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Natal Iluminado entrega moto 
sorteada no dia 08 de janeiro

Prefeitura de Holambra investe mais de R$1,4 milhão para 
estruturar retomada das aulas na rede municipal

Morungaba é a 3ª cidade brasileira que mais exportou 
vestuário esportivo em 2021

Prefeitura de Jaguariúna abre 
solicitação de vagas em creche 

No dia 18 de janeiro 
aconteceu a entrega de 
uma moto zero quilôme-
tros em Jaguariúna. A 

ação foi fruto da promo-
ção Natal Iluminado, que 
foi realizada pelo projeto 
Jaguariúna de Mãos Da-

das. O projeto foi criado 
pela empresária Edilaine 
Alves, CEO da empresa 
Eip Cred.          Página 5

A secretaria de edu-
cação da Prefeitura de 
Jaguariúna abre na ter-
ça-feira, dia 1º de feve-

reiro, as inscrições para 
solicitação de vagas em 
todas as creches muni-
cipais. Os interessados 

devem fazer a solicitação 
até o dia 28 de fevereiro. 

Página 9

A rede municipal de ensino 
de Jaguariúna vai iniciar o ano 
letivo na próxima quarta-feira, 
02. As aulas serão 100% pre-
senciais nas escolas municipais, 
tanto na educação infantil quan-
to no fundamental 1 e 2. 

“Todos os protocolos de se-
gurança sanitária serão obser-
vados dentro das unidades de 
ensino, com o uso obrigatório 
de máscaras por alunos, pro-
fessores e demais funcionários 
das unidades escolares, além 
do distanciamento social e uso 
de álcool em gel. Dessa forma, 
os pais podem ficar tranquilos 
quanto a levar seus filhos para 
nossas escolas”, afirma a secre-
tária de Educação de Jaguariú-
na, Cristina Catão.                    

Página 4

Jaguariúna inicia ano letivo na rede 
municipal no dia 02 de fevereiro
As aulas 
serão 100% 
presenciais 
nas escolas 
municipais

Rodrigo Garcia anuncia liberação de novo trecho do Anel Viário Magalhães Teixeira

DIVULGAÇÃO IVAIR OLIVEIRA

IVAIR OLIVEIRA

Todos os protocolos de segurança sanitária serão observados dentro das unidades de ensino

Página 4

Moto entregue no dia 18 para ganhador da promoção Natal Iluminado Os interessados devem fazer a solicitação até o dia 28 de fevereiro

Página 6 Página 8
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Priorizar a reabertura segura das 
escolas e garantir o direito de crian-
ças e adolescentes à educação são 
ações essenciais. Essa reabertura 
deve ocorrer com segurança, preser-
vando a saúde de crianças, adoles-
centes, profissionais da educação e 
das famílias de todos. 

Com o tempo, teremos mais evi-
dências sobre as consequências do 
fechamento das escolas e os impac-
tos no bem-estar e na aprendizagem 

de estudantes. Por ora, já se torna 
evidente que quanto mais tempo 
crianças e adolescentes permanece-
rem fora da escola, menor a probabi-
lidade de retornarem, o que acontece 
especialmente nas famílias em situa-
ção de maior vulnerabilidade.

O momento requer que as crianças 
sejam vacinadas, pois a campanha de 
vacinação está a todo vapor. Vacinas 
salvam vidas e possibilitam a apren-
dizagem segura dentro das escolas.
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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*

Maria Luppi era filha de Pio 
Luppi e de Carolina Polli, natu-
ral de Verona, Itália. Nascida em 
1876. Imigraram em 1887 para o 
Brasil. Seu pai era hábil pedreiro 
e estabeleceu-se na capital, São 
Paulo, com os filhos Plínio, Ma-
ria e Clotilde Laura. Os filhos: 
Escola e Trabalho ajudando os 
pais. Maria trabalhou na fábrica 
de fósforos “Fiat Lux”. Conheceu 
Tranquilo Frachetta, imigrante 
italiano, família de sapateiros. Ca-
saram-se em 1892.  Nesta época o 
casal procurou o interior onde pu-
desse ter mais êxito na sua profis-
são de sapateiro. Vieram para Pe-
dreira. Ali nasceram as primeiras 
filhas: Aída (1894), Rina (1897) 
e Antonieta (1899). O sapateiro 
não obteve o sucesso esperado 
e continuou em busca de suces-
so com sua profissão. Em 1899, 
mudaram-se para o Distrito de 
Paz de Jaguary. Aqui conseguiu o 
progresso esperado e o casal teve 

mais seis filhos: Thereza (1902- 
faleceu solteira), José (1904- fale-
ceu moço), Laura (1906), Clotilde 
(Zenaide, 1909), Idalina (1911), 
Carolina (Tila- 1914). Porém, 
logo, em 1916, grave enfermidade 
atingiu o chefe da casa.  Na épo-
ca havia muita dificuldade para 
aquele tratamento. O sapateiro re-
torna ao país de origem, buscando 
sua cura.  Não conseguiu retornar. 
Faleceu em 15 de abril de 1923, 
em Veneza. A Sra. Maria Luppi 
Frachetta, viúva, com numerosa 
prole, figura humana, simples e 
humilde excelente caráter, condu-
ta ilibada enfrentou bravamente 
seus desafios. Com sua fé cristã 
inabalável, não esmoreceu. Lan-
çou mão de sua força de trabalho, 
auxiliada pelas virtuosas filhas, 
não demorou a tornar-se uma in-
vejável quituteira que, de forma 
caseira, produzia deliciosas for-
nadas de doces, dos mais varia-
dos sabores. No forno de tijolos, 

a lenha, assava seus bolos, pães e 
doces para serem comercializados 
na porta de sua casa, bem como 
na Praça da Matriz e na velha Es-
tação Ferroviária da Rua de Bai-
xo, da pequena Vila de Jaguary. 
Os passageiros ansiavam passar 
por Jaguary para comprar rápi-
do, através das janelas dos trens, 
os mais saborosos doces que co-
nheciam.  A doceira com as filhas 
provaram que nada resiste ao tra-
balho, esperança, amor a Deus e 
ao próximo. Assim Ela viu pros-
perar seu negócio e adquiriu  uma 
sede própria para a sua residência 
e doceria, na antiga Rua Floriano 
Peixoto, hoje, chamada Alfredo 
Engler em 1931 por 7.000$000 
(sete contos de réis).  Esta doce-
ria tornou-se famoso ponto das 
melhores queijadinhas, bomboca-
dos, quindins, bolos, rapadurinhas 
de leite, e muitos doces de época.  
As filhas : 1-Aída casou-se com 
Emílio Bergamasco. 2--Rina ca-

sou-se com Antônio Bergamasco. 
3-Antonieta, com Narciso Poltro-
niéri. 4- Laura, com Hermelindo 
Poltroniéri, 5- Zenaide, com Al-
fredo Chiavegato. 6- Carolina,-
com Armando Tozzi.7- Idalina 
faleceu solteira.  A Sra. Maria 
Luppi Frachetta, faleceu em 1954. 
Seus dotes culinários continuam 
com suas novas gerações com as 
roscas, bolos e doces inigualá-
veis. Assim como a caridade que 
acolhia a todos os desamparados 
e necessitados passou aos netos, 
através de suas filhas e cami-
nha... Um logradouro público foi 
dado em sua homenagem no Lo-
teamento Santa Úrsula, em 2013: 
“Rua Maria Luppi Frachetta.” Seu 
negócio teve continuidade com a 
filha viúva, Rina e a filha solteira, 
Idalina. Continuou famoso pelos 
doces. Um sobrinho, Prof. Mário 
Bergamasco, fazia-lhes compa-
nhia e com elas trabalhou no co-
nhecido e procurado “Bar da Fra-

chetta” até os idos de 1960. Com 
o falecimento dessas duas irmãs, 
por volta dos anos 1980, ali tor-
nou-se não menos famosa e pro-
curada “Doceria Tia Irene”, com 
sua competência e trabalho fez 
juz ao ponto da Sra. Maria Luppi 
Frachetta (Noninha) e das suas 
tias Rina e Idalina. Hoje, neste 
exato ponto, o bisneto Flávio Ber-
gamasco, mantém fina loja de rou-
pas masculinas. A história de uma 
cidade é a somatória da história de 
seus habitantes. Jaguariúna flores-
ceu com a força e trabalho de seu 
povo. Os jaguariunenses de nasci-
mento ou por adoção têm  o dever 
de preservar e divulgar a história 
de nossa terra. Esta pesquisa foi 
colaboração de Carlos José Tozzi, 
amigo da Casa da Memória Padre 
Gomes. 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Família Frachetta – Uma família pioneira

João Rodrigues*

Nesta semana vou contar um 
pouco dos meus três anos à fren-
te da presidência da Associação 
Comercial e Industrial de Jagua-
riúna, para que por meio deste 
CASE e como nossa diretoria está 
conduzindo este mandato, e que 
se possa extrair um benchmarking 
para a liderança empresarial nas 
entidades, cooperativas, associa-
ções, poder público e o mundo 
empresarial que é o nosso FOCO 
principal, e a quem de forma legal 
o representamos por meio do as-
sociativismo. 

Quando fui convidado ao final 
de 2018, pelo presidente em exer-
cício da ACIJ Sr. Airton Pelles, 
para participar de uma chapa e até 
liderar a mesma para as eleições 
da Associação, que ocorreriam em 
31/01/2019, confesso que refutei, 
pois eu 2 anos antes, tinha resol-
vido me aposentar de minha pró-
pria empresa de Software, após 
25 anos, a JRS COMPUTAÇÃO, 
e para isto criei um Conselho 
Gestor, e na nova hierarquia da 
empresa, me tornei conselheiro, 
não pensava em assumir tamanha 
responsabilidade, porém depois 
de horas e horas de conversa, e fa-
lando com minha esposa Regina, 
com meu conselheiro e amigo Sr. 

Manoel Azevedo, resolvi aceitar 
esta missão, e fui escolher pesso-
as do mundo empresarial, que co-
nhecia e que tinham habilidades 
distintas, e eram associados há 
mais de 2 anos da ACIJ, para que 
compusessem a chapa ATITUDE, 
e fiquei muito feliz, pois consegui 
reunir em poucas horas, 12 nomes 
para compor nossa chapa, tive que 
trocar 2 vice-presidentes escolhi-
dos e que já haviam aceitado, de-
vido ao Estatuto da Entidade, po-
rém na conversa com os mesmos, 
informei a eles o meu plano, e 
claro os ouvi, sobre o que poderí-
amos melhorar na Entidade, para 
darmos uma energia nova, pois as 
mudanças que o mundo vem so-
frendo, também estavam afetando 
o associativismo, e por isto prepa-
ramos um Plano de Ação a ser im-
plantado nos 4 anos de mandato, 
solicitei a pessoas que confiavam 
na minha liderança, que dessem 
depoimentos apoiando nossa cha-
pa, e fui apresentando durante 10 
dias os membros de nossa direto-
ria, e quem havia avalizado nossa 
chapa, uma verdade ELEIÇÃO, 
porém para minha surpresa, não 
houve chapa concorrente e no dia 
31 de Janeiro de 2019, em assem-
bléia, fomos aclamados, e já no 

dia 01 de Fevereiro de 2019, assu-
mimos nosso mandato, e tomamos 
ciência da situação e dos desafios 
que teríamos pela frente.

Confesso que me assustei no 
começo, até porque saia de uma 
MPE, onde eu tomava as deci-
sões rapidamente e as coisas já 
aconteciam, e agora estava num 
mundo regido por uma direto-
ria, dar esclarecimentos, solici-
tar aprovação, tanto da diretoria, 
como dos associados, o que torna 
a decisão mais lenta, ter que se re-
lacionar com o poder público em 
suas várias esferas, organizações 
governamentais, uma rede de re-
lacionamento muito diferente do 
que vivenciei nos meus 40 anos 
de vida profissional, porém novi-
dade, desafios é o que me move 
como líder empreendedor, e claro 
não via a hora de colocar em prá-
tica o plano de ação.

Por ter que seguir normas e re-
gras do estatuto, novos atores do 
setor público, etc, tive que respi-
rar várias vezes e replanejar mui-
tas estratégias que já tinha formu-
lado, para que pudesse ter êxito 
no planejamento da diretoria. E 
aí a experiência de liderança em-
presarial me ajudou bastante, pois 
ela tem a premissa de construir 

pontes, fortalecer o networking, 
ajudar, ajudar e ajudar a resolver 
problemas, deixar o ego de lado, 
e sempre se colocar á disposição, 
dirimir dúvidas, apontar cami-
nhos, e mostrar a visão do futuro 
para os empreendedores locais e 
da região, bem como informar aos 
mesmos como isto seria alcança-
do, para que todos unidos, cami-
nhássemos para a mesma direção. 
Fico feliz hoje depois de 3 anos, 
ver que sementes que foram plan-
tadas em 2019, começam a apa-
recer brotos, e não tenho dúvida 
surgirão árvores frutíferas, com 
sombra, flores, e galhos fortes, 
capazes de ajudar a todos empre-
sários/empreendedores que esti-
verem juntos, e compartilho com 
vocês que o desenvolvimento de 
nossa associação, a cidade/região 
se dará pelo TURISMO DE NE-
GÓCIOS, e você cidadão ou turis-
ta que passa por aqui já começa a 
perceber a criação de espaços, de 
política pública (leis), que estão 
sendo direcionados para o desen-
volvimento social e econômico 
através do empreendedorismo e 
como ponto central o TURISMO, 
é só ver o nosso Portal, o Boule-
var, a nova área da Feart, o Peda-
linho, a Fazenda Barra (em breve 

um Centro de Convenções), novas 
licitações de áreas públicas, Fes-
tival Gastronômico, qualificação 
profissional, etc, ou seja, um am-
biente está sendo criado através 
de um Ecossistema de Inovação, 
para que isto seja algo de longo 
prazo e com raízes fortes, e vem ai 
o CIDADE LINDA, que em breve 
todos tomarão ciência, pois ain-
da estão sendo feitas as primeiras 
discussões, mas que é algo trans-
formador para a cidade.

No próximo texto, voltarei a 
falar um pouco mais destes 3 anos 
de mandato, porém queria lhes dar 
a boa notícia, e que estava no nos-
so Plano de Ação, dia 01/02/2022, 
iremos começar a construção de 
nossa SEDE DEFINITIVA da As-
sociação Comercial e Industrial 
de Jaguariúna, e gostaria que você 
Líder Empresarial, participe co-
nosco da construção desta história 
e marque o nome de sua empresa 
como BEMFEITOR, deixando um 
LEGADO por décadas para nossa 
cidade.

JUNTOS SOMOS FORTES!

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

Líder associativista
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Destaque

IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna inicia ano letivo na rede 
municipal no dia 02 de fevereiro 

Rodrigo Garcia anuncia liberação de novo 
trecho do Anel Viário Magalhães Teixeira

As aulas serão 100% presenciais nas escolas municipais

Todos os protocolos de segurança sanitária serão observados dentro das unidades de ensino

Reforço na segurança
Após pedido do prefeito 

de Jaguariúna, Gustavo Reis 
(MDB), ao Coronel Nery, 
da Força Tática da Polícia 
Militar (PM) da região de 
Campinas, foi realizada em 
Jaguariúna ação do Coman-
do do Policiamento do Inte-
rior (CPI-2). A operação foi 
conjunta com a PM local, 
liderada pelo Sub-Tenente 
Norder. “Estamos redobran-
do a atenção e intensificando 
o trabalho diário das cor-

porações de segurança para 
garantir a tranquilidade e o 
bem-estar da nossa popula-
ção”, disse o prefeito.

Agradecimento
Por falar no prefeito de 

Jaguariúna, ele fez questão 
de agradecer, pelas redes 
sociais, o apoio do depu-
tado federal Baleia Rossi e 
do deputado estadual Jorge 
Caruso na destinação de 
mais uma ambulância para 
Jaguariúna. “Temos vários 

bons exemplos disso, como 
a conquista do Castramó-
vel e todo apoio oferecido 
para a APAE. Fico feliz em 
compartilhar essa jornada 
na Prefeitura de Jaguariúna 
com pessoas de alto cali-
bre. Corretos, comprome-
tidos e justos!”, escreveu 
Gustavo Reis.

Vacinação
Devido à redução no re-

passe de doses da vacina pe-
diátrica da Pfizer, a Prefei-

tura de Jaguariúna, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, irá alterar a estraté-
gia de vacinação infantil. A 
partir desta quinta-feira, dia 
27 de janeiro, a imunização 
com essa vacina passou a 
ser feita exclusivamente 
na UBS Fontanella, apenas 
para crianças de 5 anos e 
para as imunossuprimidas. 
Segundo a secretária de 
Saúde de Jaguariúna, Maria 
do Carmo de Oliveira Peli-
são, nas UBSs 12 de Setem-

bro, Florianópolis, Nova 
Jaguariúna, Miguel Martini, 
Cruzeiro do Sul, Roseira de 
Cima e Roseira de Baixo 
será realizada a vacinação 
com a CoronaVac em todas 
as crianças de 6 a 11 anos 
(exceto as imunossuprimi-
das), que correspondem a 
85% do público infantil.

Tríplex arquivado
A Justiça do Distrito Fe-

deral arquivou o caso do trí-
plex do Guarujá, no litoral 

de São Paulo, envolvendo 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). A de-
cisão é da juíza Pollyanna 
Alves, da 12ª Vara Federal 
Criminal de Brasília. “O 
Supremo Tribunal Federal 
declarou a incompetência 
territorial do Juízo da Seção 
Judiciária do Paraná para o 
processo e julgamento das 
ações penais, oportunidade 
em que foi decretada a nu-
lidade de todos os atos deci-
sórios”, disse a juíza.

 Bastidores do poder

A rede municipal de 
ensino de Jaguariúna vai 
iniciar o ano letivo na pró-
xima quarta-feira, 02. As 
aulas serão 100% presen-
ciais nas escolas munici-
pais, tanto na educação 
infantil quanto no funda-
mental 1 e 2.

Nos Centros de Educa-
ção Infantil (CEIS) e no 
Centro de Educação de Jo-
vens e Adultos (CEJA), o 
retorno será no dia 02 de 
fevereiro com as ativida-
des normais. Já nas Emeis 
(escolas municipais de 
educação infantil) have-

rá Escola Aberta, no dia 
02, reunião de pais (duas 
horas de aula) no dia 03 e 
início das aulas normais a 
partir do dia 04. 

“Todos os protocolos 
de segurança sanitária se-
rão observados dentro das 
unidades de ensino, com o 

uso obrigatório de másca-
ras por alunos, professores 
e demais funcionários das 
unidades escolares, além 
do distanciamento social e 
uso de álcool em gel. Des-
sa forma, os pais podem fi-
car tranquilos quanto a le-
var seus filhos para nossas 

escolas”, afirma a secretá-
ria de Educação de Jagua-
riúna, Cristina Catão. 

A secretária também re-
força a importância da va-
cinação contra a Covid-19 
de todas as crianças de 5 a 
11 anos. “Todos os nossos 
professores e funcioná-

rios estão vacinados, mas 
é importante que também 
os alunos nessa faixa etá-
ria estejam devidamente 
imunizados conta a Covid 
para termos ainda mais se-
gurança no convívio esco-
lar ao longo do ano letivo”, 
completa Cristina Catão.

Na manhã desta sexta-
-feira, 28, o Vice-Gover-
nador de São Paulo, Ro-
drigo Garcia, anunciou 
a liberação do prolon-
gamento do Anel Viário 

Magalhães, de Campi-
nas, entre as rodovias dos 
Bandeirantes e Miguel 
Melhado Campos. A libe-
ração do trecho, a partir 
deste sábado às 7h, pro-

mete desafogar o tráfego 
no entroncamento das ro-
dovias dos Bandeirantes 
e Santos Dumont, crian-
do um novo acesso ao 
Aeroporto Internacional 

de Viracopos por meio da 
Rodovia Dom Pedro.

Rodrigo Garcia expli-
ca que o novo trecho vai 
garantir maior fluidez 
no tráfego no entronca-

mento das rodovias dos 
Bandeirantes e Santos 
Dumont, permitindo aos 
motoristas uma nova op-
ção de rota. O Vice-Go-
vernador garantiu tam-

bém que nas próximas 
semanas serão anuncia-
das novidades em rela-
ção à duplicação da Ro-
dovia Miguel Melhado 
Campos.
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Natal Iluminado entrega 
moto sorteada no dia 08 de janeiro

No dia 18 de janeiro 
aconteceu a entrega de 
uma moto zero quilôme-
tros em Jaguariúna. A ação 
foi fruto da promoção 
Natal Iluminado, que foi 
realizada pelo projeto Ja-
guariúna de Mãos Dadas. 
O projeto foi criado pela 
empresária Edilaine Alves, 
CEO da empresa Eip Cred.

O objetivo do Natal 
Iluminado foi promover 
um estímulo ao comér-
cio local por meio de 
uma promoção das ven-
das dentro do município. 
Contando com a partici-
pação de representantes 
de diversos membros do 
comércio jaguariunense, 
a ação, que foi realizada 
de forma independente de 
associações partidárias e 
políticas, foi um sucesso 
de adesões por parte do 
público que recebeu os 
cupons entregues ao reali-
zarem suas compras. 

O grande vencedor da 
premiação foi o consu-
midor Ronaldo, que re-
cebeu o seu cupom na 
hamburgueria F-Burger. 
O proprietário do estabe-
lecimento, o empresário 
Bruno Ataliro falou sobre 
a ação e a sensação de ter 
ganho 5.000,00 reais por 
ser o dono do estabeleci-
mento no qual o consumi-
dor ganhador da moto rea-
lizou sua compra. “Estava 
bem confiante, porém con-
fesso que depois que vi a 
quantidade de cupons 120 
mil cupons achei que seria 

meio difícil sair o nosso”, 
comenta. 

“Agradecemos mui-
to primeiramente a Deus 
por mais essa benção e 
agradecemos a vocês por 
esse projeto maravilhoso 
que além de ter aumenta-
do muitos nossos pedidos 
também tivemos essa opor-
tunidade de ser premiados. 
Eu e a Bruna estamos com 
projeto de ampliação da 
cozinha da nossa hambur-

gueria e ficamos na torci-
da. Fizemos um propósito 
com nosso senhor Jesus, 
que esse dinheiro seria in-
vestido totalmente nesse 
projeto”, conclui.

Além da moto também 
foram sorteados no dia 08 
uma lavadora e uma TV. O 
aparelho de televisão foi 
ganho por uma consumi-
dora da loja 2F Informáti-
ca e a lavadora ficou com 
uma consumidora da loja 

Paula Savioli. 
Idealizadora do projeto 

como um todo, Edilaine 
Alves também comemo-
rou o sucesso da iniciativa 
que nasceu em 2020 con-
tando com o apoio de ape-
nas alguns lojistas e que 
neste 2021 ano já atingiu o 
número de 120 mil cupons 
distribuídos. Segundo 
ela, um sinal positivo do 
crescimento do projeto 
também foi o número de 

incentivadores que parti-
ciparam patrocinando e 
concedendo prêmios para 
o evento que aumentou de 
forma significativa.

“Me senti realizada ao 
ver o crescimento de um 
projeto como este que bus-
ca o fortalecimento do co-
mércio e da economia em 
nossa cidade, a geração de 
emprego. Ao perceber os 
frutos que vem surgindo 
e a união da categoria em 

torno destas iniciativas de 
fomentar, percebo que há 
uma visão de crescimento 
e união em Jaguariúna”, 
afirma Edilaine. 

Mas Edilaine também 
revela que as expectativas 
da ação agora é mirar em 
novas estratégias para ga-
rantir o crescimento e o 
fortalecimento do comér-
cio da cidade ao longo de 
2022. Dentre estas ações 
que acontecerão neste ano 
está a promoção “Mulher 
empoderada”. A promoção 
realizará datas especiais 
sorteios que premiarão 
consumidores locais com 
prêmios no valor entre 
R$10 mil e que encerra o 
ano com uma grande pre-
miação ao sortear um car-
ro zero quilômetros. 

Confira abaixo algumas 
das datas em que acontece-
rão outras ações especiais 
organizadas pelo Jaguari-
úna de Mãos Dadas. Para 
concorrer basta comprar 
no comércio participante a 
partir de março.

1• ESPECIAL DIA DA 
MULHER 
2• ESPECIAL DIA DAS 
MÃES
3• ESPECIAL DIA DOS 
PAIS
4• ESPECIAL 
ANIVERSARIO DA 
CIDADE
5• ESPECIAL DIA DAS 
CRIANÇAS
6• ESPECIAL BLACK 
FRIDAY
7• ESPECIAL NATAL

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

5Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br – MTB 0092000/SP

Destaque

Novas promoções estão sendo idealizadas para o ano de 2022

Moto entregue no dia 18 para ganhador da promoção Natal Iluminado
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Prefeitura investe mais de R$1,4 milhão para 
estruturar retomada das aulas na rede municipal

 Holambra
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Região

As aulas na rede pública 
municipal de ensino come-
çam no dia 7 de fevereiro 
e o Departamento Munici-
pal de Educação prepara as 
unidades escolares para o 
retorno dos mais de 2.300 
estudantes matriculados 
em Holambra. Para isso, 
foram adquiridos, entre o 
fim do ano passado e iní-
cio deste, centenas de itens 
para garantir melhor estru-
tura física e pedagógica aos 
alunos. Um investimento 
de mais de R$1,4 milhão.

Dentre as aquisições es-
tão novos brinquedos para 
os parquinhos, materiais 
esportivos e de recreação, 
instrumentos musicais, ar-
tigos pedagógicos para a 
educação especial, material 
didático, mobiliário, apare-
lhos de ar-condicionado e 
dois veículos novos, mode-
lo Fiat Ducato, com capa-
cidade para até 16 pessoas. 
Eles serão utilizados para 
o transporte de alunos com 
necessidades especiais.

“Educação é nossa prio-
ridade. Sabemos que a am-
biência escolar interfere 
diretamente no processo 
de aprendizagem, estimu-

Prefeito acompanha o processo de preparação para a retomada das aulas 
DIVULGAÇÃO

lando alunos e professo-
res”, comenta o prefeito 
Fernando Capato, que 
esteve esta semana com 
o vice-prefeito Miguel 
Esperança e a diretora da 
pasta, Claudicir Picolo, 
nas creches Favo de Mel e 

Colmeia para acompanhar 
o processo de preparação 
para a retomada das aulas 
e conferir a chegada dos 
novos itens.

“Foram providenciados 
todos os materiais necessá-
rios para o funcionamento 

das atividades regulares 
durante o ano. Os itens dos 
parquinhos foram escolhi-
dos pensando não somente 
na recreação, mas sim no 
desenvolvimento psico-
motor dos alunos”, explica 
Claudicir.

No ano passado, a partir 
do retorno das aulas pre-
senciais, a merenda deixou 
de ser terceirizada e passou 
a ser realizada de maneira 
independente nas escolas. 
Para isso, cozinhas foram 
reformadas e equipamen-

tos como fogões, fornos 
de microondas e utensílios 
de uso básico foram com-
prados - investimentos que 
não compõem os R$1,4 
milhão aplicados em ma-
teriais entre dezembro de 
2021 e janeiro de 2022.



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

29 de janeiro de 2022

7

Região

Rede Municipal de Ensino inicia 
o ano letivo no dia 02 de fevereiro

 Pedreira

Neste momento não há a opção do ensino remoto na Rede Municipal de Pedreira
DIVULGAÇÃO

O início das aulas do 
ano letivo de 2022 da 
Rede Municipal de Ensi-
no de Pedreira tem início 
na quarta-feira, 02. Após 
planejamento e organi-
zação, as escolas estão 
aptas para os 200 dias 
letivos, com protocolos 
sanitários que visam evi-
tar a contaminação dos 
alunos e equipes pela Co-

vid-19 ou da gripe H3N2.
Levando em conside-

ração as formas de contá-
gio da Covid-19 e gripes 
em geral, há a necessi-
dade de manutenção das 
medidas de prevenção 
que já vinham sido toma-
das em 2021, incluindo 
aferição de temperatu-
ra na entrada da escola, 
disponibilidade de álcool 

em gel para higieniza-
ção das mãos e utilização 
de máscara por todos os 
funcionários, famílias e 
alunos. “Todos os servi-
dores municipais já rece-
beram pelo menos duas 
doses das vacinas contra 
a Covid-19 e as crianças 
também já estão sendo 
imunizadas, sendo assim, 
não haverá a opção do 

ensino remoto neste mo-
mento na Rede Municipal 
de Pedreira, a menos que 
o médico da criança ates-
te a necessidade”, explica 
o prefeito Hamilton Ber-
nardes Junior.

Para a secretária de 
Educação, Mariângela de 
Oliveira Rodrigues, este 
deve ser um ano de mui-
tos desafios, mas também 

de muitas conquistas. 
“Seguindo o protocolo 
de segurança contra o 
coronavírus, realizamos 
encontros com nossos 
professores e sentimos 
uma grande motivação 
para este ano. Nosso de-
sejo é que até o final do 
ano, nossas escolas sejam 
ambientes acolhedores, 
encantadores e claro, de 

muitas descobertas e tro-
ca de conhecimentos”, 
diz a secretária.

“Os professores das 
escolas municipais de 
Educação Infantil e de 
Ensino Fundamental já 
planejaram as ações a 
serem desenvolvidas, as 
escolas estão organizadas 
e prontas para receber os 
alunos”, finaliza. 

Protocolos sanitários serão adotados para o retorno
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Morungaba

Morungaba é a 3ª cidade brasileira que mais 
exportou vestuário esportivo em 2021

Prefeito em exercício visita obras 
de recuperação de estrada

Mesmo em período pandêmico, Morungaba teve aumento na produção e comercialização em seu 
território, gerando emprego e renda

No ano de 2021, Mo-
rungaba foi a terceira cida-
de do País em exportação 
de produtos classificados 
como “Fatos de treino para 
desporto, fatos-macacos e 
conjuntos de esqui, maiôs, 
biquinis, calções (shorts) 
e slips, de banho, de ma-
lha” - itens de vestuário 
esportivo, que totalizaram 
US$636.446 FOB (Free 
On Board). À frente de 
Morungaba, duas capitais: 
São Paulo e Rio de Janeiro.

O total de exportações 
das empresas do mu-

nicípio em 2021 foi de 
US$1.788.607 FOB. Os 
principais destinos dos 
produtos exportados pelas 
empresas de Morungaba 
foram Portugal, Argentina, 
Equador, Estados Unidos e 
Paraguai.

Não é a primeira vez 
que Morungaba se des-
taca neste cenário da ex-
portação. No primeiro se-
mestre de 2019 empresas 
do município exportaram 
US$1.006.018 FOB em 
itens de vestuário e insu-
mos para indústria farma-

cêutica. Entre janeiro e 
maio de 2020, Morunga-
ba foi a cidade do Brasil 
que mais exportou itens 
de vestuário esportivo - 
US$609.448 FOB neste 
período. 

Morungaba também foi 
a cidade do Brasil que mais 
exportou fios de fibras ar-
tificiais no 1º trimestre de 
2021, US$81.945 FOB, de 
janeiro a março. As infor-
mações foram obtidas no 
“Comex Stat”, um sistema 
para consultas e extração 
de dados do comércio ex-

terior brasileiro, disponi-
bilizado pelo Governo Fe-
deral.

O município vem se 
destacando cada vez mais 
nas exportações, com-
petindo com municípios 
bem maiores, refletindo 
na geração de emprego. 
“Os números demonstram 
que a produção industrial 
em Morungaba está em 
ascensão, atingindo inclu-
sive o mercado internacio-
nal”, comenta o diretor do 
Departamento de Plane-
jamento da Prefeitura de 

Morungaba, Marcel Assis 
Mendes de Oliveira.

Valor adicionado
O diretor Marcel acres-

centa que Morungaba é a 
quarta cidade da Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC) em crescimen-
to do valor adicionado para 
o ano de 2022, de acordo 
com informações da Se-
cretaria da Fazenda e Pla-
nejamento do Estado de 
São Paulo.  A participação 
de Morungaba na distri-
buição do ICMS aumentou 

4,29%, ficando atrás ape-
nas de Holambra, Pedreira 
e Santo Antônio de Posse. 
Considerando-se todos os 
Municípios do Estado de 
São Paulo, Morungaba fi-
cou na 222ª posição.

Para efeito de distribui-
ção do ICMS no ano de 
2022, a base de cálculo é 
o valor adicionado pelo se-
tor empresarial do Muni-
cípio no ano de 2020, que 
foi de R$408.188.346,00, 
superior ao valor adi-
cionado em 2019, de 
R$316.295.827,00.

O prefeito em exercício 
de Morungaba, Luis Fer-
nando Miguel, esteve nesta 
semana visitando as obras 
de recuperação funcional 
da estrada vicinal Benedi-
to Olegário Schiovatto, co-
nhecida como Estrada do 
Bairro dos Silvas que liga 
Morungaba a Bragança 
Paulista. As obras são exe-
cutadas pelo Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER).

O valor das obras é de 
R$21,2 milhões. A me-
lhoria desta estrada é um 
compromisso firmado no 
Plano de Governo da atu-
al gestão e deve beneficiar 
não somente o escoamento 
da produção agrícola local, 
como também fomentar o 
Turismo Gastronômico, o 
Turismo Rural e o Ciclotu-
rismo.

As atividades, resulta-
do das reivindicações do 

deputado estadual  Edmir 
Chedid (DEM), integram o 
Programa Novas Estradas 
Vicinais.

A manutenção e a re-
cuperação irão contemplar 
os 15,9 km de extensão da 
estrada vicinal entre o km 
101 da SP-360 (Rod. Eng. 
Constâncio Cintra – Ro-
dovia das Estâncias) e o 
km 39,2 da SP-063 (Rod. 
Alkindar Monteiro Jun-
queira).

As obras tiveram início pelos trechos com mais necessidades ainda em Bragança e estão avançando sentido 
Morungaba

DIVULGAÇÃO

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Unity
A Unity é um mo-

tor de jogos 3D de fácil 
atendimento, que pro-
porciona a criação de 
diversos gêneros. A em-
presa Unity Technology 
adquiriu a Ziva Dyna-
mics, está que é respon-
sável por criar persona-
gens mais realista como 
Senua’s da Saga  Hell-
Blade, Miles Morales, 
Games of Thrones  e 
Godzilla VS Kong. A 
Aquisição vai beneficiar 
os usuários com grande 
gama de ferramentas, 
para a criação dos seus 
próprios projetos.

Mortal Kombat
O filme mais visto 

da plataforma da HBO, 
vai ganhar uma conti-
nuação. A New Line vai 
tentar apostar na conti-
nuação e deixa aos cui-
dados de Jeremy Slater, 
que atualmente dirige 
Cavaleiro da lua.

PlayStation 5
Os usuários do con-

sole receberam uma 
atualização, que permi-
te através do aplicativo 
do PlayStation, receber 

fotos e vídeos automa-
ticamente,  para com-
partilhar em suas redes 
sociais.

Halo
A adaptação do jogo 

que esta sendo filmado, 
pela Paramont ganha 
seu primeiro pôster e 
o trailer vai ser exibi-
do amanhã. A série de 
Halo intercalará histó-
rias pessoais com ação, 
aventura e imagens ri-
cas de um futuro ima-
ginário, dramatizando o 
conflito épico do século 
26 entre humanidade e 
uma ameaça alienígena.

No elenco estão: 
Natascha Mcelhone 
(Ronim, O Show de 
Truman, Os Amores 
de Picasso...), Bokeem 
Woodbine (Ghostbus-
ters Afterlife, Troco em 
dobro, Face da Verda-
de...), Natasha Culzac 
(MIB: Homens de Pre-
to Internacional), Olive 
Gray (Dinheiro Sujo, 
Save Me, Rose, Rose: A 
Love Story...), Yerin Ha, 
Bentley Kalu (Morbius, 
Paranoica, Black OPS: 
Operação Secreta, Kill 
Command...) e Danny 

Sapani (Em Transe, Ear 
to Eye...) são alguns 
nomes que integram o 
elenco de Halo. Confira 
o pôster abaixo:

Horizon Forbidden 
West

Através das redes so-
ciais a equipe da Guer-
rilla Games anunciou 
que está na fase Gold, 
isso quer dizer, que o 
jogo terminou seu de-
senvolvimento está 
pronto para ser pren-
sado, este que também 
sofreu um adiamento, 
por dificuldades em de-
corrência da pandemia. 
Além disso, o diretor 
disse que a história será 
maior que seu anteces-
sor. Horizon Forbidden 
West chega para PlayS-
tation 4 e PlayStation 5 
dia 18 de fevereiro. 

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”.
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Jaguariúna

Prefeitura abre solicitação de vagas em creche 
O responsável pode efetuar somente uma inscrição na rede

A secretaria de educa-
ção da Prefeitura de Jagua-
riúna abre na terça-feira, 
dia 1º de fevereiro, as ins-
crições para solicitação de 
vagas em todas as creches 
municipais. Os interessa-
dos devem fazer a solici-
tação até o dia 28 de feve-
reiro.

Para a inscrição, é ne-
cessário que o responsável 
pela criança faça um agen-
damento prévio, por meio 
dos telefones disponibi-
lizados por cada unidade 
[Confira relação abaixo]. 
O horário de atendimento 
para os agendamentos será 
das 8h às 11h e das 13h às 
15h.

Segundo a secretaria de 
educação, o responsável 
pode efetuar somente uma 
inscrição na rede, dessa 
forma, a orientação é que 
todos se organizem com os 
documentos necessários e 
efetuem o agendamento 
em uma unidade mais pró-
xima à sua residência.

As vagas são divididas 

em berçário I (para crian-
ças nascidas de abril de 
2020 a dezembro de 2022), 
berçário II (para crianças 
nascidas de abril de 2019 a 
março de 2020) e maternal 
(para crianças nascidas de 
abril de 2018 a março de 
2019).

Telefones das Unidades
CEI “NASSIF” – 3867-
4364
CEI “Dona Cecília Nader 
Hossri” – 3837-4511
CEI “Jardim Sônia” – 
3867-5645
CEI “Guedes” – 3867-
0843
CEI “Profª. Ana Lúcia 
Marion” – 3837-2763
CEI “Profª. Elisa Poltro-
nieri Semeghini” – 3867-
5024
CEI “Profª.Lourdes Bac-
carelli de Souza” – 3837-
2579
CEI “Dona IK” – 3867-
2942
CEI “Profª. Maria do Car-
mo Rodrigues Martins” – 
3837-2260

CEI “Profª. Oscarlina Pi-
res Turato” – 3867-2877
CEI “Algodão Doce” – 
3937-4922
CEI “Dr. José Bonifácio 
Coutinho Nogueira” – 
3867-3946
CEI “Carrossel” – 3867-
3215
CEI “Maria Célia Nobili 
Cassiani” – 3837-1185
CEI “Therezinha Jesus 
Tozzi de Camargo” – 
3867-4867
CEI ‘Profª Deize Mabel 
Haite de Oliveira” – 3837-
1265

Programa Feira do Produtor Rural 
está com inscrições abertas

SOS Bahia, Minas Gerais e Goiás

6º Festival Dança Jaguary tem 
premiação em dinheiro

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria de Meio Ambiente, 
está com inscrições aber-
tas para o curso “Pro-
grama Feira do Produtor 
Rural”, desenvolvido em 
parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR). Os 
interessados em partici-
par devem se inscrever 
até o dia 08 de fevereiro 
pelo telefone (19) 3867-
3073. Para se matricular 
é necessário apresentar 
CNPJ de produtor rural e 
residir, preferencialmen-
te, em Jaguariúna.

De acordo com a Se-
cretaria, o curso é ofe-
recido uma vez por ano 
e estimula a produção 
agropecuária nas proprie-
dades do município. Com 
aulas práticas e teóricas, o 
programa ensina desde a 
construção dos stands da 
feira até a comercializa-
ção dos produtos.

As aulas serão reali-
zadas duas vezes por se-

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secreta-
ria Municipal de Turismo 
e Cultura, lançou nesta 
semana o edital e abriu as 
inscrições para o 6º Dan-
ça Jaguary – Festival de 
Dança de Jaguariúna, que 
acontece nos dias 12 e 13 
de fevereiro, às 19h, no Te-
atro Municipal Dona Ze-
naide e dará prêmio de R$1 
mil para o melhor grupo de 
cada dia de apresentação.

Segundo o edital, que foi 
publicado na edição do dia 
25 de janeiro da Imprensa 
Oficial, serão selecionadas 
até dez coreografias por dia 
de festival nos seguintes es-
tilos de dança: balé clássi-
co, dança contemporânea, 
jazz lírico, jazz dance, jazz 
musical, jazz walk, danças 
folclóricas, dança gospel, 
danças circulares, sapatea-
do, dança de salão, dança 
de rua, dança do ventre, 
dança country e dança tea-
tro e livre.

As inscrições já estão 
abertas e devem ser reali-
zadas exclusivamente pelo 

A Legião da Boa Von-
tade (LBV) abriu postos 
de arrecadação para rece-
ber doações em apoio às 
vítimas das fortes chuvas 
na Bahia, Minas Gerais, 
Goiás e Distrito Federal. 
Mais uma vez, a Instituição 
mobiliza a população para 
prestar socorro e diminuir 
os prejuízos das famílias 
desalojadas e desabrigadas, 
realizando sua Campanha 
LBV — SOS Calamidades. 

Em um momento emer-
gencial como este, toda a 
ajuda se faz necessária. A 
LBV, em colaboração com 
órgãos oficiais – Defesa 
Civil e Corpo de Bombei-

ros – solicita a doação dos 
seguintes itens:
O que doar:
— Arroz, feijão, óleo, café, 
açúcar, leite em pó, farinha 
de milho, farinha de man-
dioca, extrato de tomate, 
macarrão, fubá e sal.
— Escova de dente, creme 
dental, papel higiênico, 
água sanitária, sabão em 
barra, sabonete, detergente 
e desinfetante;

Postos de arrecadação
— São Paulo/SP: Av. Ru-
dge, 700, Bom Retiro em 
São Paulo/SP — Tel.: (11) 
3225-4500; 
— Lauro de Freitas/BA: 

Rua Prof. Teócrito Batista, 
s/n, Itinga — Tel.: (71) 
3288-6149. 
— Itabuna/BA: Rua Gi-
leno Amado, 135 - Caixa 
D´Água — Tel.: (73) 
3212-6242.
— Salvador/BA: Av. Porto 
dos Mastros, 19, Ribeira 
— Tel.: (71) 3312-0555. 
— Salvador/BA: Rua Odi-
lon Dórea, 676, Brotas — 
Tel.: (71) 3234-9314.
— Belo Horizonte/MG: 
Av. Cristiano Machado, 
10.691 — Planalto – Tel. 
(31) 3490-8101.
— Goiânia/GO: Rua Jamil 
Abraão, 645, Setor Rodo-
viário – Tel.: (62) 3531-

5000
— Anápolis/GO:  Av. 
Sócrates Diniz, 219, Santo 
André – Tel.: (62) 3313-
1034
— Inhumas/GO: Rua das 
Bandeiras, 246, Anhangue-
ra – Tel.: (62) 3511-2094
— Brasília/DF: SGAS 
915, Lote 74 — Tel. (61) 
3410-6015.

Entrega de doações em 
Belo Horizonte/MG
A LBV fará a entrega de 
mais de 13 mil quilos de 
doações entre água mineral 
e alimentos não perecíveis 
para a Defesa Civil de MG 
para atender as cidades 

atingidas pelas chuvas no 
Estado mineiro.

— Doações em dinheiro:

Site: www.lbv.org
Pix oficial da LBV: pix@
lbv.org.br

Contas bancárias
Bradesco: Agência: 0292-5 
— C/C: 92830-5
Itaú: Agência: 0237 — 
C/C: 73700-2
Banco do Brasil: Agência: 
3344-8 — C/C: 205010-2 
Caixa Econômica Federal: 
Agência: 1231 — opera-
ção: 003 — C/C: 100-0
Santander: Agência: 0239 

— C/C: 13.002754-6

Até o momento, foram 
entregues mais de 53 to-
neladas de doações, dentre 
elas, cestas de alimentos 
não perecíveis e kits de hi-
giene pessoal e limpeza à 
população que sofre com 
as enchentes nos Estados 
da Bahia, de Minas Gerais 
e de Goiás. 

Ajude e faça parte des-
sa força-tarefa para enviar 
a assistência humanitária 
aos que mais necessitam. 
Acompanhe a entrega das 
doações acessando o perfil 
@lbvbrasil no instagram e 
no facebook.

Os interessados devem fazer a solicitação até o dia 28 de fevereiro

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br – MTB 0092000/SP

IVAIR OLIVEIRA

e-mail producaocultura@
jaguariuna.sp.gov.br, até o 
dia 7 de fevereiro. “Con-
siderando a quantidade 
limitada de dez vagas por 
dia de apresentação, as 
inscrições serão aceitas 
até o preenchimento das 
vagas disponíveis por dia, 
deste modo podendo a Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura encerrar as inscrições 
assim que houver o preen-
chimento das vagas, que 
deverá ocorrer por ordem 
de recebimento da inscri-
ção”, diz o edital.

“Durante a pandemia, 
as atividades culturais, 

incluindo as academias 
de dança, sofreram um 
impacto imediato, fican-
do muito tempo fechadas. 
Agora com a retomada, to-
mando todos os cuidados 
necessários, não podería-
mos deixar de incentivar 
essas atividades, com coe-
rência e responsabilidade, 
para que esses grupos pos-
sam também sobreviver. 
Com isso, também tra-
zemos qualidade de vida 
para a população”, explica 
a secretária de Turismo 
e Cultura de Jaguariúna, 
Maria das Graças Hansen 
Albaran Santos.

mana na sede do departa-
mento de agropecuária e 
meio ambiente. Ao final 
das aulas, os alunos esta-
rão aptos a venderem seus 
produtos na Feira do Pro-
dutor Rural de Jaguariúna.

Segundo a titular da 
pasta do meio ambiente e 
vice-prefeita, Rita Berga-
masco, a importância de 
os produtores fazerem o 

curso é que os consumido-
res terão garantia da qua-
lidade dos produtos, sabe-
rão a origem do que estão 
consumindo e como tudo 
foi manuseado. “Quanto 
mais produtores interes-
sados em vender seus pro-
dutos na feira, mais cresce 
a variedade de produtos 
oferecidos”, afirma Rita.

Inscrições seguem até o dia 08 de fevereiro

IVAIR OLIVEIRA
DIVULGAÇÃO
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Durante a pandemia da 
Covid-19, foi votado no 
Congresso Nacional uma 
nova regra prevendo for-
mas de atenuar os efeitos 
da crise pandêmica nos se-
tores de turismo e de cultu-
ra, com a possibilidade de 
antes mesmo da devolução 
dos valores pagos, remar-
cações dos serviços con-
tratados, disponibilização 
de crédito para abatimento 
na compra de outros servi-
ços, com essas regras es-
tabelecidas na Lei 14.186 
de 2021, no seu artigo 3º, 
como segue: 

Art. 3º O disposto no 
art. 2º desta Lei aplica-se 
a:

I - prestadores de servi-
ços turísticos e sociedades 
empresárias a que se refere 
o art. 21 da Lei nº 11.771, 
de 17 de setembro de 2008 
; e

II - cinemas, teatros 
e plataformas digitais de 
vendas de ingressos pela 
internet.

Nessa leitura do tex-
to legal, pode-se entender 
também por empresas de 
eventos de formaturas ou 
de festas familiares, even-
tos turísticos que impossi-
bilitam neste momento a 
realizações dos mesmos.

Com o impacto da pan-
demia e várias atividades 
sendo suspensas por con-
ta das aglomerações, foi 
então votada essa nova lei 
que gera novas regras para 
o setor de cultura e turis-
mo, isso valendo para fes-
tas de formaturas. 

A lei em questão diz 
no seu artigo 2º, que na 
hipótese de adiamento 
nas datas mencionadas, o 
prestador de serviços ou 
a sociedade empresária 
não serão obrigados a re-
embolsar os valores pagos 
pelo consumidor, vejamos: 

Art. 2º Na hipótese de 
adiamento ou de cancela-
mento de serviços, de re-
servas e de eventos, inclu-
ídos shows e espetáculos, 
de 1º de janeiro de 2020 a 
31 de dezembro de 2021, 
em decorrência da pande-
mia da covid-19, o presta-
dor de serviços ou a socie-
dade empresária não serão 
obrigados a reembolsar os 
valores pagos pelo consu-
midor, desde que assegu-
rem. 

Porém, essa regra não 
é absoluta em desfavor 
do consumidor, sem que 

o fornecedor de produ-
tos ou serviços tenha que 
simplesmente ficar com o 
valor pago pelo consumi-
dor e não fornecer os seus 
serviços, sendo que, o in-
ciso l e ll do artigo 2º, da 
Lei 14.186 de 24 de agosto 
de 2021, determina, como 
segue: 

I - a remarcação dos 
serviços, das reservas e 
dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização 
de crédito para uso ou 
abatimento na compra de 
outros serviços, reservas 
e eventos disponíveis nas 
respectivas empresas.

No mesmo diapasão, o 
§ 1º, diz que as operações 
que trata o artigo 2º, da 
lei em comento, não pode 
gerar custo adicional, taxa 
ou multa ao consumidor, 
levando em consideração 
a data de 1º de janeiro de 
2020, estendendo esse pra-
zo de 120 dias, estendendo 
30 dias da realização do 
evento, vejamos: 

§ 1º As operações de 
que trata o caput deste ar-
tigo ocorrerão sem custo 
adicional, taxa ou multa 
ao consumidor, em qual-
quer data a partir de 1º de 
janeiro de 2020, e esten-
der-se-ão pelo prazo de 

120 (cento e vinte) dias, 
contado da comunicação 
do adiamento ou do cance-
lamento dos serviços, ou 
30 (trinta) dias antes da re-
alização do evento, o que 
ocorrer antes.

Ainda sobre as regras 
do § 2º, do artigo 2º, da 
mesma cláusula legal, ve-
jamos: 

§ 2º Se o consumidor 
não fizer a solicitação a 
que se refere o § 1º deste 
artigo no prazo assinala-
do de 120 (cento e vinte) 
dias, por motivo de faleci-
mento, de internação ou de 
força maior, o prazo será 
restituído em proveito da 
parte, do herdeiro ou do 
sucessor, a contar da data 
de ocorrência do fato im-
peditivo da solicitação.

Também no § 3º, do 
mesmo artigo, fica o for-
necedor desobrigado de 
qualquer forma de ressar-
cimento caso o consumi-
dor não fizer a solicitação 
no prazo do § 1º e das hi-
póteses previstas no § 2º 
do artigo 2º, da Lei 14.186, 
vejamos: 

§ 3º O fornecedor fica 
desobrigado de qualquer 
forma de ressarcimento se 
o consumidor não fizer a 
solicitação no prazo esti-

pulado no § 1º ou não es-
tiver enquadrado em uma 
das hipóteses previstas no 
§ 2º deste artigo.

Com relação aos cré-
ditos a que a lei se refere 
no seu artigo 2º, § 4º, diz 
assim:

§ 4º O crédito a que se 
refere o inciso II do caput 
deste artigo poderá ser uti-
lizado pelo consumidor até 
31 de dezembro de 2022. 

Com isso, vale destacar 
que é importante buscar 
na regra do que determina 
a lei a negociação sobre 
esses parâmetros legais, 
com a restituição dos va-
lores pagos que devem 
ser respeitados os valores 
originalmente contratados, 
com a obrigação de serem 
restituídos até dezembro 
de 2022 aos consumidores 
quando não for possível 
oferecer a remarcação dos 
serviços, sendo deduzidos 
taxas de conveniência ou 
de entrega. 

Essa é uma lei extensa, 
mas com os mais impor-
tantes e principais comen-
tários sobre essa regra. 
Vale a leitura do texto le-
gal. 

Fico por aqui e desejan-
do a todos um ótimo fim 
de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Regras para cancelamento de 
eventos e turismo na pandemia

Direitos e deveres

Direitos

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

DIVULGAÇÃO
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Doenças fúngicas como 
a antracnose acometem di-
versas culturas agrícolas 
como a do morango, uva, 
mamão, manga e hortali-
ças, ocasionando perdas na 
produção que podem che-
gar a 100%. Uma das prin-
cipais regiões produtoras de 
frutas do país, o nordeste, 
tem apresentado maior vo-
lume de chuvas nas últimas 
safras, fator que somado a 
altas temperaturas favorece 
a ocorrência de antracnose 
e outras doenças fúngicas, 
tais como míldio e podri-
dões. O produto Bactel®, 
composto pela bactéria Ba-
cillus amyloliquefaciens, 
produzido pela Dillon Bio-
tecnologia na linha ECCB 
Bioinsumos, vem sendo 
empregado na cultura da 
uva e outras frutíferas da 
região. O produto também 
está sendo utilizado em ou-
tras regiões, como a Serra 
Gaúcha. Em trabalho re-
alizado com morangos da 
região, verificou-se que o 
Bactel® reduziu a incidên-

cia de antracnose de 70 a 
95%, quando utilizado pre-
ventivamente, e em torno 
de 60% quando empregado 
de forma curativa. 

O produto oferece pro-
teção às diferentes partes 
da planta afetada, sejam 
elas folhas, frutos ou ra-
ízes, e por não apresentar 
período de carência é pos-
sível utilzá-lo até em perí-
odos de colheita, pois não 
deixa resíduos nos frutos, 
o que facilita a exportação. 
Dessa forma, os produtos 
biológicos, como o Bactel 
tratam-se de ferramentas 
indispensáveis dentro do 
manejo das culturas. 

Em relação ao trata-
mento de doenças da parte 
aérea das plantas, é impor-
tante que o Bactel® seja 
empregado de forma pre-
ventiva, pois se as condi-
ções climáticas estiverem 
propicias, algumas doenças 
podem infectar as plantas 
ainda nas fases de floração 
e início da frutificação, fi-
cando latente e manifestan-

do os sintomas somente na 
fase de maturação.  

Como a bactéria atua no 
controle de doenças

Algumas bactérias, 
como a B. amyloliquefa-
ciens, atuam por vários 
mecanismos, que envol-
vem a organização de es-
truturas denominadas de 
biofilmes que se formam 
na superfície de raízes e 
folhas, a secreção de me-
tabólitos como enzimas, 
antibióticos, substâncias 
voláteis e sideróforos. 

Para ilustrar como a bac-
téria age, na figura abaixo, 
estão representadas duas 
placas contendo meio de 
crescimento para microrga-
nismos. Em ambas, foi ino-
culado o fungo da antrac-
nose no centro. Na imagem 
da esquerda, verifica-se 
que o fungo ocupou toda 
a extensão da placa, en-
quanto na imagem da placa 
à direita, na qual além do 
fungo foi inoculado a bac-
téria B. amyloliquefaciens, 

nas duas laterais, é possí-
vel observar que o fungo 
não se expande. A bactéria 
cresce rapidamente ocu-
pando espaços ao produzir 
substâncias contra o fungo. 
Esta situação de interação 
negativa entre a bactéria e 
o fungo é o que ocorre nas 
plantações quando o Bac-
tel® é aplicado.

Muito mais do que 
controle

Algumas bactérias do 
grupo Subtilis, da qual faz 
parte o B. amyloliquefa-
ciens, apresentam outras 
propriedades de interesse 
quando aplicadas na lavou-
ra, podendo ser promotoras 

de crescimento, sendo co-
nhecidas pela sigla PGPR, 
do inglês “plant growth-
-promoting rhizobacter¨, 
pois secretam hormônios 
vegetais e outros metabó-
litos que aumentam a ab-
sorção de nutrientes pela 
planta, com reflexos posi-
tivos no desenvolvimento 
destas. Algumas podem ser 
solubilizadoras de fosfa-
to insolúvel e, assim, dis-
ponibilizando-os para as 
plantas. Outra propriedade 
importante das PGPR é a 
capacidade de elicitar resis-
tência sistêmica da planta 
ao ativar seus próprios me-
canismos de defesa antes 
da chegada do patógeno.    

A aplicação de diferen-
tes linhagens de Bacillus 
é indicada para várias do-
enças.  Entre estas a An-
tracnose, Mofo-cinzento 
(Botrytis spp.), Oídio, Fer-
rugem, Míldio, Podridão 
Pós-colheita, Glomorella 
cingulata, tombamento e 
infeção por nematoides.  O 
controle anual reduz prin-
cipalmente a incidência de 
doenças de solo.  

Fonte: https://www.agrolink.
com.br/noticias/biofungicida-nacio-
nal-atende-requisitos-do-mercado-
-interno-e-de-exportacao_461129.
html?utm_source=agrolink-clippin-
g&utm_medium=email&utm_campaig-
n=clipping_edicao_7083&utm_conten-
t=noticia&ib=y

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

Biofungicida nacional atende requisitos do mercado interno e de exportação

Reajustes: 
Anualmente o INSS aplica 

reajustes aos benefícios pre-
videnciários e devido a isso, 
as contribuições também mu-
dam, conforme abaixo.
Valor do salário-mínimo e 
teto do INSS 2022:
Salário-mínimo: 
$1.212,00.
Teto do INSS: R$7.087,22.
Reajuste: 10,16%. 

Para os segurados com 
benefícios concedidos até 
inclusive janeiro de 2021 
foi definido um aumento de 
10,16% no valor dos bene-
fícios. Os benefícios inicia-
dos a partir de fevereiro de 
2021 tem seu reajuste pro-
porcional, conforme tabela 
abaixo.

Como funcionam e os 
valores das contribuições 
para o INSS

 No Regime Geral de Pre-
vidência Social, gerido pelo 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), existem dois 
tipos de segurados, os Segu-
rados Obrigatórios e os Se-
gurados Facultativos. 

Dentro dos Segurados 
Obrigatórios temos vários 
tipos de trabalhadores como 
os empregados registrados 

na CLT, empregados do-
mésticos e trabalhadores 
avulsos, já nos Segurados 
Especiais temos contribuin-
tes individuais, incluindo 
Microempreendedores In-
dividuais (MEI), sendo que 
as contribuições destes tra-
balhadores não é a mesma.

Para os empregados 
CLT, empregados domésti-
cos e trabalhadores avulsos, 
a contribuição incide direta-
mente com base no salário 
que eles recebem na folha 
de pagamento pelo próprio 
empregador.

A partir de 2022, as con-
tribuições dos Segurados 
Obrigatórios ao INSS fica-
rão assim:

Já os contribuintes indivi-
duais (autônomos), em regra, 
contribuem com uma alíquo-
ta de 20% em cima de um va-
lor que deve ser entre o salá-
rio-mínimo (R$ 1.212,00 em 
2022) e o teto do INSS (R$ 
7.087,22 em 2022).

Há a possibilidade de 
contribuir com alíquota de 
11% em cima do salário-
-mínimo, mas desta forma 
terá direito somente a uma 
aposentadoria no valor do 
mínimo.

Os MEIs também contri-
buem em cima do valor do 
mínimo, mas a alíquota é di-
ferente: 5% existindo a pos-

sibilidade de complementar 
a alíquota para até 20%, 
caso busquem uma melhor 
aposentadoria.

Por fim, a contribuição 
dos segurados especiais é 
feita em cima do valor de sua 
receita bruta da produção ru-
ral na alíquota de 1,3%.

Os Segurados Facultati-
vos não exercem nenhuma 
atividade remunerada, mas 
eles desejam ser cobertos 
pelos benefícios que a Pre-
vidência Social proporcio-
na, como as aposentadorias, 
auxílios, pensões etc. Para 
isso, eles precisam fazer o 
recolhimento previdenci-
ário de forma voluntária. 
Nesta categoria os melhores 

exemplos são os estudantes 
e desempregados.

A contribuição dos fa-
cultativos é feita de forma 
igual a dos contribuintes in-
dividuais, ou seja, a alíquo-
ta de contribuição é de 20% 
sobre um valor decidido 
pelo próprio segurado, mas 
em quantia que varia entre 
o salário-mínimo e o teto do 
INSS, ou podendo também 
contribuir com uma alíquota 
de 11% sobre o mínimo. 

E para segurados que se 
enquadrem no conceito de 
baixa renda, estes irão con-
tribuir com uma alíquota de 
5% sobre o salário-mínimo.

Reajuste dos valores de benefícios e 
contribuições ao INSS a partir de janeiro de 2022

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

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Produto à base de bactéria protege a lavoura de doenças sem deixar resíduos

DATA DE INÍCIO DO 
BENEFÍCIO REAJUSTE (%)
Até janeiro de 2021 10,16
em fevereiro de 2021 9,86
em março de 2021 8,97
em abril de 2021 8,04
em maio de 2021 7,63
em junho de 2021 6,61
em julho de 2021 5,97
em agosto de 2021 4,90
em setembro de 2021 3,99
em outubro de 2021 2,75
em novembro de 2021 1,58
em dezembro de 2021 0,73

Faixa de Salário Alíquota Aplicada Alíquota Efetiva
Até um salário-mínimo  
(R$ 1.212,00 em 2022)     7,5%    7,5%
De R$ 1.212,01 
a R$ 2.452,67     9% 7,5% a 8,25%
De R$ 2.452,68
 a R$ 3.679,00     12% 8,25% a 9,5%
De R$ 3.679,01 a R$ 7.087,22 
(Teto do INSS em 2022)     14% 9,5% a 11,69%
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Esporte Morungabense

Prof. Julio do 
Vadu

Vadú é reeleito presidente do Buenópolis FC

Categorias de base do Guarani FC realizam jogos avaliativos neste fim de semana

Com dois golaços, Guarani vence o 
São Paulo em estreia no Paulistão

Esportes

No sábado, 22, das 
10h às 12h na sede social 
do Estádio Leonardo Fra-
re foi realizada a eleição 
para eleger a nova direto-
ria executiva e novo con-
selho fiscal do Buenópolis 
Futebol Clube. Na oportu-
nidade, Oswaldo Antonio 
de Moraes, popularmente 
conhecido como Vadu foi 
reeleito por unanimida-
de Presidente do clube 
alvi verde para o biênio 
2022/2023. No mesmo 
dia também foi eleito 
José Mauricio de Oliveira 

(Tuca) com presidente do 
conselho fiscal. 

Prestes a completa 81 
anos no dia 10/04, Vadu, 
assume pela quarta vez 
a direção do BOI (1987 
a 1990, 1996 a 1999, 
2020/2021 ) e juntamente 
com a diretoria executiva 
e seus conselheiros dará 
continuidade aos trabalhos 
de reestruturação e recupe-
ração do estádio Leonardo 
Frare que começou no dia 
03/03/2020 com o objetivo 
de resgatar a história do 
clube campeão amador do 

interior do estado de São 
Paulo em 1980. 

Na gestão anterior 
(2020/2021), a diretoria 
teve que correr contra o 
tempo, contra as dívidas 
de mais de 100 mil reais 
para tentar salvar o clube 
de ir para leilão. Com o 
apoio de dezenas de cola-
boradores e muito traba-
lho, a diretoria conseguiu 
liquidar 90% das dívidas e 
salvar o clube do leilão.

Porém, não ficou só nis-
so. Muitas ações acontece-
ram, entre elas, a constru-

ção de 320 mts² de muro no 
entorno do estádio, 5.000 
mts² de replantes de gra-
ma, criação do programa 
sócio colaborador, início 
a reforma da sede social, 
construção de novos ban-
cos de reservas, restaura-
ções de serviços elétricos 
e hidráulicos, reforma da 
casa do caseiro, colocação 
de 15 toneladas de fréza, 
construção de 150 mts² de 
calçamento com pedras, 
entre outras benfeitorias, 
além do pagamento inte-
gral de uma grande dívi-

da com a CPFL. Mas, as 
maiores conquistas nestes 
dois anos foi a recupera-
ção da credibilidade e o 
resgate a história do Bue-
nópolis FC. 

“Agradeço demais os 
diretores, as dezenas de di-
retores, aos amigos e tor-
cedores pelo apoio e posso 
garantir que próxima ges-
tão terá como objetivos a 
construção de novos vesti-
ários, o memorial dos Pre-
sidentes que será denomi-
nado Romano Pelisson, o 
Espaço - Renato Frederico 

onde ficará exposta a his-
tória do Renato, a Sala de 
Troféus – Clóvis Antonio 
de Moraes em homena-
gem ao Chuim”, diz Vadú. 
“Além de tudo misso, nos 
próximos dois anos, pre-
tendemos finalizar a refor-
ma da sede social, cons-
truir novos sanitários na 
lanchonete, uma quadra de 
Beach Tennis e uma qua-
dra de vôlei de areia, am-
bas ao lado da sede social 
através de parcerias com 
empresas da cidade”, agra-
dece.

Após o grande sucesso 
das avaliações técnicas do 
Guarani Futebol Clube em 
Morungaba nos dias 21 e 
22 de janeiro onde estive-
ram participando 384 ga-
rotos com idades entre 10 e 
14 anos, a comissão técnica 
realizar neste sábado, 29, 

cinco jogos avaliativos no 
campo do Buenópolis FC 
para os garotos que foram 
pré selecionados na pri-
meira etapa. No total pas-
saram para a segunda fase 
das avaliações 102 garotos, 
entre eles, 22 garotos nasci-
dos em 2008, 20 garotos de 

2009, 19 garotos de 2010, 
17 garotos de 2011 e 28 ga-
rotos nascidos em 2012. 

Sendo assim, esses jo-
vens atletas “pré aprova-
dos” participam dos jogos 
avaliativos contra as equi-
pes titulares e a partir daí 
quem for aprovado nesses 

jogos devem compor as ca-
tegorias de base do bugrina. 
A partir de fevereiro as ca-
tegorias de base do Guarani 
F C terão uma série de qua-
tro jogos amistosos contra 
Flamengo de Guarulhos, 
A D Taubaté, CFA-Itatiba, 
União Mogi,  a disputa da 

2ª Copa Buenópolis FC – 
Sub 13 e o início da 3ª In-
terior Cup em 12 de março 

Programação (sábado 29)
08h – Sub 10 (20 x 20)  
08h40 – Sub 11 (25 x 25) 
09h30 – Sub 12 (25 x 25)  
10h20 – Sub 13 (25 x 25)  

11h20 – Sub 14 (30 x 30)

Atual campeão paulista, 
o São Paulo não iniciou a 
defesa do título da maneira 
que esperava. Visitando o 
Guarani nesta quinta-feira, 
no estádio Brinco de Ouro 
da Princesa, em Campinas, 
a equipe comandada por 
Rogério Ceni teve dificul-
dades para criar boas opor-
tunidades de gol e acabou 
sendo vítima dos calibra-
dos pés dos rivais, que, 
com dois golaços, vence-
ram por 2 a 1.

Lucão do Break, no pri-
meiro tempo, e Diogo Ma-
teus, na etapa complemen-
tar, balançaram as redes 
para o Guarani, ambos em 
chute no ângulo, sem chan-
ces para o goleiro Tiago 
Volpi. Calleri, de cabeça, 
descontou para o Tricolor.

O São Paulo é o único 
dos quatro grandes clu-
bes do estado a estrear no 
Paulistão com derrota. O 
Palmeiras venceu o No-
vorizontino, e Corinthians 
e Santos empataram com 
Ferroviária e Inter de Li-
meira, respectivamente.

O Tricolor volta a entrar 
em campo no próximo do-
mingo, contra o Ituano, às 
16h (de Brasília), no está-
dio do Morumbi. Já o Gua-
rani visita o Red Bull Bra-
gantino, na segunda-feira, 
às 20h. (GE.com)

O jogo
O São Paulo teve mais 

a bola no primeiro tempo, 
mas o Guarani foi mais efi-
ciente. Logo nos primeiros 
minutos os donos da casa 
já davam sinais de que Ro-
gério Ceni e seus coman-
dados não teriam vida fá-
cil no Brinco de Ouro da 

Princesa. Aos nove, Lucão 
do Break chutou forte, tes-
tando Volpi, que espalmou 
para escanteio.

Rodando a bola de um 
lado para o outro, o Trico-
lor tinha enormes dificul-
dades de furar o bloqueio 
defensivo do Guarani, que, 
quando ia para o ataque, le-
vava perigo. Aos 27, após 
cobrança de falta de Dio-
go Mateus, Volpi deixou a 
bola escapar ao tentar en-
caixá-la e Ernando ficou 
com a sobra, balançando 
as redes pelo lado de fora 
do gol.

No minuto seguinte o 
Bugre teve a chance mais 
clara de abrir o placar. Lu-
cão do Break cruzou na 
medida para Diogo Ma-
teus, no segundo pau, ca-
becear para o fundo das 
redes, mas, mesmo na pe-
quena área, acabou erran-
do a conclusão.

A única chance do São 
Paulo ao longo do primeiro 
tempo foi em chute de fora 
da área de Gabriel Sara, 
que o goleiro do Guarani 
acabou espalmando por 
precaução, embora o arre-
mate tenha sido venenoso. 
Pouco depois, porém, foi o 
Bugre quem abriu o placar. 
Lucão do Break desarmou 
Alisson já no campo de 
ataque e bateu firme, de 
fora da área, acertando o 
ângulo de Tiago Volpi, que 
viu a bola o encobrir.

Segundo tempo
O Tricolor começou 

o segundo tempo deter-
minado a empatar. Logo 
aos dois minutos o time 
comandado por Rogério 
Ceni teve uma boa chance 

com Calleri, que recebeu 
cruzamento de Reinaldo e 
cabeceou firme, mas man-
dou por cima do travessão. 
Depois, Sara experimento 
de meia distância, mas pe-
gou fraco na bola, facili-
tando o trabalho do goleiro 
do Guarani.

Apesar da disposição 
são-paulina, o Guarani se 
manteve mais eficiente na 
etapa complementar e, aos 
21 minutos, ampliou. Dio-
go Mateus acertou um lin-
do chute em cobrança de 
falta, por cima da barrei-
ra, no ângulo, para vencer 
Tiago Volpi e deixar o Bu-
gre ainda mais confortável 
na partida.

Logo depois do gol do 
Guarani, o São Paulo teve 
um pênalti marcado ao 
seu favor após Alisson ser 
derrubado dentro da área. 
Porém, após revisão do 
VAR, foi constatado impe-
dimento do meia-atacante 
tricolor ao receber o passe 
de Reinaldo, o que acabou 
cancelando a penalidade.

Mas, apesar das dificul-
dades de chegar ao gol do 
Guarani, o São Paulo con-
seguiu descontar já na reta 
final da partida, mais pre-
cisamente aos 34 minutos. 
Patrick fez o cruzamento 
pela esquerda, e Calleri 
completou de cabeça, fir-
me, sem chances para o go-
leiro Maurício Kozlinski.

Antes do apito final, 
Alisson teve a grande 
oportunidade de empatar 
para o Tricolor e evitar um 
prejuízo maior, mas faltou 
sorte ao meia-atacante, 
que chutou forte de fora da 
área, mandando rente à tra-
ve do Guarani.

Diretores e conselheiros - 2022/2023:

Presidente: Oswaldo António de Moraes  
 
1º vice: Paulo Roberto de Moraes (Paulo Moraes) 
2º vice: José Rubens Tobias (Zé Rubens) 
1º Secretário: Paulo Banin 
2º Secretário: Evandro Luís Frare (Vando do Gênio)

1º Tesoureiro: Marcio Adriano Giovanélli 
2º Tesoureiro: Marcio Alexandre Bartelt 
1º Diretor Social: Paulo Dias do Nascimento  (Xerife) 
2º Diretor Social: Rogério Nogueira Guedes (Rogérião)  
1º Diretor de Esportes: Raul Alves Ferreira
2º Diretor de Esportes: Marcos Roberto Machado (Faísca)

Presidente do Conselho Fiscal: José Mauricio Oliveira (Tuca) 
1º Membro do Conselho Fiscal: Gerson Luis de Moraes 
2º Membro do Conselho Fiscal: Claudinei de Moraes  
3º Membro do Conselho Fiscal: Paulo Antonio Menino 
4º Membro do Conselho Fiscal: José Vitor de Almeida
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Como ajudar 
seu pet no calor

Alalao mas que calor... 
A maneira de troca de calor 
dos pet é realizada por via 
de extremidades corpóreas 
como: focinhos, patinhas 
(coxins), boca e contato de 
superfícies (barriga). Em 
dias de altas temperaturas 
podem observar que seus 
pets ficam com a respira-
ção mais ofegante (boca 

aperta na maior parte do 
tempo e movimentação 
rápida do tórax e focinhos 
umidificados) e notar que 
procuram superfícies mais 
frescas para se deitar. 

Para ajudá-los a se re-
frescar ofereça água fres-
ca em abundância. Pode 
acrescentar algumas pe-
dras de gelo eles adoram. 

Pode-se também co-
locar uma toalha úmida 
(não muito molhada) no 
chão para que seu pet se 
deite. 

O uso de ventiladores 
também é ótimo, porém, 
nunca virado diretamente 
para o rosto do pet. Man-
tenha sempre voltado para 
cima para que realize a 

troca de ar.
A oferta de picolés ca-

ninos também é uma óti-
ma opção. Uso de frutas 
que não sejam cítricas e 
legumes como cenoura 
e xuxu, podem ser bati-
das ou colocadas inteiras 
com água em uma forma 
de gelo. 

Eles também adoram 

ração, biscoitos e petiscos 
congelados!!!

Para cães albinos que 
tem exposição frequente 
ao sol por falta de mela-
nina congênita, USO DE 
PROTETOR SOLAR!! 
Consulte o médico vete-
rinário para lhe orientar 
qual é o melhor para seu 
pet e a forma correta de 

utilizar.
Caso seu pet apresente, 

dificuldades respiratórias 
intensas, vermelhidão, 
muito cansaço e aumento 
da temperatura muito ra-
pidamente, procure o mé-
dico veterinário.

É isso aí pessoal! Até a 
próxima edição.
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0549  XODO DE BICHO
000001

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

31/12/2020ENCERRADO EM:

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA:14.086.899/0001-11CNPJ:

   1 - ATIVO
      1.1 - ATIVO CIRCULANTE
         1.1.1 - DISPONIBILIDADES

            1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
               1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL S.A 891,40 D
               1.1.1.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.720,91 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.612,31 D

         1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS

            1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
               1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 389,49 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 389,49 D

Total do ATIVO 3.001,80 D

   2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
      2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
         2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

            2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA
               2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.299,00 C
               2.1.3.01.0009 - INSS A RECOLHER 1.098,14 C
               2.1.3.01.0010 - FGTS A RECOLHER 198,74 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA 2.595,88 C

         2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

            2.1.5.02 - CONTAS A PAGAR
               2.1.5.02.0001 - ALUGUEIS A PAGAR 2.000,00 C

CONTAS A PAGAR 2.000,00 C

      2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
         2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL

            2.4.1.05 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS
               2.4.1.05.0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS 7.675,40 C
               2.4.1.05.0002 - DEFICITS ACUMULADOS 9.269,48 D

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 1.594,08 D

3.001,80 CTotal do PASSIVO E PATRIMÔNIO…

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em  31 de Dezembro de 2020  conforme documentação apresentada.

CPF: 079.686.098-01

LELIANE MAGALHAES GUERRA GANDOLPHI
FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 717.603.508-34
CT/CRC: 1SP112058/O-0

LUIS CARLOS MARQUEZINI
FUNÇÃO: CONTADOR

CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

000001

DATA: 20/01/2022

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

0549 XODO DE BICHO
FOLHA:BALANCETE ANALíTICO

14.086.899/0001-11CNPJ: PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

3.001,80 D 192.073,33 186.542,731 - ATIVO 8.532,40 D
3.001,80 D 192.073,33 186.542,73     1.1 - ATIVO CIRCULANTE 8.532,40 D
2.612,31 D 187.994,50 182.074,41     1.1.1 - DISPONIBILIDADES 8.532,40 D

2.612,31 D 187.994,50 182.074,41     1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.532,40 D

891,40 D 75.175,29 72.373,450001 - BANCO DO BRASIL S.A 3.693,24 D(0000000011)
1.720,91 D 112.819,21 109.700,960002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.839,16 D(0000000012)

389,49 D 4.078,83 4.468,32     1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS 0,00

389,49 D 2.953,83 3.343,32     1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00

389,49 D 2.115,83 2.505,320002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00(0000000102)
0,00 838,00 838,000003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS 0,00(0000000103)

0,00 1.125,00 1.125,00     1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00

0,00 1.125,00 1.125,000001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00(0000000111)

3.001,80 C 101.676,18 100.508,832 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 1.834,45 C
4.595,88 C 94.000,78 92.833,43     2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 3.428,53 C

0,00 33.176,92 33.176,92     2.1.1 - FORNECEDORES 0,00

0,00 33.176,92 33.176,92     2.1.1.01 - FORNECEDORES 0,00

0,00 29.144,99 29.144,990001 - FORNECEDORES DIVERSOS 0,00(000651-001)
0,00 1.748,29 1.748,290004 - NUTRIVET COM.RAÇÕES E PROD.VETERINARIO L 0,00(000651-004)
0,00 2.283,64 2.283,640006 - CENTRO VETERINARIO ULTRALABVET 0,00(000651-006)

2.595,88 C 33.203,86 32.036,51     2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA 1.428,53 C

2.595,88 C 33.203,86 32.036,51     2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA 1.428,53 C

1.299,00 C 21.946,70 21.155,700001 - SALÁRIOS A PAGAR 508,00 C(0000000731)
0,00 1.675,25 1.675,250007 - 13º SALÁRIOS A PAGAR 0,00(0000000737)

1.098,14 C 7.811,53 7.403,150009 - INSS A RECOLHER 689,76 C(0000000739)
198,74 C 1.734,38 1.766,410010 - FGTS A RECOLHER 230,77 C(0000000740)

0,00 36,00 36,000012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 0,00(0000000742)

2.000,00 C 27.620,00 27.620,00     2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.000,00 C

2.000,00 C 27.620,00 27.620,00     2.1.5.02 - CONTAS A PAGAR 2.000,00 C

2.000,00 C 24.000,00 24.000,000001 - ALUGUEIS A PAGAR 2.000,00 C(0000000851)
0,00 3.620,00 3.620,000009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00(0000000859)

1.594,08 D 7.675,40 7.675,40     2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.594,08 D
1.594,08 D 7.675,40 7.675,40     2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL 1.594,08 D

1.594,08 D 7.675,40 7.675,40     2.4.1.05 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 1.594,08 D

7.675,40 C 7.675,40 0,000001 - SUPERAVITS ACUMULADOS 0,00(0000001601)
9.269,48 D 0,00 7.675,400002 - DEFICITS ACUMULADOS 1.594,08 D(0000001602)

0,00 160.864,24 6,904 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE CUSTE 160.857,34 D
0,00 158.380,50 6,90     4.1 - DESPESAS DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES SOCIA 158.373,60 D
0,00 35.767,78 6,90     4.1.1 - PESSOAL APLICADO NAS ATIVIDADES SOCIAIS 35.760,88 D

0,00 22.830,95 6,90     4.1.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO 22.824,05 D

0,00 16.051,97 6,900001 - SALÁRIOS 16.045,07 D(0000003001)
0,00 2.669,33 0,000012 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.669,33 D(0000003012)
0,00 1.455,25 0,000014 - 13º SALÁRIO 1.455,25 D(0000003014)
0,00 2.654,40 0,000015 - FÉRIAS 2.654,40 D(0000003015)

0,00 7.396,83 0,00     4.1.1.02 - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 7.396,83 D

0,00 5.630,42 0,000001 - PREVIDENCIA SOCIAL 5.630,42 D(0000003031)
0,00 1.766,41 0,000002 - FGTS 1.766,41 D(0000003032)

CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

000002

DATA: 20/01/2022

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

0549 XODO DE BICHO
FOLHA:BALANCETE ANALíTICO

14.086.899/0001-11CNPJ: PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

0,00 5.540,00 0,00     4.1.1.03 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS FUNCIONÁRIOS 5.540,00 D

0,00 5.540,00 0,000005 - VALE TRANSPORTE 5.540,00 D(0000003055)

0,00 122.612,72 0,00     4.1.4 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS 122.612,72 D

0,00 122.612,72 0,00     4.1.4.01 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS 122.612,72 D

0,00 24.000,00 0,000001 - ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS 24.000,00 D(0000003101)
0,00 3.370,43 0,000013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 3.370,43 D(0000003113)
0,00 85,00 0,000019 - MATERIAL DE CONSUMO 85,00 D(0000003119)
0,00 34.690,00 0,000021 - ALIMENTACAO DE ANIMAIS 34.690,00 D(0000003121)
0,00 500,00 0,000030 - ANUNCIOS E PUBLICACOES 500,00 D(0000003130)
0,00 3.980,00 0,000032 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.980,00 D(0000003132)
0,00 54.800,59 0,000043 - MEDICAS E MEDICAMENTOS 54.800,59 D(0000003143)
0,00 1.186,70 0,000046 - OUTRAS DESPESAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS 1.186,70 D(0000003146)

0,00 2.483,74 0,00     4.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS 2.483,74 D
0,00 173,05 0,00     4.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 173,05 D

0,00 75,10 0,00     4.2.2.03 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 75,10 D

0,00 75,10 0,000025 - OUTRAS DESPESAS ADIMINISTRATIVAS 75,10 D(0000003525)

0,00 97,95 0,00     4.2.2.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 97,95 D

0,00 97,95 0,000005 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 97,95 D(0000003555)

0,00 2.310,69 0,00     4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS 2.310,69 D

0,00 2.310,69 0,00     4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS 2.310,69 D

0,00 2.210,20 0,000001 - DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS 2.210,20 D(0000003601)
0,00 100,49 0,000002 - MULTA E JUROS DE MORA 100,49 D(0000003602)

0,00 0,00 167.555,295 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE CUSTE 167.555,29 C
0,00 0,00 167.555,29     5.1 - RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS 167.555,29 C
0,00 0,00 167.555,29     5.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO 167.555,29 C

0,00 0,00 96.000,00     5.1.1.01 - DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS 96.000,00 C

0,00 0,00 96.000,000003 - GOVERNO MUNICIPAL 96.000,00 C(0000004003)

0,00 0,00 34.868,96     5.1.1.03 - DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS 34.868,96 C

0,00 0,00 34.868,960002 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 34.868,96 C(0000004052)

0,00 0,00 36.686,33     5.1.1.05 - RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE 36.686,33 C

0,00 0,00 36.686,330010 - RENDAS DIVERSAS 36.686,33 C(0000004110)

8.532,40 1.834,45
167.555,29160.857,34

Total do
Total de

Total do
Total de

169.389,74 169.389,74Somatórias

D
D

C
C

CD

0,00Total de

ATIVO
CONTAS DE RESULTADOS - D
CONTAS TRANSITÓRIAS E DE 

PASSIVO E PATRIMÔNIO
CONTAS DE RESULTADOS - R 000003

DATA: 20/01/2022

TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - ME

0549 XODO DE BICHO
FOLHA:BALANCETE ANALíTICO

14.086.899/0001-11CNPJ: PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

6.697,956.697,95

6.697,95 D

CC

0,00Não há diferença entre os Lançamentos:

Total de Lucros do Período Total de Lucros Acumulados

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

CPF: 079.686.098-01

LELIANE MAGALHAES GUERRA GANDOLPHI
FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 275.322.618-08
CT/CRC: 1SP202283/O-2

RAMON GRANGUELLI BRANCALHONE
FUNÇÃO: CONTADOR

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UCACIONAL                                                                                                                                   
TAQUARIT       Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ 

 

_____________________________________________________________________________                     
Praça Dr. Horácio Ramalho, 159, Centro – Cep: 15900-047 – Taquaritinga – SP 

Fone: (16) 3253-8200- Setor Licitação e Compras 
email: compras@ites.com.br  site: www.fetaq.com.br 

 

 

REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Fundação Educacional de Taquaritinga - FETAQ torna público aos interessados a 
reabertura do Pregão Presencial nº 02/2021. 
TIPO: Menor Preço Global. 
OBJETO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Portaria, 
com fornecimento para o serviço de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para 
atuarem nos prédios mantidos pela Fundação Educacional de Taquaritinga-FETAQ, conforme 
Termo de Referência.  
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 15/02/2022, às 13 horas e 30 
minutos, na Fundação Educacional de Taquaritinga- FETAQ, situada na Praça Dr. Horácio 
Ramalho, 159, Centro, Taquaritinga-SP. 
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 28/01/2022, no site www.fetaq.com.br   
DATA: 28/01/2022. 
PREGOEIRA: Daysa Milena Lopes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO E APROVAÇÃO DE 

ESTATUTO A SER REALIZADA EM 02/02/2022

Ficam convocados todos os interessados, para a realização da Assembleia Geral de 
Constituição da Associação CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO DE JAGUARIÚNA, 
aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia dois 
de fevereiro de dois mil e vinte dois (02/02/2022), na Chácara Meia Lua s/n, Tanquinho 
Velho, Jaguariúna/SP. A convocação dar-se-á às 17:00 horas em primeira convocação 
e as 17:30 horas em segunda convocação com qualquer quórum dos presentes, onde 
instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1.) Constituição do CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUTISMO DE JAGUARIÚNA;
2.) Apreciação e aprovação de Estatuto Social;
3.) Eleição para os órgãos dirigentes da Associação;
4.) Plano de Trabalho e causas prioritárias;
5.) Assuntos Gerais.

Jaguariúna, 30 de janeiro de 2.022.

_________________________      _________________________________
         WILSON  MELLILO                     MIGUEL ALBERTO VIEIRA GARBIM     
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Balanço Patrimonial

PROJETO LAR FELIZ

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - NÃO CONSOLIDADO
04.515.175/0001-92

Empresa: Folha:  1 
CNPJ:

ATIVO PASSIVO
  ATIVO 1.270.149,44   PASSIVO 1.270.149,44

    Circulante 37.329,56     Circulante 10.132,36

      Caixa e Equivalentes de Caixa 27.426,01       Obrigações Tributárias 10.132,36

        Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição 6.761,51         Obrigações Tributárias 10.132,36

          Banco Bradesco c/c 1300-5 (817,86)           INSS 3.327,75

          Banco Sicredi 7.579,37           FGTS 6.137,57

        Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição 20.664,50           IRRF 667,05

          Aplicações c/c 1300-5 0,78           Contribuição Assistencial (0,01)

          Aplicações c/c 28125-5 8.202,02     Patrimônio Líquido 1.260.017,08

          Aplicação c/c 28127-1 9.278,91       Superávit ou Déficit Acumulado 1.260.017,08

          Aplicações c/c 24991-2 1.572,82         Superávit ou Déficit Acumulado 1.260.017,08

          Aplicação c/c 28126-3 90,58           Superávit / Déficit do Exercício 1.260.017,08

          Aplçicação c/c 27702-9 1.519,40

          Aplicação c/c 30303-8 Acamp (0,01)

      Créditos a Receber 9.903,55

        Adiantamentos a Empregados 910,30

          Adiantamento de  13º Salario 1º Parcela 2,06

          Adiantamento  Emprestimo de Funcionarios 908,24

        Recursos de Parcerias em Projetos 8.993,25

          Adiantamento Ferias Funcionarios 8.993,25

    Não Circulante 1.232.819,88

      Imobilizado 1.232.819,88

        Bens sem Restrição 1.268.991,60

          Moveis e Utensilios 55.034,90

          Maquinas e Equiptos p/Escritorio 1.430,00

          Equipamentos de Som 16.041,83

          Maquinas e Equip Sitio 15.547,81

          Veiculos 242.922,36

          Instrumentos Musicais 23.242,15

          Computadores e Impressoras 3.983,00

          Imoveis 877.729,56

          Fossa Septica 16.059,99

          Poço Artesiano 17.000,00

        (-) Depreciação Acumulada (36.171,72)

          Depreciação Acumulada de veiculos (36.171,72)

JAGUARIUNA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$
1.270.149,44 (um milhao, duzentos e setenta mil, cento e quarenta e nove Reais e quarenta e quatro Centavos)

CT CRC: 1SP248757/O-1
VAGNER SPAGIARI
VAGNER SPAGIARI

   -  -  - 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 28 de janeiro de 2022 à 03 de fevereiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
70º Rodrigo Tescaroli Barsoti 
71º Emilly Cavalheiro Pereira Silva  

 
 

Holambra, 28 de janeiro de 2022. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 28 de janeiro de 2022 à 03 de fevereiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40hs (PcD) – Jaguariúna  
Classificação Candidato 
01º  Marcio Alexandre Machado dos Santos  

 
FUNÇÃO: Assistente Administrativo 40hs – Jaguariúna  

Classificação Candidato 
01º Matheus Henrique Jardim 
02º Maria Regina da Silva Oliveira  
03º Lucas Henrique Rodrigues Dorta  

 
FUNÇÃO: Farmacêutico 40hs – Jaguariúna   

Classificação Candidato 
01º Maria Aparecida Loureiro Sposito  

 
FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 12x36hs – Jaguariúna   

Classificação Candidato 
01º Renato Eduardo de Oliveria Rot  

 
Holambra, 28 de janeiro de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 
 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 28 de janeiro de 2022  à 03 de fevereiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 

 
FUNÇÃO: Agentes de Atendimento pré-hospitalar – Motorista 12x36hs – Paulínia 

Classificação Candidato 
01º Adilson Costa Soares 
02º Edson Paulo Netto 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 12x36hs – Paulínia 
Classificação Candidato 
01º Marcos Roberto da Silva 
02º Edson Ricardo Gimenez 

 
FUNÇÃO: Motorista de Ambulância 40hs – Paulínia 

Classificação Candidato 
01º Matheus Vinicius dos Santos 

 
FUNÇÃO: Motorista de Administrativo 40hs – Paulínia 

Classificação Candidato 
01º Pedro Henrique Welendorf Pereira 
02º Didier Michelangelo Lima Do Nascimento 
03º Rodrigo Elias Consulin 
04º Lucas Alan Alves 

 
Holambra, 28 de janeiro de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

                                    

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 28 de janeiro de 2022  à  03 de fevereiro de 2022, no horário das 09:30hs 
às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, 
Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        
 

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem 40hs – Engenheiro Coelho 
Classificação Candidato 
03º Heloisa Carla Silva Marinho Marchi 
04º Gislaine de Araújo Vivaldo  
05º Cleonice Ferreira dos Santos  
 

FUNÇÃO: Recepcionista 12x36hs – Engenheiro Coelho 
Classificação Candidato 
01º Jonatas Jeferson da Silva Machado  
 

FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Engenheiro Coelho 
Classificação Candidato 
01º Vanessa Casarin  
 

Holambra, 28 de janeiro de 2022. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 28 de janeiro de 2022  à 03 de fevereiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Técnico de enfermagem 40hs – Cordeirópolis   
Classificação Candidato 
01º Cassia Camilo Antunes  
02º Nathalia Pedro Bom 
03º Joceli Brito dos Santos Silva  

 
Holambra, 28 de janeiro de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 001/2021 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 28 de janeiro de 2022 à 03 de fevereiro de 2022, no horário das 09:30hs às 
11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, Cópia 
CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Enfermeiro 40hs – Holambra   
Classificação Candidato 
02º Julia Ravanhani 

 
FUNÇÃO: Psicólogo 20hs – Holambra   

Classificação Candidato 
05º Isabel Grillo Queiroz  

 
Holambra, 28 de janeiro de 2022. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
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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:

JEAN LUXON CADELY e ANTONIA FABIENE SANTIAGO. 
Ele, de nacionalidade Haitiana, conferente de logística, solteiro, 
nascido em Les Cayes - Haiti, no dia 13 de novembro de 1998, re-
sidente e domiciliado na Rua Rizzoni, Nº 106, Núcleo Residencial 
São José, JAGUARIÚNA, SP, filho de JEAN ROBERT CADELY 
e de DIEUFITA DORISMOND. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
balconista, solteira, nascida em PIRAPEMAS, MA, no dia 24 de 
setembro de 1996, residente e domiciliada na Rua Rizzoni, Nº 106, 
Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de 
MARIA DE FÁTIMA SANTIAGO. 

RENAN GALLO ALMEIDA COSTA e GABRIELA FERREIRA 
DE ALMEIDA. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, sol-
teiro, nascido em SÃO CAETANO DO SUL, SP, no dia 18 de maio 
de 1991, residente e domiciliado na Rua Gomes, Nº 131, Jardim 
Planalto, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ RAMOS ALMEIDA 
COSTA e de SOLANGE ISABEL GALLO COSTA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em JAGUARIÚ-
NA, SP, no dia 05 de abril de 1989, residente e domiciliada na Rua 
Gomes, Nº 131, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, SP, filha de MA-
NOEL DE ALMEIDA e de ZENAIDE FERREIRA DE ALMEIDA. 

RICARDO DONIZETE CERQUEIRA e CAROLINE BONETTO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, analista fiscal, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 19 de julho de 1991, residente e domicilia-
do na Estrada Municipal Antônio Pina, Nº 30, Vila Jorge Zambon, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ DONIZETE CERQUEIRA e de 
NORMA CERQUEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, gerente 
de loja, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 03 de julho de 
1992, residente e domiciliada na Estrada Municipal Antônio Pina, 
Nº 30, Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUCIANO 
BONETTO e de MARCIA ANGELICA BAREA BONETTO. 

LEVÍ LIMA DE OLIVEIRA e KARLA TAYLE FARIAS BEZER-
RA. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de logística, solteiro, 
nascido em SERRA DO RAMALHO, BA, no dia 26 de maio de 
1997, residente e domiciliado na Rua Antonio Lucas da Silva, Nº 76, 
Residencial Arco Iris I, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ ANTU-
NES DE OLIVEIRA e de MARIA HELENA LIMA DE OLIVEI-
RA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteira, 
nascida em CAMPINA GRANDE, PB, no dia 04 de maio de 2001, 
residente e domiciliada na Rua Coronel Amâncio Bueno, Nº 928, 
Centro, JAGUARIÚNA, SP, filha de CARLOS BEZERRA FELIX e 
de GENAILMA FARIAS SILVA. 

GERALDO EVANGELISTA GOMES e DANIELA CRISTINA 
RODRIGUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, coordenador de 
logística, divorciado, nascido em POUSO ALEGRE, MG, no dia 
16 de maio de 1966, residente e domiciliado na Rua Daimler João 
Husch Pereira, Nº 192, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOSÉ GOMES MARIANO e de BENEDITA GOMES MARIANO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, comerciante, divorciada, nascida 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 13 de setembro de 1977, residente 
e domiciliada na Rua Daimler João Husch Pereira, Nº 192, Jardim 
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de SEBASTIÃO RODRIGUES e 
de MARIA HELENA VERSURI RODRIGUES. 

ÉVERTON DOS REIS DOMINGUES e NILZA ROSA DOS SAN-
TOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, sol-
teiro, nascido em MOCOCA, SP, no dia 25 de fevereiro de 1995, 
residente e domiciliado na Rua Atílio Sisti, Nº 155, Parque Floria-
nópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de JORGE LUIZ DOMINGUES 
e de IRENE DE FÁTIMA SANTOS DOMINGUES. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, assistente de RH, solteira, nascida em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 16 de setembro de 1999, residente e domiciliada 
na Rua Atílio Sisti, Nº 155, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de VITORINO FRANCISCO DOS SANTOS e de MARIA 
ROSA DOS SANTOS. 

MÁRIO JOSÉ DA SILVA e MARLUCE FERNANDES DOS SAN-
TOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, comerciante aposentado, di-
vorciado, nascido em VERTENTES, PE, no dia 07 de outubro de 
1955, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto 
Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ CRISPIM DA 
SILVA e de ALZIRA XAVIER DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, comerciante, divorciada, nascida em BOM SUCESSO, 
PB, no dia 06 de agosto de 1966, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ADONIZIO ANTONIO DE OLIVEIRA e de ADA FERNAN-
DES DOS SANTOS. 

WILLIAN RODRIGO DE SOUSA e JORDÂNIA BARBOSA DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de produção, sol-
teiro, nascido em CAMPO MOURÃO, PR, no dia 08 de dezembro 
de 1990, residente e domiciliado na Av. Januário Eliseu de Navar-
ro, Nº 1745, Centro, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ VILSON 
DE SOUSA e de CLEUSA RIBEIRO DA SILVA SOUSA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida em 
MADALENA, CE, no dia 02 de março de 1997, residente e domici-
liada na Av. Januário Eliseu de Navarro, Nº 1745, Centro, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JOSÉ FREIRE DA SILVA e de MARIA DAS 
DORES DOS SANTOS BARBOSA. 

EDUARDO JÚNIOR RÉDIS DOS SANTOS e JÚLLIA MARTINS 
DE VASCONCELLOS DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, técnico de máquinas, solteiro, nascido em GUARULHOS, 
SP, no dia 08 de junho de 2001, residente e domiciliado na Av. Pací-
fico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de EDU-
ARDO PEDROSO DOS SANTOS e de JANETE RÉDIS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, nascida em GUARU-
LHOS, SP, no dia 29 de outubro de 2002, residente e domiciliada na 
Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ANDRÉ PEDROSO DOS SANTOS e de CAMILLA MARTINS 
DE VASCONCELLOS. 

LEONARDO AUGUSTO BUENO PINHEIRO e TAMIRIS NO-
GUEIRA BEZERRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de 
sistema elétrico, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 20 
de fevereiro de 1996, residente e domiciliado na Rua Santa Maria, 
Nº 301, Santa Maria, JAGUARIÚNA, SP, filho de HELIO PINHEI-
RO e de ROSEMARY BUENO PINHEIRO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, Biomédica, solteira, nascida em SÃO GONÇALO DO 
SAPUCAÍ, MG, no dia 10 de abril de 1991, residente e domiciliada 
na Rua Santa Maria, Nº 301, Santa Maria, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de PEDRO GOMES BEZERRA e de MARIA APARECIDA NO-
GUEIRA BEZERRA. 

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

JAGUARIÚNA, 27 de janeiro de 2022.

 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. 


