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Corpo de Bombeiros 
de Amparo recebe 
nova viatura

Holambra protocola 
projeto básico de 
duplicação da Rodovia 
SP-107

O prefeito de Holambra, Fer-
nando Capato, protocolou nesta 
semana o projeto básico de du-
plicação de trecho da Rodovia 
SP-107 junto ao Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER-
-SP). A ação é parte do compro-

misso firmado pelo município 
junto ao Governo do Estado, 
que anunciou no início do mês 
o investimento durante visita do 
vice-governador Rodrigo Gar-
cia à Cidade das Flores.   
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Pela primeira vez na história, 
Jaguariúna recebe quatro novos 
ônibus totalmente equipados 

com ar condicionado, wi-fi gra-
tuito, espaço para carregador de 
celular, câmeras de monitora-

mento interno e bancos higieni-
zados contra a Covid-19.
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O fim do ano chegou, o 
Natal se aproxima e as con-
fraternizações e desejo de 

presentear as pessoas queri-
das movimenta o comércio. 
De um lado, os presentes 

tradicionais, como chocola-
tes que sempre vendem bem 
nesta época do ano, de outro 

os demais comércios, princi-
palmente do vestuário, tam-
bém sentem um crescimento 

nas vendas.
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Comércio de Jaguariúna revela 
movimento positivo em véspera de Natal
A procura por presentes e roupas para as festas está em alta nesta época do ano

Os ônibus já estão em atividade

Feiras livres sofrem alterações de horários e locais 
nesse final de ano em Artur Nogueira

Jaguariúna recebe quatro novos 
ônibus totalmente equipados

IVAIR OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

Centro de 
Jaguariúna
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É clichê, mas então é Natal. Um Natal dife-
rente do que vivemos em 2020, com certeza. 
Hoje, com mais esperança de dias melhores e 
confraternizações.

Neste dia de renovação, que possamos 
agradecer tudo que foi vivido durante este 
ano de 2021. Para alguns, um ano de muita 
provação, para outros, nem tanto.

Mas se estamos aqui, vamos agradecer a 
vida. Depois de tantas perdas, estar vivo com 
certeza é um privilégio. 

Que este dia seja abençoado, reflexivo, fe-
liz, familiar. Que seja um Feliz Natal!!!
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Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

Você se lembra de seus primeiros na-
tais? Como são doces as memórias da 
infância!  Aquilo que a memória amou 
fica eterno! (Adélia Prado) Chuva e sol, 
casamento de espanhol! Sol e chuva, ca-
samento de viúva, diziam os Pires lá na 
Fazenda Florianópolis.  Vovô, Capitão 
José Pires, vendeu grande boiada e arre-
matou-a em leilão, em praça pública em 
Mogi-Mirim, em 1915. Nos velhos de-
zembros a alternância do tempo era breve 
e constante. Nestes intervalos eu, menino, 
tomava a cesta de bambu em busca de 
manga rosa. Corria para fugir do aguacei-
ro, quantos escorregões e tombos na rel-
va molhada e colocar cada fruta na cesta 
novamente. Entre relâmpagos e trovoadas 
alcançava a sede da histórica fazenda do 
Cel. Amâncio Bueno  onde, a salvo, mi-
nha mãe e eu degustávamos a preciosa 
iguaria. Logo raiava o sol, cantavam os 
pássaros novamente, nas frondosas fru-
teiras. Eu, menino, aspirava o inesquecí-
vel perfume que ficou da Infância e que 

inunda a vida inteira. Novo dia, meu Pai 
trazia uma bandeja com leite que tirava 
no curral e servia na cama para os filhos. 
Minha mãe regressava, a pé, da Missa das 
06 da manhã. Lá Ela recebia o Cristo que 
fortalece até hoje toda a nossa Família. 
Gualberto e Toninho, meninos, laçavam 
Bragança, égua dócil, no pasto próximo 
ao tanque. Preparavam a charrete e vi-
nham à Vila, buscar Tia Adelina Ferrari 
que passava o dia conosco para montar o 
Presépio. Uns dias antes eles haviam pro-
videnciado serragem nas marcenarias do 
tio Moacir Picelli, do  Étore Tozzi, e do 
Rainero Urray, (Nenê Moinheiro). Depois 
eram selecionados vários tipos de pó de 
serra que eram coados em peneiras di-
versas. A serragem representaria, no pre-
sépio, as estradas da Galileia, Belém de 
Judá, Jerusalém... Com a charrete visita-
vam também as farmácias do Wálter Fer-
rari, Luís Custódio e do Lazinho Martins. 
Buscavam nelas a palhinha que nas caixas 
de madeira alcochoava os vidros de remé-

dios, pois, naquele tempo, o transporte era 
ferroviário.  Passavam pelo Armazém dos 
tios Abel e Nenê Ferrari e levavam tubo 
de tinta em pó “Guarani,” cor verde es-
cura que imitava a vegetação.  A palhinha 
era tingida em casa em lata de óleo de 20 
litros. Meu Pai, com seu chapéu, guaiaca, 
botas, lenço, pegava seu animal de mon-
taria, mula formosa, ia para o campo ver 
o gado, as plantações de café, algodão, to-
mate, mamão, nos útimos  tempos ia para 
a Olaria. Antes desse dia a nossa Mãe 
contava, quando escurecia, a  história sa-
grada do Nascimento do Menino Jesus. 
Todos aguardavam  ansiosos a   vinda da 
tia para a montagem do presépio. Os Pais 
cuidavam da formação cristã das crianças 
e desde infantes levavam-nas semanal-
mente à missa dominical, ao catecismo e 
em casa davam exemplo de oração, diálo-
go, compreensão, abnegação, perdão. Por 
isso Padre Gomes repetia, em seu sotaque 
baiano que ainda ecoa em nossos ouvi-
dos, o Padre Vieira: _”Palavra sem exem-

plo é tiro sem bala’. Neste dia minha mãe 
preparava almoço para receber a irmã que 
apreciava costelinha de porco com polen-
ta. Lúcio era encarregado de caçar ango-
las nas altas ameixeiras para comer com 
macarronada feita em casa, no jantar. Pre-
sépio pronto, sol poente, jantar servido, 
os irmãos traziam a tia de volta para casa.
Na manhã seguinte estávamos escalados 
para a colheita de figos e pêssegos ver-
des para o preparo dos doces natalinos. A 
“caçarolada italiana” dos Ferrari também 
não faltaria na sobremesa do Natal. Eu, 
caçula dos homens, observava a tudo, e 
de tudo participava, por isso conto,hoje, 
estas memórias.Você já escreveu as me-
mórias dos seus primeiros Natais? Feliz 
Natal! Encontrem-se com o dono da festa 
neste Natal e recebam do Menino Deus as 
divinas bênçãos. 

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

Memórias dos primeiros natais    

Sandra R. Ribeiro*

A saudação “Feliz Natal!” é muito co-
mum. Mas ela precisa ser melhor explo-
rada para revelar a riqueza que oculta e 
pretende transmitir. Muitos contemporâ-
neos perderam a dimensão espiritual dos 
votos natalinos. Ao compreender a histó-
ria sobre o verdadeiro sentido do natal, 
as pessoas podem viver uma alegria mais 
profunda e não apenas uma festividade 
superficial. 

No ano de 2020, o natal despertou em 
nós sentimentos bons e ruins por conta de 
tudo que passamos. A dor e o sofrimento 
causado pelo Coronavírus nos fez refletir 
não só sobre o impacto da Covid-19 em 
todo planeta, mas também sobre nossa 
existência no mesmo. Bem sabemos, que 
precisamos repensar sobre nosso modo de 
agir e atuar por aqui.

 “A teologia cristã ensina que o homem 
traiu a Deus. Para a cultura cristã ocidental 
a natureza humana está decaída, inclinada 
ao mal incapaz de reergue-se.”  Apesar de 
tudo que passamos, fizemos o possível e 
o impossível para não perdermos a fé e 
a esperança na vida. Fomos buscar lá no 
fundo da nossa alma forças para continu-

ar vivendo. Hoje, somos gratos e estamos 
felizes pelas conquistas, e, por ter tido a 
oportunidade de aprender, crescer e refle-
tir sobre os acontecimentos. 

Desejo que em 2021, que ainda está 
sendo diferente, mas com grandes con-
quistas, tenha um final ótimo para todos 
nós! Que nesse fim de ano toda tristeza 
seja substituída por sorrisos, gratidão, ca-
rinho, sonhos, trabalho e positividade e, 
que toda dor e sofrimento que passamos 
sejam amenizados. Vamos cuidar das nos-
sas feridas e dos nossos traumas deixado 
pelo Coronavírus e, aos poucos vamos re-
tomando nossa vida e colocando em dia 
as nossas demandas que ficaram penden-
tes. Lembrando sempre que a nossa saúde 
mental é fundamental daqui para frente.

Bem sabemos que a pandemia ainda 
não acabou, volta e meia surge uma va-
riante do Coronavírus circulando entre 
nós, por esse motivo ainda precisamos 
seguir as orientações dos especialistas e 
continuar com às medidas de proteção 
que já conhecemos muito bem quais são. 
Vamos festejar, comemorar com mais se-
gurança pelo fato de estarmos vacinados, 

porém, sem aglomerações, usando más-
caras e incluindo o álcool em gel na de-
coração da nossa casa. A dica é para não 
fazermos festas com muita gente, de pre-
ferência festejarmos com pessoas da mes-
ma casa. Segundo os especialistas ainda 
não é hora. O que a maioria das pessoas 
gostam é mesmo de se jogar na passagem 
de ano e comemorar com pessoas, ami-
gos e familiares. Porém, é preciso seguir 
algumas regras, mas existem pessoas que 
têm dificuldades em seguir regras, e por 
isso, fazem o que achar melhor para si e 
não controlam seus impulsos. Mas é fun-
damental que tenhamos o controle sobre 
nossos atos nesse momento. É só voltar-
mos um pouco atrás e lembrar que o sofri-
mento foi grande demais, a dor e as perdas 
foram incalculáveis, mas está passando e, 
aprendemos a agir mais conscientes.

 “Quando a dor de não estar vivendo 
for maior que o medo da mudança, a pes-
soa muda.” (Sigmund Freud)

O fim de ano é sempre um bom mo-
mento para pensarmos um pouco sobre a 
vida, lembrar das maravilhas que temos 
a agradecer e também de tudo aquilo que 

nunca mais voltaremos a fazer. Toda nova 
etapa deve ser comemorada, ganhamos 
uma ótima oportunidade de eliminar tudo 
que já não traz felicidade para nossas vi-
das e assim obtermos mais espaço para vi-
vermos novas alegrias. Vamos nos cercar 
de pensamentos positivos e continuar a 
dar o nosso melhor sempre que possível! 

Que esse novo ano chegue primeira-
mente com muita saúde, paz de espírito 
e coragem para continuar lutando. Pois, 
assim já temos o suficiente para conse-
guirmos todo o resto. Sejamos gratos por 
tudo que temos. Vamos aproveitar à com-
panhia das pessoas que gostamos, deixar 
que a tolerância faça parte do nosso dia a 
dia e, dessa forma celebrar com alegria e 
a magia que com certeza o ano de 2022 
trará!

Um ótimo natal e um 2022 cheio de 
muita paz, muita saúde e conquistas!

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ 

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

Uma breve retrospectiva
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Destaque

Comércio de Jaguariúna revela 
movimento positivo em véspera de Natal
A procura por presentes e roupas para as festas está em alta nesta época do ano

Centro de Jaguariúna Feira idealizada por Paula Savioli

DA REDAÇÃODIVULGAÇÃO

O fim do ano chegou, o 
Natal se aproxima e as con-
fraternizações e desejo de 
presentear as pessoas queri-
das movimenta o comércio. 
De um lado, os presentes 

tradicionais, como choco-
lates que sempre vendem 
bem nesta época do ano, de 
outro os demais comércios, 
principalmente do vestu-
ário, também sentem um 

crescimento nas vendas.
As lojas em Jaguariúna 

ficaram neste período com 
horário especial de atendi-
mento. Algumas, adiante 
do planejado, devido ao 

alto fluxo de clientes. Mas, 
isso não é problema. O es-
pírito que assola os comer-
ciantes é de felicidade, uma 
vez que este Natal se vive a 
retomada da economia, por 

conta de um ano de portas 
abaixadas devido a pande-
mia da Covid-19.

Os comerciantes estão 
andando de mãos dadas, 
unindo forças para aumen-

tar as vendas. A Paula Sa-
violi, por exemplo, promo-
veu durante a semana uma 
feira com diversas comer-
ciantes que teve um retorno 
positivo, segundo ela. 

Vestuário
Mais do que presentear, as pessoas também 
buscam looks para as festividades. No Natal, 
muitos apostam no verde e vermelho, mas há 
quem use preto ou azul. Para o ano novo, o 
tradicional branco que remete paz já foi mais 
usado. Hoje estão em alta as cores vibrantes.
Mas, independentemente da cor, o que vale 
para o comércio é a demanda. “Estou muito 
animada com esse fim de ano. Muitas clientes 
chegam para comprar uma peça para uso 
pessoal, mas acaba levando presente para 
a família também”, conta a comerciante 
Rosângela, da Docha Modas.
Na loja da Paula Savioli a comerciante Vitória 
afirma que a busca entre peças para as festas 
está acirrada com a procura por presentes. 
“Nessa semana tivemos um boom de vendas”, 
revela.

Alternativas
Por ser uma alternativa 
prática, versátil e totalmente 
personalizada, as cestas 
também tem uma procura 
especial neste período por 
se tratar de uma lembrança 
adequada para expressar 
carinho e admiração em 
uma ocasião especial. O 
proprietário do Empório O 
Minerês, Aleir, conta que elas 
podem ser montadas com 
pimentas, vinhos, conservas, cervejas, cachaças e muito mais.
“Nós montamos a cesta de acordo com o desejo do cliente. Bebida 
alcoólica ou não, doce ou não. O cliente que escolhe. É bem variado”, 
afirma.

Alimentação
Mas, nem só de roupas e presentes as pessoas 
vivem. O período também fomentou a 
venda do setor alimentício. O proprietário 
do F-Burguer, Bruno Atalirio, conta que 
foi preciso contratar mais motoboys para 
o delivery, mais pessoas para a cozinha e 
atendimento. 
“Estamos animados, pois temos atendido 
novos clientes e pelo que percebemos muitos 
deles são de Pedreira, Holambra, Campinas 
e Amparo que tem vindo comer nas mesas, 
ou seja, as pessoas se locomovem de outra 
cidade para vir especificamente para nossa 
hamburgueria. Esse é um ponto bem positivo 
sobre a fama que vem correndo dos nossos 
lanches”, comemora Bruno. “E todos os 
clientes novos tem dado feedbacks bem 
positivos sobre os lanches”, acrescenta. 
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Confira algumas fotos do segundo fim de semana do Jaguariúna Rodeo Festival, com as atrações de Jorge e Mateus, Bruno e 
Marrone, João Gomes e JetLag na terceira noite da edição de 2021. A cantora Roberta Miranda fez participação surpresa no show 
da dupla Jorge e Mateus. Juntos, os sertanejos homenagearam Marília Mendonça, no dia em que ela se apresentaria na festa. Na 
última noite da edição, o público voltou à arena e curtiu as apresentações de Henrique e Juliano, Gustavo Mioto e Pedro Sampaio.

Fotos – Tom Rodrigues

De onde a ideia surgiu: muitas pessoas comentavam o quão 
incrível seria ter um réveillon no nosso espaço com a vista do 
lago e com todo esse pedido acabamos decidindo fazer 
Comemoração: teremos um show com a banda popmind + um dj 
que  vai durar 8 horas (no total), termos open bar e open food e 
também fogos de artifício no lago. O cardápio será composto por 
variadas opções de camarões (principal o camarão na moranga) 
, carnes, também teremos algumas porções e mesas de frios, 
frutas e doces.
A atração da noite é a banda popmind 
Haverá sim drinks alcoólicos (Gins, caipirinhas, cerveja, whisky, 
champanhe e outro drinks especiais da casa), Nn alcoólico 
teremos sucos, sodas caseiras e refrigerantes 
Contato para reserva: +55 (19) 99880-8570
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Governo de SP libera R$615 mil para construção de área de 
exposição e mirante no Complexo Turístico do Morro do Cristo
O anúncio ocorreu durante solenidade realizada no dia 16 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes

 Pedreira

7

ton, trata-se de mais um 
importante investimento 
no setor de Turismo. “De-
senvolvemos uma série de 
obras no Morro do Cristo, 
entre elas a implantação 

do Jardim das Oliveiras, 
construção da nova lan-
chonete, a instalação dos 
quadros dos Apóstolos, 
além da completa revitali-
zação do teleférico. Agora 

vamos iniciar em breve a 
construção de área de ex-
posição e mirante, tudo 
com o objetivo de criar 
novas atrações turísticas 
para Pedreira”, enfatiza.

Região

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

DIVULGAÇÃO

Corpo de Bombeiros 
recebe nova viatura

 Amparo

Nesta semana a Pre-
feitura de Amparo entre-
gou ao 19° Grupamento 
de Bombeiros uma Pick-
-up S10 4x4 turbo diesel 
com kit guarany de com-
bate a incêndio florestal. 
O novo veículo tem ca-
pacidade para 600 litros 

e deve ser de grande uti-
lidade no combate de in-
cêndios florestais detec-
tados em locais de difícil 
acesso, oferecendo assim 
melhores condições de 
trabalho aos bombeiros 
e mais segurança para a 
população.

Complexo Turístico do Morro do Cristo

Pick-up S10 4x4 turbo diesel

O deputado estadual 
Edmir Chedid (DEM) co-
municou ao prefeito de 
Pedreira, Hamilton Ber-
nardes Junior, a liberação 
pelo Governo do Estado, 
por meio do Departamen-
to de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Municípios 
Turísticos (DADETUR), 
vinculado à Secretaria de 
Estado de Turismo e Via-
gens, de uma verba no 
valor de R$615.073,96. O 
valor é para a construção 
de área de exposição e mi-
rante no Complexo Turís-
tico do Morro do Cristo.

“O município elabo-
rou o projeto executivo 
ao DADETUR. O investi-
mento foi autorizado de-
pois da análise realizada 
pelo Departamento, fato 
que garante a transparên-
cia em relação ao repasse 
de recursos financeiros do 
Governo Estadual a cidade 
de Pedreira. Esta prática é 
fundamental na Adminis-
tração Pública, conforme 
temos defendido na As-
sembleia Legislativa de 
São Paulo”, destaca o de-
putado Edmir Chedid.

Para o prefeito Hamil-

DIVULGAÇÃO
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Feiras livres sofrem alterações de 
horários e locais nesse final de ano

 Artur Nogueira

8

Região

Holambra protocola projeto básico de duplicação da Rodovia SP-107
 Holambra

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, protoco-
lou nesta semana o proje-
to básico de duplicação de 
trecho da Rodovia SP-107 
junto ao Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER-SP). A ação é parte do 
compromisso firmado pelo 
município junto ao Governo 
do Estado, que anunciou no 
início do mês o investimen-
to durante visita do vice-go-
vernador Rodrigo Garcia à 
Cidade das Flores. O plano 
prevê obras em 6,5 quilô-
metros de via em trecho que 
liga Holambra ao trevo da 
Rodovia SP-340, de acesso 
a Jaguariúna, Santo Antonio 
de Posse e Mogi Mirim. Se-
gundo Garcia, a contratação 
acontece até o final de feve-
reiro de 2022.

Capato foi à sede do 

DER, na capital paulista, 
acompanhado do vice-pre-
feito Miguel Esperança e 
do deputado estadual Bar-
ros Munhoz. A entrega 
cumpre papel atribuído ao 
município de formulação 
da proposta para que o Es-
tado possa promover o pro-
cesso de licitação.

“A duplicação desse 
trecho é um pleito anti-
go de Holambra e região. 
Uma melhoria que irá be-
neficiar dezenas de mi-
lhares de pessoas todos os 
dias”, destaca o prefeito. 
“Estamos muito otimistas 
com o anúncio feito pelo 
vice-governador Rodrigo 
Garcia. É um investimento 
significativo em segurança 
e conforto para quem tran-
sita por esse trecho”.

Munhoz destaca que é 

motivo de alegria e orgu-
lho contribuir para que esse 
mais esse sonho de Holam-
bra se torne realidade.

Outros anúncios
Além de protocolar 

o projeto de duplicação, 
Fernando e Miguel apro-
veitaram a viagem a São 
Paulo para outros impor-
tantes anúncios: o primei-
ro deles, a assinatura de 
convênio que destinará à 
cidade nova viatura zero 
quilômetro para patrulha-
mento rural. O segundo, a 
renovação de parceria para 
execução do projeto Cozi-
nhalimento, de capacitação 
profissional gratuita, pelo 
Fundo Social do municí-
pio, presidido voluntaria-
mente pela primeira-dama 
Yvonne Schouten Capato.

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

Em virtude das festi-
vidades de fim de ano, a 
Prefeitura de Artur No-
gueira, por meio da se-

cretaria de Agricultura, 
informa mudanças nas 
localidades e horários das 
feiras livres que ocorrem 

nas sextas-feiras. Excep-
cionalmente nos dias 24 e 
31 de dezembro - véspe-
ras de Natal e Ano Novo 

- as feiras acontecem na 
Rua Duque de Caxias, 
das 6h às 14h em ambos 
os dias. Sendo assim, não 

haverá feira no Jardim do 
Lago e Coração Criança 
como de costume. 

As feiras livres dos do-

mingos 26 de dezembro e 
02 de janeiro ocorrerão 
normalmente na Rua Du-
que de Caxias.

Capato foi à sede do DER, na capital paulista, acompanhado do vice-prefeito Miguel Esperança e do deputado 
estadual Barros Munhoz

Feiras das sextas-feiras 24 e 31 de dezembro acontecerão na Rua Duque de Caxias, das 6h às 14h
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Morungaba

Alunos da EMEF Professor Irineu Tobias 
se destacam na 24ª Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA)
Devido à participação ininterrupta em 10 anos na OBA, neste ano a escola ganhou uma luneta 
astronômica identificada como “Galileoscópio”

gratulações pelos cinco 
alunos que conquistaram 
cinco medalhas de bronze 
pela primeira vez na his-
tória da escola. Já no ano 
de 2018, a novidade foi o 
lançamento de foguetes 
de propulsão de ar e água, 
feito com garrafa PET, no 
campo de futebol do bair-
ro do Brumado”, lembra o 
professor Felipe Rasmus-
sen Consolim.

Em 2021, a escola par-
ticipou pela 10ª vez conse-
cutiva da olimpíada sendo 

um grande desafio pelo 
fato de a olimpíada ter sido 
realizada totalmente de 
forma online.

Devido à participação 
ininterrupta destes dez 
anos consecutivos na OBA, 
neste ano, a escola ganhou 
uma luneta astronômica 
identificada como “Galile-
oscópio” - um instrumento 
óptico que possibilita vi-
sualizações dos astros ce-
lestes. O equipamento tem 
seu nome em homenagem 
a Galileu Galilei.

Os alunos campeões desta edição do OBA são do 9º ano

A Olimpíada Brasileira 
de Astronomia (OBA) é 
realizada anualmente pela 
Sociedade Astronômica 
Brasileira (SAB), em par-
ceria com a Agência Espa-
cial Brasileira (AEB) entre 
alunos de todos os anos 
do ensino fundamental e 
médio em todo território 
nacional. O objetivo da 
olimpíada é fomentar o in-
teresse dos jovens pela As-
tronomia, Astronáutica e 
Ciências afins e promover 
a difusão dos conhecimen-
tos básicos de uma forma 
lúdica e cooperativa. 

Os alunos premiados na 
última edição da OBA fo-
ram: Mateus Nascimento 
Marques, que conquistou 
medalha de Bronze; Cauê 
Aparecido Zanelli e Vi-
tor Gabriel Cardoso, que 
conquistaram medalhas de 
ouro.

Já neste ano de 2021, os 
alunos campeões foram: 
Cauê Aparecido Zanelli, 
pela segunda vez consecu-

tiva, e Júlia Maria Pereira, 
também do 9º ano, que re-
ceberam medalha de ouro, 
e Brenda Fortunato Chagas 
dos Santos, que ficou com 
medalha de prata. Os três 
do 9º ano.

Tradicionalmente a Es-
cola Professor Irineu To-
bias tem participado em 
todos os anos da Olimpía-
da, sempre com o apoio da 
diretora Roseli de Fátima 
Serafim Molena, o empe-
nho do professor Felipe 
Rasmussen Consolim, das 
coordenadoras Marilza 
Rodrigues Pereira Trajano 
e Thaís Cibele Zipolato 
Oliveira - com participa-
ção ativa dos professores 
Henrique Novelli, Rosân-
gela Aparecida Tomasino 
Mendes, José Carlos Gal-
vão, Roberta Rodrigues da 
Cunha Cruz e o apoio de 
toda a equipe escolar.

“Em 2014, a escola 
recebeu da Câmara Mu-
nicipal de Morungaba a 
Moção de Aplausos e Con-

OBA
A OBA e a Mostra 

Brasileira de Foguetes 
(MOBFOG) são eventos 
abertos à participação de 
escolas públicas ou pri-
vadas, urbanas ou rurais. 
Podem participar alu-
nos do primeiro ano do 
ensino fundamental até 
alunos do último ano do 
ensino médio, sendo que 
da MOBFOG também 
podem participar alunos 
do ensino superior. 

A OBA e a MOBFOG 
ocorrem totalmente den-
tro da própria escola, 
tem uma única fase e é 
realizada toda ela dentro 
de um só ano letivo, des-
te modo os certificados e 
medalhas são recebidos 
pela escola no mesmo 
ano letivo. A novidade 
neste ano de 2021 foi 
que o Professor Repre-
sentante da OBA tam-

bém passa a receber uma 
medalha de “Honra ao 
Mérito”.

Entre as atividades 
preparatórias OBA es-
tão: prova preparatória, 
simulado OBA, relógios 
solares, confecção e lan-
çamento de foguetes, 
exposições dentro e fora 
da escola, confecção de 
bússolas e vulcões, aulas 
práticas e teóricas dentro 
das disciplinas: Ciên-
cias, Matemática, Geo-
grafia, História e Artes; 
excursões ao Planetário 
e Estação Ciências de 
Itatiba e Observatório de 
Campinas, entidades es-
tas parceiras da olimpía-
da desde o começo.

Nos anos de 2020 e 
2021, devido à pande-
mia de Covid-19, a OBA 
aconteceu inteiramente 
de forma online.

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna recebe quatro novos ônibus 
totalmente equipados
Com a novidade, novas linhas e novos pontos de ônibus foram implantados no município

Os ônibus já estão em atividade

IVAIR OLIVEIRA

Pela primeira vez na 
história, Jaguariúna rece-
be quatro novos ônibus 
totalmente equipados com 
ar condicionado, wi-fi gra-
tuito, espaço para carrega-

dor de celular, câmeras de 
monitoramento interno e 
bancos higienizados con-
tra a Covid-19.

“Fiquei impressionado 
com a estrutura, o confor-

to e a segurança dos no-
vos ônibus”, diz o prefeito 
Gustavo Reis. “Isso mos-
tra o respeito e o compro-
misso da nossa adminis-
tração com a população. 

Em breve, todos os ônibus 
da nossa frota serão equi-
pados com essas tecnolo-
gias”, acrescenta.

De acordo com o se-
cretário de Mobilidade 

Urbana, Josino José da 
Silva, para acompanhar 
horários e linhas munici-
pais os cidadãos podem 
usar o aplicativo Busão na 
Palma da Mão, da Metró-

polis. Como todos os ôni-
bus possuem GPS, isso dá 
mais efetividade para o ci-
dadão saber o horário que 
o ônibus dele vai passar 
no ponto.

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  



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

25 de dezembro de 2021

11

Jaguariúna

Festa de Natal

No sábado, 18, o em-
presário Júnior Teixeira 
da Jr Teixeira Negócios & 
Associados promoveu no 
bairro Florianópolis para 
500 crianças a Festa do 
Natal Feliz 2021. Além 
das brincadeiras teve mui-

ta pipoca e algodão doce 
distribuídos para todos.

As crianças ganharam 
brinquedos e ainda conta-
ram com o sorteio de uma 
bicicleta. A mensagem que 
fica é que “Juntos Somos 
Mais Fortes “.

Segundo o empresário 
Júnior Teixeira, a festa 
veio fechar mais um ano 
de sucesso da sua empre-
sa. “Agradecemos a todos 
os colaboradores que fize-
ram e fazem parte da nossa 
equipe”, comemora.

DIVULGAÇÃO Natal solidário

O grupo ‘Os Tião’ re-
alizou no fim de semana 
uma ação de Natal que 
beneficiou cerca de 4 
mil crianças dos bairros 
Florianópolis, Pinheiros, 
Centro, Miguel Martine, 
Vila Guilherme, Cruzeiro, 
Condomínio Jaguariúna 1 

e Condomínio Jaguariúna 
2. Este é o quinto ano que 
o grupo realiza a ação, 
mas nessa edição houve a 
parceria com a Jaguariú-
na Bike Clube.

+ de 4000 kits
+ de 1000 brinquedos

+ 100 panetones 
+ 10 cestas básicas 
+ 7 bicicletas doadas 

para o Lar Feliz em par-
ceria com @jaguariuna-
bikeclub

+ roupas doadas para o 
Lar Feliz @jaguariunabi-
keclub
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Com muita vontade 
de defender e lutar aque-
les que mais precisam do 
trabalho de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
oferecido pelo Procon, a 
equipe de Jaguariúna tra-
balhou arduamente du-
rante o ano de 2021. Com 
uma equipe pequena e 
enxuta, o diretor da uni-

dade, Edison Cardoso de 
Sá fez um levantamento 
das ações realizadas.

“Temos, sem dúvidas, 
a melhor equipe de pes-
soas aguerridas e com-
prometidas com o Direi-
to do Consumidor, sendo 
essas pessoas, jovens e 
mulheres, militantes no 
mundo do Direito”, diz 

o diretor Edison que dá 
todo o apoio, direção e 
orientação de um advo-
gado para todos. “Além 
de duas mulheres que 
ajudam e trabalham in-
cansavelmente na área 
administrativa, asses-
sorando e atendendo as 
demandas do nosso dia a 
dia”, acrescenta.

O diretor avalia que 
durante o ano foram con-
quistadas muitas vitórias 
e conquistas, mesmo 
tendo sido um ano mar-
cado pelas dificuldades, 
essas, as mais diversas 
situações de golpes, prá-
ticas abusivas, atos lesi-
vos, fraudes, uma infi-
nidade de ações visando 

desrespeitar e praticar 
danos contra os consu-
midores. “Várias foram 
as nossas ações desen-
volvidas aqui no Procon 
de Jaguariúna. Ações 
de combate aos golpes 
praticados nos emprés-
timos consignados, por 
exemplo, que marcaram 
definitivamente nossas 

vidas, pois sofremos e 
choramos com aqueles 
que sentiram na pele, 
na alma e no coração o 
dano sofrido pelos gol-
pistas, mas, tivemos su-
cessos na maioria. Ou-
tros tiveram que recorrer 
ao Poder Judiciário, mas 
todos, tiveram nossas 
ações e orientações”.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Procon Jaguariúna realiza levantamento de 
ações e trabalhos realizados durante o ano

Direitos e deveres

Direitos

“Apesar das 
adversidades da nossa 
vida, após perdas por 
conta de um inimigo 
invisível, apesar 
daqueles que visam 
tirar vantagens do 
próximo, estamos vivos, 
estamos aqui, estamos 
prontos para enfrentar 
às dificuldades e os 
novos desafios. No 
novo ano que se 
aproxima, teremos 
novidades, mais 
ações, mais trabalho 
e mais desafios a 

serem ultrapassados e 
vencidos. 
Fica aqui o nosso 
abraço fraternal, o 
nosso desejo que 
tudo possa ser melhor, 
e será, com Fé em 
Deus, com Fé na vida, 
com Fé nas pessoas, 
para continuarmos 
construindo um 
mundo mais justo, 
mais humano e mais 
solidário”
Que 2022 possa ser um 
ano de realizações e de 
grandes conquistas.

Procon Jaguariúna  
deseja Boas Festas

Edison afirma que o Procon de Jaguariúna está e continuará atento no combate aos 
danos praticados aos consumidores, pois esse é o trabalho deste órgão, essa é a missão.
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Pesquisas da Embrapa 
Milho e Sorgo (MG) de-
senvolveram estratégias 
que promovem a estabi-
lidade de produção em 
cultivos de sequeiro de 
milho, sorgo, milheto e 
pastagem, as quais têm 
sofrido déficit hídrico nos 
últimos anos. Os estu-
dos englobam também o 
uso eficiente da água em 
cultivos irrigados dessas 
culturas. As estratégias 
envolvem quatro linhas: 
seleção de cultivares to-
lerantes ao estresse hídri-
co; utilização de bioinsu-
mos; adoção de plantio 
direto e de Integração 
Lavoura-Pecuária (ILP); 
e uso de irrigação subó-
tima. A agricultura de 
sequeiro (sem nenhum 
tipo de irrigação) ocu-
pa mais de 90% da área 
agrícola do País, segundo 
levantamento realizado 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) e pela Agên-
cia Nacional de Águas 
(ANA). Essa modalidade 
de plantio, que depende 
totalmente das chuvas e 
da água armazenada no 
solo, poderia ser mais 
produtiva, não fosse o dé-
ficit hídrico anual médio 
de 37%. Esse número re-
presenta o quanto faltou 
de água para o pleno de-
senvolvimento das cultu-
ras e foi mais expressivo 
no milho, que muitas ve-
zes é plantado em regiões 
e períodos de maior risco 
climático. Há, portanto, 
a necessidade de tecno-
logias que permitam mi-
tigar o efeito do estresse 
hídrico e possibilitem o 
uso otimizado da água. A 
irrigação busca eliminar 
o problema da redução do 
volume e da instabilidade 
de chuvas. Porém, ainda 
é uma realidade distante 

para muitos agricultores, 
por elevar o custo da pro-
dução.

Auxílio da genética
“A primeira linha, fun-

damentada em genética e 
melhoramento, envolve a 
utilização de genes que, 
nos solos ácidos do Cerra-
do brasileiro, permitem o 
desenvolvimento radicular 
em camadas mais profun-
das, favorecendo assim a 
absorção de água e tornan-
do as culturas mais tole-
rantes ao estresse hídrico,” 
detalha o pesquisador da 
Embrapa Camilo Teixeira. 
Na avaliação de cultivares, 
foram testados em cam-
po genes de tolerância ao 
alumínio do solo, que já 
haviam sido identificados 
em laboratório. “O cam-
po apresentou diferentes 
níveis de disponibilidade 
hídrica no solo e detecta-
mos que híbridos de sorgo 
e de milho contendo genes 
de tolerância ao alumínio 
apresentaram ganho de 
estabilidade de produção 
e de produtividade sob 
estresse hídrico”, relata a 
pesquisadora Cláudia Gui-
marães. O uso de gene de 
tolerância ao alumínio em 
híbridos de milho em solo 
ácido resultou em ganhos 
de produtividade de 21% 
com irrigação plena e de 
48% sob estresse hídrico, 
na fase de enchimento de 
grãos. “Com um sistema 
radicular mais profundo, 
as plantas de milho explo-
ram melhor as camadas 
subsuperficiais do solo, 
em condições de distri-
buição irregular de chuvas 
nas regiões de solos áci-
dos”, explica Guimarães. 
Nesses solos, a produção 
de milho pode ser bastan-
te reduzida pela toxicidade 
do alumínio, que prejudica 
a exploração do solo pelas 

raízes, reduzindo a capta-
ção de água e de nutrien-
tes e, consequentemente, a 
produção de grãos. 

Bioinsumos e ILP
A segunda solução 

aborda o uso de bioinsu-
mos, como as rizobacté-
rias, capazes de estimular 
o crescimento de raízes 
e, dessa forma, ampliar a 
capacidade da lavoura de 
tolerar períodos de escas-
sez hídrica. Os cientistas 
testaram bactérias promo-
toras de crescimento iso-
ladamente e em conjunto. 
“A inoculação do milho 
com estirpes de Azospi-
rillum brasilense ou coi-
noculação com estirpes de 
Azospirillum brasilense 
e Bacillus contribuíram 
para o desenvolvimento e 
desempenho produtivo”, 
explica a pesquisadora 
Isabel Prazeres. A terceira 
solução tem como foco a 
adoção de plantio direto 
e Integração Lavoura-Pe-
cuária (ILP), visando o 
uso eficiente de água. O 
pesquisador Ramon Al-
varenga explica que a ILP 
tem garantido bons resul-
tados, mesmo em anos 
com grandes períodos de 
estiagem. “Ao recuperar a 
capacidade produtiva dos 
solos, as lavouras e pasta-
gens tornam-se mais pro-
dutivas. É feita a correção 
do perfil do solo, com 
monitoramento da ferti-
lidade, uso estratégico de 
corretivos e fertilizantes. 
Assim, as raízes crescem 
em profundidade e podem 
explorar melhor a água e 
os nutrientes. O sistema 
de plantio direto ajuda 
na infiltração e na con-
servação da água no solo, 
com a proteção feita pela 
palhada. Dessa forma, 
as plantas conseguem se 
manter sem perda signi-

ficativa de produtividade, 
mesmo com ocorrência 
de veranico”. A quarta es-
tratégia abrange o desen-
volvimento de recomen-
dações para utilização de 
irrigação subótima, que 
consiste em aplicar sem-
pre menos água do que a 
requerida, na produção de 
forragem, silagem e grãos. 
Nas avaliações desse tipo 
de irrigação, as culturas 
de milho, sorgo e milhe-
to toleraram reduções nas 
lâminas de irrigação sem 
prejuízo significativo da 
produtividade de maté-
ria fresca. A técnica de 
irrigação deficitária ou 
subótima tem o objetivo 
de restringir a quantidade 
de água aplicada sem que 
haja perda expressiva da 
produtividade. O uso des-
se tipo de irrigação é uma 
alternativa para ampliar a 
eficiência no uso da água 
e garantir a produção em 
épocas ou locais com bai-
xa disponibilidade hídri-
ca. Teixeira conta que o 
milheto e o sorgo toleram 
déficits hídricos maiores 
do que o milho, embora 
produzam menos silagem 
por hectare. As forragei-
ras da espécie Panicum 
maximum apresentaram 
respostas diferentes à ir-
rigação durante os perí-
odos de seca e de chuvas 
anuais. Durante a seca, 
todas responderam com 
crescimento e produção, 
sendo que as cultivares 
Massai e Tamani toleram 
redução da irrigação sem 
perda significativa da pro-
dução de matéria seca. 
“Já durante o período de 
chuvas, a suplementa-
ção promove resposta em 
produção nas cultivares 
Quênia e Massai, sendo 
maior na cultivar Quê-
nia,” conta o pesquisador 
Teixeira. Segundo Rosân-

gela Simeão, pesquisado-
ra da Embrapa Gado de 
Corte, o uso da irrigação 
subótima vem suprir o 
problema do vazio forra-
geiro de produção durante 
o período de déficit hídri-
co. “Em anos recentes, as 
mudanças climáticas têm 
desafiado a sustentabili-
dade da agropecuária. A 
sazonalidade na produ-
ção de forragens tropicais 
ocorre anualmente em 
função, principalmente, 
dos efeitos da seca. Isso 
reflete negativamente na 
eficiência dos sistemas de 
produção, inclusive os de 
carne e leite dependentes 
de forragens,” declara. 
Foram avaliadas cultiva-
res usadas para a pecuária 
intensiva, de alta produti-
vidade, mas que reduzem 
sensivelmente a produção 
de forragem durante o dé-
ficit hídrico anual. “Tes-
tamos três cultivares de 
Panincum maximum (Ta-
mani, Quênia e Massai) 
em comparação com o 
Cynodon (Tifton). O ma-
terial que melhor respon-
deu à irrigação subótima 
foi o Quênia. Sua produ-
tividade foi equivalente à 
obtida pelo Cynodon, que 
é a forrageira mais utiliza-
da no sistema de produção 
irrigado. Isso vem suprir 
uma demanda econômica 
dos produtores brasilei-
ros”, explica a pesquisa-
dora. Os resultados in-
dicam que as cultivares 
Massai, Tamani e Tifton 
produzem forragem com 
redução de 15% a 25% 
da água de irrigação, ou 
seja, apresentam elevada 
eficiência de produção. 
Quênia foi a cultivar mais 
produtiva de todas duran-
te o déficit hídrico, com 
uma taxa de acúmulo de 
forragem equivalente a 
88% da taxa evidencia-

da no período de excesso 
hídrico. “Esses resultados 
contribuem para a manu-
tenção e estabilidade da 
produtividade bovina de 
leite ao longo do ano e, 
ainda, tem o potencial de 
promover maior ganho de 
peso anual em animais de 
corte, aumentando a efi-
ciência e sustentabilidade 
do sistema de produção da 
pecuária nacional”, afirma 
Simeão. Para Teixeira, os 
estudos demonstram que 
a irrigação subótima, em 
um cenário de constantes 
crises hídricas, apresenta 
grande potencial para se 
transformar em tecnologia 
poupadora de água. Além 
disso, o uso de gene de to-
lerância ao alumínio apre-
senta grande potencial 
no ganho de estabilidade 
de produção de grãos em 
solos ácidos, com ênfase 
para o cultivo em segunda 
safra, que é mais afetada 
pelo déficit hídrico.

Fonte: https://revistacultivar.
com.br/noticias/estrategias-aju-
dam-culturas-a-produzir-enfren-
tando-deficit-hidrico?utm_me-
dium=email 

Um Feliz Natal a to-
dos, que neste dia de Na-
tal possamos nos alegrar 
por estarmos comemo-
rando o nascimento de 
Jesus Cristo e agradecer 
pela Benção de Deus em 
estarmos podendo parti-
cipar desta comemoração 
junto a nossos familiares. 
Que Deus abençoe a to-
dos e que todos tenham 
um FELIZ E ABENÇO-
ADO NATAL.

Contato:
Carlos Rosin
Eng. Agrônomo e Químico
Ecofarm Agroambiental
Fone / WhatsApp:
 (19) 99363-8210
e-mail: ecofarm.
agroambiental@gmail.com

Estratégias ajudam culturas a produzir enfrentando déficit hídrico

Bom dia.
Temos visto que a escassez de água vem ocorrendo em todos os lugares do país e do planeta. O artigo a seguir é uma das atitudes que pesquisadores têm para ajudar na mini-

mização do consumo de água utilizado pelo agro.
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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

agronegócio

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Para os jogadores de Warframe, a jor-
nada New War está disponível. No dia 15 
de dezembro, a Digital Extremes dispo-
nibilizou o download da atualização 31 e 
com esta trouxe A Nova Guerra, porém é 
importante citar a carta que a Digital Ex-
tremes enviou aos jogadores, pelo menu 
do jogo. Nesta carta a empresa explica 
que o trabalho foi levado para casa em 
decorrência a pandemia que prolongou 
ainda mais a espera até trazer “A Nova 
Guerra”, para todos os jogadores. 

Antes do inicio da jornada os jogado-
res recebem dois avisos, que ao iniciar a 
jornada não poderão fazer outras ativida-
des até a sua conclusão e que a jornada 
possui conteúdo adulto. A jornada é lon-
ga, cativante e repleta de acontecimentos 
que vão impactar os jogadores, além de 
abraçar outros gêneros de jogos como o 
terror e a furtividade. O Jogador vai encar-
nar quatro personagens: o Greneer Kahl 
175, O Corpus Veso, o Orokin Teshin e o 
Operador. O jogo em determinados mo-
mentos vai pedir uma postura do jogador, 
que vai deixar a gameplay diferenciada, 
pois muitos jogadores vão tomar atitu-
des parecidas ou iguais, enquanto outros 
jogadores tomarão posturas totalmente 
diferentes. Um detalhe que é importante 
a se mencionar, é o impacto que a jorna-
da tem na Terra e em Vênus, ao mudar 
os seus cenários, tanto na área comercial 
quanto na área de mundo aberto.

A espera da jornada A Nova Guerra, 
fez valer a ansiedade de cada jogador e 
mostrou que em quatro anos é possível 

trazer um conteúdo de grande qualidade, 
ainda que tenha alguns elementos para 
serem corrigidos, como alguns bugs e a 
falta de transição das expressões faciais, 
o que comparado ao tamanho da jornada 
faz ser algo pequeno. A Digital Extre-
mes novamente traz uma musica incrível 
e bem composta, que farão os jogadores 
ouvirem novamente. A decisão da Digital 
Extremes ao transformar A Nova Guerra 
como uma jornada única, ou seja, só é 
possível fazê-la uma vez a fez, a torna um 
evento único e de grande impacto, pois os 
jogadores vão tomar muito cuidado an-
tes de tomar qualquer decisão. A jornada 
conseguiu transmitir o desejo da Digital 
Extremes de surpreender os jogadores.

Caliban 
O novo Warframe Sentient, não teve 

destaque na A Nova Guerra, como foi an-
teriormente mencionado o diagrama seria 
uma recompensa ao concluir a jornada, 
além da aquisição das armaduras evolu-
tivas, que também seriam adquiridas ao 
tomar outras atitudes durante a jornada. 
O diagrama pode ser comprado no Mer-
cado do Jogo, por 50.000 de créditos e as 
outras partes estão como rotação nas ca-
çadas em Cetus e Fortuna.

Para aqueles que estejam curiosos 
para verem como foi a minha reação e o 
que eu fiz durante a jornada, estou fazen-
do por episódios vão sair semanalmente 
no youtube. A todos os leitores Cap. Ara-
mil deseja um ótimo final de ano e prós-
pero ano novo.

A Nova Guerra

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”.

Esteja você assinando 
um contrato de aluguel pela 
primeira vez ou não, seja 
você inquilino ou proprie-
tário, é comum que várias 
dúvidas surjam e dentre elas 
que é atualmente tema de 
discussões é o índice de re-
ajuste de aluguel, tema que 
hoje vamos falar um pouco 
a respeito.

Pra começar é sabido que 
o principal indicador usado 
pelo mercado para o reajus-
te dos contratos de alugueis 
é o IGP-M, mas devido aos 
seus altos e baixos nos últi-
mos tempos, o mercado vem 
se atentando ao IPCA, mas 
vale ressaltar que a possibi-
lidade da negociação entre 
as partes principalmente no 
cenário atual que vivemos 
e estamos passando, é uma 
ótima alternativa.

Mas afinal, o que é IGP-M 
e IPCA?

O IGP-M (Índice Geral 
de Preços do Mercado), é 
um indicador que está atre-
lado a variação do câmbio 
(dólar) o que pode prejudi-
car tanto ao inquilino quan-
to ao proprietário conforme 
as suas alterações, exemplo 
ocorrido em 2017 quando 
foi negativo levando o pre-
ço do aluguel para baixo e 
recentemente em meados 
de 2020 o mesmo disparou 
assustando assim aos loca-
tários ultrapassando os 30%! 
Vale dizer que é calculado 

pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) e seu resultado 
é composto por uma média 
aritmética ponderada entre 
outros três índices que tam-
bém são aferidos pela FGV, 
que são o INCC (índice Na-
cional do Custo da Constru-
ção), IPC (índice de Preços 
ao Consumidor) e IPA (Ín-
dice de Preços por Atacado).

Já o IPCA (Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo) 
é calculado pelo IBGE, e em 
sua composição é considera-
do o custo de vida de famí-
lias que possuem renda de 
01 a 40 salários mínimos em 
regiões metropolitanas do 
país. Este também é o índice 
que é utilizado pelo Banco 
Central para estipular a meta 
da nossa inflação. 

Apesar de serem muito 
pouco utilizados existem 
também outros indicadores 
econômicos possíveis de 
servirem como base para o 
reajuste do seu contrato de 
aluguel e destaco entre eles 
o IPC (índice de Preços ao 
Consumidor) e o INPC (Ín-
dice Nacional de Preço ao 
Consumidor). 

A Lei do Inquilinato 
E pra falar sobre contrato 

de locação se faz necessário 
citarmos a da Lei do Inqui-
linato (Lei nº 8.245/91), que 
traz em seu texto todas as re-
gras e condições para a ela-
boração do contrato. 

Especificamente sobre 

reajuste encontramos no Art. 
18 a garantia do proprietário 
de reajustar anualmente, me-
diante contrato, o valor do 
aluguel baseado em algum 
índice de inflação, devendo 
este incidir uma única vez ao 
ano, sempre na data de aniver-
sário do contrato (essa data é 
a que contato foi assinado e 
não a data de vencimento do 
aluguel), sempre sobre o valor 
em reais, pois utilizar o valor 
do salário mínimo por exem-
plo é proibido.  

Negociação Amigável e o 
Judiciário

A negociação entre o pro-
prietário e inquilino tem se 
mostrado uma prática muito 
comum buscando se evitar 
prejuízos para ambas as par-
tes, principalmente dentro do 
cenário de pandemia que es-
tamos atravessando. 

Existem diversas deci-
sões em ações revisionais e 
entendimento do Tribunal de 
Justiça de São Paulo sobre 
o tema para a substituição 
do índice mais favorável ao 
inquilino, exaltando a one-
rosidade excessiva para uma 
das partes, e não se tratando 
apenas de uma reposição da 
moeda, mas vale ressaltar 
que cada caso é um caso a 
ser estudado para se obter a 
mudança da negociação ini-
cial em razão de mudanças 
ocorridas, e sendo assim, a 
base econômica do contrato.

Contrato de aluguel. IGP-M, IPCA e 
negociação Amigável

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

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Presidente do Guarani FC, Ricardo Moisés, 
visita projeto “Base Morungaba” 

Atividade física durante as festas de final de ano 

Comissão técnica da base do Guarani FC encerr atividades de 2021com 
quatro título, um vice campeonato e 11 atletas encaminhados para o Sub 15

Esportes

Os integrantes da co-
missão técnica respon-
sáveis pelas categorias 
de base do Guarani FC 
entram de férias após dis-
putar cinco competições 
em 2021, conquistar 4 tí-
tulos, 1 vice campeonato 
e encaminhar onze atletas 
de 14 anos para o estádio 
Brinco de Ouro em Cam-
pinas que irão disputar o 

campeonato paulista sub 
15 no próximo ano.

- Campeão União Cup 
Sub 12
- Campeão União Cup 
Sub 14
- Campeão Interior Cup 
Sub 12
- Campeão 1° Copa 
Renato Sub 13
- Vice campeão Interior 

Cup Sub 10

Agradecemos a todos 
os amigos de trabalho 
pela parceria, dedicação, 
comprometimento, pro-
fissionalismo, aos atletas, 
seus respectivos familia-
res e a todos os nossos 
colaboradores que acre-
ditaram nesse projeto 
grandioso. Aos amigos 

Wendel Franco Pente-
ado, Gustavo Rosolen, 
Robson Fonseca, Kauê 
Galhardo, Carlos Alexan-
dre, Guilherme Tadashi, 
Márcio Giovanelli, Ro-
gério Guedes, Renato 
Pé Mucho e João Pedro 
Giovanelli nossos since-
ros agradecimentos. O 
retorno das atividades em 
Morungaba está marcado 

para o dia 11 de janeiro, 
onde os atletas passam 
por avaliações físicas 
em seguida recomeçam 
os trabalhos com bola. 
Importante lembrar que 
em 2022 o projeto base 
Guarani contará com 130 
garotos de 10 a 14 anos 
que irão disputar várias 
competições, entre elas 
o União Cup, o Interior 

Cup, o Campeonato Pau-
lista e a Copa Floripa em 
Florianópols (SC).

Na quinta-feira o Presi-
dente do Guarani FC, Ri-
cardo Moisés, juntamente 
com os diretores da base 
Assis e Gustavo Rosolen e 
o coordenador Renato Fre-
derico, estiveram em Mo-
rungaba para se despedir 
dos atletas que compõem 
as cinco categorias de base 
(Sub 10, 11,12,13 e 14) do 
Guarani FC na Estância 
Climática. Na oportunida-
de, o presidente bugrino 
conversou com os garotos 
sobre a importância de es-
tar na base alvi verde, falou 

também do certificado de 
clube formador, do novo 
CT em Barão Geraldo e 
elogiou demais a estrutu-
ra do projeto após passar 
pelo campo do Morungaba 
EC e do Buenópolis FC. 

Ricardo Moisés apro-
veitou e elogiou demais o 
trabalho realizado pela co-
missão técnica desde 2018, 
o qual, já encaminhou para 
o Guarani 31 atletas até o 
momento. O presidente in-
formou também que a par-
tir de 2022 os garotos sub 
14 que estiverem se desta-

cando em Morungaba irão 
começar a realizar alguns 
treinamentos em Campi-
nas com a equipe sub 15.

 Ao final de visita o 
presidente bugrino rece-
beu das mãos do técnico 
Profº Julio do Vadu e do 
coordenador Renato uma 
camisa comemorativa do 
Buenópolis FC. “Sempre 
acreditei nesse projeto e 
nessa comissão técnica e 
tenho certeza que o Guara-
ni irá colher muitos frutos 
dessas sementes plantadas 
em Morungaba”. 

Estamos vivendo o pe-
ríodo das festas de final de 
ano, onde saímos da roti-
na alimentar, da rotina de 
trabalho e também diária, 
tendo como objetivo não 
perder o que foi conquista-
do ao longo de todo o ano 
durante os treinamentos.

O dilema fica lança-
do, como manter a rotina 
de treinos neste período 
conciliando com a dieta 
alimentar que muitas ve-
zes sai do padrão adotado 
sem perder a treinabilida-
de e sem ganhar peso. Esta 
equação a princípio não 
fecha, pois acabamos dor-
mindo mais tarde, fazendo 
refeições mais calóricas, 
ingerindo bebida alcoóli-
ca, mudando os horários 
da vida. 

Os atletas sabem que 
sua vida de treinos é feita 
de sacrifícios, já tem in-
corporado em si estas li-
mitações, pois delas vem 
a conquista dos resultados 
e consequentemente a tão 
sonhada medalha, o lugar 
no podium e aquele recor-
de desejado. Porém para 
o atleta amador ou o pra-
ticante de atividade física 
regular as tentações nesta 
época são grandes. O en-
contro de família, uma re-
feição fora dos padrões e a 
ingestão de bebida alcoóli-
ca fazem parte deste novo 
cardápio oferecido pelas 
festas de final de ano. Fica 
a dúvida, resistir a tudo 
isso ou fazer o uso mo-
derado destas tentações, 
começamos a fechar esta 
equação.

Os especialistas em 
treinamento são categó-

ricos em dizer que diante 
do princípio da reversibi-
lidade as perdas aconte-
cem na velocidade inver-
samente proporcional aos 
ganhos, logo a interrupção 
da rotina acarreta perda 
de desempenho atlético. 
Entretanto devemos agir 
com bom senso, usando 
um velho ditado popular, 
“nem ao mar, nem a terra”, 
encontrando um equilíbrio 
entre a “nova rotina” e o 
treinamento. O ideal é tra-
balhar o princípio da com-
pensação, seja alimentar 
ou de treinamento, onde 
as informações necessá-
rias para estabelecer este 
equilíbrio são importantes. 
Vamos então as dicas.

Na questão alimentar 
busque fazer a compen-
sação calórica de maneira 

moderada, sendo que se 
ingerir em uma determina-
da refeição mais calorias 
que a habitual, compense 
na refeição seguinte e co-
loque esta balança em har-
monia. Caso vá fazer uma 
refeição noturna com ali-
mentos mais calóricos, in-
gestão moderada de bebi-
da alcoólica, compense na 
refeição anterior com uma 
dieta menos calórica ou na 
refeição principal do dia 
seguinte como forma de 
deixar a ingesta calórica 
em numeros iguais. Claro, 
não pode haver exageros 
como consumir gorduras 
em excesso, beber além da 
conta, pular refeições, li-
teralmente enfiar o “pé na 
jaca”, aí não tem compen-
sação que de jeito...

Seu fígado agradece, 

seu sistema metabólico 
ficará orgulhoso de sua 
determinação e disciplina, 
logo seu corpo responde-
rá bem as festas que você 
se propôs participar. Tudo 
é uma questão de bom 
senso, nunca exagere em 
nada, nem tão pouco passe 
vontade como um escravo 
dos padrões, mas seja pon-
derado e saiba aproveitar 
todos os momentos que a 
vida lhe oferece.

Falando do treinamento 
ou da prática regular da ati-
vidade física, saiba orga-
nizar uma rotina especial 
nestes dias, sendo que não 
podemos deixar de fazer 
o cardio ou o localizado, 
mas sim exercitar-se com 
certeza. Monte um horário 
especial de treinamento, 
respeitando as horas de 

sono e principalmente as 
limitações climáticas e de 
equipamentos disponíveis. 
Evite treinar pesado nes-
tes dias, faça de maneira 
moderada, mas faça, não 
deixe seu organismo sem 
exercícios. Lembre-se 
pelo princípio da reversi-
bilidade a perda é propor-
cional a aquisição da con-
dição física, logo mude a 
rotina, mas não deixe de 
fazê-la. Como uma boa 
sugestão, temos as ativida-
des lúdicas, baseadas em 
jogos como futebol, volei-
bol, atividades na piscina, 
basquete, tênis, beach tê-
nis, badminton, ciclismo, 
enfim, são tantas opções, 
basta você escolher.

Defendemos a tradicio-
nal e boa caminhada, mas 
também temos a corrida 

como excelentes opções 
aeróbicas, levando a quei-
ma de gorduras e produ-
zindo um bem estar geral. 
O importante é realizar 
alguma atividade, colocar 
seu corpo em movimento, 
ser ponderado na ingesta 
calórica e principalmente 
promover o gasto calórico 
de maneira proporcional. 
Assim podemos “sobrevi-
ver” as festas de final de 
ano sem o peso na consci-
ência e claro sem adquirir 
alguns quilinhos a mais.

 A consciência é 
mãe da razão, conhecer 
seu corpo, respeitar seus 
limites, ter uma rotina 
saudável, são ferramen-
tas eficazes para uma boa 
qualidade de vida visando 
a longevidade, produzindo 
efeitos de saúde deseja-
dos por todos. Saiba res-
peitar seu corpo e quando 
não souber como agir em 
uma determinada situa-
ção, use do bom senso, 
ele responde muita coisa. 
Importante destacar que 
o acompanhamento mé-
dico, nutricional e de um 
Profissional de Educação 
Física são essenciais para 
praticar exercícios físicos 
e atividades físicas com 
segurança.

Desejo a todos um Feliz 
Natal e um prospero Ano 
Novo, sem MIMIMI para 
a atividade física e BORA 
LÁ exercitar-se!

Presidente elogiou a estrutura e comissão técnica

Presidente bugrino recebe camisa comemorativa do Buenópolis FC

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Pets e decoração natalina 

Durante esse período 
do ano, é comum que as 
pessoas decorem toda a 
casa com enfeites de Na-
tal. Entretanto, alguns des-
tes objetivos podem ser 
perigosos para cães, gatos, 
coelhos e outros pets.

A árvore de Natal, por 
exemplo, normalmente 
é decorada com enfeites 
pequenos, como estre-
las, bolinhas e luzes, que 
podem ser engolidas fa-
cilmente. Além disso, al-
gumas bolinhas são mais 
frágeis e, caso caiam no 
chão, podem quebrar e 
cortar o pet.

Os pisca-piscas tam-
bém são bastante perigo-
sos. Além do risco do pet 
se queimar, ele pode mor-
der e se cortar com os pe-
quenos cacos de vidro ou 
até mesmo se enroscar e 
causar um acidente.

Por isso, o ideal é optar 
por uma árvore que possa 
ficar em cima de uma me-
sinha ou móvel, deixando-
-a fora do alcance do pet.

Se a sua árvore de Natal 
for natural, também é pre-

DIVULGAÇÃO

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

FAÇA SEU PEDIDO:

FLORAIS
de Bach 

Além dos mimos de natal vale lembrar de um assunto importante: os cuidados com nossos pets e a decoração 

ciso ter bastante cuidado, 
já que algumas plantas 
são consideradas toxicas 

para os pets e, por isso, 
devem ficar bem longe do 
seu peludo!

O feriado de Natal deve 
ser comemorado com se-
gurança e garantindo o 

bem-estar do seu pet!
É isso ai pessoal! De-

sejo a todos um feliz na-

tal, repleto de saúde e 
paz.  Nos vemos na pró-
xima edição.
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Aqui nesta coluna sem-
pre compartilho dicas 
de moda, looks e em 
como vestir-se bem, 
mas hoje nesta data 
especial o importante 
é vestir-se com a Magia 
que o natal oferece! 

É vestir-se de amor, de 
gratidão, de esperança 
e de alegria, é permitir-
-se sentir aquela ansie-
dade que você sentia 
quando criança, é vi-
venciar momentos de 
união e diversão entre 
a família. 

A verdade é que pou-
co importa qual cor de 
roupa você vai usar, a 
verdadeira importân-
cia está em sua essên-
cia e claro, se você foi 
uma boa menina ou 
bom menino! 

Feliz natal caros leitores!

Vitória Savioli 

Vem comigo

Para muitos 2020 seria o “ano 
da virada”. Pulamos as 7 ondas, 
oramos, mentalizamos nossos ob-
jetivos e traçamos nossos planos.  
Nada foi como esperávamos, 
muito pelo contrário.  Aprende-
mos a ser forte na marra, mais 
choramos do que sorrimos. Ti-
vemos que superar as perdas, 
lutamos contra o invisível por 
meses. De repente todos os ob-
jetivos tiveram que ser guar-
dados no armário e deixados 
lá, sem previsão de resgate. 
Vivemos momentos difíceis,  mui-
to difíceis.

Porém, a frase “é na difi-
culdade que ficamos  mais 
fortes” ficou tão clara. 
2020 foi ano em que por bem ou 
por mal, tivemos que ser forte.  
2021 chegou... Junto a ele nos 
veio uma ponta de esperança,  
porém, sempre que achávamos 
que ia, voltávamos a estaca 0. 
2021 foi o ano da resiliência, o 
ano da paciência e da fé.  FÉ para 
acreditar que dias melhores vi-
riam. O ano em que a palavra 
valor, realmente teve sentido.  
Muitos confundiam valor com 
preço, mas 2021 mostrou a di-
ferença de ambos. A família 

não se precifica, amigos não se 
precifica, isso nós valorizamos.  
Uns perderam para dar va-
lor, outros aprenderam a va-
lorizar por medo de perde-los. 
2021 foi um ano complicado, 
porém vivemos um segundo se-
mestre de esperança, e é exa-
tamente assim que entraremos 
em 2022, repletos de esperança. 
Em 2020 fomos fortes. Em 2021 
fomos resilientes. Em 2022 sere-
mos o que quisermos!

Chegou a hora. Tire os seus 
planos do armário, aque-
les mesmo que você tinha 
guardado lá em 2020, aque-
les que você teve receio de ti-
rar em 2021, tire-os em 2022. 
Pule as 7 ondas, faça as suas ora-
ções, trace as suas metas, men-
talize os seus objetivos, acredite. 
2022 SERÁ O ANO! 

]O ano em que as suas orações 
seão atendidas. As suas metas 
serão alcançadas e os seus obje-
tivos realizados.

Se prepare, 2022 é o ano da 
virada! 

Renove as suas esperanças, 
o melhor te espera logo ali!  
Que se inicie a contagem pro-
gressiva para o sucesso!!!!

Gabriel Lira

O ano para ser o que quiser Vista-se de natal
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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:

JULIANO LIMA FRANÇA e THALITA PEREIRA LEI-
TE. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, 
solteiro, nascido em ILHÉUS, BA, no dia 12 de agosto de 
1987, residente e domiciliado na Rua Jacintho Favero, Nº 
114, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho de ALME-
RINDO JESUS FRANÇA e de MARIA LIMA FRANÇA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, esteticista, solteira, nascida 
em SUMARÉ, SP, no dia 01 de janeiro de 1997, residente e 
domiciliada na Rua Jacintho Favero, Nº 114, Jardim Pinhei-
ros, JAGUARIÚNA, SP, filha de ADÃO ANTUNES LEITE 
e de CLEMILDA PEREIRA DOS SANTOS. 

FERNANDO VICENTE MARQUES e JÚLIA DE CAS-
TRO CERQUEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, enge-
nheiro civil, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 28 
de setembro de 1992, residente e domiciliado na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de MAURO MARQUES e de MARIA CECÍLIA VI-
CENTE. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar adminis-
trativa, solteira, nascida em ITAPETININGA, SP, no dia 27 
de dezembro de 1994, residente e domiciliada na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de MARCOS HUMBERTO ROCHA CERQUEIRA e 
de MARIA TERESA DE CASTRO CERQUEIRA. 

DANIEL POPOFF SAVIOLI e NICOLE GOTARDO FA-
VERO. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, sol-
teiro, nascido em SÃO CAETANO DO SUL, SP, no dia 
06 de abril de 1986, residente e domiciliado na Estrada 
Municipal Antonio Pina, Nº 30, Vila Jorge Zambon, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de RUBENS JOSÉ SAVIOLI e de 
VALENTINA POPOFF SAVIOLI. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, empresária, solteira, nascida em JACIARA, MT, 
no dia 08 de abril de 1998, residente e domiciliada na Es-
trada Municipal Antonio Pina, Nº 30, Vila Jorge Zambon, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCIO OSCAR FAVERO 
e de FERNANDA APARECIDA GOTARDO FAVERO. 

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

JAGUARIÚNA, 22 de dezembro de 2021.


