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Restaurante Lago do Holandês oferece 
experiência completa aos clientes

Amparo vence prêmio de boas 
práticas de enfrentamento à 
pandemia e redução dos impactos 
na economia da cidade

Construtora inaugura ‘Fábrica de casas’ que vai gerar mais de 300 empregos 

Jaguariúna foi uma das ven-
cedoras do programa “Parce-
rias Municipais” – categoria 
“Top 3”, criado pelo Governo 
do Estado de São Paulo para 
premiar os municípios que se 
destacam em políticas públi-
cas e boas práticas. A cidade 
ficou em primeiro lugar en-
tre os municípios de 50 mil e 

100 mil habitantes, recebendo 
um prêmio de R$700 mil. O 
prêmio foi entregue na terça-
-feira, 07, ao prefeito Gustavo 
Reis, em cerimônia que con-
tou com a presença do gover-
nador João Doria, na Sala São 
Paulo, na Capital.

             Página 3

A cidade ficou em primeiro lugar 
entre os municípios de 50 mil e 100 
mil habitantes

Nesta semana aconteceu em 
São Paulo a premiação do Pro-
grama Parcerias Municipais, do 
Governo do Estado de São Pau-
lo. Amparo recebeu o prêmio de 
primeiro lugar entre as cidades 

do estado de São Paulo que tem 
entre 50 e 100 mil habitantes e 
melhor realizaram a contenção 
dos impactos da pandemia na 
pobreza e na geração de empre-
go e renda.                   Página 6

Um deck com uma vista para 
o lago, cercado de árvores e pás-
saros. Um bar com coquetéis e 
clássicos que tornam o momento 

mais descontraído e uma gastro-
nomia tradicional e ao mesmo 
tempo contemporânea. Assim é 
o Lago do Holandês, em Holam-

bra, que proporciona uma super 
experiência a todos que passam 
pelo local.     

Página 4

Jaguariúna 
conquista prêmio 
de melhor cidade do 
Programa ‘Parcerias 
municipais’ do 
Estado de SP

O prêmio foi entregue na terça-
feira, 07, ao prefeito Gustavo 
Reis, em cerimônia que contou 
com a presença do governador 
João Doria

DIVULGAÇÃO

GOVERNO DE SP

O restaurante tem ambientes interno e externo

O vice-prefeito de Amparo, Gilberto Piassa, e a secretária municipal de saúde, 
Grazielle Bertolini, estiveram em São Paulo para receber o prêmio

DIVULGAÇÃO

A startup Alea, do Gru-
po Tenda, uma das maiores 
construtoras e incorporadoras 
do Brasil voltada para habita-

ção popular, inaugurou nesta 
semana “fábrica de casas” 
em Jaguariúna que vai gerar 
mais de 300 empregos diretos 

e indiretos. Os investimentos 
da empresa são de R$400 mi-
lhões. O evento contou com 
a presença do prefeito de Ja-

guariúna, Gustavo Reis, e do 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico 
e Social, Lúcio Tomasiello, 

além de vereadores e repre-
sentantes da empresa.     
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Com a chagada do mês de dezembro 
as atividades alusivas ao Natal ganham 
força total em diversas cidades. Em Ja-
guariúna e região, inclusive, a progra-
mação está diversa e segue até os dias 
que antecedem o nascimento do menino 
Jesus.

Apresentações na praça, passeios, 
teatros, musicais. Seja qual for a pro-
gramação, é inegável que ela atrai os 
munícipes para as ruas, teatros e lojas 
também. 

Sim, esse é um excelente momento 
para os comerciantes continuarem com 
as portas abertas mesmo depois das 
18h30, pois é a partir desse horário que 
as atrações natalinas ocorrem. É uma 
oportunidade de venda, de conexões 
e de mostrar a sua marca para aqueles 
pais que não conseguem ter acesso no 
horário comercial normal.

Que todos aproveitem a época para 
descansar, ou então, para vender mais. 
O momento é agora.

EDITORIAL

Programação natalina 
para a família
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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*

Domingos Granghelli, fruto de família 
italiana da Região de Abruzzo, cresceu as-
similando a história, através da Memória 
dos seus antepassados. E  dela aprendeu  a  
coragem pelo trabalho, o planejamento, ,a 
contenção de gastos, como vencer, como 
progredir na luta da vida. Tudo unido à fé  
em Cristo e a devoção à Nossa Senhora 
do Rosário de Pompéia. Seus avós , pai 
e tios vieram com as vestes do corpo e 
uma muda de roupa na valise. Desembar-
caram em Santos em setembro de 1901. 
Traziam de cor a oração “Oh Vergine Pro-
digiosa, Regina di Santissimo Rosario...” 
Trabalharam nas terras do Cel. Amâncio 
Bueno e depois nas terras do Barão de 
Ataliba Nogueira. Lavravam o café da 
madrugada até o pôr do sol. O trabalho, o 
planejamento dos gastos e a fé logo trou-
xeram-lhes alguma casa, fazendas , até 
adquirirem  com o suor do rosto a fazen-
da onde serviram como colonos, quando, 
recém chegados da Europa. E assim, Do-
mingos Granghelli nasceu e cresceu inte-
ligente, dinâmico, com dom de organiza-

ção e administração, espírito comunitário, 
servindo a todos. Esta geração progrediu 
conjuntamente na obediência aos velhos  
imigrantes, na vivência comunitária, co-
abitando, repartindo os dons, na alegria 
e no diálogo. Porque Domingos  servia e 
ouvia a todos e pensava muito antes  de 
tomar alguma decisão, foi conduzido a 
uma posição de liderança entre os irmãos. 
E cada vez mais ela foi fortalecida por ser 
um homem íntegro, responsável e hones-
to. Assim pôde conduzir a firma dos oito 
irmãos com probidade. Porque ouvia as 
posições dos sete, respeitando a cada um, 
nenhum deles concluía qualquer negócio 
particular antes de ouvi-lo. Devido à sua 
prudência, sensatez e fidelidade à família 
e à firma, tornou-se o irmão-conselheiro, 
como um Pai. Era respeitado por toda a 
grande família, inclusive a grande famí-
lia dos primos, sem qualquer exceção. 
Fazia ponto de honra deixar registrados, 
com letra legível e capricho, os negócios 
da firma, dando satisfações a todos da re-
ceita e da despesa, assim como do ativo e 

passivo de cada membro da sociedade. Os 
Irmãos viviam também sobrecarregados 
com a faina diária da Fazenda, ele reco-
nhecia e, a pedido dos irmãos, realizava 
os encargos bancários dos mesmos, en-
tregando-lhes todos os comprovantes. Os 
irmãos dispensavam tais comprovações 
num  testemunho de seu caráter impoluto. 
Em muitos negócios particulares, os ir-
mãos incumbiam-no de realizar para eles 
as transações financeiras. Tudo era feito 
com dignidade e transparência. Com to-
dos esses alicerces  a firma cresceu nos 
tempos áureos da laranja  e, com sobras 
guardadas,  mantinha-se nos tempos des-
favoráveis  à citricultura. Ele zelava pelo 
bem-estar de todos e realizava  obras para 
a firma junto com os Irmãos. Eles encon-
travam-se no Barracão de frutas, diaria-
mente, antes  do  sol nascer.  O diálogo 
aquecia-os, na unidade, igualdade de con-
dições e respeito. Quando alguém faltava 
ao encontro, era porque, na alta madruga-
da, já havia viajado com o caminhão car-
regado da preciosa carga. De acordo com 

suas aptidões os incansáveis Irmãos divi-
diam-se nas tarefas diversas. Eram Eles os 
principais funcionários  da empresa, auxi-
liados pelos laboriosos filhos. Domingos 
Granghelli não viveu só para a família e 
para a firma.  Como seu Pai, Fiorindo Gran-
chelli , e avô,  Vincenzo Granchelli , cola-
borou com a Igreja de Santa Maria. Traba-
lhou muito pelo Leilão de São Sebastião.. 
Na década de 90, compôs a Comissão que 
construiu a  nova  Igreja Matriz  . Anga-
riou donativos, realizou compras, ajudou a 
administrar sua construção.. Nunca negou 
solidariedade para o benefício das causas 
sociais, em prol das instituições ou  de 
pessoas necessitadas. Faleceu aos 84 anos, 
aquele que sabia integralmente a história 
dos patriarcas  e guardava as memórias e 
história que construíram .“Salvando o pas-
sado, Ele entendia  o presente e ensinava a 
todos planejar  o futuro” 

Tomaz de Aquino Pires
é coordenador da Casa da Memória
Padre Gomes

Memória  de nossos recursos humanos

Sandra R. Ribeiro*

O estudo da razão tem sido privilegiado 
no interesse dos homens, principalmente 
na ciência, pois os afetos têm sido vistos 
como deformadores do conhecimento ob-
jetivo. Mesmo na psicologia, não são todas 
as teorias que consideram a importância da 
vida afetiva, tendo, muitas delas, prioriza-
do apenas o estudo da cognição, das fun-
ções intelectivas.

Consideramos que estudar apenas alguns 
aspectos do homem é considerá-lo como 
um ser fragmentado, correndo-se o risco 
de deixar de analisar aspectos importante. 
Como dizem os estudiosos no assunto.

A vida afetiva, ou os afetos, abarca mui-
tos estados pertencentes à gama prazer-
-desprazer, como, por exemplo, a angústia 
em seus diferentes aspectos, a dor, o luto, 
a gratidão, a despersonalização, os afetos 
que sustentam o temor do aniquilamento 
e a afânise, isto é, o desaparecimento do 
desejo sexual.

Ao procurarmos compreender a vida 
afetiva, é importante adotarmos a termino-
logia adequada por tratar-se de uma área de 
estudo repleta de nuances. Portanto, se até o 
século XIX usavam-se indiscriminadamen-

te, termos como emoção e sentimento, hoje, 
no estudo da vida afetiva, já fazemos uma 
distinção mais precisa entre esses sentimen-
tos.

. A emoção: estado agudo e transitório. 
Exemplo: a ira.

. O sentimento: estado mais atenuado e 
durável. Exemplo: a gratidão, a lealdade. 
Os afetos podem ser produzidos fora do in-
divíduo, isto é, a partir de um estímulo ex-
terno, do meio físico ou social, ao qual se 
atribui um significado com tonalidade afe-
tiva: agradável ou desagradável, por exem-
plo. A origem dos afetos podem também 
nascer, surgir do interior do indivíduo.

O universo dos afetos é comunicável na 
medida que as representações de coisas e 
palavra formam, com os afetos, um com-
plexo psíquico inelegível, importante lem-
brar que, para a Psicanálise, não há afeto 
sem representação, isto é, sem ideia. Se 
assim fosse, poderíamos ter a impressão 
que existe afeto solto dentro de nós, uma 
sensação de mal-estar, por exemplo, isso 
porque a ideia à qual o afeto se refere pode 
estar inconsciente.

O prazer e a dor são as matrizes psíqui-

cas dos afetos, ou se constituem em afetos 
originários. Entre estes dois extremos en-
contram-se inúmeras tonalidades, intensi-
dades de afetos, que podem ser vagos, difí-
ceis de nomear ou discriminados. Existem 
dois afetos que constituem a vida afetiva: o 
amor e o ódio. Estão presentes na vida psí-
quica, de modo mais ou menos integrado, 
associados aos pensamentos, às fantasias, 
aos sonhos e se expressam de diferentes 
modos na conduta de cada um. 

Freud quando postulou a teoria do 
Complexo de Édipo, concebeu-o como 
conflito desses afetos básicos (ambi-
valência de sentimentos), pois uma das 
suas principais dimensões é a oposição 
entre “um amor fundamentado e um ódio 
não menos justificado, ambos dirigidos a 
mesma pessoa”.

Os afetos ajudam a avaliar as situações, 
servem de critério de valoração positiva ou 
negativa para as situações de nossa vida; 
eles preparam nossas ações, ou seja, parti-
cipam ativamente da percepção que temos 
das situações vividas e do planejamento de 
nossas reações ao meio. Essa função é ca-
racterizada como função adaptativa. Os afe-

tos também têm uma outra característica, 
eles estão ligados à consciência, o que nos 
permite dizer ao outro o que sentimos, ex-
pressando, através de palavras, nossas emo-
ções. Contudo os afetos são enigmáticos 
para quem sente. Exemplo: “quando temos 
muitos motivos para não gostar de alguém 
de quem gostamos; ou quando deveríamos 
ser gratos a alguém de quem temos raiva. 
Há motivos dos afetos que estão fora do 
campo da consciência; nem mesmo quem 
os vivencia consegue explicar, só sente a 
estranheza daquele sentimento que parece 
fora do lugar”. Os afetos também podem 
ser enigmáticos para aqueles que os su-
põem em nós a partir de alguma expressão, 
isso porque, muitas vezes, nossa reação não 
condiz com o que sentimos ou com que a 
pessoa não esperava, ou seja, nem sempre o 
comportamento está em conformidade com 
nossos afetos, os quais não queremos (ou 
não podemos) demonstrar.

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ 

Plantão Psicológico - CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884

Vida afetiva: os afetos
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Destaque

Jaguariúna conquista prêmio de melhor cidade do 
Programa ‘Parcerias municipais’ do Estado de SP 
A cidade ficou em primeiro lugar entre os municípios de 50 mil e 100 mil habitantes

O prêmio foi entregue na terça-feira, 07, ao prefeito Gustavo Reis, em cerimônia que contou com a presença do governador João Doria

DIVULGAÇÃO

Gustavo Reis é eleito presidente 
da Associação Nacional de 
Prefeitos do MDB 

O prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis (MDB), 
foi eleito nesta semana 
presidente da Associação 
Nacional de Prefeitas, Pre-
feitos, Vice-Prefeitas e Vi-
ce-Prefeitos do MDB, para 
um mandato de dois anos. 
A eleição, pela executiva 
nacional do partido, ocor-
reu em Brasília. 

Ele será o responsável 

por coordenar os trabalhos 
de quase 1.500 prefeitos e 
vice-prefeitos, 800 prefei-
tos e quase 700 vice-pre-
feitos eleitos pelo partido. 

“É uma alegria receber 
do nosso presidente nacio-
nal, deputado Baleia Ros-
si, essa missão de presidir 
a Associação Nacional de 
Prefeitos e Vice-Prefeitos 
do MDB, que é o maior 

partido do nosso país. É 
muito importante um par-
tido forte, trocando políti-
cas públicas, trocando ex-
periências e aprimorando 
cada vez mais para que a 
gente tenha um país cada 
vez mais plural e de igual-
dade. Fico muito honra-
do de exercer esse cargo. 
Obrigado a todos pela con-
fiança”, diz Gustavo. 

Gustavo Reis também é o atual presidente do Conselho de Administração da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) e vice-presidente de Telecomunicações da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

DIVULGAÇÃO 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  

Jaguariúna foi uma das 
vencedoras do programa 
“Parcerias Municipais” – 
categoria “Top 3”, criado 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo para premiar os 
municípios que se desta-
cam em políticas públicas 
e boas práticas. A cidade 
ficou em primeiro lugar 
entre os municípios de 50 
mil e 100 mil habitantes, 
recebendo um prêmio de 
R$700 mil. 

O prêmio foi entregue 
na terça-feira, 07, ao pre-
feito Gustavo Reis, em ce-
rimônia que contou com 
a presença do governador 
João Doria, na Sala São 
Paulo, na Capital. “Coloca-
mos Jaguariúna novamente 
em posição de destaque no 
estado de São Paulo e no 
Brasil. Com o resultado, 
nós ganhamos R$700 mil 
que serão destinados para 
investimentos no muni-
cípio. São Paulo tem 645 
municípios e receber esse 
prêmio é motivo de muito 
orgulho e alegria”, come-
mora Gustavo Reis. 

“Agradeço ao governa-
dor João Doria, ao secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, 
e ao vice-governador, Ro-
drigo Garcia, por esse im-
portante reconhecimento 
ao nosso trabalho nas mais 
diferentes áreas”, completa 
o prefeito.

Segundo a Secretaria de 

Desenvolvimento Regio-
nal do Estado, no total 621 
cidades paulistas participa-
ram da iniciativa, que visa a 
redução das desigualdades 
regionais. Dessas, apenas 
30 foram selecionadas por 

políticas públicas e boas 
práticas em saúde, educa-
ção, segurança e desenvol-
vimento socioeconômico, 
divididas nas categorias 
“Melhores Resultados”, 
“Parcerias em Ação” e 

“Top 3”. No total, foram 
distribuídos aos municípios 
R$14 milhões em recursos 
da premiação.

Município Agro
Jaguariúna também 

foi premiada no Ranking 
Município Agro, projeto 
da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento que 
busca apoiar e premiar as 
administrações municipais 
com melhor atuação no 

desenvolvimento sustentá-
vel rural. A cidade recebeu 
R$30 mil. Ao todo, 410 
municípios participaram 
do ranking e apenas 85 fo-
ram selecionados e ganha-
ram prêmios.

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

Restaurante Lago do Holandês oferece 
experiência completa aos clientes
Mais do que um bom prato de comida, o restaurante proporciona experiência completa com seu 
ambiente diferenciado combinado com cores, cheiros e sabores

Um deck com uma vis-
ta para o lago, cercado de 
árvores e pássaros. Um bar 
com coquetéis e clássicos 
que tornam o momento 
mais descontraído e uma 
gastronomia tradicional e 
ao mesmo tempo contem-
porânea. Assim é o Lago 
do Holandês, em Holam-
bra, que proporciona uma 
super experiência a todos 
que passam pelo local.

Em fevereiro de 2020 os 
sócios iniciaram toda a mo-
vimentação do empreendi-
mento, que veio a ser inau-
gurado no dia 14 de junho 
de 2021. São eles Ricardo 
Geraldo Oude Groeniger, 
João Victor Granchelli 
Oude Groeniger e Josuél 
Batista dos Santos.

De acordo com Josuel, 
o movimento tem sido 
tangente e o conjunto de 
atendimento, gastronomia 
e experiência que o local 
proporciona tem ganho o 
coração de seus clientes 
que são locais e regionais. 
Outro motivo que faz com 

O restaurante tem ambientes interno e externo

que o movimento do res-
taurante seja constante é 
a variedade no cardápio 
que consegue atender to-
das as ocasiões, seja um 
almoço executivo, como 
um happy hour ou jantar 
sofisticado.

“Muitas pessoas que 
vem até aqui voltam, nós 
reconhecemos. Mas tam-
bém sempre estamos rece-

bendo pessoas novas, pois 
temos o ambiente externo 
que quem passa por aqui 
fica curioso para conhe-
cer”, conta o sócio João.

Ele afirma também que 
existe muito cuidado em 
proporcionar ao cliente o 
contato com a natureza, 
pois acredita que aproxima 
as pessoas. “Tanto na área 
externa, que temos o lago, 

tanto na interna onde cui-
damos dos mínimos deta-
lhes com plantas naturais”.

João é o chefe da casa e 
juntamente com Fernando 
Kawasaki, eles assinam o 
primeiro menu do restau-
rante. A criação deman-
dou tempo e dedicação 
dos dois. 

Além de toda estrutura 
já existente, o local deve 

receber em breve uma área 
kids e outras novidades. 
Para realizar um evento, 
como casamento ou con-
fraternização, os sócios 
pedem que seja realizado 
um agendamento prévio 
apenas. Nenhum valor adi-
cional é cobrado.

Festas
Para o Natal, o Lago 

do Holandês preparou um 
cardápio para retirada dos 
pratos. Já para o ano novo, 
uma super festa promete 
marcar a noite do dia 31. 
Ainda há alguns convites 
disponíveis e podem ser 
reservados pelo número 
(19) 99880-8570.

O restaurante está loca-
lizado na Av. das Tulípas, 
245, Holambra.

DIVULGAÇÃO

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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Cidade vence prêmio de boas práticas de enfrentamento à 
pandemia e redução dos impactos na economia da cidade

Prefeitura recebe mais de 1 tonelada de alimentos

A implantação do programa Auxílio Amparense, do Retorno 
Seguro e as ações do Fundo Social de Solidariedade também 
foram fundamentais para que Amparo chegasse ao pódio

 Amparo

 Artur Nogueira

6

Nesta semana aconteceu 
em São Paulo a premia-
ção do Programa Parcerias 
Municipais, do Governo 
do Estado de São Paulo. 
Amparo recebeu o prêmio 
de primeiro lugar entre as 
cidades do estado de São 
Paulo que tem entre 50 e 
100 mil habitantes e me-
lhor realizaram a contenção 
dos impactos da pandemia 
na pobreza e na geração de 
emprego e renda.  

O Programa Parcerias 
Municipais une Estado e 
municípios para melho-
ria da qualidade de vida 
dos cidadãos paulistas nas 
áreas prioritárias - saúde, 
educação, segurança pú-

blica e desenvolvimen-
to socioeconômico -, de 
acordo com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável da Agenda 2030 
da ONU. 

O vice-prefeito de Am-
paro, Gilberto Piassa, e 
a secretária municipal de 
saúde, Grazielle Bertolini, 
estiveram em São Paulo 
para receber o prêmio de 
reconhecimento do tra-
balho. “Tenho orgulho de 
estar à frente da Secretaria 
de Saúde neste momento, 
pois a premiação mostra 
que realizamos o trabalho 
da maneira correta e salva-
mos vidas.”, comemora a 
secretária de saúde. Segun-

do Gilberto Piassa, os tra-
balhos de melhoria na saú-
de e na qualidade de vida 
de todos os amparenses 
estão apenas começando.  

No primeiro semestre 
do ano, Amparo passou 
por alta no número de ca-
sos e óbitos por Covid-19 
na cidade e a prefeitura 
realizou diversas ações de 
combate à disseminação 
do vírus, como aumen-
to de leitos de UTI nos 
hospitais, testagem em 
massa da população, de-
terminação de lockdown, 
instalação de um hospital 
de campanha e aceleração 
da vacinação contra a Co-
vid-19. 

Com o intuito de be-
neficiar muitas famílias 
neste fim de ano, o Clu-
be Recreativo Floresta 
arrecadou 1.300 kg (mil 
e trezentos quilos) de 
alimentos durante o Fes-

tival de Ballet que foram 
destinados para o Fundo 
Social de Solidariedade. 
A ação foi realizada nos 
dias 26 e 27 de novem-
bro, no Clube Floresta.

“Agradecemos ao pre-

sidente do Clube Flores-
ta, Daniel Dias de Castro, 
ao tesoureiro Claudiney 
Chiste Rosalino, à toda 
diretoria, às professoras 
de dança, Aline Rodri-
gues Regla e Michele 

Pedroso, bem como a po-
pulação nogueirense que 
contribuiu para o sucesso 
das doações. Certamente 
ajudará muitas pessoas”, 
comenta a primeira-da-
ma e presidente do Fun-

do Social de Solidarieda-
de, Simone Sia.

De acordo com a pas-
ta, os alimentos doados 
para o Fundo Social de 
Solidariedade do mu-
nicípio são destinados 

para famílias que se en-
contram em situação de 
vulnerabilidade social 
registradas no Cadastro 
Único, CRAS, CREAS 
ou no Fundo Social de 
Solidariedade.

Região

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

O vice-prefeito de Amparo, Gilberto Piassa, e a secretária municipal de saúde, Grazielle Bertolini, estiveram em 
São Paulo para receber o prêmio

A implantação do pro-
grama Auxílio Amparen-
se, do Retorno Seguro e 
as ações do Fundo Social 
de Solidariedade também 

foram fundamentais para 
que Amparo chegasse ao 
pódio. Depois de todas 
essas ações, hoje os nú-
meros de Covid-19 em 

Amparo caíram significa-
tivamente, e a cidade re-
cebe mais uma premiação 
pelo enfrentamento exem-
plar à pandemia.

DIVULGAÇÃO
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Projeto “Luzes de Natal 2021” tem tema 
“Illuminare” na Praça Ângelo Ferrari

 Pedreira
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Região

104 dias sem mortes por Covid-19

 Holambra

O balanço semanal 
divulgado pelo Depar-
tamento Municipal de 
Saúde de Holambra re-
velou nesta quinta-feira, 
09, o registro de 6 no-
vos casos de Covid-19 
na cidade. O município 
alcança agora 104 dias 
sem mortes em função 
da doença.

Holambra contabi-
liza, desde o início da 
pandemia, 2.141 casos e 
15 óbitos. Neste momen-
to, 12 pessoas aguardam, 
em isolamento domici-
liar, o resultado de exa-
mes. O bairro Imigrantes 
soma 597 confirmações, 
seguido do Centro com 
200 e do Groot com 192 
registros.

“Peço que todos con-
tinuem colaborando: 
evitem aglomerações e 
sigam utilizando másca-
ras e álcool em gel regu-
larmente”, diz o diretor 
da pasta, Valmir Mar-

celo Iglecias. “É funda-
mental também ficar de 
olho no comprovante de 
imunização e respeitar 
as datas corretas para o 
recebimento das doses 
da vacina”.

Até o momento, 
91,3% dos holambrenses 
já receberam a 1ª dose do 
antígeno. 85,30% têm o 
ciclo completo de imuni-
zação. Ou seja: tomaram 
as duas doses ou o antí-
geno de dose única.

Calendário fixo de 
vacinação

O Departamento Mu-
nicipal de Saúde de Ho-
lambra conta com dias e 
local fixos para a vacina-
ção contra a Covid-19. A 
imunização ocorre sem-
pre às quartas e sextas-
-feiras no Salão da Ter-
ceira Idade. A aplicação 
é realizada por ordem de 
chegada, entre 8h e 12h e 
das 13 às 15h.

Podem ser imuniza-
dos moradores a partir 
de 12 anos que ainda 
não foram vacinados; 
holambrenses que rece-
beram a 1ª dose da vaci-
na Butantan/CoronaVac 
há, pelo menos, 21 dias; 
cidadãos que tomaram 
a 1ª dose do imunizante 
Fiocruz/AstraZeneca há, 
pelo menos, 8 semanas; 
pessoas a partir de 18 
anos que receberam a 1ª 
dose da vacina fabricada 
pela Pfizer há 21 dias ou 
mais; adolescentes entre 
12 e 17 anos que toma-
ram a 1ª dose do antíge-
no da Pfizer há mais de 8 
semanas e holambrenses 
que foram imunizados 
com o antígeno da Jans-
sen há, pelo menos, 61 
dias. Também é distri-
buída a dose de reforço 
para moradores acima de 
18 anos que receberam a 
2ª dose há, pelo menos, 
4 meses.

MELHOR ATENDIMENTO,MELHOR ATENDIMENTO,
QUALIDADE E PREÇOSQUALIDADE E PREÇOS  

  ESPECIAIS!ESPECIAIS!

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

Sala 2 - Jd.Europa
Jaguariúna - SP

A Prefeitura Municipal 
de Pedreira, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura, inaugurou mais 
uma edição do Projeto 
“Luzes de Natal” na Praça 
Ângelo Ferrari. Neste ano 
o projeto foi reformulado 
e traz o tema “Illuminare”. 
A palavra derivada do ita-
liano, significa “acender”, 
“iluminar com alegria” e 
após esse período de pan-
demia que ainda estamos 
passando a proposta é tra-
zer as luzes e a magia do 
Natal para população de 
Pedreira e região.

O prefeito Hamilton 
Bernardes destacou, du-
rante a inauguração, que a 
Praça Ângelo Ferrari está 
exibindo uma iluminação 
robusta, à altura do even-
to. “Os agentes da Secre-
taria de Cultura, mais uma 
vez criaram o clima nata-
lino, que agradou, encan-
tou e encheu os olhos de 
todos aqueles que estão 
na Praça Ângelo Ferrari”, 
afirma o prefeito Hamil-
ton, lembrando ainda que 
o Natal comemora o nas-
cimento do menino Jesus. 
“Vamos refletir tudo o que 
aconteceu e passamos nós 

últimos dois anos com 
está pandemia e agradecer 
pela vida e a saúde que 
nos foi concedida, orando 
e comemorando com a fa-
mília”, conclui.

A decoração natalina 
este ano é temática e jun-
to com ela chegou tam-
bém um Show Natalino 
realizado pelos alunos do 
Núcleo de Dança e Teatro 
do Centro Cultural. O es-
petáculo “E como será o 
Natal?”, conta a história 
de como os países preci-
sam trabalhar juntos para 
trazer a magia do Natal 
novamente. E como uma 
cidade do interior do Es-
tado de São Paulo, Pedrei-
ra, encontrou uma solução 
para unir os povos e cele-
brar esse momento mági-
co do Natal. 

Serão realizados dois 
shows por noite nos dias 
11, 12, 18, 19, 21, 22 e 23 
de dezembro, sempre a 
partir das 19h30. Em par-
ceria com a Associação 
Comercial e Empresarial 
de Pedreira (ACEP), o 
Papai Noel está atenden-
do as crianças e seus fa-
miliares na Casa do Papai 
Noel, instalada na Con-

cha Acústica, todas as 
noites que acontecerem 
espetáculos.

“O Natal é uma data 
importante não só para as 
famílias, mas para o co-
mércio também. Nesse 
momento de retomada a 
Secretaria de Cultura faz 
a sua parte para trazer o 
público e os turistas para o 
centro da cidade e ajudar o 
comércio aquecer as ven-
das. Recheada de atrações 
culturais, a programação 
na Praça Ângelo Ferrari 
traz os artistas de volta aos 
palcos, gera fluxo turístico 
para o Município e forta-
lece a geração de empre-
go e renda. Toda a equipe 
da Secretaria de Cultura e 
da Prefeitura de Pedreira, 
estão felizes em poder re-
alizar esse evento tão tra-
dicional em nosso Muni-
cípio. Quero agradecer ao 
prefeito Hamilton e ao vice 
Fábio, por nos permitirem 
investir na programação 
e na decoração natalina e 
entenderem o quão impor-
tante é celebrar o Natal e 
trazer o espírito natalino 
para nossa cidade”, ressal-
ta o secretário de Cultura, 
João Paulo Nascimento.

https://bluesol.com.br/jaguariuna-fotovoltz/
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Morungaba
Prefeitura adquire terreno para a 
ampliação de Hospital Municipal
O Hospital terá em breve mais 531 m²

rungaba. Agradeço mui-
to o Senador Alexandre 
Giordano, pois foi por 
meio dele que consegui-
mos estes recursos para a 
ampliação nosso hospital 
– através de uma emenda 
parlamentar. E, em nome 
dos morungabenses, tam-
bém agradeço à Família 
Megda que entendeu a 

importância e a neces-
sidade em adquirir esta 
área que resultará em um 
grande avanço na Saúde 
do município”, agradece 
o prefeito Marquinho.

Segundo o prefeito, em 
breve será divulgado o 
anteprojeto de como será 
esta nova área do hospi-
tal. Ele explica que será 

uma construção de três 
andares– sendo o terceiro 
piso a ser construído futu-
ramente. Mas que inicial-
mente, será um prédio de 
dois andares. O primeiro 
piso será destinado à base 
própria do Pronto Atendi-
mento 24 horas da Ambu-
lância e uma área para os 
setores administrativos.

Estiveram presentes ao ato da assinatura da escritura, o vice-prefeito Luis Fernando Miguel; o presidente da 
Câmara Tomás Federicci e vereadores

O prefeito da Estância 
Climática de Morunga-
ba, Marquinho Oliveira, 
assinou na quinta-feira, 
09, a escritura de desa-
propriação amigável de 
um terreno de cerca de 2 
mil metros quadrados des-
tinado à ampliação das 
instalações do Hospital 
Municipal Santo Antonio, 
localizado no Jardim Ana. 
A área adquirida pela Pre-
feitura pertencia à Família 
Ciarcia Megda e, além da 
ampliação do Hospital, 
também possibilita o pro-
longamento da Rua André 
Apparecido Thomazino. O 
valor é de R$424 mil divi-
didos em três parcelas.

Apenas quase dois anos 
após sua inauguração, o 
Hospital que hoje conta 
642 m², terá em breve mais 
531 m², totalizando cerca 
de 1.173 m² de área cons-
truída. Atualmente o hos-
pital conta com 13 leitos e 
após sua ampliação conta-
rá com mais 14 novos lei-
tos – um total de 27 leitos.

“Esta é uma grande 
aquisição para a popu-
lação provando o quan-
to tem sido investido na 
Saúde Pública de Mo-

Prefeito convoca Sabesp 
para tratar de falta de 
abastecimento de água

O prefeito de Morun-
gaba, Marco Antonio 
de Oliveira, convocou a 
superintendência da Sa-
besp nesta semana para 
solicitar formalmente 
providências relativas 
às constantes interrup-
ções no abastecimento 
de água no município. 
O superintendente da 
Unidade de Negócios 
Capivari/ Jundiaí da 
Sabesp, Antonio Carlos 
Teixeira, se comprome-
teu em verificar e solu-
cionar o problema. Ele 
também se comprome-
teu em verificar a via-
bilidade de avisar a po-
pulação sobre possíveis 
ocorrências no abaste-
cimento via mensagens 
por celular (SMS).

Vale destacar que a 
Central de Atendimen-
to da Sabesp pode ser 
acessada pelo telefone 
0800-0550195, com li-
gações gratuitas. O Sa-
besp Mobile é outra for-
ma de comunicação que 
está disponível para dis-
positivos móveis com 
os sistemas Android e 
iOS e pode ser baixado 
gratuitamente nas lo-
jas virtuais Play Store 
e App Store. Para utili-

zá-lo basta que o cliente 
se cadastre informando 
e-mail, CPF e senha.

Nova legislação
Uma nova legisla-

ção estadual criou as 
unidades regionais de 
saneamento básico. A 
previsão é que os ser-
viços de água e esgoto 
sejam universalizados 
até 2033. E para al-
cançar a meta previs-
ta em lei, o Estado de 
São Paulo contará com 
quatro URAEs: Sudeste 
(com 370 municípios), 
Centro (com 98 muni-
cípios), Leste (com 35 
municípios) e Norte 
(com 142 municípios).

A adesão à estrutura 
de prestação regiona-
lizada visa a univer-
salização dos serviços 
públicos de abasteci-
mento de água potável 
e esgotamento sanitário 
até 31 de dezembro de 
2033. No ano passado, 
o Governo Federal san-
cionou o novo Marco 
Legal do Saneamento, 
que prevê uma série 
de medidas com vistas 
à universalização dos 
serviços de água e de 
esgoto.

DIVULGAÇÃO

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

Construtora inaugura ‘Fábrica de casas’ 
que vai gerar mais de 300 empregos

Camila Queiroz e Klebber 
Toledo abrilhantam evento 
da IBRAMED

A startup Alea é do Grupo Tenda

Prefeito Gustavo Reis esteve na cerimônia de inauguração

DIVULGAÇÃO

A startup Alea, do Gru-
po Tenda, uma das maio-
res construtoras e incorpo-
radoras do Brasil voltada 
para habitação popular, 
inaugurou nesta sema-
na “fábrica de casas” em 
Jaguariúna que vai gerar 
mais de 300 empregos di-
retos e indiretos. Os inves-
timentos da empresa são 
de R$400 milhões. O even-
to contou com a presença 
do prefeito de Jaguariúna, 

Gustavo Reis, e do secre-
tário municipal de Desen-
volvimento Econômico e 
Social, Lúcio Tomasiello, 
além de vereadores e re-
presentantes da empresa.

A moderna linha de 
montagem adota a fabri-
cação de casas no modelo 
off-site, em que os imóveis 
são produzidos no ambien-
te fabril e só depois são 
transportados para os can-
teiros de obras. A tecnolo-

gia utilizada é a woodfra-
me, amplamente adotada 
em países como Estados 
Unidos, Alemanha e Japão. 

A empresa está locali-
zada no centro de galpões 
logísticos Gran Floridian, 
na Rodovia Governador 
Adhemar de Barros (SP-
340). Segundo a assessoria 
da Alea, a nova unidade 
dispõe de mais de 18 mil 
m² com alta capacidade 
produtiva de 10 mil unida-

des/ano e maquinário im-
portado da empresa sueca 
Randek, referência global 
na tecnologia.

“Nossa cidade – que é 
referência nacional em vá-
rias áreas, como educação, 
saúde e tecnologia – se 
sente orgulhosa por abrigar 
mais esta empresa de ponta, 
que investe no município e 
gera empregos para nossa 
população. Muito obrigado 
ao Grupo Tenda e sucesso a 

todos”, diz o prefeito Gus-
tavo Reis.

“A vinda da Alea é mui-
to importante para a nos-
sa cidade, principalmente 
pelo investimento que eles 
vão fazer e pela geração de 
empregos. Vai ser uma das 
fábricas mais produtivas 
do mundo, o que coloca 
mais uma vez Jaguariúna 
na vanguarda tecnológica”, 
comenta o secretário Lúcio 
Tomasiello.

“A cada 36 minutos, 
sai uma casa montada no 
final da linha de produ-
ção. Com isso, chegamos a 
uma capacidade produtiva 
de 10 mil casas por ano”, 
explica o diretor de Opera-
ções da Alea, Alex Hama-
da. “Queria mais uma vez 
agradecer ao município de 
Jaguariúna e ao apoio da 
Prefeitura, que foi funda-
mental para instalarmos a 
fábrica aqui”, conclui.

NA noite de quinta-
-feira, 09, a IBRAMED, 
Indústria Brasileira de 
Equipamentos voltados 
para saúde e beleza re-

alizou o lançamento de 
novos equipamentos para 
2022, 100% nacionais, 
que prometem ser um di-
visor de águas no setor. O 

presidente da IBRAMED, 
Ricardo de Souza, coman-
dou a noite com a presen-
ça de Camila Queiroz e 
Klebber Toledo.

https://fortmat.com.br/


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

11 de dezembro de 2021

10

Jaguariúna

Prefeitura de Jaguariúna  
conclui pavimentação da Estrada do Tanquinho

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Mobi-
lidade Urbana, concluiu 
nesta segunda-feira, 06, a 
pavimentação da Estrada 
Municipal do bairro Tan-
quinho Velho até o con-
domínio Long Island. No 
total, foram pavimentados 
3,7 quilômetros da via.

Segundo o secretário 
de Mobilidade Urbana de 
Jaguariúna, Josino Silva, 
após superar alguns pro-
blemas técnicos, a obra foi 
retomada este ano e agora o 
trabalho foi concluído. “Im-
portante ressaltar que essa 
obra, uma antiga demanda 
dessa região da cidade, foi 
realizada sem nenhum cus-
to para a Prefeitura, já que 
é a contrapartida de um em-
preendimento imobiliário 
na cidade”, afirma o secre-
tário Josino Silva. 

Ex-atleta do “Projeto Campeões’ de Jaguariúna é destaque no skate mundial
A skatista Marina Ga-

briela, de Jaguariúna, fi-
cou entre as melhores no 
STU Open Rio de stre-
et skate, realizado nes-
te domingo, 05, no Rio 
de Janeiro. Marina ficou 

com a sétima colocação 
na modalidade que foi 
vencida por Rayssa Leal, 
vice-campeã olímpica e 
que também contou com 
a participação de outras 
estrelas do esporte, como 

Pâmela Rosa.
Marina é ex-aluna do 

Projeto Campeões, da 
Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Jaguariúna. 
Segundo o secretário de 

Esportes, Rafael Blanco, 
ela fez parte por muitos 
anos da equipe de bas-
quete de Jaguariúna, mas 
também treinava skate, 
modalidade que agora se 
destaca competindo en-

tre as melhores atletas do 
mundo. 

“Hoje, com o cresci-
mento da modalidade ska-
te, Marina é símbolo para 
uma geração de skatistas 
que buscam se desenvol-

ver por meio do novo pro-
jeto de escolinha de skate 
oferecido pela secretaria, 
com o professor Alex 
Aguiar, um dos precurso-
res da modalidade na ci-
dade”, diz Blanco.

Na sequência será feito o trabalho de sinalização horizontal e vertical da estrada

IVAIR OLIVEIRA
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Programa de microcrédito 
para negativados

O Governo Federal está 
estudando um meio para 
possibilitar que pessoas, 
que se encontram com 
seus nomes negativados, 
possam obter crédito de 
forma legal em 2022. Isso 
é o que nos mostram as no-
tícias publicadas ao longo 
desta semana sobre a ideia 
mais recente da equipe 
econômica chefiada pelo 
ministro Paulo Guedes. O 
Ministério da Economia 
entende que um caminho 
para garantir crédito para a 
grande parcela da popula-
ção brasileira é utilizar os 
recursos do Fundo de Ga-
rantia de Tempo de Servi-
ço (FGTS) como maneira 
de financiar um novo pro-
grama de microcrédito que 
seria lançada pela Caixa 
Econômica. 

O governo estima que 
até R$13 bilhões prove-
nientes dos fundos do 
FGTS que seriam utiliza-
dos para avalizar emprés-
timos feitos por pessoas 
que estão com o nome sujo 
no Serasa, SPC ou outros 
órgãos de proteção do cré-
dito. O público alvo do 
projeto são os pequenos e 

microempreendedores. 
Esta é uma ótima notí-

cia para o mercado, pois 
caso o projeto se confirme 
poderá significar que em-
preendedores que tenham 
sujado seus nomes em 
algum momento recente 
poderão adquirir recursos 
para girar o capital e fazer 
seus negócios voltarem a 
crescer.

Segundo o jornalista 
Lauro Jardim, do jornal O 
Globo, estes empreende-
dores negativados poderão 
sacar até R$15 mil. Os va-
lores que estarão disponí-
veis na versão final do pro-
grama ainda não podem 
ser confirmados, mas esta 
cifra de R$15 mil já é mui-
to apontada por diversos 
nomes que estão envolvi-
dos nos debates de criação 
do projeto.

Alguns apontam que o 
programa terá um funcio-
namento semelhante ao 
visto no Pronampe, que 
utiliza recursos do Tesou-
ro Nacional para garantir 
crédito e proteger contra a 
inadimplência de algumas 
pessoas que realizavam 
os empréstimos. Durante 

a pandemia a criação do 
Pronampe se provou uma 
ideia de sucesso ao per-
mitir que empreendedores 
conseguissem adquirir re-
cursos. 

A criação deste novo 
programa, portanto, será 
mais uma nova prova de 
fogo para a equipe econô-
mica deste governo e caso 
se confirme a criação do 

programa e ele emplaque 
junto à opinião pública po-
derá ser uma grande arma 
para aqueles que defen-
dem o governo utilizando 
a economia como base 
para esta defesa.

Mas para além de ques-
tões políticas que possam 
ser obtidas pelo governo, 
temos realmente é que 
enxergar o impacto social 

que este programa terá. 
13 bilhões de reais é qua-
se um quarto do que foi 
investido em cada paga-
mento realizado pelo Au-
xílio Emergencial durante 
2020. Portanto, a massa de 
brasileiros que será bene-
ficiada é imensa e dentro 
de uma parcela menor da 
população. 

E esta parcela da po-
pulação poderá ser ainda 
maior caso se confirme 
também a informação 
dada por algumas fontes 
internas dos debates de 
criação do projeto que in-
dicam que a Caixa poderá 
emprestar até cinco vezes 
o total do fundo garanti-
dor. Caso este indicativo 
seja real, o valor que será 
emprestado pelo banco fe-
deral saltará para além de 
60 bilhões de reais em re-
cursos. 

Este volume de recur-
sos poderá representar a 
medida econômica de res-
gate do pequeno negócio 
para o período pós-pande-
mia que tanto se pediu ao 
longo de 2020.

Com estes recursos, 
o pequeno e o microem-

preendedor poderão rea-
dequar suas contas, refor-
marem seus negócios ou 
reabastecerem seus esto-
ques. Qualquer que seja 
a decisão tomada isto sig-
nificará que estes comer-
ciantes estarão injetando 
o dinheiro nos negócios 
de outros empresários 
com quem se relacionam 
através de seus negócios 
ou no pagamento de ser-
viços, o que também faz 
com que o dinheiro siga 
girando. 

Há alguns setores den-
tro do setor público que 
se mostram contrários à 
criação do programa. Ape-
sar da expectativa de que 
o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, lance 
o programa por meio de 
uma Medida Provisória, 
pode ser que o vejamos ser 
extensamente debatido e 
reconfigurado no congres-
so nacional.

Portanto, cabe a popu-
lação aguardar para que o 
programa seja lançado em 
2022 e com isso possamos 
corretamente mensurar 
todo o impacto que ele tra-
rá para a nossa sociedade.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
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Com as festas de fim 
de ano os consumidores 
trocam de produtos que 
foram adquiridos nas lo-
jas, seja presente para um 
amigo, familiar ou para si 
mesmo.  Nesse cenário, 
temos muitos conflitos 
consumeristas, pois vários 
comércios não querem fa-
zer trocas de produtos, ale-
gando que o consumidor 
não tem direito de fazê-la. 

Nesse sentido, tanto o 
comerciante e o consumi-
dor devem estar atentos 
no que diz a lei, ampara-
do pelo Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), 
especificamente no artigo 
49 e parágrafo único, diz 
assim: 

Art. 49. O consumidor 
pode desistir do contrato, 
no prazo de 7 dias a con-
tar de sua assinatura ou 
do ato de recebimento do 
produto ou serviço, sem-
pre que a contratação de 
fornecimento de produtos 
e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comer-
cial, especialmente por te-
lefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o 
consumidor exercitar o 
direito de arrependimen-
to previsto neste artigo, 
os valores eventualmente 
pagos, a qualquer título, 

durante o prazo de refle-
xão, serão devolvidos, de 
imediato, monetariamente 
atualizados.

Podemos extrair da lei-
tura da legislação consu-
merista que toda compra 
fora do estabelecimento 
comercial, dentro do prazo 
de sete dias, contando do 
recebimento do produto 
ou assinatura de um con-
trato, realizado por tele-
fone, internet, aplicativos 
móveis, até mesmo atra-
vés de links encaminhados 
por aplicativos de mensa-

gens, pode o consumidor 
exercer o seu “DIREITO 
DE ARREPENDIMEN-
TO”. Ou seja, desistência 
da compra, no prazo limite 
de sete dias. 

Mas com relação ao 
produto adquirido na loja 
física, como fica a troca 
do produto? Os estabele-
cimentos comerciais não 
são obrigados a fazer troca 
de mercadorias em perfei-
to estado.  “Normalmente 
há um acordo entre a loja e 
consumidor. Esta, por sua 
vez, busca a fidelização 

dos clientes, pois sabe que 
ao trocar a mercadoria, 
comumente gera-se uma 
nova venda, o que é uma 
tática de marketing”.  

Porém, o consumidor 
tem sim o direito de fazer 
a troca do produto ou ser-
viço. Isso se dá quando o 
estabelecimento comercial 
dispõe algum comunicado 
de que trocas podem ser 
realizadas dentro de um 
prazo, seja por comuni-
cado expresso, no âmbito 
do seu estabelecimento, 
ou, de informação oferta-

da ao consumidor no ato 
da aquisição do produto 
ou serviço sendo o prazo 
informado dentro de 10, 
15 ou 30 dias, mas essa 
informação tem que estar 
disponível para o consu-
midor. 

Caso contrário, o co-
merciante (fornecedor de 
produtos ou serviços), não 
é obrigado fazer troca de 
produtos, mesmo sendo 
aquele que o consumidor 
comprou para dar de pre-
sente. 

Também, há obriga-

toriedade de troca caso a 
mercadoria identificar a 
ocorrência de ‘‘vícios’’ de 
qualidade ou quantidade 
que tornem o produto im-
próprio, ou inadequado, 
para o consumo a que se 
destina. 

Outro ponto a ser leva-
do em consideração para 
a troca é falho que não 
sejam sanadas pelo forne-
cedor no prazo máximo de 
30 dias (assistências técni-
cas).

Faz-se importante aler-
tar os consumidores, que 
é indispensável apresen-
tação da Nota Fiscal do 
produto e do termo de 
garantia devidamente pre-
enchido pelo comerciante 
para realização da troca. 

Você, consumidor, 
deve exigir a Nota Fiscal 
da compra do produto ou 
do serviço, pois, por meio 
dela que pode ser solicita-
do qualquer tipo de servi-
ço.

Independentemente de 
valor de mercadorias, é 
obrigação do estabeleci-
mento comercial emiti-la. 
Para todo tipo de trocas, 
ela deve ser apresentada.

Tanto o fornecedor e o 
consumidor, fiquem aten-
tos as regras estabelecidas 
e tenham boas compras. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Direito a troca de produto e direito ao 
arrependimento de compra 

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

Agristar entrega armarinho cenográfico  
para o AMEE de Santo Antônio de Posse

N
a última quarta-fei-
ra (17), o projeto 
‘Armarinho, Can-
tinho da Imagina-

ção’ chegou para mais uma 
instituição do Estado de São 
Paulo. Patrocinado pela Agris-
tar, o AMEE (Atendimento 
Multidisciplinar Educacional 
Especializado), de Santo An-
tônio de Posse, recebeu o ar-
marinho cenográfico, que tem 
o propósito de difundir as artes 
cênicas para o público infantil. 
A iniciativa é produzida pela 
Incentivar e viabilizada pela 
Lei de Incentivo à Cultura, 
com realização do Ministério 
do Turismo via Secretaria Es-
pecial de Cultural.

Oferecido gratuitamente 
pelo projeto, cada estrutura é 

composta por brinquedos, jo-
gos educativos, livros, figuri-
nos, adereços, caixa de som, 
projetor e DVDs. E todos os 
materiais são de uso perma-
nente para a instituição. “Fica-
mos honrados com o convite 
e a possibilidade de contribuir 
com o projeto. A Agristar tem 
entre os seus objetivos o estí-
mulo à alimentação saudável 
e a produção de hortas nas 
escolas, em que procuramos 
incentivar as crianças a plan-
tarem e conhecerem os bene-
fícios das hortaliças e das fru-
tas. Diante disso, entendemos 
a importância da cultura e do 
trabalho lúdico, que ajudam 
na educação das crianças das 
escolas localizadas nos muni-
cípios onde temos unidades. 

Acreditamos que elas são o 
futuro da nossa sociedade e 
procuramos contribuir para a 
sua formação”, salienta o ge-
rente de Marketing da Agris-
tar do Brasil, Marcos Vieira.

Devido ao cenário ainda 
pandêmico, a entrega seguiu 
todos os protocolos sanitá-
rios vigentes no município 
e contou com a presença re-
duzida de público utilizando 
máscaras e respeitando o dis-
tanciamento social. Além da 
estrutura, o AMEE acolheu 
também duas oficinas lúdicas 
de teatro e contação de his-
tórias que complementam as 
ações do projeto. No muni-
cípio possense, cerca de 200 
crianças entre 4 e 12 anos fo-
ram impactadas.

INFORME PUBLICITÁRIO

Além do acervo, projeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação” realizou oficinas para o público local

DEPOIMENTOS

Instituição contemplada pelo projeto  
“Armarinho, Cantinho da Imaginação”
19/10/21: AMEE – Atendimento Multidisciplinar Educacional 
Especializado, em Santo Antônio de Posse (SP) | Entrega do Armarinho: 
08h | Oficinas: 09h e 14h (com duração de 1h cada)

“Somente agradecer de todo o coração, em nome das crianças 
do AMEE, que poderão usufruir deste armarinho. Nossas 
profissionais (psicólogas, fonoaudiólogas, terapeuta ocupacional 
e psicopedagogas) terão muitas possibilidades de oferecer este 
material durantes as intervenções e estímulos com as crianças, 
o que muito vai contribuir para a evolução delas. Gratidão!!!”, 
comenta Cristina Helena Granziera, psicóloga e coordenadora do 
AMEE (Atendimento Multidisciplinar Educacional Especializado. 

Sobre a Agristar: A Agristar é movida pela paixão ao campo e pelo desafio de superar 
limites. Com 60 anos de experiência, somos uma das maiores empresas do país no 
desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças, flores e 
ervas. Atuamos no mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed 
e Superseed, e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através da linha Topseed 
Garden. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, a 
Agristar tem orgulho de conhecer a nossa terra e aqui desenvolver e testar produtos de 
alto desempenho. Sediada em Santo Antônio de Posse, em SP, a empresa possui quatro 
estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente 
localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de 
produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.

Divulgação / Crédito Raquel Magalhães
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Percepção muda na me-
dida em que produtor vê o 
resultado da infecção ao 
longo do tempo. 

A associação de bacu-
lovírus e químicos elevam 
a eficiência no controle de 
lagartas para o patamar de 
80% a 90%, aponta pes-
quisa publicada pelo portal 
especializado AgroPages. 
Conforme o Doutor Ger-
mison Tomquelski, pes-
quisador da consultoria 
Desafios Agro, o sucesso 
está nas “com aplicações 
feitas no momento certo”. 

O engenheiro agrôno-
mo, que realiza estudos 
envolvendo baculovírus há 
mais de cinco anos, aponta 
que é preciso fazer o “mo-
nitoramento de lagartas e 
o treinamento de equipes 
para que se chegue a me-
lhores resultados traba-
lhando o manejo com as 
lagartas ainda pequenas”. 
Tomquelski destaca que 
os “dados de estudos mos-
tram que os vírus elevam 
os resultados dos químicos 
na faixa de 30% a 40%”, 
continua o pesquisador. 
“Baculovírus são eficazes 
no manejo integrado de 
lagartas. Trata-se de uma 
ferramenta que se integra 
muito bem ao químico, 
frente a diversas lagartas, 
incluindo a Spodoptera 
frugiperda”, completa. 
A engenheira agrônoma 
Lucia Vivan, pós-doutora 
em entomologia e pesqui-
sadora da Fundação Mato 
Grosso (FMT), acredita 
que a adesão aos baculoví-
rus está se consolidando na 
agricultura brasileira. “O 

vírus às vezes é um pouco 
mais complicado do que o 
químico, porque a lagarta 
demora mais a ser contro-
lada. Mas essa percepção 
muda na medida em que 
produtor vê o resultado da 
infecção ao longo do tem-
po”, resume ela. À frente 
de pesquisas nas regiões 
do médio norte de Mato 
Grosso e na Serra da Petro-
vina, Lucia Vivan salienta 
que constata efetividade 
no emprego de baculovírus 
sobre as lagartas. “Obser-
vamos haver boa interação 
entre vírus e agroquímicos, 
inclusive com a redução de 
doses de químicos, o que 
melhora a questão de cus-
tos ao produtor”, enfatiza. 
Para ela, baculovírus tam-
bém entregam resultados 
positivos se aplicados iso-
ladamente, “desde que o 
emprego do vírus se dê no 
momento certo, quando as 
lagartas estiverem no iní-
cio de desenvolvimento”, 
complementa. O sócio-di-
retor da consultoria Spark 
Smarter Decisions, André 
Dias, afirmou ao AgroPa-
ges que tem aumentado o 
uso dos bioinsumos, tais 
como os baculovírus, no 
manejo de lagartas. Isso é 
corroborado, aponta ele, 
com os estudos de mer-
cado divulgados recente-
mente pela Spark, espe-
cializada nos segmentos 
de defensivos e sementes. 
Presente no Brasil há cin-
co safras, a companhia de 
origem australo-america-
na AgBiTech figura entre 
as que mais crescem no 
mercado de defensivos 

biológicos. Especialista no 
desenvolvimento de bioin-
seticidas à base de baculo-
vírus, a empresa fechou o 
ciclo 2020-21 na dianteira 
do mercado de bioinsetici-
das para controle de lagar-
tas nas principais culturas, 
com participação de 78% 
no algodão, 37% na soja e 
31% no milho, também de 
acordo com dados da con-
sultoria Spark. De acor-
do com o CEO global da 
AgBiTech, Adriano Vilas 
Boas, quando da chegada 
da companhia ao Brasil, 
em 2016, havia consulto-
res e pesquisadores ainda 
céticos em relação ao de-
sempenho de baculovírus. 
Por meio de investimentos 
de monta na área de pes-
quisa & desenvolvimento, 
diz o executivo, a com-
panhia conseguiu virar o 
jogo. Hoje, acrescenta ele, 
a tendência identificada 
pela empresa, em estudos 
de mercado, é a de avanço, 
safra após safra, na inte-
gração dos baculovírus ao 
manejo do produtor. 

Fonte: https://www.agro-
l ink .com.br /no t ic ias /baculo-
virus-com-quimicos-controla-
-ate-90--de-lagartas_459123.
h t m l ? u t m _ s o u r c e = a g r o l i n k -
- c l i p p i n g & u t m _ m e d i u m = e -
mail&utm_campaign=clipping_
edicao_7049&utm_content=noti-
cia&ib=y  

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

Caso o Projeto de Lei 
454/19 ande na Câmara 
dos Deputados, as empre-
sas que atuam no agro-
negócio e os produtores 
rurais terão que se prepa-
rar para pagar mais caro 
pelo Imposto Territorial 
Rural, o conhecido ITR. 
O motivo se dá porque 
uma das propostas deste 
projeto irá deixar a car-
go da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e do Insti-
tuto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária 
(INCRA) a apuração do 
imposto, acarretando as-
sim valores diferencia-
dos entre os municípios 
levando insegurança ao 
setor, já que no seu texto 
o Projeto Lei alteraria o 
processo de avaliação das 
terras em todo território 
nacional.

Até agora, sabemos 
que a apuração e o pa-

gamento do ITR assim 
como na Declaração do 
Imposto de Renda são re-
alizados pelo contribuin-
te de forma autodeclara-
tória. Já no PL 454/19, 
é propote que o Valor da 
Terra Nua (VTN) que 
hoje é disponibilizado 
por cada município e uti-
lizado pelos produtores 
para o cálculo do impos-
to, e que leva em consi-
deração características do 
imóvel como a sua apti-
dão agrícola, logística, 
localização, escoamento 
de produção e outras con-
forme lei 9393/96, acom-
panhe o mercado de imó-
veis rurais a partir de uma 
tabela aonde estariam os 
preços médios da terra 
por município, tabela esta 
que seria divulgada, atua-
lizada e elaborada a cada 
ano, pela Receita Federal 
(RFB) juntamente com o 

INCRA, ou ainda, se for 
da vontade da RFB, ela 
poderá realizar convênios 
com entidades privadas 
ou públicas para chegar 
a estes valores, trazendo 
assim, insegurança para o 
contribuinte.

Vale ressaltar ainda 
que no PL 454/19 todas 
as informações que fo-
rem cedidas na apuração 
do Valor da Terra Nua 
(VTN) terão que corres-
ponder com as declaradas 
no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) do imóvel, 
pois caso isso não ocorra 
estará o contribuinte su-
jeito a aplicação de mul-
tas, tirando assim a finali-
dade para qual o CAR foi 
criado que é a de integrar 
informações ambientais 
das áreas rurais. Sendo 
assim, atrelar o CAR ao 
VTN, realmente seria um 
desvio de sua finalidade.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

PL 454/19 deve aumentar ITR

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

Baculovírus com químicos controla até 90% de lagartas 
Dois importantes agentes biológicos juntos no controle de pragas agrícolas

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Destiny 2  
Em comemoração 

aos 30 anos da Bundie, 
Destiny 2 receberá ar-
mas de Halo, um rumor 
que existe, dentro da 
comunidade do jogo, é 
que Halo e Destiny são 
do mesmo universo e 
Destiny se passa num 
futuro muito distan-
te dos acontecimentos 
de Halo. Através de um 
Pack (conteúdo extra) 
do trigésimo aniversario, 
um esquadrão composto 
por seis jogadores, serão 
desafiados na Raid dos 
Nove e após sua conclu-
são receberão recompen-
sas dos 30 anos da em-
presa com itens do Halo.  

Halo Infinite 
Halo Infinite ganha na 

categoria Player’s Voi-
ce, no The Game Awards 
2021. O jogo por ter tido 
sua estreia tardia, não 
pode este ano concorrer ao 
jogo do ano. Porém os or-
ganizadores do evento de-
cidiram colocar mais uma 
categoria, esta a qual Halo 
Infinite levou o prêmio. 

 Fortnite 
O capitulo dois teve 

seu fim e o inicio do capi-
tulo três começou no jogo. 
Através de um evento que 
aconteceu dentro do jogo 
foram anunciadas novas 
mecânicas e um novo 
mapa. Dentre os perso-

nagens que apareceram 
na conclusão do capitulo, 
foram Kait Diaz e Marcus 
Fênix do jogo Gears, ou-
tros personagens também 
marcaram presença e es-
tão disponíveis para quem 
possuir o passe de tem-
porada. Os personagens 
de Gears estão na loja e 
devem custar por volta 
de 1500 V-Bucks – moe-
das que são adquiridas ao 
comprar com dinheiro ou 
pode-se juntar no passe 
de temporada – os per-
sonagens vem com uma 
mochila, paraquedas e pi-
caretas. A missão “Delta 
– Um” irá recompensar o 
jogador com um Spray do 
logo do Gears.  

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”.

https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Atletas do Projeto “Base Morungaba” são avaliados

Guarani FC realiza avalições técnicas em Morungaba e Jacutinga (MG) 
para garotos nascidos em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Esportes

Nesta semana todos 
os atletas que compõem 
a categoria sub 14 bugri-
na em Morungaba foram 
avaliados pela comissão 
técnica da categoria sub 
15 no CT Euro América 
em Barão Geraldo por 
meio dos ex-jogadores 
João Paulo (técnico) e 
Edson Pézinho (auxiliar 
técnico), conforme acon-
tece todos os anos desde 
2018. Ao todo serão re-

alizadas três avaliações, 
sendo que, a primeira já 
foi realizada e as outras 
duas avaliações aconte-
cem na segunda-feira, 
13, novamente no CT em 
Barão Geraldo e a tercei-
ra na quarta-feira, 15, em 
Morungaba no estádio 
Leonardo Frare, ambas as 
14h30. 

Essas avaliações técni-
cas são realizadas todos 
os anos no mês de dezem-

bro para os garotos que 
fazem parte das categorias 
de base sub 14 que reali-
zam seus treinamentos em 
Morungaba. Importante 
lembrar que desde 2018 já 
foram encaminhados para 
o Guarani FC 24 atletas, 
os quias, atualmente fa-
zem parte das equipes sub 
15 e sub 17 do Guarani 
FC e estão alojados no es-
tádio Brinco de Ouro em 
Campinas. 

A comissão técnica das 
categorias de base sub 10, 
11, 12, 13 e 14 do Guara-
ni F C, coordenada pelo 
ex-jogador Renato Pé Mu-
cho e pelo diretor Gustavo 
Rosolen, estará realizando 
uma grande avaliação téc-
nica para garotos nascidos 
nos anos de 2008, 2009, 
2010, 2011 e 2012. A ava-
liação oficial “gratuita” do 
Guarani FC será realizada 
nos dias 21 e 22 de janei-
ro de 2022 no estádio Le-

onardo Frare em Morun-
gaba, também conhecido 
como campo do Buenó-
polis, localizado à rua Jo-
aquim Seraphim, 670, Vila 
São Benedito. 

Na sexta-feira, 21 de ja-
neiro, à tarde a partir das 
14h30 serão avaliados os 
garotos nascidos em 2008 
e 2009 e no sábado, 22, a 
partir das 08h30 serão ava-
liados os garotos nascidos 
em 2010, 2011 e 2012. Na 
oportunidade será obri-

gatória a apresentação de 
atestado médico atualizado 
e os garotos não poderão 
se apresentar com unifor-
mes de clubes profissio-
nais, porém será permitido 
uniformes de projetos e de 
escolas de futebol. Entre 
os dias 28 e 29 de janeiro 
será realizada outra grande 
avaliação técnica na cida-
de de Jacutinga – MG no 
estádio municipal “Luis 
Moraes Cardoso”, locali-
zado à rua Profº Augusto-

Felipe Wolf s/n – no cen-
tro da cidade, também para 
garotos nascidos em 2008, 
2009, 2010, 2011 e 2012. 
No dia 28/01/22 a partir 
das 15h serão avaliados os 
garotos nascidos em 2008 
e 2009, já no dia 29/01/22 
a partir das 08h30 serão 
avaliados os garotos nasci-
dos 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 técni-

cas tem como objetivos 
principais captar novos 
talentos 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 tempora-
da 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.

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

Avaliação foi realizada pela comissão técnica 
do Sub 15 do Guarani FC no CT Euro América 
em Barão Geraldo

Comissão Técnica das categorias sub 14 e sub 15 durante avaliação no CT Euro América - João Paulo, Renato, 
Julio do Vadu, Julio do Vadu, Edson Pézinho, Gustavo Rosolen e Carlão

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

As mudanças de rotina e 
os cuidados com felinos 
durante a pandemia

Artur Nogueira sedia 1ª Cãorrida Solidária em prol da causa animal

Gatos são fascinantes... 
Quando por sua vez, são 
considerados anti-sociais!! 
Que por sua vez esta ver-
são está errada! Eles são 
curiosos e apreciam a 
companhia de seus tutores. 

Se acostumados desde 
cedo podem ser tão afetu-
osos quanto cães e desen-
volver costumes como, por 
exemplo, receber o dono 
na porta, chamar atenção 
para brincar etc...

Mas, pessoal! Uma coi-
sa é certa: felinos são ex-
tremamente metódicos e 
rotineiros. Mudanças brus-
cas podem levar seu pet ao 
stress. A ideia é: alterar o 
mínimo possível horários 

de alimentação e higieni-
zação de caixas de areia.

Durante este período 
pandêmico o qual nos en-
contramos muitos tutores 
estão em home-office e 
os filhos estão em casa a 
maior parte do tempo de-
senvolvendo suas ativida-
des. O que fazer para tran-
quilizar seus pets?

1 - Inovar com os brin-
quedos pet! pode se uti-
lizar caixas de papelão, 
garrafas pet com pestiscos, 
arranhadores, laser, va-
rinhas com penas... tudo 
vale para entreter seu pet;

2 - Se houver um nú-
mero maior de pessoas 

em casa, vale isolar o seu 
amigo em um cômodo por 
algumas horas;

3 - Lembre-se de que 
a nutrição de seu felino é 
muito importante, então fi-
que atento a quantidade de 
comida oferecida a ele e os 
“beliscos humanizados” 
para que não se tenha so-
brepeso e/ou sobrecargas 
gastrointestinais e assim 
intoxicações;

4 - Aproveite e faça o in-
centivo de ingestão de água 
de seu felino. Boas opções 
são água corrente e alimen-
tos úmidos com orientação 
do médico veterinário;

5 - Lembre-se: no iní-
cio é normal que seu pet 
procure esconderijos em-
baixo de sofás, camas e 
guarda roupas, mas, com 
o passar dos dias ele vai 
se adaptando. Não se pre-
ocupe.

Se os hábitos de seu 
gato, como alimentação, 
urina e fezes estiverem 
normais, ele está seguindo 
tendo uma boa adaptação! 
Agora, se isso não ocorrer, 
pode ser necessário a in-
tervenção do médico vete-
rinário. 

É isso aí, pessoal! Até a 
próxima edição. 

Praticar atividade física 
é uma ótima alternativa, 
mas se exercitar e apoiar 
a causa animal é melhor 
ainda. Por isso, Artur No-
gueira sedia a 1ª Cãorrida 
Solidária do município. 
Com apoio da Prefeitura de 

Artur Nogueira, a corrida 
acontecerá neste domingo, 
12, às 7h30, com percurso 
de 5 km, na Praça Maria 
Isabel – próximo ao INSS. 

Organizada pela loja 
Cãopanheiro e com o 
apoio dos comerciantes 

locais, a cãorrida faz parte 
de um evento beneficen-
te que auxiliará animais 
abandonados e que se en-
contram em situação de 
vulnerabilidade social. Por 
isso, serão arrecadadas do-
ações de rações que serão 

destinadas aos animais. A 
ação engloba as atividades 
do “Artur Nogueira Ilumi-
nada 2021”.

Programação
A partir das 7h, todos 

os participantes poderão se 

dirigir à praça Maria Isa-
bel para iniciar a corrida 
às 7h30. Ao finalizar o per-
curso e retornarem para a 
praça, haverá uma confra-
ternização com os cachor-
ros, entrega de amostras de 
rações com os mascotes, 

pipocas, sorteios e ginca-
nas. Aos que desejarem 
participar, basta levar 1 
kg de ração até a praça ou 
ao pet shop Cãopanheiro, 
localizado na rua Ricardo 
Duzzi Sobrinho, Nº 38, no 
Jardim Conservani.

DIVULGAÇÃO

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

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

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://mariaditasenepol.com.br/
https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Seja bem vinda a coleção mais linda do ano!
O final de ano chegou 
tão rápido que mal 
deu tempo de escolher 
aquele look lindo pra 
virada, não é mesmo? 
Mas, a nossa sorte é 
que nesta data esco-
lhemos aquele branco 
ou off white, e não tem 
erro! E vale a dica: use 
peças em linho, cro-
pped e vestidos flui-
dos, aposte em compo-
sições mais leves e não 
sofra com o possível 
clima quente. 
Lembrando que o bran-
co não é uma regra, 
ok? Todas as cores são 
bem-vindas, inclusive 
o preto!
Esse é o mês que toda 
fashionista mais ama, 
isso em virtude de tra-
tar-se de uma coleção 
mais glamurosa com 
cores claras. Essa cole-
ção é o reflexo da cole-
ção do ano todo, com 
um toque de leveza 
que o verão permite. 
E nossa loja @lojapau-
lasavioli está à dispo-
sição para vocês, com 
muita novidade é tudo 
que a moda nos permi-
te abusar!

Vitória Savioli 

Vem comigo

Estamos h 21 dias do Réveillon, 
o famoso “Ano novo”.  Mais um 
ano se passando e com ele os dias 
vividos, trabalhados, aprendidos, 
corrigidos…

As pessoas costumam fazer a 
“contagem regressiva” para um 
novo ano que está por vir.  A con-
tagem regressiva é associada a 
recomeços, novas metas, novos 
sonhos e novos objetivos. 

Quando penso em contagem 
“regressiva”, logo vem a ideia de 
algo retrógrado, que anda para 
trás, que é retroativo e não pró-a-
tivo. 

O que passou, passou! Ago-
ra precisamos olhar para frente, 
para o alto...

De Regresso já basta o gover-
no. Que nestes últimos dias que 
nos restam de 2021, possamos fa-
zer uma contagem PROGRESSIVA. 
Sem essa de 10 ao 0. Esqueça essa 
história de contagem regressiva, a 
contagem é PROGRESSIVA, não é 
de trás para a frente que se conta, 
é daqui para a frente que se vive. 

Quando for pedir algo, peça sa-
bedoria, isto basta!

Confúcio disse: “Há três méto-
dos para ganhar sabedoria: pri-
meiro, por reflexão, que é o mais 
nobre; segundo, por imitação, que 
é o mais fácil; e terceiro, por expe-
riência, que é o mais amargo”.

Então, comece já a agir de 
forma sábia... Aproveite estes úl-
timos dias do ano para colocar 
tudo em ordem. Reflita: Como 
tem sido o seu relacionamento 
com familiares, amigos e colegas 
de trabalho? Como está sua vida 
financeira (com ou sem dívidas)? 
O que tem feito pela sua carreira? 
Que projetos são relevantes para 
o futuro?...

Como diz o poeta Hariel Dena-
ro: 

“365 pra correr
E logo no final, cês quer falar de 

mim
Agora que nós só tá pensando 

em viver
Pergunta aonde nós tava o res-

to do ano todinho
Garimpando no corre pra hoje 

ter combo
Tranquilizar nossa passagem
A vida é louca e até parece uma 

viagem
Até parece que foi ontem, mas 

tá dando mó saudade!”
E é exatamente sobre i s s o . 

Não tem essa de conta- g e m 
regressiva, a contagem é PRO-
GRESSIVA, todos os dias em busca 
de seus objetivos, alguns dias se-
rão ruins, outros dias serão bons, 
e outros serão ótimos. Indepen-
dente como tenha sido o ontem, 
que hoje seja um bom dia!

Gabriel Lira

Até quando a sua contagem 
será regressiva?
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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 ex-
periência /  Horário de trabalho de segun-
da 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  trabalho 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, Adminis-
tração, Economia), experiência  com co-
brança, conciliação bancária, contas a pagar, 
balanço, fluxo de caixa / disponibilidade de 
viagens / horário de trabalho comercial de 
segunda à sexta / salário até R$ 3000,00 +  
ajuda de custo + refeição + convênio médico 

e odontológico opcionais / Local de trabalho 
Holambra / Residir em Jaguariúna, Holam-
bra ou Santo Antônio de Posse

• MOTORISTA DE ÔNIBUS - fundamental 
/ CNH D / com experiência, curso de trans-
porte coletivo  / transporte de funcionários 
para empresas / disponibilidade de horário 
/ salário R$2.241,98 + cesta básica / Residir 
em Jaguariúna

• PROJETISTA VENDEDOR P/ LOJA DE 
MOVEIS PLANEJADOS - médio / irá au-
xiliar nas vendas e nos projetos voltados 
a design de interiores/ conhecimento 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 
transporte/ 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 se-
gunda das 7h as 16h, 1 folga na semana e 1 
domingo no mês / salário R$ 1200,00 / Resi-
dir em Jaguariúna

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

• TRABALHADOR RURAL - fundamental / 
com experiência em manutenção predial da 
fazenda, alvenaria, encanamento,  atividades 

rurais, etc/ desejável experiência com trator/ 
horário de trabalho de segunda à sexta das 
07h às 17h/ salário R$ 1.270,00 + hora ex-
tra + 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 esporti-
vos/ horário de trabalho de segunda à sexta 
das 08h às 18h/ Salário R$ 1.560,00 + co-
missão + vale alimentação + vale transporte/ 
Residir em Jaguariúna.

• VENDEDOR LOJA DE ROUPAS - médio/ 
com experiência/ horário de trabalho de segun-
da à sexta das 08h30 às 18h30 e sábado das 
08h30 às 14h30/ salário R$ 1.500,00 + comis-
são + vale transporte/ Residir em Jaguariúna

• VENDEDOR LOJA DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO - médio / com ou sem ex-
periência /horário de trabalho de segunda a 
sexta das 8h as 18h, sábado das 8h as 14h/ 
salário R$1600,00 + comissão + vale trans-
porte / Residir em Jaguariuna

•  VENDEDOR P/LOJA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO - médio / com experiência 
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 / Salário R$1468,00 + cesta básica 
se não tiver faltas  / Residir em Jaguariúna

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

ROBERTO CLAUDIO BARBOSA JUNIOR e FRANCIELE FERREIRA DE 
SOUZA SÁ. Ele, de nacionalidade Brasileira, acompanhante terapêutico, sol-
teiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 13 de setembro de 1999, residente e 
domiciliado na Rua Regente Feijó, Nº 678, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ROBERTO CLAUDIO BARBOSA e de MARIA APARECIDA 
BARBOSA. Ela, de nacionalidade Brasileira, atendente, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 16 de agosto de 1998, residente e domiciliada na Rua 
José Cúrcio, Nº 167, Parque Residencial Vila União, CAMPINAS, SP, filha de 
CLAUDIO DE SOUZA SÁ e de FRANCISCA FERREIRA BARBOSA. 

RENATO DO NASCIMENTO e CIBELE VIRGÍNIA BORGES. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, professor, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 
11 de março de 1982, residente e domiciliado na Avenida Pacífico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JERIVALDO DO NASCIMENTO 
e de FLORIDES AUGUSTA DO NASCIMENTO. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, professora, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 02 de outubro de 
1982, residente e domiciliada na Avenida Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ ANTONIO BORGES e de CLEIDE DIVINA 
VICENTE BORGES. 

GUSTAVO MONTEIRO LOPES e YANCA TONHASCA LAÚ. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, biólogo, solteiro, nascido em GUARAPUAVA, PR, no dia 
19 de maio de 1998, residente e domiciliado na Rua Camata, Nº 601, Núcleo 
Urbano Parque Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCELO MAR-
TINS LOPES e de SUELI GUIMARÃES MONTEIRO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, estudante, solteira, nascida em LIMEIRA, SP, no dia 20 de fevereiro 
de 1997, residente e domiciliada na Rua Camata, Nº 601, Núcleo Urbano Parque 
Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANDRÉ LUIZ RIBEIRO LAÚ e de 
PATRÍCIA CHANCHETTI TONHASCA LAÚ. 

RÉGIS PEREZZANI DORTA e ALINE DE OLIVEIRA LEITE. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, assistente de almoxarifado, solteiro, nascido em JAGUARI-
ÚNA, SP, no dia 26 de abril de 1987, residente e domiciliado na Rua Celso de 
Camargo Moraes, Nº 66, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO 
BATISTA DORTA e de JACÍRA PEREZZANI DORTA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida em VINHEDO, SP, no dia 23 
de maio de 1987, residente e domiciliada na Rua Celso de Camargo Moraes, Nº 
66, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de WILSON DE OLIVEIRA 
LEITE e de MARIA DE FATIMA SILVA LEITE. 

RENAN ROCHA DOS REIS e SARA DE OLIVEIRA SANTOS. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, corretor de imóveis, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 11 de março de 1997, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 359, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DOS 
REIS e de MARIA DE LOURDES FERREIRA DA ROCHA DOS REIS. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida em SÃO 
PAULO, SP, no dia 06 de fevereiro de 1997, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de GENILDO DE OLI-
VEIRA DA COSTA e de GILVANIA TEMOTEA DOS SANTOS DA COSTA. 

GUILHERME JUSTINO PEREIRA e CAROLINE CARVALHO PEREIRA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, agente de correio, solteiro, nascido em SÃO 
CAETANO DO SUL, SP, no dia 02 de abril de 1990, residente e domiciliado na 
Alameda Antônio Márcio Menegon, Nº 64, Estância das Flores, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de ANTONIO CLARET RIBEIRO PEREIRA e de CECILIA DE 
JESUS JUSTINO PEREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 23 de dezembro de 1990, residente e do-
miciliada na Alameda Antônio Márcio Menegon, Nº 64, Estância das Flores, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ AROLDO PEREIRA e de COSMIRA DE 
JESUS CARVALHO. 

MICHAEL HENRIQUE SIMÕES e PAOLA CRISTINA DE OLIVEIRA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, divorciado, nascido em CAM-
PINAS, SP, no dia 30 de dezembro de 1996, residente e domiciliado na Rua 
Victorio Mathiuzo, Nº 391, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de  e de PATRICIA APARECIDA SIMÕES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
balconista, solteira, nascida em AMPARO, SP, no dia 23 de março de 2001, resi-
dente e domiciliada na Rua Victorio Mathiuzo, Nº 391, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de SANDRA MARIA DE OLIVEIRA. 

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

JAGUARIÚNA, 09 de dezembro de 2021.

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

