emis-
são de certidões, trazendo 
transparência, agilidade e 
objetividade nas análises.

Para a secretária de De-
senvolvimento Econômi-
co, Adriana Flosi, a maior 
agilidade na emissão de 
viabilidades é um ganho 
para o empreendedor, que 
pode ter a informação, de 
forma rápida e eficiente, 
sobre a possibilidade de 
instalar seu comércio, ser-
viço ou indústria no local 
desejado. “Isso evita per-
der tempo com a burocra-
cia”, diz.

O Deputado Federal 
Roberto de Lucena (PO-
DEMOS), confirmou nesta 
quinta-feira, 22, o envio de 
duas emendas parlamenta-
res ao município, totalizan-
do o valor de R$1,4 milhão. 
A confirmação foi passada 
ao prefeito, Dr. Zeedival-
do Alves de Miranda, du-
rante visita ao gabinete do 
parlamentar em Brasília. 
O Secretário Municipal de 
Educação, Lins Alves de 
Miranda, acompanhou o 
prefeito durante a visita.

Segundo os ofícios, en-
tregues pessoalmente ao pre-

feito, cada uma das emendas 
tem o valor de R$700 mil. 
Uma das emendas será en-
caminhada por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Regional e deve ser aplicada 
em infraestrutura. A outra, 
também no valor de R$700 
mil, será encaminhada por 
meio da Secretaria Estadual 
da Saúde e deve ser utiliza-
da em custeio das atividades 
da pasta.

O contato com o depu-
tado federal foi possível 
graças ao empenho do Se-
cretário de Municipal de 
Segurança e Trânsito, Cap. 

Ezequiel da Silva. Nas re-
centes semanas o secretá-
rio, inclusive, recebeu a as-
sessora do parlamentar em 
Engenheiro Coelho.

Dr. Zeedivaldo agradece 
as verbas que vem receben-
do de parlamentares desde o 
início de seu mandato. “Es-
sas verbas são muito impor-
tantes para a cidade. Somen-
te assim, com o apoio dos 
deputados federais e estadu-
ais, nós podemos investir na 
cidade. Nossa arrecadação é 
muito modesta e precisamos 
do apoio dos nossos parla-
mentares”, finaliza.

Desde o início da pande-
mia do coronavírus o mer-
cado digital tem sido a es-
perança dos comerciantes 
para continuarem lucrando 
mesmo com as restrições 
adotadas para o combate da 
doença. Em meio a tantas 
mudanças, o e-commerce 
ainda é desconhecido por 
muitos comerciantes e re-
quer preparo.

Pensando em ajudar os 
empresários nogueiren-
ses a vender mais no Dia 
das Mães, a Prefeitura de 
Artur Nogueira, por meio 
do Núcleo de Gestão Es-
tratégica e Projetos de In-
tegração (Nugepi), e em 
parceria com o Sebrae e a 
Associação de Comercian-
tes do município (Acean), 
realiza o curso on-line “Dia 
das Mães Digital”, voltado 
às empresas de comércio e 
serviços. 

Para o Nugepi, duas ten-

DIVULGAÇÃO

 Holambra 

Deputado federal confirma 
envio de R$1,4 milhão em 
verbas para município

Parceria entre Prefeitura, Acean e 
Sebrae promove curso para empresários 
venderem mais no Dia das Mães

Prefeitura distribui kits de 
alimentação escolar no dia 29 de abril

 Engenheiro Coelho 

 Artur Nogueira

Segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo, 
as aberturas aumentaram 24,5% na comparação 
com o mesmo trimestre de 2020

O documento de viabilidade é parte do Via Rápida Empresarial (VRE), um convênio entre a Prefeitura de 
Campinas e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP)

A Prefeitura de Holam-
bra distribui kits de ali-
mentação escolar para os 
estudantes matriculados na 
Rede Municipal de ensino 
na próxima quinta-fei-
ra, 29. São mais de 2.300 
kits para crianças do ber-
çário ao 9º ano do ensino 
fundamental – e também 
para alunos da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 
O objetivo da medida é 
recompor a merenda que 
seria servida nas unidades. 

Os alimentos serão en-
tregues entre 7h30 e 18h 
na unidade em que o alu-
no está matriculado. Não é 
possível realizar a retirada 
em outras datas por conta 
da presença de itens pere-
cíveis na composição do 
kit. Eles devem ser retira-
dos pelo pai, mãe ou res-

ponsável legal do aluno, 
que precisará apresentar 
um documento de identifi-
cação, como RG ou CPF, 
e o Cartão Cidadão do es-
tudante.

Os itens variam de acor-
do com a orientação nutri-
cional para cada faixa de 
idade. Porém, todos os kits 
são compostos por frutas 
e legumes, peito de fran-
go desossado e sem pele, 
itens básicos como arroz, 
feijão, macarrão, sal, óleo 
e leite em pó e, em alguns 
casos, itens complementa-
res como ovos, biscoitos e 
outros artigos.

“É parte de nosso com-
promisso zelar pela segu-
rança alimentar de nossos 
alunos, dando todo apoio 
para que tenham acesso 
aos nutrientes necessários, 

mesmo na ausência da me-
renda escolar”, declara o 
prefeito Fernando Capato.

O diretor do Departa-
mento Municipal de Edu-
cação, Alexandre Moreira, 
destaca que é importante 
amparar o aluno de for-
ma integral. “Nosso papel 
como educadores vai além 
de apenas transmitir con-
teúdo. Precisamos cuidar 
de nossos alunos como um 
todo, procurando colabo-
rar para suprir plenamente 
suas necessidades”, expli-
ca.

Os pais devem apro-
veitar a data para fazer a 
devolução da apostila que 
foi retirada em abril, desde 
que já esteja finalizada, ou 
entregar durante a próxima 
semana na unidade escolar 
de seu filho.

dências são especialmente 
fortes nesse Dia das Mães: 
o comércio on-line e a con-
corrência acirrada. Assim, 
se destaca e vende mais 
quem tiver o melhor domí-
nio no manejo de ferramen-
tas digitais e conhecimento 
de estratégias de venda – 
temas que serão abordados 
no curso on-line. 

“O objetivo do curso 
é festejar a mulher mais 
especial de nossas vidas 
e ainda conquistar novos 
clientes. Essa é mais uma 
janela de oportunidade que 
se abre e permanece até 
o Dia das Mães, segunda 
data mais importante do 
calendário varejista”, des-
taca o Nugepi. 

Curso on-line “Dia das Mães Digital” é voltado às empresas de comércio 
e serviços

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna Solidária arrecada cerca de 700kg de doações
 Jaguariúna 

Sinalização de trânsito no solo é realizada em 
diversos pontos da cidade

ACICO e diretores doam 29 cestas básicas

 Amparo

 Cosmópolis

O Programa Jaguariúna Solidária foi criado pela Prefeitura em 2020, no início da pandemia da Covid-19

O Programa Jaguariú-
na Solidária da Prefeitura 
de Jaguariúna, realizado 
pela Secretaria de Assis-
tência Social em parceria 
com a Associação Comer-
cial e Industrial da cidade, 
recebeu diversas doações 
de empresas privadas do 
município. Tudo o que foi 
arrecadado deve ajudar fa-
mílias que vivem em situa-
ção de vulnerabilidade.

A Nutrivet Fármacia 
Veterinária doou produ-
tos de higiene, limpeza e 
alimentos não perecíveis; 
Takeda Brasil, empresa 
farmacêutica, fez uma 
ação conjunta com os 
funcionários para arreca-
dar alimentos; Motherson 
SMR, por meio de um 
grupo de colaboradores 

da empresa, formou um 
time de voluntários para 
a arrecadação.

Com essas ações, foram 
arrecadados aproximada-
mente 700 kg de alimen-
tos e produtos de higiene 
e limpeza que devem ser 
destinados às famílias 
atendidas pela Secretaria 
de Assistência Social de 
Jaguariúna.

A secretária municipal 
de Assistência Social, An-
drea Lizun, ressalta quem 
recebe esse auxílio da Pre-
feitura são cadastradas na 
secretaria. “Mas é impor-
tante dizer que quem esti-
ver precisando deve entrar 
em contato com o CRAS, 
Centro de Referência de 
Assistência Social, de re-
ferência para passar por 

avaliação social”, explica 
a secretária.

Jaguariúna Solidária
O Programa Jaguariúna 

Solidária foi criado pela 
Prefeitura durante a pan-
demia da Covid-19 com o 
objetivo de obter doações 
de empresas parceiras e da 
sociedade civil para am-
pliar o atendimento às fa-
mílias em situação de vul-
nerabilidade do município. 
Quem quiser colaborar 
pode entregar as doações 
no Centro Dia do Idoso 
(Praça Basaglia, 497, Jd. 
Zeni) e na Associação Co-
mercial e Industrial de Ja-
guariúna (Rua Júlia Bue-
no, 651, Centro). Ambos 
funcionam de segunda a 
sexta-feira das 8h às 16h.

A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Ur-
bano de Amparo executou 
nesta semana a sinalização 
de trânsito no solo na rua 
do Hospital Santa Casa 
Anna Cintra e em frente 
ao Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME). 

No distrito Três Pontes, a 
equipe do departamento 
de obras da Prefeitura tam-
bém realizou melhorias na 
sinalização de trânsito no 
bairro da Barra, atenden-
do uma demanda antiga da 
população.

A sinalização de trânsi-

to nas ruas ajuda na organi-
zação do trânsito em Am-
paro e na segurança todos 
os motoristas e pedestres 
da cidade. Essa ação faz 
parte de um conjunto de 
melhorias no trânsito que 
serão realizadas nos próxi-
mos meses na cidade.

A Secretaria de Pro-
moção Social e o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Cosmópolis recebe-
ram mais doações de ces-
tas básicas. Desta vez, 
quem realizou a doação 

foi a Associação Comer-
cial Industrial Cosmópo-
lis (ACICO) e seus dire-
tores.

No total, foram do-
adas 29 cestas básicas 
que serão entregues para 

pessoas em situação de 
vulnerabilidade no muni-
cípio. O objetivo das ar-
recadações de alimentos 
é combater os reflexos 
socioeconômicos causa-
dos pela pandemia.

Arrecadação deve ajudar famílias em situação de vulnerabilidade

DIVULGAÇÃO

Trabalho realizado nesta semana

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna de mãos dadas: Projeto abraçado pelos comerciantes de 
Jaguariúna, que, juntando as mãos, buscam a oportunidade de melhorar 
seus ganhos durante a pandemia do coronavírus. O projeto, que não tem 
custo nenhum para o comerciante, deve sortear um cliente que compra no 
comércio local com um Iphone 12, na caixa, lacrado.
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Com o passar das sema-
nas em que o estado de São 
Paulo segue com as regiões 
em bandeira vermelha e os 
comerciantes paulistas se-
guem se perguntando como 
farão para conseguirem 
equilibrar suas contas. Os 
negócios permanecem fe-
chados em decorrência das 
medidas preventivas estabe-
lecidas pelo plano do Gover-
no Estadual para combater 
a disseminação do novo co-
ronavírus. Com isso os em-
preendedores passam a criar 
expectativas sobre como a 
economia do estado se com-
portará no momento em que 
uma reabertura dos comér-
cios locais ocorrer. Por outro 
lado, há também aqueles que 
já lutam por um processo de 
flexibilização já agora para 
que possam lucrar com as 
importantes datas comemo-
rativas que se aproximam. 

Durante a última semana 
representantes do setor do 
comércio se reuniram com o 
governador João Dória para 
discutir a atual situação no 
estado e buscar que as coisas 
mudem para uma situação 

melhor para todos. Mesmo 
compreendendo a grave situ-
ação em que a saúde pública 
do estado se encontra com as 
altas taxas de ocupação das 
UTIs dedicadas para pacien-
tes com Covid-19, é neces-
sário pensar alguma forma 
de garantir o sustento para 
todas as famílias que depen-
dem do setor do comércio. 

Para mais de 60% dos 
micros e pequenos empre-
endedores não possuem 
expectativas positivas acer-
ca do período da retomada 
econômica para o estado, 
segundo pesquisa DataFo-
lha. O presidente do Sindi-
cato das Micro e Pequenas 
Indústrias do Estado de São 
Paulo, Joseph Couri, os nú-
meros obtidos pela pesquisa 
realizada pela DataFolha 
apenas demonstram de for-
ma quantificada todos os 
efeitos da crise sanitária que 
o Brasil enfrenta. Com a 
pouca esperança da popula-
ção sobre a possibilidade de 
que até o meio do ano gran-
de parte da população bra-
sileira esteja vacinada e po-
dendo retornar as ruas para 

consumir, empreendedores 
começam a se planejar para 
uma realidade dura ao longo 
dos próximos meses.

Esta cobrança por uma 
flexibilização da economia, 
se dá claramente por con-
ta da baixa expectativa por 
parte dos empreendedores e 
também dos consumidores 
de que a vacinação ocorra 
mais rapidamente ao longo 
dos próximos meses ou de 
que a oferta de leitos de UTI 
se normalize. Agora o que já 
se vislumbra são aqueles que 
começam a cogitar a neces-
sidade de uma pequena flexi-
bilização já no momento atu-
al como que uma espécie de 
contenção de danos no setor. 

Há toda uma parcela de 
empreendedores que não 
conseguem ver seus negócios 
se sustentarem na internet ou 
que os modelos de negócios 
não podem existir no meio 
virtual, lhes restando apenas 
na situação atual a opção de 
aguardar pela retomada e ir 
tentando de alguma forma 
minimizar os prejuízos para 
que no momento da retoma-
da tudo possa ser, mesmo 

que lentamente, recuperado. 
Para setor considerados 

não essenciais, seguir por 
mais dois meses de portas 
fechadas poderá significar 
a falência de muitos em-
preendedores que não po-
derão se aproveitar de uma 
retomada rápida e de uma 
economia aquecida. Inde-
pendentemente de qualquer 
planejamento de injeção de 
credito ou de qualquer tipo 
de programa social que o 
poder público pense para 
fortalecer a economia e o 
comércio para o período 
pós-pandemia, é necessário 
garantir minimamente que 
estes empreendedores si-
gam atuando para que após 
toda a siituação da Covid-19 
ser superada eles ainda pos-
suam seus negócios para to-
carem em frente. 

Nesta mesma pesquisa, 
mais de 50% dos entrevista-
dos pelo instituto demonstra-
ram a crença de que o número 
de desempregados no Brasil 
deverá seguir crescendo ao 
longo dos próximos meses. 
Com isso se nota que o setor 
do comércio e aqueles que o 

compõem se preparam para 
um período muito duro ain-
da em 2021 antes que se co-
mece a sentir qualquer efeito 
positivo na economia. Mui-
tos já começam a descartar a 
possibilidade de se ver ainda 
em 2021 números semelhan-
tes aos apresentados pelo 
comércio brasileiro antes do 
início da pandemia.

Com uma taxa de 14,5% 
de desempregados o Brasil 
já se encontra atualmente 
dentre os 20 países do mun-
do com o maior número de 
desempregados. Segundo 
projeções do Fundo Mone-
tário Internacional, ainda em 
2021 o país deverá passar 
a ser um dos 15 países do 
mundo com maior taxa de 
desemprego. Já no estado de 
São Paulo o IBGE registrou 
a maior média de desem-
prego da história do estado 
com 13,9% da população em 
situação de desemprego. Os 
números de São Paulo ainda 
estão longe de serem os pio-
res do Brasil em que alguns 
estados atingiram quase 20% 
de taxa de desemprego, mas 
demonstram a gravidade da 

situação ao se notar que é o 
pior percentual desde que os 
números passaram a ser re-
gistrados.

Dentre especialistas do 
setor econômico também 
há aqueles que defendam 
que com a retomada do pa-
gamento contínuo do auxí-
lio emergencial se poderá 
vivenciar uma melhora da 
economia com a população 
consumindo mais com essa 
injeção de recursos. Muitos 
veem que sem a injeção dos 
recursos a economia nacio-
nal deverá seguir sofrível e 
sem fôlego suficiente para se 
recuperar rapidamente. 

O trabalho informal tam-
bém foi duramente afetado 
ao longo do ano de 2020. A 
parcela da população que tra-
balhava sem vínculo direto 
com empresas ou com seus 
clientes se viu cada vez mais 
sem condições de desempe-
nhar suas funções. Esta par-
cela da população também 
necessitará esperar para que 
se compreenda como que 
correrá o futuro econômico 
brasileiro e paulista durante 
o resto do ano de 2021. 

Retomada da economia Edilaine Alves
Analista de Crédito e Cobrança 

Eip Cred

A pandemia provoca-
da pelo novo coronaví-
rus trouxe uma série de 
reflexões para todos nós 
empreendedores. Fomos 
pegos de surpresa por uma 
situação, totalmente, im-
previsível. 

Nossas “supostas” cer-
tezas caíram por terra e de 
repente nos vimos perdi-
dos em meio a incertezas, 
isolamento social, más-
caras e muitas atividades 
suspensas. A realidade 
é que o mundo mudou e 
nós estamos tendo que nos 
reinventar para nos man-
termos no mercado. 

As transformações são 
imensas e abrangem não 
só o mercado de traba-
lho, mas sim, a sociedade 
como um todo. Sabemos 
que os efeitos da pande-
mia ainda não acabaram. 
A Organização Mundial 
de Saúde calcula que seja 
necessário pelo menos 
mais um ano para que 
todos os cidadãos sejam 
vacinados contra o novo 

coronavírus e isso não sig-
nifica voltar ao modelo de 
“vida normal” que tínha-
mos. O ponto de partida 
é ter consciência que o 
mundo pós-pandemia será 
diferente, setores inteiros 
terão que se reinventar 
para sobreviver. Cabe à 
sociedade e às organiza-
ções mudarem suas visões 
para se adaptarem à nova 
realidade que vai surgir 
nos próximos meses.

“Uma crise como essa 
pode mudar valores”, diz 
Pete Lunn, chefe da uni-
dade de pesquisa compor-
tamental da Trinity Colle-
ge Dublin, em entrevista 
ao Newsday. “As crises 
obrigam as comunidades 
a se unirem e trabalharem 
mais como equipes, seja 
nos bairros, entre funcio-
nários de empresas, seja 
o que for… E isso pode 
afetar os valores daqueles 
que vivem nesse período 
— assim como ocorreu 
com as gerações que vive-
ram guerras”.

A crise financeira de-
corrente da pandemia por 
si só será um motivo para 
que as pessoas revejam 
seus valores, hábitos de 
consumo, crenças e valo-
res. “O coronavírus trou-
xe para o contexto dos 
negócios e para o contex-
to pessoal a necessidade 
de rever as prioridades”. 
“Consumir por consumir 
saiu de ‘moda’”, escre-
ve no site O Futuro das 
Coisas Sabina Deweik, 
mestre em comunicação 
semiótica pela PUC e 
pesquisadora de compor-
tamento e tendências. “Se 
antes em uma organiza-
ção gerava resultados fi-
nanceiros, persuadindo, 
incentivando o consumo, 
aumentando a produção e 
as vendas, hoje não fun-
ciona mais”, diz Sabina. 
Hoje, se faz necessário, 
pensar no valor concedi-
do as pessoas, entender 
que com o advento da 
pandemia acentuou-se o 
medo e a ansiedade nas 

pessoas e entender que 
algumas mudanças ocor-
ridas no momento atual 
vieram para ficar. Exem-
plo disso é o Home Offi-
ce (trabalho e casa), uma 
tendência que já vinha 
sendo adotada por algu-
mas empresas e profissio-
nais liberais, com a pan-
demia empresas dos mais 
diversos portes passaram 
a adotar esse modelo de 
trabalho. As lives explo-
diram, principalmente no 
Instagram e firmaram um 
modelo de vendas, que até 
então, ainda era tímido na 
internet. Os lojistas que 
até então, só se valiam do 
espaço físico para ven-
der, tiveram que aprender 
fazer lives, desenvolver 
parcerias com outros em-
preendedores “antes cha-
mados de concorrentes”, 
e inventar formas criati-
vas para apresentar seus 
produtos. E, com tantas 
mudanças, ocorrendo em 
uma velocidade tão rápi-
da só há uma saída: Bus-

car conhecimentos! 
Qualquer empreende-

dor que pretenda se man-
ter e continuar crescendo  
no mercado, precisará 
aprender a lidar com a di-
versidade de ferramentas 
tecnológicas que podem 
ser necessárias ao seu ne-
gócio, independentemente 
do seu ramo de atividade. 
Se antes, muitas empresas 
já apostavam no marke-
ting digital, agora então, 
tornou-se essencial ter es-
tratégias e ações para im-
pulsionar seus negócios e 
sobreviver nesse novo mo-
mento.

O desenvolvimento 
de habilidades comporta-
mentais também será um 
diferencial, uma vez que 
o trabalho, a partir dos 
meios digitais, exige cer-
tas posturas, tais como o 
autocontrole, foco, maior 
cuidado na comunicação, 
organização, criatividade, 
dentre outros.

Buscar Mentorias é 
um ótimo caminho para 

se adequar ao novo e per-
manecer no mercado. . O 
mentor, com mais conhe-
cimento sobre determina-
da área, auxilia o mento-
rado, um empreendedor 
que deseja desenvolver 
a sua empresa. A função 
da mentoria é o desen-
volvimento constante do 
mentorado por meio do 
compartilhamento de ex-
periências. Entenda que 
a mentoria irá te ajudar a 
alcançar as suas metas de 
maneira mais específica, 
já que os conselhos do 
mentor serão focados em 
seus objetivos com base 
em seu negócio.

Reforçando mais uma 
vez, o mundo mudou e a 
forma que as empresas 
conquistarão seus futu-
ros clientes também. Não 
existe fórmula mágica ou 
receita para se habituar 
ao novo normal daqui pra 
frente. O que trará bons 
resultados será investir em 
conhecimento!

E aí você está preparado?

Necessidade de conhecimento pós-pandemia
Iraci Fernandez

Psicóloga e Psicopedagoga Clínica e Organizacional
NDP Consultoria Empresarial Ltda  19-99744-1356
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Todos nós consumi-
dores recebemos mensa-
gens diárias de ofertas de 
serviços de telemarketing 
em nossos celulares, men-
sagens essas por ligações 
telefônicas, SMS, What-
sapp, oferecendo serviços 
e cobrando pagamentos de 
contas ou até de contratos. 
Essas ligações trazem in-
cômodos a todas às pesso-
as, pois são cobranças que 
extrapolam o bom senso e 
a razoabilidade.

Quantas vezes a pessoa 
está trabalhando, ou diante 
de um sério compromisso 
e o seu celular não para de 
tocar, sendo esta chamada 
de uma empresa que está 
fazendo uma determinada 
cobrança, sendo esta co-
brança legal ou ilegal, mas 
a insistência é tanta que 
deixa qualquer um irritado 
e sem paciência. 

Diante disso foi cria-
do o “NÃO ME LIGUE”, 
instituído pela Lei nº 
13.226/2008 – agora atu-
alizado pela Lei nº 17.334 
/2021 de autoria do Depu-
tado Estadual por São Pau-
lo - Jorge Caruso – MDB.

A legislação aprovada 
na Assembleia Legislativa 
de São Paulo tem por fina-
lidade de proteger a priva-

cidade dos consumidores 
paulistas que não desejam 
ser incomodados com 
ofertas de telemarke-
ting.

A nova lei em 
vigor prevê ain-
da que, além 
dessas ligações 
indesejadas e 
inoportunas , 
incluindo nelas 
as automáticas 
ou robocalls, as 
empresas que fa-
zem esses tipos de 
serviços não pode-
rão enviar mensagem 
por SMS ou por aplica-
tivos, via WhatsApp, por 
exemplo, buscando o ti-
tular da linha ou terceiro. 
As empresas também não 
poderão fazer ligações ou 
enviar mensagens com o 
objetivo de fazer cobran-
ça de qualquer natureza.

A Lei nº 17.334, de 09 
de março de 2021, é clara 
nesse sentido de bloqueio 
do recebimento dessas li-
gações de telemarketing, 
vejamos o texto sintetiza-
do da lei em questão. 

Dá nova redação ao ar-
tigo 1º da Lei nº 13.226, de 
7 de outubro de 2008, que 
institui no âmbito do Esta-
do de São Paulo o cadastro 

para 
bloqueio do r e c e b i -
mento de ligações de tele-
marketing

“O GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO 
PAULO:

Faço saber que a As-
sembleia Legislativa de-
creta e eu promulgo a se-
guinte lei:

Artigo 1º - O artigo 1º 
da Lei nº 13.226, de 7 de 
outubro de 2008, fica al-
terado na seguinte confor-
midade:

“Artigo 1º - Fica insti-
tuído, no âmbito do Estado 

de São Paulo, o cadastro 
para bloqueio do recebi-

mento de ligações de 
telemarketing.

§ 1º - Compre-
ende-se como 
telemarketing, 
para efeito 
dessa lei, a 
p r o m o ç ã o 
de vendas de 
produtos e 
serviços por 
telefone, bem 

como serviços 
de cobrança de 

quaisquer natu-
rezas, não impor-

tando, para efeito da 
presente lei, seja o tele-
marketing realizado dire-
tamente por funcionários 
da empresa, por terceiros 
contratados, por grava-
ções ou qualquer outro 
meio.

§ 2º - Constituem práti-
cas de telemarketing:

1. as chamadas telefô-
nicas realizadas buscando 
o titular da linha;

2. as chamadas telefô-
nicas buscando terceiro, 
ou quem atender a ligação, 
que não seja o detentor da 
linha;

3. as chamadas no te-
lefone por meio de apli-
cativos associados àquela 

linha de telefone;
4. o envio de mensagens 

(SMS) ao telefone onde há 
a linha em funcionamento 
ou envio de mensagens de 
aplicativos associados à li-
nha de telefone.

§ 3º - Incorre nas pena-
lidades a serem aplicadas, 
de forma solidária, quando 
da inobservância da lei:

1. a empresa proprie-
tária dos bens, serviços e 
direitos;

2. a empresa ou parti-
cular contratados pela em-
presa descrita no item 1;

3. as empresas ou parti-
cular, descritos nos itens 1 
e 2, com sede ou domicílio 
em qualquer Estado da Fe-
deração.

§ 4º - Vetado - Artigo 2º 
- Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação.” - 
Palácio dos Bandeirantes, 
09 de março de 2021

Com destaque para o 
inciso 3º do paragrafo 2º, 
que coloca como práti-
ca de telemarketing “as 
chamadas no telefone por 
meio de aplicativos as-
sociados àquela linha de 
telefone”, pois com isso 
também alcança as mensa-
gens enviadas pelo What-
sapp e o SMS, desta forma 

o consumidor tem a ga-
rantia de que não será im-
portunado, mas para isso 
o consumidor deve fazer 
o cadastro de sua linha te-
lefônica no site do Procon 
sendo de que a fiscaliza-
ção do PROCON irá exigir 
o cumprimento. Empresas 
que desrespeitarem esse 
direito à privacidade serão 
multadas.

A regra, que atinge em-
presas que atuam em todo 
o país, vale para ligações 
ou mensagens feitas dire-
tamente por funcionários 
da empresa, por terceiros 
contratados, por gravações 
ou qualquer outro meio.

Para fazer o bloqueio 
das ligações e mensagens, 
deve acessar o através do 
site da Fundação Procon/
SP, com o link: https://blo-
queio.procon.sp.gov.br/#/, 
é permitido até cinco li-
nhas telefônicas de sua 
titularidade, podendo ser 
fixo ou celular.

É importante estarmos 
atentos para essas cobran-
ças que são vedadas pela 
nossa legislação, e se você 
está recebendo esses tipos 
de cobranças, faça vale o 
seu direito. 

Por hoje é só, e se cui-
dem!!!!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Como proceder quando o consumidor recebe ofertas 
indesejadas de telemarketing na sua linha telefônica 

Direitos e deveres
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Todo ano empresas 
(PJ) e pessoas físicas 
(PF) precisam declarar 
o Imposto de Renda. 
Apesar de milhares de 
brasileiros realizarem 
essa ação anualmen-
te, poucos sabem que é 
possível destinar parte 
desse imposto para pro-
jetos sociais e, assim, 
contribuir com o desen-
volvimento do país.

Para que você saiba 
como destinar parte do 
seu Imposto de Renda 
ou de sua empresa para 
projetos sociais, seguem 
abaixo alguns pontos 
importantes.

Quem pode fazer essa 
ação?

A destinação de par-
te do imposto pode ser 
feita tanto por pessoas 
físicas quanto jurídicas. 
Entretanto, só podem 
participar pessoas físi-
cas que realizam o mo-
delo completo da Decla-
ração de Ajuste Anual 
do IRPF e pessoas jurí-
dicas que têm o IRPJ tri-
butado pelo Lucro Real.

Independente de 
quem realiza essa des-
tinação, é importante 
ressaltar que não há ne-
nhum tipo de ônus, ou 
seja, o valor do imposto 
não sofre nenhuma al-
teração. O benefício é 
realmente enviar parte 
desse dinheiro para uma 
entidade que auxilia de 

alguma forma a popula-
ção

Quanto pode ser 
destinado para os 
projetos?

Uma pessoa física 
pode doar até 6% do 
valor do imposto até o 
final do ano para que a 
dedução seja feita em 
sua próxima declaração. 
Caso ele faça a doação 
depois do encerramento 
do ano, é permitido doar 
no máximo 3% do im-
posto.

Já a pessoa jurídica 
pode destinar 1% de seu 
imposto para projetos 
sociais. O cálculo do va-
lor da destinação é fei-
to automaticamente no 
preenchimento da DIR-
PF. Então, basta aces-
sá-lo para saber quanto 
você pode destinar.

Quais instituições 
podem receber parte do 
imposto?

A destinação de parte 
do imposto para projetos 
sociais se iniciou com 
a vigência do Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente em 1990 (Lei nº 
8.096/90). Mas, hoje ins-
tituições de outras áreas 
também podem receber 
esse benefício, além de 
projetos sociais aprova-
dos por programas e leis 
de incentivos do governo.

Chamo a atenção nes-
te artigo para o Hospital 

de Amor em Barretos 
que é uma referência na-
cional para o tratamento 
de câncer, e que as doa-
ções vindas de PJ podem 
somar por diferentes 
meios em até 8% (Lei de 
Incentivo à Cultura, Via 
Conselho Municipal, da 
Criança e Adolescente, 
Pronon e Pronas).

Como destinar parte de 
seu imposto?

Destinar parte de seu 
imposto não é uma tare-
fa difícil, mas é preciso 
realizar a ação com aten-
ção para garantir que os 
recursos vão chegar ao 
local que você espera. 
Caso você doe até o final 
do ano, pode depositar o 
valor na conta do fundo 
escolhido e solicitar um 
recibo ao fundo.

Quando for realizar 
a declaração do impos-
to, vá em “Relação de 
Pagamentos e Doações 
Efetuados” e clique em 
“Código 40 – Doações – 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente”. Lá, insira 
o nome do fundo, CNPJ 
e valor da doação.

Ao destinar parte do 
Imposto de Renda para 
projetos sociais, você 
vai contribuir com o de-
senvolvimento de várias 
pessoas e, consequente-
mente, do país. Então, 
que tal realizar essa ação 
nesse ano?

Eles medem de 0,3 a 3 
milímetros, têm uma apa-
rência nada simpática, e o 
estrago que causam é ain-
da mais feio. Os fitonema-
tóides, que, no agro, são 
chamados simplesmente 
de nematóides, são vermes 
que atacam as raízes das 
plantas e causam grande 
prejuízo à produtividade, 
em lavouras de algodão, 
soja e milho. Três espécies 
nativas do cerrado atacam 
especialmente o algodão. 
Por ordem de ocorrência, 
a Pratylenchus brachyurus, 
também conhecida como o 
nematóide das lesões, com 
85% de ocorrência no Oes-
te da Bahia, a Meloidogy-
ne incognita, chamada de 
nematóide das galhas, com 
37%, e a espécie Renifor-
mis (Rotylenchulus reni-
formis), que tem este nome 
porque, quando na fase 
adulta, tem a forma de um 
rim, ocupa o terceiro lugar 
no pódio de incidência nas 
áreas produtivas, com 14%. 

Apesar de muito fre-
quente, o Pratylenchus não 
é o nematóide que causa 
os maiores danos. Já o ne-

matóide das galhas é uma 
baita dor de cabeça, pelo 
seu potencial de prejuízos. 
Como se já não bastasse 
isso, agora, os técnicos do 
Programa Fitossanitário, 
em parceria com a Embra-
pa Algodão e a Fundação 
Bahia, estão de olho numa 
outra espécie de nematói-
de das galhas, que, até en-
tão, era desconhecido no 
Brasil, e foi descoberto por 
volta 2012, na Carolina do 
Norte (EUA). No ano pas-
sado, o parasita foi encon-
trado também em lavouras 
de Minas Gerais. 

Segundo o fitopato-
logista Fabiano Perina, 
pesquisador da Embrapa 
lotado em Luís Eduardo 
Magalhães, e integrante do 
convênio Embrapa- Aba-
pa- Fundação Bahia, o que 
se pretende descobrir é se 
o verme também está pre-
sente nas terras do cerrado 
baiano. “Não que eles te-
nham migrado para aqui 
através de algum vetor. A 
grande descoberta que é 
que eles já existiam, não 
se sabe há quanto tempo, 
mas eram desconhecidos”, 

conta Perina. 
O achado mineiro acon-

teceu porque, em muitas 
fazendas, nas quais se usa-
va a variedade resistente 
ao nematóide das galhas, a 
IMA 5801 B2RF, o proble-
ma continuava a aparecer. 
Agora, os pesquisadores 
estão verificando as áreas 
que usam esta variedade, 
para ver como elas estão 
se desenvolvendo. Se não 
estiverem dando conta do 
recado, pode ser um sinal 
de que outras populações 
dessa – supostamente nova 
– espécie de nematóide 
estão presentes por lá. A 
tecnologia se tornou, por-
tanto, uma “sentinela”. 

As galhas causadas 
pelos nematóides são de-
formidades que lembram 
tumores nas raízes das 
plantas, e comprometem 
o desenvolvimento delas. 
“Deduziu-se, então, que 
não era a IMA5801 que já 
não tinha eficácia, mas um 
outro tipo de parasita, da-
quele mesmo gênero, que 
escapava ileso à tecnolo-
gia”, conta Perina. 

De acordo com Antônio 

Carlos Araújo, coordena-
dor do Programa Fitossa-
nitário da Abapa, dos 18 
integrantes da equipe do 
Programa Fito, formada 
por agrônomos e técnicos 
agrícolas, 16 estão dedica-
dos à pesquisa nematoló-
gica neste momento. São 
eles que fazem a coleta 
de amostras de solo, que 
seguem para serem anali-
sadas na Fundação Bahia. 
“Com isso, se pode fazer 
o diagnóstico durante a 
safra, um trabalho que só 
é possível graças à colabo-
ração dos agricultores, que, 
proativamente, abrem suas 
fazendas para a pesquisa 
científica. Hoje, existe uma 
preocupação especial em 
descobrir evidências deste 
novo nematóide de galhas 
aqui no cerrado baiano”, 
afirma Antônio Carlos.   

 Prevenindo os 
nematóides 

Uma vez que a infesta-
ção ocorre, zerar sua ocor-
rência é praticamente im-
possível. “O que podemos 
fazer é investir numa con-
vivência controlada com a 

doença, como faz um pa-
ciente com problemas de 
pressão sanguínea ou dia-
betes. Ele tem de monitorar 
sempre e adotar medidas 
para manter os índices sob 
controle”, compara Perina. 

Essas medidas, segun-
do o fitopatologista, são 
uma combinação de méto-
dos químicos, biológicos, 
genéticos e culturais. Os 
químicos e biológicos são 
feitos através de nematici-
das, sejam princípios ati-
vos moleculares, aplicados 
no tratamento industrial de 
sementes ou diretamente 
no solo, ou, no caso bioló-
gicos, fungos e bactérias. 
Os métodos genéticos se 
referem ao uso de plantas 
resistentes, e os culturais 
são os relativos às práti-
cas agronômicas. “Quanto 
mais simplificada é a ma-
triz produtiva, pior. É pre-
ciso haver diversidade no 
sistema. Por isso, a rota-
ção de culturas é essencial 
sobretudo quando alterna 
plantas de cobertura, como 
determinados tipos de cro-
talárias ou brachiarias, que 
são más hospedeiras ou 

antagonistas aos nematói-
des”, explica Fabiano Pe-
rina. 

A vertente cultural do 
manejo integrado de pragas 
inclui as decisões do produ-
tor acerca das áreas a serem 
cultivadas e, principalmen-
te, a limpeza das máquinas. 
“Há, pelo menos, três es-
pécies de nematóides que 
são nativas e frequentes no 
cerrado, e, aqui na região, 
pelo menos uma ataca a 
soja. Vieram para cá de ca-
rona em máquinas agrícolas 
oriundas de outros estados. 
As máquinas são veículos 
de contaminação e disse-
minação também entre as 
fazendas, ou mesmo entre 
os diferentes talhões de uma 
mesma propriedade rural. 
Por isso, é muito importante 
fazer a sua limpeza antes do 
uso. Uma medida simples e 
eficaz”, conclui Perina. 

Fonte: https://www.
grupocultivar.com.br/no-
ticias/nova-especie-de-ne-
matoide-das-galhas-esta-
-na-mira-dos-tecnicos-da-
-abapa-embrapa-algodao-
-e-fundacao-bahia 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Imposto de renda: como fazer doações? 

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

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

Bom dia!!! Hoje traremos um artigo sobre um novo “tipo” de NEMATÓIDE que vem atacando a cultura de soja. Essa espécie 
é diferente das conhecidas atualmente e está atacando uma variedade de soja que é resistente a nematóides. 
Lembrando que estamos na época de coleta de amostras de solo para preparo do solo para a próxima safra como também para 
a manutenção das culturas perenes. Caso necessite de informações entre em contato, trabalhamos com laboratório de análises 
de solo e outros materiais e o ponto de coleta é em Jaguariúna. Vamos ao artigo. Boa leitura e até a próxima edição. 

Nova espécie de nematóide das galhas está na mira dos técnicos 
da Abapa, Embrapa Algodão e Fundação Bahia 
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Morungaba EC, Buenópolis FC, Centro Esportivo 
JBM e a difícil expectativa do retorno

Categorias de base do Guarani 
FC aguardam retorno das 
atividades em Morungaba

Felipe testa positivo para Covid, e 
isolamento adia chegada à Ponte

Os gestores do Morun-
gaba E C, do Buenópolis 
F C e do Centro Esporti-
vo JBM estão aguardando 
ansiosamente a possível 
reabertura de seus estabe-
lecimentos e vivem a ex-
pectativa de poder retornar 
gradativamente com suas 
atividades esportivas partir 
do dia 1º de maio. Cientes 
que deverão seguir todos 
os protocolos de seguran-
ça, higienização, distan-
ciamento social e evitar 
aglomerações, convivem 
diariamente com a neces-
sidade de ter que reabrir as 
portas após meses de para-
lização para poder pagar as 
contas que chegam ao final 
de cada mês, assim como 
os demais comerciantes. 

Os gestores esportivos 
da Estância de Morungaba 
sabem que nada será como 
antes devido à pandemia, 
às perdas irreparáveis e os 
danos que ela causou, mas 
também sabem da neces-
sidade de reabrir o quanto 
antes para não baixar as 
portas e encerrar as ativi-
dades definitivamente. Os 
dirigentes esportivos estão 
se reunindo regularmente 
com o objetivo de progra-

Milhares de garotos por 
todo o mundo aguardam 
ansiosos pelo retorno às 
suas atividades esportivas 
e com os jovens que com-
põem o futebol de base do 
Guarani FC e em Morun-
gaba não é diferente, onde 
aproximadamente 100 de-
les com idades entre 10 e 
14 anos estão realizando 
atividades em suas cida-
des, muitas vezes dentro 
da própria casa. Infeliz-

mente essa difícil realida-
de chamada Covid-19 que 
assombra a humanidade 
acaba prejudicando mui-
tos desses jovens que tem 
o sonho de se tornarem 
atletas profissionais e jun-
tamente com essa dura re-
alidade prejudica também 
muitos profissionais que 
trabalham com crianças e 
jovens, assim como profes-
sores, técnicos, preparado-
res físicos, treinadores de 

goleiros, coordenadores, 
entre muitos outros. 

De acordo com o de-
creto estadual, muitas ati-
vidades poderão retornar 
com restrições, segurança, 
higienização e distancia-
mento social, sendo assim, 
existe a esperança de uma 
retomada gradativa dos 
treinamentos a partir do 
dia 3 de maio e posterior-
mente o retorno dos jogos 
da 1ª União Cup. 

A chegada do lateral-di-
reito Felipe à Ponte Preta, 
que estava prevista para 
esta quinta-feira, precisou 
ser adiada.

Liberado pelo Grêmio 
para defender a Macaca 
por empréstimo até o fim 
da Série B, o jogador tes-
tou positivo para Covid-19 
e vai cumprir o período de 
isolamento em Porto Ale-
gre antes de se apresentar 
ao novo clube. O elenco 
do Grêmio passou recen-
temente por um surto de 
Covid.

Felipe, de 21 anos, co-
meçou a apresentar sinto-
mas no começo da semana 
e realizou um teste rápido 
que detectou a contamina-
ção por coronavírus. O jo-
gador fez um outro exame 
nesta quinta-feira e aguarda 

o resultado.
Ainda assim, pelos pro-

tocolos adotados pela Ponte, 
o lateral terá de fazer a qua-
rentena de 10 dias a partir 
do início dos sintomas, in-
dependentemente do resul-
tado do novo teste. A expec-
tativa é que ele se apresente 
entre quarta e quinta-feira 
da semana que vem.

A situação, segundo o 
clube campineiro, não vai 
atrapalhar a inscrição de 
Felipe no Campeonato Pau-
lista. O prazo para registro 
de novos jogadores termina 
em 30 de abril, mas existe a 
possibilidade de a Macaca 
regularizar a documentação 
à distância.

A chegada de um late-
ral-direito era prioridade 
na Ponte, já que Apodi é 
o único jogador de ofício 

para a posição. É o segun-
do nome indicado direta-
mente pelo executivo de 
futebol da Macaca, Alar-
con Pacheco - o primeiro 
foi o atacante Niltinho. Fe-
lipe também já foi utiliza-
do do lado esquerdo.

As conversas entre os 
clubes acontecem há quase 
duas semanas, mas o Grêmio 
tinha pedido para que a Pon-
te esperasse diante da neces-
sidade de utilizar Felipe nos 
jogos contra o Independiente 
del Valle, pela Libertadores, 
por conta do surto de Co-
vid-19 que atingiu o elenco.

Cria da base do Grê-
mio, já entrou três vezes 
em campo na atual tempo-
rada e em 2020 atuou por 
empréstimo no Brasil-RS, 
onde participou de 24 par-
tidas. (GE.com)

Esporte Morungabense

Prof. Julio 
do Vadu

mar o tão esperado retor-
no e organizarem compe-
tições em parceria, onde 
juntos poderão recomeçar 
os trabalhos, receber os 
esportistas e os torcedo-
res no estádio Fioravante 
Frare, no estádio Leonar-
do Frare e no Centro Es-

portivo JBM, pois mais do 
que nunca será necessário 
o apoio de todos os cola-
boradores, direta e indire-
tamente.

O estádio do Morun-
gaba Esporte Clube está 
pronto e a manutenção é 
diária, apenas aguardan-

do o momento certo para 
retornar com os jogos aos 
finais de semana. O com-
plexo esportivo JBM está 
passando por pequenas 
melhorias, mas estará apto 
a receber os praticantes de 
atividades esportivas em 
suas quadras de grama sin-

tética, academia e piscina 
a partir de 1º de maio se 
for permitido. Atualmen-
te quem está em situação 
delicada é o Buenópolis 
Futebol Clube, pois vive 
uma outra realidade e está 
passando por uma gran-
de reestruturação que teve 

início em março de 2020 e 
ainda está longe de termi-
nar, porém a diretoria acre-
dita que até final de junho 
ou começo de julho o clu-
be poderá receber alguns 
jogos.

A incerteza da reaber-
tura e o medo da conta-
minação coloca em risco 
o futuro dessas três belís-
simas “praças esportivas”, 
mesmo a medicina mos-
trando que o esporte é um 
forte aliado ao combate ao 
covid-19, corretamente as 
pessoas ficam com mui-
to receio de retomar suas 
atividades físicas, sendo 
que uns se cuidam demais 
e outros se cuidam de me-
nos. Enfim, a pura verdade 
é que todos precisam tra-
balhar, os comércios pre-
cisam reabrir e ninguém 
sabe ao certo o que fazer, 
ou seja, a única certeza 
que temos é que somente 
sairemos desta situação 
horrível quando todos es-
tiverem vacinados e imu-
nizados.
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Grupo UniEduK inicia Curso 
Técnico em Enfermagem em Jaguariúna

Há uma semana o 
Grupo UniEduK iniciou 
o Curso Técnico em En-
fermagem em Jaguariúna 
com Aula Inaugural rea-
lizada no Campus III da 
UniFAJ - Interclínicas, 
oportunidade na qual os 
alunos foram recebidos 
pela Pró-Reitora Acadê-
mica do Grupo UniEduK, 
Professora Maria Cristina 
Traldi e pela Coordenado-
ra Pedagógica dos Cursos 
Técnicos do Grupo UniE-
duK, Professora Sílvia 
Raizza Prado. Neste dia, 
os alunos conheceram as 
instalações da Interclíni-
cas onde deve ser desen-
volvido grande parte do 
curso, assim como tive-
ram uma explanação das 
atividades e do desenvol-
vimento do curso que tem 
duração de 18 meses.

O Técnico em Enfer-
magem é o profissional 

que auxilia a equipe de 
enfermagem em diversas 
atividades em clínicas ou 
hospitais, tais como: pres-
tar assistência a pacientes, 
realizar coleta de exames 
e dosagem de medicação, 
atuar no controle e pre-
venção de doenças, ajudar 
a planejar atividades da 
área, entre outros.

“A enfermagem é uma 
profissão que vem ganhan-
do espaço nos últimos 
anos. A expansão e a me-
lhoria das redes hospitala-
res têm demandado cada 
vez mais a presença des-
ses profissionais. Fatores 
como envelhecimento da 
população e o aumento dos 
serviços de cuidado em 
domicílio também contri-
buem para o aquecimento 
da área”, afirma a Coor-
denadora dos Cursos Téc-
nicos do Grupo UniEduK, 
Professora Silvia Prado.

12

educação

O Técnico em Enfermagem 
é o profissional que auxilia 
a equipe de enfermagem 
em diversas atividades em 
clínicas ou hospitais

O principal objetivo do 
Grupo UniEduK em ofer-
tar Cursos Técnicos é au-
mentar a oferta de oportu-
nidades educacionais para 
a população regional por 
meio de cursos de forma-
ção profissional, os quais 
permitam a qualificação 

para o trabalho.
Lembrando que o Cur-

so Técnico do Grupo 
UniEduK pode ser inicia-
do por alunos que já con-
cluíram o ensino médio, 
ou, pelo menos, cursam 
o 2º ano do ensino mé-
dio. As matrículas para o 

Curso Técnico em Enfer-
magem seguem até o dia 
30/04/2021 diretamen-
te no site grupounieduk.
com.br. 

Lembre-se de acompa-
nhar o Grupo UniEduK 
no Instagram @grupou-
nieduk para saber todas as 
novidades. 

Aula Inaugural realizada no Campus III da UniFAJ - Interclínicas

DIVULGAÇÃO
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Fabi Franco
Consultora de imagem e 
Personal Stylist 

Adoro o mundo 
digital e, de uma 

forma leve e 
descontraída, 

compartilho as 
minhas descobertas 

diárias adepta da 
vida equilibrada 

aonde a positividade 
faz parte do meu dia-

a-dia

“

“

7 dicas para fortalecer a imunidade

Eu não sou a mulher maravilha. Você é?

Com a chegada do outono é muito importante fortalecer a imunidade para evitar gripes, resfriados, 
inflamação na garganta e sinusite. Com uma pequena mudança de hábitos é possível prevenir essas 
doenças e melhorar o sistema imunológico do nosso organismo. 
O nosso sistema imunológico é um conjunto de células, proteínas, tecidos e órgãos que nos 
defendem de agentes externos como, vírus e bactérias, mas se ele não tiver uma manutenção 
adequada, a imunidade fica baixa e basta uma  chuvinha com ventos mais forte para  nos derrubar. 

1 - Consuma mais vitaminas naturais 
Acerola, limão, abacaxi e kiwi são ricos em vitamina C. Já os vegetais verdes escuro são fontes de 
vitamina E. Peixe atum, sardinhas e salmão ricos em Ômega 3. 

2- Confie nas especiarias e remédios naturais
Temperos como açafrão da terra e cúrcuma são como remédios naturais,  anti-inflamatórios e 
antixoxidantes. O gengibre elimina bactérias nocivas e aumenta as defesas do corpo. Cebola e 
alho além de dar um sabor especial a comida são  agentes antibactericida,  anti-inflamatórios e 
antifúngicos.

3 - Tome um pouco de sol todos os dias
Na parte da manhã até às 10h ou depois das 16h, o sol é a principal fonte de vitamina D que é 
fundamental para o fortalecimento dos ossos.

4 - Beba água regularmente 
Parece óbvio, mas nas estações mais frias tomamos menos água. A hidratação é fundamental para 
o bom funcionamento do organismo e o ideal é dois litros por dia. Chás e sucos não contam. 

5 - Pratique exercícios físicos 
A prática de atividade física reduz o estresse e aumenta a produção de anticorpos. Mesmo em casa, 
você pode fazer no mínimo trinta minutos por dia usando uma cadeira, elástico, corda ou o peso do 
próprio corpo.

6 - Cuide do seu sono
Durma de 6h à 8h por noite. Se não for possível, descanse o corpo e a mente o máximo que 
conseguir.

7 - Reduza o consumo de alimentos industrializados 
Fast-food e comidas congeladas como lasanha e pizza contém uma quantidade excessiva de 
conservantes e outras substâncias prejudiciais à saúde que  podem provocar infecções no 
organismo e baixam a imunidade do corpo. 

A mulher maravilha, uma heroína criada pela Marvel, 
em certos momentos é motivo de orgulho para o poder 
feminino, mas na prática não dá para romantizar. 
Lindezas, muitas de nós temos que trabalhar fora, 
limpar, cozinhar, educar, cuidar, pagar contas, estudar e 
se arrumar. Essa rotina é muito intensa.
Por que a mulher é tão sobrecarregada de tarefas? A 
sociedade não cobra nenhuma responsabilidade dos 
homens em relação a essas tarefas.
Eu vejo homens sendo aplaudidos porque lavam a 
louças, cozinham ou cuidam dos filhos. A grande maioria 
pensa que ele está ajudando a sua parceira, quando na 
verdade ele não está fazendo mais que sua obrigação 
porque a responsabilidade não é só da mulher.
Estamos longe de ser a mulher maravilha do cinema, 
não porque nos falte competência, mas sim por falta de 
sensibilidade. Já está na hora de homens assumirem o 
seu papel não só profissional mais o familiar.
A mulher vem sendo trucidada por suas tarefas e sendo 
totalmente responsabilizada pelos filhos e pela casa. Os 
homens conseguem dedicar 100% seu tempo a carreira 
profissional e, quando  chegam em casa, o almoço e o 
jantar estão prontos com os filhos educados, de banho 
tomado e alimentados.  
Não somos a mulher maravilha, somos mulheres que 
amam suas famílias e até seus companheiros, mas também queremos evoluir em nossas carreiras 
profissionais.

“Preciso de dinheiro para me vestir bem”
Na verdade, você precisa de autoconhecimento. Não é 
sobre o valor que você pode pagar e sim como você se 
enxerga.

“Preciso ter muitas peças”
Você não precisa ter muitas peças, somente as 
peças certas que atende o seu biotipo e o seu 

estilo.

“Preciso seguir todas as tendências”
Você não precisa seguir todas as 

tendências, apenas as que fazem sentido 
pra você e pertence ao seu estilo.

“Vou perder muito tempo escolhendo os looks” 
Na verdade você precisa apenas de uma hora por semana 
para montar os looks da próxima semana. 

“Como é lindo acordar de manhã se vestir-se de si mesma 
e ser feliz. Com  tantos padrões impostos pra nós pela 
sociedade e a mídia, parece ser difícil ser agente mesma 
não é mais possível”

Com a chegada da nova estação não 
é apenas o vestuário que muda, você 
também precisa de um corte de cabelo 
para acompanhar seu novo visual. 
As tendências de cortes de cabelo no 
outono e inverno trazem um visual mais 
elegante e tons mais intensos. 
Uma das principais tendências é o LONG 
BOB que pode ser repicado, desfiado em 
camadas ou geométrico. Esse corte pede 
uma franja para deixar o visual mais 
elegante. 
Pra quem gosta de um cabelo mais 
longo no inverno, pode optar por cortes  
desfiados ou repicados, sem tirar o 
comprimento. As franjas também são 
bem vindas nestes cortes. 
No universo feminino existe uma grande 
variedade de cortes, porém os cortes 

mais pedidos nos salões de beleza são o clássico CHANEL e o moderno 
LONG BOB. Para quem ama o CHANEL vale experimentar os mais 
compridos, com pontas projetadas para frente e franja.
Os cortes retos sem camadas e com franjas na altura da sobrancelha ou 
do nariz também são uma forte tendência em 2021. Já para quem tem o 
cabelo cacheado, a tendência é volume e as camadas. O comprimento 
deve atingir no máximo o meio das costas para o cabelo ganhar um efeito 
uniforme sem  pesar a raiz  e ter uma proporção equilibrada. 

Cortes de cabelo que são tendência em 2021

Se você conseguir passar 
o mês sem os sintomas da 
TPM pode se considerar 
uma mulher de sorte, 
porque aproximadamente 
80% das mulheres sofrem 
com desconforto físico e 
psicológicos em intensidade 
variável, causando um grande 
mal-estar durante o período. 
Mas afinal de contas, o que é 
tensão pré-menstrual? 
Tensão pré-menstrual é 
um conjunto de sintomas 
físicos e psicológicos que 
acontece antes do período 
da menstruação. Ele pode 
iniciar cerca de sete dias 
antes da menstruação, mas 
algumas mulheres relatam 
que os incômodos aparecem 
até 10 dias antes do fluxo. 
A duração dos sintomas da 
TPM não é igual para todas 
as mulheres. Para algumas, 
os sintomas acabam quando 
o fluxo se inicia. Para outras, 
a luta continua até o final do 
fluxo, prorrogando esse mal 
estar físico e mental.

Quais são os sintomas? 
Físico:

Dores de cabeça 
Inchaço 
Sensação de fadiga 
Dores no corpo 
Sonolência 
Aumento de peso 
Seios inchados e doloridos 
Fome excessiva
Falta de apetite 
Acne
 
Psicológicos
Irritabilidade 
Tristeza ou depressão
Tensão
Ansiedade 
Insônia 
Raiva sem razão 
Baixa autoestima 
Sentimentos violentos 
Dificuldade de concentração 

Além da diferença de 
intensidade dos sintomas, 
existem também tipos de 
TPM. Essa classificação é 
baseada no sintoma mais 
relevante durante o período. 
Tipo A - Intensificação da 
ansiedade
Tipo C - Aumento da 
compulsão alimentar, 
geralmente acompanhada 

de dores de cabeça.
Tipo D - A mulher tende a 
apresentar sintomas de 
depressivo, pensamentos 
perturbadores e autoestima 
baixa.
Tipo H – Relacionada 
Retenção de líquidos, que 
provoca inchaço pelo corpo 
ganho de peso e sensibilidade 
na região das mamas. 
Tipo O - A mulher apresenta 
outros sintomas, como 
desconforto intestinal, dores 
generalizadas e náusea.

É importante falar sobre a 
produção de hormônios que 
acontece no organismo em 
tempo real e que pode ser 
afetada por vários fatores. Não 
existe um padrão exato, o que 
significa que uma mulher pode 
ter um conjunto de sintomas 
em um mês e outro grupo de 
sintomas no mês seguinte.

Porque as mulheres são 
afetadas com a tensão pré-
menstrual?
As alterações hormonais 
são indicadas como as 
principais causas da tensão 

pré-menstrual. Em nosso 
organismo os sistemas 
se comunicam e parece 
haver uma influência nos 
hormônios sexuais femininos, 
como estrogênio sobre o 
sistema nervoso central.

Como evitar a TPM 
A nossa produção de 
hormônios é formada por 
vários fatores, entre eles, 
estilo de vida e alguns hábitos 
ajudam a manter o organismo 
em equilíbrio, evitando a 
TPM. Pratique exercícios 
físicos, diversas pesquisas 
comprovam que a prática da 
atividade física contribui para 
aliviar os sintomas.
Evite alimentos estimulantes, 
como café, chá mate e 
refrigerante. Eles prejudicam 
o sono, consequentemente 
acentuam a insônia, um dos 
sintomas da TPM.
Recorra a chás diuréticos 
como valeriana, erva doce 
e maracujá. Evite resolver 
conflitos nesses dias. Faça 
algo que lhe proporciona 
prazer. Não tome decisões 
importantes por esses dias.

Tensão pré-menstrual

Mitos sobre a moda

Criatividade 
Planejamento 
Autoconfiança 

Coragem 
Persistência 
Resiliência 

O que é preciso para 
se tornar uma empreendedora 

de sucesso?
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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:

HILTON DE FRANÇA VIANA e DAYA-
NE SOARES DE OLIVEIRA. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, técnico em eletrô-
nica, divorciado, nascido em SÃO LUÍS, 
MA, no dia 05 de novembro de 1988, resi-
dente e domiciliado na Rua Pedro Maion, 
Nº 259, Parque Florianópolis, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de ROSEANA DE FRAN-
ÇA VIANA. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, enfermeira, divorciada, nascida em 
BRASÍLIA DE MINAS, MG, no dia 29 
de julho de 1984, residente e domiciliada 
na Rua Santo Marmirolli, Nº 842, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de MANOEL OLIVEIRA DA SILVA e de 
DELVAIR SOARES DA SILVA. 

CARLOS HENRIQUE DE GODOI e 
ANA CAROLINA DE MORAES SAL-
LES. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em CAMPI-
NAS, SP, no dia 14 de junho de 1991, re-
sidente e domiciliado na Av. Pacífico Mo-
neda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de LEANDRO RIBEIRO JESUS 
DE GODOI e de SANDRA APARECIDA 
DE MATOS GODOI. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, funcionária pública muni-
cipal, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 01 de abril de 1994, residente 
e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de JOSÉ LUIZ DE MORAES SALLES 
e de CLEUSA MARISA DE MORAES 
SALLES. 

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

JAGUARIÚNA, 22 de abril de 2021.


