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INGRESSOS

26 NOV 
A 4 DEZ

Primeira semana de 
dezembro está recheada 
de eventos natalinos  
em Jaguariúna

Atleta jaguariunense 
participa de 
campeonato Strogman

Dezembro está chegando e 
logo na primeira semana do mês 
Jaguariúna entra no clima do 
Natal com uma programação es-
pecial preparada pela Prefeitura, 

por meio da Secretaria Munici-
pal de Turismo e Cultura. A par-
tir do dia 05 a população pode 
conferir apresentações gratuitas 
para todos os gostos.   Página 11

No sábado, 27, foi realiza-
do o Campeonato Strongman 
Brasil Pro Peruíbe, organiza-
do pela Federação Paulista de 
Strongman. Além da categoria 

absoluto para atletas com mais 
de 105kg, também competiram 
as categorias feminino e atletas 
a baixo de 105kg.    

 Página 17

As linhas de ônibus circular 
de Holambra passam a con-
tar, a partir de janeiro de 2022, 
com dois novos veículos para o 

transporte diário de passagei-
ros. Eles foram adquiridos pela 
Prefeitura por pouco mais de 
R$220 mil. A cidade é uma das 

poucas do país a oferecer trans-
porte público gratuito à popula-
ção e visitantes.

Página 8

O segundo e último fi-
nal de semana da edição do 
Jaguariúna Rodeo Festival 

teve, nesta sexta-feira, 03, 
e sábado, 04, sete shows e 
provas de montaria. Depois 

da estreia nos dias 26 e 27 de 
novembro, a festa retorna em 
meio à investigação da de-

núncia de estupro feita pela 
influenciadora digital Fran-
ciane Andrade. A expectati-

va é receber 40 mil pessoas 
em cada dia.

Página 4

Rodeio de Jaguariúna inicia último final 
de semana da edição com mais pisadinha, 
sertanejo romântico e volta da PBR
As provas de montaria em touros e Team Penning ocorrem a partir das 21h

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO

Os ônibus foram adquiridos por pouco mais de R$220 mil

Jaguariúna supera marca de 100 mil doses aplicadas contra 
a Covid, com 78% da população completamente vacinada

Frota de transporte público municipal de 
Holambra ganha mais dois ônibus

DIVULGAÇÃO

No primeiro final de 
semana, boa parte 
do público estava 

sem máscaras, 
mesmo com a 

obrigatoriedade, e a 
exigência continua 

formalmente 
durante o evento

Página 4

https://www.netellinternet.com.br/
https://grupounieduk.com.br/
https://eipcred.com.br/
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O Governo do Estado de São Paulo previa a flexibilização da medida do uso 
obrigatório de máscara a partir do próximo dia 11. Mas, voltou atrás com a pro-
jeção.

O Governador João Doria decidiu nesta semana atender recomendação do Co-
mitê Científico para manter a exigência do uso de máscara em espaços abertos no 
estado. Após pedido de Doria, o órgão técnico pediu a manutenção da obrigatorie-
dade com a confirmação da variante ômicron do coronavírus em São Paulo. 

Desse modo, continuamos a nos proteger e proteger àqueles que estão à nossa 
volta. A pandemia ainda não acabou. 

EDITORIAL

Continuamos sendo 
amigos da máscara
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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

Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

Ao lado da Matriz Centenária 
realizou-se há anos passados um 
memorável  Festival de Inverno no 
mês de julho. O Teatro Municipal 
Dona Zenaide, a Casa da Memória 
Padre Gomes e o Largo da Igreja 
na Praça Umbelina Bueno  foram 
palco de belíssimas apresentações 
culturais e artísticas que alegraram 
os munícipes. A proximidade com  
casarões preservados do século 
XIX, junto do marco de fundação 
da cidade, Igreja de Santa Maria do 
Jaguary de 1894, coroou de êxito o 
evento.   A população pôde degus-
tar deliciosos lanches e doces dos 
“food trucks,” gastronomia sobre 
rodas, e provar diversas cervejas 
artesanais num aconchegante e 
iluminado ambiente, debaixo das 
tendas e sentada à mesa. O festi-
val brindou a um público de  faixa 
etária diversificada, conforme as 
atrações apresentadas.  Restou a 
sensação de que ninguém foi ex-
cluído e seus gostos contemplados 

a contento. Parabéns, Jaguariú-
na! A experiência colheu sucesso. 
A vida cultural e artística galgou 
planos mais elevados com este 
evento: a Dança do Ventre, MPB, 
Banda Pop Rock, o Coral Muni-
cipal, a Orquestra dos Violeiros, 
Cantar Sertanejo, o Conjunto de 
Chorinho, a Orquestra de Flautas, 
o Grupo de Percussão, a Sinfôni-
ca Santana de Pedreira, o Grupo 
Já de Teatro, o Taberna Folk. Ma-
estro Fraga esteve impecável com 
o COMJA e com os Violeiros  do 
Jaguary em suas esplêndidas apre-
sentações. Quantas excelências 
artísticas encantaram este centro 
histórico que clamava e clama  por 
tais apresentações!  Havia cida-
dãos pedindo novas edições. Fal-
tou apenas um calçadão, iluminado 
pelos antigos postes do jardim de 
1941 e por aquele Coreto de 1926 
unindo o Teatro Municipal à Praça 
Umbelina Bueno. O Departamento 
de Patrimônio Histórico Municipal 

criou , na época, projeto analisado 
pela UNICAMP sobre a reforma 
das paredes laterais da Casa da Me-
mória que recuariam dois metros  
cada uma. Elas  seriam rebaixadas 
e seriam repostas  nelas apenas o 
telhado e as fachadas da elegante 
Casa Paroquial de 1945. A frente, 
voltada para o Banco Itaú e o fun-
do, voltado para a Casa de Móveis 
Santa Catarina. Nada se destruiria 
da atual “Casa da Memória”. Isto 
porque ela foi  montada conforme 
os padrões mais atualizados de 
moderna  técnica de preservação 
de documentos. Ela  manter-se-ia 
incólume em seu corpo interno e 
em sua frente. Sua nova pracinha 
dianteira tornou-se um inestimável 
ganho público, um inédito local 
externo de exposições fotográfi-
cas da memória.   Desta forma o 
Largo da Igreja ficaria mais espa-
çoso nas duas laterais, como fora 
antigamente,poderia assim  abrigar  
mais cidadãos na praça, maior es-

paço para os festivais.  A Matriz 
Centenária, Patrimônio Histórico 
do final do século XIX, marco da 
fundação da cidade, símbolo de 
nossa Identidade, tem sua visão 
prejudicada pelas altas muralhas 
laterais da Casa da Memória. Elas 
são inconstitucionais. Tal constru-
ção é proibida desde a constitui-
ção de 1937, porque sua altíssi-
mas paredes laterais  atrapalham 
consideravelmente  a visibilidade 
do citado  Patrimônio Histórico já 
preservado. Sendo recuadas e re-
baixadas  a Igreja voltaria ao des-
taque anterior, com suas linhas ar-
quitetônicas mais realçadas e mais 
iluminadas. E o espaço, pronto 
para os festivais de todas as esta-
ções do ano. Este projeto tem sido 
abraçado pelas Administrações 
Municipais. Ele já foi também 
confirmado pela “Associação Ami-
gos do Padre Gomes” e teve o total 
endosso do CONPHAAJ. Ilustre 
membro do CONPHAAJ, Prof. Dr. 

André Munhoz de Argolo Ferrão, 
Orientador de Teses de Mestrado e 
Doutorado da UNICAMP, decla-
rou ser imprescindível para tanto o 
endosso da população para forma-
lizá-lo, através de abaixo-assinado 
e a anuência dos Poderes Públicos 
Municipais para executá-lo.  Neste 
momento é grande a preocupação 
da comunidade e das instituições 
públicas que estudam como execu-
tar o restauro do referido templo. 
Pensa-se complementá-lo com 
a referida reposição da memória 
da Casa Paroquial. Desta forma 
o Centro Histórico estaria prepa-
radíssimo para os festivais atuais 
do Hambúrguer, das Cervejas Ar-
tesanais, do Chope, dos artísticos 
e apreciáveis shows musicais no 
Teatro Municipal, Exposições Fo-
tográficas da Memória...  

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Festival  de estação em centro  
histórico valoriza turismo  

João Rodrigues*

Um movimento que tem cres-
cido na cidade de Jaguariúna é o 
de Mulheres Empreendedoras, que 
vem se organizando e realizando di-
versas feiras por diversos locais da 
cidade, com o espirito empreende-
dor elas se organizam por fone, por 
grupo de whatsapp, verificam seus 
custos, a programação do evento, 
realizam o marketing, organizam 
a logística do evento e o realizam, 
inclusive alguns já programados 
e que estão sendo divulgados nas 
redes sociais: Hipica (04e 05/12), 
Ok Coworking (11/12), MP Even-
tos (18 e 19/12), Boulevart (18/12), 
além da nossa querida FEART que 
ha anos nos brinda com seus produ-
tos artesanais todo sábado e domin-
go no Centro Cultural.

Como estamos promovendo e 
incentivando a Retomada da Eco-
nomia, nada melhor que o empre-
endedorismo para gerar negócios e 
melhorar a economia em nossa ci-
dade e região, baseado nisto, a As-
sociação Comercial e Industrial de 
Jaguariúna, realizou no dia 01/12 o 
Café da Mulher Empreendedora, e 
convidou as mulheres destes gru-
pos, para saborearem um delicioso 
café, se conhecerem, fazerem ne-

tworking, porém a cereja do bolo 
era obter conhecimento sobre o 
que é ECONOMIA CRIATIVA, e 
o quanto isto pode gerar de negó-
cios para todos, a mulher empreen-
dedora também já se conscientizou 
que para se iniciar um negócio ou 
ampliá-lo é necessário  dinheiro, e 
por isto foi convidada a Cooperativa 
de Crédito SICOOB CREDINTER 
(fez 30 anos este mês).  para  falar 
sobre como pode a empreendedora 
conseguir este dinheiro, qual a taxa 
de juro, será que tem algo especial 
para quem quer iniciar a empreen-
der?, prazo para pagamento, e o que 
a Cooperativa exige para realizar 
esta concessão de dinheiro.

A Professora e Mestre em Tu-
rismo Laura Santi, abrilhantou o 
evento com a explanação sobre o 
que não é Economia Criativa e o 
que é Economia Criativa, e como 
este conceito vem crescendo no 
Mundo, sendo fonte importantíssi-
ma para geração de negócios, con-
sequentemente geração de empre-
gos e melhoria de renda as pessoas, 
fazendo com que a economia local 
se fortaleça e muito, mas o que é 
Economia Criativa? A Economia 
Criativa baseia-se no uso da imagi-

nação criativa das pessoas para au-
mentar o valor de uma ideia. John 
Jowkins desenvolveu o conceito em 
2001 para descrever sistemas eco-
nômicos em que o valor é baseado 
em novas qualidades imaginativas, 
em vez dos recursos tradicionais de 
terra, trabalho e capital.

Laura ainda falou sobre os países 
que vem adotando a Economia Cria-
tiva, como Nova Zelândia, Inglaterra 
e referenciou inclusive a ONU que 
definiu que: Economia Criativa é 
tudo que engloba atividades que uti-
lizem a criatividade e o conhecimen-
to para se produzir bens e serviços 
de valor agregado, o que vai desde 
o turismo até o artesanato, passando 
pelas atividades culturais, inovações 
tecnológicas e comunicação. 

É importante  destacar que A 
Economia Criativa não passa por 
fontes esgotáveis como terra, ouro, 
petróleo, ao contrário da economia 
tradicional, esta alicerçada em re-
cursos que nunca terminam, como a 
cultura e a criatividade, valores que 
tendem a se renovar e se multipli-
car com o uso. Além de poder ge-
rar uma economia em abundância 
(caracterizada pela colaboração), 
em vez de uma escassez, (na qual 

predomina a competição). Econo-
mia Criativa é uma alternativa para 
o desenvolvimento sustentável do 
mundo atual.

Neste texto, poderão verificar 
que através da Economia Criativa 
poderemos gerar mais empregos, 
ser sustentáveis e principalmente 
estarmos na crista da onda, onde o 
que mais se pede neste momento 
que estamos prestes a deixar para 
trás o COVID 19, que é termos um 
novo olhar, e isto passa por sermos 
mais CRIATIVOS e INOVADO-
RES, e fundamentalmente o que a 
Pandemia nos trouxe de aprendiza-
do é que precisamos ter mais EM-
PATIA uns com os outros, e isto 
claro passa por sermos mais colabo-
rativos no nosso dia a dia, tudo que 
a Economia Criativa nos traz.

Relatos do pós café da Mulher 
Empreendedora, mostram o quanto 
foi significativo este conhecimen-
to na vida das empreendedoras de 
nossa cidade e região, porém cabe 
aos líderes da economia criativa, 
planejarem, se organizarem, deixar 
de lado os mimimi que normalmen-
te aparecem sempre que um novo 
conceito é colocado a nossa frente, 
para que possamos realizar grandes 

ações e eventos em 2022, propor-
cionando a todos uma melhoria de 
vida, com mais negócios, mais em-
pregos e melhoria de renda.

O Líder também precisa fazer 
entender ao poder público a neces-
sidade a importância de Leis como 
a de Liberdade Econômica, que per-
mitem ao empreendedor se livrar 
das amarras da burocracia, e voltar-
mos a ter um ambiente, onde a con-
fiança entre os atores é fundamental 
para que se possa dar celeridade na 
abertura e funcionamento dos em-
preendimentos,  todos devem saber 
claramente dos deveres e obrigações 
e cada um fazer a sua parte, baseado 
em algo tão valioso no passado que 
durante os últimos anos tem se per-
dido, que é a confiança reciproca en-
tre as partes (empreendedor x poder 
público x consumidor).

Juntos e fortes, podemos cons-
truir uma cidade, uma região, um 
estado e um Brasil mais dinâmico, 
criativo, inovador, sustentável, igua-
litário e justo para todos envolvidos. 

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

Líder na economia criativa

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
https://gazetaregional.com.br/
https://www.instagram.com/jornalgazetaregional/
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Destaque

Rodeio de Jaguariúna inicia último final 
de semana da edição com mais pisadinha, 
sertanejo romântico e volta da PBR
As provas de montaria em touros e Team Penning ocorrem a partir das 21h

O segundo e último fi-
nal de semana da edição do 
Jaguariúna Rodeo Festival 
teve, nesta sexta-feira, 03, 
e sábado, 04, sete shows e 
provas de montaria. Depois 
da estreia nos dias 26 e 27 
de novembro, a festa retor-
na em meio à investigação 
da denúncia de estupro 
feita pela influenciadora 
digital Franciane Andrade. 
A expectativa é receber 40 
mil pessoas em cada dia.

Jorge e Mateus, Bruno 
e Marrone, João Gomes e 

JetLag compuseram o line-
-up desta sexta, Jorge e Ma-
teus apresentaram o álbum 
“Tudo em Paz”, com 16 
canções inéditas, lançado 
este ano, cujas canções de 
trabalho são “Troca”, “Pa-
radigmas”, “Hit do Ano” e 
“Tem que sorrir”. Além das 
músicas novas, antigos su-
cessos compõem o setlist.

Bruno e Marrone as-
sumiram o palco da arena 
depois. Donos de canções 
que marcaram os primeiros 
anos do século 20, como 

“Dormi na praça” e “Vida 
vazia”, os cantores foram 
os últimos a serem anun-
ciados pela organização 
do rodeio. Eles agregam à 
programação do dia em que 
haveria o show de Marília 
Mendonça, morta após um 
acidente aéreo na Serra de 
Caratinga, em Minas Ge-
rais, no dia 05 de novem-
bro.

Terceiro da noite, João 
Gomes é o mais novo fenô-
meno da pisadinha, ritmo 
musical ganhou notorie-

No primeiro final de semana, boa parte do público estava sem máscaras, mesmo com a obrigatoriedade, e a exigência continua formalmente durante o evento

vez de Henrique e Julia-
no, Gustavo Mioto e Pedro 
Sampaio. Desde o lança-
mento do EP “Manifesto 
Musical”, há três meses, as 
canções “Arranhão” e “A 
Maior Saudade” figuram no 
Top 50 do Spotify Brasil. 
Na plataforma, os cantores 
Henrique e Juliano estão 
também em quinto lugar 
entre os artistas com mais 
no país, conquistado com 
os hits “Recaídas”, “Flor e 
o Beija-flor”, “Liberdade 
Provisória”, “Se Eu Fosse 
Você” e “Cuida Bem Dela”.

Na sequência, Mioto 
deve subir ao palco “em 
festa”. O sertanejo abre por 
Jaguariúna as comemora-
ções dos 10 anos de carrei-
ra com um show inédito e 
que será gravado ao vivo e 
sem cortes para suas redes 
sociais.

Djs encerram as noites
Paulo Velloso e Thiago 

Mansur, o JetLag Music, 
fizeram o show de encerra-
mento de sexta-feira - so-
bem ao palco depois dos 
Bruno & Marrone, Jorge 
& Mateus e do piseiro João 
Gomes. Os djs ficaram co-
nhecidos com o remix de 
“Trem Bala”, de Ana Vile-
la, e principalmente no ano 
passado com a criação, jun-
tamente com Dj Malifoo, 
do primeiro bloco de mú-
sica eletrônica do Carnaval 

de São Paulo, que reuniu 
mais 500 mil pessoas.

Para fechar a 32 edição 
do rodeio de Jaguariúna, 
Pedro Sampaio, que está 
preparando o primeiro ál-
bum da carreira – de ape-
nas três anos - cujo título 
é “Chama Meu Nome”. 
O dj lançou nome semana 
passada com um salto de 
paraquedas. Nele está “Ga-
lopa”, seu novo single.

Provas
Neste final de sema-

na, ocorrem as provas de 
montaria em touros e Team 
Penning, a partir das 21h. 
A festa do peão de Jagua-
riúna marcará o retorno das 
pontuações do Professional 
Bull Riders (PBR) Bra-
sil, principal competição 
de montaria em touros. Os 
pontos conquistados pe-
los competidores durante 
a etapa serão válidos para 
o campeonato mundial da 
PBR, cuja final está prevista 
para maio de 2022 em For-
th Worth, no Texas (EUA).

Já a Team Penning é 
uma competição em equi-
pe. Nela, o trio de cava-
leiros deve apartar, de um 
rebanho de até 30 animais, 
três bovinos com a mes-
ma numeração sorteada e 
conduzi-los até um curral 
existente na arena. Ganha 
que realizar a apartação em 
menor tempo.

DIVULGAÇÃO

Hospital Metropolitano 1
O Hospital Metropo-

litano da RMC começa a 
sair do papel para se tornar 
realidade. Na semana pas-
sada, o prefeito Gustavo 
Reis (MDB), que também é 
presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas, 
teve uma reunião com o go-
vernador João Doria e o se-
cretário estadual de Saúde, 
Jean Gorinchteyn, no Palá-
cio dos Bandeirantes para 
tratar sobre a viabilidade do 
hospital. 

Hospital Metropolitano 2
Gustavo estava ao lado 

do deputado federal Baleia 
Rossi e do deputado esta-
dual Jorge Caruso, além do 
reitor da Unicamp, Tom Zé. 
“Com o Hospital Metropo-
litano 72 municípios serão 
beneficiados. Precisamos 
muito de novos leitos para 
diminuir a fila do sistema 
Cross e poder atender cada 
vez mais é melhor a região 
de campinas na área da saú-
de”, disse Gustavo. O tema 
também foi discutido na úl-
tima reunião do ano do Con-
selho da RMC, em Cosmó-
polis, na segunda-feira.

Mais de 100 mil
Jaguariúna superou a 

marca das 100 mil doses de 

vacina contra a Covid-19 
aplicadas na cidade. O nú-
mero foi atingido nesta quar-
ta-feira, dia 1º de dezembro. 
Por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a Prefeitura 
de Jaguariúna já aplicou um 
total de 100.359 doses de 
imunizantes contra o corona-
vírus. Do total, 45.329 pes-
soas já estão com o esquema 
vacinal completo (receberam 
duas doses ou dose única), o 
que dá 78,3% da população 
do município – 100% da po-
pulação adulta está comple-
tamente vacinada. O índice 
está acima da média do Es-
tado de São Paulo, que é de 
76,1% da população, e do 
Brasil, que registra 63%.

Parceria
A Prefeitura de Jagua-

riúna, em parceria com o 
Governo de São Paulo e a 
organização do Jaguariúna 
Rodeo Festival, realiza des-
de quarta-feira, dia 1º, um 
mutirão de vacinação con-
tra a Covid-19 com foco no 
público de até 30 anos com 
esquema vacinal incompleto. 
A ação será realizada até este 
domingo na praça do Centro 
Cultural de Jaguariúna.

Otimismo empresarial
Apesar das dificulda-

des enfrentadas com a pan-
demia, os empresários de 

Jaguariúna estão otimis-
tas para 2022 e pretendem 
ampliar os investimentos e 
contratar mais trabalhado-
res, segundo resultados da 
Pesquisa de Crescimento 
Econômico da Cidade de 
Jaguariúna, realizada pela 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico 
e Social, em parceria com 
o Grupo UniEduk. Segundo 
o levantamento – que ouviu 
102 empresários do comér-
cio de Jaguariúna –, 80% 
das empresas entrevistadas 
se disseram otimistas para 
2022 e 85,7% projetam au-
mento de faturamento no 
próximo ano. Cerca de 70% 
dos entrevistados preten-
dem ampliar seus negócios 
em 2022, sendo que 28% 
demonstram propensão a in-
vestir em infraestrutura. 

ProUni Municipal
A Câmara Municipal de 

Jaguariúna aprovou o Proje-
to de Lei 83/2021, do Exe-
cutivo Municipal, que esta-
belece, excepcionalmente, 
critério diferenciado para 
concessão de bolsas parciais 
de estudo do Programa Mu-
nicipal Universidade para 
Todos, o ProUni Municipal 
2022, devido à pandemia de 
Covid-19. A aprovação foi 
por unanimidade.

 Bastidores do poder

Jaguariúna supera marca de 100 mil 
doses aplicadas contra a Covid, com 78% 
da população completamente vacinada

Jaguariúna superou a 
marca das 100 mil doses de 
vacina contra a Covid-19 
aplicadas na cidade. O nú-
mero foi atingido nesta 
quarta-feira, dia 1º de de-
zembro. Por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, a 
Prefeitura de Jaguariúna já 
aplicou um total de 100.359 
doses de imunizantes contra 
o coronavírus.

Do total, 45.329 pesso-
as já estão com o esquema 
vacinal completo (recebe-
ram duas doses ou dose 
única), o que dá 78,3% da 

população do município – 
100% da população adulta 
está completamente vaci-
nada. O índice está acima 
da média do Estado de São 
Paulo, que é de 76,1% da 
população, e do Brasil, 
que registra 63%. 

O município ainda re-
gistra 50.265 primeiras do-
ses e 4.765 terceiras doses 
(reforço) aplicadas. Com o 
avanço da vacinação, tam-
bém foi registrada sensível 
redução nos novos casos 
de Covid e de internações 
em leitos de UTI em Ja-

guariúna.  
“Mas não podemos bai-

xar a guarda ainda, sobre-
tudo com o aparecimento 
de novas variantes do co-
ronavírus, como a ômi-
cron, que já tem os primei-
ros casos confirmados no 
Brasil”, alerta a secretária 
de Saúde de Jaguariúna, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão. “Devemos 
manter os cuidados adota-
dos até aqui, como o uso 
de máscaras, álcool em gel 
e evitar aglomerações”, 
completa.

Vacinação ocorre no Parque Santa Maria

DIVULGAÇÃO

dade durante a pandemia e 
que marcou a programação 
do rodeio nesta edição com 
shows de Os Barões da Pi-
sadinha e Zé Vaqueiro no 
final de semana anterior. 
Ele lidera o top 5 dos mais 
reproduzidos no Brasil pelo 
Spotify com “Eu Tenho a 
Senha”, segundo levanta-
mento da plataforma divul-
gado nesta semana.

Neste sábado, 05, é a 

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Destaque

Deputado Federal e pré-candidato a governador, 
Vinicius Poit, visita Jaguariúna
Poit reuniu-se com filiados, políticos de várias siglas 
partidárias e lideranças empresariais de toda a região no 
“Almoço sem impostos”

O Deputado Federal 
e pré-candidato a gover-
nador do partido Novo 
ao Governo de São Pau-
lo, Vinicius Poit, esteve 
em Jaguariúna no dia 26. 
Durante a visita, esteve 
no Campus da UniEduK, 
Centro de Equoterapia 
(CEJ), Centro de Autismo 
(CAJ), e também reuniu-se 
com filiados, políticos de 
várias siglas partidárias e 
lideranças empresariais de 
toda a região no “Almoço 
sem impostos”, juntamen-
te com o líder do Partido 
NOVO em 15 cidades da 
região, Sr. João Rodrigues.

Poit tem realizado uma 
série de visitas nas ci-
dades paulistas a fim de 
observar e ouvir pessoas 
sobre as demandas locais 
e pensar nas melhores 
possibilidades e soluções. 
“Como Deputado Federal 
já tenho atribuição de ro-
dar o estado, fiscalizar e 
escutar o cidadão. Como 
Governador então, isso 

tem que ser exponencial-
mente maior”, explica.

Para João Rodrigues, 
receber o Deputado e pré-
-candidato em Jaguariúna 
é muito importante, pois 
Poit tem como bandeira 
a inovação, sendo dele a 
relatoria do Marco Legal 
das Startups, que muito irá 
beneficiar a todas empre-
sas do Brasil, diminuindo 
a burocratização e promo-
vendo um melhor ambien-
te para quem quer empre-
ender e produzir no Brasil. 
“Como nossa cidade e 
região tem como grande 
atrativo ser conhecida 
como uma região melhor 
para se viver, passear e tra-
balhar de forma consciente 
e sustentável, a inovação 
é parte fundamental para 
que isto ocorra”, afirma.

Caminhando na pré-
-candidatura, Poit afirma 
que há muitas ideias para 
São Paulo. A prioridade 
número um, de acordo com 
ele, é geração de emprego. 

“Não é balela. São ações 
concretas e, não é priorida-
de minha, é da população 
do estado”, explica.

Neste sentido, seu de-
sejo é ofertar ensino in-
tegral e profissionalizante 
para o jovem sair da esco-
la capacitado. “O governo 
tem um sistema que não 
promove isso. Pagamos 
altos impostos e não te-
mos educação de qualida-
de em troca”.

Poit diz que está 100% 
confiante com sua candi-
datura, pois tem uma tra-
jetória sólida. “Trabalhei 
duramente pelo partido e 
apesar de todos os desa-
fios, sempre me mantive 
fiel a instituição”, afirma. 
“Eu fiquei, melhorei e 
construí. Hoje o partido 
está muito mais amadu-
recido, mais forte, mais 
unido e minha candidatu-
ra está super sólida, rumo, 
se Deus quiser, à vitória”.

O partido Novo co-
meçou com quatro vere-

adores em todo Brasil, 
em 2016. Mas os filiados 
aumentaram e hoje con-
ta com mais de 50 polí-
ticos eleitos no País. “O 
NOVO tem no seu quadro 
o Governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema, se-
gundo maior colégio elei-
toral do Brasil, que está 
sendo super bem avaliado 
pela população e que vai 
para reeleição e na minha 
opinião é um presidenciá-
vel em 2026”, opina Poit, 
afirmando ser um indica-
tivo de que o partido está 
forte e crescendo.

Sobre Poit
Vinicius Poit fez sua es-

treia na política em 2018, 
como o 12º candidato a 
receber mais votos na elei-
ção para deputado federal 
por SP. Na Câmara, atuou 
em projetos importantes, 
como relator do Marco Le-
gal das Startups e coautor 
das leis de telemedicina e 
do governo digital. Deputado está confiante com sua candidatura

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Confira um pouco de como foi o primeiro fim de semana do Jaguariúna Rodeo Festival, com shows do 
Gusttavo Lima, Felipe Araújo, Zé Vaqueiro, Dj Denis, Zé Neto e Cristiano e Barões da Pisadinha.
Neste fim de semana, inclusive, no sábado, 27, o Rodeo registrou seu recorde de público. Estiveram no 
evento 45 mil pessoas.

Fotos – Tom Rodrigues
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Frota de transporte público municipal 
ganha mais dois ônibus

Prefeitura e Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos firmam 
parceria e recebem matrículas para os ensinos Fundamental e Médio

Os ônibus são seminovos e têm capacidade de até 44 pessoas

 Holambra

 Pedreira

9

As linhas de ônibus 
circular de Holambra 
passam a contar, a partir 
de janeiro de 2022, com 
dois novos veículos para 
o transporte diário de 
passageiros. Eles foram 
adquiridos pela Prefei-
tura por pouco mais de 
R$220 mil. A cidade é 
uma das poucas do país 
a oferecer transporte pú-
blico gratuito à popula-
ção e visitantes.

“Muitas cidades rea-
justam frequentemente 
as tarifas dos coletivos. 
Aqui, nós realizamos in-
vestimentos neste setor 

para garantir a quem pre-
cisa um transporte mais 
digno, seguro, confortá-
vel e adequado, gratui-
tamente”, diz o prefeito 
Fernando Capato.

De acordo com o di-
retor municipal de Servi-
ços Públicos, José Mar-
cos de Souza, os ônibus, 
ano 2012, são seminovos 
e têm capacidade para 
transportar até 44 pesso-
as sentadas. “Trata-se de 
uma melhoria importante 
para quem utiliza o ser-
viço”, avaliou o diretor. 
“Agora, nossa frota de 
transporte circular, que 

atende às zonas urbana e 
rural, passa a contar, no 
total, com 5 ônibus e 1 
micro-ônibus”.

Suspensão de atividades 
nos dias 25 e 1º

O transporte públi-
co gratuito de Holambra 
não irá circular nos dias 
25 de dezembro, Natal, 
e 1º de janeiro de 2022, 
data em que é celebrado 
o Ano Novo. Segundo 
José Marcos, a suspen-
são é pontual e os servi-
ços seguirão normalmen-
te nos demais dias, sem 
qualquer alteração.

A Prefeitura de Pe-
dreira por meio de seu 
Departamento de Cursos 
da Secretaria de Educa-
ção e o Centro Estadual 
de Educação de Jovens e 

Adultos “Paulo Decourt” 
firmaram parceria e esta-
rão oferecendo cursos por 
eliminação de disciplinas 
para o Ensino Fundamen-
tal (anos finais) e Ensino 

Médio, sem nenhum custo 
mensal. As matrículas tem 
início no dia 08 de dezem-
bro, das 13h às 20h, nas 
dependências da Escola 
Municipal de Ensino Mé-

dio “Professor João Emí-
lio Begalli”, localizada na 
Rua João Lúcio de Mora-
es, nº 270, Jardim Triunfo.

Os documentos ne-
cessários são os seguin-

tes: 2 fotos 3x4; RG e 
CPF; Comprovante de 
Residência; Certidão de 
Nascimento ou Casamen-
to; Histórico Escolar. A 
contribuição para APM 

é de R$20. Informações 
também podem ser obti-
das pelos telefones: (19) 
3893-7736, (19) 3853-
2747, (19) 3289-0822 ou 
(19) 99511-1514.

Região

Carro em que homem e mulher estavam bateu de frente ao invadir a contramão da Rodovia Adhemar Pereira de Barros

Os ônibus foram adquiridos por pouco mais de R$220 mil
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Programa ‘Saúde na Escola’ atende 
centenas de crianças em creches
Iniciativa visa promover bem estar e qualidade de vida ao público infantil

 Artur Nogueira

10

Por isso, o acompanha-
mento com especialistas é 
de suma importância para 
que os cuidados básicos de 
saúde infantil sejam apli-
cados nas creches e garan-
tam um bom resultado”, 
comenta Flávia.

A Secretaria de Saúde 
ainda informa que, futu-
ramente, o PSE será feito 
com o auxílio de especia-

listas. O objetivo é reali-
zar um projeto nutricional 
voltado para crianças que 
estão abaixo ou acima do 
peso a fim de verificar e 
desenvolver uma boa ali-
mentação nutricional.

Sobre o Programa Saúde 
Na Escola

O Programa Saúde 
na Escola contribui para 

a formação integral dos 
estudantes por meio de 
ações que promovam 
bem-estar, prevenção de 
doenças e atenção à saú-
de, a fim de promover o 
enfrentamento das vul-
nerabilidades que com-
prometem o pleno desen-
volvimento de crianças, 
adolescentes e jovens da 
rede pública de ensino.

Região

St. Antônio de Posse 
completa 90 dias sem 
óbitos por Covid-19

 Santo Antônio de Posse 

Santo Antônio de 
Posse completou na ter-
ça-feira, 30, 90 dias sem 
mortes em decorrência 
da Covid-19. De acor-
do com o boletim epi-
demiológico, publicado 
diariamente pela Prefei-
tura Municipal, o último 
óbito ocorreu no dia 1º 
de setembro.

Com o avanço da 
imunização e conse-
quentemente com a 
conclusão do esquema 
vacinal da população, o 
número de casos confir-
mados da doença pas-
sou a cair significativa-
mente, realidade muito 
diferente da vivenciada 
no primeiro semestre 
deste ano. No presente 
momento, não há inter-
nados confirmados com 

a doença e um paciente 
com suspeita, aguarda 
o resultado dos exames. 
Ainda de acordo com o 
balanço, na última se-
mana o município não 
teve nenhum caso.

Com estimativa popu-
lacional de 23.742 muní-
cipes, 84% da população 
foi imunizada com a pri-
meira dose e 72% rece-
beu as duas doses contra 
Covid-19. Se tratando 
das pessoas acima de 18 
anos, o município atin-
giu a marca de 99% des-
se grupo com o esquema 
vacinal completo.

Desde o início da 
pandemia o município 
totaliza 3.360 casos con-
firmados e 3.352 cura-
dos. 67 pessoas falece-
ram devido a doença.

O Programa deve atender todas as creches do município

19.3014-269419.98727-3702
Av. Antônio Pinto Catão,1502

Sala 2 - Jd.Europa
Jaguariúna - SP

Cliente 
 Arco Iris tem

desconto
especial!

DURA MAIS ECO MAIS 18L
BRANCO, GELO OU PALHA
 

               119.90

OFERTA VÁLIDA ATÉ 30.11.2021

Com o intuito de pro-
mover o bem estar e a 
qualidade de vida das 
crianças, a Prefeitura de 
Artur Nogueira, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
em parceria com o Mi-
nistério da Saúde, aderiu 
ao Programa “Saúde na 
Escola” (PSE). As primei-
ras atividades começaram 
na quarta-feira, dia 01, na 
Creche Municipal Pro-
fessora Denise Delalamo 
Guarda, e contou com a 
participação de especia-
listas de enfermagem, nu-
trição e odontologia. 

De acordo com a co-
ordenadora de Atenção 
Básica Flávia Campelo, o 
Programa atenderá todas 
as creches do município, 
e tem como objetivo re-
alizar oficinas que falem 
sobre higiene bucal, ali-
mentação e nutrição sau-
dável e acompanhamento 
antropométrico das crian-
ças nas creches.

“Doenças, infecções e 
alguns outros problemas 
podem surgir durante a fase 
de crescimento da criança. 

DIVULGAÇÃO

https://bluesol.com.br/jaguariuna-fotovoltz/
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Morungaba
Tem início o “Natal Encantado” de Morungaba
Fim de semana no município está repleto de atrações 

Realizado pela Prefei-
tura da Estância Climática 
de Morungaba o aguarda-
do 12º Natal Encantado 
que teve início, no domin-
go, 28, prossegue neste 
fim de semana com Feira 
de Artesanato, Iluminação 
Musical, a música da ban-
da “Eureka on the Street” e 
duas sessões do espetácu-
lo “Tempos de Amor”, no 
Teatro Municipal. A Feira 
de Natal, na Praça Pedro 
de Camargo Neto (Praça 
do Artesanato), prossegue 
até 24 de dezembro, todas 
as sextas-feiras, das 16h 
às 19h, e aos sábados e 
domingos, das 10h às 19h.

A Iluminação Musical 
com projeções na facha-
da do Teatro Municipal 
“Fioravante Frare” será 
realizada às 20 horas des-
te sábado e domingo, 04 

e 05.
As ruas centrais da 

cidade terão um brilho 
ainda mais especial nes-
te sábado, 04, com o re-
pertório cheio de arranjos 
elaborados, composições 
divertidas e performan-
ces inusitadas da banda 
“Eureka on the Street”, 
de São Paulo. Os músi-
cos percorrerão as ruas 
centrais da cidade com 
seus instrumentos de so-
pro e percussão, partin-
do da Praça João Pessoa, 
seguindo pela Praça dos 
Italianos e encerrando a 
apresentação na Praça do 
Artesanato. O espetácu-
lo é uma parceria com o 
Sesc Jundiaí.

No domingo, 05, em 
duas sessões o Teatro 
Municipal Fioravante 
Frare recebe o espetácu-

lo Musical “Tempos de 
Amor” do Festival Stu-
dio AG. Com direção de 
Alessandra Gritti e Da-
niel Dalberto, a história 
será contada pelo elenco 
com músicas cantadas ao 
vivo e muita dança. Vale 
destacar que a entrada do 
público ao teatro se dará 
mediante o uso de más-
cara e da apresentação do 
comprovante de vacina-
ção Covid-19.

Toda a programação é 
aberta ao público e gratui-
ta e prossegue até o dia 24 
de dezembro. A realização 
do 12º Natal Encantado da 
Estância de Morungaba 
tem o apoio de empresas 
locais: Greco e Guerreiro, 
Alpina Têxtil, Cervejaria 
Kremer, Unisaúde, Doces 
Davi, Auto Posto Irmãos 
Miguel, Auto Posto Mo-

Banda se apresenta

rungaba, Estância Café, 
ACMC Têxtil, Maliber, 
Manfré Têxtil, Locadora 
Máquinas, Sabesp, Cons-

truart, Master Clínica,  
GSM, ITT Agência de 
Viagens, Rona Editora, 
R1 Polímeros, RJ Gás e 

Água, Viação Fênix, La-
boratório Lavive, Frios 
Stella, Terras de Clara e 
Construtora Norbex.

4/12 – Sábado
17h – Apresentação de Natal da 
banda “Eureka on the Street”, 
passando pelas ruas centrais da 
cidade.
Local: Início na Praça João 
Pessoa
20h – Iluminação Musical
Local: Praça dos Italianos
 
5/12 – Domingo - espetáculo em 
duas sessões
16h – Espetáculo Musical 
“Tempos de Amor” / Festival 
Studio AG

19h – Espetáculo Musical 
“Tempos de Amor” / Festival 
Studio AG
Local: Teatro Municipal 
Fioravante Frare
20h – Iluminação Musical
Local: Praça dos Italianos
 
10/12 – Sexta-feira
19h30 – Apresentação da 
Orquestra “Tocando Brasil”
Local: Teatro Municipal 
Fioravante Frare
20h30 – Iluminação Musical
Local: Praça dos Italianos

 
11/12 – Sábado
20h – Iluminação Musical
Local: Praça dos Italianos
 
12/12 – Domingo
20h – Iluminação Musical
Local: Praça dos Italianos
 
17/12 – Sexta-feira
19h – Apresentação dos alunos 
do Projeto “Música e Lutheria” 
sob a regência do Prof. Negrão.
Local: Teatro Municipal 
Fioravante Frare

20h – Iluminação Musical
Local: Praça dos Italianos
 
18/12 – Sábado
19h – Cantata de Natal da Igreja 
Assembleia de Deus Ipiranga
Local: Teatro Municipal 
Fioravante Frare
20h30 – Iluminação Musical
Local: Praça dos Italianos
 
19/12 – Domingo
19h – Chegada do Papai Noel e 
Abertura da Casa do Papai Noel 
com muita neve

Local: Praça dos Italianos
20h – Iluminação Musical
Local: Praça dos Italianos
A casa do Papai Noel ficará 
aberta de 19 a 23 de dezembro 
das 19h às 21h na Praça dos 
Italianos
 
20/12 – Segunda-feira
20h – Peça teatral “A quase 
morte do Zé Malandro” - alunos 
do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS)
Local: Teatro Municipal 
Fioravante Frare

Confira a programação

Prefeito participa de Premiação do Prêmio Top Destinos Turísticos

Prefeito sanciona lei que cria o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência

O prefeito de Morun-
gaba e presidente da As-
sociação das Prefeituras 
das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo 

(Aprecesp), Marquinho 
Oliveira, participou da 
cerimônia de premiação 
do “Top Destinos Turís-
ticos” realizada no Pa-

lácio dos Bandeirantes 
em São Paulo, na noite 
de terça-feira, 30, com a 
presença do governador 
João Doria e do secretá-

rio de Estado de Turismo 
e Viagens, Vinícius Lum-
mertz.

Segundo os organi-
zadores, o Prêmio Top 

Destinos Turísticos é o 
maior reconhecimento às 
cidades que investem no 
turismo como um poten-
cial gerador de riqueza 

e autoestima da popula-
ção. A premiação elegeu, 
em 16 categorias, os me-
lhores destinos do Esta-
do de São Paulo.

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho Oliveira, 
sancionou a Lei Munici-
pal nº 2.015/2021 que cria 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência. O conselho tem 
por finalidade, no âmbito 
do município, elaborar, ar-
ticular, implantar, acompa-
nhar e fiscalizar a Política 
Municipal de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, de acordo com 

as diretrizes da Política Na-
cional.

Para os efeitos da Lei, 
consideram-se pessoas 
com deficiência aquelas 
que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual 
ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas bar-
reiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade 
de condições com as de-

mais pessoas.
O Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD) será 
constituído por doze, sendo 
seis representantes do Po-
der Público e seis represen-
tantes do segmento da So-
ciedade Civil organizada, 
diretamente relacionada à 
causa da pessoa com defici-
ência. O conselho será vin-
culado ao Departamento de 
Ação e Inclusão Social.

Prefeito de Morungaba, 
Marquinho Oliveira
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Jaguariúna

Primeira semana de dezembro está recheada 
de eventos natalinos em Jaguariúna
Neste fim de semana o Papai Noel chega no Centro Cultural

Dezembro chegou e Ja-
guariúna já está no clima 
do Natal com uma progra-
mação especial preparada 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura. A partir 
do dia 05 a população pode 
conferir apresentações gra-
tuitas para todos os gostos.

O primeiro evento ocor-
re no Teatro Municipal 
Dona Zenaide. No dia 05, 
às 18h haverá o Sarau de 
Natal Espaço Lis Coradi. 
No mesmo dia, o Papai 
Noel chega de Maria Fu-
maça no Centro Cultural Zi 
Cavalcanti às 19h.

E não é só no fim de se-
mana que tem atividades. 
De segunda a sexta-feira 
também estão programadas 
apresentações no Teatro 
Municipal, no Centro Cul-
tural e na praça Umbelina 
Bueno.

No sábado, 11, o dia 
começa com passeio de 
trenzinho na praça Umbeli-
na Bueno, às 10h. À tarde, 
às 17h tem apresentação 
do Canil da Polícia Muni-
cipal no Centro Cultural. 

Agenda natalina do município está recheada

DIVULGAÇÃO

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Halo Infinite 
Multiplayer 

No Multiplayer de 
Halo Infinite, jogadores 
de Xbox querem uma op-
ção de desligar o Cross-
play com PC. A razão 
para essa atitude é o mul-
tiplayer já possuir Hacks 
no PC, o que dificulta e 
até compromete a expe-
riência dos jogadores. 
Além disso, no evento de 
20 anos do Xbox, foi dito 
que o passe de tempora-
da seria desbloqueado 
para todos os jogadores, 
o que na realidade não 
está, o passe precisa ser 
comprado.  

Hogwarts Legacy 
Um novo trailer de 

Hogwarts Legacy pode 
ser apresentado ainda 
este ano de acordo com 
a Millie Amand uma in-
sider (pessoa que pos-
sue acesso ao conteúdo 
restrito). O novo trailer 
está pronto, mas está à 
espera da liberação da 
Warner. Hogwarts Lega-
cy coloca o jogador na 
pele de um aluno, que 
teve sua primeira mani-
festação de magia tar-
dia e por causa disso foi 
admitido em Hogwarts, 

com uma idade que não 
é comum o despertar da 
magia e ao que se sabe 
é a primeira vez que isso 
acontece. O jogo será 
um R.P.G, no formato de 
mundo aberto, que dará 
a liberdade para o joga-
dor explorar cada canto 
do castelo como também 
suas proximidades. Não 
se tem uma data oficial 
de quando será lançado, 
uma vez que seria lança-
do ainda este ano, mas 
foi adiado para 2022.  

CD Projekt Red  
A CD Projekt Red, 

em seu twitter, anunciou 
que vão começar o de-
senvolvimento de The 
Witcher 4 em 2022. Essa 
afirmação deixou os fãs 
preocupados, visto que 
Cyberpunk 2077 não 
está pronto e a própria 
CD Projekt Red decla-
rou que iria focar toda 
a equipe para terminar 
Cyberpunk 2077. Atual-
mente, a CD Projekt Red 
parou com o desenvolvi-
mento do jogo e só vão 
retomar ano que vem. 

Trailer apresentado da 
segunda temporada de 
The Witcher vai se con-
centrar no relacionamen-

to de Gerald e Yennefer. 
A séria também vai mos-
trar a construção do rela-
cionamento de pai e filha 
entre Geral e Ciri. 

Warframe: Nova 
Guerra 

A data de atualiza-
ção mais esperada para 
os jogadores de Warfra-
me enfim foi revelada. 
Na última DevStream 
de 2021, foi mostrado 
mais um trailer da Nova 
Guerra, que acontecerá 
dia 15 simultaneamente 
para Xbox, PlayStation, 
PC e Nintendo Switch. 
Não só essa jornada, 
como também Harrow 
Prime  chegam neste dia. 
Uma informação dada 
aos jogadores pelos de-
senvolvedores foi que 
não terão muitas oportu-
nidades de trocar seu ar-
senal durante a jornada. 
A Nova Guerra deverá 
ser jogada várias vezes 
para se obter as diversas 
formas de armadura, que 
serão obtidas conforme 
as escolhas do jogador. 
A Digital Extremes tam-
bém divulgou a aparên-
cia final do novo Warfra-
me Caliban, além da sua 
arma Venato.

Halo Infinite Multiplayer, Hogwarts Legacy, 
CD Projekt Red e Warframe New War

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”.

Durante a noite, às 19h, o 
público pode conferir “O 
quebra nozes” no Teatro 
Municipal e a Orquestra 
de Violeiros do Jaguary no 
Centro Cultural.

Dia 12, domingo, às 
16h, o Teatro Munici-
pal apresenta “O quebra 
nozes” novamente e no 
mesmo horário a banda 
do Papai Noel fará uma 

apresentação no Centro 
Cultural. No mesmo local, 
às 19h, quem se apresen-
tará será a Banda Munici-
pal Maestro Paulo Moraes 
Penteado de Jaguariúna.

Procon móvel presta 
atendimento à 
população na Praça 
Umbelina Bueno

O Procon Móvel 
atendeu mais de 30 pes-
soas na Praça Dona Um-
belina Bueno, no centro 
de Jaguariúna, na quin-
ta-feira, 02. O micro-ô-
nibus da Fundação Pro-
con do Estado de São 
Paulo permaneceu esta-
cionado na praça das 9h 
às 16h para atendimento 
à população.

Segundo o diretor do 
Procon de Jaguariúna, 
Edison Cardoso de Sá, 
o resultado foi bastante 
positivo e a experiência 
deve se repetir todos os 
anos. “Tivemos bastante 
procura para tirar dúvi-
das, obter informações 
e orientação sobre rela-
ções de consumo”, diz.

Segundo ele, as prin-

cipais demandas da po-
pulação foram sobre 
telefonia, finanças, con-
tratos, empréstimos e 
cartões de crédito.

Os ônibus do Procon 
Móvel percorrem as re-
giões do Estado equipa-
dos com mesas, cadei-
ras, toldo externo e toda 
estrutura necessária para 
receber demandas locais. 
O Objetivo é oferecer a 
divulgação do trabalho 
do Procon, distribuir ma-
terial educativo e orien-
tar e receber queixas da 
população.

Os cidadãos também 
podem agendar atendi-
mento no Procon de Ja-
guariúna pelos telefones: 
(19) 3867-9745, 3867-
9716 e 9-7409-2087.

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://fortmat.com.br/
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Jaguariúna

Chapa 1 – Experiência e Comprometimento 
é eleita para a 232º subseção de Jaguariúna e 
St. Antônio de Posse da OAB/SP

No dia 25 ocorreu a 
votação para a nova di-
retoria para Subseção e 
Secional para o triênio 
2022/2024 aa 232º Sub-
seção de Jaguariúna e 
Santo Antônio de Posse 
da OAB/SP. Com 134 vo-
tos, foi eleita a Chapa 1 
- Experiência e Compro-
metimento.

A chapa é composta 
por Maria do Carmo San-
tiago Leite, que foi ree-
leita a presidente, Caio 
Vicenzotti, vice- Presi-
dente, Andre Giacomozzi 
Batista, como Secretário 
Geral, Vânia Dos Santos 
Silva Oliveira, como Se-
cretária Adjunta e Cleide 
Trolezi como tesoureira.

A chapa assumiu o 
compromisso de estar 
para todos advogados e 
advogadas de Jaguariúna 
e Santo Antônio de Posse 
para ouvir mais, falar me-
nos e sempre agir em prol 
do melhor para advocacia, 
especialmente valoriza-
ção e defesa intransigen-
te das prerrogativas. Os 

membros, em conjunto, 
disseram que encerrado o 
pleito eleitoral o momento 
é de união para a classe e 
cumprir as promessas de 
campanha, especialmente 
a construção da sede pró-
pria em Jaguariúna, sala 
de atendimento em Santo 
Antônio de Posse, cria-
ção do núcleo da Escola 

Após influencer relatar 
estupro, rodeio de 
Jaguariúna divulga nota

A influenciadora 
Franciane Andrade usou 
as suas redes sociais 
para denunciar um es-
tupro que teria ocorrido 
durante o Jaguariúna 
Rodeo Festival, no in-
terior de São Paulo, nos 
dias 26 e 27 de novem-
bro. Após o relato de 
Francine, a organização 
do evento divulgou uma 
nota em que lamenta o 
ocorrido, afirma estar 
colaborando com as au-
toridades e em contato 
com a família da jovem 
para prestar “todo supor-
te necessário”. “Toda a 

operação do evento nes-
te momento está voltada 
para o esclarecimento 
do episódio relatado por 
Franciane e para a busca 
de elementos que aju-
dem as autoridades po-
liciais a encontrarem os 
responsáveis pelo ocor-
rido”, diz um trecho do 
comunicado.

De acordo com o ro-
deio, uma força tarefa 
está sendo organizada 
para analisar as imagens 
das 53 câmeras de segu-
rança espalhadas pelo 
recinto do evento.

Maria do Carmo Santiago Leite foi reeleita a presidente da subseção

Superior da Advocacia, 
implementar o “Diretor 
Presente”, ampliação de 
convênios e parcerias, 
ampliar as ações em prol 
dos cidadãos, entre outras 
propostas e agradecem os 
colegas que depositaram 

a confiança mediante o 
voto.

Em São Paulo, foi elei-
ta a Chapa 14 - Muda 
OAB/SP – elegendo a 
Patrícia Vanzolini como 
a Primeira Presidente da 
Secional São Paulo.
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Comércio aquecido pelas vendas de natal

O mês de dezembro 
será muito positivo econo-
micamente para o comér-
cio paulistano, ao menos é 
isso que nos indica a esti-
mativa mais recente apre-
sentada pela Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado 
de São Paulo (Fecomér-
cio-SP). De acordo com 
os dados apresentados, o 
comércio deve crescer 5% 
em todo o estado.

A estimativa é de que 
com o comércio aquecido 
pelas vendas geradas pelo 
Natal e pelas festivida-
des de fim de ano se gere 
R$91 bilhões em vendas 
durante o mês de dezem-
bro. Caso se confirmem, 
estas vendas represen-
tarão um total de R$4,2 
bilhões em vendas a mais 
do que os números regis-
trados em 2020.

Apesar de parecer ób-
vio e quase uma obriga-
ção de que neste ano se 
registrem números me-
lhores do que aqueles 
vistos no último ano em 
que sofremos tão pesada-
mente com os efeitos da 
pandemia do novo coro-

navírus, precisamos não 
olhar para o que poderí-
amos estar vivendo neste 
momento caso o mundo 
não estivesse enfrentan-
do os efeitos tão nega-
tivos desta doença, mas 
comemorar o fato de que 
voltamos a crescer e atin-
giremos nosso potencial 

comercial independente 
do que aconteceu. 

Portanto, precisamos 
também entender quais 
fatores levam a Fecomér-
cio-SP a acreditar que 
esta evolução será pos-
sível. O primeiro fator 
apresentado pela federa-
ção como chave, para que 

o estado de São Paulo 
vivencie este bom mo-
mento, é o recebimento 
do décimo terceiro pela 
parcela da população em-
pregada.

Segundo os dados da 
federação, neste ano nós 
teremos um número de 
trabalhadores formais 

contratados 57,5% maior 
em relação ao registrado 
no fim de 2020. Isto já 
representa uma recupe-
ração colossal para o pe-
ríodo em que ainda nos 
encontramos economica-
mente falando, mas tam-
bém é um demonstrativo 
de todo o potencial de 
recuperação econômica 
que o estado de São Paulo 
possui para apresentar ao 
longo de 2022, se provan-
do como uma locomotiva 
da indústria, do comércio 
e da economia nacional 
de modo geral.

Tomando como base o 
comportamento da popu-
lação brasileira no perío-
do pré-pandemia do novo 
coronavírus, a Fecomér-
cio-SP indicou que o rece-
bimento do 13º salário por 
parte destes trabalhadores 
deverá se converter em 
R$9,5 bilhões destinados 
ao consumo. O que repre-
sentaria um aumento de 
47% com relação a 2020.

“Dois fatores justifi-
cam a maior injeção do 
décimo terceiro salário. 
Em primeiro lugar, a ex-
pressiva expansão do 

contingente de trabalha-
dores com carteira assi-
nada e, em segundo, o 
fato de que os aposenta-
dos e pensionistas, além 
de parcela significativa 
de empregados do setor 
privado, no ano passado, 
receberam a totalidade do 
pagamento até a metade 
do ano, a fim de atenuar 
a queda de renda provo-
cada pela paralisação de 
vários segmentos produ-
tivos e a elevação do de-
semprego”, analisa a Fe-
comércio-SP.

Dentre os setores do 
comércio que devem 
destacar-se neste final 
do ano, aquele que mais 
deve brilhar é o vestuário. 
Precisamos agora esperar 
para ver se os números da 
Fecomércio-SP se prova-
rão corretos e com isto a 
tendência de crescimen-
to será uma realidade 
que animará não apenas 
a economia do estado de 
São Paulo, mas também 
toda a população brasi-
leira com o crescimento 
na demanda pela mão de 
obra e pelo dinheiro cir-
culando entre todos. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

DIVULGAÇÃO

O positivismo do comerciante nesse final de ano com retomada econômica

https://mariaditasenepol.com.br/
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A 2ª Seção do Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ), 
na quarta-feira, 24, fixou 
importante tese que de-
termina que a instituição 
financeira, quando o con-
sumidor impugnar a au-
tenticidade da sua assina-
tura em contrato bancário, 
terá obrigação de provar a 
autenticidade da referida 
assinatura, isso, sem custo 
ao consumidor, a chamada 
inversão do ônus da prova.  
A prova neste caso se faz 
por meio de exame chama-
do de perícia grafotécnico 
ou por meios de prova le-
gais ou moralmente legí-
timos, conforme o artigo 
369, do CPC, vejamos:

Art. 369. As partes têm 
o direito de empregar to-
dos os meios legais, bem 
como os moralmente le-
gítimos, ainda que não 
especificados neste Códi-
go, para provar a verdade 
dos fatos em que se funda 
o pedido ou a defesa e in-
fluir eficazmente na con-
vicção do juiz.

O artigo aqui mencio-
nado, tem o seu entendi-
mento assentado no prin-
cípio da verdade real, que 
estabelece que o julgador 
sempre deve buscar estar 
mais próximo possível 
das verdades ocorridas no 

fato, devendo existir sem-
pre o sentimento de bus-
ca pela verdade quando 
da aplicação da pena e da 
apuração dos fatos. 

O Ministro Relator do 
Tema 1.061 do STJ, Mar-
co Belizze, ressaltou na 
sua brilhante lição na qual 
o ônus da prova da falsida-
de documental compete à 
parte que o arguiu. Mas, 
se a falsidade apontada 
disser respeito à assinatura 
lançada no documento, a 
inversão do ônus da prova 
caberá a quem o produziu. 

O artigo 373, do CPC, 
diz que a obrigação é do 
autor quando nos fatos 
constitutivo de seu direito, 
e ao réu quanto a questão 
impeditiva, modificativa 
ou extintivo do direito do 
autor, vejamos:

Art. 373. O ônus da 
prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao 
fato constitutivo de seu di-
reito;

II - ao réu, quanto à 
existência de fato impedi-
tivo, modificativo ou ex-
tintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previs-
tos em lei ou diante de 
peculiaridades da causa 
relacionadas à impossibi-
lidade ou à excessiva difi-
culdade de cumprir o en-
cargo nos termos do caput 
ou à maior facilidade de 
obtenção da prova do fato 
contrário, poderá o juiz 
atribuir o ônus da prova de 
modo diverso, desde que 
o faça por decisão funda-
mentada, caso em que de-
verá dar à parte a oportuni-
dade de se desincumbir do 
ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista 
no § 1º deste artigo não 
pode gerar situação em 
que a desincumbência do 
encargo pela parte seja im-
possível ou excessivamen-
te difícil.

Essa tese é de extrema 
importância nos dias atu-
ais, onde vivemos golpes 
e mais golpes aplicados 
pelo sistema financeiro em 
contratos de empréstimos 
consignados e pessoais. 

Quando o consumidor 
ajuíza ação na justiça para 
discutir a inexigibilidade 

de um contrato de emprés-
timo, o autor precisa pedir 
a inversão do ônus da pro-
va que é feita pela perícia 
grafotécnica, e aí fica a 
discussão, quem vai pagar 
pelos custos do processo, 
o autor ou réu?

A própria tese fixada 
pelo STJ, sendo decidida 
por unanimidade, deixou 
claro que a responsabilida-
de mediante impugnação da 
autenticidade de assinatura 
constante em contrato ban-
cário juntado ao processo 
pela instituição financeira, 
caberá a esta provar a au-
tenticidade, ou seja, que 
deve provar, vai também ter 
que custear essa perícia gra-
fotécnica, com o seu funda-
mento no artigo 429, ll, do 
CPC, vejamos:

Da Força Probante dos 
Documentos

Art. 429. Incumbe o 
ônus da prova quando:

II - se tratar de impug-
nação da autenticidade, à 
parte que produziu o do-
cumento.

Concluindo, o consu-
midor tem uma ferramenta 
jurídica ao seu favor que é 
muito útil no combate aos 
golpes dos empréstimos 
consignados e pessoal. 

Um forte abraço e um 
excelente fim de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

STJ fixa tese sobre inversão do ônus da prova 
em contrato de empréstimo consignado

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

Jaguariúna é a mais nova cidade a receber o escritório de assessoria 
de investimentos  SE7E INVEST - XP INVESTIMENTOS

A 
SE7E Invest é 
uma empresa de 
agentes autôno-
mos de investi-

mentos devidamente registra-
da na Comissão de Valores 
Mobiliários (na forma de Re-
solução CVM 16 2021) atuan-
do no mercado financeiro cre-
denciado à XP investimentos 
CCTVMS/A, maior corretora 
do país atualmente.
A SE7E Invest nasceu há qua-
tro anos do desejo e do sonho 
grande dos sócios fundadores 
Angelo Orru, Christian Oli-
veira e Diego Garrido (egres-
sos do Private Bank de um 
dos maiores bancos do país 
acumulando muitos anos de 
experiência) de levar o que 
há de melhor em investimen-
tos para seus clientes de for-
ma descomplicada e alinhada 
a seus interesses. Iniciamos 
essa trajetória de muito traba-
lho e sucesso em São Paulo, 
através dos sócios Christian e 
Diego e em Águas de Lindó-
ia (interior de SP) através do 
sócio Angelo e temos orgu-
lho em dizer que atendemos 
clientes em todo o país atra-
vés de uma equipe composta 

por 8 sócios com cabeça de 
dono e compromisso de longo 
prazo com nossa missão.
Recentemente atingimos uma 
marca extremamente relevan-
te: superamos 700 milhões de 
reais sob assessoria, através 
de mais de 1100 clientes as-
sessorados por nós. Mais do 
que uma métrica financeira é 
uma marca que mostra a con-
fiança dos nossos clientes em 
nossa capacidade de orientá-
-los, da forma mais simples 
possível, a investirem melhor.
A empresa possui sede na ci-
dade de São Paulo - Itaim Bibi 
e possui escritórios no interior 
do estado nas cidades de Águas 
de Lindóia e Itapira. Agora é a 
vez da cidade de Jaguariúna 
contar com o nosso trabalho de 
assessoria através do sócio Lu-
cas Stafocher Pansa, possuin-
do em seu currículo graduação 
em Ciências Contábeis, MBA 
em Controladoria de Empre-
sas e MBA em Investimentos 
e Private Banking, contando 
também com experiência de 
mais de 8 anos na área finan-
ceira, acumulando passagens 
por dois dos maiores bancos 
privados do país. 

Lucas afirma o seguinte: “Ja-
guariúna é uma cidade muito 
promissora, possui um grande 
potencial econômico, contan-
do com um parque industrial 
abrangente e um comércio 
consolidado, outrossim pos-
sui uma localização privi-
legiada, se aproximando de 
grandes centros econômicos 
do país sem perder sua carac-
terística interiorana. Tenho 
certeza que podemos agregar 
na vida financeira das pessoas 
da região e sermos referência 
em assuntos relacionados ao 
tema”.
O mercado de investimentos 
continua bastante concentra-
do nos principais grandes ban-
cos, que apesar do aumento 
da competição, seguem ofer-
tando produtos que muitas ve-
zes não fazem parte do perfil 
e objetivo dos clientes. Por 
esse motivo, contamos com a 
parceria da XP Investimentos 
para mudarmos esse cenário, 
corretora inclusive que tem 
ajudado milhões de brasilei-
ros a investirem melhor nos 
últimos 20 anos, porém temos 
a convicção que estamos ape-
nas no começo.

Para mais informações entre em contato em (19) 99608-2395 ou pelo e-mail lucas.stafocher@se7einvest.com.br 
 

CONHEÇA A SE7E INVEST: WWW.SE7EINVEST.COM.BR

INFORME PUBLICITÁRIO

Lucas 
Stafocher é 
responsável 
pela operação 
na cidade de 
Jaguariuna
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A rotação de cultu-
ras por si só já aumen-
ta consideravelmente o 
rendimento de um terre-
no pelo seguinte:

- o solo descansa com 
cultura diferente;

- não é explorado 
unilateralmente;

- evita a erosão em 
grande escala.

Em seguida uma le-
guminosa como aduba-
ção verde é bem reco-
mendado.

Para levar avante 
uma lavoura rotativa, é 
necessário repartir o sí-
tio ou fazenda em tantas 
partes iguais quantos fo-
rem os anos de demora 
da rotação. Geralmente 
faz-se a rotação de qua-
tro ou seis anos. Assim, 
divide-se a proprieda-
de em quatro ou seis 
partes iguais conforme 
for a rotação de quatro 
ou seis anos. Cada par-
te recebe em cada ano 

uma cultura diferente 
da ⁶ segundo a rotação. 
Cada trecho receberá o 
trato adequado, a terra 
permanece fofa, uma 
pequena adubação quí-
mica ajuda a manter as 
safras altas e a produção 
sempre será satisfatória.

Se, por exemplo, 
a rotação for de cin-
co anos, todas as cinco 
culturas serão plantadas 
sucessivamente na área 
1 e igualmente nas ou-
tras áreas, de modo que 
no fim dos cinco anos, a 
primeira cultura volta a 
ser plantada novamente.

Neste caso pode-se 
plantar, por exemplo: 

Batatinhas; mucuna 
como adubação verde; 
algodão; milho com 
soja intercalada para 
adubação verde; fumo; 
mandioca, batata-doce, 
amendoim, etc.

Após os 5 anos, pode-

se plantar:
arroz; batatinhas ou 

soja como adubação 
verde; milho com soja 
intercalada ou milho 
com abóbora intercala-
da; mandioca, girassol, 
etc; feijão das águas, 
mucuna como adubação 
verde.

Devem-se incluir 
numa rotação todas as 
culturas que se costu-
ma plantar na fazenda. 
Uma vantagem enor-
me da rotação é que o 
lavrador se torna apto 
a resistir às crises eco-
nômicas. Isso acontece 
não só devido ao ren-
dimento mais elevado, 
mas especialmente por 
causa da pluralidade de 
sua agricultura. Quan-
do quiser incluir arroz 
numa rotação com mi-
lho e feijão, deve lem-
brar-se de que o milho é 
calcifólio, ao passo que 
o arroz é acidófilo mas 

gosta também de um 
pouco de cálcio. Podem 
aplicar uma calagem no 
milho e feijão pois lhes 
é muito conveniente. 
Plantando depois bata-
tinhas e leguminosas de 
adubação verde, o pH 
já será adequado para o 
arroz. O arroz também 
não é hostil ao cálcio, 
é somente acidófilo, o 
que quer dizer: precisa 
de elementos raros em 
concentração. Então, 
como consequência, o 
lavrador deve aplicar 
adubação de manganês, 
magnésio, zinco, cobre, 
boro e ferro no seu arro-
zal quando aplicou cal.

O princípio de cada 
rotação é:

– uma cultura que re-
cupere o solo;

– uma cultura exi-
gente;

– uma cultura modes-
ta que aproveite os adu-

bos restantes mas não 
estrague demais a estru-
tura do solo.

É REGRA, CON-
TRA A QUAL NUNCA 
SE DEVE PECAR, O 
SEGUINTE: NUNCA 
PLANTAR DOIS CE-
REAIS EM SEGUIDA.

A seguir, uma listi-
nha para ajudar a sele-
cionar as culturas:

– Culturas que recu-
peram o solo:

Soja; feijão fradinho; 
feijão-de-porco; tremo-
ço; mucuna; guandu; al-
fafa, trifólio, etc.

crotalária.
– Culturas exigentes:
Algodão; fumo; tri-

go; cana de açúcar; ce-
vada; melancia; todas as 
verduras; arroz.

– Culturas modestas:
milho e sorgo; cen-

teio; batata doce; amen-
doim, feijão comum; 
mandioca; girassol; li-

nho; batatinha.
Sugiro, finalmente, 

as seguintes opções:
Amendoim; arroz; 

soja com adubação ver-
de, batatinha; milho 
com feijão comum in-
tercalado; ou milho com 
alfafa; alfafa; verduras; 
mandioca; ou melancia; 
mucuna para adubação 
verde ou com soja inter-
calada; milho com soja 
intercalada; feijão de 
fomento; mucuna como 
adubação verde

Fonte: https://anama-
riaprimavesi.com.br/ 

Contato:
Carlos Rosin
ECOFARM 
AGROAMBIENTAL
Fone / WhatsApp - (19) 
99363-8210
e-mail: ecofarm.
agroambiental@gmail.
com

Entrar com Recurso 
Administrativo?  

Muitos segurados já 
tiveram seu benefício ne-
gado pelo INSS. Quando 
um benefício é indeferido, 
o INSS envia uma notifi-
cação informando que não 
foi possível atender o pe-
dido do segurado e expõe 
os fundamentos da negati-
va. Desse indeferimento, o 
segurado poderá recorrer 
através de um recurso no 
INSS para tentar reverter a 
decisão.

Como funciona o 
Recurso Administrativo?

O recurso administrati-
vo nada mais é do que um 
pedido de reconsideração 
da decisão que indefere o 
seu benefício.

É a possibilidade de 
buscar reverter o “não” do 
INSS quando você pede 
a ele um de seus benefí-
cios, é uma nova checa-
gem do benefício que foi 
negado. Essa nova avalia-
ção ou julgamento pode 
dar dois resultados: ou o 
indeferimento é mantido, 
ou é revertido para um 
deferimento do benefício 
pleiteado.  

Neste recurso mostra-
mos os fundamentos que 
baseiam nosso direito, e 
que o INSS reveja sua de-
cisão em nosso favor. 

Quem pode entrar com o 
recurso no INSS?

Se você pediu um be-
nefício junto ao INSS e ele 
negou o seu direito, poderá 
recorrer.

Em que momento você 
precisa entrar com o 
recurso do INSS? 

Existe um prazo de 30 
(trinta) dias para recorrer 
da decisão do INSS, a con-
tar do seu recebimento.

Ou seja, depois de re-
ceber a carta informando 
que o seu pedido foi nega-
do ou que o seu benefício 
foi cessado, é preciso en-
trar com um recurso dentro 
do período de, no máximo, 
um mês. 

Vale a pena recorrer 
administrativamente?

Para saber quando vale 
a pena recorrer, geralmente 
a questão é técnica e exige 
estudo e análise aprofun-
dada para saber qual o ca-
minho tomar. A análise é 
necessária para criar estra-
tégias que buscarão rever-
ter a situação, nos casos em 
que a negativa não corres-
ponde aos fatos e ao direito 
do segurado e isso será o 
fundamento do recurso. 

Entrei com recurso no 
INSS, e agora?

O INSS tem o prazo de 
85 (oitenta e cinco) dias 
para julgar o recurso e de-
volver o processo ao INSS, 
porém se ele ultrapassar 
este prazo você tem os se-
guintes caminhos:

Fazer reclamação pelo 
site da ouvidoria do INSS 
ou pelo fone 135;

Recorrer à Justiça por 
meio de mandado de segu-
rança. 

E se a decisão do INSS, 

de indeferimento, 
for mantida em 
grau de recurso 
administrativo?  

O julgamento do recur-
so de todas as decisões ad-
ministrativas do INSS cabe 
ao Conselho de Recur-
sos da Previdência Social 
(CRPS).

O Conselho possui duas 
instâncias de julgamento: 
a Junta de Recurso, que é 
a 1ª instância; e a Câmara 
de Julgamento, que é a 2ª 
instância.

Assim, caso já exista um 
recurso julgado por uma 
das Juntas de Recursos (1ª 
instância) e o segurado/
dependente não concorde 
com a decisão, pode enviar 
um pedido de recurso espe-
cial à Câmara de Julgamen-
tos. 

Ingressar com ação 
judicial

Negado o benefício, é 
possível o segurado se so-
correr do Judiciário, não 
havendo impedimento para 
que o segurado ingresse 
diretamente no Judiciário 
com a ação competente. A 
propositura de ação judi-
cial, independe de recurso 
administrativo.  

Isso significa dizer que, 
tendo sido indeferido o 
benefício pelo INSS, o se-
gurado pode recorrer ao 
Judiciário para pleitear o 
seu direito, independente-
mente de recorrer adminis-
trativamente ou, ainda, na 
dependência de decisão em 
recurso administrativo.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Teve seu benefício (aposentadoria) 
negado?  Veja o que fazer

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
Sócio na AgroBox  Assessoria e Capital em Agronegócios
E-mail: caius.godoy@agroboxadv.com.br

Rotação de Culturas
Dois importantes agentes biológicos juntos no controle de pragas agrícolas

https://mariaditasenepol.com.br/
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Guarani FC realiza avaliações técnicas em Morungaba e 
Jacutinga-MG para nascidos em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Atleta jaguariunense participa 
de campeonato Strogman

Esportes

A comissão técnica das 
categorias de base sub 10, 
11, 12, 13 e 14 do Guarani 
F C, coordenada pelo ex-
-jogador Renato Pé Mu-
cho e pelo diretor Gustavo 
Rosolen, estará realizan-
do uma grande avaliação 
técnica para garotos nas-
cidos nos anos de 2008, 
2009, 2010, 2011 e 2012. 
A avaliação oficial “gra-
tuita” do Guarani FC deve 
ser realizada nos dias 21 e 
22 de janeiro de 2022 no 

estádio Leonardo Frare 
em Morungaba, também 
conhecido como campo 
do Buenópolis, localizado 
à rua Joaquim Seraphim, 
670, Vila São Benedito. 
Na sexta feira dia 21 de 
janeiro à tarde a partir das 
14h30 serão avaliados os 
garotos nascidos em 2008 
e 2009 e no sábado de 
manhã a partir das 08h30 
serão avaliados os garotos 
nascidos em 2010, 2011 
e 2012. Na oportunidade 

será obrigatória a apresen-
tação de atestado médico 
atualizado e os garotos não 
poderão se apresentar com 
uniformes de clubes pro-
fissionais, porém será per-
mitido uniformes de proje-
tos e de escolas de futebol. 
Entre os dias 28 e 29 de 
janeiro será realizada ou-
tra grande avaliação técni-
ca na cidade de Jacutinga–
MG no estádio municipal 
“Luis Moraes Cardoso”, 
localizado à rua Profº Au-

gustoFelipe Wolf s/n – no 
centro da cidade, também 
para garotos nascidos em 
2008, 2009, 2010, 2011 e 
2012. No dia 28 a partir 
das 15h serão avaliados os 
garotos nascidos em 2008 
e 2009, já no dia 29 a par-
tir das 08h30 serão ava-
liados os garotos nascidos 
em 2012, 2011 e 2010.
Na oportunidade a ava-
liação na cidade mineira 
contará com o apoio do 
departamento de esportes 

de Jacutinga.  
As avaliações técnicas 
tem como objetivos prin-
cipais captar novos ta-
lentos que possam vir a 
integrar as categorias de 
base do Guarani FC pelas 
categorias sub 10, sub 11, 
sub 12, sub 13 e sub 14 
que realizam seus treina-
mentos semanalmente em 
Morungaba, dessa forma, 
fortalecendo suas equipes 
para a próxima temporada 
nas várias competições 

que estão na programação 
para 2022, assim como, a 
União Cup, o Interior Cup, 
Paulista Cup, Campeona-
to Paulista, Copa Floripa 
e possivel-
mente um 
t o r n e i o 
i n t e r n a -
cional no 
México em 
julho.

BURGUER
DE VERDADEZero4Zero4

Toque especial
Zero 4

POR + R$12

Zero4
H A M B U R G U E R I A
A R T E S A N A L  

Atleta Marciel conquistou o 4º lugar

No sábado, 27, foi re-
alizado o Campeonato 
Strongman Brasil Pro 
Peruíbe, organizado pela 
Federação Paulista de 
Strongman. Além da cate-
goria absoluto para atletas 
com mais de 105kg, tam-
bém competiram as cate-
gorias feminino e atletas a 
baixo de 105kg.

Arnold Strongman 
Classic é uma competi-
ção de força incluída nas 
competições do Arnold 
Sports Festival, criada 
em 2002 para promover 
mais o atletismo de for-
ça (strongman). O atleta 
Marciel Donizete Araujo 
Luiz representou Jagua-
riúna no campeonato e fi-
cou em 4º lugar, colocan-
do o município no ranking 
nacional.

“Eu treino há três anos. 
Comecei mediante uma 
enfermidade. Decidi não 
tomar remédio então tinha 
que fazer algo para mudar 
minha situação”, conta o 
atleta.

Em sua preparação, 
Marciel contou com o 
apoio da Academia Tribos 
Gym. “Foi lá que con-
segui treinar. O Léo foi 
muito importante na cons-
trução do meu resultado”, 
agradece.

A competição contou 
com atletas de Sergipe, 
de São Paulo e diversos 

outros lugares do País. 
“Para mim foi um pou-
co difícil em relação a 
locomoção, mas com a 
Graça de Deus, conse-
guimos ir e voltar m paz 
e alcançar uma ótima co-
locação”, explica Mar-
ciel. “Por dois pontos eu 
não trouxe o troféu para 
a cidade, mas na próxi-
ma, eu vou conseguir”, 
diz convicto.

Confira a classificação 
105kg:
1° Danilo
2° Amilton Barcelos
3° Juan 
4° Marciel
5° Alex Supinão

Feminino:
1° Jhullye
2° Teia 
3° Bya 
4° Andreia
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Chega ao fim o 2º Jaguar Open de Tênis

Esportes

No dia 28 chegou ao fim 
o 2° Jaguar Open de tênis. 
O evento foi um grande su-
cesso de inscritos e de par-
ticipação do público que 
veio prestigiar os jogos em 
suas rodadas.

Um projeto idealizado 
em 2019 para desenvolver 
o tênis no clube, por moti-
vo da pandemia não ocor-
reu em 2020, retornou com 
força total em 2021. “Fico 
muito feliz pela grande 
participação dos atletas da 
nossa região e São Paulo. 
Agradeço pelo apoio dos 
patrocinadores, jogado-
res, diretoria do clube, e 
os amigos que de alguma 
forma colaborou com o 
torneio”, agradece o orga-
nizador Jorge.

Confira o resultado final 
do 2° Jaguar Open de 
tênis

Duplas Master
Conde/Erasmo 4 6 10 
Gilberto/Casca 6 4 7
Ricardo Conde e Erasmo Campeões

Duplas A.
Belli/Milani  6 6
Adilson/Romeu 0 1
Belli e Romeu Campeões

Duplas B.
Renan/Igor   6 6
Berbel/Fernandinho 3 2
Renan e Igor Campeões

Categoria Simples
Adilson 5 6 10
Motta 7 3 7
Adilson Campeão

Torneio teve 
início no dia 06 
de novembro e 
reuniu mais de 50 
atletas da região

Atletas comemoram 

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Esportes

Atualmente a prática de 
atividade física vem ga-
nhando mais adeptos na 
busca da qualidade de vida 
e longevidade, sendo que a 
CORRIDA é um protago-
nista nesta história.

A prática da corrida de 
rua ganhou muitos espaço 
nos últimos anos, sendo 
uma atividade de baixo 
custo e que oferece gran-
des resultados aos prati-
cantes. Os benefícios são 
muitos como melhora do 
condicionamento cárdio-
-respiratório, queima de 
gorduras, fortalecimento 
de membros inferiores, 
melhora do humor e da 
sensação de prazer, maior 
disposição para realizar as 
tarefas do dia-a-dia, me-

lhora na qualidade do sono 
e aumentos dos hormônios 
do prazer como a endorfina 
e serotonina, dentre outras 
vantagens. Correr faz bem 
para a vida, promovendo 
uma melhor qualidade de 
vida e afastando doenças, 
também os fatores de ris-
co como o sedentarismo. 
O controle do peso corpo-
ral é um grande desafio da 
sociedade moderna, sendo 
que a obesidade vem au-
mentando em todas as fai-
xas etárias, levando a ris-
cos cardíacos, metabólicos 
e ate no desenvolvimento 
de doenças crônico-dege-
nerativas.

Buscar a prática regu-
lar de atividade física é se 
preocupar com a saúde, 

tendo como uma forte alia-
da a corrida para isto. Nos 
últimos anos a corrida de 
rua ganhou muito espaço 
na sociedade, sendo uma 
competição que tem como 
maior objetivo o desafio 
pessoal, superação de li-
mites e disputa saudável 
consigo mesmo. 

O atletismo foi o pre-
cursor das corridas de 
rua, as provas de pista que 
compõe o rol das modali-
dades do atletismo, sendo 
as provas longas a inspira-
ção, pois as competições 
estão sempre acima dos 5 
Km e 10 Km chegando até 
a Maratona. Com a popu-
larização das corridas de 
rua, houve mais acesso aos 
praticantes desta modali-

dade, tornando a corrida 
um dos esportes mais pra-
ticados.

Entretanto a corrida é 
uma atividade de impacto, 
devendo ter um calçado 
(tênis) adequado, com bom 
amortecimento, para evitar 
lesões nas articulações do 
joelho e tornozelo. Impor-
tante ainda o praticante 
ter uma roupa adequada, 
sendo as mais indicadas 
aquelas que possuem a 
tecnologia dry, onde o 
suor é dissipado dando 
maior conforto ao atleta. O 
treinamento para a corrida 
deve sempre passar pela 
periodização e acompa-
nhamento de um Profes-
sor de Educação Física, 
seguido de uma avaliação 

médica e nutricional, vi-
sando melhor desempenho 
na performance.

Correr realmente faz 
bem para a saúde e à vida, 
tamanhos são os benefícios 
atingidos com esta prati-
ca e principalmente com 
a difusão da corrida hoje 
na nossa sociedade. Esta 
atividade movimenta a 
economia ligada ao mundo 
fitness e o esporte, sendo 
que anualmente diversos 
produtos são lançados no 
mercado para atender as 
necessidades dos corredo-
res, visando levar melhor 
desempenho e conforto ao 
praticante.

Quando escolhemos 
mudar nosso estilo de vida 
primeiramente precisa-

mos deixar o MIMIMI de 
lado e termos disciplina, 
determinação e foco para 
alcançarmos nossos ob-
jetivos. Atividade física é 
ESSENCIAL para a vida, 
o Esporte é ESSENCIAL, 
o Exercício Físico é ES-
SENCIAL.

Corra atrás de um esti-
lo de vida saudável, viva 
mais, viva melhor, faça da 
corrida sua companheira 
diária.

A magia da corrida

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

14/09/2021 15:59 Formatos Mestiere.jpeg

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/cardapio?projector=1 1/1

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Como prevenir 
verminoses em seus pets

Cuidados com a alimentação do pet nas festas de fim de ano

Vermes e parasitas in-
testinais são problemas 
recorrentes em cães e ga-
tos e, quando não trata-
dos, podem trazer riscos 
à saúde do animal e dos 
tutores também. A vermi-
nose é uma das doenças 
mais comuns nos pets e é 
contraída principalmente 
via oro-fecal, que é quan-
do o animal entra em con-
tato com fezes ou objetos 
contaminados por fezes 
com ovos ou larvas de ver-
mes. Entretanto, a doença 
também pode ser contraí-
da por meio de um hospe-
deiro intermediário ou até 
mesmo transmitida da mãe 
para o filhote.

Existem vários tipos 
de vermes, mas os mais 
frequentes em cães e ga-
tos são os dos gêneros 
Ancylostoma, Toxoca-
ra. Eles podem se alojar 
em diferentes partes do 
corpo como coração, es-
tômago, rins, pulmões, 
esôfago, olho, intestino, 
fígado e até no cérebro, 
provocando sérias lesões 
nos órgãos.

Todos os pets, inde-
pendentemente da raça, 
idade ou tamanho, estão 
propensos à contaminação 
por vermes e parasitas in-
testinais. Por isso, os tu-
tores devem ficar sempre 
atentos para reconhecer 
os sintomas e garantir o 
diagnóstico precoce, pois 

O Natal e Ano Novo 
são épocas de reunir a fa-
mília, celebrar e… comer! 
Assim, é preciso redobrar 
a atenção com os pets, já 
que as refeições típicas 
das festas de fim de ano 
podem fazer muito mal 
aos cães e gatos!

Nem todos os alimen-
tos consumidos podem 
ser compartilhados com 
os amigos de quatro patas. 
“Alimentos que fazem a 
alegria dos humanos po-
dem esconder diversos pe-
rigos para os animais. Uva, 
chocolate, alho e cebola 
são apenas alguns exem-

plos de ingredientes muito 
usados nos pratos típicos 
desta época do ano e que 
podem intoxicar cães e ga-
tos. Sem falar nos exageros 
que comprometem o equi-
líbrio nutricional e causam 
mal-estar ao animal”, des-
taca o médico-veterinário 
Flavio Silva, mestre em 
nutrição de cães e gatos e 
supervisor de capacitação 
técnico-científica da Pre-
mieRpet.

Por isso, é muito im-
portante resistir aos olha-
res pidões, aos apelos in-
sistentes e não partilhar as 
refeições e aperitivos com 

os pets. “O pet é membro 
da família e é natural que 
ele seja incluído nas fes-
tas. Porém, é necessário 
encontrar outros meios de 
inclusão, com brincadei-
ras e petiscos específicos 
para eles, como cookies e 
alimentos úmidos”, finali-
za Silva.

Ele lembra ainda que 
os petiscos não devem 
ser oferecidos em excesso 
para não comprometer o 
equilíbrio nutricional nem 
interferir no apetite, fa-
zendo com que o pet dei-
xe de comer sua refeição 
habitual.

DIVULGAÇÃO

quanto antes o animal for 
diagnosticado, menores 
serão os riscos para a saú-
de dele.

Para facilitar o reco-
nhecimento dos sintomas, 
vou listar a vocês os cinco 
sinais clínicos mais re-
correntes em cães e gatos 

com verminose. Se o pet 
apresentar um ou mais 
desses sintomas, o tutor 
deve ligar o sinal de aler-
ta e agendar uma consulta 
no veterinário.

Ao constatar os sin-
tomas, o diagnóstico é 
confirmado por meio de 

exame laboratorial rea-
lizado pelo veterinário, 
que indicará qual tipo de 
verme está parasitando o 
pet e recomendará o me-
lhor tratamento para cada 
caso. Confira!

Sinais clínicos:

Perda de apetite, vô-
mitos, diarreias intensas, 
apatia, desidratação.

Como prevenir:
A prevenção é realiza-

da com vacinas e doses 
de vermífugos indicadas 
pelo médico veterinário, 

de acordo com a idade e 
peso do animal. O ideal 
é vermifugar os animais 
com frequência, de pre-
ferência a cada 4 meses e 
ou 6 meses, a partir do 25º 
dia de vida.

É isso aí pessoal! Até a 
próxima! 

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

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

https://mariaditasenepol.com.br/
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Pós-graduação em Enfermagem 
realiza visita à Base de Aviação 
da Polícia Militar (Águia)

Grupo UniEduK realiza imersão em Diagnóstico por 
Imagem em pequenos animais neste sábado, 04

21

A visita à Base de Aviação da Polícia Militar foi uma das aulas práticas da disciplina “Emergências em 
Rodovias, Resgate Aéreo e Marítimo”, ministrada pelo professor e enfermeiro Matheus Monzani

Alunos da pós-gradu-
ação em Enfermagem em 
Urgência e Emergência 
(turma 02) do Grupo UniE-
duK realizaram uma visita 
técnica à Base de Aviação 
da Polícia Militar de Cam-
pinas (Águia). A visita foi 
parte das aulas práticas da 
disciplina “Emergências 

em Rodovias, Resgate Aé-
reo e Marítimo”, ministra-
da pelo professor e enfer-
meiro Matheus Monzani.

Mais de dez pessoas 
acompanharam a visita 
que aconteceu das 9h às 
12h. Durante o encontro, 
os alunos tiveram a opor-
tunidade de conhecer o es-

paço da Base e saber mais 
sobre práticas realizadas 
em eventos que envolvem 
resgate aéreo.

Estiveram também 
presentes, durante a visi-
ta, o Major Davi Júlio Al-
meida de Oliveira, o Sar-
gento Henrique Feliciano 
e o enfermeiro Tiago Sou-

sa que contribuíram com 
a apresentação das ins-
talações, com o conte-
údo da aula, através de 
explicações sobre a atu-
ação da equipe “Águia”, 
ressaltando a importância 
do trabalho da Aviação da 
Polícia Militar no resgate 
às vítimas.

Urgência e emergência 
traumática

Na mesma ocasião, a 
turma 03 de pós-gradua-
ção em Enfermagem em 
Urgência e Emergência 
tiveram aula prática nas 
dependências das Inter-
clínicas do Grupo UniE-
duK, em Jaguariúna, com 

a professora e enfermei-
ra no Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(SAMU), Bruna Busnar-
do. Nessa aula, os alunos 
puderam realizar algumas 
práticas envolvendo o 
atendimento de enferma-
gem em urgência e emer-
gência traumática.

O evento UniEduK 
Talks, organizado pelo 
Grupo UniEduK em par-
ceria com o IBVet e Gru-
pos de Estudos reúne neste 
sábado, 04, das 9h às 17h, 
dez especialistas em Diag-
nóstico por Imagem em 
pequenos numa imersão 
sobre o assunto. Públi-
co-alvo: profissionais da 
área, estudantes de Medi-
cina Veterinária e público 
em geral.

Entre os palestran-
tes confirmados, estão os 

doutores Bruno Zambelli 
Loiacomo; Rômulo Bra-
ga; Gabriela F. de Campos 
Suzano; Giovanna Callari; 
Fernanda Auer; Danieli 
Perez Fernandes; Igor de 
Almeida Santos; Mariana 
Sartorato Volpi Barreto; 
Natalia Pacheco; Cibele 
Carvalho; Nathalia Brant; 
Marco Cardinale e Thais 
Marques Granato.

Os temas escolhidos 
serão abordados de forma 
objetiva e inovadora com 
apresentações de até 15 

minutos.
O UniEduK Talks acon-

tece no auditório da Uni-
MAX, que fica na Avenida 
9 de dezembro, 460 – Jar-
dim Pedroso – Indaiatuba, 
porém, para aqueles que 
não puderem estar presen-
tes, o evento será transmi-
tido on-line pelo Youtube 
do Grupo UniEduK.

Confira os temas:
Exame radiográfico da 

pelve em cães: será que é 
só displasia?

Casos desafiadores: 
meus erros em 20 anos de 
radiologia;

O segredo da radiolo-
gia: posicionamento e in-
cidências especiais;

Alterações congênitas 
da vesícula biliar em feli-
nos;

Hiperaldosteronismo 
felino;

Diagnóstico por ima-
gem na pneumatose gás-
trica;

Biópsia endoscópica 
para diagnóstico de doen-

ça intestinal inflamatória 
em felinos;

Casos desafiadores de 
corpo estranho gástricos;

Ultrassonografia na ne-
fropatia aguda x crônica;

Radiologia de aves: 
o que o clínico espera de 
nós?

Abordagem radiográfi-
ca do paciente pós-trauma;

Tomografia computa-
dorizada na torção de lobo 
pulmonar;

Diagnóstico ultrasso-
nográfico da tireoidite em 

cães;
Diagnóstico ultrasso-

nográfico de desvios in-
tra-hepáticos congênitos e 
adquiridos;

Tcistite x neoplasia: até 
onde o ultrassom pode aju-
dar?;

Bases anatômicas do 
ecocardiograma;

Achados ecocardiográ-
ficos da dirofilariose em 
cães do ecocardiograma; e

Ressonância magnética 
aplicada ao estudo em pe-
quenos animais.

Educação

Mais de dez pessoas acompanharam a visita

https://grupounieduk.com.br/
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A moda do conforto! 
Sim, a mulher moderna 
preza muito pelo conforto 
e pela praticidade que o 
look pode proporcionar, 
se antes nós sofríamos em 
baladas com saltos altos, 
hoje o tênis faz parte de 
ambientes mais glamou-
rosos. 
Claro que o look ideal é 
aquele que você deseja, 
mas temos que concordar 
em como peças despoja-
das ganharam preferên-
cias no guarda-roupa das 
mulheres. 
Esse final de semana é o 
último do Jaguariúna Ro-
deio Festival, além de ob-
servar comportamentos 
novos devido a pandemia, 
a procura de looks festivos 
combinados com calçados 
mais confortáveis, cresce-
ram muito, comparados 
com os anos anteriores, 
percebe-se que o interesse 
é ficar linda de forma prá-
tica!
Caso ainda não achou 
seu look para aproveitar 
o evento, nossa equipe 
Paula Savioli está à dispo-
sição!

Sigam @lojapaulasavioli 
para mais dicas

Vitória Savioli 

Vem comigo

Quando ouve essa pergunta, o 
que passa pela sua cabeça?

Você realmente sabe o que te 
move?

Acordar sem ânimo ou sem 
vontade de fazer alguma coisa 
acontece com todo ser huma-
no, o que disser o contrário está 
mentindo, para os outros e para 
si mesmo.

E está tudo bem acordar as-
sim. Só que a vida precisa desse 
sopro de alegria, dessa INSPIRA-
ÇÃO que cada ser humano carre-
ga consigo.

Cada um têm uma inspira-
ção diferente, cada um tem um 
propósito, um sonho, vontades, 
nenhum ser humano é igual ao 
outro, mas todos temos isso em 
comum, precisamos nos sen-
tir inspirados para dar o melhor 

que temos de nós. Alguém que 
não está inspirado pode ter todo 
conhecimento necessário, pode 
ter toda a habilidade necessária, 
mas ainda assim, não vai desem-
penhar o melhor que pode na-
quela ação.

Hoje o texto não será longo, e 
nem terá uma resposta.

Já que refletir está na moda, 
então me diga, o que te inspira?

Quando souber a resposta 
desta pergunta, durma pen-
sando nisto, acorde pen- s a n -
do nisto, coma pensan- d o 
nisto, viva pensando nis- t o . 
Não há nada melhor do que viver 
com propósito. Só viver não bas-
ta, ninguém está no mundo de 
passagem. 

Descubra o que te inspira e 
lute por isto.

Gabriel Lira

O que te inspira?
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Alugo casa na praia, Litoral Sul, para 

temporada e finais de semana. Acomodação 

para 10 pessoas.

Tratar pelo telefone (19) 97105-9696 com Neli.

Alugo chácara com piscina em Jaguariúna para 

festas de aniversário.

Tratar pelo telefone (19) 97105-9696 com Neli

ALUGO ALUGO

EMPREGOS

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna está com vagas de emprego a serem preenchidas. Na lista, há oportunidades para ajudante de motorista, 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.

• AÇOUGUEIRO - fundamental / com 
experiência /  Horário de trabalho de 
segunda a sábado das 13h as 20:30h, 
domingos por escala / Salário R$ 
1.955,00 + Gorjeta R$ 135,00 + Cesta 
Básica em dinheiro R$ 108,90 / Residir 
em Jaguariúna e Pedreira

• AJUDANTE GERAL - fundamental / 
com experiência em carga, descarga e 
entrega de mercadorias / Horário de  tra-
balho de segunda a sábado das 7h as 16h 
/  Salário R$1468,00 +  Cesta Básica / 
Residir em Jaguariúna.

• ANALISTA FINANCEIRO - técnico ou 
superior na área (Contabilidade, Admi-
nistração, Economia), experiência  com 
cobrança, conciliação bancária, contas a 
pagar, balanço, fluxo de caixa / disponi-
bilidade de viagens / horário de trabalho 
comercial de segunda à sexta / salário 
até R$ 3000,00 +  ajuda de custo + re-
feição + convênio médico e odontológico 
opcionais / Local de trabalho Holambra 
/ Residir em Jaguariúna, Holambra ou 
Santo Antônio de Posse

• ATENDENTE DE LOTÉRICA  - mé-
dio/ com experiência em caixa / horário 
de trabalho de segunda a sexta das  8h as 

18h / sábado das 8h as 13h / salário R$ 
1.200,00 + vale alimentação R$429,00 
+ vale transporte + comissão / Residir 
em Jaguariúna.

• CABELEIREIRA - fundamental / com 
experiência / Autônomo / Horário de  tra-
balho 9h as  18h, de Terça a Sábado / só 
Comissão 50% + Vale transporte

• CERAMISTA PRENSADOR - alfabeti-
zado/ com ou sem experiência/ trabalhar 
com preparação de massa e prensa/ ho-
rário de trabalho de segunda à sexta das 
07h às 16:48h/ salário R$ 5,46 por hora 
(média de retirada R$ 1.293,00 + 220,00 
de insalubridade + café da manhã/ Resi-
dir em Jaguariúna

• DESIGNER GRÁFICO/PUBLICIDADE 
- médio / com experiência / desenvolver 
materiais de comunicação / conhecimen-
to em Illustrator, Photoshop, Adobe/ Co-
rel Draw / horário de trabalho comercial 
/ CNH AB/ salário R$1.700,00  + comis-
são + vale alimentação + vale transporte 
+ PLR / Residir em Jaguariuna, Posse, 
Holambra e Pedreira.

• GARÇOM    - com experiência / horário 
de trabalho a combinar/ R$ 1450,00 + 
vale transporte + refeição

• MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJA-
DOS - alfabetizado / com experiência 
em montagem de móveis planejados / 
horário de trabalho de segunda a sexta 
das 7:30h as 17:30h / salário R$1800,00 
/ Residir em Jaguariúna.

• MOTORISTA DE ÔNIBUS - fundamen-
tal / CNH D / com experiência, curso 
de transporte coletivo  / transporte de 
funcionários para empresas / disponibi-
lidade de horário / salário R$2.241,98 + 
cesta básica / Residir em Jaguariúna

• PROJETISTA VENDEDOR P/ LOJA 
DE MOVEIS PLANEJADOS - médio 
/ irá auxiliar nas vendas e nos proje-
tos voltados a design de interiores/ co-
nhecimento em PROMOBI/ horário de 
trabalho de segunda a sexta das 09h as 
18h e sábados das 09h às 13h/ salário 
R$1800,00 + comissão + vale transpor-
te/ Residir em Jaguariúna.

• RECEPCIONISTA DE HOTEL - médio / 
com experiência, domínio de excell / Ho-
rário de trabalho das 7h as 15:30h, 6x1, 
tem 1 domingo de folga no mes / salário 
R$1350,00 + refeição + cesta básica + 
vale transporte / Residir em Jaguariúna.

• REPOSITOR EM SUPERMERCADO - 

acima de 16 anos / fundamental / com ou 
sem experiência / horário de trabalho ou 
12x36 das 7h as 19h , ou de segunda a 
segunda das 7h as 16h, 1 folga na semana 
e 1 domingo no mês / salário R$ 1200,00 
/ Residir em Jaguariúna

• SERRALHEIRO - alfabetizado / com ex-
periência / horário de trabalho comercial 
de segunda a sexta / salário R$ 2500,00 
+ refeição + vale transporte / residir em 
Jaguariúna, Posse, Holambra e Pedreira

• TRABALHADOR RURAL - fundamen-
tal / com experiência em manutenção 
predial da fazenda, alvenaria, encana-
mento,  atividades rurais, etc/ desejável 
experiência com trator/ horário de traba-
lho de segunda à sexta das 07h às 17h/ 
salário R$ 1.270,00 + hora extra + R$ 
220,00 de insalubridade + prêmio por 
avaliação de R$ 150,00 + cesta básica 
caso não haja faltas / local de trabalho S 
A de Posse.

• VENDEDOR - médio/ com experiência 
no comercio, para loja de suplementos 
esportivos/ horário de trabalho de se-
gunda à sexta das 08h às 18h/ Salário R$ 
1.560,00 + comissão + vale alimentação 
+ vale transporte/ Residir em Jaguariúna.

• VENDEDOR LOJA DE ROUPAS - mé-
dio/ com experiência/ horário de trabalho 
de segunda à sexta das 08h30 às 18h30 e 
sábado das 08h30 às 14h30/ salário R$ 
1.500,00 + comissão + vale transporte/ 
Residir em Jaguariúna

• VENDEDOR LOJA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO - médio / com ou sem 
experiência /horário de trabalho de se-
gunda a sexta das 8h as 18h, sábado das 
8h as 14h/ salário R$1600,00 + comissão 
+ vale transporte / Residir em Jaguariuna

•  VENDEDOR P/LOJA DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO - médio / com expe-
riência em vendas, conhecer pelo menos 
alguma das seguintes áreas: Material de 
construção, ferragem, material elétrico e 
hidráulico etc. / Horário de trabalho de 
segunda a sábado das 7h as 16h / Salá-
rio R$1468,00 + cesta básica se não tiver 
faltas  / Residir em Jaguariúna

• VIGILANTE - médio / com curso atu-
alizado / com ou sem experiência / não 
aceita conciliar / horário de trabalho 
12x36, escala de revezamento diurno e 
noturno /salário R$ 1666,00 + assistên-
cia médica + refeição + vale transporte / 
Residir em Jaguariúna

https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
https://www.instagram.com/lava_rapido59/?hl=pt-br
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LANÇAMENTO CONDOMINIO ALTO DO SÃO PEDRO, CONSULTE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PLANOS EM ATÉ 60 PARCELAS

• LOTE RESERVA DA BARRA 335M² OPORTUNIDADE ............................................................................................R$ 140.000,00

• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................................R$ 150.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ........................................................................................................R$ 140.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ..............................................................................R$ 200.000,00

• LOTE AGUAS DO JAGUARI 250M² .........................................................................................................................R$ 110.000,00

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

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NOVA COND VILA GUEDES 185M² DE CONSTUÇÃO, C/ PISCINA, 3 DORM(SUITE),

AREA GOURMET, ARMARIO PLANEJADO, DOC OK P/ FICANANCIAMENTO ..............................................R$ 920.000,00

• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM,  

    OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO ..................R$ 450.000,00

• 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 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 

 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. 

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:

REGINALDO THEODORO DE SOUZA e ILDA MARIA APARECIDA TEI-
XEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, pintor, divorciado, nascido em SÃO 
PAULO, SP, no dia 03 de dezembro de 1966, residente e domiciliado na Rua 
Goiás, Nº 88, Jardim Alice, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ DE SOUZA e 
de JOANNA QUERINO DE SOUZA. Ela, de nacionalidade Brasileira, mani-
cure, divorciada, nascida em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, SP, no dia 16 de 
fevereiro de 1964, residente e domiciliada na Rua Goiás, Nº 88, Jardim Alice, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCILIO TEIXEIRA e de HILDA APARECI-
DA SISTE TEIXEIRA. 

LEONARDO TORRES e STEFANI ELIAS. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, motorista, solteiro, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 18 de novembro de 
1997, residente e domiciliado na Rua José Poltronieri, Nº 329, Nova Jagua-
riúna II, JAGUARIÚNA, SP, filho de BENEDITO ANTONIO TORRES e de 
ELIANE CRISTINA BEZERRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedora, 
solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 30 de julho de 1999, residente 
e domiciliada na Rua José Poltronieri, Nº 329, Nova Jaguariúna II, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de OSMAR ANTONIO ELIAS e de ELAINE CRISTINA 
VENTURINI FINOTELI ELIAS. 

PHILIPE GONÇALVES COSTA e MAIARA VERAS DE SOUZA. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, metalúrgico, solteiro, nascido em BELO HORIZONTE, 
MG, no dia 20 de outubro de 1995, residente e domiciliado na Av. Alexandre 
Marion, Nº 1952, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de EZEQUIEL PAULO 
DA COSTA e de ANGELA GONÇALVES RODRIGUES. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, do lar, solteira, nascida em SUZANO, SP, no dia 26 de novembro 
de 1999, residente e domiciliada na Av. Alexandre Marion, Nº 1952, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JONAS FERREIRA DE SOUZA e de MAISA TE-
ODOSIO VERAS DE SOUZA. 

RUAN DE CASTRO e EMILI DE ARAÚJO DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, operador de produção, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 08 de maio de 2001, residente e domiciliado na Rua Portugal, Nº 451, Santa 
Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filho de EDSON DE CASTRO e de KATIA CALIX-
TO NOGUEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
PEDREIRA, SP, no dia 09 de fevereiro de 2003, residente e domiciliada na Rua 
Portugal, Nº 451, Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filha de ROBERTO RODRI-
GUES DA SILVA e de MARIA ELENA DE ARAUJO. 

LUCAS SACOMANI ZENERATO e INDNA RIBEIRO SIMEÃO. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, desenvolvedor de sistemas, solteiro, nascido em MOGI 
DAS CRUZES, SP, no dia 19 de abril de 1996, residente e domiciliado na Rua 
Hermantino Coelho, Nº 161, Mansões Santo Antônio, CAMPINAS, SP, filho 
de MARCELO PEREIRA ZENERATO e de LUCIANA GUILHERME SA-
COMANI ZENERATO. Ela, de nacionalidade Brasileira, veterinária, solteira, 
nascida em GUARULHOS, SP, no dia 19 de janeiro de 1996, residente e domi-
ciliada na Rua Cel. Amâncio Bueno, Nº 1274, Jardim Sônia, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de JOSÉ ROBERVAL SIMEÃO e de SANDRA UGÊNIO RIBEIRO 
SIMEÃO. 

PAULO ANDRÉ DE GODOY e JURIAMIS DO CARMO DE CASTRO BOR-
GES. Ele, de nacionalidade Brasileira, eletricista, solteiro, nascido em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 10 de agosto de 1979, residente e domiciliado na Rua Panini, 
Nº 269, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filho de PAULO DE 
GODOY e de MARIA APARECIDA RIBEIRO DE GODOY. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, vendedora, viúva, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 26 
de dezembro de 1969, residente e domiciliada na Rua Panini, Nº 269, Núcleo 
Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filha de JONAS DE CASTRO e de 
ILDA DO CARMO DE CASTRO. 

JÚNIOR MONTEIRO CAIUBY e MICHELLE CARRARO MOREIRA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, fotógrafo, divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 01 de fevereiro de 1992, residente e domiciliado na Rua Oito, Nº 40, Re-
sidencial Parque dos Ipês, JAGUARIÚNA, SP, filho de ROBERTO AMORIM 
CAIUBY e de MARIA IZANETE MONTEIRO. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, comerciante, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 14 de janeiro de 
1995, residente e domiciliada na Rua Oito, Nº 40, Residencial Parque dos Ipês, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ALEXANDRE MOREIRA e de VIVIANE 
CARRARO. 

LUCICLEUSON VICENTE DOS SANTOS e MARIA LAIS FERREIRA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, pedreiro, solteiro, nascido em PORTEIRAS, CE, 
no dia 26 de julho de 1988, residente e domiciliado na Rua Pedro Maion, Nº 
343, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de VICENTE PAULO 
DOS SANTOS e de MARIA ANA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, auxiliar de produção, solteira, nascida em BREJO SANTO, CE, no dia 24 
de agosto de 1993, residente e domiciliada na Rua Pedro Maion, Nº 343, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de VICENTE PAULINO FERREIRA e 
de EXPEDITA MARIA FERREIRA. 

ISAÍAS DA SILVA MIRANDA e DAIANE SANTOS DE JESUS. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, calheiro, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 27 
de agosto de 1998, residente e domiciliado na Rua Atílio Sisti, Nº 317, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de MAURO MAURICIO DE MIRAN-
DA e de ADRIANA DA SILVA BUENO MIRANDA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, estudante, solteira, nascida em GANDU, BA, no dia 31 de outubro 
de 2005, residente e domiciliada na Rua Domingos Granghelli, Nº 1311, Vila 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANISIO NASCIMENTO DE JESUS e 
de JOANA MARTINHA DOS SANTOS DE JESUS. 

TOMMY BRANDÃO e MARIA MADALENA CEZARINO. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, eletricista residencial, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 09 de maio de 1977, residente e domiciliado na Rua Bernardino, Nº 
1977, Vila 12 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, filho de ROQUE BRANDÃO 
e de LUCILDA FERREIRA BRANDÃO. Ela, de nacionalidade Brasileira, do-
méstica, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 25 de maio de 1966, 
residente e domiciliada na Rua Bernardino, Nº 1977, Vila 12 de Setembro, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de AMADEO CEZARINO e de MARIA APARECIDA 
FORTUNATO CEZARINO. 

SAMUEL MARQUES TOMAZ TERRA e THAINÁ BORGES SEVERINO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 11 de fevereiro de 1988, residente e domiciliado na Rua Macieira, 
Nº 225, Jardim Roseira (Roseira de cima), JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO 
TOMAZ TERRA e de LUZIA FATIMA MARQUES. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, corretora de imóveis, solteira, nascida em PASSOS, MG, no dia 21 
de dezembro de 1989, residente e domiciliada na Rua Macieira, Nº 225, Jardim 
Roseira (Roseira de cima), JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO DE AS-
SIS SEVERINO e de MARIA AUXILIADORA BORGES SEVERINO. 

VALCY BERNARDINO ALVES e FRANCISCA SOARES DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, construtor civil, divorciado, nascido em JAICÓS, 
PI, no dia 03 de fevereiro de 1975, residente e domiciliado na Rua Maria Mu-
naretti Picelli, Nº 426, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de BER-
NARDINO ANTONIO ALVES e de MARIA OTACIANA DA CONCEIÇÃO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em CURAÇÁ, BA, no 
dia 18 de dezembro de 1994, residente e domiciliada na Rua Maria Munaretti 
Picelli, Nº 426, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de CLAUDIO 
SOARES DA SILVA e de FAUSTINA SORAES DA SILVA. 

VALDENIR ANTOGLIOLI JÚNIOR e ALMIR ROGÉRIO MANTOVANELLI 
LEMES. Ele, de nacionalidade Brasileira, desenvolvedor de software, solteiro, 
nascido em ARARAQUARA, SP, no dia 26 de outubro de 1990, residente e 
domiciliado na Rua XV de Novembro, Nº 451, Jardim Berlim, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de VALDENIR ANTOGLIOLI e de VALERIA ANANIAS AN-
TOGLIOLI. Ele, de nacionalidade Brasileira, vendedor, solteiro, nascido em 
PEDREIRA, SP, no dia 12 de janeiro de 1992, residente e domiciliado na Rua 
XV de Novembro, Nº 451, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filho de BENE-
DITO ROGÉRIO LEMES e de JANETE APARECIDA MANTOVANELLI DA 
SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 11 de novembro de 2021.

https://www.imobiliariapoltronieri.com.br/
https://www.facebook.com/jaguarcenterplaza/

