
Para receber a Gazeta no seu WhatsApp mande “Eu quero” para o número (19) 98369-3115Sábado, 21 de maio de 2022 - Edição 1830

83



GAZETA REGIONAL
FALE COM A Sol o dia inteiro sem 

nuvens. Não chove. 24
8

facebook.com/gazetaregional.jaguariuna recepcaogazetaregional@gmail.com
diretoriagazetaregional@gmail.com
jornalismogazetaregional@gmail.com

@jornalgazetaregional

gazetaregional.com.br

3867-0028          (19) 98369-3115

Para receber a Gazeta no seu WhatsApp mande “Eu quero” para o número (19) 98369-3115Sábado, 21 de maio de 2022 - Edição 1830

83

Prefeitos da RMC recebem secretários estaduais 
de Turismo e de Habitação em Holambra

Ponte Morungaba-Amparo/
Pedreira está interditada

Pela segunda vez consecutiva, a Prefeitura de Jaguariúna obteve o melhor índice de avaliação da capacidade de pagamento (Capag) do Tesouro Nacional. O Ca-
pag é um dos principais indicadores financeiros do País, responsável pelo diagnóstico da situação financeira de estados e municípios. Os dados, referentes a 2021, 
foram divulgados neste mês pelo Tesouro. Em 2020, a cidade também recebeu a nota máxima.         Página 5

IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna obtém pela 2ª vez consecutiva “Nota A” 
no índice de finanças do Tesouro Nacional

Pizro em  
Jaguariúna  
é cancelado

Raphael Aquino 
grava seu 

primeiro DVD

Devo 
votar em 
branco?

O Conselho de Desenvol-
vimento da Região Metropo-
litana de Campinas (CDRMC) 
reuniu prefeitos e autoridades, 
nesta semana, em Holambra. 

A reunião foi comandada pelo 
prefeito de Jaguariúna, Gusta-
vo Reis, ao lado do prefeito an-
fitrião Fernando Capato, do vi-
ce-prefeito Miguel Esperança e 

do diretor-executivo da Agên-
cia Metropolitana de Campinas 
(Agemcamp), Bill Souza.        
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Foto aérea de Jaguariúna (SP)

A ponte localizada entre Mo-
rungaba, Amparo e Pedreira, 
próximo à Embratel, foi interdi-
tada pela Prefeitura de Amparo 
para obras de manutenção e re-

paros no início desta semana. O 
bloqueio foi realizado nos dois 
lados da ponte, tanto no muni-
cípio de Morungaba como em 
Amparo.     Página 6

Interdição deve durar 28 dias

IVAIR OLIVEIRADIVULGAÇÃO

Autoridades reunidas na 233º reunião do Conselho

O município conquistou o grau de excelência no controle de todos os quesitos avaliados pelo índice Capag
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E uma onda que ar frio nos atingiu. 
Tem quem goste, tem quem não goste. 
Mas, o fato é que o frio é uma realida-
de e pode ser avassaladora para algumas 
pessoas.

Pessoas em situação de vulnerabili-
dade e moradores de rua sofrem com as 
baixas temperaturas. Jaguariúna, Mo-
rungaba, Holambra, Pedreira, Amparo e 
diversas cidades da região e também de 
todo Brasil se mobilizam para realizar 
ações que acalentem essas pessoas.

Por exemplo, nesta semana começou 
a ser distribuído em Jaguariúna sopa e 
cobertores. Morungaba organizou um 

espaço com cobertores e colchões para 
quem necessite. E as demais cidades 
também se mobilizam com ações neste 
sentido.

Mas, mais do que o poder público agir 
ajudando estas pessoas, nós como cida-
dãos também devemos ter a consciência 
de que podemos ajudar. Hoje, ao sair de 
casa, coloque uma roupa que você não 
usa mais dentro do seu carro e entregue 
quando ver alguém na rua passando frio.

Separe aquele cobertor que está guar-
dado no guarda-roupa, aquela calça que 
não serve mais. Não importa o que seja. 
Ajude. O frio mata.

EDITORIAL
Esfriou, gente! 
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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*

À noitinha de 21 de outubro DE 
2021  veio a público mais uma pes-
quisa fotográfica e documental sobre 
o sacerdote que escreveu nobres pá-
ginas na história da Igreja e da Ci-
dade: Pe. Antônio J. Gomes. Uma 
planta, aparentemente de espinhos, 
brotada na caatinga de Remanso/
Bahia veio crescer, em Jaguariúna, 
e produzir frutos “como a vinha bí-
blica de agradável odor cujas flores 
foram frutos de glória e de abundân-
cia.” Esta planta armazenou água 
para a sede do corpo e água viva 
para a sede do espírito.  Afirma-se 
isto devido ao  zelo pela Igreja e por 
suas obras sociais. Foi a inauguração 
da 12ª exposição “Memorial Padre 
Gomes”. a função desta Instituição  
é acolher, organizar, zelar e divulgar 
as memórias da cidade, sua história, 
preservando a identidade  de seu 
Povo, Não é uma exposição literal-
mente fotográfica! Não se expõe 

apenas a foto. Ela é acompanhada 
de trabalhada legenda . Ambas evo-
cam  as memórias, mostram a histó-
ria.   Lucília Delgado afirma que a 
fotografia  “é uma construção sobre 
o passado, atualizada e renovada no 
tempo presente.” “Utiliza o tempo 
passado, tornando-o tempo vivo e 
pleno de significados no presente.” 
É por isso que as cidades necessitam 
de uma Casa da Memória, um Ar-
quivo Público, um Museu,  porque a  
“memória acaba por estabelecer um 
‘vínculo’ entre as gerações humanas 
e o ‘tempo histórico’ que as acompa-
nha”, segundo Jacques Le Goff. De 
acordo com estas lições  e com tal 
finalidade  procura-se utilizar a fo-
tografia. As fotografias deste povo 
nesta cidade são recolhidas neste 
espaço público criado para  arma-
zenar os álbuns  de retratos antigos 
de seus pais, avós, bisavós. Es-
tes documentos constituem  nossa  

paisagem cultural.   Aqui  as fotos 
serão tratados como uma joia nas 
mãos do ourives. Higienizadas, res-
tauradas, reconstituídas, busca-se  
que a imagem adquira a transpa-
rência original. Serão digitalizados 
e armazenados nos computadores e 
nos Hds que se renovarão continua-
mente. As fotografias doadas serão 
acondicionadas em pastas costura-
das em papel não alcalino revesti-
das com plástico de polipropileno 
para que não percam a cor. Irão 
para os armários deslizantes de aço 
na Reserva Técnica e só serão ma-
nipuladas com luvas. Permanecerão 
no  ar condicionado dia e noite sob 
a mesma temperatura. Ficarão para 
pesquisa hoje e das gerações vin-
douras para servir a todos os con-
sulentes. Guardados com tal técni-
ca  aqui não se perderão. A Casa 
da Memória aguarda seu álbum 
para cópia ou doação para  arma-

zenamento do acervo. Toda família 
guarda fotografias! A casa aguar-
da você com suas fotos antigas e 
que venha  visitar a sua exposição. 
Com todas estas valorizações, as 
autoridades municipais, e eclesiás-
tica, educacionais, colecionadores,  
memorialistas e autores de livros, 
cidadãos em geral prestigiaram  a 
alegre solenidade de abertura.   A 
Casa esteve bem iluminada cadeiras 
espaçadas, cidadãos com máscara, 
álcool gel disponível. O busto do 
homenageado esteve florido e ilu-
minado. A Orquestra dos Violeiros  
do Jaguari pela Escola Municipal 
das  Artes apresentou-se  magnifica-
mente. Em nome de Deus e da me-
mória de Padre Gomes teceram-se 
agradecimentos ao Prefeito e às  Se-
cretarias Municipais. Destacou-se a 
gratidão ao trabalho acolhedor da 
Secretária de Educação e da equipe 
da  Comunicação Social. Anunciou-

-se a revitalização do site e o convite 
para consultá-lo: casadamemoria.
jaguariuna.sp.gov.br  Está sendo re-
alimentado. Foi introduzida recente-
mente no site a obra “Vila Bueno en-
saios para a história. Agradecimento 
à  Secretaria de  Obras e Serviços e    
de  Turismo e Cultura.   Na pessoa da 
Sra. Therezinha C. Marion, colecio-
nadora por excelência do Memorial 
Padre Gomes, houve agradecimento 
a todos os colecionadores. Gratidão 
ao Jornal de Jaguariúna e a Gazeta 
Regional pelas publicações sema-
nais. O coordenador agradeceu a co-
lega de trabalho, Josi Rosana Panini, 
por seu compromisso, dedicação e 
técnica , no trato com os documentos 
e fotografias. Vejam  a  Exposição. 
Visitem  o “site”.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Exposição da memória, por quê? 

João Rodrigues*

Líder empreendedor de Jagua-
riúna e Região, o tema de hoje é 
algo que mexe com todo líder em-
presarial, administrador, gestor, 
pois é o tal CUSTO FIXO, que  
na maioria dos negócios do MEI 
e da MPE é o que nos faz perder o 
sono várias e várias noites, mas o 
que é isto? Segundo o Wikipédia 
em contabilidade e economia são 
conhecidos como custos indire-
tos, são despesas comerciais que 
não dependem do nível de bens ou 
serviços produzidos na empresa e 
tendem a ser recorrentes, como 
por exemplo: aluguel, o SEBRAE 
tem como definição que são os 
gastos constantes independente 
de aumentos ou diminuições de 
quantidade produzida e vendida, 
os custos fixos fazem parte da 
estrutura do negócio e cita mais 
um exemplo: salários, já o portal 
aliança empreendedora, faz um 
alerta importante para se enten-
der a definição, Custo Fixo não 
significa que seu valor será sem-
pre igual, os custos fixos podem 
aumentar ou diminuir, mas são 
chamados assim porque não se al-
teram quando as vendas ou produ-
ção aumentam ou diminuem.

Você pode estar se perguntan-
do, porque num artigo sobre lide-
rança se fala em custo fixo, algo 
mais técnico e financeiro? 

O tema proposto é de vital im-
portância para o Líder, pois neste 
período de pandemia do Corona-
vírus e agora na fase que estamos 
de retomada econômica (espero 
que não tenhamos retrocesso), 
os CUSTOS FIXOS ou INDIRE-
TOS precisam ser tratados pelos 
líderes, pois os juros, taxa SELIC 
saiu de 3,75% em 03/2020 para 
12,75% 05/2022, inflação 4,52% 
em 2020 para 10,06% em 2021, 
e poderia citar vários indicadores 
que tiveram aumentos estratosfé-
ricos nestes últimos 2 anos, além 
de aumento do gás, gasolina, ali-
mentos, etc, então neste contexto 
de aumentos o Líder adminis-
trador e gestor precisou refazer 
diversas contas, tomar decisões 
difíceis, readequar a equipe, refa-
zer margens e valores de venda, e 
ainda convive com incertezas do 
mercado, e muitos com um rom-
bo grande em suas contas, pois 
não foi fácil ser líder e empresário 
nesta pandemia, um tsunami che-
gou e do dia para noite, transfor-
mando a vida de todos.

Porém o assunto LÍDER DO 
CUSTO FIXO serve para fazer 
um importante ALERTA para os  
locatários de imóveis e seus gran-
des parceiros nesta cadeia que são 
as imobiliárias,  para que se possa 
dialogar, argumentar e se chegar a 

um bom senso e algo que seja um 
GANHA X GANHA para LOCA-
DOR (quem tem o imóvel) e LO-
CATÁRIO (quem é o inquilino, 
aquele que pagará o aluguel do 
imóvel), pois andando pela nos-
sa cidade se percebe claramente 
que estamos tendo grandes va-
zios imobiliários em especial na 
área central de nossa cidade e nas 
conversas que estou tendo mui-
tos se referem a questão da falta 
de diálogo e da intransigência por 
parte do LOCADOR, que tem 
como forte argumento, a questão 
do já ter feito concessão nos úl-
timos 2 anos, como: aguardar o 
pagamento, diminuir o valor do 
aluguel, não aplicar o % total do 
reajuste, ser compreensivo com 
a dor do inquilino, e os que agi-
ram assim continuaram com seu 
imóvel alugado e auferindo renda 
mensal, outros porém decidiram 
romper o acordo e preferiram dei-
xar o imóvel fechado ou iniciar 
alguma reforma, para que na re-
tomada econômica viesse auferir 
um valor maior, alguns até por de-
fasagem de um contrato de longa 
duração, direito do LOCADOR e 
tem que se entender, porém a ní-
vel de empatia e até de espírito 
de comunidade, não foi visto com 
bons olhos por muitos, mas...

Mas o que me fez escrever 

como Líder de uma entidade re-
presentativa, como empresário, in-
vestidor e dono de imóvel é que o 
momento ainda é o de diálogo com 
o locatário, embora as previsões e 
os acontecimentos na cidade é de 
uma retomada forte, a recuperação 
da economia demora um pouco 
mais para chegar ao bolso do em-
preendedor/empresário, pois ele 
teve que esgotar suas finanças, fa-
zer empréstimos, ainda esta tendo 
que pagar dívidas contraídas dos 
últimos 2 anos, está reestruturan-
do seu negócio, com aquisições de 
produtos, serviços e muitos ten-
do que recontratar a mão de obra 
dispensada, então ainda se carece 
de um maior tempo para poder 
ser incorporado um custo fixo que 
absorva toda a inflação, reajuste 
previsto em contrato e até alguns 
locatários desejando reaver o que 
deixaram de ganhar nos últimos 2 
anos onde todos tiveram perdas, a 
balança está ficando pesada ape-
nas para um lado neste momento 
que é a do inquilino/locatário, com 
isto as pessoas estão fechando seus 
negócios ou mudando para outras 
áreas que atualmente tem se mos-
trado atrativas e com ótimo fluxo 
de consumidores,  ou seja, perdem 
ambos pois no momento inúmeros 
imóveis novos foram e estão sen-
do construídos ou foram reforma-

dos, ocasionando uma boa oferta 
de imóveis para serem alugados, 
e quando se tem uma oferta gran-
de a tendência é que os valores 
de mercado diminuam, mas o que 
estamos vendo é que alguns estão 
preferindo mesmo assim não che-
gar a um acordo e com isto os imó-
veis aparecem no dia seguinte com 
a placa ALUGA-SE e pode ser 
que por meses vejamos este cartaz 
exposto, o que faz com que nossa 
economia local não cresça e todos 
sejam prejudicados. 

Você líder neste momento deve 
vestir o papel de negociador e de 
forma transparente e sincera apre-
sentar seus argumentos para que se 
possa chegar a um bom termo para 
as partes locador e locatário, mas 
pensar também na sociedade que 
assiste a tudo isto e que deseja que 
o seu local de compra e o seu ami-
go comerciante esteja lá presente 
para poder fazer negócios, e cla-
ro veja também o proprietário do 
imóvel vendo seu bem valorizado 
e até investindo em novos imóveis.

O DIÁLOGO É FUNDA-
MENTAL PARA SE CONS-
TRUIR PONTES!

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

gócios – Empreendedor do Bem

Líder do custo fixo
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Destaque

Jaguariúna obtém pela 2ª vez consecutiva “Nota 
A” no índice de finanças do Tesouro Nacional
O município conquistou o grau de excelência no controle de todos os quesitos avaliados pelo índice Capag

Pela segunda vez con-
secutiva, a Prefeitura de 
Jaguariúna obteve o me-
lhor índice de avaliação da 
capacidade de pagamento 
(Capag) do Tesouro Na-
cional. O Capag é um dos 
principais indicadores fi-
nanceiros do País, respon-
sável pelo diagnóstico da 
situação financeira de es-
tados e municípios. Os da-
dos, referentes a 2021, fo-
ram divulgados neste mês 
pelo Tesouro. Em 2020, a 
cidade também recebeu a 
nota máxima.

Mais uma vez, Jagua-
riúna conseguiu o grau de 
excelência no controle de 
todos os quesitos avalia-
dos pelo índice Capag – 
endividamento, poupança 
corrente e liquidez. Esses 
indicadores são essenciais 
para comprovar a saúde 
financeira de municípios 
e estados e apontar o cum-
primento das regras pre-
vistas na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

“A metodologia do cál-
culo, dada pela Portaria 
MF nº 501/2017, é com-
posta por três indicadores: 
endividamento, poupança 

Finanças da Prefeitura...
Pela segunda vez con-

secutiva, a Prefeitura de 
Jaguariúna obteve o me-
lhor índice de avaliação da 
capacidade de pagamento 
(Capag) do Tesouro Na-
cional. O Capag é um dos 
principais indicadores fi-
nanceiros do País, respon-
sável pelo diagnóstico da 
situação financeira de es-
tados e municípios. Os da-
dos, referentes a 2021, fo-
ram divulgados neste mês 
pelo Tesouro. Em 2020, a 
cidade também recebeu a 
nota máxima.

Educação 1
O prefeito de Jaguariú-

na, Gustavo Reis (MDB), 
e a secretária de Educação, 
Cristina Catão, receberam 
secretários e dirigentes 
de educação das cidades 
da Região Metropolitana 
de Campinas na quinta-
-feira, no Boulevard do 
Centro Cultural. Foi a se-
gunda reunião da Câmara 
Temática de Educação da 
RMC, dessa vez realizada 
em Jaguariúna. Em pauta 

a discussão das diretrizes e 
ações regionais voltadas à 
educação e ao ensino. 

Educação 2
“Como filho de profes-

sora que sou, sei o imenso 
valor e a importância da 
educação na vida das pes-
soas. Por isso, sempre tive 
como meta, enquanto ges-
tor público, oferecer uma 
educação de qualidade à 
população e poder contri-
buir com a formação supe-
rior e a qualificação profis-
sional dos nossos alunos”, 
disse Gustavo.

Rodrigo Garcia
Por falar no prefeito de 

Jaguariúna, ele tem feito 
elogios à gestão do go-
vernador Rodrigo Garcia, 
que sucedeu João Doria no 
governo de São Paulo. “O 
governador Rodrigo Gar-
cia é um grande parceiro 
dos municípios paulistas. 
A verdade tem que ser 
dita: nós nunca tivemos 
tantos recursos quanto 
nessa gestão do governo 
do Estado. Por isso, esta-

mos juntos com o Rodrigo 
Garcia para que ele con-
tinue à frente do Governo 
do Estado”, afirmou Gus-
tavo Reis na terça-feira em 
Holambra, durante reunião 
do Conselho de Desenvol-
vimento da RMC, do qual 
ele é presidente. 

Pista Certa
O presidente da Câma-

ra de Jaguariúna, vereador 
Afonso Lopes da Silva, o 
Silva, prestigiou, nesta sex-
ta-feira, 20, o encerramento 
da “Semana da Educação 
no Trânsito – Pista Certa” 
realizada pela Prefeitura, 
por meio das secretarias de 
Educação e de Mobilidade 
Urbana, em parceria com 
a empresa Mapfre. Diaria-
mente, os estudantes dos 4º 
e 6º anos, dos ensinos Fun-
damental I e II, assistiram 
a uma apresentação de te-
atro que falou sobre as re-
gras e cuidados no trânsito. 
Na quinta-feira, o prefeito 
Gustavo Reis também fez 
uma visita ao local e até 
gravou um vídeo com as 
crianças.

 Bastidores do poder

corrente e índice de li-
quidez. Logo, avalian-
do o grau de solvência, 
a relação entre receitas e 
despesa correntes e a situ-
ação de caixa, faz-se diag-
nóstico da saúde fiscal do 
Estado ou Município. Os 
conceitos e variáveis utili-
zadas e os procedimentos 
a serem adotados na aná-
lise da Capag foram defi-
nidos na Portaria STN nº 
373/2020”, informa o Te-
souro Nacional.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Adminis-
tração e Finanças, o de-
sempenho de Jaguariúna 
é reflexo direto “das boas 
práticas administrativas 
e financeiras implantadas 

na atual gestão, o que de-
monstra a seriedade da atu-
al gestão na administração 
das finanças municipais”.

O Município de Jagua-
riúna ganhou destaque nos 
últimos anos pela serieda-
de, eficiência e responsa-
bilidade na gestão fiscal, 
em função da implanta-
ção de ações planejadas 
e transparentes, que pre-
vinem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cum-
primento de metas de re-
sultados entre receitas e 
despesas e a obediência a 
limites e condições pre-
vistos na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.
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Destaque

Prefeitos da RMC recebem secretários estaduais 
de Turismo e de Habitação em Holambra
Reunião do Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas 
(CDRMC) abordou diversos 
temas de relevância regional

IVAIR OLIVEIRA

Não é uma greve, é operação-pa-
drão. “O que eu tenho a ver com isso?” 
você pode se perguntar. Aparentemen-
te, nada. Na prática, tudo. O Brasil é 
dependente de insumos importados, 
nas mais diversas áreas.

Desde dezembro de 2021, buscando 
pressionar o governo para ajustes sala-
riais, os auditores da Receita Federal 
iniciaram a chamada “operação tarta-
ruga”. A fiscalização de importações 
e exportações tornou-se muito mais 
rigorosa. Processos, que antes eram li-
berados em poucos dias agora levam 
de 40 a 60 dias, às vezes até mais, para 
serem finalizados.

Em que isso impacta àqueles que 
não trabalham com comércio exterior? 
A demora na liberação de insumos tem 
impacto direto nos custos dos produ-
tos finais, que chegarão mais caros aos 
consumidores. Eletrônicos, cosméti-
cos, remédios, alimentos, bebidas e 
tantos outros itens que dependem de 
importações têm seus preços influen-
ciados por armazenagens mais altas e 
os custos decorrentes da demora nes-
ses processos.

Os exportadores também sofrem, 
com a falta de cumprimento de prazos 
contratuais, com prejuízos à imagem 
das empresas brasileiras no exterior. 
Os clientes não entendem o que está 
por trás dos atrasos. Segundo levanta-
mento da CNI (Confederação Nacio-
nal das Indústrias), o cancelamento 
de contratos de exportadoras subiu de 
1,8% para 7,6% neste curto período de 

tempo.
O presidente do Sindicato dos Au-

ditores da Receita Federal do Brasil 
(Sindifisco Nacional), Isac Falcão, diz 
compreender a preocupação dos em-
presários brasileiros, mas ressalta as 
dificuldades da categoria. “No que diz 
respeito ao controle de comércio ex-
terior, a gente precisa de segurança e 
agilidade, mas quando você tira recur-
sos e pessoas, não tem condições de 
ter as duas coisas. O Brasil está traba-
lhando sem gente e sem equipamento, 
não tem possibilidade de controlar o 
que está entrando com agilidade”.

O movimento é uma reação ao corte 
de quase 50% no orçamento da Recei-
ta Federal para este ano. O valor caiu 
de R$ 2,7 bilhões no ano passado para 
R$ 1,4 bilhão este ano. Além dessa 
redução, o presidente do sindicato da 
categoria, Isac Falcão, diz que, desde 
2009, o número de auditores fiscais 
caiu de 12 mil para pouco mais de 7 
mil.

O movimento dos auditores da Re-
ceita, que já resulta em prejuízos de 
médio e longo prazo para as empresas 
brasileiras, agrava a situação do setor 
produtivo brasileiro, que já enfrenta 
obstáculos estruturais e de competiti-
vidade.

Por ora, não há previsão de nego-
ciação e a situação deve se estender, 
gerando impacto na inflação, com 
preços cada vez maiores para as in-
dústrias e, consequentemente, para os 
consumidores.

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

Os fiscais da Receita 
Federal estão em greve?

O Conselho de Desen-
volvimento da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(CDRMC) reuniu prefeitos 
e autoridades, nesta sema-
na, em Holambra. A reu-
nião foi comandada pelo 
prefeito Gustavo Reis, ao 
lado do prefeito anfitrião 
Fernando Capato, do vice-
-prefeito Miguel Esperan-
ça e do diretor-executivo 
da Agência Metropolita-
na de Campinas (Agem-
camp), Bill Souza. 

Durante a reunião foram 
debatidos diversos assun-
tos como a “Regularização 
Fundiária – Programa Ci-
dade Legal”, apresentado 
pelo secretário estadual de 
Habitação, Flavio Amary, 
e a relação entre o PIB 
do Turismo em São Paulo 
e o número de empregos 
gerados, apresentado pelo 
secretário estadual de Tu-
rismo e Viagens, Vinicius 

Lummertz.
O projeto “Moderniza-

ção do Sistema de Video-
monitoramento da RMC” 
também foi pauta, sendo 
pelo coordenador da Câ-
mara Temática de Segu-
rança Pública da RMC 
e diretor de Segurança 
Pública e Trânsito de Ho-
lambra, Antônio Giron. 
Esta modernização tem o 
objetivo de realizar o au-
mento de monitoramento 
e inteligência das cidades 
diminuindo o número de 
ocorrências policiais.

Na ocasião, o prefeito 
de Morungaba, Marquinho 
Oliveira, manifestou sua 
preocupação em relação à 
liberação de R$18 milhões 
que serão distribuídos en-
tre os 20 municípios que 
compõem a RMC antes 
do período eleitoral. O di-
retor-executivo da Agem-
camp, Bill, explica que um 

parecer técnico do procu-
rador foi enviado explican-
do a necessidade de uma 
Lei para a liberação destes 
recursos. 

“Então preparamos a 
minuta e encaminhamos 
o mais rápido possível ao 
secretário de Desenvolvi-

mento Regional, Rubens 
Cury. Acreditamos que no 
máximo em 10 dias já se 
encontrará na Assembleia 
Legislativa, facilitando a 
conversa com os deputa-
dos para a aprovação desta 
legislação antes do perío-
do eleitoral”, explica.

Aproveitando o en-
contro, o prefeito Gusta-
vo Reis e a secretária de 
Turismo e Cultura, Graça 
Albaran Santos, entrega-
ram ao secretário Vinícius 
Lummertz um guia rápido 
sobre o turismo em Jagua-
riúna. “Com apoio do se-

cretário Vinícius, vamos 
transformar Jaguariúna 
em município de interes-
se turístico e, com isso, 
ter acesso a mais ações e 
investimentos nessa área 
tão importante e que gera 
muitos empregos”, diz 
Gustavo.

Autoridades reunidas na 233º reunião do Conselho
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Jaguariúna

Jaguariúna não registra óbitos  
por Covid há quase dois meses 

Raphael Aquino grava seu primeiro DVD Pizro em Jaguariúna é cancelado

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

O último óbito registrado pela doença ocorreu dia 25 de março

Jaguariúna não regis-
tra nenhuma morte por 
Covid-19 há quase dois 
meses. O último registro 
de óbito pela doença na 
cidade ocorreu em 25 de 
março. O município tam-
bém está desde o último 
dia 2 de maio sem inter-
nações de pacientes com 
Covid em leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) no Hospital Muni-
cipal Walter Ferrari.

Segundo a secretária 
de Saúde de Jaguariúna, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão, a queda nos 
números de internações e 
óbitos reflete diretamente 
a eficiência da campa-
nha de vacinação contra 
a Covid adotada no mu-
nicípio. Jaguariúna atin-
giu um índice de 89% da 
população vacinada com 
pelo menos duas doses do 
imunizante.   

“Mas é importante res-
saltar que a população 
tem que continuar fazen-
do a parte dela, que é se 

Nascido em Cam-
po Limpo Paulista, mas 
criado em Jaguariúna, 
Raphael Aquino tentou 
ser jogador de futebol se-
guindo os passos do tio 
Álvaro, jogador de fute-
bol profissional, mas em 
2009 para 2010 começou 
no meio artístico tocando 
violão e compondo. Há 
11 anos na estrada, nes-
te domingo, 22, Aquino 
grava seu primeiro DVD, 
no Rio de Janeiro.

“Esse trabalho espe-
cial está sendo prepara-
do com muita dedicação 
e carinho e cada detalhe 
pensado em vocês, para 
que curtam, comparti-
lhem e prestigiem mui-
to”, diz o cantor.

A gravação conta com 
músicas inéditas, auto-
rais e também regrava-
ções. Para Aquino, este é 
um grande passo em sua 

Muitos estavam esperan-
do pelo evento PIZRO, com 
João Gomes, Vitor Fernan-
des e Tarcísio do Acordeon 
neste sábado, 21, em Jagua-
riúna, que ocorreria na Red 
Eventos. No entanto, na 

manhã desta sexta-feira, 20, 
uma nota oficial foi emitida 
informado que o evento está 
cancelado.

A nota diz que o cance-
lamento ocorreu por conta 
de logística e alteração na 

grade de horários. Os in-
gressos comprados on-line 
serão estornados automati-
camente e os ingressos fí-
sicos serão devolvidos dia 
23, 24 e 25 de maio nos 
pontos de vendas oficiais.

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO

A queda nos números de internações e óbitos reflete diretamente a eficiência da campanha de vacinação contra a Covid

vacinar e levar as crian-
ças para serem vacinadas. 
Ainda temos um número 
muito grande de faltosos. 
As pessoas têm que se 

conscientizar e completar 
o esquema de vacinação”, 
afirma a secretária. 

“A imunização coleti-
va, ou seja, maior número 

de pessoas completamen-
te imunizadas dentro de 
uma comunidade, dimi-
nui a circulação do vírus, 
o que diminui a trans-

missão da doença, conse-
quentemente diminuindo 
também os casos graves e 
óbitos”, completa Maria 
do Carmo.

Gravação do primeiro DVD de Raphael Aquino será no Rio de Janeiro

Evento aconteceria na Red Eventos e foi cancelado

carreira. “A expectativa 
é fazer um trabalho a ní-
vel nacional. Um projeto 

diferente para a música 
sertaneja, para a galera 
curtir”, finaliza.

Como saber 
se estou com 
o esquema de 
vacinação contra 
Covid completo?

• Crianças e 
adolescentes de 05 a 
17 anos: 2 doses

• População de 18 a 
59 anos: 3 doses

• Idosos com 60 anos 
ou mais: 4 doses

• Gestantes, 
independentemente 
da idade: 3 doses

• Imunossuprimidos 
de 12 a 17 anos: 3 
doses

• Imunossuprimidos, 
maiores de 18 anos: 
4 dose.
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Morungaba

“Espaço de Brincar” 
com atividades gratuitas 
para as crianças na 
Praça dos Italianos

A Prefeitura de Morun-
gaba, por meio do Depar-
tamento de Educação, pro-
move a Semana Mundial 
do Brincar 2022, entre os 
dias 21 e 29 de maio. Nes-
te ano, o tema proposto 
pela Aliança pela Infância 
é “Confiança”, ressaltando 
que a Semana Mundial do 
Brincar é uma campanha 
para a sensibilização da 
sociedade sobre a impor-
tância do brincar na infân-
cia.

Durante a Semana 
Mundial do Brincar, a pro-
posta é que qualquer pes-
soa, coletivo ou organiza-
ção possa criar e colocar 
em prática – com autono-
mia e de acordo com seus 
interesses, recursos e tipos 
de públicos – atividades 
em prol do brincar que en-
volvam crianças, familia-

res e educadores. Todos os 
anos, acontece em torno da 
data de 28 de maio, con-
solidada em 1998 como o 
Dia Internacional do Brin-
car.

Neste domingo, 22, as 
crianças podem se divertir 
gratuitamente no “Espaço 
de Brincar”, montado es-
pecialmente para elas com 
brinquedos infláveis, pi-
poca, algodão doce, apre-
sentações e oficinas de 
brincadeiras, na Praça dos 
Italianos, das 9 às 16h.

Ao longo da semana, 
as equipes das escolas e 
creches da rede munici-
pal realizarão atividades 
e brincadeiras nas pró-
prias unidades, envolven-
do inclusive os familiares. 
Durante este período os 
visitadores do Programa 
Criança Feliz também pro-

moverão atividades a fim 
de incentivar o brincar da 
criança com o seu cuida-
dor.

“Brincar é essencial 
para o desenvolvimento 
da criança para seu cresci-
mento saudável e seguro. E 
não é só a escola que deve 
ter esta visão, mas também 
os pais, pois brincando a 
criança aprende a se rela-
cionar com o mundo, com 
sua volta cria e consigo 
mesma”, explica a diretora 
de Educação Leninha Spi-
guel Polizello.

Segundo ela durante as 
atividades serão propostas 
brincadeiras como ama-
relinha, pular corda, cor-
rida da colher,  bambolê, 
dobradura, confecção de 
pipa sem vareta, desenho, 
pintura no rosto e entre ou-
tros.

A organização das atividades da Semana do Brincar 
é do Comitê Municipal pela Primeira Infância

Ponte Morungaba-
Amparo/Pedreira está 
interditada

A ponte localizada 
entre Morungaba, Am-
paro e Pedreira, pró-
ximo à Embratel, foi 
interditada pela Prefei-
tura de Amparo para 
obras de manutenção e 
reparos no início desta 
semana. O bloqueio foi 

realizado nos dois lados 
da ponte, tanto no mu-
nicípio de Morungaba 
como em Amparo.

A previsão de con-
clusão dos serviços é 
de 28 dias. Durante este 
período, a alternativa 
para os motoristas que 

têm que se deslocar en-
tre as cidades é utilizar 
a Rodovia das Estâncias 
(SP 360) altura do Km 
108,3 pela Estrada da 
Fazenda Ouro Verde, ou 
no km 117 para aces-
sar a estrada do bairro 
Areia Branca.

Polícia Municipal 
recebe novas armas 
não letais e van para 
apoio operacional

O prefeito de Pe-
dreira, Fábio Polidoro, 
realizou nesta semana 
a entrega de armas não 
letais e uma van para 
apoio operacional para a 
Secretaria Municipal de 
Segurança e Cidadania, 
para auxiliar os trabalhos 
da Guarda Municipal. 

São duas armas não 
letais, conhecidas como 
Pistola Spark, da catego-

ria elétrica incapacitan-
te, cuja ação dura apenas 
cinco segundos, passado 
esse tempo, ela é auto-
maticamente travada. 
“Nossos guardas muni-
cipais passaram por trei-
namento para poder usar 
as novas armas não letais 
com a devida seguran-
ça”, ressalta o secretário 
de Segurança, Ângelo 
Milani Pavão.

Região

Queda na temperatura deve 
atrair milhares de visitantes 
ao Circuito das Águas

 Circuito das Águas 

pas para a estação.
Dois grandes exemplos 

são as cidades de Socorro 
e Serra Negra, com lojas 
especializadas em ves-
tuário de tricot e que re-
gistram aumento do seu 
faturamento quando as 
temperaturas caem brus-

camente. “Quando as tem-
peraturas caem, é nítido o 
aumento do movimento de 
turistas nas nove cidades 
do Circuito. O termômetro 
apontando as baixas tem-
peraturas é uma boa notí-
cia, principalmente neste 
período pós-pandemia em 

que todos os setores estão 
recuperando seu fôlego e 
o Circuito das Águas Pau-
lista está preparado para 
receber um grande núme-
ro de turistas de braços 
abertos”, enfatiza a gesto-
ra do CICAP, Elaine Ap. 
Ribeiro de Souza.

Termômetros devem registrar temperaturas de até 1° C na 
semana mais fria do ano, até o momento, no Circuito das Águas

DIVULGAÇÃO

A semana promete ser 
gelada no Circuito das 
Águas Paulista. A previ-
são é de até 1°C de mínima 
em todas as nove cidades, 
com sensação térmica ain-
da mais baixa e chegando 
a atingir temperaturas ne-
gativas.

A chegada do frio é 
boa notícia, pois a região 
é propícia para o turista 
que procura o aconchego 
das montanhas. A tempo-
rada de outono e inverno é 
a época em que o Circuito 
concentra o maior número 
de visitantes em toda sua 
infraestrutura hoteleira e 
atrativos turísticos.

De agora até o final do 
inverno, é comum ver as 
nove cidades lotadas de vi-
sitantes do Brasil inteiro, 
para curtir a boa gastro-
nomia, entretenimento e, 
principalmente, aproveitar 
para fazer compras nos co-
mércios locais, recheados 
de opções de lojas de rou-

A temporada de outono e inverno é a época em que o Circuito concentra o maior número de visitantes

 Pedreira 

Nova van para apoio

DIVULGAÇÃO

Interdição deve durar 28 dias

DIVULGAÇÃO
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Engenheiro Coelho

Professor e historiador Elder Hosokawa conta 
um pouco sobre a história de Engenheiro 
Coelho e destaca a importância da Unasp
O historiador relata a Universidade é responsável por levar o nome do município para além de São Paulo

Engenheiro Coelho 
Completa 31 anos de 
emancipação, e quem está 
na Cidade – desde o seu 
surgimento como municí-
pio – percebe que muita 
coisa mudou ao longo des-
ses 31 ano de “nascimen-
to”. O que acontece é que, 
muitas das vezes, nós não 
percebemos a evolução 
porque estamos implicita-
mente inseridos e dema-
siadamente ocupados para 
percebemos o quão rápido 
as coisas mudam em nos-
sa volta. Aí, acabamos por 
notar quão grande cresci-
mento.

Pense numa criança 
que, ao tempo em que você 
permaneceu convivendo 
com ela, você nunca se 
atentou que – a cada nas-
cer do dia – ela crescia um 
pouco mais. Só que por 
estar tão acostumado com 
ela, teoricamente você não 
tinha percepção deste cres-
cimento.

Então, um dia você se 
afasta desta criança, pas-
sa alguns anos sem vê-la. 
Mas ao reencontrá-la em 

um belo dia, naturalmen-
te ecoa de seus lábios a 
seguinte expressão: Ual! 
Como você cresceu....

É assim, que normal-
mente acontece com os 
lugares, cidades e muni-
cípios. Nós não notamos, 
mas crescem gradualmen-
te um dia por vez.

O professor e historia-
dor do Centro Universitá-
rio Adventista de São Pau-
lo, Unasp – Engenheiro 
Coelho, Elder Hosokawa, 

afirma que há muitas 
curiosidades interessantes 
sobre o jovem município 
de Engenheiro Coelho, 
que merecem ser contadas.

De acordo com o his-
toriador, que atualmente 
leciona no Campus Enge-
nheiro Coelho, para os cur-
sos presenciais e EAD, há 
muitas informações – in-
clusive sobre o surgimento 
do município – que mere-
cem mais notoriedade.

Mexendo em seus ar-

quivos de pesquisas, Ho-
sokawa, mencionou uma 
importante curiosidade so-
bre a origem do nome da 
Cidade.

O Nome
Segundo Elder, o en-

genheiro civil Constante 
Affonso Coelho, devido 
aos serviços prestados ao 
Estado de São Paulo e ao 
sistema ferroviário da Mo-
giana e Sorocabana, é o 
grande homenageado com 

o nome do Município.
Após falecer, aos 62 

anos, na Capital Paulista 
(07 de fevereiro de 1912), 
a estação de trem da atual 
cidade de Conchal, aberta 
ao tráfego em 2 de julho de 
1912, recebeu seu nome: 
Engenheiro Coelho.

No entanto, 11 Anos 
depois, ou seja, em 1º de 
setembro de 1923 a desig-
nação Engenheiro Coelho 
foi transferida de Conchal 
para a estação Guaiqui-
ca e, 69 anos depois, no 
dia 19 de maio de 1992, 
a homenagem se tornaria 
oficialmente o nome do 
município de Engenheiro 
que, em plebiscito no ano 
anterior, emancipou-se de 
Artur Nogueira.

Um distrito de Artur
O professor lembra 

que, em 1983, Engenhei-
ro Coelho era só mais um 
distrito de Artur Nogueira. 
Na ocasião, o distrito con-
tava com um pouco mais 
de cinco mil habitantes. 
Hosokawa aponta que, um 
dos grandes fatores que 

alavancaram o crescimen-
to da Região, atribui-se 
muito a chegada do Unasp, 
“em 1983 a população de 
Engenheiro Coelho era

estimada em quatro, 
cinco mil habitantes, apro-
ximadamente. Já, hoje, ul-
trapassa os 20 mil, então é 
coerente afirmar que esse 
crescimento se atribui a 
chegada da instituição no 
local”.

A Importância da Unasp
O historiador relata que 

a questão cultural trazi-
da pelo Centro Univer-
sitário também é um dos 
responsáveis não só pelo 
crescimento, mas também 
um grande propagador do 
nome de Engenheiro Co-
elho para todo Brasil, “a 
área cultural sempre foi 
muito forte, há no Unasp 
mais de dez conjuntos mu-
sicais, corais etc., e esses 
grupos viajam para todo o 
Brasil, mas sempre se re-
portam as suas origens a 
matriz, nesse caso, Unasp 
Engenheiro Coelho”, ex-
plica o professor.
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Engenheiro Coelho
Além disso, uma outra 

importante contribuição da 
Unasp para o município, 
segundo Hosokawa, refe-
re-se ao setor econômico. 
Além de trazer um corpo 
de profissionais altamente 
capacitados para região, 
famílias e estudantes, 
muitos outros migrantes 
vieram morar na localida-
de para desfrutar de um 
pouco mais de qualidade 
de vida. “Temos que pen-
sar que praticamente um 
quinto da população de 
Engenheiro Coelho, está 
relacionada ao internato e 
os alunos externo da Uni-
versidade, ou seja, temos 
aproximadamente de qua-
tro à cinco mil alunos que 
vem de todas regiões e se 
instalam aqui, além de fa-
mílias, obreiros e aposen-
tados que buscam Enge-
nheiro Coelho como forma 
de qualidade de vida, e 
isso se remete a questões 
de arrecadação tributária 
que beneficia o município, 
a presença adventista é 
muito significante”.

A importância do Unasp 
para Engenheiro Coelho se 
torna ainda mais evidente, 
principalmente, quando se 
fala na extensão territo-
rial, segundo o professor, 
a propriedade correspon-
de a quase um décimo do 
município, “Unasp, já era 
uma importante fazenda 
antes de 1983,

era uma grande fazen-
da produtora de laranja do 
estado de São Paulo. Vale 
a pena mencionar que nos 

anos de 1983 e 1984, logo 
após a compra do territó-
rio pela igreja, houve uma 
grande geada nos estados 
unidos, e isso fez com que 
laranja produzida aqui no 
Brasil tivesse um aumento 
substancial, o que fez que a 
própria produção da fazen-
da pagasse pelo investimen-
to. Resumindo, num quadro 
geral, a Instituição tem uma 
significativa importância 
para a economia de Enge-
nheiro Coelho”, esclarece.

O que o Futuro 
Reserva?

Falando sobre o futuro 
do município, o professor 

é otimista. Mediante ao 
longo dos anos e das mu-
danças que já presenciou, 
por municípios do territó-
rio nacional que já passou, 
pesquisou e viu progresso 
surgir, com experiencia e 
cautela, considera que En-
genheiro Coelho está no 
caminho do crescimento. 
Prevê, que se houver con-
senso entre poder público, 
instituições educacionais e 
comunidade, o município 
poderá atingir um grau de 
crescimento muito eleva-
do, no entanto, ressalta 
que, deve-se manter a co-
erência - principalmente 
na preservação do verde. 

“Acredito que deva já exis-
tir uma discussão no plano 
diretor para implemen-
tação de crescimento, se 
houver um empenho regu-
lamentação para a instala-
ção de empresas que sejam 
parceiras e tenham projeto 
de qualidade de vida, que 
preservem o verde, o mu-
nicípio tem tudo para ga-
nhar. Mas se a gente não 
tiver um plano e parcerias 
com as instituições educa-
cionais, comunidade e po-
der público, podemos ter 
dificuldades para controlar 
as questões de aspectos re-
lacionados a saúde e meio 
ambiente”, explica.

“O Crescimento é Veloz”
Atualmente Centro Uni-

versitário Adventista de 
São Paulo – Campus Enge-
nheiro Coelho - Unaspec, 
está sob sua dinâmica e 
visionária liderança do Drº 
Martin Kuhn. Kuhn é agora 
a grande mente pensante, 
instruída por Deus, para 
continuar mantendo esse 
importante legado rumo a 
estrada do crescimento.

Já que para o histo-
riador Elder Hosokawa, 
“o crescimento é veloz”. 
“Quando eu cheguei em 
engenheiro Coelho tínha-
mos entorno de 10, 12 mil 
habitantes, hoje o muni-

cípio tem um pouco mais 
20 mil, o Unasp ano que 
vem completará 40 anos, 
o município está fazendo 
31, essa é uma parceria 
importante. É importante 
ressaltar que, logo teremos 
em nosso Campus o nos-
so museu de arqueologia, 
será uma referência inter-
nacional, esse um traba-
lho que vem sendo desen-
volvido pelo Drº Rodrigo 
Silva. Breve teremos mais 
uma atração para o muni-
cípio que solidificará ainda 
mais a presença do Unasp 
na Região”, finaliza.

Márcio Nato Rodrigues
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Jaguariúna, até este momento, é a cidade que recebeu a última das unidades inauguradas pela rede Big Boca. Na terça-feira, 17, a loja comemorou 
seu primeiro ano e o bom desempenho até aqui, com a expectativa crescente de ampliação do público e dos serviços oferecidos, que também incluem 
esfihas, bebidas diversas e outras delícias. O espaço, localizado na Rua Amazonas, 970 - Vila Sete de Setembro, foi escolhido cuidadosamente e 
adaptado para receber os clientes com o padrão de qualidade, a praticidade e o conforto exigidos pela rede. Confira algumas fotos:

Um sonho realizado

BRUNO FELISBINO
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Economia
Armas de crédito junto
ao setor Agro Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

O agronegócio sempre 
foi a mola motriz da eco-
nomia brasileira, apesar de 
cada vez mais tecnológico 
e informatizado o nosso 
país ainda tem grande par-
te do seu PIB baseado na 
atividade rural. Em 2019 
esse número foi exatamen-
te de 20,5% e em 2021 al-
cançou 27,4% de acordo 
com a Confederação Na-
cional da Agricultura e Pe-
cuária (CNA). E em 2022 a 
expectativa do setor é que 
o crescimento prossiga. 
O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro) 
emitido pela Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), apontou 
um crescimento no primei-
ro trimestre deste ano com 
relação ao mesmo período 
do último ano. O número 
atingido foi de 111,5 pon-
tos, um valor considerado 
otimista de acordo com 
as métricas do instituto. 
Neste sentido que surgem 
também as opções de li-
nhas de crédito específicas 
para o produtor rural. Atu-
almente o homem do cam-
po nada mais é do que um 
empresário, independente 
se o porte do seu negó-
cio é pequeno ou grande. 

Mas há uma necessidade 
de se pensar como qual-
quer outro empresário e 
seguir investindo para me-
lhorar o próprio negócio. 
E exatamente visando 
conseguir recursos para 
melhorias necessárias ou 
para a obtenção de capi-
tal de giro que estes ho-
mens de negócios têm no 
crédito o caminho. Linhas 
específicas com taxas que 
melhor se adequam a rea-
lidade do campo existem 
em todo o país e se diver-
sificam de acordo com a 
linha que a instituição fi-
nanciadora busca atingir. 
Atualmente no Brasil uma 
vertente do crédito rural 
que está muito forte é a 
“Economia Verde”. Em-
bora inicialmente linhas 
de crédito voltadas para 
a propagação de tecnolo-
gias e instrumentos eco-
nômicos que garantam 
um crescimento de me-
didas ecologicamente e 
financeiramente viáveis 
possam não aparentar ser 
um caminho para o pro-
dutor rural. Como bem 
indicou o presidente do 
Banco do Brasil, Fausto 
Ribeiro, em uma fala re-
cente, os agricultores são 

peças-chave na questão 
da preservação ambiental. 
Um possível reflexo para 
esta visão da instituição é 
o fato que apenas na safra 
atual 2021-2022 houve 
um aumento de 46% no 
volume total de crédito 
concedido, alcançando a 
marca de R$ 119 bilhões 
em crédito neste período. 
Para ser ter uma ideia de 
quão grande é o volume, 
no mesmo período a Cai-
xa Econômica concedeu n 
mesmo período 14,2 bilhões. 
Inclusive hoje em dia ban-
co do Brasil e a Caixa tra-
vam uma “guerra” para 
ver quem é a melhor opção 
para crédito rural no país. 
Em falas recentes o pre-
sidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, vem reforçan-
do o desejo da instituição 
e superar o BB na lideran-
ça deste setor do mercado. 
Por outro lado, as empre-
sas que vendem a prazo 
no setor agrícola tam-
bém estão buscando cada 
vez mais se precaverem 
contra a inadimplência. 
Num meio em que se 
movimenta valores altos 
diariamente, evitar a ina-
dimplência dos clientes, 
ainda que esta seja bai-

xa, é fundamental. Atra-
vés de serviços prestados 
por empresas de análise 
de crédito e possível para 
estas empresas ter uma 
ideia de com quem estão 
negociando, do ponto de 
vista dos negócios e com 
isso avaliar melhor os ris-
cos de cada negociação. 

Portanto, se atualmente o 
Brasil tem um PIB ainda 
altamente dependente da 
nossa forte agricultura, 
dependendo de tecnolo-
gia, investimento e vonta-
de, o setor não perderá a 
sua liderança econômica 
em nosso país. Num mo-
mento como o atual de re-

cuperação e combate à in-
flação devemos aguardar 
que isso traga bons frutos. 
Com o crescimento da sa-
fra e da oferta interna de 
alimentos, os custos para 
o consumidor final deve-
riam diminuir os valores 
que chegam ao consumi-
dor final.
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Com um aparelho celu-
lar fazemos muitos servi-
ços que antes eram presen-
ciais ou por computadores, 
mas, com o avanço da tec-
nologia, conseguimos fa-
zer diversos serviços ban-
cários, como pagamento 
de contas, transferência de 
dinheiro, aplicações, en-
fim, uma gama de serviços 
importantes que de fato 
nos ajuda no nosso dia a 
dia, através de um celular.  

Sabemos que um celu-
lar carrega muitas coisas 
importantes, que ao sair do 
nosso comando, torna-se 
um sério problema na nos-
sa vida. 

É comum esquecermos 
o nosso celular em deter-
minados lugares, ou per-
demos, podendo ser furta-
do ou roubado. 

Quando isso acontece 
com qualquer um de nós, 
além dos amigos,  familia-
res, ficamos extremamente 
preocupados e, logo bus-
camos ajuda e auxilio para 
bloquear contas nos ban-
cos, contas nos aplicativos, 
e-mails, nas operadoras de 
celular, para com isso evi-
tarmos o pior, que são usos 
indevidos da nossa conta, 
pois na maioria das ve-
zes armazenamos senhas 
dentro dos nossos apare-
lhos celulares, ainda tem 
muitas pessoas que usam 
uma única senha pra tudo, 
o que se torna mais fácil 
ainda para os delinquentes 
aplicarem os golpes. 

Sabemos que em mui-
tos casos quando isso ocor-
re, temos uma verdadeira 
via crusis para enfrentar 
com determinados bancos 
que não dão total amparo e 
assistência, seja presencial 
ou mesmo via telefone ou 
digital. 

Para conseguir um 

acesso rápido e ágil, é qua-
se impossível, se não for 
impossível ter um conta-
to para relatar o ocorrido 
e buscar bloqueios antes 
mesmo dos ladrões e gol-
pistas usarem as contas 
para fazer toda sorte de 
maldade.

Recentemente um caso 
que foi apreciado pela justi-
ça paulista, versando sobre 
bloqueio de conta por furto 
de celular, após o cliente do 
“ BANCO PAG SEGURO 
INTERNET LTDA” ter 
buscado por diversas ve-
zes contatos com o banco 
objetivando bloquear sua 
conta, porém, não obteve 
sucesso, e permitiu que os 
delinquentes efetuassem 
transferências de R$ 9,9 
mil reais da conta da clien-
te do referido banco. 

A decisão proferida em 
Acórdão da 21ª Câmara de 
Direito Privado do Tribu-
nal de Justiça do Estado 
de São Paulo condenou o 
banco a indenizar a clien-
te, que na situação incide a 
relação de consumo, apli-
cando o que diz o artigo 
14, parágrafo 3º, do CDC, 
vejamos: 

Art. 14. O fornecedor 
de serviços responde, in-
dependentemente da exis-
tência de culpa, pela repa-
ração dos danos causados 
aos consumidores por de-
feitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como 
por informações insufi-
cientes ou inadequadas so-
bre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defei-
tuoso quando não fornece 
a segurança que o consu-

midor dele pode esperar, 
levando-se em considera-
ção as circunstâncias rele-
vantes, entre as quais:

I - o modo de seu forne-
cimento;

II - o resultado e os 
riscos que razoavelmente 
dele se esperam;

III - a época em que foi 
fornecido.

§ 2º O serviço não é 
considerado defeituoso 
pela adoção de novas téc-
nicas.

§ 3° O fornecedor de ser-
viços só não será responsa-
bilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o 
serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do 
consumidor ou de terceiro.

No entendimento exa-
rado pelo Desembargador 
DR. Décio Rodrigues, o 

caso configura típica rela-
ção de consumo, havendo 
dano ao consumidor, in-
dependentemente de qual-
quer indagação relaciona-
da à culpa, a instituição 
financeira responde objeti-
vamente pelo evento. 

Ainda seguindo o seu 
argumento, diz que “é evi-
dente que a instituição fi-
nanceira não cumpriu sua 
parte na relação contratual, 
pois, apesar de estar ciente 
do ilícito e de que a apela-
da não realizou a transfe-
rência da quantia, que foi 
devidamente impugnada, 
não realizou o seu estorno.  
Assim, não há dúvida de 
que o débito era inexigí-
vel, tendo sido caracteriza-
da a má prestação dos ser-
viços pelo réu, na medida 
em que não foi possível o 

bloqueio da conta tão logo 
ocorreu a subtração do 
aparelho celular”, disse.

 O banco foi conde-
nado na devolução dos 
R$9,9 mil e mais a quan-
tia de R$5,5 mil por danos 
morais a ser pagos para a 
cliente da instituição fi-
nanceira. 

Decisão que pode 
ser vista no site do Tri-
bunal de Justiça de SP 
- Acórdão de nº 1012310-
80.2021.8.26.0003 

Por fim, mesmo com 
uma decisão dessa nature-
za, o melhor é que tenha-
mos cuidados com o nosso 
celular, e não tenha uma 
única senha pra tudo, pois 
isso é fácil para os crimi-
nosos atuarem. 

Excelente fim de sema-
na a todos. 

As eleições estão che-
gando e tenho certeza 
que quando o assunto é 
voto em branco surge um 
certo mito. É fato que no 
Brasil o voto é obrigató-
rio, entretanto o cidadão 

possui a opção de votar 
em branco, ou seja, votar 
em uma opção que justa-
mente não precise esco-
lher nenhum dos candi-
datos disponíveis. 

Entretanto, essa moda-

lidade de voto gera muitos 
questionamentos, uma vez 
que muitos eleitores acre-
ditam que ao escolher essa 
modalidade, seu voto será 
encaminhado para aquele 
candidato que está à frente 

nas urnas eleitorais. 
E realmente por déca-

das essa opção de voto era 
considerado válido para o 
candidato que estava em 
vantagem nas eleições, 
mas desde 1997, pela Lei 

nº9.504 as coisas mudaram, 
e o voto em branco passou 
a ser registrado apenas para 
fins estatísticos. 

Portanto, você que de-
seja optar em votar em 
nenhum dos candidatos 

disponíveis, utilize dessa 
modalidade sem medos ou 
anseios. 

E para mais dicas e 
curiosidades sobre Direi-
tos e Deveres sigam @co-
vissiadvocacia.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Na justiça banco é condenado por não bloquear 
conta após cliente ter celular furtado

Direitos e deveres

Direitos

Dra. Carolyne Covissi
@covissiadvocacia

Devo votar em branco?
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Saúde e Bem-estar

Hipertensão (HAS) – uma doença 
silenciosa e indesejável

É a principal causa de 
morte entre as doenças 
cardiovasculares (DCV) 
e acomete uma entre qua-
tro mulheres e quatro em 
cada dez homens, estima-
-se que cerca de 32,5% da 
população brasileira tenha 
hipertensão, e pelo me-
nos quase 60% dos idosos 
O que mais me impres-
siona é a baixa adesão ao 
tratamento por grande par-
te dos adultos e que atual-
mente jovens e até crianças 
apresentam esta doença. E 
o que muita gente não per-
cebe é que quando a pres-
são arterial aumenta o risco 
cardiovascular também au-
menta e o acometimento de 
outros problemas de saúde.  
Parece que as pessoas 
confundem como uma 
característica qualquer, 
tipo sou morena ou tenho 
olhos azuis, poderiam di-
zer sou hipertensa e pron-
to. No entanto, a falta de 
controle e tratamento é 
responsável por 50% das 
mortes por doenças car-
diovasculares e sendo as-
sim, não conviva com isso 
como se fosse normal. 
A hipertensão arterial é 
um aumento anormal da 
pressão, a força que o san-
gue faz ao circular pelas 
artérias do corpo, fazen-
do o coração dilatar e da-
nificando as artérias. Os 
sintomas só aparecem a 
longo prazo e quando a do-
ença está mais avançada e 
não basta tomar remédio 
de vez em quando, tem 
que seguir um tratamento. 
Você sabia que apenas 
31% dos pacientes man-
têm metas de contro-
le da pressão arterial?  
Em pesquisas recentes o 

índice de massa corpo-
ral (IMC) está associado 
como fator desencade-
ante a HAS, também a 
circunferência da cintura 
elevada, tabagismo, es-
tresse, alcoolismo, con-
sumo excessivo de sal, 
sedentarismo e obesidade. 
Então você precisa incluir 
o controle de peso e para 
aqueles que estão acima 
do peso é necessário redu-
zir sem radicalismo e com 
adequado monitoramento 
o peso corporal. Para ema-
grecer são necessários um 
conjunto de cuidados, mo-
nitorar a dieta, reduzir ali-
mentos industrializados e 
processados, ou seja, aque-
les alimentos que vem em-
balados, reduzir a gordura, 
mas não retirar totalmente, 
trocar os carboidratos re-
finados e farinhas brancas 
por integrais. Escolher 
preparações mais simples, 
como os grelhados e as-
sados e com menos mo-
lhos e queijos e calorias. 
A dieta deve ser colorida, 
com maior variedade de 
legumes, folhas, verduras, 
grãos integrais, raízes, se-
mentes, oleaginosas, fru-
tas, leite e derivados de boa 
qualidade e em geral uma 
boa estratégia é aumentar a 
frequência de refeições du-
rante o dia, mas agende sua 
consulta, não faça dietas ra-
dicais e por conta própria. 
Fazer exercícios físicos re-
gularmente, escolha algo 
que você gosta, e comece 
a fazer, faça repetidas ve-
zes até virar um hábito, a 
gente escova os dentes já 
como hábito automático, 
não espere grande prazer 
em cada vez que treinar ou 
fazer uma dieta saudável. 

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

Importante notícia para quem pretende 
viajar a Europa no próximo ano

Comissão Europeia 
anunciou que o Sistema 
Europeu de Informação 
de Viagem e Autorização 
(ETIAS) será exigido a 
partir de maio de 2023. Ou 
seja, brasileiros(as) terão 
que pagar uma taxa para 
obter uma autorização 
para entrar na Europa.

Para que serve e quem 
precisa? 

Esta autorização de 
viagem será exigida para 
entrar em qualquer país 
que faça parte do Espa-
ço Schengen. Ao mes-
mo tempo, o ETIAS será 
solicitado de todos(as) 
os(as) viajantes de países 
que tenham um acordo 
de isenção de visto com 
esses destinos. Esse é o 
caso do Brasil, Argentina, 

Peru, Chile e Colômbia, 
por exemplo. Atualmente, 
brazucas que vão à a Eu-
ropa têm entrada permitida 
para estadas de até 90 dias, 
sem visto. 

Mas, peraí, quais são 
os países do Espaço 
Schengen? 

Em linhas gerais, o 
ETIAS vai permitir que 
o(a) viajante visite todos 
os 26 países que fazem 
parte do Espaço Schengen. 
São eles: Alemanha, Áus-
tria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovênia, 
Espanha, Estônia, Finlân-
dia, França e Grécia. Além 
disso, Holanda, Hungria, 
Islândia, Itália, Letônia, 
Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, No-
ruega, Polônia, Portugal, 

República Tcheca, Suécia 
e Suíça também fazem 
parte.

Quando devo apresentar 
e qual a validade? 

O(a) viajante deverá 
mostrar a autorização jun-
to com o passaporte ao 
entrar no país da Europa. 
Cabe destacar que compa-
nhias aéreas e marítimas 

vão ter autorização para 
checar os documentos. 

Porém, enquanto você 
estiver viajando, vai ter 
de apresentar sua auto-
rização apenas uma vez, 
no primeiro país europeu 
que constar no seu roteiro. 
Após a emissão, o ETIAS 
vale por três anos ou, en-
tão, até o vencimento do 
passaporte.  

Como fazer a 
solicitação? 

A solicitação do ETIAS 
deve ser feita on-line – mas 
o serviço ainda não está 
disponível. Será necessá-
rio preencher um formu-
lário eletrônico com várias 
informações, tais como 
nome, endereço, e-mail, 
passaporte, país de entra-
da e países que pretende 
visitar. Por fim, o processo 
inclui pagar uma taxa de € 
7, mais ou menos R$ 40, 
com cartão de crédito ou 
débito. Contudo, menores 
de 18 anos e maiores de 70 
anos são isentos, OK? 

Quais são os requisitos? 
Para ser elegível ao 

ETIAS e obter a autoriza-
ção para entrar na Europa 
é preciso ter um passapor-

te brasileiro, válido por até 
três meses. Além disso, é 
preciso apresentar a data 
de estada pretendida, bem 
como ter viagem marcada 
para algum país do Espa-
ço Schengen. Conforme 
mencionado acima, a pes-
soa ainda tem de portar 
um cartão de crédito ou 
débito para pagar a taxa e 
um e-mail para receber a 
aprovação. 

Ficou com alguma dú-
vida sobre a autorização 
para entrar na Europa 
em 2023? Consulte sem 
seu agente de viagens ele 
terá todas as informações. 
Dessa forma você realiza 
tudo com muito mais se-
gurança e conforto e não 
precisa se preocupar com 
burocracias.

Em 2023 será necessária uma autorização, o que chamamos de ETIAS; Entenda como será

Deve ainda reduzir o sal e 
esqueça o uso do saleiro, 
nada de sal adicional, e 
faça em casa o sal de ervas 
onde combina sal marinho 
com ervas aromáticas e 
quando estritamente reco-
mendado pelo médico ou 
seu nutricionista use sal 
light, mas tenha cuidado 
com o conteúdo de potás-
sio em diferentes marcas. 
Atualmente tenho usado 
e abusado dos alimentos 
e seus fitoquímicos, são 
conhecidos como compos-
tos bioativos e provocam 

efeitos benéficos ao serem 
consumidos na dieta. Por 
exemplo, a melancia, além 
de gostosa é fonte de citru-
lina, um aminoácido que 
tem ação vasodilatadora 
e está associado a redu-
zir a hipertensão arterial. 
A abóbora gila e outras es-
pécies são excelentes fonte 
de D-chiro inositol e tem a 
ação anti-hiperglicemian-
te. O suco de uva integral 
é rico em resveratrol, tam-
bém um ótimo antioxidan-
te e antitrombótico e ainda 
apresenta propriedades an-

tiinflamatórios. A cebola e 
alho são cardioprotetores 
e antioxidantes, reduzem 
a LDL colesterol e hiper-
tensão, mas não devem ser 
preparados em frituras, 
uma sugestão que sempre 
ensino é fazer um refogado 
da cebola em panela quen-
te com um fio de azeite e 
o alho ser adicionado de-
pois na água de cozimen-
to, ou beba chá de alho. 
Aprender sobre os alimen-
tos indicados e reduzir os 
perigosos, reduzir o peso 
e abandonar maus hábi-

tos que afetam sua saú-
de irão te ajudar a viver 
melhor, por mais tempo 
e com qualidade de vida. 

Dra Vanessa Coutinho – 
PhD
Nutricionista e Master 
Coach
Terapeuta em Psicologia 
Positiva e Neurociência
Exames Genéticos e 
Nutrição de Precisão 

Consultas e Treinamentos 
Whats (19) 998898833
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

São cada vez mais fre-
quentes os alertas, em di-
versas regiões brasileiras, 
de ataques da lagarta He-
licoverpa a milho e algo-
dão com biotecnologias 
de última geração – que 
deveriam controlar essas 
lagartas.

“Notamos que logo 
após a emissão do estilo-
-estigma ou ‘cabelo’ das 
espigas de milho, tem sur-
gido uma elevada quanti-
dade de ovos de Helico-
verpa. A lagarta vai para o 
interior das espigas, após a 
eclosão dos ovos, e causa 
danos e prejuízos”, resume 
Luis Kasuya, engenheiro 
agrônomo e pesquisador 
com mais de 30 anos de 
experiência.

Ele está à frente da con-
sultoria Kasuya Inteligên-
cia Agronômica, sediada 
na cidade baiana de Luís 
Eduardo Magalhães, pre-
sente nos principais po-

los agrícolas do País, que 
tem como diretor técnico 
o agrônomo e pesquisador 
Rogério Inoue.

“Alertamos a todos os 
produtores para que inten-
sifiquem o monitoramento 
de lavouras, sobretudo no 
período que antecede ao 
‘pendoamento’ do milho. 
É necessário observar a 
presença de mariposas e 
de ovos no estilo-estig-
ma ou ‘cabelo’”, reforça 
Kasuya. De acordo com 
o pesquisador, a maior ou 
menor proporção de ovos, 
lagartas e também o tama-
nho destas (ínstar), devem 
ancorar decisões por con-
trole químico, biológico 
ou manejo integrado.

Pesquisador e professor 
da Universidade do Esta-
do da Bahia, o engenheiro 
agrônomo e entomologista 
Marco Tamai, atuante na 
região de Luís Eduardo 
Magalhães, destaca que 

nos últimos dois anos pas-
sou a observar, com preo-
cupação, a ataques inten-
sos da lagarta Helicoverpa 
zea às lavouras de milho 
locais. 

“Ela retornou com bas-
tante força e avança sobre 
híbridos de milho prove-
nientes de diferentes bio-
tecnologias”, descreve Ta-
mai.

“Hoje o produtor se vê 
diante de um problema que 
parecia superado. As lagar-
tas do gênero Helicoverpa 
zea e armigera vinham 
perdendo importância na 
comparação à Spodoptera 
frugiperda no milho e no 
algodão”, exemplifica ele. 

“Os ataques no milho 
se dão na chamada ‘bone-
ca’. Com a planta alta no 
pendoamento, o agricultor 
enfrenta dificuldades para 
controlar à Helicoverpa 
zea”, reforça Tamai. Já no 
algodão, observa ele, a la-

garta ataca principalmente 
na fase de enchimento das 
maçãs.

Bioinseticida é 
alternativa

Para Kasuya e Tamai, 
além do monitoramen-
to de lavouras como uma 
recomendação-chave, o 
controle de populações da 
praga deve ser feito com 
foco nas mariposas, antes 
de as lagartas entrarem nas 
espigas de milho.

Tamai chama a atenção 
para a presença da Helico-
verpa nas biotecnologias 
de algodão de última gera-
ção. Ele hoje participa de 
estudos em torno da praga 
junto à companhia AgBi-
Tech, líder no desenvolvi-
mento de bioinseticidas à 
base de baculovírus para 
grãos. 

“A combinação de vírus 
e atrativos alimentares de 
mariposas é uma boa es-

tratégia de controle diante 
de infestações de Helico-
verpa armigera e Helico-
verpa zea”, afirma Tamai.

“Ainda não temos com-
provação, mas o temor é o 
de que a Helicoverpa tenha 
desenvolvido resistência 
às biotecnologias de últi-
ma geração”, adverte Luis 
Kasuya. “Por isso é impor-
tante manter nas lavouras 
as boas práticas, como o 
refúgio estruturado e a 
aplicação de moléculas 
mais amigáveis a inimigos 
naturais da praga.”

Gerente técnico da 
AgBiTech Brasil, o enge-
nheiro agrônomo Marcelo 
Lima também entende que 
essa possível ‘volta’ da He-
licoverpa inspira preocu-
pação, ainda que o cenário 
seja diferente daquele de 
2013 e 2014, quando a He-
licoverpa armigera trouxe 
prejuízos em série na soja 
e no algodão, em diversas 

regiões do Brasil. “Hoje 
contamos com ferramen-
tas de manejo reconheci-
damente eficazes, incluin-
do inseticidas químicos, 
biológicos e atrativos para 
mariposas”, conclui Lima.

Fonte: 
- PRAGA RETORNA 

– Helicoverpa resiste a 
biotecnologias: Bioinseti-
cida é alternativa – AGRO-
LINK Newsletter Edição 
No. 7165 | Segunda-Feira, 
16 de Maio de 2022 

https:/ /mail .google.
com/mail/u/1/#inbox/FM-
fcgzGpFqdDLgcHpRw-
GlcKhWPwCQxGd

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

Helicoverpa resiste a biotecnologias: 
Bioinseticida é alternativa

O MEI pode se apo-
sentar por qualquer tipo 
de aposentadoria, seja 
por idade ou por tem-
po de contribuição. No 
entanto, é importan-
te estar atento à forma 
como deve efetuar ou 
complementar seus re-
colhimentos previden-
ciários. Isso mesmo: 
complementar.

 O MEI deve pagar 
uma alíquota reduzida 
de 5% sobre o valor do 
salário-mínimo. Isso é 
uma previsão impos-
ta pela LCP 123/2006, 
ou seja, não é possível 
recolher 5% sobre um 
valor maior que o sa-
lário-mínimo, porque 
essa é uma delimitação 
imposta legalmente. 
As contribuições feitas 
como MEI, via DAS, 
só contam como tempo 
de contribuição para a 
modalidade da aposen-
tadoria por idade.

Mas, como conseguir 
uma aposentadoria 
por tempo de 
contribuição?

Por mais que as con-
tribuições como MEI 

só contem como tempo 
de contribuição para as 
modalidades de apo-
sentadoria por idade, 
é possível conseguir, 
também, uma aposen-
tadoria por tempo de 
contribuição.

Mas, existem duas 
questões às quais você 
precisa estar atento:

• Complementar 
as contribuições.

• Limite do valor 
da complementação.

Complementar as 
contribuições.

A primeira delas é 
a de que essas contri-
buições ainda podem 
ser utilizadas para apo-
sentadorias por tempo 
de contribuição, desde 
que sejam complemen-
tadas.

Isso significa que 
aquele recolhimento 
de 5% pode ser com-
plementado, a partir do 
recolhimento de mais 
15%, totalizando o re-
colhimento de 20% so-
bre o valor do salário-
-mínimo. Na prática, o 
valor é de R$ 242,40 
(20% de R$ 1.212,00).

Esse recolhimento 
pode ser feito mediante 
requerimento ao INSS, 
junto do pedido de 
concessão de aposen-
tadoria. Mas, se você 
preferir adiantar essas 
complementações, é 
possível recolher com 
a guia de pagamento do 
INSS, a partir do códi-
go 1910.

No entanto, a emis-
são da guia não pode 
ser feita de forma digi-
tal.

Mas, afinal, com 
quantos anos se 
aposenta o MEI?

Em regra, homens 
se aposentam com 65 e 
mulheres com 62 anos 
de idade. Porém, esse 
não é o único requisito 
para se aposentar.

 
Sobre os tipos e apo-

sentadoria para o MEI, 
a regra de transição 
pré e pós reforma de 
13/11/2019, a aposen-
tadoria programada e 
outras informações es-
tarão em meu próximo 
artigo. Até lá!

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Quais aposentadorias  
o MEI tem Direito?

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

A combinação de vírus e atrativos alimentares de mariposas é uma boa estratégia de controle
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Esporte Morungabense

Guarani é o único clube a classificar quatro categorias 
entre os primeiro colocados no Interior Cup 2022

2ª Copa Ludi Sports de futebol de Base 
– sub 11 contará com Guarani FC, São 
Bernardo FC, Independente FC e Salto FC 

Esportes

No último final de se-
mana as categorias de base 
do Guarani FC encerraram 
suas participações da pri-
meira fase do Interior Cup 
jogando na cidade de Rio 
Claro contra o as equipes 
do Camisa 10 (Velo Clube). 
Na oportunidade a equipe 
sub 10 realizou um amisto-
so contra os donos da casa 
que terminou em 0 a 0. As 
demais equipes alvi verdes 
já estavam classificadas 
para a segunda fase, porém 
precisariam pontuar para 
manter suas respectivas 
colocações, sendo assim, 
conquistaram ótimos resul-
tados e se mantiveram entre 
os líderes de seus respecti-
vos grupos e irão decidir os 
jogos de volta da segunda 
fase em casa. 

Outro fator preponde-
rante a se registrar foi o alto 
percentual de aproveita-
mento das equipes bugrinas 
na primira fase da compe-

tição, sendo que, o sub 14 
ficou com 76%, sub 11 com 
74%, sub 12 e sub 13 com 
70% ( média de 72,5%).

Pela categoria sub 11 o 
bugre venceu por 2 a 1 de 
virada, com gols de Miguel 
e Pedrão. A categoria sub 12 
empatou 0 a 0 e por sua vez 
a categoria sub 13 empatou 
em 2 a 2 com gols de Caio 
e Godinho.  Com esses 
resultados e o bom desem-
penho na competição, as 
quatro categorias termina-
ram a primeira fase na se-
gunda colocação e mantive-
ram a tradição de nunca ficar 
fora da fase mata mata desta 
competição desde 2018, ali-
ás, foi o único clube a classi-
ficar as quatro categorias na 
segunda colocação.

Neste final de semana 
acontecem os jogos de ida 
da segunda fase. Confira 
os jogos do Guarani FC 
nas quartas de final do In-
terior Cup.

A diretoria do Buenó-
polis FC estará promo-
vendo a segunda edição 
da Copa Ludi Sports de 
Futebol de Base – Cate-
goria Sub 11 para garotos 
nascidos em 2011/2012. 
O quadrangular será rea-
lizado no dia 09 de julho 
(FERIADO) e contará 
com a presença de qua-
tro agremiações que irão 
jogar o campeonato pau-
lista de base em 2022. Os 
jogos serão realizados no 
estádio Leonardo Frare 
(Buenópolis FC) onde as 
equipes se enfrentam de 
manhã e a tarde em jogos 
eliminatórios, ou seja, os 
perdedores e vencedores 

dos jogos da manhã se en-
frentam novamente a tar-
de conforme programação 
abaixo;
09h – Guarani F C x 
Independente F C (J1)
10h – São Bernardo FC x 
Salto FC (J2)
14h30 – Perdedor J1 x 
Perdedor J2 (J3)
15h30 – 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 Cen-
tro Esportivo 
JBM e o 
Buenópo-
lis Futebol 
Clube.

Prof. Julio do 
Vadu

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

@danipereira_unhasdefibra

Sábado, 21
11h – São Carlense x Gua-
rani FC (Sub 11)
09h – Rio Branco x Guara-
ni FC (Sub 12)
11h – União Barbarense x 
Guarani FC (Sub 14)

Domingo, 22
10h – Velo Clube x Gua-
rani FC (Sub 13)

No próximo sábado, 28, 
de manhã serão reali-
zados os jogos de volta 

em Morungaba, mais 
precisamente no estádio 
Leonardo Frare (campo 
do Buenópolis FC). 

Confira a programação;
08h – Guarani FC x São 

Carlos
09h – Guarani FC x Rio 
Branco
10h – Guarani FC x Velo 
Clube
11h – Guarani FC x 
União Barbarense

Categorias de base do Guarani FC tem média de 72,5% de aproveitamento na primeira fase

Categoria sub 10
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Cuidados importantes para 
ter com pet no inverno

Alguns tutores acredi-
tam que os pelos dos cães 
são suficientes para os 
manterem aquecidos du-
rante esses períodos, mas 
não é bem assim. As tem-
peraturas baixas também 
podem afetá-los e trazer 
uma série de complica-
ções, principalmente para 
aqueles que possuem uma 
pelagem mais curta.

É verdade que a maior 
parte das raças populares 
no Brasil lidam melhor 
com temperaturas ame-
nas. Porém, algumas raças 
de CAES se adaptam me-
lhor ao inverno ou outros 
períodos com temperatu-
ras abaixo da média

Assim como os seres 
humanos, os animais pre-

cisam estar devidamente 
protegidos contra a gripe. 
A doença é frequente du-
rante o ano todo, porém, 
possui uma circulação 
ainda maior no inverno, 
época em que as casas 
mantêm portas e janelas 
fechadas com mais frequ-
ência, diminuindo a circu-
lação do ar.

Como o cão no frio está 
suscetível a desenvolver o 
vírus no organismo com 
maior facilidade, colabo-
rando para a transmissão 
em outros pets, é importan-
te manter a vacinação em 
dia e consultar um veteri-
nário caso o animal come-
ce a apresentar os sintomas 
da doença. No entanto, é 
necessário escolher uma 

roupa adequada para o 
cãozinho. A peça precisa 
ser confortável e apropria-
da para o corpo do animal, 
respeitando o tamanho do 
pet e não sendo incômoda 
para a movimentação dele 
pela casa.

Além das baixas tem-
peraturas deixarem o pet 
com frio pode causar hi-
potermia, quando o pet 
apresenta média corporal 
inferior a 37ºC. Os sin-
tomas desse quadro são: 
hipotensão, falta de oxi-
gênio, diminuição da fre-
quência cardíaca, tremo-
res, perda de consciência 
e rigidez muscular.

Pessoal, importante, 
assim como em humanos, 
a doação de roupinhas e 

DIVULGAÇÃO

Relatos pets
Olá Aumigos e Cat-

migos, sou o Paçoca, 
canino, castrado, macho. 
Tenho aproximadamente 
8 anos. Fui adotado em 
2016 pela minha mamãe 
vet de uma forma muito 
engraçada... então ai va-
mos nós! 

A mamãe vet estava 
em um dos pontos turís-
ticos mais legais da ci-

dade de Jaguariúna, no 
Botequim da Estação/
Maria Fumaça. Nossa, 
este lugar é de mais!! 

Era um dia frio e eu 
estava todo machucado, 
magro, com alguns car-
rapatos e muita fome... 
Eu estava olhando para 
todos para ver se con-
seguia um lar, indo de 
mesa em mesa... até que 

a mamãe estava na mesa 
com uma roda de amigos 
me dando um pedacinho 
de cada coisa que comia. 
Ela sorria para mim e di-
zia ‘que fofo’.

Quando a mamãe pa-
gou a conta segui ela até 
o carro que estava com a 
porta aberta e foi o tem-
po dela se despedir dos 
amigos e ....... SURPRE-

SA!! Pulei no banco no 
carro e lá eu fiquei rsrs.

A mamãe dizia ‘filho, 
desce...’. Mas eu teimo-
so fiquei e assim segui-
mos até a minha NOVA 
CASA !!! Lá eu mal 
sabia que encontraria 
mais 2 irmãos, o Schin, 
Skol. A mamãe logo me 
separou deles, pois eu 
necessitava de cuidados 

especiais e eu podia es-
tar com alguma doença, 
então ela mesma entrou 
em ação. 

Fez curativos em 
mim, me deu remédios 
de pulgas e carrapatos, 
vermífugo, vacinas, co-
letou exames, me cas-
trou e hoje me dá MUI-
TOOOOO AMOR! 

Eu tenho algumas 

manias, tipo, durmo na 
mesa, mexo no lixo, 
amo dar uma voltinha e 
tomo posse de todos os 
brinquedos pet da casa! 
Eu também amo uivar 
a noite rsrs... tipo lobo. 
Meus vizinhos enlou-
quecem, mas eu amo 
minha casa!!! Dei uma 
sorte posso dizer que ga-
nhei na loteria... 

cobertores também pode 
aquecer um pet de rua. Fa-
lando em rua rsrs... hoje 

em nosso relato pet temos 
o Paçoca, um cão adotado, 
dócil e bem arteiro rsrs... 

Você também tem um 
pet e quer contra a história 
dele nos envie!!!
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Nos divertimos dizendo isso, mas será que é só isso 
mesmo? Podemos até falar isso como forma de rir da 
cara de quem nos diz assim, mas é importante lem-
brar que as mulheres são taxadas como loucas há 
muito tempo e os efeitos desse pensamento podem 
atrapalhar muito o empoderamento do feminino.
A associação desse termo às mulheres é tão antiga e 
acontece de maneira tão frequente que até nós mes-
mas já naturalizamos e, de certa forma, aceitamos.
É importante questionarmos, pois quando alguém 
nos rotula assim, acontece uma desvalidação total 
do que acabamos de dizer, nos fazendo duvidar da 
gente mesma e a pensar que estamos erradas, mes-
mo quando temos plena razão, e isso acaba nos dei-
xando inseguras sobre o que pensamos e sentimos.
Esse rótulo já nos impediu de fazer muito progresso 

na vida, mas a verdade é que todas as pessoas revo-
lucionárias da história já foram chamadas de loucas 
por pensarem diferente. 
Mas peraí, diferente de quem? 
Devemos lembrar que nós vivemos em uma socieda-
de orientada pelo masculino. Toda essa construção 
da nossa sociedade patriarcal fez com que os ho-
mens fossem vistos como racionais e lógicos e nós, 
mulheres, como emocionais e descontroladas. 
Já viu algum homem ser chamado de histérico, dra-
mático, louco? 
Não é muito comum (entendam que não estou falan-
do mal dos homens).
Quando alguém diz isso, está desqualificando algu-
ma ideia ou argumento nosso, só porque não enten-
de ou não quer aceitar nosso modo de pensar.

Se tratamos alguém assim ou somos julgadas dessa 
maneira, é comum reagirmos para nos defender. 
E no momento em que reagimos, é muito comum que 
a pessoa que nos ataca use isso contra nós “viu, falei 
que você é louca”. 
Por isso vale essa reflexão tão importante, para en-
frentar esses momentos cheias de autoconfiança. 
Uma dica prática que pode funcionar para você é, em 
vez de reagir, responda de cabeça erguida: não en-
tendi. 
Você pode me explicar por que está dizendo isso? 
Ou simplesmente não aceitar o rótulo, dizendo: acho 
que você quis dizer corajosa, ousada, confiante, de-
terminada, audaciosa, decidida, valente, inabalável e 
muitas outras, você pode refletir qual adjetivo reflete 
mais sua atitude naquele momento!

Primeiro de tudo, quando o assunto é moda é muito co-
mum confundir moda e estilo, mas a verdade é que essas 
duas palavras têm significados bem diferentes. Vamos en-
tender essa diferença?

MODA
A moda muda conforme o mercado, não demonstra sua 

personalidade, impõe padrões e indica tendências.

ESTILO
Muda ao longo da vida, revela sua personalidade, faz 

escolhas com mais liberdade e usa exatamente o que com-
bina com você!

Mas afinal de contas, o que é mais importante: Estar na 
moda ou ser uma pessoa estilosa? Certamente, essa é uma 
pergunta bem fácil: o mais importante é ser feliz com suas 

escolhas, mas vamos lá entender a diferença...
A moda é confortável, acessível, prática e versátil, faz 

sucesso, mas é muito descartável. Ou seja, o que está em 
evidência hoje pode ser esquecido na próxima temporada 
ou até mesmo no próximo mês.

Assim, a pessoa que está na moda segue tendência do 
setor e usa tudo mesmo que não fique bem ou não com-
bine com a sua personalidade e biotipo. Mas é importante 
lembrar que nem tudo que está na moda vai ficar bem em 
você!

O que mais vejo hoje, são mulheres escravas de vitrine, 
seguindo de maneira fiel o que está

na moda, mas o que é tendência algumas vezes anula a 
sua personalidade. Entretanto, não me leve a mal, se você 
gosta de estar atualizada com a moda e com as tendências, 
está tudo bem!

VOCÊ USA A MODA OU A MODA USA VOCÊ.

Moda e estilo, qual a diferença? Você sabe? Leia agora nosso artigo e descubra!

“Amiga, você é louca”

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi

Fabi Franco
@fabi_franco

Você já viveu ou está vivendo uma fase em sua vida, 
onde tudo ao seu redor parece dar errado?  Você olha 
para todas as áreas da sua vida e parecem estar todas 
desmoronando? Hoje eu irei contar uma história que 
poderá mudar a sua vida! 
Era final de ano e uma família se preparava para as fes-
tas que logo chegariam, havia uma expectativa enorme 
sobre o ano que viria. Uma esposa, um marido e uma 
linda menininha viviam suas vidas como poucas famí-
lias viviam, eles se amavam e eram muito felizes. 
Um dia, o marido que ganhava bem, era o pilar financei-
ro da família, foi mandado embora de seu trabalho, toda 
a renda da casa que era sustentada por ele estava com 
os dias contados! Em meio a uma crise mundial a única 
renda daquela família lhes foi tirada! 
O marido que antes era calmo, tranquilo e paciente, 
começou a ficar ansioso, estressado e impaciente. Sua 
esposa que estava grávida de seu segundo filho, traba-
lhava em casa, cuidando dos afazeres domésticos e cui-
dando de sua filha ainda pequena e por isso não podia 
ajudá-lo.
Aquela família, que antes estava feliz, agora se via aflita. 
As contas começaram a chegar e a reserva financeira co-
meçou a diminuir, muitas coisas do bebê que logo che-
garia, ainda não haviam sido compradas e a filha mais 
velha, ainda que pequena, estava crescendo e perdendo 
suas roupas! 
O pai desesperado tentava de várias formas trazer recur-
sos para dentro de casa, mas o que ele conseguia não 
era suficiente para as necessidades daquela família. A 
esposa, que antes era sorridente e pacífica, começou a 
ficar irritada e preocupada com a chegado de seu filho. 
E como se não bastasse, o carro da família havia sido 
roubado! 
A relação do casal começou a sucumbir, o lar que antes 
era de paz, agora só havia discussões sobre finanças e a 
esposa grávida e sensível só sabia chorar.
Meses se passaram e aquela família se tornou como 
muitas outras, um marido aflito e estressado que a todo 
custo lutava pelo sustento da casa, uma esposa nervo-
sa que reclamava de qualquer coisa e uma criança triste 
que buscava a atenção dos pais e não encontrava. 

A esposa já no final da gestação olhou para sua vida e 
desanimada lembrou da época em que ansiava pelo 
novo ano. E em meio aos seus pensamentos começou 
a sentir as contrações do trabalho de parto e seu ma-
rido a leva para o hospital. Chegando lá, uma tragédia 
aconteceria! O bebê tão aguardado pela família morre 
durante o parto. A família estava desolada, tudo estava 
dando errado! 
E diante de todos aqueles problemas aquela família se 
via com duas opções, a primeira seria se permitirem ruir 
até não sobrar mais nada e a segunda seria ter esperan-
ça e se moverem em direção a ela. 
Tudo estava dando errado e eles não entendiam o por-
quê, mas eles sabiam que tudo o que acontecia era por 
um propósito, então eles escolheram viver pela espe-
rança de dias melhores.
O casal que antes brigavam por qualquer coisa, agora 
estava mais unido do que nunca, a dor da perda de seu 
segundo filho mostrou o quanto a vida é simples e pas-
sageira, não valia a pena brigar por motivos tão peque-
nos. 
Como pais da pequena menina, passaram a amá-la e 
dar a devida atenção e o valor que ela precisava. 
O marido viu em seus dias aflito e no desligamento da 
empresa a oportunidade de abrir o seu próprio negócio 
e a esposa começou a ajudá-lo investindo o seu tempo 
no empreendimento deles. O casal viu na perda de seu 
carro o livramento pela vida deles, somente o carro ha-
via sido levado, a vida deles não. 
A gratidão pelo o que eles ainda tinham trouxe esperan-
ça para aquele lar e aquela família estava mais feliz do 
que antes porque viram diante dos problemas a possibi-
lidade de fazer algo novo e diante da morte a oportuni-
dade de valorizar a vida. 
A família que antes era feliz para si mesma encontrou 
um propósito maior e passaram juntos a ajudar outras 
famílias a enfrentarem as fases difíceis e a serem gratas 
pelo que elas tinham e assim serem felizes.
De família para família desejo que você encontre moti-
vação e esperança diante dos seus problemas e ao invés 
de escolher desistir você escolha usar a sua história para 
trazer esperança para outras pessoas.

Peças necessárias
Vitória Savioli 

Fernanda Lopes
@soufernanda.lopes

De família para família

Não desista, ainda há esperança!
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Estamos no outono ou no inverno? Essa é a grande dúvida que 
surgiu nesta semana, após a frente fria que chegou em todo Sul e 
Sudeste do Brasil. 

Mas a questão a ser analisada aqui, é se você tem as peças chaves 
para não ser pega de surpresa. 
Peças coringas em seu closet é essencial para um guarda roupa 
inteligente. Mas, essa semana já comprovou que não basta ape-
nas investir em peças leves e fresquinhas, o frio uma hora chega 
e vem com tudo.
Nossa dica é: invista também em sobretudos ou jaquetas jeans 
e até mesmo em casacos, mas sem deixar de lado aquela peça 
“menor”, quentinha, confortável e elegante. 

E claro, que na @lojapaulasavioli você encontra o melhor de to-
das as estações e com ótimos preços!
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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
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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:

ADEMILSON PANDOLFI e ELISANGELA 
FLORENTINO DE ANDRADE. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, vendedor, divorciado, 
nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 16 de 
setembro de 1973, residente e domiciliado na 
Alameda Nicola Massuci, Nº 606, Estância 
das Flores, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ 
PANDOLFI e de JANDYRA DE OLIVEIRA 
PANDOLFI. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, solteira, nascida em SANTA CECÍLIA 
DO PAVÃO, PR, no dia 16 de julho de 1982, 
residente e domiciliada na Alameda Nicola 
Massuci, Nº 606, Estância das Flores, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de IZIDIO MANOEL 
DE ANDRADE e de OLINDA PEDRO DE 
ANDRADE. 

TIAGO CORREIA DEMETINO e ILMARA 
RODRIGUES DA SILVA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, auxiliar de logística, solteiro, 
nascido em ITAPIRA, SP, no dia 01 de mar-
ço de 1997, residente e domiciliado na Rua 
Nelson Righi, Nº 159, Residencial Parque 
dos Ipês, JAGUARIÚNA, SP, filho de MA-
RINHO DOS SANTOS DEMETINO e de 
MÉRCIA CORREIA DO NASCIMENTO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, garçom, sol-
teira, nascida em DOM PEDRO, MA, no dia 
27 de junho de 1992, residente e domicilia-
da na Rua Nelson Righi, Nº 159, Residencial 
Parque dos Ipês, JAGUARIÚNA, SP, filha de  
e de ANTONIA RODRIGUES DA SILVA. 

JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA SILVA e 
ADA MAILLE RODRIGUES. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, auxiliar de produção 
aposentado, divorciado, nascido em ARARI, 
MA, no dia 26 de dezembro de 1973, residen-
te e domiciliado na Rua Fracheta, Nº 240, Vila 
Miguel Martini, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
RAIMUNDO SOUSA DA SILVA e de MA-
RIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, professora, 
solteira, nascida em ARARI, MA, no dia 24 
de outubro de 1991, residente e domiciliada 
na Rua Fracheta, Nº 240, Vila Miguel Marti-
ni, JAGUARIÚNA, SP, filha de ARISTIDES 
SILVA RODRIGUES e de EDINETE DA 
PAIXÃO RODRIGUES. 

MATHEUS MARQUES BEZERRA DA 

SILVA e GIOVANA ESTIVALI DOS SAN-
TOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, pin-
tor, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, 
no dia 29 de novembro de 1999, residente 
e domiciliado na Rua Sérgio Fornos, Nº 66, 
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 
e de ZENIRA MARIA BEZERRA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, atendente, solteira, 
nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 22 de 
abril de 2001, residente e domiciliada na Rua 
Sérgio Fornos, Nº 66, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de FERNANDES 
JOSÉ DOS SANTOS e de JULIANA ESTI-
VALI DOS SANTOS. 

LUÍS OTÁVIO MATHEUS e LUANA SIL-
VA BRANDÃO LOPES. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, operador de produção, solteiro, 
nascido em AMPARO, SP, no dia 15 de julho 
de 2002, residente e domiciliado na Rua José 
Teodoro Alvarenga, Nº 122, Vila São José, 
PEDREIRA, SP, filho de PAULO APARE-
CIDO MATHEUS e de MARA CRISTIANA 
NERY MATHEUS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, desenvolvedora de sistemas, sol-
teira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 30 
de janeiro de 2003, residente e domiciliada na 
Av. Januário Eliseu de Navarro, Nº 508, Nova 
Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de PE-
DRO BRANDÃO LOPES FILHO e de LU-
ZIA FERREIRA DA SILVA. 

JOÃO DA CONCEIÇÃO PINTO e JOZÉ-
LIA PINTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
soldador, solteiro, nascido em TERESINA, 
PI, no dia 10 de outubro de 1987, residen-
te e domiciliado na Rua Gusmão, Nº 150, 
Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOSÉ DE RIBAMAR MATOS PINTO e 
de RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
produção, solteira, nascida em COROATÁ, 
MA, no dia 15 de agosto de 1980, residente 
e domiciliada na Rua Gusmão, Nº 150, Nova 
Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de MA-
NOEL RODRIGUES PINTO e de ROSA 
MARIA DA CONCEIÇÃO. 

EUDES DA SILVA BERNARDO e LUCIA-
NA DE LIMA DOS SANTOS. Ele, de nacio-

nalidade Brasileira, pedreiro, solteiro, nascido 
em CODÓ, MA, no dia 03 de agosto de 1983, 
residente e domiciliado na Rua José Alves 
Guedes, Nº 444, centro, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de LUIS GONZAGA DA SILVA BER-
NARDO e de MARIA DALVA ALVES DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do 
lar, solteira, nascida em PIRAPEMAS, MA, 
no dia 05 de julho de 1983, residente e do-
miciliada na Rua José Alves Guedes, Nº 444, 
centro, JAGUARIÚNA, SP, filha de RAI-
MUNDO NONATO BRAGA DOS SANTOS 
e de ANA MARIA DE LIMA DOS SANTOS. 

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA e TIA-
NE AGRISEA DO AMARAL. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, líder de logística, divor-
ciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 
19 de janeiro de 1985, residente e domiciliado 
na Rua Renato Abrucez, Nº 720, Vila Prima-
vera, JAGUARIÚNA, SP, filho de VICENTE 
JOSÉ DE SOUZA e de MARIA RIBEIRO 
DE SOUZA. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, líder de produção, divorciada, nascida em 
JAÍBA, MG, no dia 06 de novembro de 1990, 
residente e domiciliada na Rua Renato Abru-
cez, Nº 720, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de IZAIAS RIBEIRO DO AMARAL 
e de ALDENÍZIA SANTOS DE JESUS. 

CAIO DE SÁ LOPES e AMANDA SODRÉ 
BIOTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
engenheiro de sistemas, solteiro, nascido em 
SALVADOR, BA, no dia 03 de outubro de 
1993, residente e domiciliado na Rua Dona 
Maria José, Nº 80, Nova Jaguariúna, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de JOSÉ RAFAEL NASCI-
MENTO LOPES e de SANDRA PAIVA DE 
SÁ LOPES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
farmacêutica, solteira, nascida em SUZANO, 
SP, no dia 12 de julho de 1992, residente e 
domiciliada na Rua Dona Maria José, Nº 80, 
Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
EDSON ROBERTO DE JESUS BIOTO e de 
ANA CRISTINA SODRÉ BIOTO. 

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

JAGUARIÚNA, 19 de maio de 2022.


