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Como cuidar de pet  
com pelos longos

Voto nulo e suas 
consequências

Regularização  
de imóvel rural

Gazeta ganha colunista; 
Conheça A Prefeitura de Jaguariúna, 

por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços, 

concluiu nesta quinta-feira, 
26, a primeira etapa das obras 
de recapeamento da Avenida 

Luciano Vlademir Poltronieri.                

Página 4

O trabalho Procon é inter-
mediar, avaliar e ajudar todos 
os consumidores. Este espaço, 
com certeza, ajuda a receber 

melhor a população e manter 
seu alto nível de atendimento 
por meio de seu diretor Edison 
Cardoso de Sá e sua equipe. 

“Em 2017 quando assumi nós 
não tínhamos muitas coisas. Tí-
nhamos um trabalho e ele era 
limitado. Com o apoio, consi-

deração e respaldo do prefeito 
municipal, nós instituímos aqui 
muitas coisas importantes [...] 
agora conquistamos esse espa-

ço graças ao reconhecimento do 
prefeito, reconhecimento que 
tem elevado o nosso trabalho”, 
comemora o diretor.    Página 4

Procon Jaguariúna inaugura nova sede
O novo espaço deve contribuir para o melhor atendimento do consumidor jaguariunense

Já foram recapeados mais de 11 mil metros de ruas e avenidas em toda a cidade

Prefeitura de Jaguariúna conclui primeira etapa 
do recapeamento da Av. Luciano Poltronieri

DIVULGAÇÃO

A inauguração ocorreu na presença de diversas autoridades
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Vivemos dias duros. Pandemia chegou devastando muita coisa. Perdemos muita 
coisa. Muitas pessoas. Empreendimentos. Sonhos.

A verdade é que alguns ainda nem se recuperaram de tal situação. Dia após dia 
voltamos a construir nosso império, levantar os tijolos que foram derrubados.

E, ainda assim, quanta maldade assola o mundo. Olha o que ocorreu nesta semana 
no Texas. Um tiroteio que levou tantas vítimas. Anteriormente, outro tiroteio similar 
em um supermercado, também no exterior.

E tantos outros casos de feminicídio, roubo, morte e demais crimes que são prati-
cados no Brasil e no mundo. A verdade é que precisamos ser salvos. Por um mundo 
com paz e tranquilidade.
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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*

Onde andam aquelas fotografias que 
teceram a paisagem cultural da época de 
seus avós, pais, de todos aqueles fami-
liares unidos na vida laboriosa e simples 
do Passado? Que saudade daquele povo 
que passou os valores que muitos ainda 
hoje os mantêm em atitudes e memó-
ria! Quem dos descendentes zelou pela 
guarda dos retratos deles?  Quando você 
as procurará e virá com elas para doa-
ção ou empréstimo para cópia na Casa 
da Memória   Padre Gomes? A última 
12ª  Exposição da Memória versou so-
bre a vida e as obras do sacerdote eméri-
to de Santa Maria, Pe. Antônio Gomes. 
Esta instituição só pôde organizá-la, 
porque seus amigos trouxeram as re-
cordações de sua passagem pela Igreja 
e cidade de Jaguariúna. É uma história 
envolvente porque se entrelaça com as 
lembranças de cada família e com a his-
tória da cidade.  Famílias que convive-
ram com Ele, testemunharam com suas 
fotografias sua piedade religiosa e suas 

obras sociais. Se estes colecionadores 
de fotos não as tivessem nos entregado 
com que montaríamos a exposição? Há 
pessoas que dizem:_” Não há foto al-
guma de minha família!”. Mas se Elas 
não trouxeram seus retratos, com o que 
haveríamos de organizar a exposição? 
Famílias que figuraram na exposição 
estavam relacionadas com o assunto da 
mesma, ou seja, participação na vida do 
Padre e da Paróquia, constituindo assim 
a história daquele período. E figuraram 
na exposição, porque trouxeram as refe-
ridas fotos para cá. Insistimos por longo 
período nos jornais e fizemos pedido em 
Igreja sobre  a necessidade do Povo de 
Deus trazê-las. Muitos dizem:_ “EEE-
EHHHH estão tão difíceis de tirar de 
onde se encontram!!! Eu fiz reforma da 
casa, empacotei nos maleiros. Não sei 
onde se encontram. Eu não encontro 
tempo para tanto.”  E assim esta histó-
ria permanece negligenciada. E você 
deixa de registrar neste tipo de Arquivo 

Público a história dos seus.  Um profes-
sor sábio dos tempos antigos dizia-nos, 
no Ensino Superior:_ “Tempo é questão 
de preferência. Quem quer tempo, faz o 
tempo!” E assim achávamos horas nas 
madrugadas para preparo das nossas li-
ções. Sempre estaremos buscando fotos 
e álbuns nas casas. Avisem-nos, se já os 
encontraram. Aceitamos como doação 
ou como empréstimo para cópia. Reti-
raremos e devolveremos em domicílio .. 
Este espaço foi criado com esta finalida-
de: recolher este material referente `as 
memórias e  História da Cidade, para or-
ganizar, armazenar, disponibilizar para 
pesquisa. Se você não trouxer, não po-
derá aparecer nas próximas exposições. 
Já estamos pesquisando um futuro tema. 
Traga seus álbuns e sugestões de títulos. 
Elas serão avaliadas. Por favor, não se 
esqueça de que a Casa da Memória Pa-
dre Gomes é o espaço público  criado 
para  armazenar os álbuns  de retratos 
antigos de seus pais, avós, bisavós. Es-

tes documentos históricos serão restau-
rados até com papel japonês, caríssimo. 
.A imagem adquirirá na exposição  a 
transparência original. Serão digitaliza-
dos e armazenados nos computadores e 
nos Hds que se renovam continuamente. 
As fotografias doadas serão acondicio-
nadas em pastas costuradas em papel 
não alcalino revestidas com plástico de 
polipropileno para que não percam a 
cor. Irão para os armários deslizantes de 
aço na Reserva Técnica e só serão mani-
puladas com luvas. Permanecerão no  ar 
condicionado dia e noite sob a mesma 
temperatura. Guardados com tal técnica 
aqui não se perderão. Ficarão para estu-
do e registro da posteridade. Seus filhos 
e netos virão aqui pesquisar e buscar có-
pias para estudos futuros.

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

Onde andam as fotos antigas de sua família?

Sandra R. Ribeiro*

O termo “esquizo” significa dual, 
está relacionado à divisão do todo em 
partes. Daí os termos como esquizo-pa-
ranoide (condição psíquica onde a per-
sonalidade encontra-se fragmentada) e 
esquizofrênico. 

A esquizofrenia é uma perturbação 
mental caracterizada por episódios con-
tínuos ou recorrentes de psicose. É uma 
doença crônica, ou seja, não tem cura e 
é progressiva. O portador desse trans-
torno não distingui a realidade do ima-
ginário formando uma confusão no seu 
modo de pensar e agir. 0 gatilho para 
a descoberta desse transtorno é a cha-
mada “crise de psicose” diagnosticada 
por um médico psiquiatra. Os sintomas 
mais comuns são alucinações (incluin-
do ouvir vozes), delírios (convicção fal-
sas), e desorganização do pensamento. 
As crises podem se manifestar através 
de situações inesperadas, pois o porta-
dor da esquizofrenia não entende o que 
está sentindo, por isso ele não fala e, 
muitas vezes age de forma violenta por 
causa dos delírios e alucinações. Para a 
pessoa que sofre de esquizofrenia, tudo 
que ouve e vê é muito real. 

A esquizofrenia há algum tempo 
atrás não podia ser comprovada que é 
uma doença cerebral, mas com o avan-
ço da medicina, conseguiu-se provar 
que ao ter alucinações partes do cérebro 
são acionadas, sendo assim, os surtos de 
perseguição ou ouvir vozes não é ape-
nas fruto da imaginação e, sim alguma 
alteração genética. Anualmente, a ABP 
promove curso sobre esquizofrenia, 
buscando incentivar a constante atuali-
zação científica a respeito dessa doença. 

Para os especialista, a esquizofrenia é 
um transtorno psiquiátrico muito grave 
e, quando não tratada traz prejuízos sig-
nificativos aos pacientes e familiares. Al-
guns casos de crimes hediondos podem 
estar relacionados com à esquizofrenia, 
isto é, a pessoa tem a doença e não re-
cebe o tratamento adequado e, por conta 
disso rompe com a realidade. O fato de 
o portador da esquizofrenia não entender 
o que é real ou imaginário faz com que 
em momentos de surto aja de forma mui-
to violenta consigo mesmo e com outra 
pessoa. Por isso, é fundamental um diag-
nóstico preciso para entender se a pes-
soa é mesmo portadora da esquizofrenia 

para que não haja pré-julgamento, é ne-
cessário a realização de exames clínicos 
e psicológicos feitos por um médico psi-
quiatra, pois é esse profissional quem dá 
o diagnóstico da esquizofrenia. 

Talvez o paciente com esquizofrenia 
tenha que fazer tratamento durante toda 
a vida, mas isso vai depender da ava-
liação do seu médico. Estudos mostram 
que através do tratamento constante o 
paciente com esquizofrenia pode ter 
uma boa qualidade de vida. O papel do 
psicólogo no tratamento da esquizofre-
nia é indispensável. O psicólogo através 
da terapia agrega valores ao portador da 
esquizofrenia, porque devido ao medo e 
preconceito por parte da sociedade ele 
fica inibido quando frequenta ambien-
tes sociais. A terapia também ajuda a 
torná-lo independente e como lidar com 
o outro, normalmente é feita em grupos 
de pessoas que também recebem o diag-
nóstico de esquizofrenia para que apren-
deram interagir entre si e se preparem 
para interagir com pessoas na sociedade 
e, aprender com as situações da vida. O 
papel da família é muito importante, a 
família precisa entender sobre a doen-

ça para que consigam conviver com o 
paciente e controlar o estresse causado 
pela doença. 

Além do tratamento psicológico, o 
paciente precisa ser acompanhado por 
um médico psiquiatra para avaliar o 
uso do medicamento, pois o medica-
mento inibe os efeitos mais graves da 
doença que impedem de conviver com 
outras pessoas. Em situações de crise, 
por exemplo matar, ou ter alucinações e 
achar que tem que matar alguém. Quem 
tem alguém com esquizofrenia em casa 
também precisa da ajuda de um pro-
fissional para saber como lidar com o 
paciente em momentos de crise, porque 
sozinho não dá conta. 

Nas últimas décadas, houve grande 
avança no estudo e tratamento da esquizo-
frenia que, quanto mais precocemente for 
tratada, menos danos trará aos doentes. 

Sandra Regina Ribeiro 
Psicóloga Clínica CRP-06/128296 
Psicoterapia / Plantão Psicológico 

Contatos: (19) 38672928 / (19) 
97807-4249 

Atendimento Presencial e online. 

Esquizofrenia: Real / Imaginário 
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Destaque

Procon Jaguariúna inaugura nova sede

Prefeitura conclui primeira 
etapa do recapeamento da 
Av. Luciano Poltronieri

O novo espaço deve contribuir para o melhor atendimento do consumidor jaguariunense

Na quarta-feira, 25, a 
nova sede do Procon de 
Jaguariúna foi inaugurada 
na presença de diversas 
autoridades da cidade e 
região. Agora os atendi-
mentos, portanto, ocorrem 
na Rua Cândido Bueno, 
nº1229, no Condomínio 
Jaguar Center Plaza, piso 
superior, sala 17, de se-
gunda a sexta-feira, das 
9h às 16h.

O trabalho Procon é in-
termediar, avaliar e ajudar 
todos os consumidores. 
Este espaço, com certeza, 
ajuda a receber melhor a 

população e manter seu 
alto nível de atendimen-
to por meio de seu dire-
tor Edison Cardoso de Sá 
e sua equipe. “Em 2017 
quando assumi nós não 
tínhamos muitas coisas. 
Tínhamos um trabalho e 
ele era limitado. Com o 
apoio, consideração e res-
paldo do prefeito munici-
pal, nós instituímos aqui 
muitas coisas importan-
tes: as audiências de con-
ciliações, que são muito 
importantes para os con-
sumidores; fizemos a ins-
talação do Sindec, que foi 

uma conquista que revolu-
cionou o nosso trabalho; 
conseguimos um veículo; 
e também as fiscalizações 
que fazem valer o direito 
dos consumidores. E, para 
consagrar tudo isso, agora 
conquistamos esse espaço 
graças ao reconhecimen-
to do prefeito, reconheci-
mento que tem elevado o 
nosso trabalho”, comemo-
ra o diretor.

“Um espaço maior e 
mais adequado, que com 
certeza vai contribuir para 
melhorar ainda mais o 
trabalho do nosso Procon 

na defesa dos direitos do 
consumidor”, parabeniza 
o prefeito Gustavo Reis. 
“Ainda neste mês de maio, 
entregamos a Poupatempo 
e, agora, a nova sede do 
Procon. Isso mostra nos-
sa disposição em oferecer 
cada vez mais serviços de 
qualidade para nossa po-
pulação”, acrescenta.

Para o presidente da 
Câmara Municipal de Ve-
readores de Jaguariúna, 
Afonso Lopes Silva, esta 
conquista é motivo de 
muita alegria. “Ver que 
a administração pública 

está instrumentalizando e 
melhorando o que a gente 
tem para que as pessoas 
possam exercer sua cida-
dania é excelente”, diz.

Representando a Fun-
dação Procon, José Edu-
ardo Ferreira Godinho, da 
Diretoria de Relações Ins-
titucionais, parabenizou o 
trabalho feito pela gestão 
do prefeito Gustavo Reis. 
“É uma satisfação estar 
aqui hoje vendo a valori-
zação que o poder públi-
co tem para um órgão tão 
importante para a popu-
lação. O Procon é a casa 

do consumidor e hoje fi-
camos muito felizes que 
o município está deixan-
do um espaço muito bom, 
adequado e com mais qua-
lidade para atender a po-
pulação”.

Também representan-
do a Fundação, do Núcleo 
Regional de Campinas, 
Alair Cruz Junior, enfatiza 
a credibilidade do Procon. 
“O Procon é social. As 
pessoas buscam porque 
creem, porque acreditam. 
É uma das maiores insti-
tuições de credibilidade 
do Brasil”, diz.

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Obras 
e Serviços, concluiu nes-
ta quinta-feira, 26, a pri-
meira etapa das obras de 
recapeamento da Avenida 
Luciano Vlademir Poltro-

nieri. Toda a sinalização 
de solo da via e do meio-
-fio também já foi conclu-
ída no local, assim como 
o plantio de mudas de ár-
vores.

Segundo a Secretaria 
de Obras e Serviços, em 

breve uma segunda etapa 
de recapeamento será rea-
lizada para concluir a obra 
na avenida. “Toda a Ave-
nida Luciano Poltronieri 
será devidamente recape-
ada”, informa a secretária 
Fernanda Santana. 

Comitiva de Sergipe
Uma comitiva de 

prefeitos e empresários 
de Sergipe, além de re-
presentantes do Serviço 
Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) daquele 
estado, visitam Jagua-
riúna neste sábado para 
conhecerem os atrativos 
turísticos e gastronômi-
cos da cidade. A presen-
ça integra visita técnica 
do grupo sergipano, de 
cerca de 50 pessoas, 
ao Circuito das Águas 
Paulista. Eles deverão 
conhecer todas nove ci-
dades que integram o 
Circuito das Águas. O 
roteiro da comitiva ser-
gipana inclui almoço no 
Botequim da Estação, 
visita ao Museu da Mo-
giana e Centro Cultural 
e um passeio na Maria 
Fumaça. 

Pet Amigo
O prefeito Gustavo 

Reis sancionou a Lei 
Municipal nº 2.805, 
que institui o programa 
Pet Amigo. O progra-
ma tem o objetivo de 
facilitar a captação de 
doações de ração, uten-
sílios, móveis, roupas, 
medicamentos, colei-
ras, casinhas, entre ou-
tros produtos e insumos 
para animais. “Hoje re-
cebi na Prefeitura um 
grupo de protetoras e 
representantes de enti-
dades ligadas à causa 
animal para celebrar 
a sanção desta lei tão 
importante para nossa 
cidade”, diz o prefeito 
em suas redes sociais. 
“Parabéns a todas as 
ONGs e protetores de 
animais de Jaguariúna 
pelo incansável traba-
lho em prol de nossos 

queridos pets”, com-
pleta o prefeito.  

Bolsa Atleta
Outra lei sanciona-

da nesta semana pelo 
prefeito de Jaguariúna 
foi a Bolsa Atleta, uma 
sugestão do vereador 
Rodriguinho, que visa 
valorizar os esportistas 
de Jaguariúna, desde os 
atletas iniciantes até os 
de alto rendimento. “Ja-
guariúna é uma cidade 
que valoriza e incentiva 
a prática esportiva, em 
suas mais diferentes mo-
dalidades, e tem proje-
tos importantes, como o 
Campeões, que já reve-
lou grandes atletas para 
o nosso país. Essa nova 
lei vem agregar mais um 
importante instrumento 
de fomento ao esporte 
de Jaguariúna”, disse 
Gustavo Reis.

 Bastidores do poder

Já foram recapeados mais de 11 mil metros de ruas e avenidas em toda a cidade

A inauguração ocorreu na presença de diversas autoridades

IVAIR OLIVEIRA
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Jaguariúna

Jaguariúna recebe  
1ª Copa de Marcha no mês de junho

Encerradas as inscrições de 
comerciantes para a feira noturna

Domingo é dia de Sarau

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

Etapa da raça mangalarga marchador vai acontecer nos dias 10 e 11 no Campus V da UniFAJ

Jaguariúna recebe 1ª 
Copa de Marcha, evento 
oficial da raça mangalarga 
marchador realizado pelo 
Núcleo Bandeirantes em 
parceria com a Meio Rural. 
As provas vão acontecer no 
Campus V do Centro Uni-
versitário de Jaguariúna 
(UniFAJ) nos dias 10 e 11 
de junho (sexta e sábado), 
com início às 8h e término 
somente quando todas as 
categorias forem julgadas.

A programação do 
evento reserva um dia de-
dicado exclusivamente 
ao andamento da marcha 
picada e o outro ao anda-
mento dos animais de mar-
cha batida. “Estão aptos a 
participar da Copa de Mar-
cha de Jaguariúna apenas 
os animais montados que 
tenham acima de 36 me-
ses e um dia e estejam de-
vidamente registrados no 
definitivo junto à Associa-
ção Brasileira dos Criado-
res do Cavalo Mangalarga 
Marchador (ABCCMM)”, 
informa o gerente executi-
vo do Núcleo dos Criado-
res do Cavalo Mangalarga 
Marchador de Jundiaí, Re-
gião e Circuito das Águas, 
Gabriel Köhn Passos.

Segundo Gabriel, o 
evento deve receber, em 
média, em torno de 150 
animais. “Um dos desta-
ques é que a Copa será 
julgada pelo experiente 
árbitro José Renato Costa 
Caiado”, comenta.

Campeão dos campeões
A competição, confor-

me explica Gabriel Köhn, 
começa com os mais no-

vos, indo até os mais ve-
lhos. “Ao final, temos os 
grandes campeonatos onde 
há a disputa do Campeão 
dos Campeões de Marcha, 
que reúne somente aqueles 
cavalos que foram cam-
peões em suas respectivas 
categorias”, diz. Aos ven-
cedores é entregue um tro-
féu e uma faixa, pois não 
há premiação em dinheiro, 
apenas a valorização dos 
animais.

A Copa de Marcha de 
Jaguariúna é uma etapa 
do Circuito Bandeirantes 
de Copas de Marcha que 
conta com um ranking pró-
prio e, ao final, vai premiar 
os melhores cavalos deste 
ranking com motos e ou-
tros prêmios.

Jaguariúna foi escolhida 
para sediar a etapa por es-
tar inserida em uma região 
onde a cultura da criação 
de equinos, especialmente 
Mangalarga Marchador, é 
muito forte. Além disso, a 
cidade possui infraestrutu-
ra e localização estratégica 
para receber os partici-
pantes e público. No local 
haverá praça de alimenta-
ção, estandes de diversos 
segmentos, selarias e toda 
a estrutura para receber o 
público.

SERVIÇO
1ª Copa de Marcha de 

Jaguariúna 2022
Data: Dias 10 e 11 de 

junho de 2022
Local: Campus V da 

UniFAJ
Endereço: Haras Ja-

guary, s/n, Jaguariúna (SP)
Entrada franca. 

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Jagua-
riúna informa que estão 
encerradas as inscrições 
para os comerciantes que 
querem trabalhar na Feira 
Noturna. A partir de ago-
ra, as pessoas que já se 

inscreveram devem aguar-
dar a equipe da secretaria 
entrar em contato para de-
finir quando os trabalhos 
na feira serão iniciados. 

De acordo com a secre-
tária de Turismo e Cultura, 
Maria das Graças Albaran, 

a procura foi grande, por 
isso as inscrições foram 
encerradas. “Todas as ins-
crições feitas estão sendo 
avaliadas pela comissão e 
estão na fila de espera para 
participarem do evento”, 
explica a secretária.

Que tal aproveitar a 
manhã deste domingo, 
29, para curtir uma boa 
música? No Teatro Mu-
nicipal Dona Zenaide, 
em Jaguariúna, terá mais 
uma edição do Sarau da 
Escola das Artes. 

Os alunos farão apre-
sentações com cordas 
friccionadas, sopros e 

viola caipira e o públi-
co poderá conferir tudo 
gratuitamente.  O Sarau 
acontece às 10h e os in-
gressos deverão ser re-
tirados na bilheteria do 
teatro com uma hora de 
antecedência. Serão dis-
tribuídos dois por pessoa.

A secretária de Turis-
mo e Cultura, Maria das 

Graças Albaran, destaca 
que o público poderá con-
ferir tudo o que os alunos 
aprenderam na Escola das 
Artes. “O Sarau acontece-
rá todo mês. Ganham os 
alunos com a experiência 
de subirem no palco e ga-
nha a população que pode 
conferir ótimas apresen-
tações”, diz a secretária.

KIKO CATELLI

Japão Caxambuense, de propriedade de Raul Jorge Bueno Ferreira - Haras Boa Vereda

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Morungaba

Morungaba recebe premiação 
em evento promovido em Brasília

Prefeitura e Sesi firmam parceria para programa de capacitação de professores
O prefeito da Estância 

Climática de Morungaba, 
Marquinho Oliveira, e a 
diretora do Departamen-
to de Educação, Leninha 
Spiguel Polizello, rece-
beram o coordenador de 
Relacionamento do Sesi 
(Serviço Social da Indús-
tria), José Rui Noguei-
ra. A reunião teve como 
objetivo a assinatura do 

Termo de Intenção de 
Convênio para a Coope-
ração Técnica - Programa 
Emergencial de Educa-
ção Pós-Pandemia.

O público-alvo são os 
professores que atuam 
nas aulas de reforço nas 
escolas da rede munici-
pal de Educação. A pro-
gramação é totalmente 
gratuita e os professores 

participantes receberão 
o material de orientação, 
formação e acompanha-
mento, para que possam 
aprimorar suas aulas de 
reforço e auxiliar seus 
alunos a superarem as di-
ficuldades intensificadas 
durante a pandemia de 
Covid-19.

O programa emergen-
cial de educação pós-pan-

demia tem como objetivo 
a transferência de meto-
dologia educacional do 
SESI para a rede muni-
cipal de ensino com foco 
em melhorias e suporte 
do programa de reforço 
escolar para os alunos.

O prefeito Marquinho 
destaca que esta parce-
ria para a capacitação do 
Sesi junto aos professores 

vem somar com uma das 
metas do Plano de Go-
verno na área de Educa-
ção que o de implementar 
projetos de reforço esco-
lar junto aos alunos com 
menores índices de apro-
veitamento escolar. 

“Procuramos investir 
continuamente em Edu-
cação pois já é um com-
promisso firmado com a 

população de Morunga-
ba. O reforço escolar tem 
tido uma atenção especial 
tanto nas próprias escolas 
como por meio do Núcleo 
de Apoio Pedagógico 
(NAP). Com esta capaci-
tação do Sesi, os profes-
sores estarão ainda mais 
motivados para as ativi-
dades de reforço”, expli-
ca o prefeito.

De 18 a 20 de maio 
ocorreu a 4ª edição do 
“Prefeitos do Futuro Bra-
sil”, que reuniu mais de 
200 prefeitos, especialis-
tas e autoridades no Cen-
tro de Convenções Brasil 
21, em Brasília (DF). Du-
rante o evento Morunga-
ba recebeu uma homena-
gem por ser a cidade mais 
sustentável do Brasil. O 
prêmio foi recebido pelo 
prefeito da Estância Cli-
mática de Morungaba, 
Marquinho Oliveira.

Morungaba é o municí-

pio mais sustentável, entre 
os 770 avaliados em todo 
o País, segundo o Instituto 
Cidades Sustentáveis, que 
lançou no ano passado o 
Índice de Desenvolvimento 
Sustentável das Cidades.

O índice tem a intenção 
de estabelecer os Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) como 
ferramenta para a gestão 
pública e a ação política 
nos municípios, já que o 
monitoramento de indi-
cadores permite guiar as 
prioridades dos governos 

locais de acordo com os 
desafios identificados a 
partir da análise de dados.

“Eu e nosso vice-pre-
feito Fernando temos o 
compromisso, desde o 
primeiro dia de trabalho 
na administração da nossa 
cidade, de fazer com que 
cada dia seja melhor para 
a nossa população. Mo-
rungaba hoje está em ple-
no desenvolvimento e ser 
a cidade número 1 em De-
senvolvimento Sustentá-
vel do Brasil é motivo de 
muito orgulho para toda 

No evento “Prefeitos do Futuro Brasil”, município 
foi contemplado com homenagem por ser a cidade 
mais sustentável do País

O prefeito Marquinho agradece a homenagem e aos fundadores do 
“Prefeitos do Futuro”, Sol Sousa e Alexandre Souza

a nossa população”, diz o 
prefeito Marquinho.

O prefeito Marquinho 
agradece a homenagem e 
aos fundadores do “Prefei-
tos do Futuro”, Sol Sousa e 
Alexandre Souza, que co-
ordenam o evento destina-
do a prefeitos e secretários 
que desejam utilizar os no-
vos artifícios tecnológicos 
para melhorar a qualidade 
de vida da população e a 
prestação de serviços mu-
nicipais.

O “Prefeitos do Futuro 
Brasil” tem como objeti-
vo apresentar, por meio 
de palestras e seminários, 
métodos e ferramentas 
para modernizar as ges-
tões municipais das cida-
des do interior.
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Baleia Rossi anuncia 
recurso para a Saúde

Região

MDB formaliza apoio à Simone 
Tebet como pré-candidata para 
presidência da República

 Eleições 2022

Reunião foi realizada com a participação do presidente Baleia 
Rossi e a Executiva Nacional do partido

DIVULGAÇÃO

 Holambra

O deputado federal Ba-
leia Rossi (MDB) esteve 
em Holambra nesta quin-
ta-feira, 26. Ele foi recebi-
do no Paço Municipal pelo 
prefeito da cidade, Fer-
nando Capato, pelo presi-
dente da Câmara, Mauro 
Sérgio de Oliveira e pe-
los vereadores Janderson 
Adriano Ribeiro, o Chiba, 
Hermindo Felix; Eduardo 
da Silva, o Pernambuco, 
Oriovaldo Venturini e Je-
sus Aparecido de Souza, o 
Jesus da Farmácia, direto-
res municipais e represen-
tantes da sociedade civil. 
Na oportunidade. 

Desde 2021 Baleia des-
tinou, no total, mais de 
R$3 milhões para a cida-
de. São duas caminhonetes 
para o patrulhamento rural 
e 1 van para o transporte de 
pacientes. Viabilizou ainda 
duas intervenções por meio 
do Programa Estadual Me-
lhor Caminho, totalizando 
11 km de recuperação de 
estradas rurais, com obras 
previstas para agosto deste 
ano, e R$75 mil para a As-
sociação Príncipe Bernar-
do, entidade que promove 
o desenvolvimento social, 
moral e cultural de crian-
ças, jovens e adultos, por 
meio de cursos e palestras.  

“O Baleia é uma impor-
tante liderança de projeção 
nacional. É também um de-
putado que coopera com o 
desenvolvimento de nossa 
cidade, atendendo impor-
tantes demandas de Ho-
lambra em São Paulo e em 
Brasília”, disse o prefeito. 
“Estamos muito felizes de 
recebê-lo e agradecidos 
por sua grande parceria 
com a cidade”, diz.

“Nosso objetivo, en-
quanto deputado, é fazer 
com que as nossas emendas 
ajudem a melhorar a vida 
das pessoas. A gente pro-
cura fazer isso com muito 
zelo. Dessa forma, é im-
portante que a gente tenha 
sempre indicação do pre-
feito e dos vereadores, que 
sabem quais são as priori-
dades”, diz Baleia Rossi.

“A cidade conta com 
uma área rural grande e a 
questão da segurança no 
campo, garantindo a mo-
bilidade, é muito impor-
tante. Auxiliamos também 
na área social, por meio 
de entidade que faz traba-
lho reconhecido na cidade. 
Nossa obrigação é estar em 
Brasília falando por Ho-
lambra, pela região, bus-
cando esses investimen-
tos”, acrescenta.

Tebet participou de uma coletiva de imprensa na sede do MDB Nacional, em Brasília

Em reunião ampliada 
da Executiva Nacional, 
presidida pelo presidente 
da sigla, deputado federal 
Baleia Rossi, o MDB Na-
cional formalizou o apoio à 
presidenciável Simone Te-
bet como representante da 
aliança a ser formada com 
PSDB e Cidadania. A de-
cisão foi tomada após reu-
nião na terça-feira, 24, em 
Brasília. Segundo Baleia 
Rossi, o encontro favorável 
a candidatura própria do 
partido. “90% do partido 
se manifestou favoravel-
mente.”

Ainda na quarta-feira, 
25, Tebet participou de 
uma coletiva de imprensa 
na sede do MDB Nacio-
nal, em Brasília. Durante 
a entrevista, falou sobre o 
crescimento nas intenções 
de votos nas pesquisas.

“Eu era risco, virei 1% 
e agora sou 2%, aumentei 
200% sem sequer me apre-
sentar ao Brasil. Não va-

mos menosprezar a força 
das mulheres eleitoras que 
não estão satisfeitas com o 
Brasil que têm”, afirmou.

Única mulher na cor-

rida presidencial, Simone 
Tebet afirma também que 
aposta no voto do eleitora-
do feminino para que sua 
candidatura cresça ainda 

mais nas pesquisas. Se-
gundo o Ipespe, a pré-can-
didata teve um crescimen-
to no potencial de votos de 
11 pontos em uma semana.

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Engenheiro Coelho

Conferência Municipal de Saúde é realizada

Jogador da 
Chapecoense 
visita escolinha 
de futebol da 
prefeitura

A conferência é o lugar onde a população tem direito a voz e voto

A Prefeitura Municipal 
de Engenheiro Coelho, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde e do Conselho 
Municipal de Saúde, rea-

lizou nesta sexta-feira, 27, 
no Salão Comunitário do 
Jardim Eldorado, ao lado 
do Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS), 

a Conferência Municipal 
de Saúde. Foram discuti-
dos problemas enfrentados 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS), no período pós-pan-

demia, com o tema: “Os 
enfrentamentos do SUS 
pós-pandemia: construindo 
uma saúde melhor”.

Segundo a presidente do 

Conselho Municipal de Saú-
de, Marli Antunes Vieira dos 
Reis, “a conferência munici-
pal de saúde é o lugar onde a 
população tem direito a voz 

e voto. É onde ela vai partici-
par, propondo diretrizes para 
melhorar a saúde da cidade e 
que serão incluídas no plano 
municipal de saúde” diz.

O jogador de futebol 
da Associação Chapeco-
ense de Futebol, Marcelo 
Freitas, visitou na quarta-
-feira, 25, a escolinha de 
futebol da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer. 
Marcelo, que é natural 
de Engenheiro Coelho, já 
atuou em diversos clubes 
da Europa e do Brasil e 
começou a carreira no es-
porte através das escoli-
nhas da prefeitura.

Para o diretor de Espor-
te, Edivon Filho Soares 
dos Santos, é muito impor-

tante para esses meninos 
receber a visita de um jo-
gador profissional. “Dessa 
forma, eles podem ver que 
é possível, com disciplina 
e dedicação, chegar longe 
no esporte. O Marcelo é 
um atleta da cidade, que já 
jogou em muitos campos 
pelo mundo, mas já jogou 
aqui, onde eles estão”, diz.

Marcelo conversou 
com todos os alunos e 
treinou com eles duran-
te o dia. O jogador atua 
como meia e na tempora-
da de 2022, já participou 

de 17 partidas pelo time 
catarinense, pela Série B 
do Campeonato Brasi-
leiro, pelo Campeonato 
Catarinense e pela Copa 
do Brasil. No ano passa-
do, Marcelo foi campeão 

paranaense, atuando pelo 
Londrina.

Escolinhas de futebol
As escolinhas de fu-

tebol da prefeitura são 
gratuitas e todos os mo-

radores da cidade podem 
participar. “Quem quiser 
fazer parte das aulas basta 
fazer a inscrição na secre-
taria, que fica no Ginásio 
Poliesportivo Mário Co-
vas”, reforça Santos.

As aulas acontecem as 
segundas, quartas e sextas-
-feiras, no período da manhã, 
das 8h às 10h e no período da 
tarde, das 14h às 17h, para as 
categorias sub 9, sub 11, sub 
13, sub 15 e sub 17.

Atleta é natural de Engenheiro Coelho



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

28 de maio de 2022

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_10x16cm_Villa_girassois_4.pdf   1   31/03/2022   13:52



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

28 de maio de 2022

11

Economia
Imposto de Renda: o leão já não é mais o 
monstro amedrontador que foi no passado Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Na próxima terça-fei-
ra se encerrará o prazo 
definido pela Receita 
Federal para que todos 
os brasileiros que se en-
quadram numa das fai-
xas estabelecidas pelo 
órgão façam as suas de-
clarações do Imposto 
de Renda. Assim como 
em todos os anos, a úl-
tima semana em que os 
brasileiros podem pres-
tas suas contas com o 
“leão” é sempre de gran-
de apreensão para os que 
deixam para fazer isso 
já no fim do prazo. Pois 
apesar de já não ser mais 
o monstro de sete cabe-
ças que era no passado, 
a declaração ainda é algo 
preocupante quando fei-
ta de forma apressada e 
sem atenção a qualquer 
novidade deste ano.

Para os precavidos 
fazer a declaração real-
mente está longe de ser o 
pesadelo que foi um dia. 
Enquanto o período de 
declaração feita no papel 
era marcado por finais de 
semana dedicados unica-
mente a função de garantir 
que a declaração era feita 
de forma correta. Atual-
mente com o advento da 

internet e de diversas ou-
tras facilidades trazidas 
pela tecnologia já não há 
mais porque se perder o 
sono, pelo menos para 
aqueles que já vem prepa-
rando sua declaração com 
antecedência.

Mas apesar deste fi-
nal de semana marcar um 
período curto para a con-
clusão de algo tão impor-

tante quanto a Declara-
ção Anual do Imposto de 
Renda, não podemos dar 
espaço para o desespero, 
até porque isso apenas 
consumiria uma parcela 
do já curto e tão impor-
tante tempo restante. En-
tão o que deve ser feito? 
Bem, é necessário ter 
foco, montar uma estra-
tégia de conclusão ágil da 

declaração e pô-la em prá-
tica sem procrastinação.

Um bom primeiro pas-
so para se iniciar o pro-
cesso sem erros é buscar 
entender quais são as 
mudanças nas regras da 
declaração entre o ano 
passado e este. Isto tudo 
claro porque estamos con-
siderando que você mes-
mo fará a sua declaração 

ao invés de pagar alguém 
com mais know-how para 
que a faça por você, bus-
cando assim evitar de cair 
na malha fina.

Partido do ponto que 
em 2021 você não teve 
nenhum problema envol-
vendo a sua declaração, 
ela é sempre um bom 
ponto de partida para a 
confecção da nova. Os ar-
quivos antigos consumam 
ser facilmente acessíveis 
no portal da Receita Fe-
deral. Portanto, anali-
sando o que você fez em 
2021 e compreendendo as 
mudanças que precisam 
ser postas em prática em 
2022 você deve conseguir 
se ver livre do leão até o 
próximo ano.

E como saber se você 
deve saber se deve fazer 
a declaração para não cair 
na malha fina da receita? 
Bem, caso você se enqua-
dre em uma das seguintes 
categorias: Pessoas que 
receberam rendimentos 
tributáveis acima de R$ 
28.559,70; quem ganhou 
mais de 40 mil reais em 
rendimentos não tributá-
veis. Quem obteve ganhos 
referentes a alienação de 
bens ou direitos tributá-

veis, aqueles que com-
praram um imóvel com 
menos de 180 dias após 
obter isenção de impostos 
na venda de outro imóvel, 
quem tinha mais de 300 
mil reais em propriedades 
ao longo de 2021. Aqueles 
que tiveram uma receita 
superior a R$ 142.798,50 
através de atividade rural 
ou aqueles que passaram a 
residir no Brasil em 2021.

Caso tudo dê certo o 
caminho é apenas aguar-
dar para que a sua declara-
ção seja aceita pela Recei-
ta Federal, basta aguardar 
para que você receba a sua 
restituição num dos lotes 
que são liberados pelo ór-
gão ao longo do ano.

Para as pessoas que se 
planejam corretamente e 
tem um bom controle fi-
nanceiro sobre as finanças 
pessoais e do seu negó-
cio este está longe de ser 
um momento do ano em 
que se arranca os cabelos 
como alguns sinalizavam 
no passado, mas segue 
sendo algo com que deve-
mos ter cuidado para po-
der nos vermos tranquilos 
e sem nenhum empecilho 
financeiro ou fiscal aos 
nossos negócios.
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No dia 25 de maio de 
2022, às 9h30, foi inau-
gurada a nova sede do 
Procon de Jaguariúna 
(SP). Um dia de quarta-
-feira, dia de trabalho, 
dia das pessoas levarem 
seus filhos para a escola, 
de fazer almoço, de ir ao 
médico, de fazer tantas e 
tantas coisas que são de 
extrema importância e de 
necessidades para nossas 
vidas. 

Mas, o novo espaço 
do Procon foi inaugura-
do. Tive a honra, a emo-
ção de participar de um 
grande feito, talvez para 
alguns isso não tenha 
muita importância, mas 
para quem trabalha na 
defesa do consumidor, 
na defesa do povo vulne-
rável e hipossuficiente, 
sabe muito bem o que 
é ter um espaço como o 
que temos agora. 

Com todos os desafios, 
compromissos das pesso-
as, responsabilidades do 
dia a dia de cada um, a 
nossa querida e amada 

população compareceu 
no ato de inauguração. 
Muitas pessoas foram 
prestigiar esse momento, 
vários não puderam ir, 
mas mandaram felicita-
ções e desejo de muitas 
vitórias e conquistas. 

Nossa, eu percebi que 
o povo da nossa cidade 
respeita o Procon, res-
peita o nosso trabalho 
(recebemos até caixas de 
bombons), que pode ter 
certeza, é feito com muita 
dedicação, carinho, com-
promisso, responsabili-
dade e estudo da causa de 
cada pessoa. 

Muitas autoridades da 
nossa cidade estiveram 
lá. O Presidente da Câ-
mara Municipal – verea-
dor Silva – O vereador e 
Presidente Municipal do 
MDB – Walter Luis Toz-
zi, voz destacada no nos-
so legislativo municipal 
em defesa do trabalho do 
Procon - o jovem verea-
dor Ton Proêncio. 

O nosso Prefeito Gus-
tavo Reis – A nossa Vi-

ce-Prefeita Rita Berga-
masco – Secretários de 
Segurança Pública Ed-
gard Mello do Prado e de 
Mobilidade Urbana Ri-
cardo Cortez – O ex-ve-
reador Airton Braulino 
Jorge e sua esposa. 

Pela Fundação Pro-
con/SP, o assessor de re-
lações institucionais José 
Eduardo e pela Regional 
da Fundação Procon/SP 
em Campinas, - Alahyr 
Junior, e o Diretor do 
Procon de Americana - 
Estevão Luis Cardoso. 

Estiveram presentes 
o Banco do Brasil, Cai-
xa Econômica Federal, 
CPFL, Bradesco, e pas-
sou por lá para nos cum-
primentar o Presidente da 
Associação Comercial e 
Industrial de Jaguariúna 
– João Rodrigues Santos. 

Homenagens ao nos-
so Prefeito Gustavo Reis, 
por entender e reconhe-
cer o nosso trabalho, nos 
apoiando e determinando 
a mudança do Procon de 
local, e ao lindo e mara-

vilhoso casal, moradores 
antigos de Jaguariúna, Sr 
Antônio Carlos e a sua 
esposa Irene Zanchet-
ta, que foram vítimas de 
Banco virtual que impu-
seram descontos indevi-
dos em seus benefícios 
previdenciários, mas com 
a ação efetiva e destaca-
da do Procon, teve o seu 
direito garantido e todo o 
problema solucionado. 

Representado todas 
às vítimas dos golpes 
sofridos em Jaguariúna, 
no Estado de São Paulo 
e no nosso imenso Bra-
sil, o casal recebeu das 
mãos do nosso Prefei-
to Gustavo Reis, flores 
que simbolizaram essa 
importante vitória que 
marcou nossas vidas na 
luta diária em defesa 
dos mais desprotegidos e 
vulneráveis. 

O Procon de Jaguariú-
na, é hoje um órgão que 
avançou e está avançan-
do na defesa dos direi-
tos dos consumidores. 
Quando assumi o Procon 

em 2017, era apenas um 
órgão que fazia proces-
so e recebia as respostas 
dos fornecedores, se essa 
resposta fosse positiva, 
tudo era resolvido, mas 
se fosse negativa, o con-
sumidor precisava buscar 
outros meios legais de 
garantir os seus direitos. 

Hoje, o Procon vai 
além disso, implantamos 
as audiências de conci-
liações, fiscalizações, 
orientações a todos com 
qualidade, temos um car-
ro para uso dos serviços 
do Procon. Implantamos 
também o Sindec, que 
é um sistema mais ágil 
para fazer os processos 
e obter as repostas com 
mais celeridade, e para 
coroar tudo isso, temos 
um novo espaço para 
acolher mais e melhor 
nossos munícipes. 

De grande parte des-
sas conquistas, destaco 
aqui o apoio e participa-
ção ativa do nosso grande 
líder e que foi Diretor da 
Fundação Procon de SP, 

Professor, Jurista, e Pro-
curador de Justiça, DR 
FERNANDO CAPEZ, 
rendo minhas sinceras 
homenagens e agradeci-
mentos pelos feitos ao 
Procon de Jaguariúna/SP.

Temos muito o que 
fazer, mas temos certeza 
que estamos no caminho 
certo. O Procon de Jagua-
riúna hoje é reconhecido 
pelo seu trabalho e com-
promisso com as pessoas. 

A todos e todas que 
participaram, os que não 
puderam participar, mas 
o carinho e respeito por 
nós foi maior que tudo, 
muita emoção, e do fundo 
do meu coração, agrade-
ço a cada gesto e cada pa-
lavra que foram enviadas. 

No que depender do 
Procon, da minha pessoa, 
da minha luta, pode ter 
certeza que estamos jun-
tos para lutar contra as 
injustiças e maldades co-
metidas contra quem for. 

Um forte abraço a to-
dos e o meu muito obri-
gado. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Inauguração da nova sede do Procon 
entra na história de Jaguariúna 

Direitos e deveres

Direitos

No local onde trabalho, um 
coworking em Jaguariúna, temos mui-
tos eventos. Alugamos salas para pa-
lestras, treinamentos e workshops, 
portanto recebemos muita gente e coor-
denamos muitos desses encontros.

Cada vez mais, o que notamos é que 
eventos com espaço de fala têm tido 
mais sucesso que aqueles em que só 
há escuta. Uma roda de conversa, para 
troca de ideias, tem sido mais atrativa 
do que uma palestra sem interação do 
público.

Passamos dois anos praticamente 
isolados, trancafiados em nossos mun-
dos, restringidos a encontros e reuniões 
virtuais e o contato com calor humano 
limitado a familiares e pessoas muito 
próximas. A troca de ideias e opiniões 
tinha uma janela curta de tempo para 
acontecer, pela tela do computador. Há 
de se convir que não é a mesma coisa 
que os encontros presenciais. O bra-
sileiro se conecta pela comida e pelo 
calor humano, salvo raras exceções. A 
falta destas duas conexões deixou uma 
lacuna que não foi preenchida pelos 
encontros online, ainda que os partici-
pantes segurassem seus copos de be-

bida como se estivessem, de fato, num 
happy hour.

Sendo assim, está na hora de investir 
nesses momentos de escuta, para que 
todos tenham espaço de fala. O que 
eu me questiono às vezes, é: enquanto 
um fala, o outro escuta? Acredito que 
muitos de nós procura, sim, praticar a 
“escuta ativa”. Mas o que é isso? É es-
cutar realmente prestando atenção. Para 
escutar ativamente é necessário estar 
atento, demonstrar interesse, tentar ver-
dadeiramente entender o que está sen-
do dito, de maneira empática. Quantas 
vezes não ouvimos, aguardando nossa 
vez de falar e já ensaiando o que vamos 
dizer na sequência, quando o interlocu-
tor terminar? 

As vantagens de ouvir verdadeira-
mente, com interesse no que o outro 
tem a expor, são criar laços, conexões 
reais (e não somente superficiais), ge-
rar trocas de conhecimento e situações 
ajuda mútua, o que está cada vez mais 
raro.

Fica aqui uma reflexão: num espaço 
em que todos querem falar, enquanto 
não houver ninguém para ouvir, esta-
mos, na verdade, falando sozinhos.

CONEXÃOCONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Espaço de Fala

No passado, o voto 
nulo era tido como um 
voto de protesto contra 
os candidatos ou contra a 
classe política em geral. 
Neste caso, o eleitor bas-
tava escrever um número 
que não existia, portan-
to não era contabilizado 

pela Justiça Eleitoral, 
logo não era destinado a 
nenhum candidato.

Atualmente, após a 
invenção da urna eletrô-
nica, o voto nulo ainda 
existe, porém para essa 
modalidade de voto é 
preciso digitar um nú-

mero de candidato ine-
xistente, por exemplo, 
“00”, e depois a tecla 
“confirma”.

Hoje, conforme a 
Constituição Federal de 
1988 e a Lei das Elei-
ções, apenas são con-
tabilizados como votos 

válidos os votos nomi-
nais e os de legenda, ex-
cluindo-se os brancos e 
os nulos.

A diferença entre os 
votos nulos e branco é 
somente a forma de in-
validar o voto, porque, 
na prática, apresentam a 

mesma função. O único 
reflexo que podem trazer 
é a diminuição da quan-
tidade de votos que um 
candidato precisa para 
ser eleito, pois só os que 
forem válidos serão com-
putados. Dessa forma, o 
candidato que obteve o 

maior número de votos 
válidos será o vencedor, 
independentemente do 
turno.

E para mais dicas e 
curiosidades sobre Di-
reitos e Deveres sigam 
@covissiadvocacia

Cassiano Bodini chega 
para agregar o time de colu-
nistas da Gazeta Regional. 
Seu objetivo é falar sobre 
finanças e investimentos 
de maneira simples. Vamos 
conhece-lo.

Bodini é casado com a 
Arieli, ambos jaguariunen-
ses. Ex-atleta profissional 
de Futebol por 20 anos, 
sendo 11 anos na Itália. 
Bodini conheceu o Brasil e 
o mundo por meio do Fu-
tebol.

Proprietário da CB 
CAPITAL Family Office, 
empresa que cuida do pa-
trimônio e da família de 
atletas e também sócio da 
Valor Investimentos, escri-
tório da XP.

“Há algum tempo ain-
da quando jogava Futebol, 
comecei a ver a quanti-
dade de atletas que após 
pararem de jogar estavam 
praticamente falidos. Isso 
despertou em mim um de-
sejo de aprender e entender 
as principais causas disso 
e foi aí que dentre os prin-
cipais motivos estava a in-
capacidade de proteger e 
multiplicar o patrimônio 
durante o período ativo”, 

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocacia

Voto nulo e suas consequências

Gazeta ganha colunista; 
Conheça

conta Bodini.
A partir de então, ele 

mergulhou no mundo dos 
investimentos. “Comecei 
a estudar, me tornei espe-
cialista em investimentos 
e hoje posso ajudar não só 
esses atletas, mas também 
todas as pessoas com esse 
trabalho. O nosso trabalho 
vai muito além de somente 

encontrar os melhores in-
vestimentos, ajudamos as 
pessoas a planejar a apo-
sentadoria alinhando as 
áreas Fiscal e Tributária e 
na gestão de riscos”, diz.

A partir da próxima se-
mana confira o conteúdo 
de Bonidi na coluna “In-
vestidor 360º”. Gostou? 
Acompanhe!

Bodini é proprietário da CB CAPITAL Family Office
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Saúde e Bem-estar

Você tem fome do quê?
Alimentação é muito 

mais do que ingerir nu-
trientes. O ato de comer 
implica desde o signifi-
cado de afeto, comensa-
lidade e o comer em si, 
a partir da das interações 
sociais, econômicas e 
psicológicas.

Cada ser humano é 
único, mas vamos enten-
der o que é a fome?“A 
fome pode ser entendida 
como um bom hambúr-
guer”, segundo minha 
aluna.

FOME FÍSICA: A 
fome pode ser entendida 
como carência de comi-
da, gerada por estímulos 
e entendida como fisioló-
gica.  Chegamos a sentir 
dor, irritação, dor de ca-
beça, amargor na boca, 
tontura e outros sinais e 
sintomas físicos. 

Devemos considerar o 
ritmo circadiano, fatores 
neuroendócrinos e ainda 
características tais como: 
visão, olfato, audição e 
alterações fisiológicas 

provocadas em algumas 
situações especificas cau-
sadas por doenças.

FOME EMOCIONAL: 
sustenta estímulos também 
fisiológicos, mas intricados 
e por meio de gatilhos que 
disparam a compensação 
ou hábitos compulsivos, 
que tem por base a emoção, 
desencadeada por pensa-
mentos conflitantes ou er-
rôneos. Participa do nosso 
sistema de “recompensa”, 
merecimento ou prêmio, 

uma resposta ao estresse, 
ansiedade, tristeza.

E ainda a consideração 
social, em “COMEmo-
rar” em festas jantares, 
que mesmo satisfeitos 
continuamos a comer.

Existe ainda a VON-
TADE, aquela preferên-
cia, aquela “ordem” em 
comer algo em especí-
fico, associada a fome 
emocional ou não, pode 
ser o reflexo de hábitos 
automáticos.

PERGUNTAS SIGNI-
FICATIVAS: Qual a sua 
fome? Preciso mesmo co-
mer? Reconheço quando es-
tou satisfeito? O que estou 
sentindo enquanto como? 

SUGESTÕES: Pratique 
a nutrição amorosa e aco-
lha seu paciente, usando 
técnicas atuais, como por 
exemplo pontuar a fome e 
saciedade. Podemos usar o 
comer intuitivo, procurando 
o alinhamento das emoções 
e despertar dos sentidos, tais 

como: tato, olfato, visão, 
audição e sabor. E principal-
mente ferramentas do coach 
em saúde com perguntas 
significativas para gerar a 
mudança do estado mental e 
ampliar a percepção, e gerar 
mini-hábitos.

Perceba! Desperte e 
entenda a diferença de co-
mer com fome emocional 
ou física, de entender a 
diferença entre vontade e 
fome, perceber e treinar a 
sua saciedade!

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

Turismóloga formada com mais de 15 
anos de experiencia no turismo.

Proprietária da Agencia Inova Tur 
Jaguariúna.

7 destinos para conhecer 
na Turquia e diferenciais do país

Ruínas arqueológicas, 
passeios de balão, cidades 
vibrantes, litoral magnífico 
e, claro, uma gastronomia 
dos deuses. Fala sério: tem 
como esse combo não cha-
mar a atenção? Pois saiba 
que a Turquia, localizada 
entre a Europa e a Ásia, 
tem tudo isso e muito mais 
para oferecer aos seus tu-
ristas. Portanto, nada mais 
justo do que conhecer um 
pouquinho melhor esse 
país fascinante, né? Vem 
ver agora mesmo 7 destinos 
para conhecer na Turquia e 
alguns dos principais dife-
renciais do país!

1. Istambul, a cidade 
mais famosa da Turquia

Se você se lembra das 
aulas de história que teve 
quando criança sabe que 
Istambul já atendeu pelo 
nome de Constantinopla. O 
destino também foi a capi-
tal dos impérios Bizantino 
e Romano do Oriente, até 
que, em meados de 1453, 
passou a ser a capital do 
Império Otomano. Embora 
a cidade inteira possa ser 
considerada um marco his-
tórico, não há dúvidas de 
que seu principal atrativo 
é a Basílica de Santa Sofia. 
Se preferir, pode chamá-la 
de Hagia Sophia. Ela foi 
construída entre os anos 
de 532 e 537 e dedicada à 
Sabedoria de Deus. Inclu-
sive, seu nome, em grego, 
significa “Igreja da Santa 
Sabedoria de Deus”. Enor-
me, é uma das maiores re-
presentantes da arquitetura 
bizantina.

Mas Istambul não de-
cepciona e tem muitos 
outros lugares que valem 
uma visita. Esse é o caso, 
por exemplo, da Mesquita 
Azul, mesquita otomana 
que fica bem de frente para 
a Santa Sofia. A única coi-
sa que separa as duas é um 
fabuloso jardim. Ao mes-
mo tempo, o Palácio Dol-
mabahçe e o Grande Bazar 
também são ótimas opções 
de points para conferir. En-
fim, prepare-se para cair de 

amores pela arquitetura e 
pela majestade desses lu-
gares, porque eles são bem 
bonitos.

2. Capadócia, de onde 
partem os voos de balão

Tem grandes chances de 
você já ter visto um monte 
de fotos com balões colo-
rindo o céu e se pergunta-
do onde seria aquele lugar 
tão diferente. Acertamos? 
Clássico, esse passeio é 
uma das grandes estrelas da 
Capadócia. Região históri-
ca da Turquia, as paisagens 
não são incríveis somente 
nas fotos; quem a conhece 
ao vivo e a cores se impres-
siona. Isso porque o cenário 
ali é bem inusitado, com ro-
chas em formatos variados 
e que tem até “hotéis-caver-
nas”, rústicos e esculpidos 
nas próprias rochas. Já dá 
pra ter uma ideia de como a 
experiência é única, né?

3. Éfeso, onde fica a Casa 
da Virgem Maria

Lar do sítio arqueoló-
gico mais importante da 
Turquia e declarada como 
um Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela UNES-
CO, Éfeso foi a segunda 
maior cidade do Império 
Romano. Guarda as ruí-
nas do Templo de Ártemis, 
uma das Sete Maravilhas 
do Mundo Antigo. Árte-
mis (ou Diana, para os 
romanos) era a deusa dos 
bosques, da caça e dos ani-
mais selvagens. O templo 
ganhou renome pelas co-
lunas de mármore em es-
tilo jônico, enfeitadas por 
obras de arte, e por ter uma 
escultura em homenagem 
à deusa em seu interior, 
feita em ébano, ouro, prata 
e pedra preta.

4. Antália, bem-vindo à 
Riviera Turca

Porta de entrada para a 
Riviera Turca, região com 
belíssimas praias banhadas 
pelos mares Mediterrâneo 
e Egeu, Antália merece 
uma visita. E isso se dá não 
apenas pelo quê de paraíso, 

de águas azuis-turquesa, 
mas também por sua ar-
quitetura, marcada pelos 
estilos romano, bizantino 
e otomano. Inclusive, fica 
a dica: não deixe de conhe-
cer o Portão de Adriano, do 
século 2 e criado para cele-
brar a chegada do Impera-
dor Adriano à cidade. Para 
completar, Antália conta 
com uma atração um tanto 
quanto singular: uma ca-
choeira que cai diretamente 
no mar. Sim, é isso mesmo! 
Além de as águas doce e 
salgada se misturarem, o 
cenário é deslumbrante.

5. Pamukkale, o Castelo 
de Algodão da Turquia

A mais de 600 km da ca-
pital da Turquia, Pamukka-
le é um destino e tanto para 
aqueles que amam as belas 
criações da natureza. Dona 
de um visual surreal, a ci-
dade abriga um conjunto 
de formações calcárias 
que, por sua vez, formam 
piscinas de águas termais, 
que descem em forma de 
cascata. Tudo isso em uma 
montanha com mais de 160 
metros de altura. O calcário 
deixa tudo branquinho e, 
não à toa, o nome da cida-
de significa – literalmente! 
–“Castelo de Algodão”. A 
fim de garantir a preserva-
ção do local, não pode en-
trar de sapato ali, OK?

6. Bodrum, sede de uma 
das Sete Maravilhas do 
Mundo Antigo

A cidade de Bodrum 
não é só um dos principais 
destinos do litoral turco. 
Ela também é o endereço 
do Mausoléu de Halicar-
nasso, mais uma das Sete 
Maravilhas do Mundo An-
tigo. No mausoléu está o 
túmulo do Rei Mausolo, 
que governou a Turquia de 
370 a.C a 353 a.C

Por estar localizada às 
margens do Mar Egeu, Bo-
drum exibe águas cristali-
nas, assim como casinhas 
brancas e construções anti-
gas, que remetem aos para-
ísos das ilhas gregas.

7. Alaçati, balneário à la 
Grécia na Turquia

Ao norte, no Mar Egeu, 
Alaçati tem conquistado 
fama por reunir história, gas-
tronomia e belas praias em 

um único lugar. Cheio de 
ruas estreitas de pedras, ca-
sinhas coloridas e canteiros 
de flores, esse vibrante bal-
neário de origem grega é o 
lugar ideal para aqueles que 

querem praticar windsurfe 
e o kitesurfe, por exemplo. 
Isso sem contar os cenários 
perfeitos para fotos. Ou seja, 
prepare o seu Instagram, 
porque seu feed vai bombar!
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Os agricultores brasi-
leiros estão produzindo 
272 milhões de toneladas 
de grãos em 2022, contri-
buindo mais uma vez para 
colocar alimentos na mesa 
de 800 milhões de pesso-
as em todo o mundo. Esse 
trabalho, porém, é comple-
xo e o seu sucesso depende 
de alguns fatores incontro-
láveis. Em 2021 e nos pri-
meiros meses deste ano, a 
estiagem na região Sul e 
parte do Centro-Oeste pro-
vocou perdas de cerca de 
15 milhões de toneladas, 
além disso elevou conside-
ravelmente o desafio dos 
insetos – especialmente 
sugadores – nas lavouras.

Segundo o Sindicato 

Nacional da Indústria de 
Produtos para Defesa Ve-
getal (Sindiveg), os insetos 
sugadores na soja, milho 
e cana (mosca-branca, ci-
garrinhas e percevejos) e o 
bicudo do algodão são os 
principais inimigos da pro-
dutividade agrícola na atu-
al safra.  De acordo com 
o levantamento realizado 
pela Spark com exclusivi-
dade para o Sindiveg, as 
pulverizações contra ci-
garrinhas (milho, cana e 
pastagens), por exemplo, 
tiveram elevação de 98%. 
Já as aplicações contra 
mosca-branca e percevejos 
subiram 29% e 25%, res-
pectivamente.

A indústria de produtos 

para defesa vegetal cumpre 
o seu papel e investe em 
pesquisas e desenvolve so-
luções modernas e eficazes 
para o controle dos mais 
desafiadores problemas 
fitossanitários. Os produ-
tos passam por rigoroso 
processo de testes e apro-
vações por órgãos técnicos 
e governamentais antes de 
ser comercializados, o que 
garante o controle dos ini-
migos da produção, bem 
como a segurança desses 
insumos para a saúde hu-
mana e para o meio am-
biente. “

Principais inimigos da 
agricultura, em 2022:

Bicudo do algodoeiro: 

inseto de maior incidência 
e com maior potencial de 
dano ao algodão. Se não 
controlado corretamente, 
pode causar perdas de até 
70% da produção. Mos-
ca-branca da soja: ataca a 
soja e diversas outras cul-
turas. Pode levar as plantas 
à morte ao reduzir a taxa 
fotossintética das folhas e 
provocar a queima da folha 
pela radiação solar. Perce-
vejos (milho e soja): geram 
perdas no início do desen-
volvimento, refletindo-se 
em plantas deformadas, 
com perfilhos e/ou folhas 
manchas. Cigarrinha do 
milho: se alimenta da seiva 
da planta e realiza postu-
ra na folha. Essa infecção 

ocorre em estádios iniciais 
de desenvolvimento.

Cigarrinha da cana: 
pode provocar redução de 
até 60% de produtividade 
na cana soca e de 11% na 
cana planta. A praga tam-
bém provoca redução dos 
rendimentos industriais 
e perda na qualidade do 
produto final, o açúcar. Ci-
garrinhas-das-pastagens: 
pode diminuir drastica-
mente a disponibilidade e 
a qualidade de gramíne-
as forrageiras, reduzindo 
a capacidade de suporte 
das pastagens, com conse-
quente perda de valor nu-
tricional para os bovinos.

As informações foram 
divulgadas pelo Sindiveg.

Fonte: 
- Principais inimigos da agricul-
tura: Insetos sugadores e bicudo 
– AGROLINK Newsletter Edi-
ção No. 7171 | Terça-feira, 24 
de Maio de 2022 
https://www.agrolink.com.br/
noticias/principais-inimigos-
-da-agricultura--insetos-su-
gadores-e-bicudo_466011.
html?utm_source=agrolink-
-clipping&utm_medium=e-
mai l&utm_campaign=c l i -
pping_edicao_7171&utm_con-
tent=noticia&ib=y

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

Principais inimigos da agricultura: 
Insetos sugadores e bicudo

Para iniciarmos o as-
sunto, vale lembrar que 
imóveis rurais são defini-
dos por uma ou mais ma-
trículas de terra sendo do 
mesmo proprietário, de-
vem possuir sua finalida-
de como agrícola, flores-
ta, pecuária, extrativista 
ou agroindustrial. O pro-
prietário real de um imó-
vel rural tem o seu devido 
registro no cartório de sua 
propriedade, por se não 
houver, poderá ser consi-
derado como uma posse 
a título justo ou uma sim-
ples ocupação.  

Visando dar transpa-
rência acerca das áreas no 
território nacional e suas 
propriedades, junto com o 
Código Florestal, foi cria-
do o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) que norteia 
o planejamento ambiental 
e econômico em proprie-
dades que possuem o ca-
dastro, fazendo assim que 
os produtores rurais rea-
lizem a regularização da 
devida propriedade, pois 
para tal o imóvel tem que 
estar com as suas obriga-
ções, tributárias, jurídicas 
e cadastrais em ordem, 
pois são necessárias para 
formalizar compras e ven-
das de novas proprieda-
des, solicitação de linhas 
de crédito, processos am-
bientais, licenciamentos e 
outros.  

Por que é importante 
regularizar o imóvel 
rural e como fazê-lo?             

Do ponto de vista ca-
dastral, o imóvel deve 

estar regularmente ca-
dastrado no Sistema Na-
cional de Cadastro Rural 
(SNCR) do Incra para 
que possa ser emitido o 
Certificado de Cadastro 
de Imóvel Rural (CCIR), 
que é necessário para que 
possa ser arrendado, des-
membrado, vendido ou 
hipotecado, em sua parte 
ou todo.

Havendo modificações 
nos dados do imóvel rural 
é obrigatório que se rea-
lize a atualização cadas-
tral através da Declaração 
para Cadastro Rural. Essa 
alteração pode ser feita 
por meio eletrônico, para 
quem já possui cadastro 
no SNCR ou em caso de 
inclusão de imóvel rural, 
o titular deve comparecer 
ao INCRA. Na esfera tri-
butária, é necessário de-
clarar anualmente o Im-
posto sobre a Propriedade 
Rural (ITR).

Para regularizar o 
imóvel rural deverão ser 
seguidos alguns passos 
como verificar se o imó-
vel pertence a área rural 
ou área urbana, atentar-se 
para quantos módulos fis-
cais a área possui, mapear 
a área e realizar o georre-
ferenciamento, delimitar 
e avaliar necessidade de 
recompor as áreas de pre-
servação permanente e fa-
zer a inscrição no Cadas-
tro Ambiental Rural.

Como comprovar posse 
de um imóvel rural?

Há diversas formas 
para demonstrar posse de 

um bem, mas isso não in-
terfere na propriedade so-
bre ele. A posse pode ser 
demonstrada por meio de 
contas de prestação de ser-
viços públicos em nome 
do possuidor, como água, 
luz etc. testemunhas, fo-
tos e documentos legais 
como contrato particular 
de compra e venda tam-
bém são utilizados quan-
do é necessário efetuar a 
comprovação de posse. É 
importante ressaltar que 
nos contratos de compra e 
vende deve haver cláusula 
de transferência de posse.                        

Como regularizar 
imóvel rural sem 
registro?

Mesmo que não haja 
registro, existem algumas 
formas de regularizar um 
imóvel rural. No caso de 
uma aquisição antiga, lo-
calizar o antigo proprie-
tário para que seja possí-
vel lavrar no Cartório de 
Notas e, posteriormente, 
registrar no Cartório de 
Registro de Imóveis.

Existe outra forma um 
tanto quanto mais buro-
crática de regularizar um 
imóvel rural que é através 
da usucapião, que se dá 
quando uma pessoa tem a 
posse de um bem por um 
longo período, sendo pro-
vável que o comprador te-
nha a escritura do seu imó-
vel irregular. Importante 
ressaltar que tratando-se 
de usucapião, seja judicial 
ou extrajudicial, existem 
diversas peculiaridades a 
serem observadas.  

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Regularização  
de imóvel rural

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

As pulverizações contra cigarrinhas (milho, cana e pastagens), por exemplo, tiveram elevação de 98%

https://mariaditasenepol.com.br/
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Esporte Morungabense

Categorias de base do Guarani FC decidem vagas para 
as semi finais do Interior Cup neste fim de semana

2ª Copa Ludi Sportes de Futebol 
de Base – Sub 11 acontece no 
feriado de 9 de julho

2ª rodada da Copa Kremer 
de Futebol Varzeano acontece 
neste fim de semana

Esportes

No último final de se-
mana as categorias de base 
do Guarani FC estiveram 
jogando fora os chamados 
jogos de ida da segunda 
fase do Interior Cup 2022. 
Na oportunidade conquis-
taram bons resultados e 
agora decidem em Morun-
gaba a classificação para 
as semi finais. 

O sub 11 foi até a ci-
dade de São Carlos onde 
enfrentou o Adesm/São 
Carlense onde derrotado 
por 1 a 0, dessa forma, 
precisa vencer por dois 
gols de diferença para 
garantir a vaga ou vencer 
por um gol para levar a 
decisão para os pênaltis. 

O sub 12 foi até Ame-
ricana e empatou e 1 a 1. 
Se conseguir uma vitória 
simples estará nas semi 
finais. 

A categoria sub 13 foi 
até Rio Claro enfrentar o 
Camisa 10 / Velo Clube e 
empatou em 2 a 2, sendo 
assim, com uma vitória 

simples, também se ga-
rante nas semi finais. Por 
sua vez a equipe sub 14 
viajou até Santa Barbara 
D’oeste e venceu o União 
Barbarense por 2 a 1 e 
agora joga pelo empate 
neste final de semana. 

Mesmo com esses re-
sultados, três das quatro 
categorias mantiveram o 
bom retrospecto jogando 
fora de casa. Na manhã 
deste sábado, 28, aconte-
cem os jogos de volta da 
segunda fase do Interior 
Cup no estádio Leonardo 
Frare. Confira a progra-
mação alvi verde.

Sábado, 28 – Campo do 
Buenópolis FC
08h – Guarani FC x São 
Carlos (Sub 11)
09h – Guarani FC x Rio 
Branco (Sub 12)
10h – Guarani FC x Velo 
Clube (Sub 13)
11h – Guarani FC x 
União Barbarense  
(Sub 14)

A diretoria do Buenó-
polis FC promove a 2ª edi-
ção da Copa Ludi Sports 
de Futebol de Base – Cate-
goria Sub 11 para garotos 
nascidos em 2011/2012. O 
quadrangular será realizado 
no dia 9 de julho (feriado) e 
contará com a presença de 
quatro agremiações que irão 
jogar o campeonato paulista 
de base em 2022. Os jogos 
serão realizados no estádio 
Leonardo Frare (Buenópolis 
FC) onde as equipes se en-
frentam de manhã e a tarde 
em jogos eliminatórios, ou 
seja, os perdedores e vence-

dores dos jogos da manhã se 
enfrentam novamente a tar-
de conforme programação 
abaixo;
09h – Guarani F C x 
Independente F C (J1)
10h – São Bernardo FC x 
Arena 77 (J2)
14h – Perdedor J1 x 
Perdedor J2 (J3)
15h – Vencedor J1 x 
Vencedor J2 (J4)

Todos os atletas rece-
berão medalhas persona-
lizadas da competição e 
as equipes receberão seus 
respectivos troféus, assim 

como o artilheiro e o golei-
ro menos vazado também 
receberão premiações indi-
viduais. A segunda edição 
do quadrangular para cate-
gorias de base contará com 
vários colaboradores, entre 
eles, a confecção LUDI 
SPORTS uma das maiores 
fornecedoras de uniformes 
e materiais esportivos do 
Brasil e uma das principais 
colaboradoras do projeto 
base Morungaba / Guarani 
Futebol Clube desde 2018, 
juntamente com o Centro 
Esportivo JBM e o Buenó-
polis Futebol Clube.

Teve início na semana 
passada mais uma da in-
ciativa do Departamento de 
Esportes da Prefeitura Mu-
nicipal de Morungaba, a 4ª 
edição da Copa Kremer de 
Futebol Varzeano, a qual, 
contou com quatro jogos na 
Estância Climática. A com-
petição tem um formato 
diferente e será disputada 
da seguinte forma, em sua 
primeira fase será em grupo 
único e rodada dupla, onde 
as equipes se enfrentam 
dentro próprio grupo, todos 
contra todos em jogos de 
ida, classificando-se para a 
segunda fase oito equipes. 
Na segunda fase as equipes 
se enfrentam em jogo úni-
co, (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 
o 4º x 5º ). 

As equipes vencedoras 
da segunda fase irão dis-
putar as semi finais da sé-
rie ouro e as equipes per-
dedoras irão disputar as 
semi finais da série prata. 
A semi final será disputada 
em dois jogos, sendo assim. 
As equipes vencedoras das 

semi finais das séries ouro e 
prata se enfrentam na gran-
de final que será disputada 
em jogo único no mesmo 
dia. A tradicional competi-
ção municipal é totalmente 
grátis aos participantes e 
conta com aproximada-
mente 200 atletas e 40 in-
tegrantes de comissões téc-
nicas. Os jogos estão serão 
realizados nos estádios Le-
onardo Frare (Buenópolis 
F C), no estádio Fioravante 
Frare (Morungaba E C) e 
no estádio municipal loca-
lizado no bairro Brumado 
aos sábados a tarde e aos 
domingos de manhã. 

É importante registrar 
que, para poder participar da 
competição os atletas “obri-
gatoriamente” deverão resi-
dir ou trabalhar na Estância 
Climática de Morungaba. A 
quarta edição do campeona-
to varzeano de futebol tem 
como patrocinador máster 
a cervejaria Kremer. Confi-
ram abaixo os resultados da 
primeira rodada e os próxi-
mos jogos.   

1ª rodada
Família PH 1 x 2 
Morungaba EC
Meninos da Serra 2 x 1 
Santa Helena
Vila Nova 0 x 1 M 2
Real City 0 x 2 Amigos do 
Zé Carneiro
     
2ª rodada
Sábado – Campo do  
Brumado
14h45 – Vila Nova  x  
Meninos da Serra
15h45 – M 2  x  Real City

Domingo – Campo do 
Brumado
09h –  Gunners  x  Família 
PH
11h – Santa Helena  x  
Amigos do Zé Carneiro   

Prof. Julio do 
Vadu

Avenida Francisco Sales Pires, nº 77
 (19) 99729-5681

@danipereira_unhasdefibra

Jogos ocorrem em Morungaba, no Estádio Leonardo Frare

Equipe sub 14 do Guarani FC venceu o União Barbarense por 2 a 1 e joga pela empate neste sábado em Morungaba.
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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 cuidar de pet 
com pelos longos 

Os banhos são impor-
tantes para todos os pets. 
Porém, para cachorros de 
pelo longo, esse cuidado é 
essencial! A dica é que o 
seu pet tome banho a cada 
15 dias. E tenha um ma-
nutenção de escovação do 
pelo diária. 

O tipo de escova pode 
variar de acordo com a 
espessura do pelo. Ou-
tro ponto importante é se 
atentar aos produtos usa-
dos no hora do banho, 
utilizando somente sham-
poos e condicionadores 
adequados para a hidrata-
ção do PET. Isso vai dar a 
dose exata de nutrição que 
os pelos precisam, deixan-

do-os fortes e brilhantes.
O mesmo vale para os 

banhos no companhei-
ro peludo. Para garantir 
uma secagem completa, 
é fundamental usar se-
cadores. Nesse sentido, 
os melhores são os mais 
potentes e silenciosos de 
uso profissional, encon-
trados em pet shops de 
qualidade, como os cen-
tros de estética.

A nutrição é um ponto 
chave quando o assunto é 
pelos de cachorro! Uma 
alimentação equilibrada, 
com a quantidade adequa-
da de nutrientes e vitami-
nas, vai deixar os pelos do 
seu pet irresistíveis!

Por outro lado, alguns 
dos primeiros sinais que 
algo não vai bem com a 
saúde do pet aparecem 
na pelagem. Pelos fracos, 
caindo e sem brilho po-
dem indicar que o cachor-
ro não está se nutrindo da 
maneira correta.

Procure sempre um ve-
terinário para encontrar 
uma dieta que garanta os 
nutrientes essenciais para 
seu PET.

Falando em peludos 
rsrs... venham conferir o 
RELATO PET do Schin 
cheio de charme. Se você 
também tem uma história 
legal de seu pet, nos envie!!!

DIVULGAÇÃO

Relatos pets
Olá aumigos, sou o Schin, isso mesmo Schinkariol. Venho de uma família de cervejeiros rsrs.... 
Sou macho, canino, 8 anos, castrado, pastor de shetland, biblack. O perfeito lord canino. 
Minha mamãe me pegou com 45 dias de vida. Por sorte ela é vet então qualquer problema e só eu avisar ou até mesmo olhar para ela...
De onde vim dizem que sou a raça do agility... mas acho que sou mais de concursos de beleza.
Eu amo dormir e que me escovem todos os dias. Amo um passeio em dias frios, pois não sou muito do sol, e eu AMO comer, comer muito. Faço muita confusão 

com meus irmãos para comer a comida deles. 
E sou super fotogênico (: Amo minha família.

A falta de cuidados com os seus peludos pode 
levar a problemas de pele, nós, sujeiras e até 
mesmo alteração na captação de raios UV

https://mariaditasenepol.com.br/
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Definitivamente a resposta para essa pergunta é muito pessoal, mas me diga, 
você já parou para entender o porque de toda essa exigência?
Já refletiu se por trás de tanta cobrança, não existem rótulos que você cultivou ao 
longo dos anos e que lhe fazem questionar porque você está onde está?
Sabe aquela ideia de: com 30 anos todo mundo já tem casa própria, dois filhos e 
um cachorro? Pelo menos a minha geração eu sei que em algum momento pen-
sou ou ouviu sobre isso. 
Assim como tantas outras coisas na nossa vida, os rótulos que impomos a nós 
também devem ser extirpados. 
Toda a ideia de que devemos ser de tal jeito, possuir tal coisa, fazer só isso e aqui-

lo, nos impede de viver plenamente todas as nossas possibilidades e reconhecer 
nossas vidas.
Inconscientemente passamos a invalidar tudo que vai de encontro com essas pre-
determinações.
Então lute contra si mesma para tirar essas amarras e pare de criar uma ideia de 
vida perfeita.
Perfeito mesmo, é se permitir.

Com amor, Fabiane Figueiredo 
@empoderacomafabi 

Branco é a ausência de todas as cores transmi-
tidas: pureza, inocência, reverência, paz, simplici-
dade, esterilidade, rendição e união.

O preto exibe sofisticação, formalidade e mo-
dernidade, mas também é muito usado em casos 
de luto ou para transmitir sensação de medo, 
anonimato, raiva, mistério e azar.

O cinza é um integrante do grupo de cores 
neutras que exibe elegância, humildade, respeito 
e reverência e sutileza.

Já o azul integrante do grupo de cores frias é 
usado para representar harmonia,

confidência, conservadorismo, austeridade, 
monotonia, dependência, tecnologia, liberdade 
e saúde.

Vermelho, integrante das cores quentes, trans-
mite paixão, força, energia, amor e liderança, 

masculinidade, poder, alegria, perigo raiva, revo-
lução. Também é muito usado para anúncio de 
fast food.

O amarelo traz o conceito de velocidade, con-
centração, otimismos, alegria, felicidade, idealis-
mo e dinheiro.

Castanho/marrom demonstra solidez, seguro, 
calmo, natural, rústico e estável.

Violeta essa cor é atribuída a espiritualidade, 
criatividade, realeza, sabedoria, resplandecência.

Verde representa a natureza, primavera, ferti-
lidade, juventude, desenvolvimento, riqueza, boa 
sorte e esperança.

Ciano azul + verde transmite a sensação de 
tranquilidade, paz, sossego, limpeza e frescor.

Laranja representa a energia, criatividade, 
equilíbrio, entusiasmo e ludismo. 

Vamos entender o significado das cores

Porque você exige tanto de si?

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi

Fabi Franco
@fabi_franco

A maioria das pessoas, não fazem ideia da importân-
cia dos valores familiares e como eles podem ajudar 
na construção de uma família saudável e do caráter 
de cada indivíduo.
Mas, quais são os valores da família e porque eles são 
tão importantes? 
Os valores da família são a base para uma família fe-
liz, filhos saudáveis, adultos fortes, com caráter, dis-
cernimento do certo e do errado, éticos e morais e 
por isso eles são extremamente necessários. 
Esses são os valores que deveriam servir como a base 
de uma família: amor, respeito, paciência, honestida-
de, perdão, compaixão, lealdade, gratidão, humilda-
de, alegria, fé e amabilidade. 
Pais que possuem esses valores e vivem sob eles, 
dando exemplo e instruindo todos os dias os seus 
filhos a viverem eles também, tem grande probabili-
dade de criar homens e mulheres de bem, responsá-
veis moralmente e emocionalmente fortes. 

Mas, sejamos honestos! Quando olhamos para as fa-
mílias atuais, você consegue ver esses valores sendo 
pregado? 

Eu, sinceramente, não os vejo! 

Eu vejo filhos abandonados físico e emocionalmen-
te, sendo doutrinados por smartphones, tabletes e 
redes sociais. Vejo pais ausentes, extremamente pre-
ocupados em dar coisas materiais e o afeto sendo 
deixado de lado. Eu vejo filhos carentes sendo entre-
gues a própria sorte, vejo casamento sendo desfeitos 
como se fossem copos descartáveis. Vejo pais que 
não buscam entender os seus filhos e filhos que não 
obedecem aos seus pais. Vejo a falta de lealdades em 
muitos relacionamentos, de compaixão uns com os 
outros, de amor em gestos e palavras, de respeito, de 
paciência, de humildade e de todos os valores que 
falamos acima. 

De família para família, eu quero te levar a refletir so-
bre quais valores tem regido a sua família e se você 
como marido, esposa ou filho(a) tem se importado 
em vivê-los e aplica-los no seu dia-a-dia.
Um termômetro que te dou é, tem alegria em sua 
casa? Se não tem, comece hoje a repensar a forma 
que você tem vivido em família e como pessoa.

Conjuntos estilo casual chick
Vitória Savioli 

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

Você já parou para pensar sobre quais 
valores sua família vive hoje?DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Vamos de peças confortáveis? Em qualquer estação o conjunto é 
a composição mais prática e confortável. Sabe quando você pre-
cisa ficar bem vestida e com agilidade? São nessas horas que ter 
um conjunto em seu closet faz toda diferença.
Um modelo casual que nunca cai no esquecimento, é o tradicio-
nal, com cropped e calça cintura alta, mas lembrando que toda 
peça que te faz se sentir bem, é o essencial para você! 
Outro modelo queridinho do momento, são os conjuntos com 
calça pantalona. 
E, claro, todos esses modelos vocês encontram na @lojapaulasavioli

DIVULGAÇÃO
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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

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 PRORROGAÇÃO DO PERÍODO 
DE 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 fica prorrogado 
o período de inscrições para a SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2022 até o 
dia 05 de junho de 2022. As inscrições 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, 23 de 
maio de 2022. Élcio Ferreira Trentin, superintendente do CISMETRO. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002513-45.2019.8.26.0296. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA PAULA COLABONO 
ARIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IARA MARIA DE ANDRADE DIAS DA SILVA, Brasileira, Casada, DO 
LARDE CASA, RG 2.484.908-X, CPF 272.892.368-07, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento 
Cumulado Com Cobrança por parte de CARLOS WATANABE, alegando em síntese: "A requerida deixou de adimplir com 
suas obrigações. Apesar das tentativas de recebimento dos valores de forma amigável, e com o descumprimento 
contratual evidente e incontroverso, não houve outra forma senão a propositura da presente ação de despejo cumulada 
com cobrança, posto que o Requerido está utilizando-se do bem sem, contudo, efetuar a devida prestação pecuniária 
pactuada, estando inadimplente com os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano de 2018, 
bem como, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho do ano corrente;" Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaguariúna, aos 24 de março de 2022.  

 

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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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  
 - Habilitação D ou E.

 - Ensino fundamental completo.

 - Desejável experiência  mínima de 6 meses.

 - Curso de Transporte Coletivo e  Escolar. 

 - Residir em Campinas, Jaguariúna, Santo Antonio de Posse,  Pedreira e Amparo.

MONITORA ESCOLAR  (Meio Período)
- Ensino fundamental completo.

- Residir em Jaguariúna.

AUXILIAR DE LIMPEZA
- Ensino fundamental completo. 

- Residir em Jaguariúna.

LAVADOR DE VEÍCULOS
- Ensino fundamental completo. 

- Residir em Jaguariúna.

Interessados enviar currículo para: rhumanos@expressometropolis.com.br 

com o cargo desejado no campo assunto ou comparecer diretamente ao RH.

Endereço: Rua Testa, 291 – Jd. São Sebastião – Jaguariúna/SP

ESTAMOS
CONTRATANDO

ELETRICISTA AUTOMOTIVO  
- Ensino fundamental completo.

- Desejável experiência comprovada mínima de 1 ano.

- Residir em Jaguariúna, Pedreira ou Campinas. 

MECÂNICO DIESEL “B” (Noturno)
- Ensino fundamental completo.

- Desejável experiência comprovada mínima de 1 ano.

- Residir em Jaguariúna, Pedreira ou Campinas. 

MECÂNICO DIESEL “A” (Diurno)
- Ensino fundamental completo.

- Desejável experiência comprovada mínima de 2 anos.

- Residir em Jaguariúna, Pedreira ou Campinas

Interessados enviar currículo para: rhumanos@expressometropolis.com.br 

com o cargo desejado no campo assunto ou comparecer diretamente ao RH.

Endereço: Rua Testa, 291 – Jd. São Sebastião – Jaguariúna/SP

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 NATIVIDADE NEVES e MÁRCIA 
TEIXEIRA DE PAULA MARIANO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, vigilante, solteiro, 
nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 29 de 
janeiro de 1994, residente e domiciliado na 
Rua José Luiz Silho, Nº 702, Nova Jaguariú-
na, JAGUARIÚNA, SP, filho de REINALDO 
DOS SANTOS NEVES e de VALÉRIA CA-
ETANO NATIVIDADE NEVES. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, do lar, viúva, nascida 
em NOVA OLÍMPIA, PR, no dia 22 de outu-
bro de 1991, residente e domiciliada na Rua 
José Luiz Silho, Nº 702, Nova Jaguariúna, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de ANÍSIO TEIXEI-
RA DE PAULA e de MARIA APARECIDA 
DA SILVA. 

VINÍCIUS MANTOVANI PARAJARA e VA-
NESSA VIEIRA DE MELLO. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, professor, solteiro, nasci-
do em SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, 
no dia 19 de julho de 1990, residente e domi-
ciliado na Rua Bruno, Nº 83, Núcleo Urbano 
Parque Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOUBER DE OLIVEIRA PARAJARA e 
de LEONICE MANTOVANI PARAJARA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, professora, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
01 de março de 1979, residente e domiciliada 
na Rua Bruno, Nº 83, Núcleo Urbano Parque 
Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
CARLOS VIEIRA DE MELLO e de MARIA 
AMELIA SANTOS DE MELLO. 

WESLEY TADEU PEREIRA e ARLETE 
LURDES PATRUSSI. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, motorista, divorciado, nascido em 
JABOTICABAL, SP, no dia 25 de agosto de 
1984, residente e domiciliado na Estrada Ju-
dite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzei-
ro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de MAU-
RILIO PEREIRA e de SUELI MAZIERO 
PEREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
gerente administrativa, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 29 de outubro de 
1977, residente e domiciliada na Estrada Judi-
te dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANESIO 
PATRUSSI e de MARIA GEORGINA DOS 
SANTOS PATRUSSI. 

JOÃO PAULO MENDES SILVA e DJIANE 
RAQUEL SARAIVA SILVA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, motorista, solteiro, nasci-
do em MONTES CLAROS, MG, no dia 04 
de setembro de 1984, residente e domicilia-
do na Rua Sérgio Andrieti, Nº 85, Recanto 
Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOÃO PEREIRA DA SILVA e de EUNICE 
MENDES SILVA. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, promotora de vendas, solteira, nascida 
em TURIAÇU, MA, no dia 07 de outubro de 
1994, residente e domiciliada na Rua Sér-
gio Andrieti, Nº 85, Recanto Camanducaia, 

JAGUARIÚNA, SP, filha de RAIMUNDO 
JOSÉ SILVA e de MARLUZ DOS SANTOS 
SERRA SARAIVA. 

JEFERSON SILVA MOURA e ADELAIDE 
NAURA DE CENA RIBEIRO. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, frentista, solteiro, nascido 
em MAUÁ, SP, no dia 07 de setembro de 1990, 
residente e domiciliado na Estrada Municipal 
JGR 317 - Francisca V. D. B. Granchelli, Nº 
1068, Residencial Borda da Mata, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de ANTONIO MOURA e de 
CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, serviços gerais, di-
vorciada, nascida em CORDEIROS, BA, no 
dia 02 de abril de 1976, residente e domicilia-
da na Estrada Municipal JGR 317 - Francis-
ca V. D. B. Granchelli, Nº 1068, Residencial 
Borda da Mata, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JESUINO DE CENA RIBEIRO e de ADE-
LAIDE MARIA RIBEIRO. 

ADRIANO MEDEIROS MACÊDO e GA-
BRIELA PATRICIA MARTINS BURGEL. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, engenhei-
ro civil, divorciado, nascido em CAMPINA 
GRANDE, PB, no dia 05 de janeiro de 1986, 
residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, 
Nº 237, Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de MARDOQUEU MACÊDO PE-
REIRA e de ANA ETELVINA DE MEDEI-
ROS MACÊDO. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, arquiteta, solteira, nascida em GURUPI, 
TO, no dia 20 de maio de 1995, residente e 
domiciliada na Rua Minas Gerais, Nº 237, 
Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de RUDINEI BURGEL e de LÉLIA PATRI-
CIA VASCONCELOS BURGEL. 

ROSINEI GEPERT GADONSKI e CARLA 
PATRICIA CAMARGO MARÇAL. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, serviços gerais, sol-
teiro, nascido em UNIÃO DA VITÓRIA, PR, 
no dia 26 de novembro de 1993, residente e 
domiciliado na Rua Edivino Teodoro Gonçal-
ves, Nº 143, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de ONOFRE GADONSKI e de 
ROSELÍ GEPERT GADONSKI. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nas-
cida em ITAPIRA, SP, no dia 03 de abril de 
1997, residente e domiciliada na Rua Edivino 
Teodoro Gonçalves, Nº 143, Jardim Pinhei-
ros, JAGUARIÚNA, SP, filha de ROGÉRIO 
MARÇAL e de ELIANA APARECIDA PRE-
TI CAMARGO. 

RAFAEL ABDALLA CORRÊA e DANIE-
LE RODRIGUES DE OLIVEIRA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, empresário, divor-
ciado, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
08 de março de 1988, residente e domicilia-
do na Rua Yvone Poltronieri Santos, Nº 90, 
Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
RONALDO GARCIA CORRÊA e de RO-

SÂNGELA ABDALLA CORRÊA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, contadora, solteira, 
nascida em PEDREIRA, SP, no dia 13 de no-
vembro de 1995, residente e domiciliada na 
Rua Yvone Poltronieri Santos, Nº 90, Jardim 
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de DA-
MIÃO TENÓRIO DE OLIVEIRA e de NEL-
CI RODRIGUES. 

ANTONIO VIRGILIO DE ARRUDA e MA-
RIA BENEDITA DE ARRUDA. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, serviços gerais apo-
sentado, solteiro, nascido em CORUMBÁ, 
MS, no dia 26 de junho de 1951, residente 
e domiciliado na Estrada Judite dos Santos 
Pinto, Nº 421, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de JOÃO JOSÉ DE 
ARRUDA e de MARIA HERCULANA DE 
ARRUDA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, solteira, nascida em CORUMBÁ, MS, 
no dia 13 de agosto de 1955, residente e domi-
ciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 
421, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de MARIA HERMINIA DA SILVA 
ARRUDA. 

ADEMILSON SHERVIS e ROSIMEIRE 
ANANIAS. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, militar da reserva, divorciado, nascido 
em SÃO PAULO, SP, no dia 29 de março de 
1967, residente e domiciliado na Rua Rondô-
nia, Nº 415, Jardim Sônia, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de LAURO SHERVIS e de ALZIRA 
FERNANDES SHERVIS. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, militar da reserva, divorcia-
da, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 09 
de março de 1966, residente e domiciliada 
na Rua Rondônia, Nº 415, Jardim Sônia, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de ENEAS ANANIAS 
e de GENÍ VIEIRA ANANIAS. 

MATHEUS LUCAS ALVES ARAUJO e 
ANDRESA LEPORE LAZARETE. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, Operador de empi-
lhadeira, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 07 de março de 1997, residente e 
domiciliado na Rua Carlos Gobbi, Nº 211, 
Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de WAGNER ANDERSON BARBOSA DE 
ARAUJO e de ANDRÉIA APARECIDA 
ALVES DE ARAUJO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, professora, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 20 de março de 
2000, residente e domiciliada na Rua Carlos 
Gobbi, Nº 211, Nova Jaguariúna, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JOSÉ LAZARETE JÚ-
NIOR e de ANDREIA LEPORE. 

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

JAGUARIÚNA, 26 de maio de 2022.

https://www.facebook.com/jaguarcenterplaza/

