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Jaguariúna terá base dos 
Bombeiros Militares conjunta 
com os Bombeiros Municipais

Presidente da Câmara reitera pedido de 
apoio para inclusão de Santo Antônio de 
Posse entre as cidades a serem abastecidas 
pelas barragens em construção

Na semana passada, a In-
dústria Brasileira de Equi-
pamentos Médicos (IBRA-
MED), especializada em 
estética e reabilitação, lo-
calizada em Amparo, reali-
zou evento de lançamentos 
2022 de equipamentos 100% 
nacionais. O casal Cami-
la Queiroz e Klebber Tole-
do abrilhantaram o evento 
e contaram um pouco sobre 
a rotina de cuidados com a 
beleza, sendo recepcionados 
pelo presidente da empresa, 
Ricardo de Souza.

Que o casal gosta de cuidar 
da beleza mesmo tendo uma 

rotina cheia de compromissos 
não é segredo para ninguém, 
mas alguns detalhes foram re-
velados. Mesmo quando a ro-
tina aperta, os cuidados con-
tinuam sendo indispensáveis. 
“A gente tem que se esforçar. 
Quando estou gravando cos-
tumo acordar bem mais cedo 
para fazer minha massagem, 
treinar, comer bem, porque é 
um combo. Eu gosto de tirar 
um tempo do meu dia [para 
me cuidar] nem que para isso 
eu precise dormir menos”, 
conta Camila.
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DIVULGAÇÃO

Camila Queiroz 
e Klebber Toledo 
participam 
de evento da 
IBRAMED em 
Amparo

Na foto, Klebber Toleto; presidente da IBRAMED, Ricardo de Souza; e Camila Queiroz

Evento lançou dois novos 
equipamentos 100% nacionais

Foi aprovado na Câmara Mu-
nicipal o projeto que permite 
a implantação de uma base do 
Corpo de Bombeiros Militares 
subordinada ao 7º GB PMESP, 
ampliando o efetivo de bombei-

ros e equipamentos da cidade. 
Esta parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo é fruto do 
convênio firmado com a Prefei-
tura de Jaguariúna.

Página 8

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santo Antônio de 
Posse, Edson Gonçalves Santa-
na (Baiano da Cesta/PV), parti-
cipou da última reunião do ano 
do Parlamento Metropolitano da 
Região de Campinas, realizada 
em Artur Nogueira na primeira 

sexta-feira do mês. As reuniões 
acontecem mensalmente entre 
os presidentes de Câmaras das 
20 cidades da RMC que debatem 
as questões comuns aos municí-
pios e buscam soluções conjun-
tas frente às diferentes esferas 
de governo.                Página 4

A Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado 
de São Paulo enviou uma nova 

viatura para a Polícia Munici-
pal de Jaguariúna. A viatura é 
modelo S10, 4x4, com cabine 

dupla, e movida à diesel. 

Página 7

Viatura chegou ao município nesta semana

Polícia Municipal recebe 
viatura da Secretaria de 
Agricultura do Estado

DIVULGAÇÃO

https://www.netellinternet.com.br/
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Faltam menos de 10 
dias para o Natal. Mais 
de 10 dias para o ano 
novo. Nessa época, no 
ano passado, estávamos 
dentro de nossas casas 
com medo do que viria. 
Agora, temos vida, temos 
saúde e estamos final-
mente começando a con-
fraternizar depois de tan-
to distanciamento social.

Nessas ocasiões sem-
pre temos chance de se 
redimir com aquela pes-
soa que por tanto tempo 
foi especial para nós. 
Para tudo há chance. 
Para tudo há oportunida-
de. Só não tem jeito para 
a morte. 

Desde o início de 2020 
tivemos muitas perdas. 
De familiares, amigos, 

dinheiro. Não importa 
qual foi a sua. Com todo 
respeito, temos que hon-
rar nossas vidas e seguir 
adiante, com responsa-
bilidade, com amor, res-
peito e coisas boas e po-
sitivas.

É a reta final do ano 
de 2021. Que venham 
novos planos, projetos e 
realizações.
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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*

Muitos de nós conhecemos 
“Seu Reinaldo”. Era Irmão do 
SSmo. Sacramento na Matriz 
Centenária e vestia aquela “opa” 
cor de vinho brilhante, seguran-
do um castiçal com vela acesa 
nas missas dominicais. Eram os 
guardas da Eucaristia. Durante a 
semana nós o víamos trabalhando 
em seu armazém “São José” na 
Rua Cândido Bueno, nº 313. Hoje 
é o Banco Bradesco. Os coroinhas 
visitavam o grande presépio que 
ele e sua esposa, D. Irma Rizzo-
ni, montavam em sala de entrada 
lateral. Ela era zeladora do “Apos-
tolado da Oração” com vestido e 
véu pretos, fita vermelha ao colo, 
com a medalha do Coração de Je-
sus. Sr. Reynaldo era filho de Au-
gusto Chiavegato e de Águeda Ca-
vallini, imigrantes italianos. Foi o 
2º filho dentre 11 irmãos, nasceu 

em 1907. Ele teve sua primeira 
instrução nas Escolas Reunidas 
de Jaguary. Concluiu contabili-
dade na Escola Bento Quirino em 
Campinas. Desde criança traba-
lhou na Venda de seu Pai. Casou-
-se em 1935 e montou seu próprio 
negócio. Fazia a contabilidade de 
várias fazendas e comercializava 
café e algodã. Desde jovem lia 
diariamente sobre “Política” nos 
jornais. Jaguary era Distrito de 
Paz de Mogi-Mirim. Aqui havia 
subprefeito nomeado. Após a 2ª 
Guerra Mundial, com a deposição 
do ditador Getúlio Vargas, abriu-
-se o cenário político para a parti-
cipação do povo.  Eleições foram 
convocadas no final de 1947 para 
Presidente da República, Câmara 
e Senado. Seu Reynaldo não he-
sitou a candidatar-se a vereador 
para representar Jaguariúna na 

Câmara Municipal de Mogi-Mi-
rim. Ele foi eleito junto com seu 
cunhado Aristides Rizzoni, mais 
Lindolfo Dotta. Foram 3 repre-
sentantes naquele legislativo para 
o quadriênio de 1948-1951. Ele 
com seus colegas conseguiram os 
primeiros benefícios para a Vila, 
entre outros, a pavimentação da 
Rua Cândido Bueno, desde a Ponte 
Ferroviária da Maria Fumaça até a 
esquina com a Rua José Alves Gue-
des, assim como o trecho da Rua 
Cel. Amâncio Bueno saindo das es-
cadarias da Matriz Centenária até a 
esquina com a Rua Alfredo Engler. 
Excelente pavimentação em pedras 
com macadames ou macacos. Hoje 
o sistema de asfalto, com certeza, 
não ousaria cobrir tão perfeito e 
histórico calçamento. Nos anais de 
“A Comarca” esta Instituição de 
Memória encontrou também a alte-

ração de nomes de logradouros pú-
blicos no ano de 1949: 1º- A Praça 
“Berlim” de 1894 foi renomeada 
em homenagem ao Padre Guilher-
me Bruchhäuser, piedoso   sacerdo-
te de 1921 a 1938. Muito estimado, 
ele   pôs o 1º sino e relógio na torre 
da Igreja. 2º- A rua abaixo da Es-
tação Ferroviária de Jaguary de 
1875 foi dada em homenagem ao 
Capitão Ulisses Masotti, primeiro 
tabelião, homem respeitado aqui 
e na região.  3º- A Rua Dona Júlia 
Bueno (Irmã do Coronel) teve seu 
nome alterado para Avenida Lauro 
de Carvalho.  Grande esportista e 
fotógrafo na década de 1920. E a 
outra rua chamada Dona Julinha 
(filha do Coronel) passou a cha-
mar-se Rua Júlia Bueno.  No final 
de 1952 e 1953, ele foi membro in-
tegrante da Comissão Pró-Emanci-
pação Política do Município. Lu-

tou por ela. Com sua participação 
reconhecida foi eleito vereador nas 
quatro primeiras gestões da Ad-
ministração Municipal de 1955 a 
1970, aposentando-se. Foi ininter-
ruptamente Presidente da Câmara 
Municipal nas duas primeiras le-
gislaturas. Segundo a família, Ele 
sempre teve uma insaciável paixão 
pela política. Sempre exerceu a ve-
reança, quando a mesma não era 
remunerada.  Os vereadores viaja-
vam a Mogi-Mirim de trem. Nas 
reuniões noturnas, voltavam de táxi. 
Tudo era pago com dinheiro de seu 
próprio bolso. Lutou sempre pela 
aprovação de projetos de forma ab-
negada e altruísta em benefício da 
cidade. A Ele, homenagens da Casa 
da Memória Padre Gomes.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Um comerciante com grande vocação política 

João Rodrigues*

Estamos há poucos dias da 
virada do ano de 2021 e os li-
deres reservam os dias finais 
do ano para se prepararem, se 
planejarem para o próximo ano 
e realizarem uma visão dos pró-
ximos na parte profissional e 
pessoal, este tipo de parada para 
se pensar no futuro, faz toda a 
diferença para que os liderados 
saibam do seu líder qual a meta a 
ser atingida no próximo ano, re-
alinhem as velas, redirecionem 
se necessário, tracem  as estraté-
gias a serem adotadas pela orga-
nização, além de se atualizarem 
sobre as novidades do mercado, 
quando a equipe obtém este co-
nhecimento fica muito mais se-
gura, coesa, unida e confiante 
para dar os passos em direção a 
meta traçada.

Uma das novidades que está 
chegando no mercado e que im-
pactará muitos negócios é o ME-
TAVERSO, mas o que é isto?  é 
a terminologia utilizada para 
indicar um tipo de mundo virtu-
al que tenta replicar a realidade 
através de dispositivos digitais. 
É um espaço coletivo e virtual 
compartilhado, constituído pela 
soma de “realidade virtual”, “re-
alidade aumentada” e “Internet”.

Alguns anos atrás tivemos 
contato com um filme chamado 

AVATAR, que foi sucesso de bi-
lheteria, então imagine algo nes-
te sentido, onde se espelhará o 
mundo real no ambiente virtual, 
onde as pessoas poderão intera-
gir por meio de avatares 3D a 
partir de tecnologias como a rea-
lidade virtual aumentada.

A pandemia tem mostrado 
que as pessoas tem a capacidade 
de trabalhar remotamente e de 
manter uma boa produtividade 
ou até superar o que era feito no 
local de trabalho, porém o remo-
to tem suas limitações e o ME-
TAVERSO é uma forma de tra-
balhar isto, a realidade virtual te 
transportará para outro mundo, e 
o foco ficará nele enquanto você 
estiver conectado.

Com a chegada do 5G ao Bra-
sil, aumento da demanda pelos 
dispositivos de conexão, deve 
se verificar uma diminuição dos 
preços, desta forma o META-
VERSO deve começar a se fazer 
presente nos próximos anos na 
vida das empresas. Imagine você 
interagindo com seus colegas de 
trabalho, participando de feiras 
e fazendo networking com seus 
parceiros (clientes, fornecedo-
res, prospects), tudo sem você 
sair de casa, porém com aquela 
sensação de estar no evento fi-
sicamente, olhando a tudo, com 

uma riqueza de detalhes incrível, 
além de estar comprando e ven-
dendo seus produtos e serviços.

O Circuito das Águas Paulis-
ta e em especial Jaguariúna onde 
o Turismo de Negócios estará 
num crescimento latente, prova-
velmente nossas empresas serão 
estimuladas e convidadas a ado-
tarem a Realidade Virtual e Rea-
lidade aumentada, imagine você 
que hoje gostaria de conhecer 
uma das enormes empresas que 
temos em nossa cidade, mas que 
devido a logística, questões de 
saúde, segurança e até segredo 
industrial, você não tem acesso 
a visitar a empresa? Com isto a 
marca não fica conhecida na loca-
lidade, não se gera engajamento 
nos nossos jovens, para que pos-
sam se capacitar e futuramente 
virem a ocupar seus postos de 
trabalho, o comércio pouco co-
nhece do fabricante, o produto/
serviço passa despercebido por 
todos, apenas tendo contato com 
o mesmo em parcos segundos de 
um comercial, ou de um vídeo 
na rede social, gerando até uma 
falta de interesse pelo mesmo, 
porém vejam o panorama mudar 
se o mundo real é transportado 
para um ambiente virtual, onde 
pode ter sessões para grupo de 
pessoas, onde elas através de 

equipamentos como óculos de 
realidade aumentada, entrarão 
na fábrica, obterão importantes 
informações sobre a empresa, 
processo produtivo, conversarão 
com seus colaboradores, saberá 
o que ocorre dentro e fora da fá-
brica, vendo toda a rede de rela-
cionamento da empresa, e como 
ela se importa com a comunida-
de, meio ambiente, a sustentabi-
lidade, sua governança, isto tem 
um poder transformador incrível 
dentro das pessoas fazendo com 
que elas se sintam engajadas, fãs 
da marca, e no dia a dia, falem 
com orgulho da empresa, além 
de consumirem e indicarem seus 
produtos e serviços para suas re-
des de contato, de forma orgâni-
ca e espontânea.

Aquilo que parecia ser ina-
cessível, com barreiras para se 
concretizar, pode através de uma 
entidade ou agência de viagens 
se tornar uma realidade, rapida-
mente, gerando inúmeros bene-
fícios para todos.

O Líder do Futuro precisa es-
tar conectado com as novidades 
do mercado e ir além para apro-
veitar as inúmeras oportunidades 
que a tecnologia pode lhe trazer 
nos próximos anos, fazendo com 
que aquilo que era inatingível 
devido a longas distâncias ou 

acessos restritos, estarem na sua 
frente, seja na sua residência ou 
num local bem próximo. É só 
pararmos e analisarmos que há 
alguns anos atrás víamos apenas 
na Telinha o Homem Biônico, 
assistíamos o filme Matrix, ví-
amos os Jetsons, com suas cha-
madas de vídeo, onde imaginarí-
amos nós com nossos telefones 
fixos que isto fosse possível, e a 
realidade hoje é que fazemos ví-
deo conferência diretamente de 
nossos celulares e tablets. 

É preciso se dar a oportu-
nidade de conhecer o que está 
chegando e começar a se prepa-
rar para o mundo real, num am-
biente virtual, e verificar o quan-
to de negócios podemos gerar 
nele, realizando uma verdadeira 
transformação no modo que in-
teragiremos dentro de nossas 
empresas.

Um Feliz Natal e um Prós-
pero ano de 2022, que saibamos 
aproveitar bastante as incríveis 
inovações que o mundo virtu-
al possa nos trazer para termos 
no mundo real muito sucesso e 
prosperidade.

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

Líder do futuro
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Destaque

Camila Queiroz e Klebber Toledo participam 
de evento da IBRAMED em Amparo
Evento lançou dois novos equipamentos 100% nacionais

Na foto, Klebber Toleto; presidente da IBRAMED, Ricardo de Souza; e Camila Queiroz

DIVULGAÇÃO

Na semana passada, 
a Indústria Brasileira de 
Equipamentos Médicos 
(IBRAMED), especiali-
zada em estética e rea-
bilitação, localizada em 
Amparo, realizou evento 
de lançamentos 2022 de 
equipamentos 100% na-
cionais. O casal Camila 
Queiroz e Klebber Tole-
do abrilhantaram o even-
to e contaram um pouco 
sobre a rotina de cuida-
dos com a beleza, sendo 
recepcionados pelo pre-
sidente da empresa, Ri-
cardo de Souza.

Que o casal gosta de 

cuidar da beleza mesmo 
tendo uma rotina cheia 
de compromissos não é 
segredo para ninguém, 
mas alguns detalhes fo-
ram revelados. Mesmo 
quando a rotina aperta, 
os cuidados continuam 
sendo indispensáveis. “A 
gente tem que se esfor-
çar. Quando estou gra-
vando costumo acordar 
bem mais cedo para fazer 
minha massagem, trei-
nar, comer bem, porque 
é um combo. Eu gosto de 
tirar um tempo do meu 
dia [para me cuidar] nem 
que para isso eu precise 

dormir menos”, conta 
Camila.

Klebber afirma que 
apesar de não utilizar tan-
to dos recursos da área 
estética, ele motiva que 
as pessoas utilizem quan-
do isso faz sentido. “Mas, 
eu costumo dizer que a 
saúde começa em casa. 
Primeiro você se alimen-
ta bem, tem uma rotina 
saudável e depois, tudo 
que você sente que está 
minando sua autoestima 
você deve agir e buscar 
recursos, e estamos aqui 
(no evento de lançamen-
to) mostrando que recur-

so é o que não falta”.
O casal revela que 

além dos cuidados da be-
leza, a relação dos dois é 
de incentivo mútuo. Eles 
se alimentam bem juntos. 
Treinam juntos. Cuidam 
da estética juntos. “Cada 
um leva de melhor o que 
tem para o outro”, afirma 
Klebber.

Klebber e Camila ain-
da deixam uma dica para 
todos os casais. “Uma 
coisa muito legal é cui-
dar do outro. Se cuidar é 
coisa de homem e de mu-
lher”, diz Klebber. “Bem 
estar para o ser humano 

acima de gênero”, acres-
centa Camila. 

Lançamentos
A IBRAMED lançou 

dois aparelhos:
O Vega é um equipa-

mento para depilação a 
laser que permite a utili-
zação em todos os foto-
tipos de pele, pois possui 
dois modos de aplicação: 
o HR e o SHR. O HR con-
siste em uma aplicação 
pontual, principalmente 
indicada para locais me-
nores e também para par-
te final de atendimento, já 
o SHR consiste em uma 

aplicação em movimento 
realizando o procedimen-
to de forma mais rápida 
em áreas maiores e per-
mitindo o uso até mesmo 
em peles retintas. 

O Ozion é um equipa-
mento para ozonioterapia 
que permite o tratamento 
de acne, de diminuição de 
gordura localizada, de alo-
pecia, de celulite, de enve-
lhecimento e rugas, de es-
trias, de onicomicoses, de 
dermatites, de cicatrização 
de feridas infectadas e não 
infectadas, e de redução de 
quadros dolorosos agudos 
ou crônicos. 

“Cuidar de estética como 
casal, é cuidar um do 
outro primeiramente”, 

diz Klebber, olhando para 
Camila. “Mas, eu acho que 
falando em aparelhos, eu 
sou bem mais adepta das 
ferramentas de beleza”, 

acrescenta Camila.

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Em Brasília, Fernando Capato 
busca novos investimentos
Capato foi recebido também pelo senador José Aníbal 
e solicitou verba para a área da Saúde

 Holambra

4

O prefeito Fernando 
Capato esteve em Brasí-
lia nesta semana, nos dias 
14 e 15, para uma série de 
compromissos voltados à 
captação de investimentos 
para Holambra. Durante o 
período em que esteve na 
capital, Fernando se reu-
niu com o deputado fede-
ral Capitão Derrite e com 

o presidente do Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to da Educação, o FNDE, 
Marcelo Lopes da Ponte, 
para falar sobre o direcio-
namento de recursos para 
a construção de uma nova 
creche na cidade e compra 
de mobiliário para as uni-
dades de ensino já existen-
tes.

Capato foi recebido 
também pelo senador José 
Aníbal e solicitou verba 
para a área da Saúde. O 
chefe do executivo da Ci-
dade das Flores partici-
pou ainda de reuniões nos 
Ministérios do Turismo e 
Cidadania e se encontrou 
com o deputado federal 
Carlos Sampaio. “Tivemos 

reuniões com boas pers-
pectivas para nosso mu-
nicípio. Esse trabalho de 
relacionamento com lide-
ranças federais é essencial 
e extremamente necessário 
para o desenvolvimento de 
Holambra, pois comple-
mentam nosso orçamento 
e nos permitem avançar 
ainda mais”, conta.

Região

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

DIVULGAÇÃO

Presidente da Câmara reitera pedido 
de apoio para inclusão do município 
entre as cidades a serem abastecidas 
pelas barragens em construção

 Santo Antônio de Posse

O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Antô-
nio de Posse, Edson Gon-
çalves Santana (Baiano da 
Cesta/PV), participou da 
última reunião do ano do 
Parlamento Metropolitano 
da Região de Campinas, 
realizada em Artur No-
gueira na primeira sexta-
-feira do mês. As reuniões 
acontecem mensalmente 
entre os presidentes de 
Câmaras das 20 cidades 
da RMC que debatem as 
questões comuns aos mu-
nicípios e buscam soluções 
conjuntas frente às diferen-
tes esferas de governo.

“A atuação do Parla-
mento ajuda a fortalecer as 
reivindicações que as cida-
des sozinhas normalmente 
não conseguem alcançar. 
Por isso nessas reuniões 
tenho insistido na urgên-
cia da questão da água de 
Santo Antônio de Posse e 
sensibilizado os presiden-
tes para que nossa cidade 
também seja contemplada 
com o abastecimento que 
será proporcionado pelas 
barragens de Amparo e 
Pedreira, que estão sendo 
construídas pelo governo 

do Estado”, explica o ve-
reador. “O apoio do Par-
lamento com certeza pode 
fazer toda a diferença nesta 
nossa luta”, afirma Edson.

Outras reivindicações 
apresentadas pelos che-
fes legislativos na reu-
nião foram a duplicação 
da rodovia Prefeito Aziz 
Lian (SP-107), que corta 
várias cidades da região, 
e o esforço conjunto para 
evitar que o Aeroporto 
Internacional de Viraco-
pos perca parte de sua ca-
pacidade de crescimento 
na área aeroportuária em 
uma futura relicitação.

Além do presidente 
do Legislativo possense 
acompanhado da assessora 
parlamentar Naiara Cao-
vila, estiveram presentes 
no encontro o deputado 
estadual Barros Munhoz 
(PSB), o prefeito de Ar-
tur Nogueira, Lucas Sia 
(PSB); o vice Davi do 
Rádio (PSDB) e os pre-
sidentes das Câmaras de 
Americana, Cosmópolis, 
Holambra, Hortolândia, 
Itatiba, Jaguariúna, Monte 
Mor, Nova Odessa, Paulí-
nia, Valinhos e Vinhedo.
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Pedreira é a terceira cidade mais desenvolvida 
da RMC, de acordo com o IGMA

 Pedreira

5

Região

Papai Noel da GCM beneficia 
crianças da Areia Branca e Pedrosos

 Amparo

A Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) de Amparo 
realizou nesta semana a 
entrega de brinquedos 
para crianças nos bair-
ros da Areia Branca e 
Pedrosos, na Zona Rural 
da cidade. A campanha 

intitulada “Papai Noel da 
GCM”, foi realizada nos 
bairros da Areia Branca 
e Pedrosos. A campanha 
existe desde 2005 e teve 
boa adesão de parceiros 
da instituição, mesmo 
com a pandemia. 

Os recursos foram 
levantados por meio de 
doações de guardas ci-
vis, uma empresa e um 
empresário parceiro da 
instituição. Mais de 200 
brinquedos foram en-
tregues.

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

Pedreira é a terceira ci-
dade mais desenvolvida da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), tendo à 
frente Holambra e Indaia-
tuba. Os dados fazem parte 
dos estudos realizados pelo 
Instituto Aquila, no qual a 
Capital Nacional da Porce-
lana obteve 69.3, no Índice 
de Gestão Municipal Aqui-
la (IGMA), contra 73,51 
(Holambra) e 71,25(Indaia-
tuba). Vale pontuar que o 
IGMA do Estado, o segun-
do do ranking nacional, é 
64.22, tendo 0,46 a menos 
que Santa Catarina (64,68, 
que lidera). As médias do 
Estado de São Paulo são: 
62,05 (Fiscal), 71,61 (Edu-
cação), 51,46 (Saúde), 

64,51 (Infra) e 71,48 (De-
senvolvimento).

Para o resultado final, 
foram avaliados cinco pa-
tamares: eficiência fiscal 
e transparência (65,3), 
educação (82,04), saúde e 
bem-estar (51,54), infraes-
trutura e mobilidade urbana 
(70,65) e desenvolvimento 
socioeconômico e  ordem 
pública (76,99). A soma 
deles forma o IGMA, que 
utiliza dados públicos fe-
derais e é atualizado auto-
maticamente. Sempre que a 
União atualiza algum dado, 
o sistema também muda.

Como Funciona o 
IGMA?

A plataforma IGMA 

foi criada com o objetivo 
de acompanhar a evolução 
dos Municípios brasilei-
ros. Na metodologia das 
Cidades Excelentes ela é 
a bússola que possibilita 
o monitoramento de cada 
um dos pilares do ciclo 
virtuoso de desenvolvi-
mento local.

Baseado no conceito 
de BIG DATA, o Índice é 
formado por 41 indicado-
res alimentados por fontes 
públicas, processados por 
meio de um algoritmo que 
fornece um índice conso-
lidado por Município. Os 
dados são atualizados au-
tomaticamente assim que 
uma nova informação é 
disponibilizada.

Campanha ocorre desde 2005

Ranking regional - RMC

1) Holambra - 73,51 (89ª Brasil)
2) Indaiatuba - 71,25 (215ª Brasil)
3) Pedreira - 69,30 (371ª Brasil)
4) Itatiba - 68,65 (435ª Brasil)
5) Jaguariúna - 68,03 (518ª Brasil)
6) Nova Odessa - 67,27 (620ª Brasil)
7) Americana - 66,96 (667ª Brasil)
8) Vinhedo - 66,48 (729ª Brasil)
9) Paulínia - 66,40 (748ª Brasil)
10) Valinhos - 66,15 (780ª Brasil)

11) S. B. D’oeste -65,28 (922ª Brasil)
12) S.A. de Posse - 63,47*
13) Morungaba - 62,28*
14) Hortolândia -62,04*
15) Sumaré - 61,38*
16) Monte Mor - 61,23*
17) Campinas - 61,18*
18) Artur Nogueira - 61,02*
19) Engº Coelho - 60,05*
20) Cosmópolis -59,01*

https://bluesol.com.br/jaguariuna-fotovoltz/
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Morungaba

Prefeito defende Fundo de Melhoria dos Municípios 
Turísticos em evento do Governo do Estado
Além de deixar as cidades turísticas mais bem preparadas, melhorias ajudam na geração de empregos

preparadas, as obras aju-
dam na manutenção de 
empregos em outros seto-
res, como construção ci-
vil, transportes e comér-
cio em geral. Desde 2019, 
já foram liberados R$527 
milhões para as cidades 
turísticas.

“Se hoje estamos cele-
brando a retomada das ati-
vidades turísticas e de in-
vestimentos estruturais na 
melhoria da oferta turís-
tica em nossas cidades, é 
preciso agradecer o traba-
lho incansável do gover-

nador Doria, do vice-go-
vernador Rodrigo Garcia, 
dos secretários estaduais 
Marco Vinholi e Vinícius 
Lummertz, toda a equipe 
da Secretaria de Turismo 
e Viagens, da Secretaria 
de Desenvolvimento Re-
gional”, afirma o prefeito.  
“Agradecer o apoio e a 
confiança dos meus pares, 
prefeitas e prefeitos que 
integram a Aprecesp pelo 
apoio e confiança, suas 
respectivas equipes técni-
cas municipais, a equipe 
técnica da nossa entidade, 

toda equipe de engenha-
ria da CDHU que traba-
lharam incansavelmente, 
inclusive aos finais de 
semana, para atingirmos 
essa conquista”, agradece 
o prefeito Marquinho.

Ainda durante o evento, 
o prefeito aproveitou e so-
licitou aos secretários pre-
sentes, Vinícius Lummertz 
e Marco Vinholi, a garan-
tia de 100% dos recursos 
de 2022 logo no início do 
ano, e o Fundo de Melho-
ria dos Municípios Turísti-
cos (FUMTUR).

Autoridades em evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo

O prefeito de Morun-
gaba e presidente da As-
sociação das Prefeituras 
das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo 
(Aprecesp), Marco An-
tonio de Oliveira, parti-
cipou do evento para o 
anúncio oficial de verbas 
feito pelo governador do 
Estado de São Paulo, João 
Doria, nesta semana, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo. Serão libe-
rados R$400 milhões para 
obras e melhorias de in-
fraestrutura de 210 cida-
des turísticas do estado de 
São Paulo – 70 estâncias, 
inclusive Morungaba, e 
140 Municípios de Inte-
resse Turístico (MITs).

Os recursos são prove-
nientes do Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Municípios 
Turísticos (Dadetur), vin-
culado à Secretaria de Tu-
rismo e Viagens. Além dos 
R$400 milhões, divididos 
em 350 convênios, em 
2021 foram saldados os 
restos a pagar de gestões 
anteriores, que chegaram a 
R$100 milhões.

Além de deixar as ci-
dades turísticas mais bem 

Sicredi anuncia 
instalação de agência 
na Estância

O prefeito Marquinho 
recebeu em seu gabinete 
os representantes da Co-
operativa Sicredi, nesta 
semana. A reunião teve 
como objetivo o anún-
cio da instalação de uma 
nova agência do Sicredi 
em Morungaba. A em-
presa deu início às obras 
que têm previsão de inau-
guração no mês de junho 
de 2022.

Representando a Si-
credi estiveram presentes 

o diretor de negócios da 
empresa, José Carlos Ste-
ffen; o diretor executivo, 
Fabio Junior Câmera e o 
gerente regional de de-
senvolvimento, Sérgio 
Roberto Jordani. Também 
participaram da reunião 
o vice-prefeito, Luis Fer-
nando Miguel; o diretor 
de Planejamento e De-
senvolvimento, Marcel 
Antonio Assis Mendes de 
Oliveira e o assessor de 
gabinete, Paulo Marine.

DIVULGAÇÃO

Reunião realizada com representantes do Sicred e autoridades municipais

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

Polícia Municipal recebe viatura da 
Secretaria de Agricultura do Estado
A viatura será utilizada pelos policiais para o patrulhamento rural

Viatura chegou ao município nesta semana

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo 
enviou uma nova viatura 
para a Polícia Municipal 
de Jaguariúna. A viatura 
é modelo S10, 4x4, com 

cabine dupla, e movida à 
diesel. 

“Uma conquista im-
portante! Um compro-
misso que estava no nos-
so plano de governo”, 
comemora o prefeito 

Gustavo Reis.
“Não posso deixar de 

agradecer ao Deputado 
Federal, Baleia Rossi, 
e o Deputado Estadual, 
Jorge Caruso, que tan-
to se empenharam para 

que essa conquista fos-
se possível. E, claro, o 
coordenador regional 
do MDB, Arthur Cruz e 
os amigos do MDB de 
Jaguariúna, o vereador 
Walter Tozzi, o verea-

dor Cristiano Cecon e a 
vice-prefeita, Rita Ber-
gamasco”, acrescenta o 
chefe do executivo.

O vereador Walter 
Tozzi agradeceu também 
aos Deputados. “Sempre 

apoiam a cidade com re-
cursos nas mais diversas 
áreas como segurança 
pública, saúde, infraes-
trutura, educação, meio 
ambiente, agricultura e 
esportes”, diz.

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  

https://fortmat.com.br/
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Jaguariúna

Jaguariúna terá base dos 
Bombeiros Militares conjunta 
com os Bombeiros Municipais

Foi aprovado na Câ-
mara Municipal o projeto 
que permite a implanta-
ção de uma base do Cor-
po de Bombeiros Milita-
res subordinada ao 7º GB 
PMESP, ampliando o efe-

tivo de bombeiros e equi-
pamentos da cidade. Esta 
parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo é fruto 
do convênio firmado com a 
Prefeitura de Jaguariúna.

“Votamos e aprovamos 

na Câmara Municipal as 
leis necessárias para efe-
tivar esta importante par-
ceria em defesa da vida e 
do patrimônio”, comemo-
ra o vereador Walter Toz-
zi. “Parabéns ao Prefeito 

Gustavo Reis, Tenente 
Coronel Egles, Capitão 
Pedron, Tenente Borges, 
Secretário Edgard Mello 
e Diretora da Defesa Ci-
vil Fernanda Tesche”, 
acrescenta.

IVAIR OLIVEIRA

Cultura anuncia nova 
sessão de “Frozen” no 
Teatro Municipal

Câmara realiza 
29ª e última sessão 
ordinária do ano

Devido ao grande su-
cesso da apresentação de 
“Frozen”, a Secretaria 
Municipal de Turismo 
e Cultura de Jaguariúna 
apresenta novamente o 
espetáculo “Frozen – uma 
história de amor conge-
lante”. A nova apresenta-
ção ocorre neste domin-
go, 19, às 14h, no Teatro 
Municipal Dona Zenaide.

O espetáculo encena-
do pelos alunos da Escola 
das Artes é gratuito. Para 
conferir basta retirar o in-
gresso com uma de ante-
cedência na bilheteria do 
teatro. 

Frozen
“Frozen – uma histó-

ria de amor congelante” 
fala sobre a amizade en-
tre duas irmãs: Anna e 
Elza. A mais velha tem 
o poder de criar gelo e 
neve com as mãos. Um 
dia, enquanto brincava 
com a irmã, Elza a ma-
chucou acidentalmente. 

Seus pais decidiram 
escondê-la para apren-
der a controlar seus po-
deres até o dia da sua 
coroação. Após aciden-
talmente condenar o rei-
no a um inverno eterno, 
ela foge para um castelo 
de gelo. Assim, em uma 
aventura congelante 
cabe a Anna convencer a 
irmã a reverter o inverno 
em verão.

A Câmara Municipal de Jaguariúna reali-
zou nesta semana a 29ª e última sessão ordi-
nária do ano.
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O poder da resiliência: mude, mas 
nunca deixe de ser você mesmo

No mundo dos negó-
cios nós sempre valoriza-
mos o poder que alguns 
empresários possuem para 
conseguirem mudar, se 
reinventar e com isso se-
guirem manter-se vivos e 
crescendo no mercado in-
dependentemente de qual-
quer mudança que possa 
surgir. E isso é de fato 
muito importante e neces-
sário, afinal, aquele que 
se mantém com a mente 
sempre jovem e ativa nun-
ca será considerado velho 
pelo mercado seja ele em-
pregador ou empregado.

Mas, mesmo para aque-
les que buscam sempre es-
tar aprendendo, se renovan-
do, inovando e criando uma 
característica é fundamen-
tal: a resiliência. Nós nunca 
podemos nos esquecer de 
quem realmente somos.

Uma frase muito dis-
seminada no meio de em-
preendedorismo e da qual 
também farei uso neste 
meu texto é a frase do ator 
e lutador, já falecido, Bruce 
Lee, em que durante uma 
entrevista ele exaltou a im-
portância de que as pesso-
as sejam como a água. “Be 

water, my friend” (seja 
água, meu amigo, em uma 
tradução direta), foi a fra-
se dita pelo ator que ficou 
eternizada como represen-
tação de todo o discurso.

Neste dia o ator falou 
sobre o poder que a água 
possui de se encaixar mu-
dando de forma e de esta-
do, mas sem nunca deixar 
de ser essencialmente a 
mesma coisa: água. Todo 
o discurso sobre uma ca-
racterística tão bem co-
nhecida de um elemento 
tão comum na natureza em 
nossos cotidianos não foi 
genial por nos apresentar 
algo desconhecido, mas 
por lembrar-nos exata-
mente do óbvio que diaria-
mente ignoramos. 

Precisamos ser como a 
água, precisamos ser resi-
lientes! Não podemos nun-
ca deixar de ser aquilo que 
realmente somos. Não po-
demos deixar de ser quem 
nós somos. Apesar das 
mudanças que a carreira 
nos imponha, nunca deve-
mos esquecer qual o nosso 
verdadeiro objetivo.

É natural que quando 
estamos em um momento 

difícil da vida ou em um 
momento de transição em 
nossas carreiras fiquemos 
um pouco incomodados 
quando vemos alguém di-
zer que o dinheiro apenas 

será uma consequência 
de um trabalho bem feito. 
Para o profissional que está 
infeliz em sua atual colo-
cação é difícil que ele não 
tenha apenas no dinheiro o 

objetivo para se manter de-
sempenhando sua função. 
Para aquele que já não en-
xerga mais prazer em seu 
ramo de atuação, como 
podemos explicar para ele 
que a felicidade não estará 
apenas no salário que cairá 
em sua conta bancária?

Neste momento é que 
precisamos mais do que 
nunca é que precisamos 
lembrar que somos mais 
do que aquela função que 
desempenhamos, podemos 
conquistar mais do que 
vislumbramos e que po-
demos fazer mais do que 
estamos fazendo.

Podemos mudar de for-
ma como a água, de cores 
como um camaleão, mas 
precisamos ter a mente 
blindada. Não devemos ser 
fechados e permanecermos 
imutáveis, mas devemos 
garantir que estas mudan-
ças não nos tornem uma 
pessoa irreconhecível.

No mundo empresarial 
você precisa se recordar 
sempre que você não é a 
sua empresa. Que ela po-
derá fechar, mas que você 
seguirá vivendo e podendo 
recomeçar criando algo 

novo do zero. A quantida-
de de pontos comerciais 
fixos que sua empresa pos-
sui. Se seu negócio está 
crescendo ou diminuindo, 
nada disso deve influenciar 
o mais importante: quem 
você é.

Se sua empresa falir? 
Você aprende a lição, se-
gue em frente e uma hora 
ou outra conseguirá nova-
mente tudo aquilo que per-
deu com o mal momento. 
O que faz o seu negócio 
ser grande é você e quem 
você é e não o contrário. 
Não se deixe levar pelo sa-
bor dos ventos do mercado 
financeiro para definir o 
seu estado de espírito.

Claro, que em momen-
tos de crise como o atual 
todos, sejam empresários 
ou funcionários, tiveram 
suas noites em que o sono 
não veio tão facilmente 
por causa das preocupa-
ções geradas pelas dificul-
dades financeiras nascidas 
durante a pandemia. 

Mas a pandemia passa-
rá, a economia se recupe-
rará e quem fomos, somos 
e seremos é o que realmen-
te importará. 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
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Hoje iremos abordar 
essa forma de compra que 
está em crescimento no 
Brasil, pois com a pan-
demia da Covid-19 levou 
milhares de brasileiros por 
optar pelas compras on-li-
ne diante das restrições de 
circulação, resultando em 
crescimento de vendas e 
consequentemente nos fa-
turamentos das empresas 
que oferecem seus produ-
tos no comércio eletrôni-
co. A própria Associação 
Brasileira de Comércio 
Eletrônico (Abcomm) 
projeta um crescimento de 
vendas de 18% neste ano 
de 2021, em comparação 
ao ano 2020. 

Mas, como experiência 
que vivencio no dia a dia a 
frente do Procon de Jagua-
riúna, o que mais temos é 
pessoas caindo nos golpes 
aplicados pelos sites, prin-
cipalmente pelos sites des-
conhecidos. Não são pou-
cos os golpes aplicados 
contra os consumidores, 
pois tem sites que de cara 
parecem ser legalizados, 
ou seja, com endereços 
completos, com cadastro 
na receita federal – CNPJ, 
inscrição estadual, tele-
fones, e uma forte propa-

ganda de marketing com 
os melhores produtos do 
mercado com preços bem 
mais em conta do que os 
sites mais conhecidos no 
mercado de (e-commerce) 
– comércio eletrônico. 

Pois bem, quando se 
faz compra por meio des-
ses sites desconhecidos e 
até os mais conhecidos, 
os mais conhecidos com 
menos frequências, são as 
consequências de pagar 
e não receber o produto, 
depois de reclamar e não 
ter mais contato com o site 
que vendeu o produto para 
restituir o dinheiro pago, 
produto errado, produto 
sem o responsável em caso 
de haver algum problema 
no seu funcionamento - ví-
cio e reclamar do produto 
em caso de defeito, prin-
cipalmente em se tratando 
de sites estrangeiros. 

Com relação as com-
pras em site estrangeiro, 
se têm uma falsa ideia de 
que comprar um produto 
no exterior é mais barato. 
O valor total do produto, 
somado ao transporte, so-
mado aos impostos geral-
mente fica 60% superior 
ao valor do produto com-
prado no Brasil. E, mes-

mo ficando mais barato, o 
risco é alto se o site for de 
pessoas golpistas e sem o 
mínimo de compromisso 
com a legislação do País 
que o produto está sendo 
comercializado. 

Assim, à Fundação 
Procon do Estado de São 
Paulo dispõe de relação 
dos sites que mais tem re-
clamações e não respeitam 
os consumidores, podendo 
ser acessado: http://siste-
mas.procon.sp.gov.br/evi-
tesite/list/evitesites.php 

É de suma importan-
te que o consumidor faça 
uma análise bem porme-
norizada, isto é, com todos 
os detalhes, minuciosa, 
com todo o cuidado que se 
possa ter, avaliando muito 
bem o produto, qual a em-
presa que está fornecendo 
esse produto, como é o 
caso do site “MERCADO 
LIVRE BRASIL”, que 
permite uma empresa ou 
pessoa colocar para ven-
der produtos aos consu-
midores com o nome da 
sua empresa e marca, e na 
condição de pessoa física, 
sem o nome da empresa 
e marca, mas somente o 
nome do produto que está 
sendo comercializado no 

site, tenha preço compe-
titivo no mercado, e aqui 
que muito caem, quando o 
preço é muito baixo, como 
no ditado popular, descon-
fie, ninguém faz milagre. 

Ainda nesse sentido, o 
que se faz necessário veri-
ficar é a garantia do produ-
to, que deve estar de acor-
do com a lei, que segundo 
o nosso código consume-
rista garante, da seguinte 
forma, vejamos: 

Art. 26. O direito de 
reclamar pelos vícios apa-
rentes ou de fácil constata-
ção caduca em:

I - trinta dias, tratan-
do-se de fornecimento de 
serviço e de produtos não 
duráveis;

II - noventa dias, tra-
tando-se de fornecimento 
de serviço e de produtos 
duráveis.

 § 1° Inicia-se a conta-
gem do prazo decadencial 
a partir da entrega efetiva 
do produto ou do término 
da execução dos serviços.

Essa garantia não é o 
fornecedor/fabricante/
comerciante que escolhe 
conceder, é a lei que deter-
mina, sendo assim, todos 
devem seguir a regra legal, 
sem distinção.

Temos a Decreto nº 
7.962/13, regulamentando 
a contratação no comércio 
eletrônico, dispondo de 
várias regras para o fun-
cionamento desse merca-
do, uma delas é, ter o nome 
do site (empresa), número 
de inscrição do fornecedor 
– CNPJ – CPF, endereço 
físico e eletrônico, com as 
demais informações para 
localização e contato. 

O Decreto ainda pre-
vê, que as características 
essenciais do produto ou 
serviço, informações so-
bre riscos à saúde e à se-
gurança dos consumido-
res, valores dos produtos 
e oferta, incluindo as mo-
dalidades de pagamento, 
prazo de entrega ou prazo 
para execução do servi-
ço, quantidade mínima 
do produto para compra, 
além de muitas outras 
obrigações legais que está 
no referido Decreto. 

Uma questão importan-
te que o Decreto traz, no 
caso de arrependimento da 
compra dentro dos 7 dias 
após entrega do produto, é 
que à instituição financei-
ra ou administradora do 
cartão de crédito não deve 
lançar o valor da compra 

na sua fatura e se tiver fei-
to, deve estornar o valor 
lançado, nos termos do 
Decreto 7.962/13, art. 5º, 
§3°, inciso l e ll, vejamos:

Art. 5º O fornecedor 
deve informar, de forma 
clara e ostensiva, os meios 
adequados e eficazes para 
o exercício do direito de 
arrependimento pelo con-
sumidor.

§ 3º O exercício do di-
reito de arrependimento 
será comunicado imedia-
tamente pelo fornecedor à 
instituição financeira ou à 
administradora do cartão 
de crédito ou similar, para 
que:

I - A transação não seja 
lançada na fatura do con-
sumidor; ou

II - Seja efetivado o es-
torno do valor, caso o lan-
çamento na fatura já tenha 
sido realizado.

Por fim, deve-se to-
mar todos os cuidados e a 
máxima atenção na hora 
de contratar serviços no 
mercado eletrônico. No 
demais, espero que tenha 
sido útil as informações 
aqui lançadas. 

Tenha um excelente fim 
de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Compras pela internet e os cuidados que é preciso 
ter na hora de contratar produtos e serviços

Direitos e deveres

Direitos
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Cientistas da Embrapa 
desenvolveram um proces-
so inovador de propagação 
de mandioca. Em vez de 
utilizar o material tradi-
cional (manivas-semente), 
uma nova técnica usa mini 
estacas. A inovação conse-
guiu contornar as caracte-
rísticas indesejadas, como 
a baixa taxa de propaga-
ção e os grandes volumes 
de materiais de plantio 
convencional, que dificul-
tam a logística de armaze-
namento e transporte das 
manivas para novas áreas. 
A técnica, desenvolvida no 
âmbito da Rede de multi-
plicação e transferência 
de manivas-semente de 
mandioca com qualidade 
genética e fitossanitária 
(Reniva), é tema do co-
municado técnico Mini es-
tacas de mandioca - nova 
alternativa de material 
de plantio , assinado pela 
equipe da Embrapa Man-
dioca e Fruticultura (BA), 
técnicos e produtores par-
ceiros. O engenheiro-a-
grônomo Herminio Rocha 
, um dos coordenadores 
do Reniva, conta que essa 
técnica surgiu a partir do 
trabalho, também inédito, 
de multiplicação de mudas 
de mandioca em larga es-
cala no Instituto Biofábri-
ca de Cacau (hoje Biofá-
brica da Bahia ), parceiro 
do Reniva. Rocha lembra 
que o material de plantio 
de mandioca convencio-
nal demanda uma logística 
muito bem concatenada 
com as operações de cam-
po. “Quando você pensa 
em áreas plantares maiores 
do que 10 ha, você pensa 
em muitos caminhões de 
manivas. Para se plantar 
apenas 1 ha de mandioca, 
são demandados de 4 m 3 a 
6 m 3 de hastes convencio-
nais, um grande volume. 
Quando você pensa em 
plantar com mini estacas, 
você reduz demais isso. 
Uma maniva convencio-
nal tem peso aproximado 
de 45 g; uma mini estaca, 
cerca de um décimo disso 
[5 g]. ”

Benedito Dutra Souza, 
produtor de Tracuateua, no 
município do Pará, parcei-
ro da Rede Reniva, reitera 
que essa é a grande sacada 
da mini estaca. “Para le-
varmos grande volume de 
manivas-sementes de um 
estado para outro, precisa-
mos de carretas e carretas. 
No caso das mini estacas, 
poderemos levar nos au-
tomóveis ”, compara o 
produtor. Além disso, Du-
tra destaca que o produtor 
deve usar uma mini estaca 
como estratégia para ter 
acesso a diversas cultiva-
res. E deixa um recado: 
“Nós produtores rural co-
metemos um grande erro: 
queremos que alguém faça 
como manivas-semente 
para a gente. O que temos 
de fazer é ter acesso àque-
la cultivar que desejamos 
e fazer a maniva-semente 
na nossa propriedade. Fica 
aqui a recomendação para 
o produtor que quer plan-
tar 100 ha para produzir 
raízes: que ele plante 4 
hectares de mini estacas. 
Um jardim clonal, de 1 ha, 
bem organizado, produz, 
em 12 meses, 400 mil mini 
estacas. Aí você imagina 
um produtor que tem lá 4 
ha de mini estacas? É mui-
to material. ” Entusiasma-
do, ele diz que espera em 
um futuro próximo en-
contrar caixinhas desses 
materiais para vender em 
casas de produtos agrope-
cuários.

Inovação gerando 
inovação

A capacidade produti-
va da biofábrica no início 
da Rede Reniva, em 2011, 
segundo o engenheiro-a-
grônomo da Embrapa, era 
bastante depressa. Contu-
do, após o estabelecimen-
to in vitro , originou a sair 
como primeiras mudas 
para aclimatização e isso 
fez com que um grande 
volume de lotes fosse acli-
matado ao mesmo tempo. 
De uma hora para outra, 
havia na biofábrica apro-
ximadamente 500 mil mu-

das micro propagadas, de 
diversos genótipos dife-
rentes, prontas para serem 
entregues para maniveiros, 
como são chamados os 
produtores de manivas-se-
mente. “A rede era uma 
coisa inédita, a logística 
de distribuição das mudas 
não foi tão planejada junto 
aos órgãos que podiam re-
cebê-las. Isso fez com que 
ficassem retidas nos vivei-
ros por mais tempo que o 
necessário. E, quando um 
muda não sai, ela sofre o 
chamado estiolamento . 
O tecido vegetal, que pro-
cura luz, cresce exagera-
damente. As hastes ficam 
grandes, chegando a medir 
mais de 1,20 m de altura. 
A única solução que tínha-
mos para não destruir mu-
das em grandes volumes 
era cortar a parte aérea e 
como mudas começarem 
a rebrotar. Só que perce-
bemos que aquele material 
que a gente cortava tão va-
lioso, com garantida sani-
dade vegetal e identidade 
genética comprovada, es-
tava sendo desprezado. E 
havia gemas ali, ou seja, 
tinha capacidade de ge-
ração de plantas ”, aulas 
Rocha. A partir daí, optou-
-se por cortar as hastes em 
três ou quatro pedaços, do 
tamanho aproximado de 
um lápis (10 cm a 12 cm), 
contendo, de acordo com o 
agrônomo, de duas a qua-
tro gemas em cada seg-
mento. “Percebemos que, 
após alguns dias, como ge-
mas começavam a brotar. 
Então por que não plantar 
esse material no campo e 
ver qual seria o compor-
tamento agronômico disso 
em termos de produção de 
raízes? ”,

A descoberta das mini 
estacas

Rocha explica que as 
hastes foram divididas 
em quatro partes. A parte 
basal é sempre a mais le-
nhosa, ou seja, com idade 
fisiológica mais avança-
da, um pedaço rustificado 
mais semelhante a uma 

maniva convencional. As 
partes dos terços médio e 
superior e a ponta são mais 
tenras, juvenis. Testes em 
campo comprovaram que 
a base se comportou exa-
tamente como uma maniva 
convencional, produzindo 
uma planta igual à que sur-
ge a partir de uma maniva 
normal, ou que despertou 
na equipe a possibilida-
de de utilizar uma fase da 
aclimatização nos viveiros 
para a produção não só das 
mudas, mas de mini esta-
cas também. O engenhei-
ro-agrônomo conta que 
outra vantagem é o apro-
veitamento total do mate-
rial. “A partir do momento 
que você colhe uma mini 
estaca, aquele restante da 
pressa, que se encontra 
em estágio juvenil e não 
se comporta exatamente 
igual a uma maniva con-
vencional, não é descar-
tado, é replantado nos 
tubetes produzindo mais 
mudas. Então essa fase de 
aclimatização não despre-
za absolutamente nada do 
que brota a partir das mu-
das sendo aclimatizadas ”, 
pontua. Daí surgiu a ideia 
de realizar testes maiores 
em campo. Foram expres-
sos, em 2017, quantidades 
de mini estacas em caixas 
de isopor para o produtor 
Benedito Dutra Souza, no 
Pará.

Interesse de países 
africanos

“O que no início sur-
giu como um problema 
tornando-se uma solução. 
Aquelas mudas estioladas 
se transformaram nes-
se advento tecnológico 
de grande impacto para o 
sistema produtivo da man-
dioca, em países especiais 
africanos, em que 95% da 
produção de mandioca é 
realizada pela agricultura 
familiar, produtores que 
têm dificuldade de logísti-
ca de material de plantio, 
de colheitas , distribuição 
e transporte desses mate-
riais, ”ressalta Rocha. Ele 
informa que esse trabalho, 

apresentado em 2018 du-
rante o maior congresso 
de mandiocultura no mun-
do, o Parceria Global da 
Mandioca para o Século 
XXI (GCP-21) , no Benin, 
desesperado o interesse de 
pesquisadores da Nigéria, 
hoje o maior país produtor 
e consumidor de mandioca 
do mundo, que passaram 
a adotar o novo material. 
Há três abordagens dife-
rentes para a produção de 
mii estacas de mandioca: 
a primeira é a que se deu 
a partir da aclimatização 
das mudas micropropaga-
das em viveiro; a segunda 
é a partir de mudas plan-
tadas em campo; e, a ter-
ceira, por meio da técnica 
da multiplicação rápida. O 
passo a passo de cada uma 
está descrito na publica-
ção.

Uma experiência do 
extremo-sul baiano

Mini estacas também 
foram levadas para testí-
culos no extremo-sul da 
Bahia, por meio da parti-
cipação da Embrapa Man-
dioca e Fruticultura no 
Plano de Ação Territorial 
(PAT) da  Mandiocultura  
no Extremo-Sul baiano, 
que envolve dez muni-
cípios. O Reniva chegou 
para preencher uma lacu-
na na região: a escassez 
de diversos. Cerca de 68 
mil mudas provenientes da 
Biofábrica da Bahia foram 
distribuídos para os 20 
manive instaladosiros sem 
território. O PAT criou 
também a figura do ma-
niveiro-guardião, na co-
munidade de Canabrava, 
em Alcobaça, onde foram 
plantadas 23 variedades 
provenientes da biofábri-
ca para avaliação. Duas se 
destacaram: a BRS Formo-
sa e a Corrente, tradicional 
da região de Laje (BA).

“Esse era o propósito 
inicial: validação de novas 
variedades e distribuição 
local. Mas já consegui-
mos fazer a comercializa-
ção de 40 metros cúbicos 
de manivas-semente para 

uma empresa em Minas 
Gerais. Saiu um caminhão 
daqui em dezembro do ano 
passado. Foi um marco do 
ponto de vista de começar 
a propagação e a comer-
cialização desse material 
”, conta a engenheira-a-
grônoma Jeilly Vivianne 
Ribeiro , coordenadora 
técnica do PAT, que reúne 
mais de 40 parceiros, sen-
do liderada pelo Banco do 
Nordeste e a Suzano .

 Sobre a tecnologia das 
mini estacas, Ribeiro conta 
que o produtor que inter-
pretou como mini estacas 
para teste esboçou a mes-
ma reação de Dutra Souza. 
“Chegaram 255 mini esta-
cas em uma caixa de sapa-
to. Ele disse: ‘a gente está 
plantando porque vocês 
querem, mas a gente não 
acredita que vá funcionar’. 
Depois voltamos lá com a 
equipe da Embrapa, que 
viu como a área ficou. Não 
se vê a diferença das áre-
as plantadas com material 
convencional ”, relata.

A agrônoma informa 
que o PAT implantou um 
campo de produção de 
mini estacas em abril, e a 
expectativa é, até o fim do 
ano, fazer a primeira co-
lheita. O plantio foi bem 
adensado (50 cm x 30 cm) 
- o tradicional é 1 m x 1 m 
- para o desenvolvimento 
de mini estacas.

Leia o artigo completo 
acessando o link abaixo. 
Nessa página WEB você 
encontrará outros artigos 
relacionados.

Bom final de semana a 
todos.

Fonte: https://www.embra-
pa.br/en/busca-de-noticias/-/
noticia/66747746/pesquisa-de-
senvolve-tecnica-inovadora-pa-
ra-plantio-de-mandioca 

Contato:
Carlos Rosin
Eng. Agrônomo e Químico
ECOFARM AGROAM-
BIENTAL
Fone / WhatsApp - (19) 
99363-8210
e-mail: ecofarm.agroam-
biental@gmail.com

Pesquisa técnica inovadora para plantio de mandioca

https://mariaditasenepol.com.br/
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Entrar com Recurso 
Administrativo?  

Muitos segurados já ti-
veram seu benefício nega-
do pelo INSS. Quando um 
benefício é indeferido, o 
INSS envia uma notifica-
ção informando que não foi 
possível atender o pedido do 
segurado e expõe os funda-
mentos da negativa. 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 benefícios, 
é uma nova checagem do 
benefício que foi negado. 
Essa nova avaliação ou jul-
gamento pode dar dois re-
sultados: ou o indeferimen-
to 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 ne-
gado ou que o seu benefí-
cio foi cessado, é preciso 
entrar com um recurso 
dentro do período de, no 
máximo, um mês. 

Vale a pena recorrer 
administrativamente?

Para saber quando vale 
a pena recorrer, geral-
mente a questão é técnica 
e exige estudo e análise 
aprofundada para saber 
qual o caminho tomar. A 

análise é necessária para 
criar estratégias que bus-
carão reverter a situação, 
nos casos em que a nega-
tiva não corresponde aos 
fatos e ao direito do segu-
rado e isso será o funda-
mento 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 devolver o processo ao 
INSS, porém se ele ultra-
passar este prazo você tem 
os seguintes caminhos:

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

Recorrer à Justiça por 
meio de mandado de se-
gurança. 

E se a decisão do INSS, 
de indeferimento, for 
mantida em grau de 
recurso administrativo? 
 O julgamento do recurso 
de todas as decisões 
administrativas do INSS 
cabe ao Conselho de 
Recursos da Previdência 
Social (CRPS).

O Conselho possui 
duas instâncias de julga-
mento: a Junta de Recur-
so, 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/de-
pendente não concorde com 
a decisão, pode enviar um 
pedido de recurso especial à 
Câmara de Julgamentos. 

Ingressar com ação 
judicial

Negado o benefício, 
é possível o segurado se 
socorrer do Judiciário, 
não havendo impedimen-
to para que o segurado 
ingresse diretamente no 
Judiciário com a ação 
competente. A propo-
situra de ação judicial, 
independe de recurso ad-
ministrativo.  

Isso significa dizer 
que, tendo sido indeferi-
do o benefício pelo INSS, 
o segurado pode recorrer 
ao Judiciário para pleite-
ar o seu direito, indepen-
dentemente de recorrer 
administrativamente ou, 
ainda, na dependência de 
decisão em recurso admi-
nistrativo.

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

agronegócio

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Melhor Atleta de 
ESports foi para S1m-
ple, este jogador ucra-
niano, que tem 33.387 
abates e 24.965 mor-
tes em seu currículo, 
no jogo Couter Stri-
ke: Global Offensive. 
Além de pertecer a 
equipe Natus Vincere, 
que levou o prêmio de 
Melhor Equipe de ES-
ports.

Para o Melhor Trei-
nador de ESportes foi 
para KKoma. Kim Je-
ong-gyun, ou KKoma, 
é atualmente o melhor 
treinador no cenário 
de ESports e mais uma 
vez ganhador do titulo. 
KKoma está atualmen-
te na equipe DANWON 
Gaming.

Deathloop ganhou 
nas categorias Melhor 
Direção e Melhor Dire-
ção de Arte. 

League of Lagends 
ganhou nas categorias 
de Melhor Evento de 
ESports e Melhor Jogo 
de ESports. Novamen-
te o jogo ganha nessas 
categorias, o que é jus-
tificável, principalmen-
te ao falar de campeo-
natos mundiais, a Riot 
faz verdadeiros espe-
táculos, tanto no inicio 
quanto nas finais.

Nas categorias Me-
lhor Áudio Design, 

Inovação em Acessibi-
lidade e Melhor jogo 
de Esportes/Corrida, 
quem levou os prêmios 
foi Forza Horizon 5. O 
jogo traz a maior fide-
lidade ao tratar de sons 
dos motores de cada 
veiculo, que são mais 
de 500 presentes no 
jogo entre motos e car-
ros de corrida. Uma das 
metas dos desenvolve-
dores, era que todas as 
pessoas que quisessem 
jogar conseguissem. 
Forza Horizon 5 traz 
muitas opções para 
ajustar o jogo ao joga-
dor.

O jogo com a Me-
lhor Trilha Sonora foi 
Nier Replicant.

Kena: Briged of Spi-
rit ganhou como Me-
lhor Jogo Independen-
te e Melhor Estreia de 
um jogo independente. 
Kena chamou atenção 
por não ter mudança 
na qualidade visual do 
jogo, nas partes assisti-
das e a parte jogavel. É 
um dos jogos mais bo-
nitos e o primeiro cria-
do pela Ember Lab.

O Melhor Jogo Mo-
bile quem ganhou foi 
Genshin Impact.

Halo Infinite ganhou 
na Escolha do Público. 
Halo Infinite não en-
trou nas demais cate-

gorias, devido por ser 
lançado próximo ao dia 
do evento.

Para O Maior Cria-
dor de Conteúdo, Dre-
am ganhou nesta cate-
goria. 

It Take Two foi um 
dos mais premiados da 
noite e empatou em nú-
meros com Forza Hori-
zon 5,  ao levar os prê-
mios de Melhor Jogo 
do Ano, Melhor jogo 
Para a Família e Me-
lhor Jogo Multiplayer.

Resident Evill: 
Village a atriz Maggie 
Robertson (Alcina Di-
mitrescu) ganhou como 
Melhor Atuação.

Melhor Narrativa foi 
para Marvel Guardians 
Of The Galaxy.

Melhor Jogo em An-
damento que ganhou 
foi Final Fantasy XIV 
Online.

Life is Stranger: 
True Colors ganhou na 
como Melhor Jogo com 
Impacto Social.

O Melhor RPG ga-
nhou Tales of Arise.

Melhor jogo de Ação 
e Aventura foi para Me-
troid Dread. 

Returnal ganha 
como Melhor Jogo de 
Ação. 

Melhor Jogo de Luta 
foi para Guilty Gear 
Strive.

Ganhadores do The Games Awards 2021

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://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

18 de dezembro de 2021

13

Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Gabriel Menino, 1ª Copa Renato e final do Interior Cup 
prometem agitar Morungaba neste sábado, 18 

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

Esportes

O Morungabense Ga-
briel Menino, atual cam-
peão olímpico, bi-cam-
peão da Libertadores da 
América e campeão bra-
sileiro pela Sociedade Es-
portiva Palmeiras estará 
realizando um jogo festivo 
no campo do Buenópolis 
neste sábado, 18, a partir 
das 11h com portões aber-
tos ao público. Na oportu-
nidade, estarão vários de 
seus amigos de infância 
do tempo de escolinha de 
futebol e demais convida-
dos para “pelada de final 

de ano”. O objetivo é fazer 
uma brincadeira, descon-
trair e prestigiar os morun-
gabenses que tanto torcem, 
apoiam e valorizam o atle-
ta terrinha multi campeão 
pelo verdão. A diretoria do 
BOI convida a todos para 
que venham prestigiar o 
evento do mais novo ído-
lo da Estância Climática e 
também para aproveitar a 
oportunidade para rever o 
belíssimo estádio Leonar-
do Frare em plena recons-
trução e recuperação.

Além do jogo festivo de 

Gabriel Menino & Ami-
gos, o sábado será de festa 
no estádio Leonardo Frare, 
pois acontece também a 
primeira edição da Copa 
Renato de Futebol de Base 
– Sub 13. O evento deno-
minado 1º Copa Renato 
Morungaba de futebol de 
base será disputado por 
garotos nascidos no ano de 
2008 (Sub 13) em forma 
de homenagem ao ídolo 
morungabense Carlos Re-
nato Frederico (Pé Mu-
cho). Este quadrangular 
contará com a participação 

de quatro agremiações tra-
dicionais do estado de São 
Paulo como Guarani FC, 
AD Taubaté, São Bernardo 
e Itapevi.

As equipes jogam en-
tre si, de manhã e a tarde 
no estádio Leonardo Frare 
em Morungaba. Serão dois 
jogos onde os vencedores 
e perdedores da rodada da 
manhã jogam novamente 
a tarde. As quatro equipes 
receberão lindos troféus, 
ou seja, 1º, 2º, 3º e 4º lu-
gares, todos os atletas e 
integrantes de comissões 

técnicas receberão suas 
respectivas medalhas per-
sonalizadas. 

Em meio a tudo isso 
acontece também a grande 
final do Interior Cup cate-
goria Sub 10 entre Guarani 
FC e Grêmio Sumareense 
as 10h30. As equipes se 
enfrentam na final da ca-
tegoria após vencerem o 
Atlétic Academy e Camisa 
10 respectivamente. Deta-
lhe importante do Interior 
Cup é que as duas equipes 
com melhores campanhas 
em toda a competoção es-

tão na final que será reali-
zada em jogo único. 

Confiram a 
programação completa:
08h30 – Guarani FC x 
Itapevi FC (J1)
09h30 – Taubaté x São 
Bernardo (J2)
10h30 – Final do Interior 
Cup (Sub 10)
11h30 – Gabriel Menino 
& Amigos
15h – Perdedor J1 x 
Perdedor J2 (J3)
16h – Vencedor J1 x 
Vencedor J2 (J4)

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Ceia de Natal pode ser 
perigosa para seu PET

Como um pet pode transformar as nossas vidas: 
conheça os benefícios da interação humano-animal

Não sei vocês, mas eu 
conto nos dedos os dias 
que faltam para ceia de na-
tal e ver aquela mesa reple-
ta de gostosuras. Huuum...

É bom entender que 
99% do cardápio da ceia 
natalina não pode ser ofe-
recida aos pets, e que este 
1% dos alimentos que até 
podem ser compartilhados 
com os cachorros e gatos 
geralmente se limita a al-
gumas frutas, como a ba-
nana e maçã, sempre em 
porções pequenas e com 
o aval do médico veteriná-
rio. Na dúvida, melhor não 
oferecer nenhum alimento 

adicional à dieta atual do 
seu peludinho.

Cuidado com os 
“roubos”

A gente sabe que na 
maioria das vezes os pets 
vão querer ganhar a comi-
da que está em nosso prato 
com aquele olhar fixo e de 
piedade. E como não vão 
conseguir nenhum pedaci-
nho porque a refeição pode 
fazer muito mal a eles, é 
preciso ficar bem atento 
às “atitudes oportunistas” 
que os peludinhos adoram 
ter quando a gula aparece.

Para não ter problemas, 

mantenha gatos e cães 
afastados na hora de pre-
parar e servir os alimen-
tos, pois um pouco de co-
mida que cai no chão ou, 
um momento de descuido, 
podem ser suficientes para 
os pets abocanharem o que 
não devem e, em poucos 
instantes, apresentarem in-
toxicações, principalmente 
por temperos, doces e os-
sos de aves, além de sinais 
como vômitos recorrentes, 
falta de apetite, diarreias e 
ficarem mais amoados.

Ofereça uma ceia 
apropriada

Não é novidade que 
os animais desempe-
nham um papel impor-
tante em nossa rede de 
apoio, deixando a vida 
mais ativa e feliz. A 
convivência com gatos e 
cães traz diversos bene-

fícios para todas as fases 
da vida humana.

Pesquisas demons-
tram que a presença de 
pets nas casas de crian-
ças, por exemplo, pode 
causar efeitos positivos 
no desenvolvimento 

cognitivo e aprendizado 
de vocabulário.

Não é à toa que o cres-
cimento de aquisição de 
animais de estimação 
aumentou durante a pan-
demia. Um estudo recen-
te conduzido pelo canal 

especializado Journal 
of Veterinary Behavior 
com 1.300 respostas co-
letadas em três semanas 
de distanciamento cons-
tatou que os animais de 
estimação trazem bene-
fícios para saúde mental 

e ajudaram as pessoas a 
enfrentar as consequên-
cias do confinamento, 
que incluem a solidão 
como principal sintoma.

O convívio diário com 
gatos e cães também pode 
ajudar a aliviar sintomas 

relacionados à solidão e 
sentimento de isolamen-
to, diminuindo os níveis 
de estresse e aumentando 
os hormônios que trazem 
a sensação de felicidade 
e bem-estar nos seres hu-
manos.

DIVULGAÇÃO

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

FAÇA SEU PEDIDO:

FLORAIS
de Bach 

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

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

Quer agradar o seu 
gato ou cachorro, de ma-
neira que ele também te-
nha uma noite especial e 

possa conhecer outros sa-
bores? Dá pra fazer isso e 
com segurança, basta ba-
ter um papo com o médico 

veterinário 
É isso aí pessoal. Boas 

festas nos vemos na próxi-
ma edição!

https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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O Natal já está chegando e os prepa-
rativos para celebrar a data também. 
Todos muito empolgados e animados. 
Se você não sabe ainda o que usar, a 
minha dica é: aposte no vermelho, 
pois não tem erro! 
Basta uma rápida olhada nas redes so-
ciais para perceber que a cor continua 
sendo um clássico muito usado para 
festejar a data. A época que temos 
mais procura do vermelho, além de 
ser uma cor muito democrático, pois 
fica bem em todos os tons de pele.
Vamos de algumas inspirações dispo-
níveis aqui na Paula Savioli!

Vitória Savioli 

Vem comigo

Você já parou para pensar 
quantas vezes ficou esperando 
aquele aplauso, aquele elogio ou 
aquele reconhecimento, seja ele 
dos seus pais, de familiares, de 
amigos, namorado (a) ou chefe? 
Pois é, nada é mais 
gratificante do que 
ser reconhecido 
quando acer-
tamos, até por 
que, quando 
erramos em 
algo, sempre 
somos jul-
gados. 

Porém, 
q u a n t o 
vale o re-
c o n h e c i -
mento quando 
ele provém dos 
outros?

Você já pa-
rou para pen-
sar que inde-
pendente de 
qualquer coi-
sa, sempre 
será você por 
você? Nin-
guém é bur-
ro, sabemos 
quando erra-
mos em algo, 
assim como 

sabemos quando acertamos. Sa-
bemos quando não somos bons 
em algo, e também sabemos 
quando somos ÓTIMOS. 

Ninguém precisa te dizer que 
você não é bom em algo, você 
sabe. Ninguém precisa te dizer 

que você é bom em algo, você 
também sabe.

As pessoas acham que 
reconhecer que é ruim em 

algo, é sinônimo humil-
dade, mas dizer que é 

bom em algo é ser me-
tido. Encha a boca e 
diga, EU SOU ÓTIMO 

NISSO. Não espere 
ninguém te elo-

giar, SE AUTO VA-
LORIZE.    

Não seja es-
cravo da apro-

vação alheia. 
A maioria das 
pessoas que 
te julgam, 
não fazem 
um terço 
do que você 

faz, e não 
têm metade da 

sua coragem. Não 
aceite críticas de 
quem nunca con-
quistou nada.

Gabriel Lira

Quanto vale o 
reconhecimento?

Inspirações de looks natalinos
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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

https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
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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:

JOSÉ FÁBIO NEGRÃO e ANA RIBEIRO NOVAIS DE OLIVEIRA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, trabalhador rural aposentado, divorciado, nascido em 
RIBEIRÃO DO PINHAL, PR, no dia 17 de maio de 1958, residente e domicilia-
do na Rua Joaquim Bueno, Nº 1199, Santa Maria, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
BENEDITO FÁBIO NEGRÃO e de MARIA LOURENÇO NEGRÃO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, cuidadora aposentada, viúva, nascida em CARUARU, 
PE, no dia 26 de junho de 1952, residente e domiciliada na Rua Joaquim Bueno, 
Nº 1199, Santa Maria, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de MARIA RIBEIRO DE 
NOVAIS. 

MAYCON GORNÉ PEREIRA e TANIA REGINA VIEIRA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, programador de PCP, solteiro, nascido em NITERÓI, RJ, no dia 
01 de dezembro de 1983, residente e domiciliado na Rua Aparecido Alves dos 
Santos, Nº 228, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho de ERNANI PAU-
LA PEREIRA e de TERESINHA GORNÉ PEREIRA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
27 de dezembro de 1984, residente e domiciliada na Rua Aparecido Alves dos 
Santos, Nº 228, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO 
VIEIRA e de ELZA APARECIDA TONIATTI VIEIRA. 

WALDENÊ TEIXEIRA SILVA e CLAUDIA BISPO DA SILVA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, auxiliar técnico em eletrônica, solteiro, nascido em PIRA-
PEMAS, MA, no dia 19 de janeiro de 1986, residente e domiciliado na Rua José 
Luiz Silho, Nº 645, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de FRANCIS-
CO DE ASSIS ARAÚJO SILVA e de ROSILENE TEIXEIRA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, doméstica, divorciada, nascida em JANAÚBA, MG, 
no dia 05 de dezembro de 1972, residente e domiciliada na Rua José Luiz Silho, 
Nº 645, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de ZACARIAS PEREIRA 
DA SILVA e de ABELINA BISPO DE OLIVEIRA. 

ARMANDO FRANCATTI SOBRINHO e MARIA DA CONCEIÇÃO GUI-
MARÃES. Ele, de nacionalidade Brasileira, soldador, solteiro, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 22 de junho de 1970, residente e domiciliado na 
Av. Lauro de Carvalho, Nº 738, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
GERALDO FRANCATTI e de ANTONIETA GIACOMIN FRANCATTI. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, do lar aposentada, divorciada, nascida em BOM 
SUCESSO, PR, no dia 06 de dezembro de 1957, residente e domiciliada na 
Av. Lauro de Carvalho, Nº 738, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
OSVALDO ROSA GUIMARÃES e de ANA GARIBALDINA GUIMARÃES. 

ATEMILTON BARBOSA REIS e MARIA FERNANDA CUNHA ROSA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, operador de máquinas, solteiro, nascido em PIRA-
PEMAS, MA, no dia 07 de agosto de 1994, residente e domiciliado na Rua 
Regente Feijó, Nº 662, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filho de  e de MA-
RIA CLEONICE BARBOSA REIS. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar 
de produção, solteira, nascida em SÃO MATEUS DO MARANHÃO, MA, no 
dia 27 de julho de 2001, residente e domiciliada na Rua Regente Feijó, Nº 662, 
Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filha de SEBASTIÃO BEZERRA ROSA e 
de LEIDE LAURA CUNHA ROSA. 

ALEX SANDRO VOLPATO e ROBERTA PIFFER TEIXEIRA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, técnico de informática, solteiro, nascido em AMPARO, SP, 
no dia 26 de outubro de 1991, residente e domiciliado na Rua Amazonas, Nº 
1430, Jardim Alice, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ ADMIR VOLPATO e 
de SONIA DE SOUZA VOLPATO. Ela, de nacionalidade Brasileira, secretária, 
solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 08 de janeiro de 1987, residente e 
domiciliada na Rua Amazonas, Nº 1430, Jardim Alice, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de RUY SEBASTIÃO TEIXEIRA e de ROSELI PIFFER TEIXEIRA. 

ALEXSANDRO BRITO SANTOS e FABIANA PEREIRA DOS SANTOS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, divorciado, nascido em 
BREJÕES, BA, no dia 02 de janeiro de 1983, residente e domiciliado na Rua 
Sérgio Andrieti, Nº 126, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de  e 
de MARIA BRITO SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, doméstica, sol-
teira, nascida em VALENÇA, BA, no dia 16 de novembro de 2001, residente e 
domiciliada na Rua Sérgio Andrieti, Nº 126, Recanto Camanducaia, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de DAVI PEREIRA DOS SANTOS e de ROSEANE DE JESUS 
DOS SANTOS. 

JORGE HENRIQUE MAZZA e THATIANA VIANA MACHADO. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, coordenador de transporte, divorciado, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 11 de maio de 1987, residente e domi-
ciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
LUCIO MAZZA e de VANDERLEIA APARECIDA DE ALMEIDA MAZZA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, Recepcionista, solteira, nascida em SÃO BER-
NARDO DO CAMPO, SP, no dia 03 de dezembro de 1988, residente e domi-
ciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de EDSON BARRETO MACHADO e de ELIZABETE VIANA MACHADO. 

ROGÉRIO DOMINGOS DA ROCHA e POLLIANY ELISABETH DA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 19 de fevereiro de 1987, residente e domiciliado na 
Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 602, Chácara Recreio Primavera, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de RAFAEL DOMINGOS DA ROCHA e de DIRCE APA-
RECIDA DA ROCHA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 16 de fevereiro de 2000, residente e domiciliada na 
Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 602, Chácara Recreio Primavera, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de FÁBIO LUIZ DA SILVA e de CRISTINA APARECIDA 
RIBEIRO DOS SANTOS SILVA. 

DÉRICK FERREIRA DA SILVA e GABRIELA SOUZA PINHEIRO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, Processista, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, 
no dia 10 de fevereiro de 1994, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 
359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de WAINER FERREIRA DA SILVA e 
de MARIA ALICE RAIMUNDO DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
consultora técnica, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 24 de setembro 
de 1996, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de APARECIDO ANTONIO PINHEIRO e de JUCELITA 
SOUZA PINHEIRO. 

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

JAGUARIÚNA, 16 de dezembro de 2021.

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

