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Prefeitura de Artur 
Nogueira não realiza queima 
de fogos no Ano Novo

Bom Prato oferece 
almoço especial 
de Ano Novo em 
Campinas

A Prefeitura de Artur No-
gueira não realiza a tradicional 
queima de fogos da virada do 
ano na orla do Balneário Mu-
nicipal e nem outra festividade 
similar como show pirotécnico 

sem ruídos. A medida tem cará-
ter preventivo, além de desesti-
mular eventos capazes de gerar 
grandes aglomerações e desor-
dem pública.   

Página 6

A Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, por 
meio da Coordenadoria de Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal (Cosan), elaborou um car-
dápio especial de Ano Novo a 

ser servido no dia 31 de dezem-
bro na unidade do Bom Prato 
em Campinas, localizado na 
Avenida Morais Sales, 384 – 
Centro.    

 Página 7
A Prefeitura de Holambra 

recebeu nos últimos dias do 
ano cinco novos veículos que 
reforçam a frota em três dife-

rentes e importantes setores da 
administração.              Página 7

Desafios, dificuldades e 
obstáculos. O ano de 2021 
foi marcado por muitos de-

les, e, para superá-los foi 
preciso muita fé, determina-
ção e capacidade de realizar 

cada vez mais. Em Jaguariú-
na, planejamento, responsa-
bilidade e transparência fo-

ram fundamentais para que 
ações e projetos de interesse 
público nas mais diferentes 

áreas fossem realizados em 
benefício da população.

Página 4

Um ano além dos desafios: Jaguariúna 
imuniza contra Covid, recebe prêmios e 
alavanca setor econômico
Ano foi marcado pelo avanço da vacinação, diminuição do número de casos e morte em 
decorrência da Covid, chegada de novas empresas e prêmios

Veículos para três diferentes setores

Festa de Ano Novo, fogos de artifício e pets não combinam

Reforço na frota: Prefeitura de 
Holambra recebe cinco novos veículos 
para serviços em diferentes áreas

DIVULGAÇÃO

Portal de 
Jaguariúna na 

rotatória de entrada 
da cidade, na 

rodovia João Beira
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Chega o fim do ano e a história é sem-
pre a mesma: é hora de rever os planos 
concretizados e pensar sobre o futuro. 
Nada melhor do que aproveitar o novo 
começo para dar um rumo nas coisas, fa-
zer planos e correr atrás dos sonhos, não 
é mesmo? E é aí que surgem as famosas 
metas de ano novo.

Na maioria das vezes, metas de ano 
novo são definidas no calor do momento. 
Toda aquela magia de fim de ano coloca 
as expectativas lá no alto e acabamos 
não pensando direito nos planos feitos.

A boa notícia é que este ano não pre-
cisa ser assim!  Antes de mais nada, é 
preciso que suas metas sejam tangíveis, 

afinal, de nada adianta gastar tempo e 
esforço com coisas que não estão ao seu 
alcance. 

Além disso, dívida suas metas em eta-
pas. Um grande objetivo não é alcançado 
de uma vez só; é preciso trabalhar duro 
e vencer várias etapas para que ele seja 
concretizado. Pensando nisso, o ideal é 
dividir suas metas em várias partes con-
tínuas, como passos que seguem por um 
determinado caminho até o destino de-
sejado.

Tenha cautela. Tudo vai dar certo e 
ser melhor neste 2022. Seja feliz e prós-
pero. Faça o bem, queira o bem. Feliz 
ano novo!

EDITORIAL
Novo ano, novas perspectivas 
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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*

A historiadora Abigail N. Mo-
raes Ziggiatti enviou uma separata 
da Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, artigo 
de Geraldo Sesso Júnior do qual 
extraímos as presentes informa-
ções. O Barão de Ataliba Noguei-
ra nasceu em Campinas, em 1833. 
Formou-se Advogado no Largo 
do São Francisco em São Paulo. 
Juiz Municipal em Campinas e 
Chefe do Partido Liberal. Casou-
-se em 1864 com uma prima irmã 
do Cel. A. Bueno, Luíza Xavier 
de Andrade, herdeira da Faz. Ja-
guari (Santa Úrsula). Certa noite, 
reunido em casa do Cel. José Gue-
des de Souza (Barão de Pirapitin-
gui/ Faz. Barra), em Campinas, 
com seus amigos teve a ideia de 
construir ferrovia que chegasse á 
Vila de São José de Mogi-Mirim. 
Transportaria o café da Região 
Mogiana. Criada a ferrovia o ra-
mal até Mogi foi inaugurado em 

27/08/1875 na presença de D. Pe-
dro II e da Imperatriz Leopoldina 
que fizeram o percurso de trem. 
Em 1977 aceitou a presidência da 
comissão pró-construção da cate-
dral de Campinas cujos alicerces 
vinham de 1807. Ele foi fundador, 
diretor e presidente de várias e 
importantes empresas locais; den-
tre elas o Banco da Lavoura e a 
Cia Mac Hardy. Teve grande atu-
ação na Sociedade Patriótica dos 
Voluntários da Pátria, durante a 
Guerra do Paraguai. Fundou e foi 
presidente do Clube da Lavoura, 
destinado à defesa do nosso “ouro 
verde” no Havre, porto principal 
do café na Europa. Cuidou com 
muito zelo da Mogiana, pois ocu-
pou o cargo de vice por seis anos 
e o de presidente da ferrovia por 
doze anos.  A Mogiana superou 
o progresso da Cia Paulista em 
determinada época e recebeu da 
Paulista a proposta da fusão de 

ambas, mas o Barão, presidente, 
orientou a Assembleia dos Acio-
nistas para a resposta de que a 
Mogiana recusava a fusão, mas 
aceitava a encampação da Pau-
lista. Ele trouxe muito progresso 
para a empresa. Possuía projetos 
progressistas para serem execu-
tados no transporte ferroviário. 
Não vingaram devido a alteração 
da política com a Proclamação da 
República. Em 1883 pelos rele-
vantes serviços prestados à Pátria 
foi nomeado por carta imperial de 
30/06, vice-presidente da Provín-
cia de São Paulo, sendo exonerado 
a 14/07/1887. Nesse mesmo ano 
recebeu do imperador as insíg-
nias de Comendador da Imperial 
Ordem da Rosa. Em 1888 recebeu 
o título monárquico de Barão de 
Ataliba Nogueira. A cidade de 
Campinas tornou-se triste, deso-
lada e abandonada com a chegada 
da febre amarela em 1889. A fa-

zenda do Barão acolheu dezenas 
de famílias. Inclusive algumas se-
ções da cúpula da Cia Mogiana e a 
chefia do tráfego. O Barão mandou 
construir muitas casas na Estação 
de Anhumas a fim de abrigar fer-
roviários. Apresentou sempre tra-
balho e dedicação ao bem público 
de Campinas e da região mogiana, 
beneficiou muito, desta forma, a 
Estação e o povoado de Jaguari. 
Prestigiou a criação do Centro de 
Ciências, Letras e Arte de Campi-
nas. Por esta época iniciou o mo-
vimento para a criação do bispado 
de Campinas. Com a Proclamação 
da República o prestigioso chefe 
monarquista exilou-se com a fa-
mília, voluntariamente, em Paris, 
por três anos. Lá desfrutaram de 
intensa vida social no convívio com 
muitos brasileiros, estudantes, ami-
gos e visitantes da Cidade Luz. A 
simpatia do casal e a generosidade 
da Baronesa cativavam a todos. Seu 

lar “parecia um Consulado geral da 
cidade livre de Campinas”, segun-
do o articulista. Durante o inverno 
rigoroso de Paris, ia com a família 
para a Côte D’Azur para  gozar o 
clima ameno de Nice.Era famoso e 
concorrido o Carnaval de Nice  do 
qual sua família participava com 
fantasias em concursos. Voltou de-
pois para a histórica fazenda Santa 
Úrsula cujo filho mais velho, pesso-
almente, administrava a grande pro-
dução de café, sob sua supervisão.  
Conhecendo nossa história e seus 
personagens, saberemos homena-
geá-los por aquilo que realizaram, 
ultrapassando nossas fronteiras. 
Falta aqui uma memória concre-
ta e significativa de nossa história 
com o título de “Barão de Ataliba 
Nogueira”. E faltam muitas outras 
também!!!

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Seu nome deve ser lembrado em Jaguariúna 

João Rodrigues*

No último texto do ano de 2021, 
segundo ano convivendo com pan-
demia da Covid-19 onde nos úl-
timos meses nos deparamos com 
uma nova variante a Ômicron e 
somos lembrados a cuidar do vírus 
da Gripe Influenza, a inflação que 
antes era de 1 dígito chega nova-
mente aos 2, dólar quase chegando 
aos R$6, valor do combustível nas 
alturas, em alguns locais gasolina 
chegando a R$7, cerveja antes r$7, 
agora R$12, à R$16, auxilio emer-
gencial para o povo sofrido de R$ 
400,00, até minha casquinha do 
MC, que cheguei a pagar R$2, no 
início da pandemia, agora que estou 
aqui em Gramado vejo cobrarem 
R$5, enfim, nesta retrospectiva de 
alguns números que acompanho de 
perto, me deixam bem preocupado, 
pois algo que pensava ter ficado no 
passado, que era os aumentos abu-
sivos de preços, estão de volta, em 
contrapartida o salário do trabalha-
dor está lá em baixo, pois as em-
presas se aproveitaram de uma mu-
dança de lei temporária de redução 
de salário na pandemia, e até agora 
não voltaram, e parecem não perce-
ber o quanto isto tem afetado a vida 
do trabalhador, então é o momen-
to de sentarmos a mesa novamente 
e revermos as atitudes que iremos 
tomar, para que a normalidade se 
estabeleça novamente, e podem ter 
certeza não serão com a maioria dos 
políticos que temos, visto que eles 

votaram este mês, mesmo saben-
do dos números acima e de muitos 
outros, a favor de benesses para os 
mesmos, como emendas secretas, 
aumento absurdo do fundo partidá-
rio e eleitoral, e nada de cortar na 
carne como tem feito a nossa gente 
durante toda a pandemia, por isto 
é muito importante que em 2022, 
você vote consciente e com a razão 
e não com o coração e sem deixar 
se influenciar pelo sentimento do 
“nós contra eles”, pois o futuro do 
País está em suas mãos.

O Líder precisa ter uma visão 
de futuro, principalmente quando 
o cenário atual nos impõe barreiras 
onde muitas delas não dependem 
de decisão dele expressamente para 
que ocorram as mudanças, mas ele 
pode ser um agente fundamental na 
transição desta fase ruim, para uma 
fase de esperança e de sucesso.

Como líder empresarial você 
precisa nestes últimos dias do ano, 
ver a retrospectiva, porém deve 
construir o cenário para os próxi-
mos anos, e aqui vou dar as minhas 
sugestões para que possamos avan-
çar e saímos na frente em relação a 
concorrência.

TURISMO DE NEGÓCIOS 
- Cada vez que viajo fico mais 
encantado e vejo a enorme opor-
tunidade que Jaguariúna e o Cir-
cuito das Águas Paulista, tem de 
ter um produto ou serviço de va-
lor agregado incrível, este final de 

ano estou no Sul do País, e vejam 
algo simples que ocorre por aqui: 
primeiro é preciso ter o pensamen-
to sistêmico, somos uma região, 
ao invés de se pensar unicamen-
te como cidade, os acontecimen-
tos ocorrem na região e o turista, 
nem ao menos fica pensando se é 
na cidade a ou b que o evento vai 
ocorrer, pois como é na região, 
ele apenas se desloca para os lo-
cais, passando de cidade em cida-
de, sem perceber, vejam: Fui fazer 
um passeio de dia inteiro, saindo 
logo às 6:30 da manhã com retor-
no às 19h30 (noite), e sabe qual 
foi este roteiro, vejam: Uma Van 
pegou turistas em Hotéis e pousa-
das de Gramado/Canela, depois os 
transferiu para um ônibus maior 
que os aguardava em outro ponto, 
trajeto inicial Caxias do Sul, pri-
meira parada logo às 08h45 numa 
Vinícola, onde se conhece as par-
reiras de uva,  produção de vinho, 
degusta-se vinhos, cachaça, quei-
jos e salames locais, e já se inicia 
o movimento de compra, segunda 
parada uma Fábrica de Malhas em 
Bento Gonçalves, onde apresen-
ta-se um vídeo sobre a Marca da 
Empresa, qual seu propósito, vi-
são, valor e sua preocupação a ní-
vel de sustentabilidade, adentra-se 
a fábrica e conhece o processo de 
fabricação, e claro mais compras, 
terceira parada oportunidade de 
saber sobre a Cultura local atra-

vés de uma apresentação teatral 
e mais compras, próxima parada 
almoço num rodízio de massas e 
carnes numa Cantina, em seguida 
passeio de MARIA FUMAÇA, de 
uns 20 km, saindo de Bento Gon-
çalves sentido a Garibaldi e Carlos 
Barbosa, no trajeto vários Shows 
e degustação de produtos típicos, 
e para completar visita a Loja de 
Experiência da Tramontina, e mais 
compras. Como podem ver isto 
é o Turismo de negócios que im-
pacta a economia, deixa o turista 
feliz e satisfeito, e agrega a ele co-
nhecimento sobre nossa região e o 
quanto são lindas nossas empresas, 
além de lhe proporcionar o contato 
com a cultura local.

TURISMO DE EXPERIÊN-
CIA, este é um outro ponto que 
ao meu ver precisamos implantar 
em nossas cidades, pois isto agre-
ga muito valor a nossos produtos 
e serviços, e paramos de vender 
apenas comodities. Isto ocorrerá 
se forem criados negócios temá-
ticos, um lugar acolhedor, onde o 
visitante possa interagir com seu 
negócio, com sua gente, e levar 
para casa a sensação de prazer 
e de quero mais que seu negócio 
proporcionou a ela, tenho escrito e 
falado muito sobre isto, vou desta-
car alguns como: PIQUENIQUE, 
imagina você vender este produto, 
onde a pessoa possa estar à fren-
te de um lago, num pomar, vendo 

o pôr do sol, numa fazenda, etc, e 
você fornece a família a cesta de 
piquenique, imaginou isto? Na 
Argentina isto me impressionou 
há anos e agora vejo isto aqui no 
Sul, atrair milhares de pessoas, ou-
tra coisa incrível que vou até citar 
nomes para procurarem é o Hector 
e o Cara de Mau, dois locais onde 
se serve um rodizio de pizza que 
custa mais de R$ 200,00 por pes-
soa e tem que comprar antes pois 
tem fila de espera, e o que tem de 
incrível? A TEMÁTICA do Local, 
onde personagens interagem, po-
cket show, garçons que se transfor-
mam em artistas, algo bem legal e 
que deixa uma sensação gostosa na 
pessoa que visitou o local.

Pensando diferente e com Visão 
para o Futuro, e sem precisar in-
ventar a roda, mas se aproveitando 
de oportunidades que já temos no 
mercado, podemos fazer da nossa 
cidade e região um local diferente, 
minha esperança é que em 2022, 
os líderes de nossas principais em-
presas nos permitam conversar e 
levar ideias muito simples e que 
farão com que a MARCA deles 
seja tatuada no coração de cada ci-
dadão de nossa Região, do Brasil e 
do Mundo.

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

Retrospectiva e visão de futuro 
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Destaque

Um ano além dos desafios: 
Jaguariúna imuniza contra 

Covid, recebe prêmios e 
alavanca setor econômico

Ano foi marcado pelo avanço da vacinação, diminuição do número de casos 
e morte em decorrência da Covid, chegada de novas empresas e prêmios

IVAIR OLIVEIRA

Desafios, dificuldades e 
obstáculos. O ano de 2021 
foi marcado por muitos 
deles, e, para superá-los 
foi preciso muita fé, deter-
minação e capacidade de 
realizar cada vez mais.

Em Jaguariúna, plane-
jamento, responsabilidade 
e transparência foram fun-
damentais para que ações e 
projetos de interesse públi-
co nas mais diferentes áre-
as fossem realizados em 

benefício da população. 
A afirmação é do prefeito 
Gustavo Reis, que relem-
bra os diferentes prêmios 
que atestaram o esforço e 
dedicação na implantação 
de projetos e políticas pú-

blicas para o aumento da 
qualidade de vida da popu-
lação local.

“Mais uma vez Jaguari-
úna foi eleita a Cidade mais 
Inteligente e Conectada do 
País. Ganhamos também 

pela 1ª vez o programa 
Parcerias Municipais, pro-
movido pelo Governo do 
Estado para reconhecer os 
municípios que mais in-
vestem em boas práticas. 
Em 2022 iremos avançar 

ainda mais”, comemora o 
chefe do executivo.

Para o ano que se inicia, 
Gustavo revela que novos 
investimentos serão reali-
zados nas mais diferentes 
áreas. “Continuaremos 

Portal de Jaguariúna 
na rotatória de 
entrada da cidade, na 
rodovia João Beira

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Destaque
a trabalhar com serieda-
de, entusiasmo e bastante 
vontade de fazer cada vez 
mais para elevar o e bem-
-estar e a qualidade de vida 
da nossa população”.

Os resultados positi-
vos também estiveram no 
setor de desenvolvimento 
econômico, por exemplo, 
onde a Prefeitura traba-
lhou de maneira integra-
da e firme para minimizar 
os impactos negativos da 
pandemia que ainda asso-
laram o ano. Reflexo disso 
foi a conquista de um im-
portante prêmio, inclusive 
pela capacidade de incen-
tivar a chegada de novos 
investimentos, geração de 
empregos e a qualificação 
da mão de obra local.

O Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, Lúcio 
Tomaziello, afirma que o 
trabalho é contínuo, ainda 
mais no que diz respei-
to a antecipação de novas 
demandas. “Por exemplo, 
quando o supermercado 
Antonelli anunciou sua 
vinda nos já começamos a 
ofertar cursos de caixa, es-
toquista, repositor, enfim 
tudo que o novo empreen-
dimento iria precisar para 
entrar em funcionamento. 
Todas as entrevistas foram 
feitas no nosso Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) e assim conse-
guimos contatar mais de 
250 empregos para a cida-
de. Aliás, todas as empre-

sas que se instalam na nos-
sa cidade são muito bem 
recebidas e procuramos 
dar a elas toda assistência 
possível em todas as áreas 
ao alcance do serviço pú-
blico”, explica.

E apesar das dificulda-
des enfrentadas ao longo 
dos quase dois anos de 
pandemia do coronavírus, 
os empresários de Jagua-
riúna estão otimistas para 
2022 e pretendem ampliar 
os investimentos e contra-
tar mais trabalhadores. É o 
que mostra a Pesquisa de 
Crescimento Econômico 
de Jaguariúna, realizada 
pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Desenvolvimen-
to Econômico, em parceria 
com o Grupo UniEduk. 

Segundo o levantamen-
to – que ouviu 102 em-
presários do comércio de 
Jaguariúna –, 80% das em-
presas entrevistadas se dis-
seram otimistas para 2022 
e 85,7% projetam aumento 
de faturamento no próxi-
mo ano. Cerca de 70% dos 
entrevistados pretendem 
ampliar seus negócios em 
2022, sendo que 28% de-
monstram propensão a in-
vestir em infraestrutura. 

Vacinação
Entre os desafios e con-

quistas em diversas áreas, 
a guerra contra o coro-
navírus continuou sendo 
a prioridade da gestão 
Gustavo Reis. “Atuamos 
fortemente para que toda 

a nossa população tives-
se acesso à vacina contra 
a Covid-19. Executamos 
ações diversas com o obje-
tivo de garantir a proteção 
e o bem-estar dos morado-
res de Jaguariúna das mais 
diferentes idades”, afirma 
o prefeito.

Segundo dados da Se-
cretaria de Saúde, durante 
o ano, março foi marcado 
como o pico da pandemia 
no município, com total 
de 938 casos. Após o mês 
de junho houve diminui-
ção crescente no número 
de casos confirmados. De 
junho para julho a queda 
foi de 49,4%. Essa queda 
pode ser explicada pelo 
avanço na campanha de 

vacinação contra Covid. 
No mês de junho foram 

aplicadas 11.508 doses, 
em comparação com em 
torno de 6.000 doses apli-
cadas em maio. Nos meses 
seguintes, a vacinação foi 
se intensificando e os im-
pactos vão sendo observa-
dos conforme o aumento 
da cobertura vacinal.

Em novembro, apenas 
42 casos. Esse foi o mês 
com menor número de ca-
sos desde maio de 2020, 
no início da pandemia.

“Mas, a pandemia ain-
da não acabou. Ainda 
precisamos ter cautela. É 
importante lembrar que 
as vacinas não previnem 
a transmissão, mas sim 

o desenvolvimento para 
a doença grave e morte. 
Pode ser que com a nova 
variante a infecção pela 
Ômicron seja mais leve, 
mas não podemos descui-
dar. Tudo ainda é muito 
novo para podermos afir-
mar algo. Já enfrentamos 
outras variantes e podemos 
ainda passar por outras. A 
principal questão é que a 
nova variante vem para di-
zer que não acabou nada 
ainda. Torcemos para que 
esse dia chegue, mas não 
podemos baixar a guarda”, 
alerta a secretária munici-
pal, Maria do Carmo Peli-
são Oliveira.

Neste momento, a Or-
ganização Mundial de 

Saúde (OMS) orienta o 
aguardo de mais dados so-
bre a Ômicron. Em janei-
ro a prioridade global será 
vacinar quem não foi vaci-
nado ainda. Jaguariúna já 
iniciou essa ação.

Logo no primeiro mês 
de 2022 há muitos pla-
nos de desenvolver novas 
ações para alcançar um ín-
dice ainda maior de vaci-
nados no município, além 
de projetos em outras áre-
as, como o prefeito Gusta-
vo afirma. Que os planos 
para Jaguariúna se concre-
tizem e que toda a popula-
ção tenha um ano próspe-
ro, de saúde e conquistas. 

Feliz 2022.

Obrigado à amiga e vice-prefeita, 
Rita Bergamasco, pelo apoio 
incondicional e a parceria. Agradeço 
também a Câmara de Vereadores 
pelo trabalho integrado e o diálogo 
permanente. Minha gratidão também 
aos secretários municipais e suas 
respectivas equipes de colaboradores. 
Juntos trabalhamos muito para uma 
Jaguariúna cada vez melhor

Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis

“

“

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Prefeitura não realiza queima de fogos no Ano Novo

Reforço na frota: Prefeitura 
recebe cinco novos veículos para 
serviços em diferentes áreas

A multa, segundo o Código, pode chegar a 10 salários mínimos

 Artur Nogueira

 Holambra

6
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Carro em que homem e mulher estavam bateu de frente ao invadir a contramão da Rodovia Adhemar Pereira de Barros

A Prefeitura de Artur 
Nogueira não realiza a tra-
dicional queima de fogos 
da virada do ano na orla 
do Balneário Municipal 
e nem outra festividade 
similar como show piro-
técnico sem ruídos. A me-
dida tem caráter preventi-
vo, além de desestimular 
eventos capazes de gerar 
grandes aglomerações e 
desordem pública. 

De acordo com o Có-
digo de Posturas do mu-
nicípio, no Artigo 103 
parágrafo V, é expressa-
mente proibido perturbar 
o sossego público com 
ruídos ou sons excessivos 
ou evitáveis, tais como: 
os de morteiros, bombas 
e demais fogos ruidosos, 
tanto no perímetro urbano 
como em distâncias sufi-
cientes para perturbar o 

sossego público da cidade 
e povoações. 

Além disso, no arti-
go 254 do referido docu-
mento, também é citada 
a proibição da queima de 
fogos de artifício, bom-
bas, busca-pés, morteiros 
e outros fogos perigosos 
nos logradouros públicos 
ou em janelas e portas que 
deitarem para os mesmos 
logradouros.  

O secretário de Cultu-
ra, Renato Carlini, apre-
senta outras justificativas. 
“Animais, idosos, autistas 
são algumas das pesso-
as que mais sofrem com 
a queima de fogos já que 
têm hipersensibilidade 
sensorial. Pensando nisso 
também, a Administração 
optou por não fazer even-
tos que causem perturba-
ção e resultem em trans-

tornos irreparáveis aos 
moradores”, frisa.

Além disso, Carlini 
afirma que os fogos de 
artifícios com estampidos 
contribuem com a polui-
ção ambiental e devem ser 
banidos. 

Reunião pacífica
A Administração Muni-

cipal ressalta que a Consti-
tuição Federal permite toda 

e qualquer forma de reunião 
pacífica. “Encontros feitos 
em espaço público estão 
dentro da total legalidade. 
Porém, eventuais abusos dos 
participantes podem ser re-
primidos de acordo com as 
disposições legais cabíveis e 
dentro das possibilidades em 
termos de recursos humanos 
e materiais da GCM”, pon-
tua por meio da Assessoria 
de Comunicação.

A Prefeitura de Holam-
bra recebeu nos últimos 
dias do ano cinco novos 
veículos que reforçam a 
frota em três diferentes 
e importantes setores da 
administração. Entre eles 
estão dois Renault Duster 
Oroch, zero quilômetro, 
que são direcionados para 
o Departamento Munici-
pal de Promoção Social. 
Os automóveis, que cus-

taram R$191 mil, foram 
adquiridos com auxílio 
de verba obtida junto ao 
deputado estadual Ale-
xandre Pereira, no valor 
de R$150 mil.

A Saúde, por sua vez, 
passa a contar com um 
Renault Master Minibus 
Executive, também zero, 
doado pelo Governo do 
Estado, para o desloca-
mento de pacientes atendi-

dos em unidades de saúde 
de referência da região.

Os outros dois veícu-
los, modelo Fiat Duca-
to, foram adquiridos por 
R$446.700, no total. Eles 
são novos, têm capacida-
de para até 16 pessoas e 
serão utilizados pelo De-
partamento Municipal de 
Educação no transporte 
de alunos com necessida-
des especiais.

DIVULGAÇÃO

Veículos para três diferentes setores
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Bom Prato oferece almoço 
especial de Ano Novo em Campinas

 Campinas
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Amparo terá Sistema 
de Ensino do SESI, no 
ano que vem

Servidores das secretarias 
municipais de Meio Ambiente 
e de Serviços Urbanos 
recebem potes multiuso

 Amparo  Pedreira

O prefeito de Amparo, 
Carlos Alberto Martins 
assinou o contrato com o 
SESI, para a implantação 
do Sistema de Ensino, a 
partir de 2022.  Na cidade, 
mais de 4.600 alunos da 
Rede Municipal de 11 me-
ses a 10 anos serão benefi-
ciados com a parceria que 
acrescentará ainda mais 
conteúdo para a grade cur-
ricular. 

“A Prefeitura de Ampa-
ro, através da Secretaria de 

Educação investirá em tor-
no de R$184, por ano, por 
aluno. Um valor irrisório, 
perto do benefício para seu 
filho”, ressalta o prefeito 
de Amparo. 

Neste ano, a Prefeitura 
também investiu em com-
pra de novos computado-
res, notebooks para a pre-
paração das aulas e novos 
livros para as bibliotecas 
das escolas. O investimen-
to foi em torno de R$9 mi-
lhões.

MELHOR ATENDIMENTO,MELHOR ATENDIMENTO,
QUALIDADE E PREÇOSQUALIDADE E PREÇOS  

  ESPECIAIS!ESPECIAIS!

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

Sala 2 - Jd.Europa
Jaguariúna - SP

A Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento 
Social, por meio da Co-
ordenadoria de Seguran-
ça Alimentar e Nutricio-
nal (Cosan), elaborou 
um cardápio especial de 
Ano Novo a ser servido 
no dia 31 de dezembro 
na unidade do Bom Prato 

em Campinas, localizado 
na Avenida Morais Sales, 
384 – Centro.

O cardápio diferen-
ciado foi elaborado pela 
unidade do Bom Prato 
e traz lombo assado ao 
molho de abacaxi, faro-
fa de ano novo, salada 
francesa, além do tradi-

cional arroz com feijão, 
legumes e sobremesa. O 
cardápio pode sofrer al-
teração!

“O Bom Prato permi-
te acesso a refeições de 
qualidade por um preço 
acessível, o que torna o 
programa um dos maio-
res do mundo em segu-

rança alimentar. Com o 
almoço de Ano Novo, 
queremos demonstrar 
nosso carinho e respeito 
aos clientes do Bom Pra-
to e levar o afeto como 
mensagem na passagem 
do ano”, destaca a Secre-
tária de Estado de Desen-
volvimento Social, Célia 

Parnes.
Todos os clientes po-

derão se servir do al-
moço especial de Ano 
Novo, lembrando que 
as refeições começam a 
ser servidas às 10h30, 
preferencialmente para 
idosos, e a partir das 11h 
para o público em geral. 

Adultos pagam R$1,00 e 
crianças com até 6 anos 
têm a refeição gratuita, 
assim como a população 
em situação de rua, que 
devem apresentar o car-
tão com QR Code. As 
prefeituras são responsá-
veis pelo cadastramento 
e a entrega do cartão.

Estiveram com o Chefe do Executivo na assinatura do contrato a 
secretária de Educação, Alice Veríssimo, o secretário de Administração, 
Alcides Neto e o coordenador de relacionamento com a Indústria e 
Comunidade do SESI, José Rui Nogueira 

O cardápio vai contemplar o restaurante do programa com menu diferenciado no dia 31 de dezembro

O diretor da empresa 
Ercaplast, Gustavo Rosset-
ti, realizou nesta semana a 
doação de potes multiuso 
produzidos pela empresa 
de Pedreira, aos servidores 
das secretarias municipais 
de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente e 
de Serviços Urbanos.

Foram contemplados 
com os potes multiuso os 
funcionários que fazem 
parte das equipes de poda, 

roçagem, plantio, cole-
ta seletiva, coleta de lixo 
e varrição. “Em nome do 
prefeito Hamilton Bernar-
des Junior, do vice-prefeito 
Fábio Polidoro e de todos 
os servidores queremos 
agradecer aos diretores da 
Ercaplast pelo presente”, 
destacam os secretários 
municipais de Meio Am-
biente, Luciano Dalto de 
Godoi, e de Serviços Urba-
nos, Paschoal Loner. 

DIVULGAÇÃO

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

Mais quatro empresas assinam contrato  
de instalação no Distrito Industrial

Morungaba se mobiliza para ajudar moradores de Itapitanga (BA) e região

As obras da rede de esgoto e da linha de recalque que liga o Distrito à Estação de Tratamento foram essenciais 
para que a área do Distrito Industrial fosse finalmente regularizada e passasse a ser oficialmente ocupada

ACMC Têxtil também 
manifestaram expectati-
vas positivas em relação 
às futuras instalações da 
malharia no Distrito In-
dustrial. A empresa co-
meçou há pouco mais de 
um ano na cidade e hoje 
produz seus tecidos com 
uma equipe de 10 funcio-
nários. “Com a aquisição 
do terreno, pretendemos 
continuar crescendo ain-
da mais. Deveremos co-
meçar a construir nossa 
nova unidade por vol-
ta de março do ano que 

vem, logo após a aprova-
ção do projeto”, explica 
Adriano.

“Esta aquisição é uma 
necessidade, pretendía-
mos já há algum tempo 
ampliar nosso espaço e 
esta foi a ocasião certa 
para conseguirmos per-
manecer no município, 
onde a empresa foi fun-
dada há 15 anos. Atual-
mente temos cinco gal-
pões, quatro alugados 
em Morungaba e um em 
Itatiba, e conseguiremos 
enfim reuni-los em uma 

única área. Agradeço o 
empenho da prefeitura 
que foi muito valoroso ao 
proporcionar esta gran-
de oportunidade”, expli-
ca o empresário Adilson 
Vakashi Vieira.

As empresas têm 60 
dias, a partir da data da 
assinatura do contrato, 
para entregar o projeto da 
obra e o projeto ambien-
tal para o licenciamento 
dos órgãos responsáveis

As obras da rede de 
esgoto e da linha de re-
calque que liga o Distrito 

à Estação de Tratamento 
foram essenciais para que 
a área do Distrito Indus-
trial fosse finalmente re-
gularizada e passasse a 
ser oficialmente ocupada. 
“A instalação das empre-
sas no Distrito Industrial 
era um compromisso que 
havíamos assumido antes 
de nossa primeira gestão 
e que vem sendo honra-
do. Já são 7 empresas que 
participam de aquisições 
como esta”, explica o 
prefeito Marquinho.

A licitação na modali-

dade Concorrência Públi-
ca do Distrito Industrial 
consiste na seleção de 
interessados na aquisição 
da doação com encargos, 
para a construção e im-
plantação de empresas. 
As empresas que vierem 
a se instalar no município 
contam com diversos in-
centivos fiscais por meio 
do Programa de Apoio 
ao Investimento de Mo-
rungaba (Proinvest), que 
prevê isenções e reduções 
em impostos como IPTU, 
ISSQN, ICMS.

A Prefeitura de Morun-
gaba está mobilizando sua 
população para a campa-
nha de arrecadação em so-
lidariedade aos moradores 
de Itapitanga e região, no 
sul da Bahia, que sofreram 

com as fortes chuvas na 
véspera do Natal. Os de-
sabrigados estão sofrendo 
com a falta de água potá-
vel, comida, roupa entre 
outros itens essenciais. 

As estradas da região 

estão inacessíveis e as 
cidades estão isoladas. 
Grande parte dos morado-
res está desabrigada.

“Cerca de 500 pesso-
as de Itapitanga vieram 
morar em Morungaba ao 

longo das últimas déca-
das e algumas delas nos 
procuraram e relataram 
os problemas em sua ci-
dade natal, de modo que 
decidimos fazer esta mo-
bilização urgente”, expli-

ca o prefeito de Morun-
gaba Marco Antonio de 
Oliveira.

O ponto de arrecada-
ção é o Centro de Eventos 
de Morungaba que fica 
na Rua Fortunato Stella, 

61 – Centro. Podem ser 
doados: água mineral, 
alimentos não perecíveis, 
itens de higiene pessoal 
e de limpeza, roupas, col-
chões, móveis, máscaras e 
álcool em gel.

Autoridades reúnem-se com empresários para assinatura de contrato

O prefeito de Morunga-
ba, Marquinho Oliveira, e 
o diretor do Departamento 
de Planejamento, Marcel 
Assis Mendes de Oliveira, 
receberam representantes 
de quatro empresas para o 
ato de assinatura de con-
trato de instalação no Dis-
trito Industrial “Antonio 
Frare”. A Sam Plastic In-
dústria, representada por 
sua proprietária Francisca 
Chagas Alonso, assinou o 
contrato na quarta-feira, 
22. E as empresas Casa-
rano Marmoaria, ACMC 
Têxtil e LaminArts Solu-
ções em Aquecimento as-
sinaram seus contratos na 
manhã de quinta-feira, 23.

Os empresários Emer-
son Marciano da Silva e 
Lídia Stringari da Casara-
no Marmoaria explicaram 
que a expectativa com a 
aquisição dos terrenos é 
expandir os negócios e 
melhorar a logística, já que 
hoje a empresa tem dois 
galpões separados. “Há 
11 anos temos produzido, 
em Morungaba, peças de 
mármores e granitos. Hoje 
temos 14 funcionários e a 
perspectiva é ter um gal-
pão maior para podermos 
expandir, adquirir novos 
equipamentos e contratar 
mais funcionários. Aten-
demos a cidade e a região, 
mas nosso forte tem sido a 
capital e o Litoral, além de 
diversos clientes atendidos 
fora do Estado de São Pau-
lo. Estamos animados para 
construir logo no novo 
terreno porque vai melho-
rar muito nossa logística e 
também porque sairemos 
do aluguel”, explica o em-
presário Emerson.

Os empresários Adria-
no Chimenti Marques 
Costa e Ana Faccioni da 

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna

Fábrica de embalagens de Jaguariúna obtém certificação 
que impulsiona comércio com mundo islâmico

Indústria de embalagem para proteínas está entre as primeiras do segmento a 
receber a certificação que impulsiona comércio com o mundo islâmico

DIVULGAÇÃO

A Sealed Air, indústria 
líder em embalagens e so-
luções de proteção conhe-
cida por suas embalagens 
a vácuo da marca Cryovac, 
acaba de conquistar a Certi-
ficação Halal para sua fábri-
ca de Jaguariúna. Emitida 
pela Federação das Associa-
ções Muçulmanas do Brasil 
(FAMBRAS), esta certifica-
ção valida os procedimen-

tos exigidos e a utilização 
de matérias-primas autori-
zadas pelo Islamismo, tor-
nando assim seus produtos 
permitidos para o consumo 
de muçulmanos.

“O Brasil é um dos 
maiores exportadores de 
alimentos já certificados 
com Halal do mundo e 
este reconhecimento glo-
bal possibilita o acesso 

imediato da indústria bra-
sileira neste mercado, ga-
rantindo oportunidade de 
exportação para as empre-
sas certificadas”, comenta 
a Gerente de Qualidade da 
Sealed Air, Natália Pires.

As exportações de car-
ne bovina para os países 
árabes cresceram em 2021. 
De acordo com a Secreta-
ria de Comércio Exterior e 

Associação Brasileira das 
Indústrias Exportadoras de 
Carnes (Abiec), somente 
para os Emirados Árabes, 
o avanço foi de 15%, ape-
nas no primeiro semestre, 
A executiva explica que 
a certificação para o seg-
mento de embalagens não 
é obrigatória, mas uma 
forte tendência para todos 
os envolvidos na cadeia 

de alimentos. “Adquirir 
este certificado e o selo de 
garantia Halal de uma ins-
tituição com alto nível de 
confiança de importado-
res, governos, consumido-
res - e que é reconhecido 
globalmente - é um passo 
muito importante para ex-
pansão de fornecimento 
de embalagens aos nossos 
clientes que mantém pro-

cessos de exportação para 
países muçulmanos”, co-
menta Natália.

A certificação represen-
ta um importante avanço 
da Sealed Air no Brasil 
para atender as expecta-
tivas do mercado em que 
atua, garantindo embala-
gens seguras e com alto ní-
vel de qualidade para seus 
clientes em todo mundo.

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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Muitos consumido-
res diariamente estão 
sendo incomodados por 
empresas de cobranças, 
são ligações insistentes 
e agora até mesmo men-
sagens via WhatsApp. 
Essas empresas fazem de 
tudo para conseguir rece-
ber, mas, o consumidor 
tem que saber que pode 
bloquear essas ligações e 
tomar providencias para 
verificar se o débito real-
mente é exigível.

Neste artigo, você vai 
aprender como se proteger 
e quais providências tomar.

Faça o cadastro seu 
número no Serviço “Não 
Me Ligue”

Os consumidores pau-
listas que não desejam 
ser incomodados com 
ofertas de produtos e ser-
viços e com cobranças 
podem fazer a inscrição 
de até cinco linhas telefô-
nicas de sua titularidade 
(fixo ou celular) no site 
do Procon-SP. 

Após o 30º (trigési-
mo) dia da inscrição no 
cadastro, as empresas 
de telemarketing e for-
necedores de produtos 

ou serviços que utilizam 
este serviço não poderão 
fazer ligações ou enviar 
mensagens para esses nú-
meros.

Uma vez inscrito, o 
número de telefone per-
manecerá no cadastro 
por tempo indetermina-
do. O consumidor pode 
fazer a exclusão da li-
nha a qualquer momen-
to e também autorizar 
ligações de uma ou mais 
empresas das quais de-
seja receber ligações ou 
mensagens. A legislação 
não atinge empresas que 

pedem doações.

Qual o prazo para co-
brança de uma dívida?

O artigo 206, § 5º, in-
ciso I, do Código Civil,

Art. 206. Prescreve:
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de co-

brança de dívidas lí-
quidas constantes de 
instrumento público ou 
particular;

Assim, o prazo para 
que sejam tomadas as 
providências pelo credor 
quanto as cobranças do 
débito são de 05 anos, 
transcorrido o prazo é 
ilegal qualquer meio de 
cobrança judicial.

Caso o consumidor 
comece a receber men-
sagens e ligações de 
cobrança de um débito 
que não reconhece, deve 
imediatamente exigir 
que a empresa forneça 
todos os documentos que 
comprovem a existência 
do débito.

Daí o consumidor 
deve se atentar as seguin-
tes orientações:

- Verifique se já pas-
saram 05 (cinco) anos da 
data do vencimento.

HIPÓTESE 1 – 
DÉBITO NÃO 
PRESCRITO 

Se ainda estiver no 
prazo de cobrança solici-
te documentos que com-
provem a origem do dé-
bito e caso não reconheça 
o mesmo, o consumidor 
deve procurar o Procon 
e abrir uma reclamação 
requerendo a inexigibili-
dade do débito.

HIPÓTESE 1 – 
DÉBITO PRESCRITO 

Ainda que o consumi-
dor reconheça a dívida é 

ilegal e abusiva a cobran-
ça do débito.

Não existe dívida per-
petua! Assim, se a dívida 
está prescrita o credor 
não pode mais cobrar o 
débito judicialmente. E 
se mesmo tomando todas 
as providências o con-
sumidor continua sendo 
constrangido, deve re-
querer a intervenção do 
Poder Judiciário.

Fica aqui o meu escla-
recimento sobre o tema. 
Um feliz 2022.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

A dívida prescreve com o passar do tempo e 
não pode ser eternamente cobrada 

Direitos e deveres

Direitos
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Nas densas florestas 
tropicais de Serra Leoa, 
os cientistas encontra-
ram uma espécie de café 
não vista na natureza há 
décadas, uma planta que 
dizem que pode ajudar a 
garantir o futuro do va-
lioso produto, que está 
ameaçado pela mudança 
climática . Pesquisadores 
disseram segunda-feira 
que a espécie Coffea ste-
nophylla tolera tempera-
turas mais altas melhor 
que a variedade Arábica 
(que responde por 56% 
da produção mundial) e 
o Robusta (que contribui 
com 43%). Stenophylla, 
eles acrescentaram, pro-
vou ter um sabor supe-
rior, semelhante ao Ará-
bica. O botânico Aaron 
Davis, que liderou o es-
tudo publicado na Nature 
Plants, observou que o 
Stenophylla foi cultiva-
do em partes da África 
Ocidental e foi exportado 
para a Europa até o iní-
cio de 1900, antes de ser 
abandonado como cultu-

ra após a introdução do 
Robusta.

O sabor do café ará-
bica é considerado su-
perior e seus preços são 
superiores aos do robus-
ta, que é usado principal-
mente para café solúvel 
e blends. Mas o Arábica 
tem resistência limitada 
às mudanças climáticas, 
e pesquisas mostram que 
sua produção global pode 
cair pelo menos 50% em 
meados do século.

Stenophylla cresce a 
uma temperatura média 

anual de 24,9ºC, 1,9ºC 
mais alta do que o café 
Robusta e até 6,8ºC mais 
alta do que o Arábica, 
observaram os pesquisa-
dores. A redescoberta de 
Stenophylla, Davis disse, 
pode ajudar a “se pre-
parar para o futuro” de 
uma indústria que apóia 
as economias de vários 
países tropicais e fornece 
sustento para mais de 100 
milhões de cafeicultores. 
Embora se conheçam 124 
espécies de café, as varie-
dades Arábica e Robusta 

representam 99% do con-
sumo.

“A ideia é que o Ste-
nophylla poderia ser usa-
do, com o mínimo de do-
mesticação, como um café 
de alto valor para os agri-
cultores de climas mais 
quentes”, disse Davis, 
chefe de pesquisa de café 
do Royal Kew Botanical 
Gardens da Grã-Bretanha.

“No longo prazo, o 
(café) Stenophylla nos 
fornece um recurso im-
portante para o cultivo 
de uma nova geração de 
cafeeiros resistentes às 
intempéries, pois tem 
ótimo sabor e tolerância 
ao calor. Se os relatos 
históricos de resistência 
à ferrugem (…) e tole-
rância à seca estiverem 
corretos, isso representa-
ria outro ativo útil para o 
beneficiamento do café ”, 
acrescentou Davis.

A ferrugem da folha é 
uma doença fúngica que 
tem devastado as lavou-
ras de café na América do 
Sul e Central.

O estudo incluiu ava-
liações de sabor envol-
vendo 18 especialistas em 
degustação de café. Veri-
ficou-se que Stenophylla 
tem um perfil de sabor 
complexo, com doçura 
natural, acidez médio-al-
ta, frutado e bom “corpo” 
como se sente na boca. Em 
dezembro de 2018, Davis 
e os co-autores do estudo 
Jeremy Haggar da Uni-
versidade de Greenwich 
e o especialista em desen-
volvimento de café Daniel 
Sarmu procuraram por 
Stenophylla na natureza. 
Inicialmente, eles viram 
uma única fábrica no cen-
tro de Serra Leoa. A cerca 
de 140 quilômetros de dis-
tância, no sudeste de Ser-
ra Leoa, eles encontraram 
uma população saudável 
de Stenophylla selvagem. 
“Ambos os lugares eram 
densas florestas tropicais, 
mas Stenophylla tende a 
crescer em áreas mais se-
cas e abertas – cumes, en-
costas e áreas rochosas”, 
disse Davis.

Stenophylla não era 
encontrada na natureza 
em Serra Leoa desde 1954 
e não tinha sido detectada 
desde os anos 1980 em 
nenhum lugar da Costa do 
Marfim, disse o botânico. 
Davis disse que a varie-
dade está ameaçada de 
extinção em meio ao des-
matamento em grande es-
cala nos três países onde 
se sabe que cresce na na-
tureza: Serra Leoa, Guiné 
e Costa do Marfim.

Ao contrário do fruto 
vermelho e ocasionalmen-
te amarelo das plantas Ará-
bica e Robusta, o fruto da 
Stenophylla é de cor preta 
profunda. Os grãos de café 
estão dentro da fruta.

FONTE: REUTERS – Will 
Dunham em Washington; relató-
rio adicional de Stuart McDill em 
Londres

Contato:
Carlos Rosin
Eng. Agronômo 
ECOFARM 
AGROAMBIENTAL
(19) 99363-8210

Coffea stenophylla: espécie redescoberta 
promete garantir o futuro do café

https://mariaditasenepol.com.br/


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

1º de janeiro de 2022agronegócio

Cap. Aramil - Navio 

Fantasmagorico

Fortinite
Nesta quarta-feira, 29, a 

Epic Games desabilitou o 
login do jogo, por jogado-
res relatarem instabilidade. 
A suspensão atingiu os con-
soles e PCs. De acordo com 
o site que monitora quedas 
e instabilidades DownDe-
tector, afirmou que o pro-
blema começou por voltas 
das 13:00, pelo horário de 
Brasília e o problema já foi 
resolvido para todos os con-
soles e PC.

Tomb Rider
Pela Epic Games Store, 

é possível adquirir toda a 
nova trilogia da Lara Croft 
que são: Tomb Rider, Rise 
of Tomb Rider e Shadow 
of Tomb Rider. Os jogos 
poderão ser adquiridos até 
o dia 6 de janeiro e depois 
que o download for feito os 
jogos passam a ser do joga-
dor, sem a necessidade de 

comprá-los após o termino 
do período.

PS Plus
Para os assinantes do 

serviço em janeiro  estarão 
de graça Dirt 5, persona 5 
Strike e Deep Rock Galatic.

God of War – Ragnarök
Muito ainda se especula, 

de quando os jogadores po-
derão colocar as mãos nas 
novas, e aparentemente a 
ultima, aventura de Kratos 
e Atreus na região protegi-
da pelos deuses nórdicos. 
Visto que a classificação 
etária já foi disponibilizada 
e God of War – Ragnarök 
terá a classificação etária de 
18 anos, o que pode indicar 
que o lançamento está pró-
ximo.

A todos os leitores da 
Gazeta Regional Cap. Ara-
mil deseja um ano novo 
próspero e até o ano que 
vem.

Últimas noticias dos games

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”.

A Reforma da Pre-
vidência está em vigor 
desde o dia 13/11/2019. 
Para alguns segurados 
que já estavam perto de 
se aposentar, a nova lei 
previdenciária instituiu 
algumas Regras de Tran-
sição.

Estas regras são feitas 
para que os segurados 
não sejam pegos de “sur-
presa” com a nova lei.

E é por isso que os re-
quisitos para se aposen-
tar vão sendo alterados 
de forma gradativa ao 
passar dos anos.

 
PRINCINPAIS 
ALTERAÇÕES NAS 
APOSENTADORIAS 
PARA 2022

1. Regra de Transição 
da Aposentadoria por 
Idade

Esta regra é desti-
nada para os segurados 
que possuem uma idade 
avançada e pouco tem-
po de recolhimento ao 
INSS.

Para ter direito a se 
aposentar em 2022 nes-
ta Regra de Transição, é 
preciso que você cumpra 
os seguintes requisitos:
Mulheres – aumenta 
em seis meses a idade 
exigida

61 anos e 6 meses de 
idade;
15 anos de tempo de 
contribuição

Homens – nada muda
65 anos de idade;
15 anos de tempo de 
contribuição.

A regra de transição 
prevê o aumento de seis 
meses na idade da mu-
lher, a cada ano até que 
seja atingida a idade 
mínima de 62 anos de 
idade, ou seja, para se 
aposentar em 2023, as 
mulheres precisarão de 
62 anos de idade (regra 
definitiva).

2. Regra de Transição 
da Aposentadoria por 
Pontos

A Aposentadoria por 
Pontos é uma modalida-
de da Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição e 
é paga aos segurados que 
alcançarem certa pontua-
ção (soma da idade com 
tempo de recolhimento à 
Previdência Social).

No ano de 2022, você 
precisará cumprir os se-
guintes requisitos para 
ter direito a esta aposen-
tadoria:
Homens
35 anos de tempo de 

contribuição;
99 pontos (soma da sua 
idade e seu tempo de 
contribuição).

Mulheres
30 anos de tempo de 
contribuição;
89 pontos (soma da sua 
idade e seu tempo de 
contribuição).

Nessa espécie de apo-
sentadoria, a pontuação é 
também gradual ao pas-
sar dos anos, fixando-se 
como regra definitiva 
105 pontos para os ho-
mens (em 2028) e 100 
pontos para as mulheres 
(em 2033).

3. Regra de Transição 
da Idade Progressiva 
(idade mínima)

É uma das Regras de 
Transição da Aposenta-
doria por Tempo de Con-
tribuição e foi extinta 
com a Reforma, ficando 
somente estas Regras 
para que os segurados 
que estivessem perto de 
se aposentar na modali-
dade não sejam injusti-
çados.

Nesta Regra, além de 
você precisar cumprir o 
mínimo de recolhimen-
to da Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição 

(35/30 anos), você deve 
ter uma idade mínima 
(que vai aumentando 
gradualmente ao passar 
dos anos).

No ano de 2022, para 
você se aposentar na 
Regra de Transição da 
Idade Progressiva, você 
precisará cumprir os se-
guintes requisitos:
Homens
35 anos de tempo de 
contribuição;
62 anos e 6 meses de 
idade.

Mulheres
30 anos de tempo de 
contribuição;
57 anos e 6 meses de 
idade.

O requisito de tempo 
da idade mínima para 
os segurados aumentará 
6 meses por ano até que 
seja atingida a idade mí-
nima de 65 (homem) ou 
62 (mulher) anos de ida-
de (regra definitiva que a 
Reforma instituiu).

Orientação:  Faça as 
contas e veja quanto tem-
po de contribuição você 
tem. Após isso, veja em 
quais Regras você se en-
caixa e qual será o valor 
do benefício para cada 
uma delas. Na dúvida, 
consulte um especialista.

A reforma da Previdência 
e as Regras de Transição

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

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

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

Prof. Julio do 
Vadu

Guarani FC é campeão da 1ª Copa Renato de 
Futebol de base – Sub 13

Guarani fc irá realizar avaliações técnicas em Morungaba para 
garotos nascidos em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Esportes

Os integrantes da co-
missão técnica responsá-
veis pelas categorias de 
base do Guarani FC en-
tram de férias após dispu-
tar cinco competições em 
2021, conquistar 4 títulos, 
1 vice campeonato e enca-
minhar onze atletas de 14 
anos para o estádio Brinco 
de Ouro em Campinas que 
irão disputar o campeona-
to paulista sub 15 no pró-

ximo 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, com-
prometimento, profissio-
nalismo, aos atletas, seus 
respectivos familiares e a 
todos os nossos colabo-
radores que acreditaram 
nesse projeto grandioso. 
Aos amigos Wendel Fran-
co Penteado, Gustavo Ro-
solen, Robson Fonseca, 
Kauê Galhardo, Carlos 

Alexandre, Guilherme Ta-
dashi, Márcio Giovanelli, 
Rogério Guedes, Renato 
Pé Mucho e João Pedro 
Giovanelli nossos sinceros 
agradecimentos. O retorno 
das atividades em Morun-
gaba está marcado para o 
dia 11 de janeiro, onde os 
atletas passam por avalia-
ções físicas em seguida 
recomeçam os trabalhos 
com bola. Importante lem-

brar que em 2022 o pro-
jeto base Guarani contará 
com 130 garotos de 10 a 
14 anos que irão disputar 
várias competições, entre 
elas o União Cup, o Inte-
rior Cup, o Campeonato 
Paulista e a Copa Flori-
pa em Florianópols (SC). 
Maiores informações; (11) 
99966-1222 Julio, (11) 
99920-7052 Carlão, (11) 
99810-6819 Wendel, (19) 

99846-4138 Robson,(19) 
99801-0816 Kauê e Már-
cio (11) 97167-0872.

No final de semana a 
equipe sub 13 do Guarani 
FC sagrou-se campeã da 
primeira edição da Copa 
Renato de Futebol de 
Base organizada pela di-
retoria do Buenópolis FC. 
Na oportunidade, além do 
bugre, participaram do 
quadrangular as equipes 
do Itapevi FC, AD Tauba-
té e São Bernardo / Itati-
ba EC. 

Para chegar a final a 
equipe alvi verde sofreu 
para passar pela boa equi-

pe do Itapevi e após em-
patar em 1 a 1 no tempo 
normal, a equipe bugrina 
venceu nos pênaltis por 4 
a 2, com destaque para o 
goleiro Henzo que defen-
deu duas cobranças. Já o 
São Bernardo venceu o 
AD Taubaté por 2 a 0 na 
semi final. 

No jogo decisivo a tar-
de entre Guarani e São 
Bernardo, prevaleceu o 
equilíbrio e a estrela de 
Kauã Mineiro, que pra-
ticamente decidiu o jogo 

nos minutos finais com 
um bélo e indefensa-
vel gol. Além do título 
de campeão, o Guarani 
FC teve o meio campista 
Kauã Mineiro como arti-
lheiro (3 gols) e o goleiro 
Henzo como melhor go-
leiro. Importante registrar 
que o atleta Pedro Braga 
do São Bernardo / Itatiba 
EC também foi um dos 
artilheiros marcando três 
gols no quadrangular, sen-
do dois nas semi finais e 
um na final.

Copa foi realizada pela diretoria do Buenópolis FC

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

Guarani FC campeão
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET
Festa de Ano Novo, fogos de 
artifício e pets não combinam

Os fogos de artifício 
sempre são um transtorno 
para nossos amigos duran-
te as festividades de fim de 
ano, apesar de na grande 
parte do território brasilei-
ro ser proibido!!! Mas, in-
felizmente eles ainda exis-
tem e nós tutores ficamos 
apreensivos junto com eles. 

Isso ocorre porque a 
audição de nossos pets é 4 
vezes mais sensível que hu-

manos e levam os pets a te-
rem transtornos obsessivos 
de medo (convulsão), para-
das cardíacas, surdez, tre-
medeiras. E, devido a isso 
seus reflexos naturais são 
buscar colo de seu dono e 
ou se esconder e pular cer-
cas etc., que podem levar a 
acidente com feridas.

O primeiro cuidado a se 
tomar é a necessidade de 
seus tutores estarem com 

seus animais neste momen-
to, em seu colo de preferên-
cia para que eles se sintam 
seguros e protegidos. 

Se possível, é indicado 
ao tutor manter seus pets 
em locais fechados que 
abafe o som externo, e que 
dentro do local possa ter 
um som de televisão e ou 
rádio para distrair e ajudar 
a abafar o som externo. 

Atividades de entrete-

nimento pet podem ajudar 
neste momento como brin-
quedos com petiscos, ossos 
etc. Para casos em que não 
se resolva com dicas pa-
liativas, deve-se procurar 
o médico veterinário para 
uso de medicações calman-
tes e assim seu pet tenha 
mais conforto durante a 
passagem de ano.

Feliz 2022!!!! Nos ve-
mos na próxima edição. 

DIVULGAÇÃO

Fogos de artifícios podem levar seu pet a óbito. Entenda o porquê e com protegê-los 

https://mariaditasenepol.com.br/
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E chegamos na primeira coluna de 2022 e hoje vamos falar de gratidão. 
O ano de 2021 foi muito difícil, porém com muito aprendizado. Apenas o fato de che-
gar até aqui já é algo gratificante.
Vamos aproveitar o dia de hoje para agradecer pela vida e as pessoas próximas, va-
mos nos encher de alegria e esperança que esse ano de 2022 será esplendido e cheio 
de realizações!
A equipe Paula Savioli deseja a todos vocês um próspero e feliz ano novo!

Vitória Savioli 

Vem comigo

2022!
Anote os seus objetivos, resolva os assuntos pendentes e célebre o 

ciclo que se inicia!
São 365 dias, 365 novas oportunidades.
Faça valer cada minuto. Esqueça a procrastinação, abandone as 

desculpas.
Faça amizade com o esforço, leve alegria para casa, e case com a 

constância!
Tenha ambição com os seus planos. 
2022 é o ano das realizações!
Não pare até que viva a vida que quer. 
Quem você foi, quem você é e quem você será, são três pessoas 

diferentes.
Boa sorte!

Gabriel Lira

365 novas oportunidades Réveillon 



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

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

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 

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:

REINALDO DONIZETTI DE SOUZA LOURENÇO e RITA DE CÁSSIA 
EUGENIO. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, solteiro, nascido em 
CACONDE, SP, no dia 11 de março de 1985, residente e domiciliado na Rua 
Rizzoni, Nº 176, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filho de SE-
BASTIÃO DONIZETTI LOURENÇO e de SÍLVIA DONIZETTI DE SOUZA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em SÃO PAULO, 
SP, no dia 26 de novembro de 1976, residente e domiciliada na Rua Rizzoni, Nº 
176, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filha de PEDRO EUGE-
NIO e de FRANCISCA CLEMENTINO EUGENIO. 

DANIEL SANTOS DE JESUS e ALDENIR SOUZA SILVA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, operador de produção, solteiro, nascido em SANTA INÊS, BA, 
no dia 24 de fevereiro de 1996, residente e domiciliado na Rua Mauro Apareci-
do Rosa, Nº 55, Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filho de LIDIO LIMA DE 
JESUS e de MARIA FERNANDES DOS SANTOS DE JESUS. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, balconista, solteira, nascida em VITÓRIA DO MEARIM, 
MA, no dia 19 de julho de 1985, residente e domiciliada na Estrada Judite dos 
Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de RAI-
MUNDO SOUZA DA SILVA e de MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SILVA. 

TIMÓTEO SANTOS DE JESUS e MARIA DE FATIMA BRITO DE MES-
QUITA. Ele, de nacionalidade Brasileira, trabalhador rural, solteiro, nascido em 
SANTA INÊS, BA, no dia 22 de agosto de 1993, residente e domiciliado na 
Rua Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de LIDIO LIMA 
DE JESUS e de MARIA FERNANDES DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, do lar, solteira, nascida em PIRAPEMAS, MA, no dia 09 de maio 
de 1986, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de ANTONIO CONCEIÇÃO DE MESQUITA e de MARIA 
DE FATIMA BRITO. 

IVAN ASTOLFI NETO e CAROLINA MAGAZONI DOS REIS. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, marceneiro, divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, no 
dia 17 de dezembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Regente Feijó, Nº 
300, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filho de IVAN ASTOLFI JUNIOR e 
de ANGELA MARIA DE ALMEIDA ASTOLFI. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, professora de teatro, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 26 
de novembro de 1987, residente e domiciliada na Rua Regente Feijó, Nº 300, 
Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUÍS ANTONIO DOS REIS e de 
ISABEL CRISTINA FERRARI MAGAZONI DOS REIS. 

LEONARDO CÉSAR ORNAGHI e FABIANA CÁSSIA DE MATOS. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em KALORÉ, PR, no 
dia 29 de dezembro de 1993, residente e domiciliado na Rua Nair Peternella 
Brancalhone, Nº 106, Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUIS 
NATALINO ORNAGHI e de LEONICE MARQUEZIN ORNAGHI. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, vendedora autônoma, solteira, nascida em AMPARO, 
SP, no dia 29 de maio de 1995, residente e domiciliada na Rua Nair Peternella 
Brancalhone, Nº 106, Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, SP, filha de SERGIO 
MOREIRA DE MATOS e de LUCINEIA REGINA LEONARDI DE MATOS. 

MANOEL DE NOVAES e MARIA DO ROSÁRIO COSTA MENDES. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, ferramenteiro aposentado, viúvo, nascido em ITA-
PECERICA DA SERRA, SP, no dia 29 de outubro de 1955, residente e domi-
ciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de CLAUDIONOR RIBEIRO DE NOVAES e de MARIA DE LOURDES 
FERRAZ. Ela, de nacionalidade Brasileira, líder de produção, solteira, nascida 
em ANAJATUBA, MA, no dia 01 de outubro de 1979, residente e domiciliada 
na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOÃO DE DEUS MENDES e de MARIA MADALENA COSTA. 

CARLOS DANIEL RODRIGUES BARROS e FRANCIDALVA SANTOS 
DO NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, ajudante de motorista, 
divorciado, nascido em CRATO, CE, no dia 12 de outubro de 1985, residente 
e domiciliado na Rua Pitangueira, Nº 61, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de ANTONIO BARROS e de FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de limpeza, divorciada, nascida em 
SÃO MATEUS DO MARANHÃO, MA, no dia 03 de agosto de 1980, residente 
e domiciliada na Rua Pitangueira, Nº 61, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de FRANCISCO VERICIO DO NASCIMENTO e de MARIA DAS DO-
RES CAMILO DOS SANTOS. 

JONAS HENRIQUE CAMARGO DOS SANTOS e SABRINA COELHO DE 
JESUS. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de produção, solteiro, nasci-
do em ITAPIRA, SP, no dia 10 de abril de 1998, residente e domiciliado na Rua 
Sérgio Andrieti, Nº 106, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
SIDNEI CELESTINO DOS SANTOS e de CRISTIANE RENATA CAMAR-
GO. Ela, de nacionalidade Brasileira, atendente, solteira, nascida em PIRAPE-
MAS, MA, no dia 02 de setembro de 2003, residente e domiciliada na Rua 
Sérgio Andrieti, Nº 106, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ARMANDO COSTA DE JESUS e de FABIOLA SOUSA COELHO. 

NELSON DONIZETE DE LIMA e ANTONIA NEVES DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, motorista, divorciado, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 12 de fevereiro de 1961, residente e domiciliado na Rua Renato Corte 
Real, Nº 49, Jardim Botânico, JAGUARIÚNA, SP, filho de PEDRO DE LIMA e 
de OLGA PEREIRA DE LIMA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, soltei-
ra, nascida em MONTE SANTO, BA, no dia 05 de novembro de 1985, residente 
e domiciliada na Rua Renato Corte Real, Nº 49, Jardim Botânico, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de JOÃO BARBOSA DA SILVA e de ISABEL NEVES DA 
SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 29 de dezembro de 2021.

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

