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Prefeitura de Artur Nogueira 
doa terreno para OAB e garante 
economia de R$16 mil ao ano

Cybelar reforça credibilidade em oferecer 
conforto aos seus clientes

Momento de festa e alegria 
para a advocacia de 
Jaguariúna

Jaguariúna é palco 
de mais uma história 
de sucesso

Sucesso: trabalho de confiança 
e qualidade resulta em 
expansão no mercado

Nesta semana os amantes do Jaguariúna Rodeo Festival receberam a notícia de que o evento está confirmado para este ano de 2021. O Rodeo ocorre nos dias 26 e 27 de 
novembro e 03 e 04 de dezembro.                  Página 3

O prefeito Lucas Sia (PSD) 
assinou, nesta semana, o docu-
mento que doa um terreno para 
construção de uma sede própria 
da subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) em 
Artur Nogueira. A doação tra-

rá economia aos cofres públi-
cos, visto que o Poder Execu-
tivo era encarregado de pagar 
mensalmente um aluguel de 
R$1.379,34 para manter o órgão 
na cidade.

 Página 5

A 232ª Subseção de Jaguariúna da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) comemorou na tarde de quinta-fei-
ra, 23, a inauguração da Pedra Fundamental da Casa da 
Advocacia e Cidadania da OAB do munícipio. A abertura 
oficial do evento foi realizada pelo presidente da seccional 
da OAB de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva Santos.
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A Cybelar está há mais de 
45 anos no mercado oferecen-
do os melhores produtos nas 

linhas de móveis, eletrodo-
mésticos, eletroportáteis, te-
lefonia, ar e ventilação, bele-

za, brinquedos e muito mais.
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Jaguariúna Rodeo Festival 
confirma edição 2021

O local está localizado na Área Institucional 1-A da Quadra “A” Residencial Manhattan

As contas da Prefeitura de Jaguariúna de 2019 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo.  O parecer favorável  
foi dado no dia 21 de setembro. As contas de 2018 e 2017 da Administração também já haviam sido aprovadas pelo órgão de fiscalização.              Página 3

No ano passado, o evento 
foi suspenso por conta da 
pandemia da Covid-19
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

JÚLIO CÉSAR COSTA/G1

Contas de 2019 da Prefeitura de 
Jaguariúna são aprovadas pelo TCE
Além da aprovação pelo TCE, as contas da Prefeitura também receberam a nota A, a mais alta, 
no índice CAPAG do Tesouro Nacional, do governo federal

https://www.netellinternet.com.br/
https://grupounieduk.com.br/
https://eipcred.com.br/
https://clube.fm/campinas/
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Apesar de o setor de eventos ter se 
adequado ao momento de pandemia 
de covid-19, trabalhando no formato 
digital e híbrido, é sabido que o pre-
sencial ainda é o mais eficaz e que 
resulta em movimento de empregos e 
fluxo financeiro mais expressivo.

Com o avanço da vacinação em São 
Paulo, o mercado de entretenimento, 
eventos e cultura acaba sendo impac-
tado positivamente. Quase que a cada 
semana nas últimas quatro, o Governo 
do Estado de SP vem anunciando an-
tecipações do calendário de vacinação.

Sem dúvida nenhuma essa agili-

dade impacta em todos os mercados 
e claro, de maneira mais forte e im-
portante no mercado de entretenimen-
to, eventos e cultura tendo em vista 
que se trata de um setor que respira 
relações presenciais e vive os eventos 
como shows, congressos, feiras de ne-
gócios, festas, convenções, lançamen-
tos etc.

Ainda que o mercado tenha se ade-
quado ao momento trabalhando no for-
mato digital e híbrido, é sabido que o 
presencial ainda é o mais eficaz e que 
resulta em movimento de empregos e 
fluxo financeiro mais expressivo.
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COBERTURA

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

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

Tomaz de Aquino Pires*

Na planta original da funda-
ção da Vila Bueno de 1894 apa-
rece registrada a Praça Berlim, 
à beira do Rio Jaguari, entre as 
ruas XV de Novembro e Floria-
no Peixoto. Os limites do bairro 
são traçados pela Rua Joaquim 
Bueno e lado oposto, Rio Ja-
guari. Pela rua XV de Novem-
bro e, lado oposto Córrego Ber-
lim que deságua no Jaguary. O 
Cel. Amâncio construiu ali , em 
1894, um dos onze primeiros 
casarões logo após o córrego, 
na Rua Cândido Bueno, 423, es-
quina com a Rua General Car-
neiro. O córrego, hoje canaliza-
do, está logo após o alto viaduto 
onde passa o Trem Turístico. 
Vimos seu nome no semanário 

“A Comarca” nos idos de 1918. 
O casarão, projeto de Guilher-
me Giesbrecht foi habitado pri-
meiramente pelo próprio enge-
nheiro ferroviário alemão. Isto 
contava, por volta de 1960, aos 
jovens estudantes, o conceitu-
ado Juiz-de-Paz, grande cava-
lheiro, homem lido, autodidata, 
músico, Sr. Plínio Poltronieri, 
muito elegante em seu terno de 
linho branco e de gravatinha 
borboleta preta. Nascido proxi-
mamente daquela época, dizia 
que o nome do bairro, possi-
velmente fora uma homenagem 
ao competente projetista. Esta 
primeira casa foi vendida pelo 
Coronel ao imigrante italiano, 
Sr. Ulisses Masotti. Este enco-

mendou aos pedreiros frentistas 
a construção de seu brasão “U. 
M.”na frente dela. Ela serviu 
como sua residência particu-
lar e sede da Casa Comercial 
Bueno e Ferreira, inaugurada 
em17/09/1897. Ali foi montado 
o 1º cartório da cidade, do qual 
ele era tabelião. Segundo a obra 
de Suzana Barreto Ribeiro “Ja-
guariúna – no curso da história” 
nela aconteceu a 1ª eleição do 
Distrito de Paz de Jaguary, em 
março de 1898. O cartório fun-
cionou ali até 1923 e foi cenário 
de muitas votações. Por sorte o 
histórico e artístico prédio so-
breviveu, tornou-se Restaurante 
chamado Casarão Imperial. Foi 
Biblioteca Municipal. Em fren-

te à Praça Berlim, morou Fran-
cisco Fernandez Corrêa Vianna, 
chefe do Partido Republicano 
na década de 10. Foi Sub-Pre-
feito. Na chácara do Viana ha-
via grande casarão e na margem 
do rio, ele montara uma roda 
d’água que impulsionava um 
moinho de beneficiar arroz, mi-
lho onde havia comércio de ce-
reais. A Comarca de 12/10/1916 
relata o nascimento da Orques-
tra Musical Berlim, com tardes 
e noites de confraternização e 
dança no bairro. A Praça Ber-
lim foi cenário de intensa vida 
esportiva e social da Vila. Nela 
realizavam-se inúmeras e corri-
das de cavalo desde 1902/1928, 
memoráveis partidas de “foo-

t-ball”. No bairro havia noites 
de música e dança. Neste bairro     
inaugurou-se o Estádio “Auro 
Soares de Moura Andrade” 
(1953), sede do União Esporti-
va Jaguariense, que, mais tarde, 
se tornou o Jaguar Tênis Clube, 
quando se fundiu com o clube 
social “Sociedade Amigos de 
Jaguariúna” (1968). Na Praça 
Berlim acabaram as corridas de 
cavalo, os esportes, as torcidas 
uniformizadas e as bandas. Em 
1949 mudou-se o nome da Pra-
ça Berlim para Praça Pe. Gui-
lherme Bruchhäuser. Abando-
nada, acabou a praça também!!! 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Bairro Berlim, memórias e história

João Rodrigues*

Dentro de poucos dias co-
meçaremos a discutir o Plano 
Diretor de Jaguariúna para os 
próximos 10 anos,  PPA – Pla-
no Plurianual para os próximos 
4 anos, LDO – Lei de Diretri-
zes Orçamentárias e a LOA – 
Lei Orçamentária Anual para 
o próximo ano, é o planeja-
mento de curto e médio prazo 
que o cidadão, o empresário/
empreendedor e em especial 
os Líderes da cidade precisam 
participar, para que possamos 
responder as seguintes pergun-
tas: Que cidade temos? Que ci-
dade queremos? 

É o futuro que estará sendo 
debatido e discutido na Câ-
mara Municipal de Jaguariúna 
planejamento, estabelecer as 
prioridades e o dinheiro desti-
nado para cada um dos planos 
e ações previstas para melhoria 
de vida de nossa população, por 
isto é muito importante neste 
momento, que os líderes, infor-
mem, convidem, convoquem 
os cidadãos para participar e 

dar sua opinião e de forma co-
laborativa possamos construir 
uma Jaguariúna melhor para 
TODOS.

Como morador da cidade sei 
que estes assuntos, pouco che-
gavam ao nosso conhecimento, 
porém o mundo evoluiu e isto 
nos possibilita nos dias de hoje 
ter acesso a informação de qua-
lidade, para que possamos fa-
zer parte do processo deste pla-
nejamento que tanto impactará 
o dia a dia de nossa família.

Muitas vezes recebo comer-
ciantes informando que em Ja-
guariúna as pessoas são bair-
ristas, não colaboram, não se 
unem, que só reclamam, e sem-
pre passo a eles informações 
relevantes sobre nossa cidade 
e cases onde as pessoas se uni-
ram em prol do bem comum, 
gerando excelentes resultados, 
além de explicar aos mesmos 
que hoje grande parte de nos-
sos comerciantes vieram de ou-
tras cidades, não fazendo sen-
tido algumas das reclamações.

Neste ano uma prova grande 
de como essa união poder ge-
rar um impacto super positivo 
para a economia de nossa cida-
de, foi o Projeto Jaguariúna de 
Mãos Dados, capitaneado pela 
empresária Edilaine Alves, da 
EIPCRED, uma empresa de Co-
brança e Consultoria, que teve o 
apoio da Associação Comercial 
e Industrial de Jaguariúna, e que 
teve uma adesão de mais de 300 
comerciantes locais, todos co-
nectados em prol da retomada 
da economia, através de uma 
campanha que sorteou um Ipho-
ne 12, um Vale Compras e di-
versos brindes oferecidos pelos 
próprios comerciantes, mais de 
80 mil vendas foram realizadas, 
gerando um impacto econômico 
muito positivo em nossa cidade.

Baseado nesta experiência 
de sucesso, podemos concluir 
que podemos através de líde-
res, influenciar outras pessoas 
em prol de uma causa, gerando 
melhoria e bem estar a toda uma 
cidade, se isto foi feito, é sinal 

que juntos podemos fazer muito 
mais pela nossa comunidade.

Nossa cidade é repleta de 
grandes líderes, muitos ainda no 
anonimato, muitos ainda tími-
dos em se destacar e influenciar 
o seu grupo de relacionamento, 
porém é chegado o momento de 
eles aflorarem e se destacarem, 
pois a causa é nobre e justa, o 
futuro de nossa cidade.

A capacitação destes novos 
líderes, começa a ser feita em 
várias frentes, pois os líderes 
com cases de sucesso, já estão 
sendo convidados a exporem de 
forma digital (devido a pande-
mia), porém em poucos dias de 
forma presencial grandes nomes 
do mercado estarão se apresen-
tando em Jaguariúna e Região, o 
primeiro deles será Ciro Bottini, 
que dia 30 de setembro se apre-
senta na Palestra Vendalogia, e 
você poderá conhecer suas técni-
cas, seu jeito de vender de forma 
descontraída e objetiva, porém 
que geram resultados incríveis 
para seu negócio.

Quando um grande profissio-
nal desta magnitude se apresen-
ta em nossa cidade, ele fala do 
tema que foi contratado, porém 
para quem é Lider, perceberá 
que a questão da postura do líder 
fica evidenciada, pois dá dicas 
de como se comunicar, como se 
postar, como influenciar e como 
ser um líder realizador. O que nos 
causou tristeza e espanto no início 
da pandemia, que foi a questão 
de não podermos estar presente, 
se tornou algo incrível e de lon-
go alcance, com eventos sendo 
transmitidos online para milhares 
de pessoas, então fique ligado e 
anote os principais pontos.

Um Líder só se torna Líder, 
quando ele consegue influen-
ciar pessoas! Você já está pre-
parado para ser este Líder em 
sua cidade?

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 
Negócios – Empreendedor do 
Bem

O líder que agrega

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
https://gazetaregional.com.br/
https://www.instagram.com/jornalgazetaregional/
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Jaguariúna Rodeo Festival confirma edição 2021
De acordo com a organização, público deve que apresentar a carteira de vacinação que comprove 
ter tomado duas doses contra a Covid-19

No ano passado, o evento foi suspenso por conta da pandemia da Covid-19

Contas de 2019 da Prefeitura de Jaguariúna são aprovadas pelo TCE 

Jaguariúna é palco de mais uma história de sucesso

Nesta semana os 
amantes do Jaguariúna 
Rodeo Festival recebe-
ram a notícia de que o 
evento está confirmado 
para este ano de 2021. O 
Rodeo ocorre nos dias 26 

e 27 de novembro e 03 e 
04 de dezembro.

“Estamos confiantes e 
entusiasmados com a volta 
dos eventos, que simbo-
lizam, além da retomada 
econômica, o encontro e a 

celebração da música e do 
entretenimento ao vivo”, 
comenta um dos organiza-
dores do rodeio tradicional 
na região, Gui Marconi.

O quadro de artistas que 
deve atrair o público ainda 

não foi divulgado, mas a 
organização garante que 
será ‘fantástico’. Quem 
já comprou ingresso, este 
é válido para o mesmo 
dia correspondente. Ou 
seja, se você comprou 

para a primeira sexta-feira 
(17/09), o ingresso é váli-
do para a primeira sexta da 
nova data (26/09) e assim 
para os demais dias.

O evento será realiza-
do no mesmo local em 

que ocorreram as demais 
edições. Poderá participar 
quem apresentar compro-
vante de imunização com-
pleta contra a Covid-19 – 
a expectativa é receber até 
30 mil pessoas.

As contas da Prefeitu-
ra de Jaguariúna de 2019 
foram aprovadas pelo Tri-
bunal de Contas do Esta-
do (TCE) de São Paulo. 
O parecer favorável foi 
dado no dia 21 de setem-

bro. As contas de 2018 e 
2017 da Administração 
também já haviam sido 
aprovadas pelo órgão de 
fiscalização. 

Segundo o secretário 
municipal de Negócios 

Jurídicos, Fabiano Ur-
bano, a aprovação das 
contas da Prefeitura de 
Jaguariúna “chancela as 
boas práticas de admi-
nistração e gestão fiscal 
adotadas na atual gestão 

municipal”, o que reflete 
em bons serviços para a 
população.

Além da aprovação 
pelo TCE, as contas da 
Prefeitura também rece-
beram a nota A, a mais 

alta, no índice CAPAG 
do Tesouro Nacional, do 
governo federal. O índi-
ce avalia diversos aspec-
tos das finanças públicas 
e a capacidade de paga-
mento dos estados e mu-

nicípios de todo o País. 
Isso significa que Jagua-
riúna está com as contas 
em ordem e tem capaci-
dade para pagar os seus 
compromissos financei-
ros em dia.

O sonho de ter um ne-
gócio próprio é comparti-
lhado por mais brasileiros 
do que o sonho de fazer 
carreira em uma empresa: 
31,7% contra 19,5%. É o 
que diz a pesquisa Global 
Entrepreneurship Moni-
tor (GEM).

Apesar de não ter sido 
um sonho e sim uma 
oportunidade, Aline Fer-
nanda Paulo abriu seu 
próprio negócio no cen-
tro de Jaguariúna, com 
sócios, mas hoje é a úni-
ca proprietária do Açaí 
Fruta Bella. Sua história 
como empresária come-
çou em Artur Nogueira, 
mas como não prosperou, 
ela chegou a Jaguariúna e 
hoje comemora uma his-
tória de três anos.

O Açaí está localiza-
do na Av. Lauro de Car-
valho, 943, no centro, e 
foi muito bem aceito pe-
los jaguariunenses. Mas, 
como todo empresário de 
sucesso, Aline já passou 
por alguns perrengues. 

Pouco tempo após a 
inauguração da loja, o 
Açaí foi assaltado cinco 
vezes no período de seis 
meses, fazendo a empre-
sária até pensar em desis-
tir. Os assaltos ocorreram 
com a loja fechada e com 
a loja aberta. Em ambas 
as situações, prejuízos em 
dinheiro.

“Na primeira vez foi 
com a loja aberta e um 

prejuízo de quase um mil 
reais em dinheiro; na se-
gunda, levou dinheiro 
do caixa que tinha quase 
R$300; e o terceiro assal-
to também foi com a loja 
aberta. Na quarta vez o 
assaltante agiu no período 
em que a loja estava fe-
chada quebrando a trinca 
da porta – este foi apre-
endido pela Polícia. Na 
quinta vez a porta de vidro 
foi quebrada e ele entrou 
no caixa e levou a gaveta 
do caixa embora (que ti-
nha R$8). A ação levou 27 
segundos e deu um preju-
ízo de mais de um mil re-
ais”, relembra.

Pensando em fechar as 
portas, muitas pessoas e 
clientes mandaram men-
sagens de carinho e apoio 
para que ela não desistis-
se. Ela não desistiu e hoje 
comemora três anos de 
sucesso.

Aline oferece aos seus 
clientes a experiência de 
um local instagramável 
– aquele local onde os jo-
vens gostam de fazer foto 
- moderno e aconchegan-
te. Oferece qualidade de 
atendimento e diversidade 
de cardápio alguns sabo-
res de sorvete, 14 sabores 
de açaí e quase 80 acom-
panhamentos.

“Com um lugar boni-
to, produto e atendimento 
bom, não tem como dar 
errado. Por isso, eu priori-
zo isso aqui”, afirma.

Tudo que construiu é 
motivo de muita alegria, 
pois a trajetória é árdua. 
”Ter seu próprio negócio é 
muito difícil, mas também 
muito satisfatório”.

Pandemia
Apesar de todas as 

incertezas do período, 
Aline diz que não tem do 

que reclamar do primeiro 
ano de pandemia. “Não 
queria que fosse desse 
jeito, lógico, mas voltei 
com o delivery com for-
ça total”, conta.

Aline já trabalhava com 
o delivery, mas não era seu 
forte. “Com a pandemia 
atingi muitas pessoas que 
nunca tinham vindo aqui. 

Até mesmo agora que as 
coisas estão voltando ao 
normal eu continuo forte 
com o delivery”.

Com essa explosão, a 
empresária precisou con-
tratar mais uma colabora-
dora. “Meu maior medo 
era mandar alguém embo-
ra. Como eu iria escolher 
quem mandar embora? 

“Trabalhamos muito. 
Eu fiquei uns cinco meses 
sem faltar nenhum dia na 
loja. Da hora que abria até 
a hora que fechava”, re-
lembra Aline.

A expectativa para a 
retomada está positiva. 
Ela acredita que o fim de 
ano deve ser muito prós-
pero.

Estar com as portas abertas e em plena ascensão é uma vitória para a empresária que já passou por diversos desafios 
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https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Prefeitura doa terreno para OAB e garante 
economia de R$16 mil ao ano

Prefeitura reforma Posto de Saúde da Família

Com Covid-19, prefeito se afasta 
do cargo por 15 dias e vice assume

Executivo paga aluguel mensal de R$1.379,34 para manter a subseção da OAB na cidade

 Artur nogueira

 Pedreira

 Campinas

rmc
5

O prefeito Lucas Sia 
(PSD) assinou, nesta se-
mana, o documento que 
doa um terreno para cons-
trução de uma sede própria 
da subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) em Artur Nogueira. 
A doação trará economia 
aos cofres públicos, visto 
que o Poder Executivo era 
encarregado de pagar men-
salmente um aluguel de 
R$1.379,34 para manter o 
órgão na cidade. 

Sia (PSD) destaca que 
a mudança economizará 
cerca de R$16.552,08 por 
ano à Prefeitura. “O novo 
prédio, por meio da Casa 
da Advocacia e Cidadania, 
atenderá nossos munícipes 
com ainda mais qualida-
de e conforto, garantindo 
acesso e defesa para pes-

soas que muitas vezes não 
conseguem chegar a um 
advogado. Economia aos 
cofres públicos, com me-
nos R$16mil de aluguel 
anual, e cuidado com nos-
so município”, ressalta.

Cerimônia de 
lançamento da pedra 
fundamental 

Ainda na tarde desta 
terça-feira, 21, quando 
foi realizada a doação, foi 
a cerimônia de lançamen-
to da pedra fundamental 
para dar início à constru-
ção do novo prédio. Além 
do prefeito, compuseram 
a frente de honra o vice-
-prefeito Davi Fernandes 
(PSDB); a chefe de ga-
binete Mayra Barbosa; 
a tesoureira da subseção 
Dra Maria Aparecida da 

Silva Barboni; além do 
Dr Caio Augusto Silva 
dos Santos, presidente da 
OAB do Brasil, seção São 
Paulo; Dra Carmen Jose-
fina Maciel, presidente 
da subseção de Artur No-
gueira; Dr Pedro  Ricar-
do Boareto, conselheiro 
seccional da OAB-SP; 
Dr João Procópio das Ne-
ves, vice-presidente da 
subseção do município; 
Dra Maria Aparecida da 
Silva Barboni, tesoureira 
da subseção de Artur No-
gueira; e o vereador Beto 
Baiano (Republicanos).

Na ocasião, Sia afirmou 
ainda que a subseção da 
OAB em Artur Noguei-
ra possui profissionais de 
excelência em seu grupo 
de associados. “Com a 
doação desse terreno, te-

DIVULGAÇÃO

As secretarias munici-
pais de Saúde e de Obras 
e Vias Públicas da Pre-
feitura de Pedreira estão 
coordenando as obras de 
reforma do Posto de Saú-
de da Família “São Rafael 
Arcanjo”, localizado no 
Conjunto Habitacional 
Aparecida Ignês Ceco-
nello Camilotti. Este pos-
to atende moradores dos 
bairros Jardim Marajoara, 
Shigueo Kobayashi, Jar-
dim Emília, Rainha da Paz 
e Jardim Ipê e, por hora, 
os moradores estão sendo 
atendidos na Central Mu-
nicipal de Saúde. 

“Toda população que 
utiliza os serviços des-
ta unidade deve procurar 
a Central de Saúde onde 

estão localizadas as no-
vas instalações para os 
atendimentos. Pedimos 
a compreensão dos mo-
radores dos bairros, pois 
está reforma é necessária 
para garantir a qualidade 
no atendimento e presta-
ção de serviços”, informa 
a secretária de Saúde Ana 
Lúcia Nieri Goulart.

A secretária ainda 
lembra que as pessoas 
que não disponibilizam 
de transporte devem ligar 
para a Central de Atendi-
mento ao Cidadão, tele-
fone 156, e comunicar a 
necessidade. Desse modo 
a Secretaria Municipal de 
Saúde disponibilizará um 
veículo para atender este 
paciente.

Ao todo, devem ser 
investidos 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 à população”, 
conta o prefeito Hamilton 
Bernardes Junior.

O prefeito de Campi-
nas, Dário Saadi, foi in-
ternado no hospital Vera 
Cruz/Casa de Saúde nesta 
quinta-feira, 23, para reali-
zação de exames. Ele deve 
passar a noite no hospital 
em um leito de enfermaria. 

O prefeito, diagnosticado 
com Covid-19, sentiu can-
saço ao longo do dia e, por 
isso, houve a decisão pela 
internação. Boletins médi-
cos serão divulgados pela 
direção do hospital a partir 
de amanhã pela manhã. 

Em razão da internação 
por Covid-19, o prefeito 
Dário Saadi pediu afas-
tamento do cargo por 15 
dias. O vice-prefeito Wan-
derley de Almeida assume 
a Prefeitura de Campinas 
neste período.

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

A Plague Tail: Inno-
cence é um jogo em ter-
ceira pessoa focado no 
Seath, ou seja, o jogador 
consegue ver o protago-
nista, mas o jogo o força 
a escolher maneiras de 
passar por determinadas 
situações, sem ser visto 
pelo inimigo.   Por mais 
que o jogo seja, focado 
no Steath, Amícia conta 
apenas com uma Fun-
da e algumas pedras, 
para distrair seus inimi-
gos. Há história foca na 
peste negra e na Santa 
Inquisição, porém o fi-
nal fica em aberto e sua 
continuação A Plague 
Tail: Requiem, que será 
uma sequencia direta do 
primeiro jogo e chegará 

em 2022 para Xbox Se-
ries, PlayStation 5, PCs 
e Nintendo Switch. 

Path of Exile é um 
free to play, do mesmo 
gênero de Diablo, po-
rém este game possui 
uma gama gigantesca de 
aprimoramentos para o 
seu personagem, o que 
de um jogo inspirado 
passou a ser um forte 
concorrente da franquia 
do jogo da Blizzard. O 
game tem uma atmosfe-
ra sombria, o que faz os 
jogadores mais velhos a 
lembrar de Diablo 2. O 
jogo é constantemente 
atualizado, o que mos-
tra que o jogo precisa de 
polimento, como con-
certos de pequenos pro-

bleminhas. Os jogadores 
só irão gastar dinheiro, 
para comprar somente 
cosméticos. 

A Blizzard divulgou 
o segundo trailer live ac-
tion de Diablo 2: Ressur-
rected, mas diferente dos 
trailers tradicionais estes 
em específico contam 
com os atores  Simu Liu, 
protagonista de Shang-
-Chi e a Lenda dos Dez 
Aneis e Winston Duke, 
M’Baku, Pantera Negra. 
Os Trailers mostram que 
ambos os atores querem 
se banhar em sangue de-
moníaco e fim de impe-
dir o retorno de Diablo. 
Os trailers podem ser 
vistos no Youtube, com 
legendas em português.  

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”.

Principal noticia da semana, Path of Exile e 
Trailer Live action de Diablo 2: Ressurrected

O local está localizado na Área Institucional 1-A da Quadra “A” Residencial Manhattan

Prefeito Dário Saadi e o vice Wanderley de Almeida

DIVULGAÇÃO

mos certeza que a OAB de 
nosso município construi-
rá um ambiente que aper-

feiçoe seu trabalho, cuja 
realização colaborará para 
que esta importante classe 

continue a desenvolver seu 
papel social de justiça em 
nossa sociedade”, ressalta.

DIVULGAÇÃO

Ao todo, devem ser investidos nas reformas R$505.467,90

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Prefeitura distribui kits de alimentação 
escolar no dia 27 de setembro

Defesa Civil recebe novos 
equipamentos

Circuito das Águas
6

 Holambra 

A Prefeitura de Holam-
bra distribui na segunda-
-feira, 27, cerca de 2.350 
kits de alimentação escolar 
para estudantes matricula-
dos na rede pública muni-
cipal de ensino. A entrega 
acontece das 7h30 às 18h 
na unidade em que o aluno 
está matriculado.

Crianças e jovens que 
frequentam as escolas Par-
que dos Ipês e Joaquim Fe-

lipe de Almeida devem re-
tirar os itens, neste mesmo 
horário, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes. O pai, a 
mãe ou o responsável legal 
do aluno deve apresentar 
documento de identifica-
ção, como RG ou CPF, e 
o Cartão Cidadão do estu-
dante.  

A diretora do Departa-
mento Municipal de Edu-
cação, Claudicir Pícolo, 

reforça que os produtos 
distribuídos são um com-
plemento à alimentação 
oferecida aos estudantes 
nas unidades de ensino. “A 
merenda voltou a ser ser-
vida em todas as escolas e 
creches, mas seguimos dis-
tribuindo o kit de alimentos 
não-perecíveis e ovos como 
uma maneira de reforçar a 
rotina nutricional de nossos 
alunos”, afirma.

 AmparoA distribuição é feita para todos os estudantes da 
rede municipal de ensino

Recebem o kit alunos do berçário ao 9º ano do ensino fundamental e também aos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA)

DIVULGAÇÃO

A Defesa Civil de Am-
paro recebeu nesta sema-
na novos equipamentos 
de combate ao fogo que 
vão auxiliar o trabalho de 
toda a equipe. Os equi-
pamentos fazem parte 

do Kit Estiagem da Ope-
ração Corta Fogo e são 
abafadores para incêndio, 
cantil, facões, luvas, bom-
bas costais e enxadas. 

Recentemente Amparo 
passou por muitas queima-

das devido ao tempo seco. 
A prefeitura alerta para que 
a população não ateie fogo 
em terrenos, em lixos e 
nem jogue pontas de cigar-
ro no chão. “Ajude a salvar 
o meio ambiente!”.

Esses materiais devem ser utilizados no combate ao fogo

DIVULGAÇÃO

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Prefeitura conquista rotatória do Parque das 
Estâncias junto ao vice-governador

Prefeitura promove audiências 
para Revisão do Plano Diretor

Prefeito participa da 
1ª edição do RetomaSP

O prefeito de Morun-
gaba Marco Antonio de 
Oliveira se reuniu com 
o vice-governador e se-
cretário de Governo do 
Estado de São Paulo, Ro-
drigo Garcia, junto com o 
deputado estadual Edmir 
Chedid, nesta semana, no 
Palácio do Governo, na 
capital paulista. Durante 
a audiência foram trata-
dos assuntos de interesse 
da população morunga-
bense. Um deles é a rota-
tória da Rodovia SP 360 
(Rodovia das Estâncias) 
que liga a cidade ao Par-

que das Estâncias, bairro 
Cachoeirinha.

Segundo o prefeito 
Marquinho, o vice-gover-
nador autorizou incluir 
esta obra na licitação do 
Governo do Estado de São 
Paulo que deverá licitar 
as obras, ainda neste ano. 
Também foi tema deste di-
álogo o acesso da rotatória 
que liga as estradas para 
Morungaba, para Amparo 
e para Tuiuti, pois os mo-
radores dos sítios localiza-
dos na Estrada Laurentino 
Frare não têm acesso para 
a estrada, e a proposta é a 

implantação de uma via 
paralela que proporcione 
mais segurança no fluxo 
dos veículos que transi-
tam pelo local.

Ainda durante a reunião, 
o prefeito solicitou que a 
segunda fase da reforma do 
Terminal Rodoviário Mi-
tre Assis seja custeada não 
pelo Dadetur e sim pelo 
governo do Estado. Para 
as obras do Terminal Ro-
doviário e sua estrutura do 
entorno foi liberado cerca 
de R$1 milhão pela Secre-
taria de Turismo e Viagens 
do Estado.

A Prefeitura da Estân-
cia Climática de Morun-
gaba promove três audi-
ências públicas para que a 
sociedade civil local parti-
cipe com opiniões e suges-
tões na “Atualização do 
Plano Diretor Municipal”. 
O Decreto nº 3278/2021 
estabeleceu a Comissão 
Municipal e o calendário 
de atividades para a revi-
são do Plano Diretor que 
deve ser atualizado a cada 
dois anos, para assegurar 
à população uma cidade 
sustentável, proporcio-
nando acesso à moradia, 
ao saneamento ambien-
tal, ao transporte e outros 

serviços públicos, inclu-
sive para as próximas ge-
rações.

Para que a população 
leve propostas e contribui-
ções para o Plano Diretor, 
as audiências serão reali-
zadas no dia 29, às 18h, na 
Emef Maria Apparecida 
Teixeira Massarente; no 
dia 6 de outubro, às 18h, 
na Emef Prof. José Hamil-
ton Federicci, e no dia 13, 
às 18h, na Emef Prof. Iri-
neu Tobias.

Além das audiências 
públicas, o site oficial da 
prefeitura disponibilizou 
um link para receber as 
contribuições dos cida-

dãos para a revisão do Pla-
no: https://forms.gle/JB-
nuKRrR8QwZu9xL6 que 
também está disponível 
no banner “Plano Diretor” 
na homepage. Neste mes-
mo link, também estão 
disponibilizados todos os 
documentos produzidos 
pela Comissão. 

Depois da coleta de in-
formações junto à comu-
nidade e a conclusão dos 
estudos técnicos por parte 
da Comissão Municipal 
do Plano Diretor, será 
realizada uma audiência 
pública em data a ser defi-
nida pela Prefeitura e pela 
Câmara Municipal.

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho de Oli-
veira, participou na sema-
na passada, em Campinas, 
do lançamento oficial do 
RetomaSP, programa esta-
dual de oferta de serviços 
de qualificação, investi-
mentos, emprego e renda 
para toda a população. O 
Governador João Doria 
também fez entregas de 
benefícios integrados ao 
Bolsa do Povo, um pro-
grama de assistência so-
cial e transferência de ren-
da do Estado, a iniciativa 
oferece apoio e serviços 
para geração de emprego, 
renda e incentivo ao em-

preendedorismo em meio 
à retomada econômica es-
tadual.

“O RetomaSP é uma 
ação capilarizada entre 
o poder público, que tem 
capital político e institu-
cional, e o setor privado 
que determina o cresci-
mento econômico. Jun-
tos somos mais fortes no 
combate à pandemia e na 
retomada da economia. 
Onde houver um brasilei-
ro, nós temos que estar ao 
lado para ajudar e apoiar”, 
declarou Doria.

Os eventos do Reto-
maSP em Campinas fo-
ram organizados pela In-

vestSP, agência estadual 
de promoção de investi-
mentos e competitividade, 
e a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do 
Estado, em parceria com a 
Prefeitura de Campinas e 
a Associação Comercial e 
Industrial do município.

As ações do RetomaSP 
integram um extenso pa-
cote de políticas e serviços 
público em um cenário de 
retomada de atividades 
econômicas. O objetivo 
é garantir apoio do setor 
público e organizações 
privadas a profissionais 
prejudicados pelos graves 
impactos da pandemia.

Em reunião, o prefeito do município  
requereu outras pautas

7

DIVULGAÇÃO

Prefeito tem certeza de que estas obras tão necessárias devem beneficiar muito toda a população

Município de Morungaba Evento realizado na sexta-feira, 17

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

https://www.netellinternet.com.br/
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A Perfil Moda Masculi-
na comemora 21 anos em 
novembro. Tudo come-
çou quando o proprietário 
Flavio sentiu a carência 
do mercado local e trouxe 
para a cidade uma propos-
ta que posteriormente tor-
nou-se sua vida.

Em 2000 a loja era um 
pequeno corredor, na R. 
Alfredo Engler, no centro 
de Jaguariúna. Após quase 
cinco anos foi preciso do-
brar o tamanho do espaço 
devido a demanda, ainda 
na mesma rua, onde é até 
hoje. Neste tempo Flavio 
também inaugurou a Perfil 
Moda Feminina.

Ambas as lojas traba-
lham com marcas exclu-
sivas, como Monica San-
ches, Aramis e Individual. 
“Outra prioridade que te-
mos é trabalhar com pro-
dutos de qualidade e origi-
nais. Desde que montei a 
loja trabalho somente pro-
dutos com nota fiscal, que 
é uma garantia para mim e 
para os clientes. Eu tenho 

uma história que garante 
ao cliente a confiança do 
bom produto”, afirma. 

Mas, além de toda essa 
qualidade e confiabilidade, 
o empresário acredita que 
existe um fator que se so-
bressai para o sucesso da 
loja. “Mais importante ain-
da é você ser bem atendido 
para voltar para a loja. Não 
adianta só o produto ser 
bom. Uma coisa completa 
a outra”, acrescenta.

Recentemente Flavio 
inaugurou o projeto Muito 
Lupo, da franquia Lupo, 
que complementa as duas 
lojas oferecendo moda ín-
tima feminina e masculina, 
infantil e fitness de qua-
lidade. A Lupo tem 481 
franquias espalhadas pelo 
Brasil e mais de 39 mil 
pontos de venda, mas Flá-
vio garante que seu preço 
é especial e bem mais atra-
tivo.

A marca é super reco-
nhecida no mercado por 
oferecer alta qualidade em 
seus produtos. É uma mar-

ca acessível com 75% das 
vendas de 2019 vindas das 
classes sociais A até C+.

“É a realização de um 
sonho. Eu amo o que eu 
faço”, diz Flávio.

Quando se fala na Per-
fil, impossível não falar 
de Flávio. O empresário é 
a cara do seu negócio. Ele 
conta que seu escritório 
são as próprias lojas, pois 
gosta de estar em contato 
com os clientes e por den-
tro de toda a organização 
interna.

“Percebo que é preciso 
ser honesto com o fornece-
dor, funcionário e cliente 
para chegar ao sucesso e 
estamos aí. Sou muito gra-
to a todos meus clientes, 
parceiros e fornecedores 
que sempre de alguma ma-
neira me incentivaram”, 
diz

Pandemia
Na pandemia, Flavio 

enfrentou um cenário des-
conhecido, mas também 
repleto de oportunidades. 

jaguariúna
8

Sucesso: trabalho de confiança e qualidade 
resulta em expansão no mercado 

Domingo é 
dia de rock

Momento de festa e alegria  para a advocacia de Jaguariúna

Proprietário de três lojas em Jaguariúna atrela seu sucesso a qualidade dos produtos e atendimento

O programa “Sua 
Banda no Teatro” agi-
ta o Teatro Municipal 
Dona Zenaide neste do-
mingo, 26, com a apre-
sentação de mais um 
grupo de Jaguariúna. 
Desta vez, a Secretaria 
Municipal de Turismo 
e Cultura dá oportuni-
dade para o grupo “FM 
Rock” mostrar o seu 
trabalho e tocar muita 
música boa para o pú-
blico.

A banda levará para 
o teatro os sucessos na-
cionais e internacionais 
dos anos 70, 80 e 90 
a partir das 19h30. A 
apresentação é gratuita e 
para retirar os ingressos 
é preciso comparecer à 
bilheteria do teatro uma 
hora antes do show e 
apresentar o CPF. Lem-
brando que só será per-

mitida a retirada de dois 
ingressos por CPF. 

Sua banda no Teatro
O programa “Sua 

Banda no Teatro” co-
meçou a ser realiza-
do pela Prefeitura de 
Jaguariúna, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Turismo e Cul-
tura, em agosto deste 
ano. Sempre no último 
fim de semana do mês 
uma banda da cidade 
se apresenta no Teatro 
Municipal Dona Zenai-
de. A primeira apresen-
tação foi do grupo Mo-
saico Brasileiro.

A ideia é dar oportuni-
dade às bandas da cidade 
que estão registradas no 
Cadastro de Artistas. Para 
se cadastrar basta acessar 
o site da Prefeitura de Ja-
guariúna e acessar o link.

Contas aprovadas 1
As contas da Prefeitura de Jaguariúna 

de 2019 foram aprovadas pelo TCE (Tri-
bunal de Contas do Estado). As contas 
de 2018 e 2017 também já haviam sido 
aprovadas pelo órgão. O prefeito Gus-
tavo Reis comemorou a boa notícia em 
suas redes sociais. “Ter as contas apro-
vadas é uma obrigação dos gestores pú-
blicos, pois significa que o dinheiro do 
contribuinte está sendo bem investido. 
Na nossa gestão, além dos pareceres fa-
voráveis do TCE, também conquistamos 
a nota A do Tesouro Nacional em capa-
cidade de pagamento, um dos principais 
indicadores financeiros do país”, afirmou 
o prefeito.

Contas aprovadas 2
Além da aprovação pelo TCE, as con-

tas da Prefeitura também receberam a 
nota A, a mais alta, no índice CAPAG do 
Tesouro Nacional, do governo federal. 
O índice avalia diversos aspectos das fi-
nanças públicas e a capacidade de paga-
mento dos estados e municípios de todo 
o País. Isso significa que Jaguariúna está 
com as contas em ordem e tem capaci-
dade para pagar os seus compromissos 
financeiros em dia.

Em São Paulo
O prefeito Gustavo Reis foi recebi-

do na quinta-feira em São Paulo pelo 
secretário estadual da Justiça e Cidada-

nia, Fernando José da Costa. O chefe do 
Executivo disse que “foi um encontro 
bastante produtivo e positivo”. “O secre-
tário apresentou e destacou os inúmeros 
benefícios de um programa de valoriza-
ção da cidadania muito importante para 
a implantação em Jaguariúna e região”, 
afirmou Gustavo.

Câmara
Os vereadores de Jaguariúna aprova-

ram, na 20ª sessão ordinária do ano, nove 
projetos, seis requerimentos e outras três 
moções. A reunião foi realizada na noi-
te da última terça-feira (21). Em segun-
da discussão os vereadores aprovaram o 
Projeto de Lei Complementar 06/2021, 

do Executivo Municipal, que dispõe so-
bre a Aprovação Responsável de Projeto 
Simplificado. A próxima sessão ordiná-
ria está marcada para terça-feira, dia 28 
de setembro, novamente às 18h30.

Casa do Advogado
O vereador Walter Tozzi (MDB) par-

ticipou nesta semana do lançamento da 
“pedra fundamental” da futura Casa do 
Advogado de Jaguariúna. Estiveram 
presentes na solenidade o presidente da 
OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto dos 
Santos, a presidente da Subseção Dra 
Maria do Carmo Santiago Leite, repre-
sentantes da Prefeitura de Jaguariúna e 
da Câmara Municipal de Jaguariúna.

 Bastidores do poder

Proprietário da Perfil Moda Masculina, Feminina e Muito Lupo

Conseguiu conquistas no-
vos clientes e inovou em 
Jaguariúna quando promo-
veu a primeira live de ven-
das nas redes sociais.

Ele garante que neste 
período sim, poderia ter 
vendido mais, mas tendo 
em vista toda a crise sani-
tária e econômica, se saiu 

bem. “Agora a expectativa 
retomada está muito boa. 
Quem tiver o produto vai 
se dar bem”, acredita.

A 232ª Subseção de Ja-
guariúna da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) 
comemorou na tarde de 
quinta-feira, 23, a inaugu-
ração da Pedra Fundamen-
tal da Casa da Advocacia 
e Cidadania da OAB do 
munícipio. A abertura ofi-
cial do evento foi realizada 
pelo presidente da seccional 
da OAB de São Paulo, Dr. 
Caio Augusto Silva Santos.

“Esse é um momento de 
muita alegria. É o lança-
mento da Pedra Fundamen-
tal. O passo inicial para a 
identificação da localidade 
onde não só a advocacia, 
mas toda a sociedade cer-
tamente encontrará espaço 
para amplificar o debate dos 
assuntos que interessam a 
toda a sociedade”, diz.

A presidente da sub-
seção, advogada Maria 
do Carmo Santiago Leite, 
realizou discurso agrade-
cendo. “Agradeço todos os 
vereadores presentes, assim 
como os ausentes e os que 
compuseram a gestão pas-

sada da Câmara de Verea-
dores, pois foram eles que 
aprovaram a doação do ter-
reno cujo nomes estão hon-
rosamente na placa”.

Presente, o Presidente 
CAASP, Dr. Luís Ricardo 
Vasques Davanzo também 
agradeceu todos os envol-
vidos para a realização des-
te sonho – a construção da 

Casa da Cidadania e Advo-
cacia – que vai contemplar 
toda a população.

Também estiveram no 
evento o representante do 
prefeito Gustavo Reis, se-
cretário de Planejamento 
Urbano, Rômulo Vigatto; o 
advogado Carlos Eduardo 
e colegas; o presidente da 
Associação Comercial e In-

dustrial de Jaguariúna, João 
Rodrigues; o presidente da 
Câmara Municipal de Ve-
readores, o Silva; vereado-
res Ton Proêncio, Cristiano 
Cecon, Zé Muniz, Francis-
co Campos; o presidente da 
subseção de Mogi Mirim, 
Sandro Henrique; assesso-
res parlamentares e outros.

Autoridades presentes na inauguração da Pedra Fundamental
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A unidade Jaguariúna muda para um 
novo endereço no dia 30 de setembro

A Cybelar está há mais 
de 45 anos no mercado 
oferecendo os melhores 
produtos nas linhas de 
móveis, eletrodomésticos, 
eletroportáteis, telefonia, 
ar e ventilação, beleza, 
brinquedos e muito mais. 

São mais de 75 lojas si-
tuadas pelo interior de São 
Paulo e tem como objetivo 
oferecer produtos de qua-
lidade para toda a família. 
É uma rede de lojas hu-
manizada, que prioriza o 
cliente, fazendo parte da 
história de cada família há 
anos, proporcionando pre-
ço justo, conectividade e 
muito mais. Além disso, é 
possível encontrar os pro-
dutos não apenas nas lojas 
físicas, mas também no 
site oficial e no app. Enfim, 
uma rede completa!

Localizada há muitos 
anos na Cândido Bue-
no, agora a Cybelar muda 
para um novo endereço. A 
mudança de local em Ja-
guariúna só reforça a cre-
dibilidade e empenho em 
oferecer conforto e opor-
tunidade a cada cliente que 

se preocupa com o seu lar e 
com você mesmo. 

Agora, a Cybelar de 
Jaguariúna estará localiza-
da na Rua Alfredo Engler, 
252 – Centro, a partir do 
dia 30 de setembro, a fim 
de proporcionar ainda mais 
engajamento, acesso e fa-
cilidade aos seus clientes.

A expectativa da loja 
para o fim do ano é fazer 
parte das festividades do 
seu público, de poder pos-
sibilitar a todos uma data 
alegre e feliz, marcada por 
produtos de qualidade, re-
nome e excelência, não só 
aqui em Jaguariúna, como 
em todas as unidades.

“Festejamos um reco-
meço aqui na cidade e só 
desejamos que cada clien-
te sinta-se à vontade, para 
entrar, conhecer nossa loja, 
nossos produtos e fazer 
parte da nossa clientela”, 
diz a unidade Jaguariúna. 
“Esperamos cada um de 
vocês por aqui na próxi-
ma quinta-feira, dia 30 de 
setembro, a partir das 10h. 
Você é nosso convidado 
especial!”.

Cybelar reforça credibilidade em oferecer conforto 
aos seus clientes
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Ânimo para a 
economia brasileira

Na última sexta-feira 
(23), a Confederação Na-
cional da Indústria - CNI 
divulgou os dados referen-
tes a Sondagem Industrial 
realizada no mês de agosto 
e os números apresentados 
são mais um sinal anima-
dor de que a economia bra-
sileira está se recuperando. 
Assim como os números 
recentes da Fecomércio 
que comentei nesta mesma 
coluna na semana passada, 
os números da CNI de-
monstram que o emprego 
no setor industrial brasilei-
ro cresceu durante o mês 
de agosto. 

Todos estes sinais são 
um positivo demonstrati-
vo de que o Brasil final-
mente está alcançando 
um patamar positivo de 
recuperação o qual todos 
aguardávamos. O cresci-
mento da oferta de em-
prego no comércio e na 
indústria indicam que es-

tes setores que juntamente 
com a agropecuária são as 
bases da economia nacio-
nal estão se recuperando 
das consequências negati-
vas da pandemia do novo 
coronavírus e, portanto, o 
Brasil de modo geral esta-
ria começando a se recu-
perar dos efeitos nocivos 
da pandemia da Covid-19. 

Embora do ponto de 
vista sanitário ainda não 
possamos atestar que es-
tamos nos encaminhando 
para o período final da 
fase crítica da pandemia 
do novo coronavírus no 
Brasil. Economicamente 
o que se vê é que os se-
tores estão cada dia mais 
preparados para lidarem 
com todas as dificulda-
des apresentadas pela Co-
vid-19 em nosso convívio 
diário e com isso a produ-
ção está sendo retomada 
com relação aos patama-
res anteriores ao momento 

em que todos tivemos de 
ficar em casa para enten-
der qual era esta doença 
que está ceifando tantas 
vidas ao redor do mundo.

O aumento na produ-
ção também demonstra 
aquilo que quem está na 
ponta final da relação com 
o consumidor já perce-
beu, o consumo orgânico 
voltou a crescer. Hoje o 
novo normal já não é mais 
novo, apenas normal. A 
população também está 
acostumada aos cuidados 
necessários para se estar 
na rua e, portanto, se sente 
mais confiante de ir para 
a rua realizar as compras 
que necessita.

Graças a estes fatores 
e a expectativa do merca-
do de que 2022 será mais 
próspero que os últimos 
dois anos e com isso vere-
mos um crescimento que 
estava represado ao longo 
dos últimos meses. “Nes-

se cenário, de otimismo 
do empresário e de alta 
utilização da capacidade 
instalada, a intenção de 
investir do empresário se-
gue também elevada”, in-
dica a CNI.

Os números da CNI 
também demonstram al-
guns fatores de insatis-
fação do mercado com a 
realidade atual que en-
caramos. O nível de es-
toques praticamente não 
mudou no mês, e segue 
abaixo do planejado pe-
las empresas. É o terceiro 
mês consecutivo em que 
a diferença entre o nível 
de estoque efetivo e o de-
sejado pelas empresas se 
mantém. Mas a própria 
instituição destaca que há 
coisas boas para se tirar 
até disso. Essa diferença é 
muito menor que no mes-
mo mês de 2020. 

A Utilização da Ca-
pacidade Instalada (UCI) 

aumentou 1 ponto per-
centual, para 72%, entre 
julho e agosto de 2021. 
Para níveis de compara-
ção, com este crescimen-
to, os números atuais são 
comparáveis ao percen-
tual registrado em agosto 
de 2014, quando a econo-
mia nacional estava muito 
mais aquecida e não vinha 
de anos consecutivos de 
uma crise causada por di-
versos fatores, dentre eles 
políticos, internacionais e 
sanitários.

“As contratações são 
cada vez maiores e disse-
minadas pela indústria”, 
indica a CNI. Os núme-
ros da pesquisa apresen-
tam que o crescimento do 
emprego no setor vem se 
mantendo positivo em 13 
meses dos últimos 14 ava-
liados. 

A própria Confede-
ração aponta que os nú-
meros são positivos não 

apenas quando compara-
dos com meses anteriores 
neste período de pande-
mia, mas também quando 
comparados a outros anos 
em que a economia esteve 
melhor. “Os índices são 
especialmente elevados 
para o mês: superam o 
observado no mesmo mês 
de anos anteriores desde 
2011, exceto somente o 
registrado em setembro 
de 2020, quando os índi-
ces vinham influenciados 
pela forte recuperação da 
atividade que ocorria na-
quele período”.

A CNI encerra apon-
tando que há uma tendên-
cia de que o investimento 
no setor industrial brasi-
leiro siga crescendo. “A 
intenção de investir se-
gue elevada por conta do 
otimismo ainda elevado, 
combinado a uma alta uti-
lização da capacidade ins-
talada”.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 
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Revisão da vida toda 

Já pensou em aumen-
tar o valor de sua apo-
sentadoria? É comum 
ouvirmos aposentados 
reclamando que quando 
aposentaram ganhavam 
vários salários-mínimos 
e agora seus ganhos re-
duziram drasticamente, 
muitos inclusive abaixo 
da metade. Isso se dá 
porque o critério de rea-
juste do salário-mínimo 
é feito de forma diferente 
do reajuste das aposenta-
dorias já concedidas. O 

reajuste do salário-mí-
nimo ocorre em função 
da disponibilidade de 
orçamento do governo e 
acaba sendo maior que o 
indicador utilizado para 
reajuste das aposentado-
rias já concedidas que é 
o INPC.  Aqueles que se 
aposentaram nos últimos 
dez anos possuem uma 
ferramenta para corri-
gir isso, que chamamos 
de REVISÃO DA VIDA 
TODA, Essa Revisão tem 
a finalidade de corrigir 

os benefícios hoje rece-
bidos pelos aposentados 
ou pensionista, propor-
cionando um ganho sig-
nificativo em sua renda. 
Preliminarmente deve-
mos esclarecer que falta 
apenas um voto no STF 
para estabelecer a Revi-
são da Vida Toda. Con-
tinuando, nem todo apo-
sentado pode fazer essa 
revisão, somente aqueles 
que se aposentaram nos 
últimos 10 anos, pois as 
aposentadorias concedi-

das antes de 2011, são 
atingidas pela decadên-
cia. Mas qual é mágica 
que permite tal façanha? 
O INSS ao conceder as 
atuais aposentadorias e 
pensão o faz pela média 
dos valores percebidos a 
partir de julho de 1994 e, 
na revisão, o beneficiário 
busca incluir nos cálcu-
los valores anteriores a 
1994. Portanto, se o apo-
sentado não demonstrar 
que trabalhou nesse perí-
odo não obterá seu ganho 

esperado. Outro fator 
importante a ser obser-
vado é que esses valores 
precisam ter relevância 
no novo cálculo, ou seja, 
é necessário que estes, à 
época, uma vez atualiza-
dos, sejam valores sig-
nificativos, muitas vezes 
representados por bons 
salários em bons empre-
gos. No cálculo da nova 
média busca-se alcançar 
todos esses salários de 
contribuição e assim au-
mentar o valor percebido 

de aposentadoria ou pen-
são. Vai uma advertên-
cia, faça antes uma pré-
via com um profissional 
de sua confiança pois ao 
fazer sua revisão o valor 
pode ficar abaixo do va-
lor atualmente recebido e 
isso trará dores de cabe-
ça. Concluindo, se você 
se aposentou nos últimos 
dez anos, e teve um sa-
lário relevante antes de 
julho de 1994, possivel-
mente aumentará seu be-
nefício ante o INSS.

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Caríssima leitora, carís-
simo leitor, uma vez trata-
das nas colunas anteriores 
dos dias:

1- 21/08/2021 (Di-
reitos Ocultos – Parte 1 
“FGTS”) no que diz res-
peito a conversão do índice 
de correção monetária do 
FGTS;

2- 28/08/2021 (Direi-
tos Ocultos – Parte 2 “Saú-
de do Servidor Público Es-
tadual”) que tratou sobre 
desconto indevido da con-
tribuição assistencial mé-
dica – IAMSPE no contra-
cheque do servidor público 
do Estado de São Paulo; e

3- 18/09/2021 (Di-
reitos Ocultos – Parte 3 
“ENERGIA ELÉTICA”) 
sobre a exclusão do ICMS 
sobre a TUSD na conta de 
energia elétrica que afeta a 
todos os consumidores de 
energia elétrica residencial 
e empresarial.

A coluna de hoje é dire-
cionada aos sócios das em-
presas enquadradas no re-
gime fiscal do “lucro real” 
e do “lucro presumido”. 

As empresas de classifi-
cação fiscal do “lucro real” 

e do “lucro presumido”, no 
desempenho de suas ativi-
dades, cumprem suas obri-
gações com recolhimentos 
das Contribuições Previ-
denciárias, nos moldes da 
legislação pertinente, arti-
go 195, inciso I, alínea “a” 
da Carta Federal e artigo 22 
da Lei 8212/91.

Ocorre, porém, que, as 
Contribuições Previdenci-
árias estão incidindo sobre 
diversas verbas que não 
possuem natureza sala-
rial ou remuneratória, tais 
como: aviso prévio indeni-
zado, terço constitucional 
de férias e o auxílio-doença.

As empresas de modo 
geral, no mês de novem-
bro, especificamente no 
dia 20 ou dia útil imediato, 
realizam o pagamento da 
denominada gratificação 
natalina – 13º Salário – aos 
seus empregados. Referida 
Gratificação é paga jun-
to com o salário do mês, 
denominado “Salário-de-
-Contribuição” para efeitos 
previdenciários, transitan-
do pela mesma folha de pa-
gamento.

A Constituição da Re-
pública, por meio do art. 

195, outorgou à União 
competência para instituir 
contribuição social sobre:

Art. 195. A seguridade 
social será financiada por 
toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamen-
tos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais:

I - do empregador, da 
empresa e da entidade a ela 
equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre:

a) a folha de salários e 
demais rendimentos do tra-
balho pagos ou creditados, 
a qualquer título, à pessoa 
física que lhe preste ser-
viço, mesmo sem vínculo 
empregatício;

b) a receita ou o fatura-
mento;

c) o lucro;
II - do trabalhador e 

dos demais segurados da 
previdência social, não in-
cidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão 
concedidas pelo regime ge-
ral de previdência social de 
que trata o art. 201;

Sendo assim, reservada 

à União competência para 
tributar o empregador e o 
empregado, cuja base de 
cálculo é a folha de salário 
e os demais rendimentos do 
trabalho.

Havendo condição para 
o exercício da competência, 
a Constituição determina a 
edição de lei ordinária à ins-
tituição do tributo. Vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo 
de outras garantias assegu-
radas ao contribuinte, é ve-
dado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos 
Municípios:

I - exigir ou aumentar 
tributo sem lei que o esta-
beleça;

Devido a tal determina-
ção constitucional, a União 
instituiu a contribuição 
social, nos limites estabe-
lecidos pelo artigo 195 da 
Constituição Federal, atra-
vés da Lei nº 8.212/91.

Entretanto, a tributação 
pela Contribuição Previ-
denciária é realizada sobre 
duas bases distintas, ou 
seja, (i) tributa-se o Salá-
rio-de-Contribuição (salário 
propriamente dito) e, sepa-
radamente, (ii) tributa-se o 
13º Salário ou Gratificação 

Natalina. Logo, ambas as 
verbas são tributadas no 
mesmo mês sendo o fato 
gerador um só – a folha de 
salário/pagamento do mês – 
que por sua vez corresponde 
ao efetivo Salário-de-Con-
tribuição do empregado. 

Ocorre que, tal sistemá-
tica de cálculo da contribui-
ção previdenciária é ilegal, 
pois contraria o disposto 
no art. 28, § 7º, da Lei nº 
8.212/1991, conforme re-
conhecimento da doutrina 
e jurisprudência, ou seja, 
a tributação deve ocorrer 
sobre apenas uma base de 
cálculo – o salário-de-con-
tribuição + 13º Salário = 
Salário-de-Contribuição 
Efetivo para o mês – res-
peitado o teto de contribui-
ção previdenciário.

Sendo ainda certo que, 
diante de flagrante ilega-
lidade, além da exclusão 
do INSS incidente sobre 
as verbas indenizatórias 
(“Adicional de 1/3 das Fé-
rias”, “Aviso Prévio Inde-
nizado” e “Auxílio Doen-
ça”) na folha de salários, as 
empresas do “lucro real” e 
do “lucro presumido”, tam-
bém fazem jus a restituição 

dos pagamentos indevida-
mente realizados nos últi-
mos cinco anos relativos à 
tais verbas!

Com efeito, diante da 
altíssima carga tributária 
brasileira, é de cunho social 
levar sobretudo aos peque-
nos e médios empresários, 
verdadeiros “sócios do go-
verno”, o conhecimento de 
exercer o seu lídimo direito 
de deixar de pagar impos-
to indevido e recuperar o 
que pagou indevidamen-
te nos último cinco anos, 
pois no “frigir dos ovos”, 
tais recursos fiscais reverti-
dos aos cofres da empresa 
podem fazê-la investir em 
máquinas e equipamentos 
e/ou em cursos de qualifi-
cação de sua mão de obra 
para o seu desenvolvimen-
to operacional.

Por estas e outras que, 
gostamos de denominar 
tal trabalho de “Advocacia 
Cidadã”!

MARCELO LUÍS 
GOUVÊA PIOLI, é ad-

vogado especializado em 
Direito Processual Civil 

pela Universidade Pontifí-
cia Católica de Campinas.

Marcelo Luís Gouvêa Pioli, 
especialista em 

processo civil, em teses tributárias
marceloluis@gouveapioli.adv.br

Muitas pessoas sem-
pre questionam sobre 
as lojas não aceitarem a 
troca de roupas, princi-
palmente roupas íntimas, 
sendo motivo de conflitos 
sobre essa negativa do 
comerciante de trocar pe-
ças de roupas. Em alguns 
casos, o consumidor quer 
o dinheiro de volta, ou 
também a troca do pro-
duto, pois alega que a ou-
tra pessoa que está sendo 
presenteada, não gostou 
do produto, ou que o pro-
duto está com problema 
de defeito, ou que o ta-
manho não serviu, en-
fim, existe uma gama de 
situações em torno dessa 
questão. 

Primeiramente deve-
mos nos atentar para o 
que diz a lei, neste caso o 

Código de Proteção e De-
fesa do Consumidor, em 
especial no artigo 49 do 
CDC, que não dá o direi-
to ao consumidor exigir 
a troca de determinado 
produto se este for ad-
quirido direto no estabe-
lecimento comercial. Isto 
é, se o consumidor este-
ve na loja física e viu o 
produto, não tem direito a 
troca. Esta é a regra legal.

Porém, se tratando de 
roupa, seja ela íntima ou 
não, caso o comerciante 
tenha na sua loja divulga-
ção que está à disposição 
do consumidor, ou tenha 
no recibo de pagamento 
da roupa, ou de qualquer 
outro produto a referi-
da divulgação, dizendo 
que pode trocar o produ-
to dentro de determinado 

tempo, torna-se obriga-
tório o cumprimento da 
obrigação ora divulgada, 
pois essa divulgação vin-
cula as partes, ou seja, 
comerciante/fornecedor e 
consumidor, tornando-se 
obrigatório a troca de rou-
pa íntima, sapato, ou qual-
quer produto que venha o 
consumidor adquirir. 

Essa troca pode ser 
por motivo do produto 
não servir, se o produto 
que o consumidor deu de 
presente e a pessoa quer 
trocar por outro, se está 
apertado, enfim, várias 
situações envolvendo o 
produto adquirido. 

Mas atenção, isso só é 
válido quando o comer-
ciante/fornecedor faz a 
divulgação no estabele-
cimento ou em qualquer 

meio que demonstra a 
compra do produto no 
estabelecimento comer-
cial, fora dessa situação 
em que já mencionei, não 
se faz obrigado a troca de 
qualquer produto que o 
consumidor adquiriu no 
estabelecimento comer-
cial, isso vale para pro-
duto sem defeito, ou seja, 
sem vício.

Destaca-se, que o co-
merciante inteligente e 
que busca manter uma 
boa relação com o con-
sumidor, vai fazer a tro-
ca independente do que 
diz a lei, pois na lógica 
de mercado o que se bus-
ca é cativar e fidelizar o 
cliente. Nas relações de 
consumo, é bom lembrar 
que uma boa conversa 
vale mais que uma briga 

intensa que vai acabar 
causando prejuízo para 
uma das partes. 

Vencido esse enten-
dimento, sempre fica a 
pergunta sobre a troca de 
produtos adquiridos no 
mercado de consumo se 
existir vício do produto, 
ou se a compra ocorreu 
fora do estabelecimento 
comercial. 

No tocante ao produto 
com defeito, (vício), pode 
sim o consumidor exigir 
do comerciante/fornece-
dor a troca do produto, 
pois aqui podemos elen-
car a responsabilidade 
solidária entre fabricante 
e fornecedor do produto 
ou serviço. 

A partir dessa interpre-
tação, defende-se que na 
hipótese de aquisição de 

roupas a regra é a mesma. 
Se adquirida dentro do 
estabelecimento comer-
cial somente podem ser 
trocadas ou haver a devo-
lução do dinheiro se exis-
tir vício ou se adquirida 
fora do estabelecimento 
comercial (por exemplo 
pela internet) pode haver 
a troca ou devolução do 
dinheiro como direito de 
arrependimento, vale di-
zer, sem a existência de 
vício ou defeito. Essa é a 
interpretação amplamen-
te majoritária da nossa 
doutrina e jurisprudência. 

Com isso, fico por 
aqui. Espero ter contribu-
ído para o entendimento 
dessa situação que de fato 
gera muito conflito. 

Excelente fim de se-
mana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Troca de roupas adquiridas 
no estabelecimento comercial 

Direitos e deveres

Direitos ocultos parte 3 - “INSS”
JUSTIÇA EM FOCO
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Bom dia!!!
Nas próximas edições 

abordaremos sobre os 
micronutrientes, que são 
tão importantes quanto os 
macronutrientes primários 
e secundários. A falta de 
um desses micronutrientes 
provoca danos irreparáveis 
na produtividade da lavou-
ra. Iniciaremos falando um 
pouco sobre o micronu-
triente FERRO (Fe).

Função do Ferro (Fe)
• Participa da produ-

ção de clorofila,
• É um componente 

de muitas enzimas asso-
ciadas à transferência de 
energia,

• Age na redução e 
fixação de nitrogênio,

• Participa na forma-
ção de lignina,

• É associado ao en-
xofre em plantas para a 
formação de compostos 
que catalisam outras rea-
ções.

Sintomas de Deficiência 
de Ferro (Fe)

• Em função da 
pouca mobilidade do Fer-

ro (Fe) na planta, as fo-
lhas novas localizadas 
nas partes mais altas e na 
extremidade dos ramos, 
apresentam-se delgadas, 
amareladas, quebradiças e 
vitrificadas;

• Limbos amarela-
dos e nervuras das folhas 
permanecem verdes;

• Ocorre necrose e 
queda das folhas, podendo 
chegar ao desfolhamento 
total;

• Inibe o crescimen-
to em plantas anuais;

• Em frutíferas, 
ocorre a queda das folhas, 
diminuição do tamanho 
dos frutos e amadureci-
mento precoce

Disponibilidade de Ferro 
no solo

A deficiência de ferro 
ocorre principalmente em 
solos calcários, ou solos 
com altos teores de Cálcio 
e pH acima de 7,0, no en-
tanto alguns solos ácidos 
e arenosos, que apresen-
tam baixo teor de matéria 
orgânica, também podem 
apresentar deficiência de 
Ferro. As condições climá-

ticas influenciam na dispo-
nibilidade de ferro, prin-
cipalmente em solos com 
baixos níveis de disponi-
bilidade de Ferro. Solos 
compactados ou com baixa 
aeração também reduzem 
a absorção de ferro pelas 
plantas. De acordo com o 
aumento do pH do solo, a 
absorção de ferro é reduzi-
da, sendo afetada pela alta 
disponibilidade de fósforo, 
manganês e zinco no solo.

Como corrigir a 
deficiência de Ferro

Geralmente a aplicação 
da maioria das fontes de 
Ferro no solo são inefica-
zes para que seja corrigida 
a deficiência de Ferro nas 
culturas, portanto sugere-
-se que a correção seja efe-
tuada por meio de aplica-
ção via foliar. Sugere-se de 
uma solução de 3% a 4% de 
Sulfato Ferroso (FeSO4). 
Sugere-se aplicar um vo-
lume de 187 a 375 litros 
por hectare dependendo 
do estágio de crescimento 
da cultura. Porém, a corre-
ção da clorose pode exigir 
mais de uma aplicação de 

ferro foliar.

As metodologias 
utilizadas para extração 
do micronutriente Ferro 
(Fe)

Existem dois métodos 
comumente utilizados para 
a extração de Ferro em so-
los, utiliza-se a solução de 
Melich que é uma mistura 
de ácidos e a solução de 
DTPA em pH 7,3.

Qual metodologia devo 
solicitar?

A metodologia a ser 
utilizada deverá ser a utili-
zada em sua região, se for 
no estado de São Paulo, 
deve-se solicitar a meto-
dologia do DTPA, se nos 
demais estados da união o 
extrator de Melich.

Um ótimo final de se-
mana, com a certeza de 
uma próspera semana em 
nome do SENHOR JESUS 
CRISTO.

Contato:
ECOFARM 
AGROAMBIENTAL
Fone / WhatsApp - (19) 
99363-8210

DIVULGAÇÃO

Em sistema de rotação ou 
sucessão, estratégia de inte-
gração reúne três segmentos 
de criação e cultivo em uma 
mesma área. São 4 modali-
dades que rendem sucesso:

Com a implementação 
da ILPF - Integração Lavou-
ra Pecuária e Floresta - uma 
nova estratégia de produção 
e criação que tem ganhado 
força no agronegócio - o se-
tor viu a produção de diver-
sas culturas ganhar impulso 
e ainda acompanha o desen-
volvimento do solo ser mais 
completo tornando-o ainda 
mais produtivo, garantindo a 
movimentação de milhões de 
reais o ano todo.

Isto porque a Integração 
Lavoura Pecuária Floresta 
(ILPF) é uma estratégia que 
integra (como o próprio nome 
sugere), os setores pecuário, 

agrícola e florestal em uma 
mesma área, ou seja, uma 
espécie de agronegócio con-
sorciado, em rotação ou su-
cessão, garantindo maior su-
cesso em todos os cultivos e 
um benefício enorme ao solo. 

E todos saem ganhando 
com isso. 

E quais os benefícios ao 
solo, por exemplo?

Dentre os benefícios que 
o ILPF confere ao solo, es-
tão:
- maior capacidade de con-

servação do solo;
- melhor ciclagem de nu-

trientes na terra;
- maior conforto térmico e 

ambiental aos animais;
- aumento de produção de 

carne, leite, grãos, fibras e 
produtos madeireiros;

- redução da sazonalidade do 

uso de mão de obra;
- maior flexibilidade em 

quaisquer situações de 
produção.

- maior diversificação de pro-
dução no solo;

- garantia de biodiversidade 
na mata, e sustentabilida-
de do setor agropecuário;

- potencialização dos recur-
sos naturais e maior efici-
ência nos resultados;

- menor pressão em decor-
rência de novas áreas de 
vegetação nativa;

- aumento da oferta de em-
pregos tanto diretos como 
indiretos;  

Quais as modalidades da 
ILPF?

A Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta pode ser 
dividida em 4 modalidades:
- Integração Lavoura Pecu-

ária (agropastoril)
- Integração Lavoura Flo-

resta (silviagrícola)
- Integração Floresta Pecu-

ária (silvipastoril)
- Integração Lavoura - Pecu-

ária - Floresta (agrossilvi-
pastoril)

Seja qual for a modalida-
de escolhida, a ILPF otimiza 
a utilização do solo, amplia a 
produção de diversas cultu-
ras, gera produtos com muito 
mais qualidade e movimenta 
um mercado bilionário e em 
constante expansão.

E a cada dia, novas cul-
turas e descobertas agregam 
ainda mais valor ao setor, 
como é o caso do baruzeiro!

Implantação da Árvore 
do Baru no ILPF e seus 
benefícios

Uma das árvores mais 
utilizadas nesse sistema es-
tratégico que reúne criação 
de rebanhos, árvores e culti-
vo de grãos em uma mesma 
área, é o Eucalipto. Trata-se 
de um forte colaborador por 
conta de sua madeira, con-
tudo, o baruzeiro, é outra 
espécie que tem conquista-
do os agricultores. E sabe o 
porquê?

Porque o baruzeiro não 
proporciona apenas a ma-
deira, mas também uma se-
mente que muito se parece 
com uma castanha, e a sua 
demanda cresceu muito nos 
últimos 3 anos, tanto no 
mercado interno quanto no 
externo, tendo em vista a 
constante busca do mercado 
consumidor por alimentos 
muito mais saudáveis.

Com isso, a previsão do 

setor para o aumento das 
vendas do Baru, cumaru ou 
cumbaru (como é popular-
mente chamado), é de 25% 
até 2029, segundo uma pes-
quisa recentemente divulga-
da pela Fact.MR.

E a boa notícia é que 
o Brasil é o país que mais 
produz Baru, sendo expor-
tados 25% para a Europa e 
outros 22% só para os EUA. 
Justamente, por proporcio-
nar o fruto além da madei-
ra, o Baru está se tornando 
a “sensação” da ILPF no 
agronegócio.

Por isso, no campo, 
quem tem muita terra, só 
não trabalha e a torna pro-
dutiva, ganhando dinheiro 
e gerando empregos, se não 
quiser. Que tal adotar essa 
estratégia também em sua 
propriedade?

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Integração Lavoura Pecuária Floresta gera sucesso do setor

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
é sócio na AgroBox Agronegócios e Mariadita Senepol Jaguariúna. 
e-mail: caius.godoy@mariaditasenepol.com.br

e-mail: ecofarm.
agroambiental@gmail.com

Um artigo de interesse aos 

produtores do Agro:
Como os Biológicos 
auxiliam em períodos de 
seca

Fonte: https://www.nutricaodesafras.com.br/periodica/

Agro Experience 2021 traz programação inédita em ambiente de fazenda com realidade virtual
Aumento no custo de 

produção, crise hídrica, 
pandemia de Covid-19. 
São muitos os desafios do 
agronegócio este ano, mas, 
ainda assim, o setor tem 
proporcionado excelentes 
resultados para a econo-
mia nacional. Daqui para 
frente, como aumentar a 
produtividade, diminuir 
custos e ter um futuro pro-
missor? Esta é a temática 
do Agro Experience, que 
ocorre entre 28 e 30 de se-
tembro, online e gratuito, 
em um horário diferencia-
do: das 16 às 19h (horário 
de Brasilia). 

Com curadoria e apre-
sentação da jornalista Li-
lian Munhoz, especializada 
em agronegócios e apre-
sentadora do Canal Ter-
raviva, o evento chega em 

sua segunda edição com 
uma programação ainda 
mais especial, em um am-
biente de fazenda em reali-
dade virtual, com produção 
agrícola e pecuária em um 
cenário que lembra a sus-
tentabilidade do setor e a 
importância dos avanços 
que o agro vem conquistan-
do nos últimos anos. 

O Agro Experience é 
um evento assinado pela 
TD, empresa líder na pro-
dução de eventos online 
no Brasil, que tem em seu 
portfólio a Money Week, 
um dos principais even-
tos do mercado financeiro 
do Brasil; o CMO Sum-
mit, maior evento focado 
no mercado de Marketing 
no país; além do TD We-
bConference, maior con-
ferência sobre inovação e 

transformação digital da 
América Latina. 

Na programação, pai-
néis e entrevistas inéditas, 
como a realizada presen-
cialmente com os irmãos 
Marcos Jank, professor 
sênior de agronegócio do 
Insper, e Roberto Jank, um 
dos produtores de leite e 
citros mais conhecidos do 
país, diretor-presidente da 
Agrindus. Os dois falam 
sobre temas macro, envol-
vendo economia e mundo, 
mas destacam a atual situ-
ação do produtor rural, em 
especial do setor leiteiro e 
da citricultura. 

Em um painel exclusivo 
de produtoras rurais, com 
a participação da Teresa 
Vendramini, Presidente 
da Sociedade Rural Bra-
sileira, a jornalista Lilian 

Munhoz conversa com 
pecuaristas e agricultoras 
de Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais e São Paulo, 
sobre crise hídrica, ten-
dências para 2022, crédito 
e investimentos. 

O evento também traz 
cases de sucesso mostran-
do inovações dentro do 
agro, como a história da 
Vanessa Vilela, fundado-
ra da Kapeh, uma mar-
ca de cosméticos feitos a 
partir do café; do Rafael 
Ivanisk Oliveira, CEO da 
Natural One, que buscou 
compreender o novo per-
fil dos consumidores para 
desenvolver sucos 100% 
sustentáveis; e a do Stel-
vio Mazza, CEO da Já fui 
Mandioca, que cria emba-
lagens descartáveis tendo 
a raiz como matéria-prima. 

No painel com influen-
ciadoras digitais, Camila 
Telles fala sobre processo 
criativo e a comunicação 
no agro, seguida de um 
time de profissionais que 
marcam presença nas re-
des sociais e no ambiente 
corporativo, como Ma-
riana Maciel, gerente de 
marketing da Nutrien, Ju-
liana Chini, supervisora de 
Marketing da Bayer, Are-
tuza Negri, do perfil ela é 
do Agro e Eveline Alves, 
do perfil Prioriagro. 

A programação conta, 
ainda, com entrevistas es-
peciais de pesquisadores 
da Embrapa e Secretários 
de Agricultura, além da 
participação confirmada 
do Ministro de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, 
Marcos Pontes. Todos fa-

lam sobre o crescimento 
do agro, novas tecnolo-
gias, inovação, desafios e 
projetos especiais. Os in-
ternautas que acompanha-
rem o evento terão acesso 
também a um conteúdo 
exclusivo sobre gestão, 
planejamento, finanças e 
conectividade. 

O Agro Experience 
tem como parceiros As-
sociação Brasileira do 
Agronegócio (ABAG) , 
Associação Nacional dos 
Distribuidores de Insu-
mos Agrícolas e Veteriná-
rios (ANDAV), Conselho 
Nacional do Café (CNC), 
Sociedade Rural Brasileira 
(SRB), Associação Bra-
sileira dos Produtores de 
Leite (Abraleite) e Grupo 
de Trabalho da Pecuária 
Sustentável (GTPS). 

https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.centrodeequoterapia.org/
https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.agrolink.com.br/noticias/entenda-como-biologicos-auxiliam-em-periodos-de-seca_456266.html?utm_source=agrolink-clipping&utm_medium=email&utm_campaign=clipping_edicao_7004&utm_content=noticia&ib=y
https://www.agrolink.com.br/noticias/entenda-como-biologicos-auxiliam-em-periodos-de-seca_456266.html?utm_source=agrolink-clipping&utm_medium=email&utm_campaign=clipping_edicao_7004&utm_content=noticia&ib=y
https://www.agrolink.com.br/noticias/entenda-como-biologicos-auxiliam-em-periodos-de-seca_456266.html?utm_source=agrolink-clipping&utm_medium=email&utm_campaign=clipping_edicao_7004&utm_content=noticia&ib=y
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Engenharia Agronômica 
promove atividade prática para identificar 
principais pragas agrícolas

Grupo UniEduK realiza programação do “Setembro Amarelo”

Estudantes de Ciência da Computação 
do Grupo UniEduK são contratados pela 
Compasso UOL

13

educação

Alunos puderam analisar de perto a morfologia dos 
insetos e encontrar diferenças entre as espécies

Realizada no início do 
mês, a atividade prática 
proposta pela disciplina 
de Entomologia Agríco-
la sugeriu aos estudan-
tes do sexto semestre 
do curso de Engenharia 
Agronômica do Grupo 
UniEduK (FAAGROH) 
a observação e análise 
de diversas espécies de 
insetos.  No exercício, 
os alunos estudaram as 
partes do corpo dos ar-
trópodes, relacionadas à 
movimentação (pernas 
e asas). Posteriormente, 
utilizaram esses conhe-
cimentos em campo, na 

identificação das princi-
pais pragas agrícolas. 

De acordo com o do-
cente responsável pela 
atividade, Fernando 
Henrique Yost Filho, é 
esperado que os alunos 
consigam identificar as 
diferenças estruturais 
presentes nesses apêndi-
ces locomotores e que, 
principalmente, reconhe-
çam os diferentes tipos de 
asas e de pernas que são 
encontradas nos insetos, 
vistos em aulas teóricas. 

“Posteriormente, esse 
conhecimento será revi-
sado, para fornecer aos 

alunos subsídios para 
manejar os insetos-pra-
gas, que são responsáveis 
por danos significativos 
nas lavouras do Brasil”, 
explica o docente. 

Com o diferencial de 
ensino na prática, os fu-
turos engenheiros agrô-
nomos do Grupo UniE-
duK  identificaram os 
insetos que encontrarão 
no campo de trabalho, 
preparando-se, assim, 
para oferecer a melhor 
solução para o agrone-
gócio, um dos principais 
motores da economia 
brasileira.

Na segunda-feira, 
27, às 19h30, o curso 
de Psicologia do Grupo 
UniEduK realiza a live 
da campanha “Setembro 
Amarelo”. O tema abor-

dado será a valorização 
da vida e os desafios das 
práticas de saúde men-
tal na contemporaneida-
de. O encontro contará 
com a participação da 

psicóloga e coordena-
dora da Saúde Mental 
da Atenção Básica do 
município de Indaiatu-
ba, Zoica Andrade Cal-
deira, que falará sobre 

saúde mental na Aten-
ção Básica e os fatores 
de risco associados ao 
suicídio. Já o médico 
psiquiatra e psicogeria-
tra, Dr. Thalles Braga 

Fonseca, compartilhará 
seus conhecimentos so-
bre abordagem da crise 
suicida. A programação 
é gratuita e aberta ao 
público em geral pelo 

Youtube. Para parti-
cipar, só acessar Live 
– Setembro Amarelo. 
– https://www.youtube.
com/wa tch?v=UuLB-
j0PWSY8

https://grupounieduk.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=UuLBj0PWSY8
https://www.youtube.com/watch?v=UuLBj0PWSY8
https://www.youtube.com/watch?v=UuLBj0PWSY8
https://www.youtube.com/watch?v=UuLBj0PWSY8
https://www.youtube.com/watch?v=UuLBj0PWSY8
https://www.youtube.com/watch?v=UuLBj0PWSY8
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Esporte Morungabense

No decorrer desta se-
mana o Projeto Bugrinho 
– Unidade Morungaba, 
responsável pela captação 
e revelação das catego-
rias de base sub 10, sub 
11, sub 12, sub e sub 14 
do GUARANI FC fechou 
duas grandes parcerias 
até 31/12/2022. A primei-
ra delas foi com a SPOR-

TBALL, que a partir de 
agora é a fornecedora ofi-
cial de bolas para o projeto 
morungabense e na mesma 
semana acertou também 
com a KAPPA seu novo 
fornecedor de matérias es-
portivos para os jogos ofi-
ciais da garotada.

Nesta semana também 
o projeto Morungaba re-

cebeu a ilustre visita de 
Adãozinho, ex-jogador do 
Bragantino, São Caetano, 
Palmeiras, entre outros 
equipes do Brasil e do ex-
terior, esteve na Estância 
para conhecer franquia 
oficial da base do Guara-
ni Futebol Clube e para se 
tornar um grande parceiro 
do projeto.

Conforme publicado na 
coluna anterior, a diretoria 
alvi verde finalizou a obra 
de reconstrução de 264 
mts² de muro pré molda-
do as margens da Aveni-
da Araújo Campos (saída 
para Amparo) que havia 
desmoronado durante as 
fortes chuvas no início do 
mês de março deste ano. 
Com muito sacrifício entre 
meio as dificuldades, dívi-

das, contra tempos, pan-
demia, etc, porém muita 
credibilidade, os trabalhos 
aconteceram de forma or-
ganizada através de um 
plano de ação coordenada 
dividido em duas etapas. A 
primeira delas foi levantar 
50% do valor total da obra 
(R$ 35.000,00) por meio 
de seus colaboradores. 

A segunda etapa está 
em andamento que é a 

venda das propagandas 
de publicidades com os 
comerciantes da cidade e 
da região que confiam na 
atual diretoria e que acre-
ditam na reestruturação 
do estádio Leonardo Fra-
re e no resgate da história 
alvi verde. Com o fim da 
obra, terá início a terceira 
fase do plano de ação, ou 
seja, as pinturas das pro-
pagandas de publicidade 

até o dia 15 de novembro 
de 2021, previsto para será 
finalizado até meados de 
novembro. Os interessados 
em divulgar a logomarca 
da sua empresa ou do seu 
comércio no novo muro as 
margens da rodovia deve-
rão entrar em contato com 
Julio do Vadu pelo fone 
(11) 99966-1222. Ao todo 
serão 30 propagandas de 
6 metros de comprimento 

por 1,20 cm de largura, as 
quais, ficarão expostas no 
local por três anos median-
te à contrato e o valor co-
brado é R$ 1.000,00.

Durante essa semana a 
diretoria do Buenópolis FC 
também fechou a parceria 
com uma empresa de Mo-
rungaba e na oportunidade 
ficou acertado a reforma 
completa da sede social, 
a construção de uma qua-

dra de Beach de tennis e a 
construção de uma quadra 
de vôlei de areia, ambas ao 
lado da sede social que será 
totalmente reformada. O 
início das obras 
está prevista 
para outu-
bro deste 
ano.

Prof. 
Julio do Vadu

Projeto Bugrinho/Guarani 
FC fecha parceria com 
novo patrocinador de 
bolas e uniformes

Diretoria do Buenópolis FC finaliza reconstrução de 264 
mts² de muro e projeta reforma completa da sede social

Técnico do sub 14 do Guarani FC Prof Julio do Vadu, o ex jogador Adãozinho e o empresário e diretor 
Gustavo Rozolem com as novas bolas da SPORT-BALL

https://mariaditasenepol.com.br/
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Você quer que seu Pet apareça no jornal? Essa é a nova campanha da Gazeta. Na 
sessão Pet você pode enviar a foto do seu bichinho pelo whatsapp (19) 98369-3115

Alimentação natural x Ração

Conservantes artifi-
ciais, corantes, aroma-
tizantes e uma série de 
outros produtos industria-
lizados são os que estão 
nos afastando cada vez 
mais de nossos pratos. En-
tão, por que com nossos 
pets seria diferente?  

É por isso que a alimen-
tação natural, conhecida 
no mundo todo por vete-
rinários clínicos, especia-
listas e proprietários pets, 
vem ganhando cada vez 
mais adeptos no Brasil. 
E, como ainda é novida-
de, causa muitas dúvidas e 
curiosidades. 

O que é alimentação 
natural? 

Segundo a definição 
da The European Pet Food 
Industry Federation (FE-
DIAF), a alimentação na-
tural é composta por ali-
mentos para animais de 
estimação sem eventuais 

aditivos e que apenas te-
nham sido submetidos a 
um processamento para a 
produção e manutenção do 
conteúdo de todos os nu-
trientes essenciais. Como 
por exemplos: congela-
mento, cozimento e con-
centração. 

No entanto, no âmbito 
técnico a alimentação na-
tural contém apenas pro-
dutos frescos, com ausên-
cia de farinhas e farelos 
de carne e ou subprodu-
tos. Lembrando que am-
bas, tanto a alimentação 
natural feita por você tu-
tor de forma balanceada 
para seu pet, com acom-
panhamento de um mé-
dico veterinário especia-
lista e a ração industrial 
seca, realizam o aporte 
nutricional de seu pet, no 
entanto sua principal di-
ferença de ponto de vista 
clínico são os prós e con-
tras entre elas.  

Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

DIVULGAÇÃO

Muita atenção apenas 
para não confundir a ali-
mentação natural balan-
ceada com alimentação 
caseira. Embora a alimen-
tação natural possa ser 
feita em casa, ela deve ser 

desenvolvida por um pro-
fissional e preparada ade-
quadamente. Pôr isso, ela é 
muito diferente da alimen-
tação caseira que estamos 
acostumados, e que pode 
inclusive causar danos à 

saúde do Pet. 
A ideia não é apontar o 

que é certo ou é errado. A 
ração é uma opção balan-
ceada e em muitos casos, 
é uma boa opção para os 
Pets e seus tutores. Que-

remos aqui demostrar que 
existem outras possibili-
dades, que são tão boas 
quanto ou até melhores.  

Curtiu. Nos vemos na 
próxima edição !!  

HeloMallory - Santo Antônio de Posse

Essa é a princesa, ela é irmã da Maya

Essa é a Maya, ela é de Campinas

Conheça as diferenças e saiba qual a melhor opção para seu pet

Alimentação natural: Ração 
Vantagens  Vantagens: 

- Palatividade Maior  - Fácil armazenamento  

- Produtos frescos  - Praticidade em oferecer ao seu pet  

- Dieta personalizada e adaptada a 
necessidade de seu pet  - Prazo de validade maior  

- Digestibilidade e aproveitamento dos 
nutrientes totais em suas propriedades do 
alimento. 

- Preços acessíveis  

-  balanceada (conforme idade e tamanho de seu pet) 

Desvantagens: Desvantagens: 

- Alto Custo  - Menor palatividade  

- Sempre ficar atento a validade do alimento 
(armazenamento) 

- Conservantes e proporções que variam de fabricantes, e vale ressaltar 
de que as empresas alimentícias pet estão trabalhando em tecnologias 
para reduzir\ ausentar estes princípios de conservantes e transgênicos 

- Demanda tempo e dedicação do tutor - Por se tratar de um alimento de proteínas extrusadas, e com farináceos 
tem-se uma perda de nutrientes (variável)

VOCÊ DISSE RAÇÃO?!
 É só ligar e entregamos na sua casa!

(19) 3867-4558
(19) 99685-2511 

Me siga no 
Instagram  
@suaamigamaya

https://mariaditasenepol.com.br/
@suaamigamaya
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Conjuntos modernos 

Você sabe quantas crenças limitantes você possui?
Gabriel Lira

O dia é 24, o mês é setembro, 
o ano é 2021, há exatos 99 dias 
para o término do ano. 
A escolha é toda sua: serão 99 
dias de progresso ou 99 dias de 
desculpas?
Peça perdão àquele ente 
querido, se entenda com a 
pessoa amada, perdoe quem 
deve ser perdoado, dê valor 
aqueles que estão por perto, 
salve o seu ano.
Esqueça as milhões de 
desculpas que já deu até aqui. 
A maior descoberta da nossa 
geração é que os seres humanos 
podem mudar as suas vidas 
mudando o seu modo de 
pensar. Ou como alguém 
afirmou “o homem é o que ele 
costuma pensar durante todo o 
dia”. 
Você até pode se cegar no 
presente para viver de maneira 
mais confortável e não assumir 
responsabilidades, mas as 
consequências disso em longo 
prazo serão completamente 
implacáveis e inevitáveis. 
Desta vez, não estamos falando 
de bem materiais, estamos 
falando de vida. Segue texto:

 “Querido Papai Noel,
Não ouse pensar, nem por um 
segundo, que eu acredito em 
sua existência, estou lhe usando 
como destinatário porque todos 
fazem isso nesta época do 
ano. Sinceramente, acho essa 
invenção de um velhinho que 

mora no Polo Norte entregar 
presentes para criança bem 
injusta com os pais das mesmas. 
Qual é? Muitos deles se matam 
para comprar coisas legais para 
dar aos seus filhos e aí você vem 
e leva todo crédito? Que falta de 
respeito!
Certo, o que eu quero pedir 
ninguém pode dar, quer dizer, 
apenas uma pessoa pode me 
dar, mas fique tranquilo, não 
é você, criatura imaginaria. 
Uh, isso foi bem ofensivo, me 
desculpa, podemos ir ao meu 
desejo?
Eu quero que as pessoas deixem 
de serem umas cretinas, é isso, 
elas passam o ano todinho 
sendo escrotas umas com as 
outras: mentem, são falsas, 
fingidas, babacas, grossas, 
preconceituosas... Aí no 
final do ano elas distribuem 
abraços como se realmente se 
importassem. Não há problema 
nenhum em nos arrependermos 
das merdas que fizemos, 
o problema está em pedir 
perdão, e continuar fazendo as 
mesmas coisas erradas. Não 
estou generalizando, nem todas 
as pessoas são assim, muitas 
são maravilhosas e incríveis 
os 12 meses do ano, à elas eu 
desejo tudo de bom com todo 
meu coração, porém àquelas 
que citei, peço que mude o 
coração delas, que torne-os 
bons. Não precisamos só de 
bens materiais, precisamos de 
pessoas que prezem a gentileza 
e compartilhem a empatia”.
SUBA E LEIA OS 7 PRIMEIROS 
PARAGRAFOS NOVAMENTE.

A primavera oficialmente chegou e com ela uma 
tendência super moderna, confortável e prática. Os 
conjuntos!!! 
Uma boa dica para quem ama versatilidade, 
uma vez que proporciona a possibilidade de 
usar as peças de forma separadas, criando várias 
combinações diferentes, além da praticidade de 
se arrumar rápido, principalmente quando se está 
com pressa, pois só são necessários complementos 
como sapatos e acessórios. 

Além disso, os conjuntos deixam o visual moderno 
e fashion ao mesmo tempo. 

Como inspiração você pode combinar o seu 
conjuntinho com um salto alto, deixando a 
produção mais chique, perfeita para looks noturnos 
ou ocasiões especiais. Porém se o passeio será em 
algum lugar mais agitado, aposte em um tênis, 
além do conforto seu look ficará super despojado. 

E se você ainda não sabe onde garantir seu 
conjunto para arrasar na primavera, nossa dica é a 
Loja Paula Savioli!

Paula Savioli 

Vamos lá: passo a passo a explicação... Sabe o que são crenças limitantes? São aquelas verdades 
(que achamos que são absolutas) que ficam permeando a nossa mente (muitas vezes no 
inconsciente). Essas crenças acabam prejudicando o nosso dia a dia porque se tornam verdades 
absolutas em nossas vidas.
As vezes ouvimos na nossa infância (de alguém da família) que não precisamos de dinheiro, que 
o dinheiro é sujo e que basta termos o necessário para comer todo dia. Para que sonharmos em 
comprar algo novo, caro, valioso? Muito dinheiro não é visto com bons olhos. O que você acha 
sobre disso? Percebe que esse é o ponto que muitas vezes limita o nosso crescimento?

Você já identificou alguma crença em você?

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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EMPREGOS

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna está com 23 cargos com vagas de emprego a serem preenchidas. Na lista, há oportunidades para ajudante de mo-
torista, caseiros, garçom, massoterapeuta, por exemplo. Confira a lista completa abaixo.
As vagas são atualizadas todos os dias e são para todos os gêneros e algumas exigem experiência comprovada na Carteira de Trabalho. A remuneração e o número de vagas para 
cada oportunidade são informados no próprio atendimento. Interessados devem comparecer à unidade com Carteira de Trabalho, RG, CPF e número do PIS.

• AJUDANTE DE MOTORISTA 
- alfabetizado / com ou sem expe-
riência, ter bom porte físico, carre-
gamento de material de construção 
/ horário de trabalho de Segunda a 
Sábado, das 7h as 16h, Sábado das 
8h as 12h / Salário R$1.611,75 + 
Gratificação + Vale transporte + 
Convênio farmácia + Odontológico 
+ Médico 

• AJUDANTE GERAL P/PAPELA-
RIA -  fundamental / com ou sem 
experiência / CNH A/B / reposição, 
estoque, entregas, etc/ horario de 
trabalho de segunda a sexta das 8h 
as 18h, sábado das 8h as 13h / Salá-
rio R$ 1632,00

• ASSISTENTE DE ALMOXA-
RIFADO / Superior cursando ou 
completo em Logística, Adminis-
tração ou afins / com experiencia 
em gestão de estoque, recebimento 
de material, requisição de entrada, 
armazenamento, estocagem de ma-
teriais, separação de pedidos, etc. 
/ CNH B / Horário de trabalho de 
segunda a sexta das 7:42h às 17h / 
Salário R$ 2.335,00 + vale trans-
porte + refeição + vale alimentação 
+ convenio odontológico / local de 
trabalho S.A. de Posse

• ATENDENTE DE LANCHONE-
TE - ensino médio completo com 
certificado / com ou sem experi-
ência / pode ser primeiro emprego 
/ escala 6x1, 1 folga na semana, 1 
domingo no mês/  horário das 6h as 
14:20 e das 14:20h as 22:40 /Salá-
rio R$1450,00 + 1% de comissão + 
refeição + fretado + assistência mé-
dica e odontológica.

• ATENDENTE DE PADARIA - 
fundamental - com experiência em 
atendimento / horário de trabalho 
das 14:20h as 22hs de segunda a se-
gunda, uma folga na semana, um do-
mingo por mês / salário R$ 1455,00

• AUXILIAR CONTÁBIL - técnico 
ou superior na área de contabilida-
de / com experiência Elaboração de 

balancetes e demonstrativos,clas-
sificação de despesas,calcular im-
postos (PIS,CONFINS,ICMS, et-
c),impostos retidos,analisar contas 
patrimoniais/ Horário de segunda 
a sexta das 8h as 17:30h / Salário 
R$1.500,00 + Vale alimentação + 
Vale transporte

• AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO 
VISUAL - médio - com experiência  
na colocação de adesivos, painéis,en-
velopamento de veículos, colocação 
de banners, etc / horário de trabalho 
de segunda a sexta das 8h as 18h / 
disponibilidade  p/ hora extra / salá-
rio R$ 1500,00 + vale alimentação 
R$310,00 + vale transporte

• AUXILIAR DE ESCRITORIO - 
médio - com experiência em emis-
são de notas fiscais, atendimento ao 
cliente, rotinas administrativas em 
geral e informática / horário de tra-
balho de segunda a sexta das 7h as 
17h/ Salário R$ 1475,00

• AUXILIAR DE LIMPEZA - funda-
mental / com experiência /  horário 
de trabalho de segunda a sexta das 
8:15h as 17:15h, sábado das 8:15h 
as 13:30h / salário R$ 1468,00 + 
vale transporte

• AUXILIAR DE LOGISTICA - 
temporário 3 meses / médio / CNH 
B/  com experiencia, com ou sem 
curso de operador de empilhadeira 
/ separação de mercadoria, movi-
mentação de material,conferencia 
de notas, etc/ horário de trabalho de 
segunda a sexta das 8h as 18h /Sa-
lário R$1.439,00 + Vale transporte 
+ vale alimentação + seguro de vida 
+ plano odontológico

• AUXILIAR DE MARCENEIRO - 
com ou sem experiência / CNH B 
/ horário de trabalho de segunda a 
sexta das 7h as 16:48h /salário R$ 
1400,00 + cesta básica

• AUXILIAR DE MECANICO DE 
AUTO - alfabetizado / com experi-
ência / horário de trabalho de segun-
da a sexta, das 8:30h as 18h, sábado 

das 8h as 12h / salário R$ 1430,00 
+ vale alimentação R$350,00

• AUXILIAR TÉCNICO ELETRO-
NICO -  médio - cursando ou con-
cluído técnico eletrônico ou teleco-
municações/ ter informática básica / 
reparo de produtos eletrônicos/ ho-
rário de segunda a sexta das 7:42h 
as 17:30h / Salário R$ 1.497,36 + 
Refeição no local + Fretado + Con-
vênio Médico + Odontológico

• CONFEITEIRO - alfabetizado /  
com experiência / horário de traba-
lho das 12h as 19:20h, escala 6x1/ 
salário R$ 1800,00

• COZINHEIRO - alfabetizado / com 
experiência /Horário 10h as 14h e 
17h as 22h / Folgas segundas  noi-
te do domingo / R$ 1800,00 + vale 
transporte + refeição

• ELETRICISTA DE AUTOMO-
VEL- horário de trabalho de se-
gunda a sexta das 8h as 18h/ sala-
rio a combinar

• ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA 
CIVIL - cursando 6º semestre - ho-
rário de trabalho de segunda a sex-
ta das 8h as 15h / Bolsa auxilio de 
R$ 1200,00 + Vale alimentação R$ 
348,00 + vale transporte /

• MECANICO DE AUTOMÓVEL 
- alfabetizado / com experiência / 
CNH B/ horário de trabalho de se-
gunda a sexta das 8h as 18h / salá-
rio R$ 1900,00

• MECANICO DIESEL - com experi-
ência - CNH B - salário R$ 2500,00 
+ vale transporte + refeição

• MECÂNICO REFRIGERAÇÃO 
- fundamental - com experiência, 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração veicular - CNH AB 
-Horário de trabalho de segunda a 
sexta das 7h as  16:30h, sábado das 
7h as 11h  / Salário R$3.000,00 + 
vale transporte +  vale refeição 

• MONTADOR DE VEÍCULOS - 
com experiência /desmontagem e 
montagem de veículos e proces-

sos pintura,funilaria, polimento e 
higienização / horário de trabalho 
de segunda a sexta,das 8h as 18h / 
registro CLT Salário R$ 1500,00 ou 
contratação por MEI remuneração 
a combinar

• MOTOBOY - médio  - com moto 
propria / com experiencia / CNH 
A/ Horário de  trabalho de segun-
da a sábado das 8h as 16h / Salário 
R$1.787,00 + ajuda transporte + 
reembolso km + periculosidade + 
Vale refeição

• MOTORISTA DE BETONEIRA 
- fundamental / com experiência / 
CNH D ou E /Horário de  trabalho 
das 7H às 17H,de segunda a sexta / 
salário R$2.113,98 + vale transpor-
te + vale alimentação 

• MOTORISTA DE CAMINHÃO - 
alfabetizado /CNH A/D, com expe-
riência / Horário de trabalho de Se-
gunda à Sexta das 7h as 17h, Sexta 
das 7h às 16h / Salário R$ 2.500,00 
+ refeição/ local de trabalho: Sto 
Antonio de Posse

• MOTORISTA  DE CAMINHÃO 
- fundamental / com experiência / 
CNH D / horário de trabalho 8h as 
17:30h, de segunda a sexta, sábado 
das 8h as 12h / salário R$ 2100.00 
+ Cesta básica + vale transporte

• OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA - médio - com experiência - cur-
so atualizado/ disponibilidade para 
turnos /Salário R$ 1455,96, após 
a experiência R$ 1.819,95 + Vale 
Refeição R$ 28,50 p/dia + Vale Ali-
mentação R$ 281,00 +  Convênio 
médico + convênio odontológico 

• OPERADOR DE JATO ABRASI-
VO - fundamental / Experiência 
com jateamento de peças de grande 
porte dentro de cabines fechadas 
/ Horário de trabalho de Segunda 
à sexta das 05h às 14:48h / Salá-
rio R$ 2.260,00 + refeição + vale 
transporte + vale alimentação + 
convênio farmácia + odontológico

• PIZZAIOLO - com experiência / 

horário de trabalho de dom a dom 
das 16h as 24h / folgas a combinar 
/ salário R$ 1500,00 + bônus (reti-
rada média de R$ 2350,00) + mora-
dia para a família / local de trabalho 
Santo Antonio de Posse

• PORTEIRO - fundamental -  com 
experiência, informática básica / 
escala 4x2, das 6h as 18h / salário 
R$1452,00 + vale refeição + vale 
transporte + cesta básica

• TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
- curso técnico completo / com ou 
sem experiência / clinica de aplica-
ção de vacinas diversas/ horário de 
trabalho de segunda a sexta das 9h 
as 18h, sábado das 9h as 13h / salá-
rio R$ 2000,00 + vale transporte + 
cesta básica

• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 
DE MAQUINAS DE JARDINA-
GEM - com experiência em ma-
nutenção equipamentos de jardim, 
cortadores de grama, roçadeira, 
etc/ horário segunda a sexta das 8h 
as 18h / salário $ 2.100,00 + 30% 
periculosidade + vale transporte + 
vale refeição + vale alimentação

• TÉCNICO QUIMÍCO com CRQ 
ativo / técnico completo, com ou 
sem experiência / Horário de tra-
balho das 6H as 16h, de segunda a 
sexta / salário inicial R$1805,00 + 
cesta básica / local de trabalho Sto 
Antonio de Posse 

• VENDEDOR - médio / com expe-
riência no comercio, para loja de 
suplementos esportivos / horário de 
trabalho de segunda a sexta das 8h as 
18h / Salário R$ 1560,00 + comissão 
+ vale alimentação + vale transporte

• VENDEDORA P/ LOJA DE CHO-
COLATE - médio / com experi-
ência em vendas / horários de tra-
balho de segunda a sábado das 9h 
as 17:48h ou das 11:12h as 20h, 
domingos das 9h as 14h / 1 folga 
na semana, e 1 domingo no mes / 
salário R$ 1500,00 + bonificação + 
vale transporte

 OPORTUNIDADE:
EXPRESSO METRÓPOLIS CONTRATA: 

Motorista de Ônibus – Habilitação D ou E 
 Ensino Fundamental completo
 Desejável experiência mínima de 6 meses (comprovadas em CTPS) 
 Curso de Transporte Cole�vo de Passageiros e Escolar
 Residir em Jaguariúna, Pedreira, Amparo e Santo Antônio da Posse

 Interessados enviar currículo para 
rhumanos@expressometropolis.com.br com a palavra Motorista no 
campo assunto ou comparecer diretamente ao RH toda quarta-feira,
às 14:00h. Endereço: Rua Testa, n° 291- Jd. São Sebastião – 
Jaguariúna/SP
 Observação: Para realizar o teste prático, é necessário portar 
os documentos pessoais: Currículo, CNH e carteira de trabalho. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 24 de setembro de 2021  à 30 de setembro de 2021, no horário das 09:30hs 
às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, 
Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
 

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 
Classificação Candidato 
41º Camila Balbino Da Silva       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 24 de setembro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 
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Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
 

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 
Classificação Candidato 
41º Camila Balbino Da Silva       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 24 de setembro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO 
ESTANCIA DAS FLORES 

Av das Palmas, 496 – Estância das Flores - Jaguariúna/SP, CEP: 13917-190. 
 

+ 55 19 3737-5555                condominio@zelocondominios.com.br               zelocondominios.com.br 
Rua Ferreira Penteado, 1.121 – Cambuí – Campinas/SP 

 

Jaguariúna, 21 de setembro de 2021. 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2021 
 

Na qualidade de Diretor Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO 
LOTEAMENTO ESTANCIA DAS FLORES, venho pela presente CONVOCAR a todos Senhores(as) 
Associados(as) a participarem da  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2021, que será realizada  no dia 
09 de outubro de 2021, no Auditório do Hotel Matiz, localizado na Avenida Armando Mário Tozzi, 1.400 
– Núcleo Santa Úrsula – Jaguariúna/SP, em primeira convocação as 09h00, com pelo menos 1/3  
(um terço) dos associados presentes ou em segunda convocação, às 09h30min com qualquer número de 
presentes, a fim de deliberar sobre os seguintes itens da Ordem do Dia: 
 

1. Eleição de Diretoria, composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º 
Tesoureiros. Diretor Social, de Esportes e Cultura; 

2. Eleição de Conselho Fiscal composto por 05 membros efetivos e 02 membros suplentes; 
 

** Conforme Artigo 34, Inciso I do Capítulo IX do Estatuto da Associação, os candidatos deverão 
apresentar a Diretoria, chapa completa de candidatos, até 05 (cinco) dias antes do dia da votação. 
Ainda no Inciso III – poderão ser registradas chapas para Diretoria e para Conselho Fiscal separadamente, 
sendo vedado o registro de nomes para cargos isolados. 

 
 

Vagner Mendonça 
Presidente 

Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento Estância das Flores 
 
 
 
 
 
 

 Considerando que ainda não vencemos a Pandemia (COVID-19), a assembleia deverá ocorrer 
visando evitar aglomerações, por isso solicitamos que participem 1 (um) representante por 
unidade; 

 Para participar da Assembleia é obrigatório o uso de MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL e Álcool Gel 
será disponibilizado; 
 

 Os senhores condôminos que não puderem comparecer, poderão fazer-se representar por 
procuração específica. 

 Os condôminos que não puderem participar e nem se fizerem representar por procuração estarão 
aprovando implicitamente as resoluções tomadas, não sendo aceitas reclamações posteriores. 

 Código Civil - Art. 1.335 - São direitos do condômino: III - votar nas deliberações da assembleia e 
delas participar, estando quite. 
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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
• LANÇAMENTO CONDOMINIO ALTO DO SÃO PEDRO, CONSULTE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PLANOS EM ATÉ 60 PARCELAS

• LOTE RESERVA DA BARRA 350M² OPORTUNIDADE .............................................................................R$ 130.000,00

• 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 AGUAS DO JAGUARI 250M² ........................................................................................................R$ 120.000,00

• LOTE CONDOMINIO RESERVA DO JAGUARY 300M² ..............................................................................R$ 220.000,00

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$ 495.000,00

• CASA GEMINADA CORAÇÃO DE JESUS, 02 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA DE ESTAR, 

COZINHA, 2 VAGAS  ............................................................................................................................. R$300.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA, 

SALA DE JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK .............................................................R$ 540.000,00

• CASA 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 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 ALICE, 3 DORM(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, ÁRMARIOS PLANEJADO NA COZINHA, 

NOS BANHEIROS E NA LAVANDERIA, 2 VAGAS COBERTA, COM ELEVADOR 100M²................................ R$455.000,000

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 500M² ............................................................................................................R$ 230.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.160M² TERRENO, 390M² CONSTRUÇÃO,3 DORM(SUITE),3 BANHEIROS, 

AREA DE LAZER,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,VARANDA,ATELIE,ÁREA GOURMET,DOC OK ................. R$1.200.000,00 

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:

IVAN BARBOSA DA SILVA e ALES-
SANDRA SANTANA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, operador de máquina, 
solteiro, nascido em PORTO CALVO, 
AL, no dia 16 de novembro de 1980, re-
sidente e domiciliado na Av. Alexandre 
Marion, Nº 1952, Vargeão, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de  COSMA BARBOSA 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, atendente de lotérica, solteira, nas-
cida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 30 de 
junho de 1976, residente e domiciliada na 
Av. Alexandre Marion, Nº 1952, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ SAN-
TANA e de MARIA HELENA FORNER 
SANTANA. 

RODRIGO RAONI SILVA FRAGA e 
MELISSA TIEMI FUJIMOTO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, músico, soltei-
ro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 
02 de abril de 1985, residente e domi-
ciliado na Rua João Pires Germano, Nº 
195, Jardim Alice, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de ANTONIO FRAGA e de MARIA 
HELENA DA SILVA. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, engenheira de qualidade, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no 
dia 25 de fevereiro de 1991, residente e 
domiciliada na Rua João Pires Germano, 
Nº 195, Jardim Alice, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de JORGE LUIZ FUJIMOTO e 
de CLARICE APARECIDA FERREIRA. 

GABRIEL DE OLIVEIRA MACIEL 
e RACHEL MAGOSTEIRO VIVEI-
ROS. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em SÃO 
PAULO, SP, no dia 29 de dezembro de 
1985, residente e domiciliado na Rua 
das Castanheiras, Nº 45, Lago da Bar-
ra, JAGUARIÚNA, SP, filho de JULIO 
DE OLIVEIRA MACIEL e de ELAINE 
CRISTINA GOMES BARROS DE OLI-
VEIRA MACIEL. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, empresária, solteira, nasci-
da em ARAÇATUBA, SP, no dia 16 de 
agosto de 1986, residente e domiciliada 
na Rua das Castanheiras, Nº 45, Lago da 
Barra, JAGUARIÚNA, SP, filha de CAR-
LOS ROBERTO VIVEIROS e de MARA 
RACHEL CHIQUITO MAGOSTEIRO 
VIVEIROS. 

GUILHERME TADEU NASTASIO 
FERREIRA e JACKELINE SCHULZ 
DO CARMO. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, engenheiro, solteiro, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 09 de março 
de 1985, residente e domiciliado na Rua 
Francisco Sales Pires, Nº 10, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de FERNANDO CÉSAR FERREIRA e 
de SILVANA APARECIDA NASTASIO 
FERREIRA. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, analista financeira, solteira, nascida 
em CAMANDUCAIA, MG, no dia 21 
de julho de 1989, residente e domicilia-
da na Rua Vicenzo Granghelli, Nº 195, 
Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nas-
sif, JAGUARIÚNA, SP, filha de MAR-
COS JORGE DO CARMO e de GISELE 
SCHULZ SILVA DE SOUZA. 

CONRADO SANTOS BARBOSA e 
JAQUELINE BATISTA DE LIMA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
armazém, solteiro, nascido em BARRE-
TOS, SP, no dia 29 de maio de 1995, resi-
dente e domiciliado na Rua Carlos Gobbi, 
Nº 270, Nova Jaguariúna, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de ENIO ALVES BAR-
BOSA e de ALESSANDRA CRISTINA 
NUNES DOS SANTOS BARBOSA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, balconista, 
solteira, nascida em BARUERI, SP, no 
dia 05 de setembro de 1991, residente 
e domiciliada na Rua Carlos Gobbi, Nº 
270, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de JOSUÉ DUARTE DE LIMA 
e de MARUZA ALVES BATISTA. 

ROSIVAL PEREIRA DOS SANTOS e 
ADRIANA BARBOZA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, pintor de autos, soltei-
ro, nascido em IPIAÚ, BA, no dia 21 de 
janeiro de 1971, residente e domiciliado 
na Rua Pitangueira, Nº 142, Jardim Ro-
seira, JAGUARIÚNA, SP, filho de SAN-
DOVAL PEREIRA DOS SANTOS e de 
ROSALINA MARIA DE JESUS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, serviços gerais, 
divorciada, nascida em TUPÃ, SP, no dia 
14 de outubro de 1979, residente e do-
miciliada na Rua Pitangueira, Nº 142, 
Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de CILAS BARBOZA e de MARIA DE 
FATIMA DOS SANTOS BARBOZA. 

LUCAS SILVEIRA DOS SANTOS e 
JESSICA DA SILVA SANTOS. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, técnico de in-
formática, solteiro, nascido em CAM-
POS DO JORDÃO, SP, no dia 18 de 
junho de 1992, residente e domiciliado 
na Rua José Frazatto, Nº 986, Jardim Im-
perial, JAGUARIÚNA, SP, filho de SE-
BASTIÃO ADAUTO FERREIRA DOS 
SANTOS e de VALDETI DE FÁTIMA 
SILVEIRA SANTOS. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, empresária, solteira, 
nascida em LEME, SP, no dia 15 de no-
vembro de 1994, residente e domiciliada 
na Rua José Frazatto, Nº 986, Jardim 
Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ADEMAR RIBEIRO DOS SANTOS e 
de LUCIANA ALVES DA SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 23 de setembro de 2021.

https://www.imobiliariapoltronieri.com.br/
https://www.facebook.com/jaguarcenterplaza/
https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
https://www.instagram.com/lava_rapido59/?hl=pt-br

