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Celebração do Dia do Rei é retomada 
com esporte e cultura

Gustavo Reis é o novo 
coordenador da campanha 
do MDB em São Paulo

OK Coworking traz palestrante internacional a Jaguariúna

Foi entregue para Jaguariúna 
e toda região um posto de aten-
dimento do Poupatempo, na se-

gunda-feira, 18, com a presen-
ça do governador do Estado de 
São Paulo, Rodrigo Garcia. A 

conquista foi um trabalho feito 
pelos deputados federal Baleia 
Rossi e estadual Jorge Caruso, 

em parceria com o prefeito Gus-
tavo Reis, a vice-prefeita Rita 
Bergamasco, os vereadores Wal-

ter Tozzi, Cristiano Cecon e o 
coordenador regional do MDB, 
Arthur Álvares Cruz.   Página 4

Pedido foi feito pelos deputados em conjunto com o prefeito Gustavo Reis e MDB local

No fim de semana o deputado 
federal e presidente nacional do 
MDB, Baleia Rossi, convidou o 
prefeito de Jaguariúna, Gustavo 
Reis, para assumir a campanha 

do MDB no Estado de São Pau-
lo. “Uma missão do tamanho 
de São Paulo”, disse Gustavo, 
aceitando o convite.                

Página 4

As festividades do Dia do 
Rei, versão holambrense de 
uma das celebrações populares 
mais tradicionais dos Países 

Baixos, serão retomadas este 
ano em Holambra com ativi-
dades artísticas, esportivas e 
culturais. O evento é realizado 

neste domingo, 24, a partir das 
8h, na Praça do Moinho Povos 
Unidos. Ele é gratuito e aberto a 
moradores e turistas.    Página 7

Poupatempo de Jaguariúna é entregue 
com apoio de Baleia Rossi e Jorge Caruso

Autoridades recebem com alegria a notícia da chegada do Poupatempo a Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

Eventos estão sendo retomados após o período de restrições impostas pela pandemia
Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Página 10
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Além das atividades culturais que 
retornaram com todo vapor após o pe-
ríodo de pausa por conta da pandemia 
da Covid-19, o esporte também segue 
nesse ritmo. Diversas competições 
estão retornando e crianças, jovens, 
adultos e idosos estão embarcando 
em grande estilo.

O pessoal da terceira idade de Ja-
guariúna, Pedreira, Amparo e diversas 
cidades da região, estão participando 
nestes dias dos Jogos da Melhor Ida-

de (JOMI) em Casa Branca. Todos 
empolgados e animados com a reto-
mada.

Jaguariúna é reconhecida como Ci-
dade Amiga do Idoso. A Secretaria da 
Juventude Esporte e Lazer desempe-
nha um papel importante deste título, 
dando acolhimento a melhor idade 
por meio do Programa Viva Melhor. 

Que todos retomem com saúde, 
consciência e muita garra para vencer 
a disputa. Boa sorte!!
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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*

Guilherme Pozzer (História, 
Unicamp,2009) escreveu: “ se 
contarmos as histórias locais para 
as crianças, se comentarmos as 
memórias com  os nossos filhos 
e alunos, eles vão se apoderar de 
suas referências culturais que lhes 
permitirão conhecer melhor e amar 
sua cidade e região e construir sua 
identidade e uma relação constru-
tiva com o passado e, talvez, inte-
ressarem-se mais por essa História 
Geral que lhe parece, muitas vezes, 
austera e afastada de seu meio”. E 
você, já rascunhou ou gravou  a 
história de sua família? Traga es-
tes importantes  dados para a Casa 
da Memória.  Nós redigiremos  seu 
texto, registraremos sua história  e 
publicá-la-emos.   

Paschoal Abruzzese nasceu  
na  Província de Caserta, Região 
de Campania, Sul da Itália. Fi-
lho de Pietro Abruzzese e Agro-
glia Fragnonla. Chegou ao Brasil, 
como imigrante com 13 anos, em 

31/03/1898, a bordo do navio “Di 
Santos”. Começou sua vida aqui 
trabalhando na abertura de leitos 
ferroviários.  Com trabalho e eco-
nomia foi comprando carrocinhas 
e animais. Com elas transportava 
terra, onde passariam os trilhos. 
Trabalhou em cidades de São Pau-
lo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
residindo, assim,  em diversos lo-
cais com a família.   Casou-se, em 
primeiras núpcias, com D. Elisa 
Fossa em Jaboticabal. Nasceram 
as filhas Amélia e Cecília (Ercí-
lia) Bauru. Sr. Paschoal ficou vi-
úvo  e  casou-se, novamente, com  
D. Norma Martins, (Barbacena, 
MG.) Dos trabalhos mais conhe-
cidos de que participou citam-se:  
terraplenagem no Aeroporto de 
Congonhas, um trecho da Anhan-
guera, o aterro da fábrica da Rho-
dia e o novo trecho ferroviário da 
Estação Jaguariúna até a Estação 
de Guedes (1945). Com seus pi-
nantes abriu trincheiras a pedido 

dos militares na Revolução de 
1932. Era uma pessoa caridosa 
que ajudava muito seus emprega-
dos, em suas necessidades. Eram 
características deste simples  imi-
grante: generosidade, carinho, 
elegância. Trabalhador corajoso 
proporcionou fartura e conforto a 
sua família. Gostava de promover 
grandes almoços e ver a família 
reunida para celebrar a vida. Gos-
tava de um bom vinho com queijo. 
Assumiu empreita para a  terra-
plenagem de  reforma do leito fer-
roviário local e escolheu Jaguary 
para residência de sua família,  no 
início da década de 1930. Faleceu 
em 10/05/1950. A municipalidade 
homenageou-o dando seu nome a 
uma praça, “Praça Paschoal Abru-
zzese” A segunda filha das pri-
meiras núpcias:  Ercília casou-se 
com João Mussato. Esta heroína, 
viúva, criou os filhos, sem vender 
as terras que o marido lhe deixa-
ra. Piedosa zeladora e voluntária 

nesta Paróquia. Filhos: Antônio 
(Nico), Lázaro, Cidinha e Lúcio 
Mussato. Sr. Paschoal e D. Norma 
criaram dez filhos: Elisa, Isaura, 
Romilda, Irma, Arlindo, Orestes, 
Armando, Reinaldo, Hélio e Aris-
teu. Elisa, costureira, recebeu de 
sua piedosa  mãe, a devoção a S. 
José, tornando-se também zelado-
ra de sua Irmandade. Foi  grande 
voluntária para com muitos  traba-
lhos da Paróquia.  Casou-se com 
Étore Tozzi, marceneiro. Pais dos 
03 professores: Therezinha, Hele-
na e Toninho Tozzi. Romilda foi 
casada com Guido Tozzi, moto-
rista, autônomo, leiloeiro das aves 
na  Festa de S. Sebastião. Forma-
ram os filhos: Antônio Eduardo, 
Paulo César e o Prof. Celso Hen-
rique Tozzi (Cecé). Este tornou-se 
Patrono da grande Escola. Irma , 
esposa do Prefeito reeleito,  Fran-
cisco Xavier  Santiago, colaborou 
com a promoção social da cidade 
ajudando os mais necessitados. 

Formaram as filhas: Maria Lúcia, 
Carminha - Advogada OAB e Cris-
tina, Professora.  Armando, soltei-
ro, desenhista de formação, pintor 
e músico.  Abrilhantava bailes e 
festas de formatura  com grupo 
musical.  Aristeu (Teteu) infância 
e juventude passada no centro da 
Vila e Igreja, tornou-se desenhista 
mecânico, Advogado, casado com 
Maria Bergamasco. Formaram a 
filha Ana Maria. Mudaram-se para 
Campinas.  Outros quatro filhos, 
após matrimônio, também residi-
ram em outras cidades, devido aos 
seus trabalhos e profissões. Em 
Campinas, permaneceram:   Isau-
ra casada com João Viana. Orestes 
casado com Luzia Granchelli da 
Silva. Reinaldo casado com Lour-
des Alves. Em Espírito Santo do 
Pinhal fixou residência Hélio, ca-
sado com Neide Vargas.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Série Imigração Italiana – Família Abruzzese

João Rodrigues*

Um assunto muito importante 
para todo cidadão é sua história 
de vida. Como o mundo está em 
constante mudança a todo instante, 
vamos dar uma “parada” no tempo 
para falar de preservação e conser-
vação da história do cidadão e de 
sua cidade?

Primeiro precisamos desmitifi-
car alguns paradigmas e frases que 
circulam no nosso dia a dia e nos 
fazem até ter receio de falar em 
público sobre história e o passado, 
como: “Quem vive de passado é 
museu”, “Jogue fora o que for ve-
lho”, “O novo é mais barato que as 
coisas velhas”, “Todo mundo gosta 
apenas de coisas novas ...”, “O ve-
lho não dá para consertar e custa 
muito caro”, “Isto é ultrapassado”,  
frases assim nos dão a falsa sensa-
ção que o velho (passado) tem cus-
to alto e não se deve  perder tem-
po em preserva-lo ou recupera-lo,  
nesta semana vamos desmistificar 
isto, para que as pessoas comecem 
a prestar atenção sobre pontos im-
portantes de como a preservação e 
recuperação do patrimônio pode 
ser muito importante para sua vida 
social e da comunidade, bem como 
no setor econômico.

Em Jaguariúna temos o Conse-
lho de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arquitetônico, 

Arqueológico, Ambiental, Docu-
mental e Paisagístico (CONPHA-
AJ) que está diretamente ligado à 
Secretaria de Turismo e Cultura, 
ele foi criado pela Lei 1903 de 21 
de Maio de 2009. O CONPHAAJ, 
tem como objetivos básicos coor-
denar, orientar, incentivar a Polí-
tica de Proteção ao Patrimônio no 
Município, ele é formado por re-
presentados do poder público e de 
entidades da sociedade civil, tam-
bém temos a CMJ- Casa da Memó-
ria de Jaguariúna que é uma insti-
tuição vinculada à Secretaria de 
Educação do Munícipio que tem 
como objetivo pesquisar, organi-
zar, preservar e difundir a memória 
da cidade de Jaguariúna.

O Líder sabe que para se ter um 
presente e futuro de grandes reali-
zações é preciso aprender com o 
passado e suas experiências, mas 
como se obter isto se a memó-
ria for apagada? Líder inteligente 
sabe a importância da preserva-
ção da memória de uma cidade, e 
se ele for empreendedor, sabe que 
através da inovação e criatividade 
hoje em dia se une o passado com 
requintes de modernidade para 
agregar um valor incrível ao patri-
mônio existente na cidade. E quan-
do se fala em patrimônio histórico 
não se trata apenas de um imóvel, 

mas de uma árvore, de um objetivo 
e principalmente pessoas com suas 
ricas histórias e que são partes fun-
damentais da cultura existente no 
local.

As pessoas viajam pelo mundo 
a procura da história das cidades, 
veja por exemplo que mesmo paí-
ses em conflitos são muito procura-
dos, como por exemplo: Egito com 
suas Pirâmides, Templos, Constru-
ções, Roma com o Coliseu, Machu 
Picchu no Peru, Pompeia na Itália, 
Taj Mahal na Índia, Acrópole na 
Grécia, Elevador Lacerda em Sal-
vador, Centro Histórico em Recife, 
Ouro Preto em Minas Gerais, Pa-
rati no Rio de Janeiro, enfim mi-
lhares de locais pelo mundo são 
pontos muito procurados para se 
visitar, e o porque disto? É porque 
estes locais tem história para ver, 
contar e principalmente para se 
tornar uma experiência única na 
vida das pessoas, pois o imaginá-
rio das pessoas as leva presencial-
mente naquilo que só tinham vis-
to e lido nos livros, as pessoas se 
emocionam ao visitar estes locais. 
No Circuito das Águas Paulista, 
fazendas com seus casarões estão 
recebendo um toque de moderni-
dade no quesito atendimento, para 
que as pessoas os visitem e assim 
estão oportunizando a várias pes-

soas  melhora de emprego e renda, 
gerando ainda riqueza para que os 
proprietários possam manter o lo-
cal e ainda ter lucro.

Jaguariúna que tem uma rique-
za histórica secular com seus Ba-
rões, o Ouro Negro ( Café ), seus 
casarões com suas ricas histórias 
seja nas ruas centrais de nossa ci-
dade:  Alfredo Engler, Cândido 
Bueno, Praça Matriz Santa Maria, 
José Alves Guedes, Cel Amâncio 
Bueno, etc,  ou nas várias fazendas 
ao redor de nossa cidade,  devemos 
preservar e recuperar este patrimô-
nio, para que o hoje e as futuras 
gerações possam vivenciar isto 
também, além de criarmos opor-
tunidades para que se movimente 
a economia local, como Turismo 
Histórico. Seria oportuno a criação 
de um Fundo do Patrimônio, para 
poder auxiliar em projetos de me-
lhoria do patrimônio, melhoria das 
leis como por exemplo: Isenção do 
IPTU. Apoiar profissionais espe-
cializados para trazerem ideias e 
sugestões de como melhor aprovei-
tar o patrimônio, fazendo com que 
se sintam ainda mais estimulados 
a pensar no benefício que podem 
gerar a longo prazo para as futuras 
gerações, e ainda contribuir com o 
presente.

O Líder empresarial sabe que 

um produto/serviço que é escasso 
e que todos desejam,  tem um va-
lor maior no mercado, e quando se 
fala de História e Patrimônio, sa-
bemos que é uma preciosidade, por 
isto tem-se um valor maior, tanto 
é que as grandes redes lançaram 
suas linhas vintages (com toques 
de modernidade), e que tem preços 
mais altos que o mesmo produto 
moderno, visitas a locais históri-
cos no mundo todo tem o valor de 
entrada maior do que muitos locais 
modernos, pois todas as idades 
querem um dia conhecer a história 
da cidade que visitam ou moram.

O Líder sabe a importância da 
história e deve zelar para que o 
Patrimônio seja preservado e con-
servado, pois o mundo gira, e o 
passado sempre se fará presente no 
futuro das pessoas, e nossa gente 
sabe que hoje o passado por aqui 
se faz presente, através da ferrovia, 
com a chegada da Maria Fumaça 
no nosso Centro Cultural, o que 
tem atraído visitantes e investido-
res para a cidade, fazendo com que 
negócios sejam gerados e melhora-
do a vida de nossa gente.

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Ne-

gócios – Empreendedor do Bem

Preservar para crescer 



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

23 de abril de 2022

4Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br – MTB 0092000/SP

Destaque

Poupatempo de Jaguariúna é entregue com 
apoio de Baleia Rossi e Jorge Caruso

Gustavo Reis é o novo coordenador 
da campanha do MDB em São Paulo

Pedido foi feito pelos deputados em conjunto com o prefeito Gustavo Reis e MDB local
DIVULGAÇÃO

Foi entregue para Ja-
guariúna e toda região um 
posto de atendimento do 
Poupatempo, na segunda-
-feira, 18, com a presença 
do governador do Esta-
do de São Paulo, Rodrigo 
Garcia. A conquista foi um 
trabalho feito pelos depu-
tados federal Baleia Rossi 
e estadual Jorge Caruso, 
em parceria com o pre-
feito Gustavo Reis, a vice-
-prefeita Rita Bergamas-
co, os vereadores Walter 
Tozzi, Cristiano Cecon e 
o coordenador regional 
do MDB, Arthur Álvares 
Cruz.

“Foram anos de muita 
luta para conseguirmos 
trazer para nossa cidade 
esse serviço essencial nos 
dias de hoje, que vai tra-
zer mais agilidade e efici-
ência no atendimento pú-
blico aos jaguariunenses”, 
comemora Gustavo Reis. 

Além de gerar empre-

gos, o posto de atendi-
mento vai acelerar diver-
sos serviços à população, 
como os do Detran, emis-
são de documentos pes-
soais (RG e CPF, por exem-
plo), Mobilidade Urbana e 
Banco do Povo.

“Fico feliz em ver que a 
população os cidadãos ga-
nham mais esse presente. 
Agora, é muito mais fácil e 
rápido poder usar diver-
sos serviços, sem precisar 
deslocar-se para cidades 
vizinhas”, ressalta o de-
putado Baleia Rossi.

Em nome de todo o 
grupo do MDB, o prefeito 
de Jaguariúna agradece o 
empenho dos parlamen-
tares. “Muito obrigado 
aos deputados Baleia 
Rossi e Jorge Caruso por 
ajudarem em mais essa 
importante conquista 
para Jaguariúna. Eles tra-
balham muito por nossa 
cidade”.

No fim de semana o de-
putado federal e presiden-
te nacional do MDB, Baleia 
Rossi, convidou o prefeito 
de Jaguariúna, Gustavo Reis, 
para assumir a campanha do 
MDB no Estado de São Pau-
lo. “Uma missão do tamanho 

de São Paulo”, disse Gustavo, 
aceitando o convite.

Nas redes sociais, ele 
agradeceu o convite ao de-
putado. “Este é mais um 
grande desafio da minha 
trajetória pública que irei 
me dedicar para que seja 

cumprido com bastante 
êxito”.

Gustavo também é pre-
sidente do Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), vice-presidente de 
Telecomunicações da FNP, 

presidente da Ass. Nacional 
de Prefeitos do MDB. Recen-
temente teve seu nome cogi-
tado para ocupar o cargo de 
vice-governador na chapa 
de Rodrigo Garcia (PSDB) 
que deve concorrer ao Palá-
cio dos Bandeirantes.

DIVULGAÇÃO

Autoridades recebem com alegria a notícia da chegada do Poupatempo a Jaguariúna

Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis

Entrega de veículos
A Prefeitura de Jagua-

riúna também recebeu 
por meio do Governo do 
Estado cerca de R$2 mi-

lhões em veículos. A cida-
de recebeu uma van para 
o transporte de pacientes 
da Saúde com deficiência, 
uma máquina retroesca-

vadeira e um trator com 
implementos agrícolas. 
Todos adquiridos pelo 
programa “Nova Frota”, 
além de R$750 mil do pro-

grama Respeito à Vida, 
para modernização no 
trânsito, ambos com arti-
culação dos deputados Ba-
leia Rossi e Jorge Caruso.



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

23 de abril de 2022



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

23 de abril de 2022

6

Morungaba

Câmara de Vereadores é reinaugurada

Programação da 32ª edição do Morungaba Rodeo Fest é divulgada

Na terça-feira, 19, ocor-
reu a reinauguração do 
Plenário “Vereador Edil 
Crespo de Azevedo” na 
Câmara Municipal de Mo-
rungaba. A reforma teve 
como foco proporcionar 
maior acessibilidade para 
pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida, com 
banheiros adaptados, ram-
pas de acesso, sinalizações 
em braile e vagas especiais 
para deficientes físicos.

Foram inauguradas 
também a “Galeria das 
Legislaturas” em homena-
gem ao Vereador Tiago da 
Costa Laranjeira e a “Ga-
leria dos Vereadores” em 

homenagem ao Vereador 
Alécio Martins. Todos os 
vereadores da Legislatura 
estiveram presentes à rei-
nauguração, além do pre-
feito Marquinho de Oli-
veira e vice-prefeito Luis 
Fernando Miguel.

Segundo o presidente 
do Legislativo, Tomás Fe-
dericci, o projeto foi idea-
lizado com a participação 
de todos os vereadores, 
por meio de contenção de 
gastos e muita dedicação 
de toda a equipe da Câma-
ra. “O ambiente foi repa-
ginado para que, além das 
sessões legislativas, este 
plenário também seja utili-

zado por toda a sociedade 
nas realizações de cursos, 
palestras, encontros e reu-
niões”, explica.

Para o prefeito Mar-
quinho este foi um dia de 
muita emoção. “Estamos 
homenageando duas pes-
soas muito queridas, tanto 
o Tiago quanto o Alécio, 
pessoas que partiram há 
tão pouco tempo, mas que 
terão seus nomes eterni-
zados nestas galerias que 
mostram todos aqueles 
que contribuíram para o 
desenvolvimento de nosso 
município”, diz o prefeito 
em seu pronunciamento 
durante a solenidade.

A programação oficial 
da Prefeitura de Morunga-
ba em comemoração aos 
134 anos de fundação do 
município traz o Morun-
gaba Rodeo Fest 2022/32ª 
Festa do Peão. A entrada 
dos visitantes é permitida 
somente com a apresenta-
ção do comprovante de va-
cinação completa contra a 
Covid-19.

A festa começa com 
entrada franca, no dia 23 

de junho (quinta-feira), 
com diversas atrações e o 
show de “Luigi & Lean-
dro”. Na noite do dia 24 
(sexta-feira), a entrada é 
1kg de alimento não pere-
cível e o Rodeio prossegue 
com o show de “Clayton & 
Romário”. A dupla “João 
Bosco & Gabriel” é o des-
taque do rodeio no dia 25 
de junho (sábado) – nesta 
noite, a entrada também é 
1kg de alimento.

Fechando a edição da 
Festa do Peão deste ano, 
as atrações do último dia 
de evento, dia 26 (domin-
go), começam mais cedo, 
ao meio-dia, no “Dia da 
Família”. O último dia de 
rodeio é uma oportunida-
de dos visitantes assis-
tirem às provas na arena 
durante o dia com toda a 
família, principalmente 
as crianças, e à noite o 
show da dupla “Guilher-

me & Benuto” encerra a 
programação da festa.

Os alimentos não pe-
recíveis (exceto sal) se-
rão destinados ao Fundo 
Social de Solidariedade 
de Morungaba. 

O Morungaba Rodeo 
Fest 2022 /32ª Festa do 
Peão é uma realização 
da Prefeitura. A progra-
mação esportiva da festa 
integra as competições de 
montarias em touros com 

peões de diversas partes 
do país e a Prova dos Três 
Tambores.

O evento se tornou a 
festa mais esperada do 
ano pelo público morun-
gabense, além de trazer 
para a cidade uma gran-
de quantidade de visi-
tantes. Esta é a trigésima 
segunda edição da Festa 
do Peão de Morungaba 
cujo objetivo, desde suas 
primeiras edições, é ofe-

recer lazer à população 
e incentivar o turismo a 
modalidade esportiva na 
região. 

Além das competições, 
o evento também oferece 
aos visitantes o “bailão 
sertanejo” e uma gran-
de praça de alimentação 
com diversas opções de 
cardápio. As informações 
sobre camarotes podem 
ser obtidas pelo telefone: 
(11) 99795-2626.

Na ocasião também foram inauguradas a “Galeria das Legislaturas” e a “Galeria dos Vereadores”

Todos os vereadores estiveram presentes 

DIVULGAÇÃO
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Celebração do Dia do 
Rei é retomada com 
esporte e cultura

Prefeito e autoridades municipais 
recebem veículos do Estado

 Holambra   

 Pedreira   

As festividades do Dia 
do Rei, versão holambren-
se de uma das celebrações 
populares mais tradicio-
nais dos Países Baixos, 
serão retomadas este ano 
em Holambra com ativi-
dades artísticas, esporti-
vas e culturais. O evento é 
realizado neste domingo, 
24, a partir das 8h, na Pra-
ça do Moinho Povos Uni-
dos. Ele é gratuito e aber-
to a moradores e turistas.

As comemorações co-
meçam logo cedo com 

a largada da Corrida do 
Rei - prova de pedestria-
nismo com percursos de 
7 e 4 quilômetros para 
participantes amadores e 
profissionais. Em seguida 
estão previstas apresenta-
ções da Orquestra de Vio-
la Caipira do município, 
dos Gaiteiros de Holam-
bra, do Grupo de Danças 
Folclóricas da cidade e da 
Fanfarra Amigos de Ho-
lambra. A festa conta ain-
da com a oferta do típico 
café com bolo ao público 

presente.
“Trata-se de um impor-

tante momento de resgate 
e preservação da história, 
da cultura e das tradições 
dos pioneiros”, explica 
Alessandra Caratti, direto-
ra municipal de Turismo e 
Cultura. “É uma festa que 
faz parte de nosso calen-
dário de eventos e do ca-
lendário oficial de eventos 
do Estado de São Paulo. 
Uma confraternização en-
tre visitantes e moradores, 
brasileiros e holandeses”.

O novo prefeito de Pe-
dreira Fábio Polidoro par-
ticipou na segunda-feira, 
18, acompanhado dos ve-
readores Alessandro Luis 
de Godoy (Mole), Clau-
dinho Cassiani e Rafinha 
Cavenaghi, além de secre-
tários, diretores e asses-
sores municipais, com o 
governador do Estado de 
São Paulo, Rodrigo Gar-
cia, do Programa “Gover-
no na Área”. O encontro 
reuniu, na sede do Instituto 
Agronômico de Campinas 
(IAC), na Vila Itapura, pre-
feitos de várias cidades do 
Estado, deputados estadu-
ais e federais, vereadores 
e secretários estaduais e 

municipais. 
O governador Rodri-

go Garcia apresentou as 
realizações do Estado na 
região e fez vários anún-
cios para os municípios. 
“A presença do Governo 
de São Paulo ao lado das 
prefeituras tem sido fun-
damental para que pos-
samos manter dois focos 
principais nesta retomada 
da economia, a proteção 
social e a geração de em-
pregos e oportunidades”. 
Fábio Polidoro recebeu as 
chaves de dois novos ca-
minhões, sendo um cami-
nhão pipa, um caminhão 
basculante, uma máquina 
retroescavadeira e uma van 

adaptada para o transporte 
de deficientes. “Também 
assinamos um convênio no 
valor de R$500 mil com 
o DETRAN, por meio do 
Programa Respeito à Vida, 
para investimentos no no 
setor de trânsito”, conta o 
novo prefeito de Pedreira. 

“É muito importante ter 
o Governo do Estado pre-
sente na região trazendo o 
secretariado para receber 
as demandas das prefei-
turas e das lideranças de 
toda região. Tenho certeza 
de que tudo isso é fruto de 
uma gestão competente, 
que traz investimento para 
as cidades”, comenta Fá-
bio Polidoro.

Atividades começam a partir das 8h na Praça do Moinho

Não só podem, como devem. É preciso des-
mistificar a inovação. Para praticá-la, nem sem-
pre são necessários altos investimentos, muito 
menos ser uma grande empresa. Pelo contrário, 
pequenos empreendimentos, além de estarem 
mais próximos aos clientes, são muito mais fle-
xíveis do que as grandes estruturas, que depen-
dem de diversas autorizações e burocracias. 

O primeiro passo da inovação é o foco no 
cliente. Conhecer seu público-alvo, quem vai 
comprar seus produtos e serviços, quem é a “per-
sona” a sua empresa. Conhecendo esse público a 
fundo você poderá trabalhar soluções, às vezes 
nada complexas, para atender e encantar essas 
pessoas. O maior erro dos empreendedores é co-
locar em prática aquilo que acham ser uma boa 
solução ou um excelente produto com base em 
suas próprias opiniões e realidade. O foco deve 
estar sempre em quem paga suas contas.

O quanto você conhece seu cliente? O que ele 
mais compra? Do que ele gosta? Do que ele não 
gosta? O que faz ele voltar a comprar seu produto 
ou serviço? Se você não tem informações básicas 
do seu cliente, nunca saberá como agradá-lo.

Qual o caminho para criar soluções inovado-
ras? Seguem algumas dicas:

- Esteja sempre insatisfeito. A partir do mo-
mento em que você se acomoda achando que o 
emprego está bom, que sua empresa está ótima, 
que nada pode melhorar, você fecha as portas 
para a criatividade.  A inventividade nasce de 
pessoas que entendem que até o que está bom 
pode ser melhorado;

- Invista em conhecimento. Há inúmeros 
cursos gratuitos ou com baixos investimentos, 
presenciais ou online que podem incitar novas 
ideias a serem implementadas;

- Aos empreendedores: escute e estimule 
ideias de funcionários, para que sejam agentes 
inovadores dentro da sua estrutura;

- Esteja aberto a feedbacks e críticas (de fun-
cionários e clientes, por exemplo) que possam 
apontar onde estão as possíveis melhorias do seu 
negócio;

- Estude assuntos que normalmente não es-
tudaria, para sair da zona de conforto. Afaste-se 
um pouco daquilo que já conhece e aproxime-se 
daquilo que desconhece (pode ser por meio de 
treinamentos, livros, filmes, séries, documentá-
rios, não importa como, inove seus assuntos);

- Forme parcerias que estimulem a inovação: 
com outros empreendedores, universidades, gru-
pos de networking, até mesmo com concorrentes;

- Esteja disposto a correr riscos. Nem todas 
as ideias novas serão um sucesso. Faça pequenos 
testes, pesquise, tente. E se não der certo, mude, 
crie e tente novamente.

- Identifique como trazer o conceito de “big 
data” para dentro do seu negócio. Big data sig-
nifica algo como “grande volume de dados”.  A 
ideia é simples: usar um amplo volume de dados 
para subsidiar análises, estratégias e decisões 
na empresa, aumentando a taxa de acerto. Com 
mais informações, o líder do negócio tem uma 
visão sistêmica e eficaz.

Eduque sua visão para enxergar o que o mun-
do está trazendo de novidades interessantes e re-
flita como (e se) isto pode ser adaptado para o seu 
negócio. A inovação é um diferencial competitivo 
independentemente do porte ou ramo da empresa.

Tenha em mente também que a inovação não 
deve ser tratada como um evento isolado, mas 
como um processo a ser planejado, implantado 
e gerenciado. Há várias instituições locais aptas 
a ajudar neste processo. O importante é manter 
o movimento, estar constantemente emprenhado 
em melhorar e atender o cliente de forma a en-
cantá-lo cada vez mais.

 “A inovação é o que distingue um líder de 
um seguidor” - Steve Jobs

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Pequenas Empresas Podem Inovar?

Prefeito e autoridades de Pedreira

Eventos estão sendo retomados após o período de restrições impostas pela pandemia

Coordenação do MDB 
O prefeito de Jaguariúna e 

presidente do Conselho de De-
senvolvimento da RMC, Gus-
tavo Reis (MDB), é o novo 
coordenador de campanha do 
MDB no Estado de São Paulo. 
Ele aceitou o convite feito pelo 
deputado federal Baleia Rossi, 
presidente nacional do MDB. 
“Agradeço o deputado Baleia 
Rossi, nosso presidente e uma 
das grandes lideranças nacio-
nais do MDB, pela confiança 
em depositar em minhas mãos 
essa tarefa tão importante e que 
muito me orgulha de coordenar 
as campanhas do partido no Es-
tado”, disse Gustavo Reis, que 

chegou a ser cotado para vice na 
chapa do governador Rodrigo 
Garcia (PSDB). 

Poupatempo
Na segunda-feira, 18, a lado 

do governador Rodrigo Garcia e 
dos vereadores Romilson Silva, 
Cristiano Cecon, Ton Proêncio, 
Walter Tozzi, Wilian Morrinho, 
Menezes do Canil, Afonso Silva 
e Zé Muniz, Gustavo participou 
de evento do Governo do Estado 
no Instituto Agronômico (IAC), 
em Campinas, que oficializou a 
entrega do Poupatempo de Ja-
guariúna. O serviço traz mais 
agilidade e eficiência no aten-
dimento público aos jaguariu-

nenses e foi uma conquista da 
cidade depois de muitos anos de 
apresentação da demanda. “Mui-
to obrigado aos deputados Baleia 
Rossi e Jorge Caruso por ajuda-
rem em mais essa importante 
conquista para Jaguariúna”, dis-
se o prefeito Gustavo Reis.

Mais casas...
Na quarta-feira, 20, Gustavo 

Reis recebeu a visita de Fernan-
do Fiori de Godoy, ex-prefeito 
de Holambra e secretário inte-
rino de Habitação do Estado de 
São Paulo. Segundo Reis, Go-
doy confirmou a construção de 
400 casas populares, em parceria 
com a Prefeitura de Jaguariúna, 

que vai doar três terrenos ao Es-
tado para que o projeto seja rea-
lizado. 

...populares
“E essas casas serão destina-

das àquelas pessoas em maior 
vulnerabilidade social, que têm 
mais dificuldades financeiras, o 
que é ainda mais especial para 
nós”, disse o prefeito. Jaguariú-
na já tem outro projeto em par-
ceria com o Estado que prevê a 
destinação de 312 apartamentos 
populares, no Jardim Dona Irma. 
“Com mais essas 400 casas, se-
rão mais de 700 novas moradias 
populares para Jaguariúna”, co-
memora Gustavo Reis. 

Sem mortes
A Secretaria de Saúde de Ja-

guariúna comemora mais uma 
boa notícia: a cidade completou 
três semanas sem registrar ne-
nhuma morte por Covid-19. Se-
gundo a secretaria, o último óbito 
ocorreu em 25 de março. A cida-
de também não tinha, até quar-
ta-feira, nenhum paciente com 
coronavírus internado em leito 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) há mais de duas semanas. 
Os números positivos refletem o 
avanço da vacinação contra a Co-
vid em Jaguariúna, que já aplicou 
mais de 136 mil doses, atingindo 
88% da população imunizada 
com ao menos duas doses.

 Bastidores do poder

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Engenheiro Coelho

Projeto “Melhor amigo” realiza vacinação 
e castração de animais neste sábado, 23

Morre mãe do ex-prefeito Pedro Franco

A ação acontece a partir das 8h no barracão da feira livre

DIVULGAÇÃO

O projeto ‘Melhor 
Amigo’, da Prefeitura 
Municipal de Engenhei-
ro Coelho, por meio da 
Organização Não Gover-
namental (ONG) Grupo 
de Apoio aos Animais de 
Rua de Itaquaquecetuba 
(GAARI), vai realizar 

uma campanha vacina-
ção e de castração ani-
mal na cidade. A ação 
acontece no sábado, 23, 
a partir das 8h, no bar-
racão da feira livre e foi 
viabilizada por um pedi-
do dos vereadores Izael 
Soares Mendes e Marlon 

Aparecido Pereira.
A vacinação antirrá-

bica está disponível para 
todos os cães e gatos, 
basta o tutor do animal 
comparecer no local do 
evento. Já a castração 
animal, será realizada 
apenas para os animais 

que foram cadastrados 
previamente. Ao todo, 
serão realizadas 150 cas-
trações, sendo 50 de cães 
e 100 de gatos. Desse to-
tal, 50% de machos e o 
restante de fêmeas. As 
cirurgias dos cães serão 
realizadas no período 

da manhã, entre as 8h e 
10h. A partir das 12h30, 
os gatos serão operados.

A equipe da ONG é 
composta por 17 inte-
grantes, entre veteriná-
rios e técnicos e já re-
alizou mais de 45 mil 
cirurgias de castração. 

O grupo oferece todas as 
informações no pré-ope-
ratório, além de acompa-
nhamento pós cirúrgico, 
pelo WhatsApp e ainda 
fornece todos os medica-
mentos que serão utiliza-
dos pelos animais após a 
cirurgia.

Morre mãe do ex-pre-
feito Pedro Franco morreu 
em Engenheiro Coelho, 
Therezinha Mantovani 
Franco de Oliveira, 77 
anos, natural de Artur No-
gueira. Ela deixa cinco 
filhos, entre eles, o ex-
-prefeito coelhense Pedro 
Franco de Oliveira. Ainda 
ficam doze netos e um bis-
neto.

O anuncio da morte fi-
cou público após uma pos-
tagem emocionante do ex-
-prefeito Pedro Franco em 
uma rede social. Ele defi-
niu a mãe como “Amoro-
sa, cuidadora, alegre e te-
mente a Deus’. E fez uma 
despedida. “Vai em Paz 

mamãe querida, mas esta-
rá todos os dias de minha 
vida na minha mente e no 
meu coração”, resumiu.

Postagem na íntegra 
do ex-prefeito Pedro 
Franco

“Com o coração partido 
faltando um pedaço, com 
os olhos cheio de lágrimas 
quase não encharcando 
para escrever, venho dar a 
triste notícia aos Amigos 
e Familiares sobre o fale-
cimento de minha querida 
mamãe.

Mas também quero 
agradecer a Deus por ter 
a deixado todo esse tempo 
com nossa família e ami-

gos, nos ensinando a ter fé 
em Deus, que é com essa 
fé e coragem que estou 
escrevendo, nos ensinou o 
caminho correto da vida, a 
ser bondoso, ser honesto, 
ter compaixão com o pró-
ximo.

A senhora foi uma 
guerreira, superou um 
câncer, AVC, Derrame, 
fazia Hemodiálise, muitos 
outros problemas de saú-
de, e sempre com a mes-
ma alegria e fé em Deus.

Nunca vi a senhora re-
clamar de nada.

Tenho certeza que a se-
nhora foi morar com Deus, 
e a senhora tenha a certeza 
que cuidarei de toda a nos-

sa família como a senhora 
sempre me pediu.

Postei essa foto que a 
senhora me mandou no 
dia de seu aniversário, on-
tem a senhora me pediu e 
tiramos a última foto jun-
tos como sempre gostou, e 
quero ficar com as melho-
res lembranças possíveis.

Uma mãe Amorosa, 
cuidadora, alegre e temen-
te a Deus.

Vai em Paz mamãe 
querida, mas estará todos 
os dias de minha vida na 
minha mente e no meu co-
ração.

Muito obrigado por 
tudo que a senhora fez por 
nós. Sempre a Amaremos”.

Therezinha Franco de Oliveira será sepultada em Artur Nogueira na 
terça-feira, 19
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Jaguariúna

OK Coworking traz palestrante 
internacional a Jaguariúna

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

O evento, que acontece na terça-feira, 26, é 
organizado em parceria com o Polo de Inovação 
do Interior Paulista

Inovação, um assunto 
intrínseco dos escritórios 
compartilhados, será o 
tema da palestra que vai 
acontecer na terça-feira, 
26, das 8h às 10h, no OK 
Coworking, em Jaguariú-
na. A apresentação será do 
palestrante internacional 
Beny Rubinstein, cofun-
dador do Microsoft Azu-
re (um dos seis primeiros 
funcionários globais do 
Microsoft Cloud & AI) e 
CEO do primeiro parceiro 
da Microsoft Ventures na 
América Latina. O evento 
é organizado em parceria 
com o Polo de Inovação do 
Interior Paulista, presente 
em 27 cidades do interior 
de São Paulo (https://polo-
deinovacao.com/).

“Nossa ideia é des-
mistificar o tema ino-
vação”, diz Carolina 
Pepe, proprietária do OK 
Coworking. “Não é ne-

cessário ser uma empresa 
grande nem rica para ino-
var”, pontua a empresária. 
O ingresso, que dá direito 
à participação presencial 
no OK Coworking ou on-
line, tem um valor simbó-
lico de R$12,50 (incluin-
do taxa de administração 
do Sympla). A pedido do 
palestrante, toda a arreca-
dação será doada ao Lar 
da Esperança (lardaespe-
ranca.org.br). Os ingres-
sos podem ser adquiridos 
pelo link https://www.
sympla.com.br/pequenas-
-empresas-grandes-inova-
coes__1542485

O OK Coworking, que 
já trouxe a Jaguariúna te-
mas atuais como “Leitura 
Facial no Âmbito Profis-
sional” e “Criptoativos”, 
continua inovando. De 
acordo com Carolina, “a 
intenção do OK é trazer 
assuntos atuais que contri-

buam com o crescimento 
local, que façam as pesso-
as refletirem e que empre-
endedores se inspirem e 
cresçam.” 

A mensagem é reforça-
da por Daniel Pellegrini, 
CEO do Polo de Inova-
ção do Interior Paulista. 
“Transformando a vida de 
pessoas, transformamos a 
vida de empresas, de co-
munidades, de uma cida-
de”, diz.

O palestrante
O palestrante Beny Ru-

binstein é expert no tema 
Inovação. Ele foi cofun-
dador do Microsoft Azu-
re (um dos seis primeiros 
funcionários globais do 
Microsoft Cloud & AI) e 
CEO do primeiro parceiro 
da Microsoft Ventures na 
América Latina. 

Beny liderou o e-com-
merce da Microsoft em 

DIVULGAÇÃO

O Ok Coworking está localizado na rua Mato Grosso, 142 - Bairro Frazatto

Estudantes de Medicina da UniFaj participam de 
integração em diferentes áreas da Prefeitura

A UniFAJ começou a 
realizar na segunda-feira, 
18, um programa de Inte-
gração, Ensino e Serviço 
com os estudantes do pri-
meiro ano da faculdade de 
Medicina com o apoio da 
Prefeitura de Jaguariúna. 
Nos próximos dias os alu-
nos visitarão diferentes ór-
gãos públicos da cidade.

Durante a tarde, acom-
panhados de uma profes-
sora e uma coordenadora, 
eles estiveram no Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) Cruzei-
ro do Sul, no Cartão Cida-
dão e na Casa da Memória.

Em todos esses locais os 
estudantes receberam in-
formações sobre o trabalho 
que é realizado pela Prefei-
tura e puderam conhecer 
um pouco mais da realida-
de da população da cidade. Estudantes de Medicina

DIVULGAÇÃO

104 mercados da Europa, 
Oriente Médio e África, e 
criou área de Transforma-
ção Digital na Microsoft 
Oriente Médio e África 
onde construiu e liderou 
uma equipe de incubação 

de vendas de soluções 
verticais baseadas em In-
teligência Artificial em 
setores como Saúde, Go-
verno, Varejo, Manufatu-
ra, Serviços Financeiros, 
Comunicações e Mídia.

Rubinstein é juiz em 
competições globais e 
conselheiro de CEOs e 
Boards (Conselhos Admi-
nistrativos) de startups e 
corporações tanto no Bra-
sil como em Israel.
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Economia

Cai endividamento do produtor rural 
com a alta valorização do ramo

A parcela de inadim-
plência no meio rural

Recentemente a Sera-
sa Experian publicou os 
resultados de um estudo 
realizado no qual foram 
avaliados os níveis de ina-
dimplência no meio rural 
brasileiro. O estudo foi 
realizado nos estados de 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Tocantins, não é 
o resultado de uma amos-
tragem de todo o país, mas 
um forte indicativo da rea-
lidade brasileira.

De acordo com a em-
presa, atualmente 15,8% 
dos produtores rurais que 
residem em estados ma-
joritariamente voltados 
ao agronegócio enfren-
tam dívidas.

O estudo é importan-
te pois permite avaliar os 
níveis de endividamento 
de cada parcela da socie-
dade, também nos pos-
sibilita analisar a saúde 
financeira da parcela da 
população que é a mola 
motriz de toda a econo-
mia brasileira. É inegável 
que o agronegócio segue 
sendo a grande força da 
economia do Brasil.

Responsável por 
27,4% do Produto Inter-
no Bruto brasileiro no 
ano de 2021, de acordo 
com o Centro de Estudos 
Avançados em Economia 
Aplicada da Universida-
de de São Paulo (Cepea-
-USP) e a Confederação 
Nacional da Agricultura 
e Pecuária (CNA). En-

tão, há uma importância 
em entender como está a 
saúde financeira daqueles 
que produzem mais de 
um quarto de todo o capi-
tal gerado em nosso país 
ao longo do ano.

Os produtores rurais 
que ganham acima de R$ 
10 mil mensalmente pos-
suem o menor percentual 

de negativação (12,2%). 
Já os que tinham renda 
entre R$ 2 mil e R$ 4 mil 
apresentaram a maior taxa 
de inadimplência: 19,3%.

Assim será possível 
se realizar um planeja-
mento para garantir uma 
estabilidade econômica 
para aqueles que vivem 
no campo e obtêm sua 

renda do campo. Além da 
importância econômica, a 
manutenção do produtor 
no campo também é fun-
damental porque afinal 
isso é a garantia da pro-
dução de todo o alimento 
que será consumido no 
país. Então, é necessário 
entender o que está levan-
do mais de 10% dessas 
pessoas a estarem sofren-
do com dívidas e buscar 
criar estratégias específi-
cas para o produtor rural.

Linhas de crédito es-
pecíficas e outras formas 
de estímulo fiscal são al-
guns caminhos para que 
no campo também seja 
possível de se viver sem 
que o único caminho seja 
estar lidando diariamente 
com dívidas.

Se há um ponto positi-
vo no geral do que nos foi 
apresentado pelo estudo 
é que houve uma queda 
de 0,1 no número geral 
de produtores endivida-
dos que foi mostrado no 
estudo feito em junho de 
2021. Outro fator interes-
sante é o de que a parcela 
da população rural que so-
fre com o endividamento 
é menor do que o percen-
tual da população brasi-

leira geral. Atualmente a 
média da população bra-
sileira em geral é de 40%.

“O agronegócio, um 
dos principais motores da 
economia no país, conti-
nuou gerando empregos e 
renda neste período, con-
tando também com preços 
favoráveis à comercializa-
ção de seus produtos. Os 
ganhos dos produtores se 
mantiveram ou até cresce-
ram em alguns casos, fa-
zendo que muitos conse-
guissem pagar as contas, 
mitigassem riscos e evi-
tassem a inadimplência”, 
disse Marcelo Pimenta, 
Head de Agronegócio da 
Serasa Experian.

Portanto, o saldo que 
fica do estudo de modo 
geral é o de que a parce-
la mais pobre da popu-
lação é a que mais sofre 
com o endividamento. É 
necessário entender en-
tão o que permite que o 
nível de endividamento 
seja menor no meio ru-
ral, mas também buscar 
criar estratégias para que 
todos possam ter acesso 
ao crédito e a garantia de 
que possam se erguer e 
serem independentes fi-
nanceiramente.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO
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Nos anos de 2018 até 
2022 houve um aumento 
significativo dos golpes 
aplicados no que diz res-
peitos aos empréstimos 
consignados, atingindo 
em cheio, principalmen-
te, os aposentados e pen-
sionistas do INSS. Com 
isso, surgem os problemas 
impactando o orçamento 
daqueles ou daquelas que 
recebem os seus benefí-
cios, sendo que as práti-
cas ilegais são feitas pelos 
bancos e financiadoras, 
que sem autorização dos 
beneficiários da autarquia 
previdenciária fazem em-
préstimos consignados, 
ou seja, mesmo ter auto-
rização dos aposentados e 
pensionistas. 

Para se ter uma ideia do 
tamanho dos golpes prati-
cados nessa seara, houve o 
aumento de 887%, somen-
te nos anos de 2019 e 2020 
das reclamações dos con-
sumidores de cobranças 
indevidas nos benefícios 
pagos pelo INSS, sendo 
indevidamente praticados 
por parte de alguns ban-
cos e financiadoras que 
tem acesso indevidos aos 
dados dos beneficiários da 
Previdência Social. (Fon-
te: Fundação Procon)

Quando isso ocorre, é 

bom destacar que a pes-
soa lesada por essas prá-
ticas anticonsumeiristas, 
deve procurar de imediato 
o PROCON da sua cidade 
e abrir um processo con-
tra quem praticou o ato de 
descontar sem autorização, 
valores do seu sagrado be-
nefício previdenciário. 

É comum aparecer pes-
soas reclamando desse tipo 
de prática lesiva e, quando 
abre o processo no PRO-
CON, é obrigado a parte 

reclamada se manifestar 
diante dos fatos alegados 
pelo consumidor, porém, 
o que ocorre é sempre a 
resposta que o contrato 
foi feito dentro da legali-
dade e chega a apresentar 
assinatura semelhante à da 
pessoa lesada em contrato 
bancário de empréstimo 
consignado. 

Nesses casos, resta o 
ajuizamento de ação na 
justiça para dirimir o con-
flito com investigação do 

responsável que fraudou 
o contrato, e postular a 
condenação em perdas e 
danos com restituição dos 
valores descontados do be-
nefício previdenciário. 

O nosso ordenamento 
jurídico protege quem so-
fre esse tipo de lesão, e po-
demos destacar que se trata 
também de crime contra as 
relações de consumo. Vale 
ressaltar que nos casos de 
cobranças desta natureza, 
ou seja, essa prática es-

telionatária de cobranças 
indevidas nos benefícios 
previdenciários, o artigo 
42, Parágrafo único, aduz 
da seguinte forma: 

Parágrafo único. O 
consumidor cobrado em 
quantia indevida tem di-
reito à repetição do indé-
bito, por valor igual ao 
dobro do que pagou em 
excesso, acrescido de cor-
reção monetária e juros 
legais, salvo hipótese de 
engano justificável.

O diploma legal acima 
mencionado deixa claro 
quanto àqueles que fazem 
cobranças indevidas con-
tra o consumidor, que no 
caso daqueles que rece-
bem benefícios do INSS e 
tem empréstimos não con-
tratados e está sofrendo le-
sões financeiras por conta 
dos golpes praticados por 
esses estelionatários, apli-
ca-se o Código de Defesa 
do Consumidor, em espe-
cial o artigo em comento, 
devendo restituir em dobro 
o que foi descontado inde-
vidamente do seu benefí-
cio previdenciário. 

A inversão do ônus da 
prova em caso de ter que 
comprovar se a assinatura 
é da pessoa que o Banco 
ou Financiadora alega que 
o contrato é legítimo, será 

determinado pelo juiz da 
causa a perícia grafotéc-
nica, sendo custeado pelo 
Banco ou Financiadora. 

Ficam aqui alguns aler-
tas, nunca envie para Fi-
nanciadora ou Banco seus 
documentos ou fotos, pois 
isso também é meio e for-
ma de realizar contratos, 
tem muitas pessoas que 
caem nesse tipo de golpe, 
então não se iluda com fal-
sas promessas. 

Outra questão é que o di-
reito não socorre quem dor-
me, e por isso, quem recebe 
benefício do INSS deve es-
tar atento a todo o momento 
no valor pago mês a mês, 
verificando se não há des-
contos indevidos, caso haja, 
deve buscar imediatamente 
os seus direitos, sendo na 
esfera extrajudicial (PRO-
CON) ou na esfera Judicial 
(JUSTIÇA). 

Vale ressaltar que, 
existe empréstimos con-
signados contratados por 
meio de bancos e financei-
ras idôneas, mas, de todo 
modo, sempre desconfie 
e fiquem atentos, pois os 
estelionatários estão por 
aí praticando golpes con-
tra todos, principalmente 
contra os aposentados e 
pensionistas.  

Um forte abraço a todos!

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Golpe dos empréstimos consignados no Brasil 
contra os que recebem benefícios do INSS 

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO
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Saúde e Bem-estar

Café faz bem  
a sua saúde?

Amo CAFÉ, mas não 
posso beber, pois faz mal à 
saúde. Será?

Já ouvi esta afirmação 
milhares de vezes em meu 
consultório. É muito di-
fundida a ideia de que café 
faz mal à saúde, mas por 
outro lado os defensores 
também afirmam ser sau-
dável?

O café, depois da água, 
é a bebida mais consumida 
no mundo todo, é rico em 
cafeína, ácido clorogênico, 
cafestol e kahewol, entre 

outros compostos. As pre-
parações vão muito além 
do tradicional café coado 
ou expresso, pois pode-
mos fazer smothies, bebi-
das geladas, coberturas ou 
recheios de bolos e doces 
e até a queridinha tapioca 
pode ser de café.

A torração é a etapa 
crucial para conferir o aro-
ma e sabor da bebida, tam-
bém a qualidade dos grãos 
interfere no aroma.  Os 
responsáveis por isto são 
os ácidos clorogênicos e 

a trigonelina, que também 
apresentam propriedades 
fisiológicas e farmacológi-
cas com efeito na saúde.

O café descafeinado 
além de possuir quantida-
des insignificantes de ca-
feína também tem pouca 
concentração de compos-
tos bioativos.

Recentes estudos com 
revisões sistemáticas e 
metanálises analisando a 
associação específica entre 
café e descafeinado, com 
1.109.272 participantes e 

café descafeinado 491.485 
participantes, respectiva-
mente, mostram que ocor-
re a diminuição do risco de 
diabetes após ajuste obvia-
mente de alguns fatores.

Seus benefícios tam-
bém estão associados ao 
menor risco de hiperten-
são, depressão, obesidade, 
e doença coronária, insu-
ficiência cardíaca conges-
tiva, arritimias e acidente 
vascular encefálico. Estu-
dos também apresentam 
associação com doenças 

neurodegenerativas, con-
trole da asma, menor risco 
de doença gastrointestinais 
e câncer.

As vantagens do consu-
mo regular de café devem 
ser ponderadas contra os 
possíveis riscos, pois pode 
apresentar risco modesto 
em algumas situações me-
tabólicas.

O café deve ser inclu-
ído como um benefício a 
sua saúde, tanto o expresso 
como filtrado (coado), mas 
o nutricionista deve consi-

derar outros fatores, como 
tabagismo, IMC, estresse, 
nível de atividade física, 
exames laboratoriais e en-
fim seu estado nutricional 
e risco de doenças.

Agora se você tem gas-
trite, doenças inflamatórias 
intestinais ou talvez enxa-
queca, sempre perceba se 
pode consumir. Neste caso 
é conforme a tolerância, e 
atenção ao que seu médico 
ou nutricionista recomenda. 

Tim tim e vamos brin-
dar com café.

Dra. Vanessa Coutinho CRN3:6183
Nutricionista Clínica Geral e Desportiva

Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar

Consultas: (19) 998710507
Instagram:@dravanessacoutinho

Turismo

Vanessa Novais Fernandes 
@inovaturismojaguariuna

8 motivos que explicam por que comprar 
com uma agente de viagens

1. Conhecimento
Em primeiro lugar, 

vamos falar do conheci-
mento. Pesquisar, compa-
rar e reunir informações 
sobre destinos faz parte 
do trabalho desses(as) 
profissionais. Isso expli-
ca por que eles(as) são as 
pessoas mais qualificadas 
para criar roteiros, suge-
rir atrações e, também, 
por que merecem ser ou-
vidos(as) quando dizem 
que uma época é melhor 
que a outra para visitar 
determinado lugar. 

2. Segurança
O(a) agente oferece 

segurança em várias cir-
cunstâncias, desde ga-
rantir que a companhia 
responsável pela excur-
são não represente uma 
furada até permitir que 
você cancele a viagem 
por conta de um impre-
visto sem qualquer preo-
cupação. 

3. Evite a fadiga com 
burocracia

Adivinha quem vai 
passar todas as informa-
ções sobre documenta-
ções necessárias? Sim, 
ele(a) mesmo(a), o(a) 
agente de viagens! Ao 
contratar os seus servi-
ços, você vai ter tudo na 
mão: dados sobre vistos, 
exigências de vacina e de 
seguro-viagem, declara-
ções, restrições de entra-
da. Isso se tornou ainda 
mais importante com a 
pandemia de Covid-19, 
já que os protocolos de 
segurança adotados pelos 
países mudaram inúmeras 
vezes, o que trouxe (e ain-
da traz) impacto direto na 
vida do(a) passageiro(a).

4. Melhores tarifas
Por terem acesso aos 

melhores contatos, é com 
os(as) agentes de viagens 
que você vai conseguir 
as melhores tarifas. E as 

fontes que eles usam são 
todas seguras, então você 
não corre o risco de cair 
em uma roubada e nem 
de ouvir aquela velha fra-
se “o barato sai caro”.

5. Viaje para o exterior 
sem preocupações

A ajuda de um(a) 
agente de viagens é sem-
pre bem-vinda, sobretudo 

quando se visita um país 
pela primeira vez. Precisa 
de visto? Tem que tomar 
alguma vacina específi-
ca? Se sim, quanto tempo 
antes? Qual é a moeda lo-
cal? Ela é mais ou menos 
valorizada que o real? O 
custo de vida neste des-
tino é elevado? Qual é o 
fuso horário? Consigo me 
virar com um portunhol 

ou o ideal é ser fluente em 
inglês? Como é o clima 
nesta época do ano?

6. Viaje em família ou 
em grupo

Que tal embarcar em 
galera, hein? Este não é 
um problema para o(a) 
agente, que tem muita 
facilidade em coordenar 
viagens que incluam vá-
rias pessoas. Acomoda-
ções, passeios, aéreo… 
deixe tudo nas mãos de-
le(a)!

7. Dicas de ouro
Quem melhor que 

um(a) agente de viagens 
para passar dicas que va-
lem ouro quando se está 
em busca de uma aven-
tura em outra cidade ou 
país? Pergunte tudo para 
ele(a): o que vale a pena 
visitar, possíveis furadas, 
melhores passeios para 
fazer com crianças ou a 
dois, o que não pode fi-

car de fora da mala, para 
onde ir em dias de chuva, 
atrações imperdíveis para 
quando o tempo for curto 
e até mesmo recomenda-
ções de restaurantes que 
só os(as) nativos(as) co-
nhecem. Use e abuse do 
seu know-how!

8. Não perca tempo
Tempo é dinheiro, en-

tão não vamos desperdi-
çá-lo com preocupações. 
O negócio é arrumar as 
malas e partir. Portanto, 
deixe as burocracias com 
quem trabalha com isso. 

E aí, o que você achou 
dos nossos 8 motivos de 
por que é imprescindível 
comprar com um(a) agen-
te de viagens? Concorda 
com eles? Tem mais al-
gum a acrescentar? Pois 
então sinta-se mais do 
que convidado(a) a dei-
xar um comentário com a 
sua opinião!
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Na última semana, o 
Ibama anunciou o lança-
mento de uma tecnologia 
que incentiva a transpa-
rência das informações 
sobre os produtos flores-
tais nativos dos diversos 
biomas brasileiros. Desen-
volvidos pelo Serpro, os 
Painéis Analíticos da Ges-
tão Madeireira vão tornar 
públicos os dados sobre 
atividades de exploração, 
produção, industrializa-
ção, comercialização e 
transporte de produtos 
florestais. As informações 
estarão disponíveis no am-
biente do Ibama no gov.br, 
o portal de serviços de go-
verno federal. 

Segundo o presidente 

do Ibama, Eduardo For-
tunato Bim, o sistema vai 
fortalecer a conformidade 
da cadeia produtiva ma-
deireira com as normas de 
direito ambiental: “Man-
ter a floresta em pé por 
meio da produção sus-
tentável é uma das mais 
importantes políticas pú-
blicas para o combate ao 
desmatamento ilegal”, 
avaliou. “A solução vai 
permitir que analistas de 
órgãos ambientais, veí-
culos de comunicação, 
entidades acadêmicas e a 
sociedade como um todo, 
tenham acesso à infor-
mação de qualidade, ge-
rando um maior controle 
social”, acrescentou. 

Visão panorâmica 
A tecnologia vai for-

necer uma visão sobre a 
comercialização de pro-
dutos e espécies nativas 
por unidades da federa-
ção. Também é possível 
fazer uma panorâmica 
das exportações da ma-
deira brasileira com indi-
cação dos países de desti-
no. Além disso, é possível 
a pesquisa de projetos e 
autorizações ambientais 
distribuídos por região, 
UF, município, produto, 
espécie e bioma, indican-
do quais os produtos e 
espécies mais exportadas 
da flora brasileira. 

Três painéis 

As informações dis-
ponibilizadas são obtidas 
a partir do tratamento e 
cruzamento de dados de 
diversos sistemas de con-
trole federais e estadu-
ais integrados. Ao todo, 
são três painéis: o de in-
formações de Produção 
Madeireira; o de Indus-
trialização, Comércio e 
Transporte de Produtos 
Madeireiros; e o de Ex-
portação de Produtos Flo-
restais. As informações 
tratam, respectivamente, 
sobre autorizações con-
cedidas pelos órgãos am-
bientais e projetos sob 
análise; transações de 
produtos florestais em 
território nacional; e, por 

fim, transações desses 
mesmos produtos para 
fins de exportação. 

A tecnologia teve ori-
gem em 2020, com a cria-
ção do sistema Sinaflor+, 
que estabeleceu a obriga-
toriedade de adoção dos 
mecanismos de rastrea-
bilidade da madeira na 
origem. Já em fevereiro 
de 2022, houve o lança-
mento da Plataforma Pau 
Brasil, que, integrada ao 
Siscomex (sistema de re-
gistros de operações de 
comércio exterior), trou-
xe melhorias no controle 
de produtos da biodiversi-
dade. Você pode conferir 
o vídeo sobre os Painéis 
Analíticos da Gestão Ma-

deireira no canal o Ibama 
no Youtube. 

Fonte: https://revista-
cultivar.com.br/noticias/
governo-federal-lanca-
-tecnologia-que-facili-
ta-controle-e-fiscaliza-
cao-da-exploracao-da-
-madeira-nativa-brasilei-
ra?utm_medium=email  

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

Quem paga MEI se 
aposenta?

A resposta é sim, quem 
paga MEI se aposenta, 
assim como trabalhado-
res CLT, autônomos que 
recolhem INSS à parte, e 
empreendedores de outras 
naturezas jurídicas. 

Para que o MEI tenha 
direito à aposentadoria é 
preciso que ele recolha o 
valor mensal referente a 
esse benefício e que aten-
da aos requisitos necessá-
rios.

Importante ressaltar, 
Microempreendedor Indi-
vidual - MEI, recolhe os 
seus tributos e contribui-
ções em uma guia única, 
denominada DAS MEI.

O recolhimento do MEI 
é reduzido, e ela tem a alí-
quota de 5% sobre o valor 
do salário mínimo. Em 
2022, tendo em vista que 
o mínimo é R$ 1.212,00, 
a contribuição previdenci-
ária está em R$ 60,60 por 
mês, além da contribuição 
para o INSS, o DAS MEI 
também inclui o ISS e o 
ICMS, a depender da cate-
goria do MEI.

Qual o valor da 
aposentadoria do MEI?

Se mantiver a contri-
buição de 5%, o valor da 
aposentadoria do MEI 
será de um salário mí-
nimo. Entretanto o MEI 
tem a opção de comple-
mentar o recolhimento 
previdenciário com mais 
15% sobre o valor do sa-

lário-mínimo, perfazendo 
a alíquota de 20%.

Importante informação 
é que a contribuição como 
MEI pode ser somada 
com outras contribuições 
(CLT), podendo, também, 
aumentar o valor da sua 
aposentadoria.

Tipos de aposentadoria 
que o MEI tem direito.

Primeiro é importante 
diferenciar os MEI’s que 
contribuem com 5% so-
bre o salário mínimo e os 
que contribuem com 5% + 
15% sobre o mínimo.

Ao pagar apenas 5% 
do salário mínimo para 
o INSS, o MEI abre mão 
do direito à aposentadoria 
por tempo de contribuição 
e às suas regras de transi-
ção. Dessa forma, para se 
aposentar, só poderá usar 
as regras da aposentadoria 
por idade.

Quanto a aposentadoria 
especial, há uma polêmica 
em relação à possibilidade 
de o MEI ter direito.

Para o INSS, como essa 
possibilidade não está pre-
vista em lei, o MEI não 
tem direito.

Todavia, a legislação da 
aposentadoria especial não 
exclui o MEI, até porque 
isto seria bem injusto.

Portanto, alguns mi-
croempreendedores estão 
conseguindo na Justiça 
o direito à aposentadoria 
especial. Em caso de dú-
vidas, um advogado es-
pecialista em INSS pode 

ajudá-lo.

Outros benefícios 
previdenciários do MEI.

Independente de qual a 
alíquota que você recolhe 
para o INSS como MEI, 
ou seja, mesmo que você 
contribua com 5% sobre 
o valor do salário mínimo, 
você tem direito aos se-
guintes benefícios:
• Aposentadoria por Inva-
lidez (com carência mínima 
de 12 meses, exceto se a 
invalidez for decorrente de 
acidente ou doença grave);
• Salário-Maternidade 
(com uma carência míni-
ma de 12 meses);
• Pensão por Morte (ga-
rantido aos seus depen-
dentes);
• Auxílio-Reclusão (ga-
rantido aos seus depen-
dentes). 

Vale a pena 
complementar a 
contribuição?

Para verificar se vale a 
pena a complementação é 
essencial o estudo detalha-
do do caso, tendo em vista 
que os requisitos e a forma 
de cálculo de benefício 
diferem antes e depois da 
Reforma da Previdência, 
portanto consulte um es-
pecialista nesta área.

Do contrário, há uma 
grande possibilidade dá 
complementação não pro-
duzir os resultados espera-
dos e seu recolhimento ex-
tra não retornar para você 
no futuro.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Aposentadoria do MEI, como 
funciona? 

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e 
Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna. 
e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br

Governo federal lança tecnologia que facilita controle e 
fiscalização da exploração da madeira nativa brasileira 
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Esporte Morungabense

Guarani FC enfrenta União Barbarense pela 
5ª rodada do Interior Cup

Equipe sub 14 do Guarani poderá disputar Série A do Paulista 
Cup juntamente com Palmeiras, Corinthians e Santos

Esportes

Jogo ocorre neste sábado, 23, em Santa Barbara D’oeste
DIVULGAÇÃO

Após a breve paraliza-
ção devido a Semana San-
ta, o Interior Cup retor-
na nesse final de semana 
com rodada completa e na 
oportunidade as equipes 
do sub 11, 12, 13 e 14 do 
Guarani FC irão até San-
ta Barbara D’oeste onde 
enfrentam as equipes do 
União Agrícola Barbaren-
se em jogos válidos pela 
5ª rodada da competição. 
Importante registrar que 
o bugre lidera três das 
quatro categorias em dis-
puta e dependendo dos 
resultados pode assumir a 
liderança em todas as ca-
tegorias caso tenha resul-
tados positivos nas quatro 
categorias, principalmente 
no sub 11, a qual, ocupa a 
segunda colocação com 

dois pontos atrás do líder 
Atlétic Academy.

Confira a rodada 
completa:
União Barbarense x Gua-
rani FC (Santa Barbara 
D’oeste)
Unidos do Cordenonsi s Gr 
Sumareense (Americana)
Arena 77/Projeto Fantas-
ma x Camisa 10 (Indaia-
tuba)
Atlétic Academy x Itatiba 
EC/São Bernardo (Limei-
ra)
Gr São Carlense x Talentus 
Academy (São Carlos)

Programação:
08h – Categoria Sub 11
09h – Categoria Sub 12
10h – Categoria Sub 13
11h – Categoria Sub 14 

A diretoria do Guarani 
FC está analisando o con-
vite enviado pelos organi-
zadores do Paulista Cup, o 
qual, coloca a equipe bugri-
na na série A da competição 

devido ao título e o aces-
so conquistados em 2019 
quando alvi verde sagrou-se 
campeão da série B ao ven-
cer o Juventus FC (Mooca) 
em Porto Feliz. Devido a 

pandemia a competição não 
foi realizada em 2020 e 2021, 
sendo assim, os organizado-
res irão realizar a competição 
entre os meses de maio e no-
vembro deste ano e contam 

com o bugre para abrilhantar 
a competição. 

O Paulista Cup Sub 14 
será disputado em grupo 
único, todos contra todos, 
ida e volta, onde os quatro 

primeiros colocados (1º, 2º, 
3º e 4º)disputam as semi fi-
nais da série ouro e as outras 
quatro equipes disputam as 
semi finais da série prata 
(5º, 6º, 7º e 8º).

Prof. Julio do 
Vadu

O exercício físico e o sistema cardio-respiratório

Reconhec idamen te 
sabemos da importância 
do exercício físico para 
o bom funcionamento do 
corpo, afastando o risco 
de doenças e promovendo 
a qualidade de vida. O sis-
tema possui uma comple-
xidade de mecanismo que 
se interligam para manter 
o corpo em funcionamen-
to e o exercício físico pro-
move mudanças em todos 
os sistemas, com destaque 
ao sistema cardio-respi-
ratório, músculo-esquelé-

tico, metabólico e psico-
-funcional.

Destacamos o sistema 
cardio-respiratório que 
envolve o funcionamen-
to do coração e dos pul-
mões, além da circulação 
que transporta nutrien-
tes e oxigênio às celulas 
do corpo. Por vezes nos 
deparamos com aciden-
tes vasculares cerebrais 
(AVC), infarto agudo do 
miocárdio (infarto), hi-
pertensão (pressão alta), 
dislepidemia (colesterol e 

triglicérides altos), dentre 
outros fatores que podem 
levar pessoas a morte.

A prevenção a estas 
doenças está na realiza-
ção de exames periódicos 
realizados por médicos 
e também a prática regu-
lar de exercícios físicos 
orientados por profissio-
nais de Educação Física 
habilitado. Muitas destas 
doenças podem levar a 
morte, algumas até a mor-
te súbita, aquela morte 
inesperada que surpreen-

de a todos, pois de forma 
geral a pessoa gozava de 
boa saúde e repentina-
mente morre vitima de um 
ataque do coração.

“Fica uma pergunta 
que intriga a todos nós, 
como pode ocorrer isso? 
O que levou a pessoa a 
morte, já que ela prati-
ca atividade física, tinha 
bons hábitos de saúde e 
morreu repentinamente?”

A resposta nem sempre 
é fácil, pois o bom fun-
cionamento do organis-

mo depende de diversos 
fatores como genético, 
hábitos de vida, alimen-
tação, redução dos níveis 
de estresse, estilo de vida, 
equilíbrio bio-psico-so-
cial, enfim um conjunto 
de coisas que podem de-
terminar o resultado sobre 
a vida.

Comprovadamente a 
prática de exercícios fí-
sicos regularmente au-
mentam a longevidade e 
promovem maior quali-
dade de vida, porém estas 
doenças do sistema car-
dio-respiratório podem se 
mostrar ocultas em situa-
ções de repouso, manifes-
tando somente diante do 
esforço, daí a importância 
de exames regulares e fre-
qüência as consultas pre-
ventivas junto ao médico.

Assusta a todos quando 
atletas morrem praticando 
atividade física, surgindo 
o questionamento, mas 
não era atleta? Como pode 
morrer de ataque do cora-
ção? Exatamente isso, os 
fatores acima menciona-
dos desempenham deci-
sivo resultado diante do 
esforço, pode o atleta ter 
uma doença genética no 
coração, imperceptível 
em condições normais 
que quando submetido ao 
esforço sub-máximo ou 
máximo pode levar a uma 
parada cardíaca.

Infelizmente episódios 
cardíacos tem marcado 
nossa sociedade, pessoas 
jovens e idosas têm per-
dido a vida subitamente, 

fruto de um infarto, cau-
sando grande comoção 
e perplexidade diante da 
vida e sua brevidade. O 
bom funcionamento do 
coração depende de ou-
tros fatores como o gené-
tico, alimentação saudá-
vel e equilibrada, redução 
do estresse, qualidade do 
sono, vida social equili-
brada, prática regular de 
atividade física, consul-
ta periódica ao médico 
e realização de exames, 
orientação de profissional 
de Educação Física habi-
litado durante a prática de 
exercícios físicos, enfim 
um conjunto de fatores 
que podem ser decisivos 
para o sucesso desta im-
portante prática.

“Exercício Físico regu-
lar e bons hábitos de vida 
promovem a longevidade 
com qualidade de vida, 
aumentando a expectativa 
de vida da sociedade e le-
vando a pessoa viver mais 
e melhor.”

O assunto é amplo e 
complexo cabendo um 
maior aprofundamento 
no tema, mas deixamos 
como informação impor-
tante que exercícios ae-
róbicos como caminhada, 
corrida, natação, ciclismo 
dentre outros são ESSEN-
CIAIS A VIDA!

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Como prevenir verminoses 
em seus pets

Vermes e parasitas in-
testinais são problemas 
recorrentes em cães e ga-
tos e, quando não trata-
dos, podem trazer riscos 
à saúde do animal e dos 
tutores também. A vermi-
nose é uma das doenças 
mais comuns nos pets e 
é contraída principal-
mente via oro-fecal, que 
é quando o animal entra 
em contato com fezes ou 
objetos contaminados por 
fezes com ovos ou larvas 
de vermes. Entretanto, a 
doença também pode ser 
contraída por meio de um 
hospedeiro intermediário 
ou até mesmo transmitida 
da mãe para o filhote.

Existem vários tipos 
de vermes, mas os mais 
frequentes em cães e ga-
tos são os dos gêneros 
Ancylostoma, Toxocara. 
Eles podem se alojar em 
diferentes partes do corpo 
como coração, estômago, 
rins, pulmões, esôfago, 
olho, intestino, fígado e até 
no cérebro, provocando sé-
rias lesões nos órgãos.

Todos os pets, inde-
pendentemente da raça, 
idade ou tamanho, estão 

propensos à contamina-
ção por vermes e parasi-
tas intestinais. Por isso, 
os tutores devem ficar 
sempre atentos para reco-
nhecer os sintomas e ga-
rantir o diagnóstico pre-
coce, pois quanto antes o 
animal for diagnosticado, 
menores serão os riscos 
para a saúde dele.

Para facilitar o reco-
nhecimento dos sintomas, 
vou listar a vocês os cin-
co sinais clínicos mais re-
correntes em cães e gatos 
com verminose. Se o pet 
apresentar um ou mais 
desses sintomas, o tutor 
deve ligar o sinal de aler-
ta e agendar uma consulta 
no veterinário.

Ao constatar os sin-
tomas, o diagnóstico é 
confirmado por meio de 
exame laboratorial rea-
lizado pelo veterinário, 
que indicará qual tipo de 
verme está parasitando o 
pet e recomendará o me-
lhor tratamento para cada 
caso. Confira!

Sinais clínicos:
Perda de apetite, vô-

mitos, diarreias intensas, 

DIVULGAÇÃO

BAILE COM ATRAÇÕES MUSICAIS EM 3 AMBIENTES

HAVAÍ
Baile e domingueira 

do 

PROIBIDA A ENTRADA COM BONÉ OU TOUCA

BAILE - Entrada para menores: 14 e 15 anos com RG ou documento com foto, na 
companhia dos pais ou responsável. Acima de 16 anos, com RG ou documento com foto. 

NAS PISCINAS:
- SAPO BRASILIS BANDA SHOW 
+ ATRAÇÃO SURPRESA 

NO SALÃO SOCIAL:
- DUPLA EDUARDO E RAFAEL
- DUPLA TIAGO E KAUAN
- BANDA PAMACÊ
- DJ THIAGO SILVA

NA ALBATROZ:
- PRETINHO DA HORA 
- DJs TROKSOM

MESAS
PISCINA - 160,00
SALÃO - 80,00

INGRESSOS
1° LOTE - 70,00
2° LOTE - 80,00

PONTOS DE VENDAS

APOIO:

ZN
ZANELATO 

ENGENHARIA

no Cosmopolitano Futebol Clube

23.04

E no dia seguinte 
tem Domingueira

nas piscinas!

23 horas

Sócios FREE

Traje branco ou 
orido obrigatório

24/4 - das 17h às 22h

Baile

REALIZAÇÃO:

apatia, desidratação.

Como prevenir:
A prevenção é realiza-

da com vacinas e doses 
de vermífugos indicadas 
pelo médico veterinário, 
de acordo com a idade e 

peso do animal. O ideal 
é vermifugar os animais 
com frequência, de pre-
ferência a cada 4 meses 

e ou 6 meses, a partir do 
25º dia de vida.

É isso aí pessoal! Até a 
próxima! 
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Se você pudesse se definir em uma categoria das duas, qual seria?
- A heroína aprendiz:
• É PROTAGONISTA DA SUA HISTÓRIA;
• TEM A CONSCIÊNCIA DE QUE SÓ É DERROTADA SE DESISTIR;
• APRENDE COM OS ERROS E TENTA DENOVO FAZENDO DIFERENTE;
• NÃO PROCURA CULPADOS, MAS SIM ASSUME SUAS FALHAS.

- A vítima sofredora: 
• A VITIMIZAÇÃO É SUA LINGUAGEM;
• COLECIONA DERROTAS COMO SENDO O FOCO PRINCIPAL DA SUA VIDA;
• ABRE MÃO DAS POSSIBILIDADES DE VENCER;

• BUSCA CULPADOS PARA JUSTIFICAR SEUS ERROS;
• CONSEGUE COLOCAR SEUS PROBLEMAS COMO CENTRO DAS ATENÇÕES PARA SE 
SENTIR AMADA. 

Eu e você fomos criadas para viver o melhor que Deus preparou para nós. 
Enquanto estivermos no Vale das lamentações, da murmuração, e enquanto 
nossa comunicação padrão for de VITIMISMO, essa vida extraordinária se torna 
cada vez mais distante. 
A GRATIDÃO é a cura para um coração vitimista. 
E aí? O que você decide ser a partir de hoje?

Para mim, os acessórios são simplesmente a assinatura do look. Isso mesmo, lindezas, na hora de finalizar um look eu sempre 
penso no acessório. 

O acessório tem que dar o toque final, aquele plus. Porém, tomem cuidado na escolha, os acessórios podem enaltecer o seu look 
ou simplesmente destruí-lo, muita cautela nessa hora. 

Atualmente é possível adquirir acessórios com muita facilidade, temos uma grande oferta, coleções para todos os gostos, opções 
infinitamente grandes, porém nem sempre foi assim. Até o início do século XX poucas pessoas usavam acessórios nesse período, 
apenas as mulheres da alta sociedade tinham tal recurso, e usavam colares de pérolas para demonstrar a sua classe social e se des-
tacarem entre as demais. 

Em 1924 a estilista francesa Coco Chanel revolucionou a história e popularizou o uso das bijuterias quando lançou uma coleção 
chamada Bijouteria Fantaisie que em francês significa joias de fantasia. A estilista era visionária e estava à frente do seu tempo, por 
essa razão optou por materiais baratos sendo assim o custo dessas peças mais acessíveis, atingindo o público feminino de classe 
econômica mais baixa. 

No entanto, foi em 1929 que a bijuteria realmente se popularizou ganhando força no mercado com a queda da bolsa de Nova Ior-
que onde as pessoas ricas perderam suas fortunas e a única alternativa era consumir produtos mais baratos. 

De qualquer forma, Chanel foi a precursora da bijuteria no mundo da moda e graças a ela tendo essa grande oferta de acessórios 
à nossa disposição.

Vamos conhecer um pouco a história dos acessórios

19

Heroína ou Vítima?

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi

Fabi Franco
@fabi_franco

Hoje vim compartilhar com vocês mais uma tendência, a tendência Jade Picon. 
Ex-BBB 2022, 20 anos de idade e influenciadora digital que com sua participação 
na casa mais vigiada do País, fez com que seus looks e seu estilo se tornassem 
tendência. 
Estamos falando de estampas com um visual tie dye, transparência e muito brilho. 
Uma tendência bem jovial e moderna que entrou no closet de várias brasileiras. 
Iniciei esse artigo com uma pergunta: “Qual o poder de uma influenciadora?” e 
convido você, leitor, a refletir sobre esse poder, de incluir no mundo na moda, mais 
uma tendência desejada.
E claro que na @lojapaulasavioli você já encontra modelos Jade.

Qual o poder de uma influenciadora?
Vitória Savioli 
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Casa c/ 302m2, 4 salas; 1 com 32 m2 1 com 26m2, 2 com 
12 m2 cada, anexo as salas um lavabo, 3 suites,  a principal 
com hidromassagem e close anexo, duas pias com armario 
na cozinha, e mesa americana em mármore, dispensa anexa 
a cozinha, quarto de despejo, ampla lavanderia e quarto de 
empregada com banheiro anexo. Área de lazer: piscina 10 × 4 
em fibra, com churrasqueira anexa. Área para inicio de pomar, 
com duas arvores frutíferas já em produção. Supermercado a 
300 mts. (Pague Menos). Imóvel localizado a 700 mts da Igreja 
Matriz, imóvel  em bairro nobre. Avaliação R$1.500.000,00 
preço a venda R$ 1.200.000,00

Terreno 1080m2...documentação em perfeita ordem

Boituva/ região de Sorocaba

Contato 19.994788707 (Proprietário)

VENDE-SE

 

 
 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de 
Campinas – Norte – CISMETRO 

CNPJ Nº 19.947.645/0001-64 

EXTRATO DE EDITAL – AVISO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2022 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de 
Campinas - Norte - CISMETRO, no uso de suas atribuições legais, em 
obediência ao disposto no inciso II, do artigo 37, da Constituição 
Federal, e na Constituição Estadual, torna público que estarão abertas 
as inscrições para o SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2022. As inscrições 
acontecerão entre os dias 19 de abril a 22 de maio de 2022, e serão 
realizadas através do site www.consulpam.com.br, onde será 
disponibilizado o Edital na íntegra, contendo a descrição e as 
atribuições dos empregos. Para maiores informações, telefones para 
contato: (85) 3224-9369 e (85) 3239-4402, ou e-mail 
contato@consulpam.com.br. Holambra, 14 de abril de 2022. Élcio 
Ferreira Trentin, superintendente do CISMETRO. 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna está com vagas de emprego a serem preenchidas. Na lista, há oportunidades para ajudante de motorista, caseiros, garçom, massoterapeuta, por exemplo. Confira 
a lista completa abaixo. As vagas são atualizadas todos os dias e são para todos os gêneros e algumas exigem experiência comprovada na Carteira de Trabalho. A remuneração e o número de vagas para cada oportunidade são 
informados no próprio atendimento. Interessados devem comparecer à unidade com Carteira de Trabalho, RG, CPF e número do PIS.

• AGENTE DE MONITORAMENTO - médio / com expe-
riência na área de monitoramento / folguista, cobrir folgas 
nos horários das 10h as 18:20 ou das 13:30h as 21:20h, 
escala 6x1 / salário R$ 1900,00 + refeição + vale transporte 
+ cesta básica/ Residir em Jaguariúna .

• CAMAREIRA - alfabetizada / com experiência / horário 
de trabalho das 7h as 16h ,6x1 / salário R$ 1450,00 + ajuda 
de combustível + refeição + cesta básica + estimativa de 
gorjeta/ Residir em Jaguariúna ,Posse, Holambra e Artur 
Nogueira  .

• CARPINTEIRO - médio/ com experiência/ irá trabalhar 
com construção/ horário  de trabalho de segunda à sexta 
das 07h às 17h/ Salário R$ 2.030,19 + vale transporte + 
vale alimentação/ Residir em Jaguariúna/

• ELETRICISTA - alfabetizado / curso na área e NR 10 ativo 
/ com experiência em Acompanhamento de projetos, qua-
dros, ligações, dutos, calhas, eletrocalhas e instalações / 
horário de trabalho de segunda a sexta das 8h as 18h / Salá-
rio R$2.100,00 + 30% de periculosidade + Vale transporte 
+ refeição/ Residir em Jaguariúna //

• ELETRICISTA PREDIAL - médio / com experiência / ho-
rário de trabalho de segunda a sexta das 7:30h as 17:18h/ 
salário  R$ 2435,64 + vale transporte + refeição + cesta 
básica / Residir em Jaguariúna /

• MONITOR DE ALUNOS - médio / ter experiência na área 
de segurança, portaria ou vigilante, MONITORAR JO-
VENS/ 12X36, noturno / salário R$ 2300,00 + cesta básica 
+ refeição / CNH B /

• MOTORISTA DE CAMINHÃO - alfabetizado / CNH D / 
com experiência,entregas, ajuda carregar/descarregar / ho-
rário de trabalho de Segunda a sexta das 7h as 16h, Sábado 
das 7h as 11h/ salário R$ 2136,00 +  gratificação + Vale 
transporte + Convênio farmácia + convenio Odontológico 
+ convenio Médico / residir em jaguariúna /

• OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - fundamental / 
com experiência em pintura, alvenaria, carpintaria, elétrica, 
hidráulica /Horário de trabalho de segunda a sexta das 7h as 
16:48h / Salário R$ 1.469,87 + 30% de periculosidade R$ 
440,96 + 20% acúmulo de função R$ 293,97= R$ 2.204,90 
+ Vale transporte + Vale Alimentação R$ 123,82 + Vale Re-
feição / Residir em Jaguariuna, Posse e Holambra /

• OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS - fundamental com-
pleto / com ou sem experiência / realizar o processo de 
dobras de chapas conforme especificação das peças, exe-
cução de corte e operar ponte rolante / horário de traba-
lho das 07:00 às 17:00h /salário R$ 1700,00 (não tem vale 
transporte) / Local de trabalho Santo Antônio de Posse /

• OPERADOR DE EMPILHADEIRA - médio completo / 
com experiência / CNH AB / realizar o descarregamento 
de cargas, fazer o abastecimento de linha de produção e 
outras tarefas inerentes à função / turnos 3 x 3 das 7:00h às 
19:00h / salário R$1800,00 + vale transporte //

• OPERADOR DE ETE - médio completo / será um diferen-
cial técnico em química ou meio ambiente/ com experiên-
cia/ monitorar a estação e realizar a manutenção do local / 
horários de trabalho: das 14h às 22:53 de segunda a sexta 

e sábado das 12:40 às 16:40 ou das 06h às 15h de segunda 
a sexta e sábado das 08:40 às 12:40/ Salário R$ 1.926,43 
+ 40% insalubridade + vale transporte + vale refeição + 
assistência médica e odontológica + seguro de vida + par-
ticipação de lucro/ Residir em Jaguariúna /

• PEDREIRO - alfabetizado / com experiência / horário de tra-
balho de segunda a sexta das 8h as 18h / Salário R$ 2030,00 + 
Vale transporte + refeição/ Residir em jaguariúna /

• PINTOR INDUSTRIAL - fundamental completo / com 
experiência como pintor industrial e com pintura Airless 
e convencional, ter atuado com tinta Bicomponente / de 
segunda à sexta das 14:30h às 00:00 h  / salário R$ 2500,00 
+ refeição no local + vale transporte e convênio médico //

• POLIDOR DE VEICULOS - alfabetizado/ com experiên-
cia/ irá trabalhar com estética automotiva/ horário de tra-
balho de segunda a sexta das 08:00 às 18:00/ Salário R$ 
1582,86 + vale refeição/ residir em jaguariúna //

• PORTEIRO - fundamental/ com experiência/ horário de 
trabalho escala 12x36 das 06h às 18h/ salário R$ 1.607,57 
+ vale transporte + vale refeição + vale alimentação/ local 
de trabalho campinas / residir em jaguariúna /

• RECEPCIONISTA - médio completo / com ou sem expe-
riência / atendimento ao cliente por telefone , emissão de 
orçamentos, fechamento de contrato , follow-up / de se-
gunda a sexta-feira das 12:00h às 17:00h + vale transporte 
/ salário R$ 800,00 .

• RECEPCIONISTA - medio - com experiência / horário de 

trabalho de segunda a segunda das 15h às 23hs, uma fol-
ga na semana, um domingo no mes / salário R$1450,00 + 
R$300,00 ajuda de combustível + cesta básica //

• SERRALHEIRO-alfabetizado / com experiência e CNH B 
/ horário de trabalho de segunda a sexta das 7h as 17:45h/ 
salário R$ 2000,00 + ajuda de custo / local de trabalho Ho-
lambra / Residir em Holambra, Posse, Artur Nogueira e 
Jaguariúna /

• SERRALHEIRO - fundamental/ com experiência e conhe-
cimento em solda mig e mag/horário de trabalho de segun-
da à sexta das 07h às 17h/ salário R$ 2.270,46 + 20% de 
periculosidade + fretado + refeição + convenio médico e 
odontológico / Residir em Jaguariúna /

• TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE 
PINTURA - médio completo/ com experiencia / assisten-
cia técnica de máquinas de pintura/ CNH A OU B e veículo 
próprio/ horário de trabalho de segunda a sexta das 08:00h 
as 17:00h e sábado das 08:00 ao 12:00/ salário R$ 2150,00 
+ vale transporte/residir em Jaguariuna,Posse ou Holambra /

• TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA - curso 
técnico em mecânica/ com experiência/ coleta de dados 
vibracionais, lubrificantes, dados termográficos, análise 
de falhas nos instrumentos e abertura de correção/ ho-
rário de trabalho escala 6x1 de segunda à sábado das 
05h00 às 13h20/ Salário R$ 3.917,48 + assistência mé-
dica e odontológica + café da manhã + PLR + refeição 
no local + vale alimentação e demais benefícios/ Local 
de trabalho Amparo /

EMPREGOS
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MELHOR TERRENO DO 
ESTÂNCIA DAS FLORES

Vendo terreno na Estância das Flores, com 502 
metros quadros, ótima localização. 

Parte Alta do bairro (longe do rio).
Tratar direto com proprietário

Fone: (19) 978266267 ou (19) 987702604
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Vendas
Apartamento de 2 dorm. acabamento  
em porcelanato e rico em planejados,  
Jd. Anton Von Zuben ..... R$230.000,00
Apartamento de 3 dorm com suite,  
fino acabamento e todo planejado;  
Jd. Nova Europa ........... R$ 330.000,00
Cobertura de 2 dorm, lavanderia externa, 
churrasqueira, uma vaga de garaem;  
Jd. Nova Europa ........... R$ 330.000,00
Cobertura de 2 dorm com área gourmet 
externa e duas vagas de garagem 
cobertas, Ponte Preta......... 435.000,00
Apartamento de 2 dorm,  
Jd. Sta. Monica ............. R$ 190.000,00
Apartamento de 2 dorm com  
varanda gourmet, todo planejado, 
cozinha com fogão e geladeira, 
Guanabara ....................  R$ 730.000,00

www.bernardoexpertise.com.br

ESTAMOS
CONTRATANDO

MOTORISTA DE ÔNIBUS  

MONITORA ESCOLAR  (Meio Período)

AUXILIAR DE LIMPEZA

LAVADOR DE VEÍCULOS

 

ESTAMOS
CONTRATANDO

ELETRICISTA AUTOMOTIVO  

MECÂNICO DIESEL “B” (Noturno)

MECÂNICO DIESEL “A” (Diurno)

 

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:

GABRIEL ROBERTO CUTAREV DOS SANTOS e 
LUANA MARCON DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, operador de produção, solteiro, nascido em 
SANTO ANDRÉ, SP, no dia 13 de junho de 1995, resi-
dente e domiciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ROBINSON 
ROBERTO DOS SANTOS e de ANDERLI CUTAREV 
DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, assis-
tente comercial, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 11 de junho de 2001, residente e domicilia-
da na Rua Minas Gerais, Nº 995, Vila São Francisco, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCIO ANTONIO DA 
SILVA e de SÔNIA REGINA MARCON DA SILVA. 

LUIZ FERNANDO HARDY e MARIA LUIZA CO-
REGIO CORRÊA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
supervisor de utilidades, divorciado, nascido em COS-
MÓPOLIS, SP, no dia 22 de outubro de 1980, residente 
e domiciliado na Rua Theodósio Rodrigues Otero, Nº 
125, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de LUIZ ALBERTO HARDY e de SOLANGE FRAN-
CO HARDY. Ela, de nacionalidade Brasileira, empre-
sária, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 14 de maio de 1980, residente e domiciliada na Rua 
Theodósio Rodrigues Otero, Nº 125, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO RAI-
MUNDO CORRÊA e de SANTINA COREGIO. 

FERNANDO ROGERIO BARBOSA e FERNANDA 
SILVA DE FRANÇA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
microempreendedor, divorciado, nascido em SOCOR-
RO, SP, no dia 24 de novembro de 1983, residente e 
domiciliado na Rua Ângelo Torres, Nº 170, Vila Mário 
Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ ANDRA-
DE BARBOSA e de LUZIA MOSCA BARBOSA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, funcionária pública muni-
cipal, solteira, nascida em FORTALEZA, CE, no dia 21 
de julho de 1977, residente e domiciliada na Rua Ânge-
lo Torres, Nº 170, Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de FRANCISCO RODRIGUES DE FRANÇA 
e de MARIA DO SOCORRO SILVA DE FRANÇA. 

JOÃO PAULO CACHIOLO e LETÍCIA CRISTINA 
DE JESUS LOUREIRO. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, citricultor, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 01 de junho de 1987, residente e domici-
liado na Rua Prudente de Moraes, Nº 205, Jardim São 
João II, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO BATISTA 
CACHIOLO e de CLEIDE APARECIDA DURANTE 
CACHIOLO. Ela, de nacionalidade Brasileira, cabe-
leireira, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
25 de novembro de 1991, residente e domiciliada na 
Rua Prudente de Moraes, Nº 205, Jardim São João II, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ORLANDO DA MOTA 

LOUREIRO e de MARIA HELENA DE JESUS LOU-
REIRO. 

SAMUEL MENONCELLO FERNANDES e THAIS 
FLIPSEN ANDRADE CEZIMBRA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, administrador de empresas, solteiro, 
nascido em AMPARO, SP, no dia 09 de setembro de 
1986, residente e domiciliado na Rua Três, Nº 207, 
Vila Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
CARLOS FERNANDES e de APARECIDA MENON-
CELLO FERNANDES. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, assistente administrativa, solteira, nascida em 
SANTOS, SP, no dia 06 de abril de 1989, residente 
e domiciliada na Rua Três, Nº 207, Vila Guedes, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de LUIZ CARLOS ANDRADE 
CEZIMBRA e de JOHANNA MARIA HUBERDINA 
FLIPSEN CEZIMBRA. 

JAIR RIBEIRO DOS SANTOS CUTRIM e MARIA 
HELENICE PIRES GUIMARÃES. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, pedreiro, viúvo, nascido em SANTA 
CRUZ CABRÁLIA, BA, no dia 29 de setembro de 
1971, residente e domiciliado na Rua Gothardo, Nº 
264, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de JOEL MUNIZ DOS SAN-
TOS e de MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, divor-
ciada, nascida em URUÇUÍ, PI, no dia 02 de janeiro 
de 1972, residente e domiciliada na Rua Gothardo, Nº 
264, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de RAIMUNDO FRANCISCO 
GUIMARÃES e de MACEDONIA PIRES GUIMA-
RÃES. 

RENATO CANTIZANO e VANDERLI ALBUQUER-
QUE MAGALHÃES. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
serviços gerais, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 22 de dezembro de 1986, residente e domici-
liado na Rua Francisco Vicente Simoso, Nº 580, Jardim 
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDIR CANTI-
ZANO e de FLORANICE SAMPAIO CANTIZANO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, 
nascida em ITAPIPOCA, CE, no dia 30 de janeiro de 
1982, residente e domiciliada na Rua Francisco Vicente 
Simoso, Nº 580, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de RAIMUNDO TEIXEIRA MAGALHÃES e de 
FRANCISCA ALBUQUERQUE MAGALHÃES. 

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

JAGUARIÚNA, 20 de abril de 2022.


