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Aumentar a produtividade e 
qualidade dos produtos sem am-
pliar custos nem o consumo de 
recursos, como água e energia. 
As soluções para esse e outros 
desafios impostos ao setor hor-

tifrutícola do Brasil vão estar 
à disposição dos produtores de 
flores, frutas e hortaliças, du-
rante a 27ª HORTITEC - Expo-
sição Técnica de Horticultura, 
Cultivo Protegido e Culturas 

Intensivas. Reconhecida como a 
mais importante mostra de HF 
na América Latina, a Hortitec 
acontece de 22 a 24 de junho, no 
Parque de Exposições da Expo-
flora, em Holambra.     Página 9

Duas pessoas ficaram feri-
das após uma colisão entre duas 
motos na noite de quinta-feira, 
16, em Pedreira. O acidente foi 

registrado por uma câmera de 
segurança no bairro Jardim San-
ta Clara. 

Página 9

A Petrobras anunciou nesta 
sexta-feira, 17, novas altas nos 
preços da gasolina e do diesel 
vendidos às distribuidoras, váli-

do a partir deste sábado, 18. O 
diesel não era reajustado desde 
10 de maio - há 39 dias. Já a úl-
tima alta no preço da gasolina 

havia sido em 11 de março - há 
99 dias. Os preços do GLP não 
serão alterados.

Com o reajuste, o preço mé-

dio de venda de gasolina da Pe-
trobras para as distribuidoras 
passa de R$3,86 para R$4,06 
por litro (alta de 5,18%). Para o 

diesel, preço médio de venda da 
Petrobras para as distribuidoras 
passa de R$4,91 para R$5,61 por 
litro (alta de 14,26%).  Página 4

Litro da gasolina vendida às 
distribuidoras passa de R$3,86 para 
R$4,06. Para o diesel, preço médio sobe 
de R$4,91 para R$5,61 por litro

Os ingressos variam de R$ 50,00/inteira a R$25,00/estudantes e terceira idade

Vítimas foram socorridas a um pronto-socorro da cidade

Hortitec abre as portas e 
espera atrair 30 mil visitantes

Colisão entre motos deixa duas 
pessoas feridas em Pedreira

Uso de máscaras em escolas das redes 
pública e privada volta ser obrigatório 
em Jaguariúna

Buenópolis FC substitui gramado do 
Estádio Leonardo Frare com investimento 
estimado em 120 mil reais

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Evento realizado na noite de quinta-feira, 09

DIVULGAÇÃO 

Petrobras 
reajusta preços 
dos combustíveis: 
gasolina sobe 
5,18%; alta do 
diesel é de 14,26%

Página 15Página 5
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Na quarta-feira, 15, a Câmara dos 
Deputados concluiu a votação do Proje-
to de Lei Complementar (PLP) 18/2022, 
que limita a aplicação de alíquota do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, 
fixando-a no patamar máximo de 17% a 
18%, abaixo dos valores atuais aplica-
dos pelos estados.

A medida tem o objetivo de reduzir 
o preço dos combustíveis para o consu-
midor, mas os aumentos da Petrobras 
podem anular os efeitos dessa desonera-
ção. O texto aguarda sanção presidencial 
para entrar em vigor. 

Em contrapartida, entrou em vigor 
hoje, 18, o novo reajuste de 5,2% no pre-
ço da gasolina e de 14,2% no preço do 
diesel. Esses valores não devem atingir o 
bolso do consumidor apenas nos postos 
de gasolina, mas também nos supermer-
cados, compras on-line, transporte pú-
blico e alternativo entre outros.

Agora o que resta ao brasileiro, é dar 
mais um jeitinho e lidar com a situação, 
pois, não importa as adversidades, o 
povo luta e conquista. Mas, não é sobre a 
luta e conquista de cada um, e sim sobre 
os impostos exorbitantes que precisam 
ser pagos.
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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*

Havia terreno ocioso na es-
quina da Rua Alfredo Bueno 
com José Alves Guedes. Era to-
talmente irregular, acidentado, 
coberto por cupins e touceiras 
de capim barba de bode. Pas-
sávamos entre ambos serpente-
ando para subir a um campinho 
de futebol  improvisado, hoje 
ocupado pela EMEI Oscar  de 
Almeida. Houve terraplenagem 
nele e ali se construiu a sede da 
Prefeitura Municipal de Jagua-
riúna. Este foi o terceiro prédio 
que abrigou o Paço Municipal. 
Foi construído oficialmente 
com esta finalidade por volta 
de 1960, pelo então segundo 
Prefeito Adone Bonetti, 1959-
1962. Ao longo dos anos e ad-
ministrações, o imóvel sofreu 
várias intervenções internas e 
ampliações para adaptar-se às 

necessidades de cada gestão, à 
medida em que a cidade crescia 
e os trabalhos aumentavam. A 
sua fachada sempre permane-
ceu  fiel ao período histórico 
de sua construção. A munici-
palidade assustou-se, quando, 
em 2009, surgiu, de repente 
uma alta muralha de concreto, 
destruindo parte do jardim com 
palmeiras bonitas, escadarias  
da  frente do prédio e o requin-
tado Gabinete do Prefeito. Este 
foi elegante salão reconstruído 
com arte, na gestão do Pre-
feito Prof. Antônio Maurício 
Hossri (1997-2000),no ano de 
1997,  pelo engenheiro  Míl-
ton R.Souto .Bonel.  Original-
mente, nesta ala, havia sido 
a Câmara Municipal. Muitas 
pessoas procuraram a Casa da 
Memória a fim de reivindicar a 

preservação das linhas arquite-
tônicas dos anos 60. Desejavam 
intensamente a manutenção da 
arquitetura da época, pois, nes-
se Paço Municipal, há mais de 
meio século, registram-se  as 
administrações, enquanto a 
municipalidade, também atra-
vés dele, tece a sua história, a 
sua cidadania. É um marco da 
memória de Jaguariúna. “Per-
der a memória de nosso passa-
do é perder a nossa identidade.” 
“Um povo sem memória é um 
povo sem passado e sem fu-
turo.” O lamento do povo foi 
altamente significativo, pois 
demonstrou que o moroso pro-
cesso de conscientização sobre 
a necessidade de preservação 
do Patrimônio Histórico já ha-
via se firmado entre nós. Assim 
aconteciam  sorrateiras demo-

lições de prédios antigos  com 
características arquitetônicas 
singulares, nestes últimos anos, 
antes dos poderes Executivo e 
Legislativo aprovarem a legisla-
ção reivindicada pelo Conselho 
Municipal de Defesa do Patri-
mônio Histórico ( CONPHA-
AJ) que tem o Poder Judiciário 
em sua retaguarda, conforme 
orienta a Constituição Brasilei-
ra. Embora houvesse consoli-
dado o prejuízo estético, nesta 
mesma administração, o Exmo. 
Prefeito Municipal determinou 
a derrubada daquela muralha, 
a construção de rampas para 
os deficientes físicos e reposi-
ção de novas salas funcionais 
de atendimento público. Assim 
segue o Departamento de Pa-
trimônio Histórico   da Secre-
taria Municipal de Turismo e 

Cultura, junto ao citado conse-
lho, ouvindo suas  aspirações,  
coordenando suas ações,sem-
pre   procurando auscultar  os 
ecos  da caixa de ressonância 
da opinião pública, realizando 
muito nestes anos, apesar das 
inéditas dificuldades de um ano 
atípico. Há inúmeros projetos 
maravilhosos nesta área e uma 
vez que se faz possível sonhar, 
sonhemos juntos mais sonhos, 
para que se tornem realidade. 
Quem sabe um dia será possí-
vel repor ambas as escadarias 
originais, as palmeiras, e uma 
rampa com arte. Nossos arqui-
tetos e engenheiros dispõem de 
vara de condão!.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

A  construção do prédio 
da prefeitura municipal- 1960

João Rodrigues*

O Líder precisa estar atento 
ao que está ocorrendo no mer-
cado pois através de um pro-
blema, ou uma dor, ele pode 
ter ideias, sugestões, soluções 
e com isto amenizar ou tentar 
resolver esta dor, vejam o que 
diz o mercado: “de acordo com 
os dados do Indeed, o cargo 
mais difícil de preencher é o de 
Development Operations Engi-
neer (o chamado DevOps En-
gineer), em que 59% das vagas 
ficam abertas por mais de 60 
dias na plataforma. Engenhei-
ro de software, desenvolvedor 
java e desenvolvedor back-end 
também figuram na lista, com 
49%, 46% e 45% de vagas não 
preenchidas respectivamente”, 
fonte: g1.globo.com/trabalho-
-e-carreira/. Em outro portal de 
tecnologia em Julho/2021, pre-
via-se uma carência de 408 mil 
vagas na área de TI até 2022, 
com isto, as perdas acumuladas 
entre 2010 e 2020 já alcança-
vam os R$ 167 bilhões, segun-
do a Softex, uma organização 
social voltada ao fomento da 

área de TI, fonte: Canaltech.
com.br. Segundo a Brasscom 
(Associação das Empresas de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação e de Tecnologias 
Digitais), no setor de TI, 530 
mil vagas de trabalho criadas 
no Brasil até 2025 não serão 
preenchidas.

Então de acordo com es-
tes dados do mercado de TI e 
o consequente aumento por 
tecnologia a que as empresas 
foram submetidas nesta pande-
mia do COVID 19, é necessário 
a presença do Líder Tecnológi-
co, para que se possa ajudar na 
organização e capacitação des-
tes profissionais que o mercado 
tanto aguarda.

A Associação Comercial e 
Industrial de Jaguariúna, vai dar 
a sua contribuição  lançando o 
JAGUARIÚNA TECH, onde 
através de parcerias vai se permi-
tir a formação deste profissional 
de forma EAD e gratuitamente 
financeiramente, oportunizando 
as pessoas de Jaguariúna que se 
capacitem em mais de 190 cur-

sos que terão avaliações e medi-
ram o seu nível de aprendizado, 
desta forma o profissional capa-
citado poderá ter a oportunidade 
do tão sonhado emprego, bem 
como melhorar o seu currículo 
e galgar melhoria profissional 
nesta área que como mostram 
os estudos acima esta super pro-
missora.

A ACI JAGUARIÚNA, quer 
contribuir para que o mercado 
de TI em especial nossas em-
presas, tenham mão de obra 
qualificada e de alto nível, re-
sultando numa melhora de pro-
dutividade e de uma rentabili-
dade maior.

Hoje independente do por-
te da empresa o  programador/
desenvolvedor/developer/dev 
como muitos chamam é super 
necessário, pois através dele é 
que a gestão dos negócios é fei-
ta, bem como ele possibilita le-
var de forma clara, prática e ob-
jetiva a comunicação para toda 
a cadeia de relacionamento da 
empresa, e claro ao elo princi-
pal que é o CLIENTE.

O mercado está carente des-
te profissional, por isto surgem 
alternativas de contratação 
muito interessantes como o de 
freelancer, trabalho comparti-
lhado, home office, CLT, MEI, 
e tantas outras formas de con-
tratação existentes com rendi-
mentos salariais muitas vezes 
acima da média do  mercado.

A Tecnologia hoje presente 
vai lhe proporcionar participar 
de comunidades, boot camps, 
processos de aceleração no seu 
desenvolvimento, além de estar 
conectado com grandes players 
do mercado, em Jaguariúna es-
pecificamente criaremos uma 
rede para que  empresas pos-
sam tomar conhecimento des-
te capital humano que está se 
capacitando e que poderá estar 
em breve numa de nossas em-
presas, não sendo necessário a 
contratação de mão de obra de 
outras cidades.

O Líder Tecnológico terá 
que ser capaz de fazer chegar 
sua comunicação junto a estes 
profissionais que desejam se ca-

pacitar, estimulá-los nesta trilha 
de aprendizagem, bem como 
informar as empresas de nosso 
município que este movimento 
está ocorrendo na cidade. 

O “Juntos Somos Fortes” 
cada vez mais se fortalece ge-
rando enorme benefícios a to-
dos. No dia a dia de nossas 
empresas a rotina operacional é 
alucinante, por isto é importan-
te que lideranças diferenciadas 
tragam ao empresariado solu-
ções inovadoras e criativas que 
resolvam seus problemas.

A tecnologia veio para ficar 
em nossas vidas e ela tem um 
ritmo alucinante de evolução, 
por isto não deixe para depois 
para se capacitar, pois como diz 
a música de Geraldo Vandré: 
“Quem sabe faz a hora, não es-
pera acontecer..”

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de 

Negócios – Empreendedor do 
Bem

O líder tecnológico
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Destaque
IVAIR OLIVEIRA

Petrobras reajusta preços dos combustíveis: 
gasolina sobe 5,18%; alta do diesel é de 14,26%
Litro da gasolina vendida às distribuidoras passa de R$3,86 para 
R$4,06. Para o diesel, preço médio sobe de R$4,91 para R$5,61 por litro

A Petrobras anunciou 
nesta sexta-feira, 17, novas 
altas nos preços da gaso-
lina e do diesel vendidos 
às distribuidoras, válido a 
partir deste sábado, 18. O 
diesel não era reajustado 
desde 10 de maio - há 39 
dias. Já a última alta no 
preço da gasolina havia 
sido em 11 de março - há 
99 dias. Os preços do GLP 
não serão alterados.

Com o reajuste, o pre-
ço médio de venda de ga-
solina da Petrobras para 
as distribuidoras passa de 
R$3,86 para R$4,06 por 
litro (alta de 5,18%). Para 
o diesel, preço médio de 
venda da Petrobras para 
as distribuidoras passa de 
R$4,91 para R$5,61 por li-
tro (alta de 14,26%).

A alta foi tema de dis-
cussão em reunião extra-
ordinária do Conselho de 
Administração da Petro-
bras na véspera. Durante 
a reunião, segundo blog 
do Valdo Cruz, os conse-
lheiros ligados ao governo 
tentaram convencer a em-
presa a segurar o aumento, 
porém, a diretoria relatou 

o teor das conversas re-
alizadas com o governo 
nos últimos dias, quan-
do a equipe do presidente 
Jair Bolsonaro não aceitou 
conceder um subsídio para 
a estatal e para importa-
dores privados trazerem o 
diesel mais caro no exte-
rior e vendê-lo no Brasil 
com um valor mais baixo.

Justificativa
Na nota em que anuncia 

o reajuste, a Petrobras afir-
ma que o mercado global 
de energia está atualmente 
em “situação desafiadora”, 
por conta da recuperação 
da economia mundial e a 
guerra na Ucrânia.

A estatal aponta, ain-
da, que “é sensível ao mo-
mento em que o Brasil e o 
mundo estão enfrentando 
e compreende os reflexos 
que os preços dos com-
bustíveis têm na vida dos 
cidadãos”, e que tem bus-
cado equilibrar seus pre-
ços com o mercado global, 
sem o repasse imediato da 
volatilidade dos preços ex-
ternos e do câmbio.

“Não obstante, quando 

há uma mudança estrutu-
ral no patamar de preços 
globais, é necessário que a 
Petrobras busque a conver-
gência com os preços de 
mercado”, diz a nota, que 
sugere que, de outra for-
ma, poderia haver risco de 
desabastecimento interno.

Preço nas bombas
Vale lembrar que o va-

lor final dos preços dos 
combustíveis nas bombas 
depende também de im-
postos e das margens de 
lucro de distribuidores e 
revendedores.

Segundo a ANP, o pre-
ço médio da gasolina no 
país ficou em R$7,247 

na semana encerrada no 
dia 11. Já o do diesel, em 
R$6,886.

Medidas
O Congresso aprovou 

esta semana o projeto que 
limita a alíquota do Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre combustí-
veis, energia, gás natural, 
comunicações e transpor-
tes coletivos. A medida é 
uma das tentativas do go-
verno federal para reduzir 
o preço dos combustíveis 
em ano eleitoral. Para en-
trar em vigor, ela agora 
depende da sanção presi-
dencial.

DIVULGAÇÃO Você já deve ter percebido: no Brasil, transporte de 
carga é quase sinônimo de caminhão e rodovia. A 
maior parte dos produtos que consumimos chega 
até a nossa mesa trazida por veículos pesados, 
movidos a diesel. 
Bom, se é assim, já dá para imaginar o que acontece 
quando o preço do combustível dispara, certo? 
Fica mais caro movimentar os produtos e isso 
afeta o preço que é praticado pelo comércio para o 
consumidor final. 
Nem os alimentos básicos costumam escapar. 
É o caso de frutas, verduras e até os pães, que 
são afetados pelo preço do trigo. Não é à toa que 
muita gente tem se assustado ao fazer feira ou 
supermercado.

PASSAGEM MAIS CARA NO TRANSPORTE 
PÚBLICO E ALTERNATIVO
Outro serviço que deve ser impactado é o 
transporte público. Como a passagem de ônibus 
é reajustada anualmente e leva em conta o preço 
dos combustíveis na formação de preço, é bastante 
provável que a tarifa seja impactada pelo cenário 
atual. 
Da mesma forma, os táxis e serviços de carona 
compartilhada por aplicativos eventualmente 
precisam ajustar a política de preço para acomodar 
a alta na gasolina. Caso contrário, as corridas ficam 
inviáveis ou pouco atrativas para os motoristas. 
O presidente da Associação dos Motoristas de 
Aplicativos de São Paulo (Amasp), Eduardo Lima, 
chegou a declarar ao Estadão que cerca de 25% 
dos prestadores deste serviço poderiam abandonar 
a atividade se nada fosse feito para compensar o 
aumento de custos. 

Impacto no valor dos alimentos 

SUCESSÃO FAMILIAR RURAL

CONTRATOS RURAIS

IMOBILIÁRIO RURAL

CRÉDITO RURAL

PREVIDÊNCIA RURAL

VENHA NOS VISITAR!!!

Tchau e Obrigado!
Tchau e Obrigado!CAIUS GODOY (DR. DA ROÇA)

19 99215-4852
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Jaguariúna

Uso de máscaras em escolas das redes 
pública e privada volta ser obrigatório 

138 novas 
carteiras de 
trabalho são 
assinadas em abril

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

A Secretaria de Saúde segue o monitoramento da evolução da pandemia da Covid-19 no município

A Prefeitura de Jagua-
riúna tornou obrigatório 
o uso de máscaras em es-
colas das redes pública e 
privada de ensino do mu-
nicípio. A determinação 
consta do Decreto Munici-
pal nº 4.436, publicado na 
edição da Imprensa Oficial 
de sexta-feira, 10, e já está 
em vigor. 

Segundo o decreto, a 
medida de prevenção se 
justifica pelo “aumento de 
novos casos de Covid-19 
nas últimas semanas no 
Município de Jaguariú-
na” e pela “necessidade de 
adoção de novas medidas 
de prevenção com o fito 
de coibir a proliferação do 
contágio pela Covid-19”, 
além de levar em conta re-
comendação da Secretaria 
Municipal de Saúde e da 
equipe técnica da Vigilân-
cia Epidemiológica.

Ainda de acordo com 
o decreto municipal, “a 
Secretaria Municipal de 
Saúde manterá o monito-
ramento da evolução da 

Jaguariúna criou 138 
vagas de trabalho com 
carteira assinada no 
mês de abril. Os dados 
foram divulgados pelo 
Novo Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados (Caged), 
do Ministério da Econo-
mia. Com o resultado, a 
cidade soma um total de 
277 novas vagas criadas 
neste ano.

O número de empre-
gos gerados em abril 
corresponde a pratica-
mente o mesmo número 
registrado na somatória 
dos três primeiros me-
ses do ano, o que indi-

ca um crescimento mais 
robusto no mercado de 
trabalho a partir do se-
gundo trimestre.   

Foram registradas em 
abril 1.296 admissões e 
1.158 demissões, ainda 
segundo o Caged. 

De acordo com a 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e 
Social de Jaguariúna, 
os números confirmam 
uma retomada progres-
siva da economia local, 
com o avanço da vaci-
nação contra a Covid-19 
e a flexibilização das re-
gras de distanciamento 
social.

DIVULGAÇÃO

Uso de máscaras evita a disseminação da Covid-19

pandemia da Covid-19 no 
Município de Jaguariúna, 
por meio de análises epi-

demiológicas, podendo 
elaborar novas recomen-
dações a qualquer tempo, 

considerando as diretrizes 
emanadas pelas demais 
autoridades de saúde”.
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Morungaba

Solenidade marca lançamento 
do programa do Sesi “Atleta do Futuro”

bol, Basquete e Handbol. 
A diretora do Centro de 
Atividades do SESI Ale-
xandra Salomão Miamoto 
explicou que, em princí-
pio, serão atendidas entre 
200 a 300 crianças, mas a 
intenção é ampliar o aten-
dimento. “É importante 

que toda cidade dê impor-
tância à qualidade de vida, 
como Morungaba está 
dando ao ter assinado este 
convênio. Mais do que 
formar atletas profissio-
nais, a ideia do programa 
é principalmente levar 
aos participantes os va-

lores humanos que o es-
porte pode trazer - como 
amizade, parceria, regras 
e disciplina, por exemplo. 
Os municípios que assi-
naram este convênio real-
mente estão preocupados 
em levar estes valores a 
sua população”, comen-

tou. A diretora Alexan-
dra também agradeceu 
as empresas madrinhas e 
reforçou que seus repre-
sentantes entenderam a 
importância da responsa-
bilidade social do progra-
ma ao incentivar e valo-
rizar a comunidade local.

Evento faz parte da programação de aniversário de 134 anos do município

Solenidade reuniu diversas autoridades 

A Prefeitura da Estân-
cia Climática de Morunga-
ba realizou uma solenidade 
para o lançamento do pro-
grama esportivo “Atleta do 
Futuro” em parceria com 
o Sesi São Paulo, no Gi-
násio Municipal “Luis Se-
raphim”. A solenidade fez 
parte da programação de 
aniversário de 134 anos do 
município – que prossegue 
até o início do próximo mês 
- e contou com a presença 
dos estudantes da rede mu-
nicipal, autoridades e re-
presentantes do Sesi e das 
empresas locais patrocina-
doras do programa.  

O programa “Atleta do 
Futuro” terá ações volta-
das a crianças e jovens de 
6 a 14 anos, alunos das 
escolas da rede pública do 
município. A proposta é 
contribuir para a garantia 
do direito de acesso ao es-
porte de qualidade a partir 
da metodologia elaborada 
pelo Sesi-SP, que alinha 
o esporte ao desenvolvi-
mento integral de seus 
participantes. 

O convênio do pro-
grama Atleta do Futuro 

foi assinado pelo prefei-
to da Estância Climática 
de Morungaba Marco An-
tonio de Oliveira e pelo 
então presidente do Sesi, 
Paulo Skaf, no final de no-
vembro do ano passado, 
em Jundiaí. 

Em seu pronunciamen-
to durante a solenidade, 
o prefeito falou da im-
portância das atividades 
do projeto, incentivou os 
estudantes presentes para 
que participem e agrade-
ceu às empresas patroci-
nadoras: o Hotel Fazenda 
Villa Gade e a empresa 
Maliber. “Agradecemos 
às empresas parceiras por 
acreditarem neste projeto 
de grande relevância para 
a cidade. Nossos agra-
decimentos também aos 
professores que terão a 
grande missão de colocar 
este projeto na prática jun-
to aos alunos que poderão 
participar em um dos dois 
núcleos de atuação: no 
Ginásio de Esportes e no 
Parque das Estâncias”, ex-
plica o prefeito.  

O programa conta com 
aulas de Futsal, Volei-

DIVULGAÇÃO
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Engenheiro Coelho

Taça EPTV: Engenheiro Coelho disputa 
vaga na final contra Louveira
Durante toda 
a partida, a 
torcida fez 
a diferença, 
gritando, 
torcendo e 
apoiando o 
time da cidade

Depois de mais uma vi-
tória na Taça EPTV Cam-
pinas de Futsal, Engenheiro 
Coelho disputa uma vaga 
na final da competição con-
tra Louveira. O jogo vai ser 
disputado na segunda-feira, 
20. porém, a organização da 
competição ainda não defi-
niu o local do jogo. A outra 
semifinal acontece entre Ira-
cemápolis e Indaiatuba.

Na noite de segunda-fei-
ra, 13, o Ginásio Poliespor-
tivo Gov. Mário Covas, ficou 
lotado, para receber a equipe 
da casa, em jogo das quar-
tas de final contra o time de 
Paulínia. O time do sub-17, 
das escolinhas de futebol 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, fez o jogo 
preliminar. Em seguida, foi a 
vez do jogo principal.

DIVULGAÇÃO

O jogo teve um início 
tenso, com Paulínia marcan-
do o primeiro gol. Logo em 
seguida, o jogador Renan 

Santos, conseguiu empa-
tar. Daniel Dias marcou o 
segundo, aos 15min e Re-
nan marcou, novamente, ao 

16min, deixando o placar 
em 3 a 1 no fim do primeiro 
tempo.

No início do segundo 

tempo, Paulínia voltou a 
marcar, deixando o jogo ten-
so novamente. Porém, aos 
15min do segundo tempo, 

Daniel marcou o quarto gol 
e aos 19min, Renan Antônio 
fechou a partida, marcando 
o quinto gol.
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Hortitec abre as portas e espera atrair 30 mil visitantes

Operação Estiagem tem início

Colisão entre motos deixa 
duas pessoas feridas

 Holambra

Aumentar a produtivi-
dade e qualidade dos pro-
dutos sem ampliar custos 
nem o consumo de recur-
sos, como água e energia. 
As soluções para esse e 
outros desafios impostos 
ao setor hortifrutícola do 
Brasil vão estar à dispo-
sição dos produtores de 
flores, frutas e hortaliças, 
durante a 27ª HORTITEC 
- Exposição Técnica de 
Horticultura, Cultivo Pro-
tegido e Culturas Intensi-
vas. Reconhecida como a 
mais importante mostra de 
HF na América Latina, a 
Hortitec acontece de 22 a 
24 de junho, no Parque de 
Exposições da Expoflora, 

em Holambra. 
A edição 2022 que 

chega três anos depois da 
mais recente, ocorrida em 
2019, devido a pandemia 
de Covid-19, reunirá 470 
empresas expositoras do 
Brasil e do Exterior e es-
pera receber mais de 30 
mil visitantes. Nos cerca 
de 30 mil m² da exposição, 
produtores de hortaliças, 
flores, frutas, florestais, 
mudas, empresas e pres-
tadores de serviços encon-
trarão os mais importantes 
fornecedores de estufas, 
máquinas, equipamentos 
e insumos diversos, as tec-
nologias mais inovadoras 
em produtos e serviços e 

muita possibilidade de atu-
alizar contatos, analisar o 
mercado, trocar informa-
ções, se capacitar, realizar 
e programar negócios em 
curto médio e longo prazo.   

Em meio às soluções 
de climatização e refrige-
ração, estufas para cultivo 
protegido, ferramentas, 
fertilizantes, mudas e subs-
tratos, os visitantes vão 
conhecer novidades em ir-
rigação e aquecedores, em 
insumos, sementes e telas, 
em plásticos, embalagens, 
vasos e poços artesianos, 
além de muita consultoria 
técnica e informática a ser-
viço do produtor.  

A fim de garantir o perfil 

dos visitantes que é cons-
tituído essencialmente de 
produtores rurais do setor 
de HF, o que é um grande 
diferencial da Hortitec, os 
convites são distribuídos 
aos clientes atuais e poten-
ciais das próprias empre-
sas expositoras, o que aca-
ba por provocar um grande 
networking e fomentar 
muitos negócios.  Porque é 
reconhecida como de total 
interesse dos produtores 
de diferentes culturas do 
setor hortifrutícola e por-
que é o evento mais impor-
tante da América Latina, a 
Hortitec atrai as principais 
empresas nacionais e in-
ternacionais. “A Hortitec 

A Defesa Civil de Am-
paro participou da aber-
tura oficial da Operação 
Estiagem 2022. Neste 
ano, a Operação Estiagem 
acontece até 30 de setem-
bro, em razão do período 

mais seco do ano, marca-
do pela falta de chuvas e 
baixa umidade relativa do 
ar, que contribuem para o 
aumento de focos de in-
cêndio. A Operação Es-
tiagem acompanha a fase 

vermelha (mais crítica) 
da Operação Corta-Fogo, 
que é desenvolvida pela 
Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente, com 
apoio da Defesa Civil do 
Estado e outras institui-

ções ligadas a Secretária 
de Segurança Pública, 
como o Corpo de Bom-
beiros, Polícia Ambiental 
e Comando de Aviação da 
Polícia Militar.

O mapeamento das áre-

as de risco é um instru-
mento fundamental para 
o planejamento das ações 
de prevenção aos desas-
tres, permitindo identificar 
os locais mais suscetíveis 
a deslizamentos de terra, 

inundações e rompimen-
to de barragens. Por meio 
desses estudos, diversos 
entes públicos adotam 
ações que buscam mitigar 
os riscos, alertar a popula-
ção e preservar vidas.

Duas pessoas ficaram 
feridas após uma colisão 
entre duas motos na noi-
te de quinta-feira, 16, em 
Pedreira. O acidente foi 
registrado por uma câme-
ra de segurança no bairro 
Jardim Santa Clara (assis-
ta acima).

A batida aconteceu 
às 20h14 na Rua Geral-
do Oliveira. As imagens 
mostram um motociclis-
ta, acompanhado por uma 
passageira, saindo com o 
veículo, quando é atingido 
por uma outra moto que 
fazia uma ultrapassagem 
na contramão.

Os dois motociclistas e 
a passageira caem dos ve-
ículos e a mulher perma-
nece no chão. conforme 
mostra o vídeo. Desgover-
nada, a moto do homem 
que vinha na contramão 
ainda atinge uma placa de 

O mundo está cada vez mais pola-
rizado. Parece não haver mais cinza. 
Tudo é branco ou preto. Um ou outro, 
não os dois ao mesmo tempo. Assim, 
algumas pessoas parecem estar acelera-
das de mais, enquanto outras estão no 
polo oposto.

Uns parecem ter desacelerado desde 
o início a pandemia, com a consciên-
cia de repensar estratégias, negócios e 
até mesmo a vida. Ao mesmo tempo, 
outros não pausaram nos últimos anos, 
certos de que movimento gera movi-
mento.

Em que momento estamos agora? É 
tempo de acelerar ou desacelerar? De-
pende. Para quem parou, reformulou e 
respirou, é hora de aproveitar esse âni-
mo novo, com ar de reinício e acelerar. 
A economia está reaquecendo, ainda 
que aos trancos e barrancos, mas quem 
é empreendedor no Brasil já está acos-

tumado.
E para quem não parou, a dica é: 

respire! Ninguém aguenta se manter no 
modo acelerado sem tirar uma pausa 
para recuperar o fôlego. Reveja estraté-
gias, repense seu negócio, pese o que é 
bom e deve ser mantido e o que não fez 
sentido e precisa ser mudado ou elimi-
nado.

Pequenos empreendedores raramen-
te se permitem tempo gerencial estra-
tégico. Sem planejamento não há pre-
visibilidade. Sem estratégia, chegamos 
aonde dá. E esse lugar nem sempre é 
onde almejávamos estar. O direciona-
mento estratégico nos torna mais fo-
cados, primeiramente com relação ao 
ponto em que precisamos chegar para 
então alcançarmos o ponto onde dese-
jamos estar. E se não soubermos qual 
o destino que queremos, nos veremos 
obrigados a aceitar aquele que vier.

CONEXÃO
Carolina Pepe,

empresária e escritora

É hora de acelerar ou desacelerar?

 Pedreira

 Amparo 

trânsito metros à frente.
A passageira e um dos 

motociclistas ficaram feri-
dos e foram levados a um 

pronto-socorro da cidade. 
Não há informações sobre 
o estado de saúde das ví-
timas.

Vítimas foram socorridas a um pronto-socorro da cidade

Exposição que acontece em Holambra, de 22 a 24 de junho, é a mais importante do setor de flores, 
frutas e hortaliças. Expectativa é gerar R$200 milhões em negócios

tornou-se um ponto de en-
contro em que há troca de 
ideias, realização de negó-
cios e reuniões setoriais. É, 
portanto, uma grande fonte 

de informações para plane-
jamento das atividades dos 
empresários envolvidos”, 
comenta o Diretor Geral 
da Hortitec, Renato Opitz.

Os ingressos variam de R$ 50,00/inteira a R$25,00/estudantes e terceira idade

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Economia

Dificuldades de crédito 
devido oscilação do score Edilaine Alves

Analista de Crédito e 
Cobrança 
Eip Cred

DIVULGAÇÃO

Score em alta nas pes-
quisas do Google, o que 
instiga a curiosidade do 
Brasileiro sobre o tema? 
No texto da última sema-
na falei sobre como alguns 
indicadores nos mostram 
que o nível de endivida-
mento da população bra-
sileira está alto, mesmo 
quando analisamos pa-
tamares históricos. Mas 
apesar disso ou talvez em 
decorrência disso, que 
a plataforma de pesqui-
sas da Google registrou 
o maior número de bus-
cas sobre score no Brasil. 
O país que é um dos cin-
co países do mundo em 
que pesquisas sobre este 
tema foram registradas em 
maior número e que vem 
enfrentando uma forte cri-
se financeira marcada pela 
inflação vive um momento 
de virada econômica. Por 
um lado, muitas pessoas 
passaram a se recuperar 
economicamente e com 
isso estão buscando se re-
estruturarem financeira-
mente através da quitação 
de dívidas e da retoma-
da do crédito. Por outro 
lado, há aqueles que veem 
seu score diminuir cada 
vez mais à medida que 
as dívidas se prolongam. 

As principais pesquisas 
feitas no país também 
demonstram que grande 
parte da população brasi-
leira ainda desconhece os 
indicativos que medem e 
regem a vida financeira 
de cada um.  A pergun-
ta “O que é Score?” foi a 
mais feita na plataforma 
dentre todos os assun-
tos relacionados ao tema. 

Caso você também não 
saiba, vou buscar lhe ex-
plicar brevemente o que é 
este número que definirá 
se você conseguirá aque-
le novo cartão de crédi-
to ou não. Até mesmo se 
aquele financiamento que 
você está tentando será 
ou não aprovado. O sco-
re é um número gerado 
pelas empresas que ana-

lisam o crédito através do 
seu histórico de pagamen-
to. A mais famosa destas 
sendo a Serasa Experian. 
O seu score muda com o 
passar do tempo, poden-
do aumentar ou diminuir 
de acordo com suas mo-
vimentações recentes e 
histórico de pagamento de 
dívidas assumidas. E as 
empresas que concedem 

financiamento ou cartões 
de crédito buscam estar 
atentas a isso para garan-
tir que você segue quitan-
do seus débitos e assim 
se protegerem de ter al-
gum problema com você. 
Sendo assim tão importan-
te não é realmente de se es-
tranhar que tantas pessoas 
estejam buscando entender 
melhor o que é esse medi-
dor. Muitas pessoas tam-
bém buscaram na internet 
meios de aumentar o score, 
esta é outra grande dúvida 
das pessoas, principal-
mente aquelas que nunca 
tiveram nenhum problema 
com dívidas e ainda assim 
não conseguem crédito. 
No caso delas o empecilho 
é que como essas pessoas 
nunca pagaram nenhu-
ma dívida anteriormente, 
elas também acabam ten-
do dificuldades de serem 
registradas em cadastros 
positivos de bons paga-
dores. Por isso é preciso 
buscar caminhos para ele-
var o seu crédito e assim 
permitir que você alcance 
um crédito cada vez maior. 
Há também o caso de pes-
soas que mesmo após o pa-
gamento de alguma dívida 
seguem enfrentando pro-
blemas para recuperar o seu 

score e vê-lo reestabeleci-
do aos patamares iniciais. 
Um caso desses com o 
qual me deparei recente-
mente foi o de uma clien-
te da minha empresa de 
nome Karina que nos rela-
tou que teve o seu crédito 
negado por anos mesmo 
estando com nome limpo. 
Foi necessária uma soli-
citação junto ao Serasa 
para liberar o score dela 
para que assim recebes-
se a aprovação do crédi-
to para seu apartamento. 
Este é apenas um exemplo 
de muitos que vi ao lon-
go dos anos trabalhando 
com crédito e ferramentas 
do setor financeiro. Histó-
rias como essa são mais 
comuns do que se pensa 
e um dos motivos de me 
sentir tão orgulhosa num 
momento como este em 
que a população brasilei-
ra vem buscando entender 
melhor o que é e como 
funciona o score é ter a 
consciência de que há to-
dos estes anos é isso que 
eu e outros bons profis-
sionais estamos fazendo. 
Permitir que cada dia 
mais pessoas entendam as 
nuances e destravem suas 
vidas financeiras é uma 
realização.
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Precisamos entender o 
que é essa chamada TAC 
(Taxa de Abertura de Cré-
dito), sendo essa referida 
taxa proibida desde o ano 
de 2008.

Bancos cobravam das 
pessoas que contratavam 
algum dos seus produ-
tos, seja relacionada a fi-
nanciamento, como imó-
veis, financiamentos ou 
empréstimos bancários, 
sendo esses valores da 
chamada TAC, cobrados 
mensalmente no contrato 
pactuados entre o banco e 
a pessoa que estava adqui-
rindo determinado produto 
do banco. 

O valor da chamada 
TAC sempre vinha nas 
prestações mensais do 
produto contratado com 
o banco e, em primeiro 
momento a pessoa nem 
percebia, pois era de valor 
pequeno, porém, ao somar 
o valor no ano todo, perce-
bia que era um montante 
considerável. 

Alguns bancos muda-
ram o nome dessa taxa, al-
guns para taxa de cadastro, 
outros para taxa de emis-
são de carnê, que vinha 
embutida no contrato, sen-

do o consumidor onerado 
pela cobrança que estava 
implícita no contrato de 
determinado produto con-
tratado com o banco. 

Com a edição da Súmu-
la 565, do Supremo Tribu-
nal de Justiça, se tornou 
proibido a pactuação des-
sas tarifas, sendo a chama-

da TAC (Taxa de Abertura 
de Crédito) ou a chamada 
TEC (Taxa de Emissão de 
Carnê), sendo esse então, 
nos termos da Súmula aqui 
comentada com validade 
somente até 2008, veja-
mos o que diz: 

Súmula 565, do STJ - 
A pactuação das tarifas de 

abertura de crédito (TAC) 
e de emissão de carnê 
(TEC), ou outra denomi-
nação para o mesmo fato 
gerador, é válida apenas 
nos contratos bancários 
anteriores ao início da 
vigência da Resolução-
-CMN n. 3.518/2007, em 
30/4/2008.

Conforme o texto da 
Súmula, podemos extrair o 
entendimento que essas ta-
xas somente têm validade 
legal até 30/04/2008, fora 
desse período, contratos 
que contenham cobranças 
que levam essas denomi-
nações, são ilegais. ´

Podemos também en-
tender, que cobranças 
dessas naturezas se en-
quadram no nosso Código 
de Defesa e Proteção do 
Consumidor, sendo as-
sim, consideradas nulas 
de pleno direito contratos 
que contém cláusulas com 
esses tipos de cobranças, 
conforme está contido no 
nosso diploma legal con-
sumerista no seu artigo 51, 
inciso IV, do CDC, veja-
mos: 

Art. 51. São nulas de 
pleno direito, entre outras, 
as cláusulas contratuais re-
lativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obri-
gações consideradas iní-
quas, abusivas, que colo-
quem o consumidor em 
desvantagem exagerada, 
ou sejam incompatíveis 
com a boa-fé ou a equi-
dade.

Caso o seu contrato de 
empréstimo ou financia-
mento tenha essas taxas, 
mesmo você não sendo 
cliente do banco, deve 
sim solicitar o estorno 
dos valores e também 
que cessem as cobran-
ças que são provenientes 
dessas taxas. 

Não aceite enrolação 
e nem desculpa do banco 
nesse sentido, pois a lei 
nesse aspecto é clara, ou 
seja, a cobrança é ilegal. 

No caso de resistência e 
negativa do banco de não 
querer devolver os valores, 
não hesite em procurar os 
seus direitos no Procon da 
sua cidade ou na justiça, 
caso o Procon não faça sua 
parte de cobrar uma solu-
ção efetiva do banco. 

Ultimamente não tenho 
visto esses tipos de cobran-
ças dessas taxas em con-
tratos ou empréstimos des-
sa natureza, mas por vias 
das dúvidas, você amigo e 
amiga, está informado que 
é ilegal e deve ser estorna-
dos os valores cobrados, 
por não ter amparo legal 
para essas cobranças. 

Fico por aqui, tenha um 
excelente fim de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

É ilegal a cobrança da chamada  
TAC em contrato bancário

Informativo técnico de Utilidade Pública da AEAAJ, Creasp
junho/2022

Direitos e deveres

Direitos

DIVULGAÇÃO

Histórico da “Lei Kiss”, 
alerta e esclarecimento. 

Em março de 2017 o Pre-
sidente da República san-
cionou a lei 13.425/2017 
que ficou conhecida como 
Lei Kiss (Link da lei Kiss: 
http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei / l13425.
htm).  

Essa Lei, foi uma res-
posta ao trágico incêndio 
que vitimou quase mil pes-
soas, sendo que 242 pes-
soas vieram a falecer, em 
uma casa noturna na cida-
de de Santa Maria (RS), 

segundo fonte https://
www.opovo.com.br/no-
ticias/brasil/2021/12/01/
relembre-o-caso-da-boa-
te-kiss-depois-de-8-anos-
-julgamento-dos-reus-co-
meca.html 

Desde então os Esta-
dos, Municípios, Prefei-
turas e as Corporações do 
Corpo de Bombeiros Mi-
litares e Civis passaram a 
se movimentar juntamen-
te com os Legislativos lo-
cais. Assim, em São Paulo, 
foi sancionado em dezem-
bro de 2018 o Decreto Es-
tadual 63.911/2018 que 
institui e atualiza o Re-

gulamento de Segurança 
Contra Incêndios no es-
tado https://www.al.sp.
gov.br/repositorio/legis-
lacao/decreto/2018/de-
creto-63911-10.12.2018.
html  onde os Bombeiros 
passaram ter a prerrogati-
va da fiscalização. 

Instruções técnicas 
versão 2019: Os proce-
dimentos para isso foram 
modernizados e passaram 
a vigorar as novas Instru-
ções Técnicas versão 2019 
no Estado de São Paulo já 
considerando as questões 
a serem cumpridas pelas 
edificações e áreas de ris-

co, no tocante à seguran-
ça contra o incêndio, que 
podem ser consultadas no 
próprio site do Corpo de 
Bombeiros (CB) www.
ccb.policiamilitar.sp.gov.
br/portalcb/_seguranca-
-contra-incendio/#3  

Essas novas instruções 
valem inclusive para edi-
ficações anteriores à elas, 
portanto, se sua edifica-
ção não está regularizada 
junto ao CB solucione o 
quanto antes essa ques-
tão, principalmente por-
que agora todo sistema é 
online, podendo consultar 
as edificações que tenham 

Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB) ou 
Certificado de Licença do 
Corpo de Bombeiros di-
retamente no site https://
viafacil2.policiamilitar.
sp .gov.br /VFB_WEB/
Default.aspx no ícone 
Pesquisa Pública assim 
como fazer uma denúncia 
de um local que entenda 
o usuário estar inseguro 
no fale conosco do portal 
do órgão http://www.ccb.
policiamilitar.sp.gov.br/
portalcb/_contato/_fale-
conosco/#  

Se mantenha seguro: 
planeje as adequações de 

suas instalações e econo-
mize com possíveis mul-
tas de fiscalizações.  

Contrate um profissio-
nal, empresas com Regis-
tro no Conselho Regional 
de Engenharia e Agrono-
mia (CREA) e Conselho 
de Arquitetura e Urba-
nista (CAU), contratando 
um profissional habilitado 
para projeto e execução de 
AVCB/CLCB. 

Aproveitamos para 
parabenizar as valorosas 
Corporações do Corpo de 
Bombeiros Civis e Milita-
res da Jaguariúna e todo 
Estado de SP. 
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O investidor 360°

Continuando com o tema “problemas 
financeiros”, confira essas dicas 
preciosas:

Sessão mais longa
Na terça-feira, 14, 

foi registrada a mais 
longa sessão ordinária 
da Câmara Municipal 
de Vereadores de Jagua-
riúna. A 14ª sessão teve 
início às 18h30 e seguiu 
até quase 2h da madru-
gada da quarta-feira, 
15. O plenário tinha, na 
oportunidade, 14 emen-
das para votar.

Carreta Via Rápida
Nesta semana Jagua-

riúna recebeu a carreta 
Via Rápida do governo 
do Estado de São Pau-
lo. Uma oportunidade 
de qualificação para os 
moradores que ofere-

ceu cursos com direi-
to a material exclusivo 
e bolsa de estudos de 
R210.

“Deu gosto ver a ani-
mação dos novos alunos 
que querem se qualificar 
para irem em busca de 
um emprego”, comenta 
o prefeito Gustavo Reis.

Empregos
A chegada do Tenda 

Atacado em Amparo 
está gerando mais de 
200 vagas de emprego. 
As obras do atacado já 
iniciaram e os muni-
cípes podem enviar o 
currículo por meio do 
tendaatacado.pandape.
com.br.

Iniciativas
Santo Antônio de 

Posse realiza neste do-
mingo, 19, mais uma 
edição do Pedal Soli-
dário com organiza-
ção da Prefeitura, por 
meio do Departamento 
de Esportes e Lazer, e 
apoio da Radical Livre, 
farmácia Drogatom e a 
escola de inglês KNN 
Posse. A iniciativa tem 
como foco ajudar quem 
precisa com doações, 
além de gerar entrete-
nimento e lazer para 
os ciclistas. Todo valor 
arrecado será reverti-
do em doações para a 
APAE e o Lar São Vi-
cente de Paulo.

 Bastidores do poder

Como se livrar das 
dívidas?

A primeira coisa a se 
fazer para organizar a sua 
vida financeira é pagar as 
dívidas. Isso é o principal 
de tudo: comece pelas dí-
vidas mais elevadas e que 
têm os juros mais altos, 
como:

. Cartão de crédito;

. Cheque especial.

Procure reduzir o va-
lor das prestações e dei-
xe por último as dívidas 
menores, o que é funda-
mental para equilibrar 
seu orçamento e entrar 
no azul.

Veja, abaixo, tópico 
por tópico se você se en-
quadra nessas dívidas. Fi-
que ligado nas dicas que 
preparamos para você.

Crédito não é renda
Lembre-se de que o 

crédito obtido em banco 
com empréstimos, che-
ques especiais ou cartões 
não podem ser conside-
rados como um dinheiro 
extra que complementa o 
seu salário, como se fos-
se renda. O crédito requer 
cuidados, pois ele passa a 
sensação de ser renda. E, 
por isso, muita gente não 
resiste em usá-lo.

A partir do momento 
em que você usa esse cré-
dito, e não paga, ele vira 
dívida – e aí podem co-
meçar os seus problemas.

Evite emprestar 
dinheiro

Não dê créditos a ter-
ceiros. É muito comum 
um amigo ou parente pe-
dir dinheiro emprestado. 
Se você mesmo está no 
sufoco, não pode se dar 
ao luxo de “dar uma for-
ça” a alguém, mesmo que 
seja um parente próximo.

Esse tipo de compor-
tamento é frequente, in-
clusive para quem está 
inadimplente (com dívi-
das a pagar). Além dis-
so, como é que a pessoa 
que empresta o seu nome 
pode se resguardar?

Calcule se o crédito 
que você vai tomar é 
compatível com a sua 
renda

O crédito (ou o di-
nheiro tomado empres-
tado) deve ser usado 
com muito cuidado. 
Quando você o utili-
za, não basta saber se a 
prestação vai “caber” na 
sua renda. É preciso ter 
noção do quanto está pa-
gando de juros, pois eles 
são muito altos. E você 
deve saber também o 
tempo que vai levar para 
pagar toda a dívida.

Caso esteja devendo 
através do crédito rotati-
vo do cartão de crédito ou 
cheque especial, parcele 
a dívida

Se está nessa situação, 
você deve procurar o seu 

agente financiador e pro-
por a ele o parcelamento 
da dívida através do cré-
dito pessoal. Isso vai re-
duzir significativamente 
a taxa de juros e permitir 
enquadrar a parcela men-
sal dentro da sua capaci-
dade de pagamento.

Essas duas modalida-
des de crédito (cartão de 
crédito e cheque espe-
cial) só devem ser utiliza-
das em casos extremos e 
em curtíssimo prazo.

Pergunte sempre pelo 
preço à vista de um 
produto e negocie um 
desconto

Para algumas pesso-
as, é quase um orgulho 
abrir uma carteira cheia 
de cartões de crédito de 
financeiras e lojas, como 
se fossem as fotos dos fi-
lhos. Mas isso pode fazer 
com que a pessoa deixe 
de lado um bom hábito: o 
da pechincha.

Faça de conta que você 
está numa feira e pesqui-
se o preço do produto em 
várias lojas; seja educado 
com o vendedor ou com 
o gerente e pergunte se 
é possível um desconto 
à vista – principalmente 
se você tiver o dinheiro 
equivalente ao valor que 
quer pagar em mãos, já 
que algumas lojas não 
costumam dar descontos 
em compras feitas com 
cartão de débito.

Cassiano Bodini

12

Direitos

O Código de Defesa do 
Consumidor, em seu art. 
67, prevê genericamente o 
crime de publicidade enga-
nosa ou abusiva, com pena 
de detenção de três meses a 
um ano, e multa. Enganosa 
é a que tem potencial para 
enganar e induzir a erro o 
consumidor, por falsear ou 
omitir a verdade (CDC, 
art. 37, § 1°). Abusiva é a 
discriminatória, que incite 
à violência, explore medo 
ou superstição, desrespeite 
valores ambientais, abuse 
da inexperiência de crian-
ças ou induza o consumi-
dor a se comportar de for-
ma perigosa a sua saúde ou 
segurança (CDC, art. 37, § 
2°).

Em geral, tanto a publi-
cidade enganosa, quanto a 
abusiva estão previstas no 
art. 67 do CDC. Quando 
se tratar, no entanto, es-
pecificamente de publici-
dade abusiva que induza 
o consumidor ao perigo, o 
crime será mais grave. É o 
que diz o art. 68 do CDC:  
fazer ou promover publici-
dade que sabe ou deveria 
saber ser capaz de induzir 
o consumidor a se com-

portar de forma prejudicial 
ou perigosa à sua saúde ou 
segurança - Pena: deten-
ção de seis meses a dois 
anos e multa.

Embora prevista em 

tipo autônomo, configura 
verdadeira qualificadora, 
elevando os patamares mí-
nimo e máximo da pena 
abstratamente prevista 
no art. 67. É o caso, por 

exemplo, da publicidade 
que incentiva o uso de au-
tomóvel em excesso de ve-
locidade e ultrapassagens  
arriscadas, ou ainda, que 
induz ao uso excessivo de 

álcool.
O sujeito ativo será tan-

to o fornecedor, quanto os 
profissionais de publici-
dade e veiculação. Sujeito 
passivo direto é o consu-

midor impactado pela pu-
blicidade e indireto, a co-
letividade. Não se admite 
modalidade culposa, mas 
apenas dolo direto (quando 
o agente sabe), ou indire-
to, quando (deveria saber). 
Admitir-se culpa implica-
ria em violar o princípio 
da proporcionalidade, pu-
nindo com a mesma pena 
infração dolosa e culposa.  

Trata-se de crime for-
mal, que se consuma com 
a veiculação, sendo des-
necessária a ocorrência 
do dano. Exige-se, porém, 
probabilidade mínima de 
perigo, o qual deve ser 
capaz de induzir ao risco, 
sob pena de configurar 
crime impossível pela ine-
ficácia absoluta do meio 
(CP, art. 17). A tentativa é 
admissível em tese, quan-
do, debalde a publicidade 
potencialmente perigo-
sa, nenhum consumidor 
a ela tenha acesso. É cri-
me de ação penal públi-
ca incondicionada e de 
menor potencial ofensivo 
(Lei 9.099/95), admitindo 
transação penal (art. 76) e 
suspensão condicional do 
processo (art. 89).

Por Fernando Capez

CDC, art. 68: Publicidade 
abusiva qualificada

DIVULGAÇÃO
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Saúde e Bem-estar

Que tal se pudéssemos atenuar o 
envelhecimento da nossa pele?

Existem estratégias nu-
tricionais que podem auxi-
liar por meio do consumo 
regular de certos alimentos 
que tem em sua compo-
sição antixoxidantes, al-
gumas substâncias e boas 
quantidades de compostos 
bioativos, tais como os po-
lifenóis presentes no ca-
cau. Mas calma lá, eu não 
disse para sair comendo à 
vontade chocolate, pois o 
cacau é matéria prima do 

chocolate, e é a quantidade 
dele que define benefícios.

A verdade é que para ter 
uma aparência saudável e 
menos envelhecida precisa-
mos ingerir frutas, legumes 
e verduras diariamente e 
evitar ou atenuar os fato-
res aceleradores que por 
sua vez atingem moléculas 
alvo atentando várias vias 
de sinalização e aumentan-
do a inflamação mediada 
por radicais livres. 

Tais alimentos contém 
substâncias como vita-
minas e minerais, prin-
cipalmente compostos 
fitoquímicos e juntos são 
antixoxidantes e anti-infla-
matórias, presentes como 
por exemplo no cacau, que 
fonte dos principais fenó-
licos os taninos e flavono-
ídes (flavanóis, flavonóis, 
antocianinas, flavonas e 
flavanonas), mais conhe-
cidos como catequinas e 

epicatequinas, quercetina, 
prociandinias, narimgeni-
na, apigenina, luteolina e 
teobromina.

Estudos demonstram 
que a administração oral 
prolongada de cacau tem 
efeitos fotoprotetoras e ate-
nuantes dos danos oxidati-
vos na pele, a suplementa-
ção diária de 4 a 6 gramas 
com alto teor de fenólicos 
teve resultado significa-
tivo como fotoprotetoras 

(A.M.; Photochem Photo-
biol,, 95; 2019).

Outros estudos mos-
tram que ingerir chocola-
te rico em flavonóis, um 
consumo de 20 gramas 
por pelo menos 4 sema-
nas elevam significati-
vamente as defesas anti-
xoxidantes e reduzem a 
resposta inflamatória. No 
entanto este resultados 
são inconclusivos quanto 
a quantidade, mas de fato 

consumir regularmente 
chocolate pode sim me-
lhorar o aspecto da pele e 
teriam outros benefícios. 

Então o cacau é sim um 
alimento funcional de va-
lor terapêutico na nutrição 
e estética, mas as vias de 
sinalização metabólicas 
e  ação sinergia precisam 
ainda ser melhor elucida-
dos, como também a bio-
disponibilidade, cinética e 
bioatividade.

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

Ph.D pela USP
Coaching Saúde e Bem-estar

Consultas: (19) 998710507
Instagram:@dravanessacoutinho

Desde 12/06/2022 os Es-
tados Unidos deixaram de 
exigir teste negativo de 
Covid-19 das pessoas que 
desembarcarem em qual-
quer destino norte-ameri-
cano de avião. Por outro 
lado, se você pretende 
entrar no país por meio de 
um cruzeiro, por exemplo, 
vai ter de seguir as regras 
de cada companhia marí-
tima, OK? 
Está a fim de visitar em 
breve a terra do Tio Sam? 

Agora ficou ainda mais 
tentador começar a pla-
nejar uma trip pra lá, né? 
Porém, ainda tem algumas 
coisinhas que é importan-
te que você saiba.
– passaporte válido; 
– visto americano; 
– comprovante de vacina-
ção com duas doses contra 
a Covid-19. O país aceita 
todas as vacinas apro-
vadas pela Organização 
Mundial da Saúde e, por 
isso mesmo, todas que são 

aplicadas no Brasil; 
– formulário de atestado 
de viagem (fornecido pela 
companhia aérea). 

E aí, gostou de saber so-
bre a flexibilização do tes-
te de Covid-19 para entrar 
nos States? Se você ficou 
com alguma dúvida? Con-
sulte sempre seu agente de 
viagens.
Viajar tranquilo sabendo 
que terá todo apoio profis-
sional.

Turismo
Vanessa Novais Fernandes

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

Proprietária da Agencia Inova Tur 
Jaguariúna.

EUA suspendem exigência de teste de 
Covid-19 de quem chega de avião; entenda

DIVULGAÇÃO

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

Nas duas últimas pu-
blicações, falamos sobre 
como é processado o leite 
UHT e, assim foi possível 
observar que o leite UHT 
não tem aditivos para con-
servação e que apenas é 
adicionado produtos fos-
fatados para manter a qua-
lidade do leite, ou seja, 
manter as proteínas do lei-
te sem sofrerem modifica-
ções. Hoje estou enviando 
um artigo sobre a embala-
gem do leite UHT. Existem 
muitas “conversas” sobre 
as marcações existentes 
no fundo da caixinha e 
que levam o consumidor 
a duvidar da qualidade do 
produto envasado. Já ouvi 
dizer que as barras colo-
ridas significam quantas 
vezes aquele produto foi 
processado antes de ser to-
talmente descartado. Pelo 
conteúdo do artigo pode 
ser verificado que as mar-
cações não têm nada a ver 
com isso. Vamos ao artigo 
e boa leitura. Ótimo final 
de semana a todos.

As pessoas acreditam 
que os ‘quadradinhos’ co-
loridos embaixo da cai-

xinha de leite UHT si-
nalizam produtos que já 
entraram no mercado, fo-
ram reprocessados pela in-
dústria e voltaram para as 
prateleiras. Isso gera muita 
confusão, principalmente 
para as pessoas sem conhe-
cimentos sobre tecnologia 
de alimentos.

Essa informação é com-
pletamente mentira! 

 
O que são os 
quadradinhos embaixo 
da caixa de leite?

São somente teste de 
embalagem! É, simples 
assim! As barrinhas colo-
ridas no fundo da caixinha 
de leite, na verdade, são 
devido a um teste de cores 
para garantir a qualidade 
de impressão nas embala-
gens e não tem nada a ver 
com o produto (leite). Es-
ses quadradinhos servem 
para que não seja necessá-
rio que esse teste seja feito 
em 100% das embalagens, 
por isso tem caixinhas de 
leite que apresentam as 
barras coloridas e outras 
não. Algumas marcas op-
taram por colocar em suas 
embalagens que os qua-

O que são os ‘quadradinhos coloridos’ embaixo da caixa de leite?

Após dois anos de 
pandemia com a suspen-
são das suas realizações, 
os eventos agrícolas, os 
dias de campo e as feiras 
voltam a fazer parte do 
calendário agro no ano 
de 2022. 

Com o bom avanço da 
população vacinada te-
mos uma ótima expectati-
va de público nos eventos 
resultando em um fatu-
ramento com excelentes 
números para o setor, mas 
não esquecendo da neces-
sidade da manutenção dos 
protocolos de segurança 
como o uso das máscaras 
e o já conhecido álcool 
em gel nas mãos.  

 Vale ressaltar a im-
portância do retorno das 
feiras ao nosso setor do 
agronegócio, a aproxima-
ção com os produtores le-
vando até eles novas tec-
nologias, novos serviços, 
materiais e tudo aquilo 
que é pertinente a manu-
tenção, aprimoramento e 
facilitando a lida diária, 

sempre buscando trazer 
produtividade com menor 
custo de produção.  

 A troca de informa-
ções dos produtores com 
especialistas nas mais di-
ferentes áreas se faz ne-
cessário em um mercado 
tão pujante como o do 
agronegócio, esse apoio 
é de grande importância 
na busca de melhores re-
sultados tanto na lavou-
ra, no pasto, como na sua 
operação como um todo. 

São oportunidades 
primordiais e únicas, pois 
é nessa “prosa” com es-
pecialistas que os profis-
sionais podem entender 
de forma mais eficiente 
as necessidades reais e 
demandas do produtor 
e assim apresentar solu-
ções a serem utilizadas 
no seu negócio, buscan-
do alavancar a produti-
vidade e evitando custos 
desnecessários por falta 
de informação, tanto na 
lavoura quanto no admi-
nistrativo, compras e ou-

tros setores. 
Dentre as grandes fei-

ras temos que destacar 
a Hortitec na cidade da 
Holambra, que visa mui-
to essa interação entre os 
participantes e as empre-
sas expositoras, enten-
dendo suas necessidades 
e gerando negócios. 

Neste ano de 2022 
a Hortitec (Exposição 
Técnica de Horticultura, 
Cultivo Protegido e Cul-
turas Intensivas) realiza 
a sua 27º edição e na sua 
última edição que foi em 
2019 contou com a pre-
sença de 400 empresas e 
quase 30.000 visitantes, 
número que se espera ser 
superado neste ano. 

A feira conta com es-
tacionamento gratuito, 
guarda volumes, praça 
de alimentação, Wi-Fi e 
um catálogo com a rela-
ção dos seus expositores, 
ocorrerá dos dias 22 a 24 
de junho e maiores infor-
mações acesse www.hor-
titec.com.br 

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

A retomada das feiras Agro

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

dradinhos em questão são 
exclusivamente para con-
trole de impressão, como 
na imagem abaixo. 

Atualmente rolam di-
versas fake news que aca-
bam se tornando populares 
em relação ao consumo 
de lácteos e essas notícias 
têm impactado de maneira 
sistêmica o setor lácteo. 
Sabendo disso, torna-se 
extremamente importante 

apresentar dados científi-
cos que passaram pelo jul-
gamento de pesquisadores 
da área para a comprova-
ção dos fatos. 

Além desta mentira 
sobre o leite, esse nobre 
produto sofre com muitas 
outras notícias sem emba-
samento científico. Aqui 
no MilkPoint já falamos 
sobre algumas destas men-
tiras e também trouxemos 

as fakes news mais absur-
das do leite UHT. Não dei-
xe de conferir! 

Fonte: 
- O que são os ‘qua-

dradinhos coloridos’ em-
baixo da caixa de leite? 
– MILKPOINT - POR STE-
PHANIE ALVES GONSA-
LES – GIRO DE NOTÍ-
CIAS EM 19/05/2022.

https://www.milkpoint.

com.br/noticias-e-mercado/
giro-noticias/o-que-sao-os-
-quadradinhos-embaixo-da-
-caixa-de-leite-230004/ 

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

Quadradinhos na caixa de leite Caixa de leite UHT explicando sobre os ‘quadradinhos coloridos’

DIVULGAÇÃO
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Esporte Morungabense

Buenópolis FC substitui gramado do Estádio Leonardo 
Frare com investimento estimado em 120 mil reais

Sub 11, 13 e 14 do Guarani 
FC jogam neste fim de 
semana pelas semi finais do 
Interior Cup

Esportes

Prof. Julio do 
Vadu

Equipe sub 14

Estádio Leonardo Frare

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Após 47 anos o gramado será substituído completamente

Após 47 anos de mui-
tas de glórias, conquistas e 
muitas histórias, chegou ao 
fim o mais famoso patrimô-
nio do Buenópolis

Futebol Clube, o então 
belíssimo gramado terá 
que ser substituído comple-
tamente devido à falta de 
comprometimento e cuida-
dos de anos anteriores, ou 
seja, a atual diretoria terá 
que fazer a reposição de 
aproximadamente 8.000 
mts² de grama. Nos últi-
mos dois anos foram rea-
lizadas várias tentativas de 
recuperação, tratamentos 
e análises de solo, porém 
os laudos dos agrônomos 
constataram que todo o gra-
mado está “condenado” e 
terá que ser substituído de-
vido a quantidade enorme 
de pragas e ervas daninhas. 

A partir de agora o foco 
e o objetivo dos diretores 
é seguir o cronograma de 
trabalho, organizar-se in-
ternamente para continu-
ar a manutenção do clube 
sem o funcionamento do 
campo e consequentemen-
te sua lanchonete, dessa 

forma, ficando sem recur-
sos por 4 a 5 meses e ten-
do que realizar um grande 
serviço com custo elevado 
e sem recursos.

A diretoria já está com 
os orçamentos em mãos 
e se reunindo com alguns 
possíveis investidores para 
que todo o trabalho seja 
realizado dentro de um 
plano de ação emergen-
cial a partir de 21/08/22 
e com valor de aproxima-
damente R$120 mil reais, 
os quais,serão investidos 
na retirada e remoção da 
grama atual, ajuste do ter-
reno, topografia, compra 
de nova grama (esmeral-
da) e serviços de plantio. 
Se tudo correr dentro do 
planejado, o alvi verde de 
Morungaba retoma suas 
atividades em dezembro 
deste ano com a segunda 
edição dom jogo festivo 
“Gabriel Menino &amp; 
Amigos” que será realiza-
do no dia 19 de dezembro.

Cronograma:
Retirada e remoção da 

grama atual e ajustes do 

solo através de topografia 
(22 a 31/08)

Serviços de Plantio de 
grama esmeralda (01/09 a 
09/09)

Previsão de retorno as 
atividades no gramado 
(19/12/22 ou 10/01/2023)

“É difícil ver diaria-
mente o que fizeram com 
o clube, a atual diretoria 
está a dois anos e meio só 
pagando dívidas, limpando, 
reconstruindo e reforman-

do. Tivemos que assumir o 
clube no início de 2020 em 
caráter de urgência porque 
o estava indo para leilão e 
juntamente com isso herda-
mos uma dívida de R$113 
mil reais, perdido no mato, 
sem energia elétrica e sem 
agua. Além de sanar todas 
as dívida tivemos que cor-
tar 38 pinheiros que esta-
vam caindo, reconstruir 
quase 300 mts²

de muro, refazer todo o 

sistema elétrico e hidráu-
lico, pintar todo o estádio, 
reformar os vestiários, a 
casa do caseiro e ainda fa-
zer girar o clube em meio a 
uma pandemia, entre tantos 
outros problemas. Agora 
essa ingrata surpresa de ter 
que refazer todo o gramado 
com um investimento de 
quase 120 mil reais. Feliz-
mente graças a seriedade 
e a credibilidade da atual 
diretoria nós conseguimos 

dezenas de colaboradores, 
onde cada um do seu jeito, 
nos ajudaram e ainda con-
tinuam nos ajudando, mas 
dessa vez, está complicado 
pois teremos que fechar o 
estádio pela terceira vez se-
guida. Novamente estamos 
recorrendo aos amigos que 
confiam em nossos traba-
lhos para pedir socorro e 
nos ajudarem a resgatar a 
história do Buenópolis”, 
diz o Presidente Vadu.

Na manhã deste do-
mingo, 19, as categorias 
do Guarani FC entram em 
campo para realizar os jo-
gos de ida da fase semi fi-
nal

do 4º Interior Cup. Na 
oportunidade as categorias 
sub 11 e sub 14 irão en-
frentar as equipes do Atlé-
tic Academy na cidade de

Conchal e a categoria 
sub 13 irá enfrentar o Ta-
lentus Sporting na cidade 
de Porto Ferreira. 

Essa fase fase será dis-
putada em dois

jogos, ida e volta, onde 
as três categorias alvi ver-
des realizarão o segundo 
jogo em casa devido a me-
lhor campanha na classifi-
cação

geral. Importante regis-

trar que as equipes perde-
doras das semi finais irão 
disputar as finais da série 
prata no dia 02/07 e as 
equipes

vencedoras das semi fi-
nais irão disputar as finais 
da série ouro no dia 03/07, 
onde todos os jogos serão 
realizados no estádio Vail

Chaves em Mogi Mirim 
(estádio do Mogi Mogi 
Mirim).

Jogos de ida: Domingo 
19/06/22

09h – Atlétic Academy 
x Guarani FC / Sub 11 
(Conchal)

09h30 – Talentus Spor-
ting x Guarani FC / Sub 13 
(Porto Ferreira)

10h00 – Atlétic Aca-
demy x Guarani FC / Sub 

14 (Conchal)

Jogos de volta: Sábado 
25/06/22 (Estádio Leonar-
do Frare/Morungaba)

08h00 – Guarani FC x 
Gr Sumaré (Sub 10)

09h – Guarani FC x 
Atlétic Academy (Sub 11)

10h – Guarani FC x Ta-
lentus Sporting (Sub 13)

11h – Guarani FC x 
Atlétic Academy (Sub 14)
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Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Momento PET

Grupos de risco para 
doenças no inverno

Qualquer animal, em 
qualquer idade, pode so-
frer com o inverno. Os 
dias mais curtos, a menor 
quantidade de luz natural 
e as temperaturas mais 
baixas provocam mudan-
ças fisiológicas importan-
tes. Por isso, os cuidados 
com pets no frio devem 
ser observados.

Algumas raças, como 
o São Bernardo e o Husky 
Siberiano, adaptam-se 
melhor ao inverno. Há, 
porém, alguns grupos que 
exigem mais atenção. Pets 
com problemas crônicos, 
(especialmente ortopédi-
cos e cardíacos), podem 
ter o quadro agravado du-
rante o frio. Cães e gatos 
filhotes e idosos podem 
estar mais suscetíveis a 
doenças também, como 
a gripe canina e a rino-
traqueíte viral felina, por 
exemplo.

Gripe Canina
Assim como os huma-

nos, os cães também ficam 
gripados. Mas não se pre-
ocupe: os seres-humanos 
não pegam gripe de cachor-
ros. O vírus H3N8, respon-
sável pela gripe canina, é 
altamente contagioso, mas 
apenas entre os cães.

A gripe canina pode ser 
transmitida por contato di-
reto com animais infecta-
dos, através das secreções 
respiratórias e por contato 
com objetos contamina-
dos, como brinquedos e 
vasilhas.

Alguns animais não 
demonstram sintomas, 
mas cerca de 80% deles 
costumam manifestar tos-
se, coriza, espirros e até 
febre. Em pacientes com 
saúde mais frágil, a doen-
ça pode evoluir para uma 
pneumonia.

Por estes motivos, a va-
cina contra a gripe canina 
é um dos principais cuida-
dos com pets no frio e não 
deve ser encarada como 
uma opção portanto pro-
cure o médico veterinário 
para orientar vocês !!! 

Rinotraqueíte Viral 
Felina

Trata-se de uma doen-
ça respiratória altamente 
contagiosa entre os feli-
nos. É caracterizada por 
espirros, perda de apeti-
te, febre e inflamação nos 
olhos, com alguns casos 
de corrimentos nasais e 
oculares.

A Rinotraqueíte Viral 
Felina é provocada pelo 

DIVULGAÇÃO

Relatos pets
Olá pessoal, aumigos! Sou a Princes. 

Fêmea, castrada, tenho aproximadamen-
te cinco anos.

Ganhei este nome, pois sou a única 
menina da casa. Minha chegada foi um 
tanto quanto emocionante. Moro em Ja-
rinú, interior de São Paulo, e no mês de 
julho no auge do frio do ano de 2015 fui 
abandonada na porta do sítio com três fi-
lhotes recém nascidos! 

Meu atual irmão Pipoca estava indo 
fazer seu role noturno e se deparou co-
migo, começou a latir e aos poucos foi 
me ajudando a carregar os filhotes até a 

porta de casa. Fizemos a maior bagunça 
e latição! 

Meu papai Vitor ouviu a bagunça e 
imediatamente foi ver o que era... Ele nos 
acolheu, cuidou de todos nós.

Depois, me levou para cuidados médi-
cos veterinários básicos. Fiz a castração 
e todos meus filhotes foram adotados! 

Hoje eu amo nadar no rio da roça, co-
lher e comer as abóboras rsrs... rolar na 
grama molhada e depois entrar em casa 
rsrs.... amo uma bolinha! E sou super ele-
gante na hora de comer, como na mesa 
kkkkkk e domino geral.

Herpesvírus Felino Tipo 
1, e não atinge humanos. 
A transmissão ocorre pelo 
contato com as secreções 
nasais e lacrimais, assim 
como pela saliva.

Na fase aguda, os sin-
tomas são rinite, conjunti-
vite, úlceras de córnea, se-
creção nasal, tosse, lesões 
com crostas no nariz e na 
face, úlceras na boca, sali-

vação, depressão e febre.
Por se tratar de uma 

virose, não há tratamento 
direto para a doença. A 
melhor forma de preven-
ção é através da vacina, 
que geralmente é aplica-
da entre 45 e 60 dias de 
vida. Além disso, outros 
cuidados com pets no frio 
envolvem evitar o contato 
de animais saudáveis com 

gatos contaminados ou 
sem diagnóstico. 

Dica:
Parece óbvio, mas mui-

ta gente esquece. Manter o 
animal aquecido é um dos 
principais cuidados com 
pets no frio!!! Casinhas, 
uso de roupas, panos, jor-
nal, caixas de papelão, 
cobertores são uma ótima 

opção para evitar o frio. É 
isso ai pessoal!! Vamos to-
dos curtir o inverno quenti-
nhos com nossos pets! 

Falando em frio... no rela-
to de pet de hoje temos a lin-
da história de resgate de uma 
linda fêmea canina que hoje 
está com sua nova família. 

E você também tem 
uma história legal de seu 
pet, envie para nós.
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Você escolhe 
a cor e depois 
a forma para 
efeitos práticos: 
para tornar-se 
impactante, se-
guro de si, para 
aumentar ou 
diminuir as pro-
porções de sua 
figura, tornar 
menos evidente 
uma região do 
corpo, median-
te as escolhas 
de tons corre-
tos a sua pele 
e contornos do 
corpo, podendo 
até criar emo-
ções com o sig-
nificado simbó-
lico das cores, 
ganhando uma 
beleza as vezes 
escondida e 
não valorizada.

A moda
Mesmo se as-
sumirmos a 
palavra moda 
somente a escolha de trajes, nem assimconseguimos explicar a 
quantidade de informações diárias relacionadas a novos criadores, 
tendências, coleções e ideias.
A moda é um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que in-
tegra o simples uso das roupas no cotidiano a um contexto maior, de 
comportamento de uma época, de aspectos políticos, econômicos, 
sociológicos antropológicos etc.
Estudos dizem que 55% da primeira impressão que as pessoas têm 
de você é baseada na aparência.
Primeiro saiba quem você é, depois enfeite-se de acordo.

Um pouco sobre 
consultoria de estilo

Fabi Franco
@fabi_franco

Com relação ao Direito de família, a Pensão Alimentícia é  
regulada no artigo 1.694 e seguintes do Código Civil, ain-
da existem muitas dúvidas que permeiam esse terreno, 
motivo pelo qual, hoje buscaremos tratar deste tema de 
forma simples e didática, elucidando algumas impreci-
sões acerca do tema: 
1) A pensão alimentícia pode ser solicitada: de forma 
recíproca entre pais e filhos, podendo ser estendida a 
todos os ascendentes. Caso não existir ascendentes, ca-
berá obrigação aos descendentes, guardada a ordem de 
sucessão e, na falta deles, aos irmãos, e entre cônjuges 
ou companheiros;
2) O juiz ao fixar os alimentos levará em consideração 
as suas necessidades, bem como os recursos da pessoa 
que será obrigada a pagar a pensão, outro fato é que não 
existe um percentual mínimo ou máximo para fixar o va-
lor da pensão;
3) Os alimentos não precisam ser pagos apenas em di-
nheiro, eles podem ser pagos de infinitas formas como, 
por exemplo: pagamento de mensalidade escolar, plano 
de saúde, residência e etc;
4) É importante ter em mente, que uma vez fixados os ali-

mentos se, porventura sobrevier mudança na situação fi-
nanceira de quem os supre, ou na de quem os recebe, po-
derá o interessado, nesta situação, ingressar com AÇÃO 
REVISIONAL DE ALIMENTOS tanto para reduzir ou majo-
rar a pensão, bem como poderá ingressar com AÇÃO DE 
EXTINÇÃO DE ALIMENTOS afim de que o Juiz exonere o 
dever de prestar alimentos;
5) Importante destacar que quando o alimentado com-
pleta 18 anos a pensão não se extinguirá de forma auto-
mática. Para que o prestador de alimentos se veja exo-
nerado do pagamento da pensão, este deverá acionar o 
poder 
judiciário, a fim de buscar a exoneração da pensão por 
decisão judicial, preservando-se o contraditório e evitan-
do assim, problemas futuros;
6) Por fim, destacamos que se o alimentante deixar de 
prover devidamente os alimentos devidos, a orientação 
é que se deve sempre procurar um advogado de sua con-
fiança para que este ingresse com AÇÃO DE CUMPRIMEN-
TO DE SENTENÇA ou EXECUÇÃO, as quais podem correr 
pelo rito da prisão civil do devedor de alimentos ou pelo 
rito da penhora, conforme o caso.

Registro de Marca
Vitória Savioli 

DIVULGAÇÃO

A coluna de hoje é sobre algo de muita importân-
cia para os empreendedores de sucesso. Você já 
ouviu falar em Registro de marca? 
Trata-se de um título que assegura o direito de 
propriedade e uso exclusivo da marca em todo o 
território nacional. Sua concessão se dá mediante 
pedido depositado junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI). 
A proteção oriunda do registro não incide sobre 
a marca propriamente dita, mas sobre o seu uso 
para identificar um determinado produto ou ser-
viço. 
O termo Registro de Marca talvez ainda seja algo 

novo para você, mas a verdade é que é tão essen-
cial quanto o registro de uma empresa na junta 
comercial (CNPJ) para proteger o negócio. Infeliz-
mente poucos os empreendedores sabem disso.
Não ter este registro pode trazer diversas conse-
quências e, inclusive, levar à perda da marca e ao 
pagamento de multa indenizatória. 
Além disso ao registrar sua marca, você estará 
agregando mais valor a sua empresa, credibilida-
de, destaque da concorrência, e claro toda prote-
ção jurídica.
Gostou do conteúdo ? Para qualquer dúvida siga 
@visavioli.

Dra. Carolyne Covissi 
@covissiadvocacia

06 curiosidades acerca da pensão alimentícia

Antes de ser presidente, Obama chegou em uma sala 
para discursar e somente 20 pessoas estavam ali. 
(Isso pode acontecer com você também).
Aconteceu isso comigo no meu primeiro treinamento 
onde haviam 4 pessoas presentes. 
O mesmo aconteceu no meu primeiro grupo de men-
toria, tinham 7 mulheres.
Sabe o que eu fiz? Dei o meu melhor em ambos.

Obama também deu seu melhor, não fez “meia boca” 
e aquele momento foi o seu ponto de virada.
Nunca se esqueça que quando você faz o que é possí-
vel, a espiritualidade se encarrega do IMPOSSÍVEL. O 
universo ajuda quem está em movimento!
Obama não imaginava que naquela pequena sala 
surgiria uma senhora com o jingle “Fired up! Ready 
to go!” que mudou sua carreira.

Portanto, o que posso dizer pra você é: Desafie o seu 
medo!
O medo não é por conta do perigo, mas sim porque você 
está saindo da zona de conforto. E isso é maravilhoso!
De 0 a 10, que nota você da para o seu comprometi-
mento?
Pense nisso!
Com amor, Fabiane Figueiredo

Comprometimento é muito mias que intenção

Fabiane Figueiredo
@empoderacomafabi
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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

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

• AUXILIAR DE PRODUÇÃO - M -médio / com experiên-
cia, auxiliar na operação de maquinas máquina serra, fura-
deira de coluna, máquina de ranhura, máquina de rosca e 
máquina de torque, lixadeira, etc./Horário de trabalho das 
6h às 14:20h de segunda a sábado, ou das 14h às 22:17h de 
segunda a sábado ou das 22h às 5:28h domindo à sexta ou 
das 7h às 17h de segunda a sexta/ Salário R$1668,89 + Vale 
transporte + Vale refeição/ local de trabalho Posse / Residir 
em Jaguariuna, Posse e Holambra /

• CABELEIREIRO - com experiência / autônomo / só comis-
são/ Residir em Jaguariúna e região//

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

• CARPINTEIRO - alfabetizado / com experiência / horário 
de trabalho de segunda a sexta das 7h às 17h / Salário R$ 
9,27 por hora = R$2039,00,00 + vale transporte + vale ali-
mentação R$ 348,00 / Residir em Jaguariúna e Posse //

• GARÇOM - médio / com experiência / horário de trabalho 
das 7h as 15:20h ,6x1 / salário R$ 1450,00 + ajuda de com-
bustível + refeição + cesta básica / Residir em Jaguariúna //

• JARDINEIRO - alfabetizado / experiência em jardinagem 
em geral / Fazer podas, corte de grama, plantio, trabalhar 
com máquina costal e soprador/ necessário CNH B/ horá-
rio de trabalho de segunda a sexta das 7h às 17hs / salário 
1.341,65 + seguro de vida + Vale alimentação / Residir em 
Jaguariúna /

• JOVEM APRENDIZ - médio / 18 a 23 anos / horário de 
trabalho das 8h as 14:20h de segunda a sexta / salário R$ 
866,00 + fretado +refeição + assistência médica + seguro de 
vida + vale alimentação / Residir em Jaguariúna /

• OFICIAL DE MANUTENÇÃO - fundamental / com expe-
riência em serviços de manutenção em moveis e utensílios, 
pequenos reparos em alvenaria, ferragens etc.  / horário de 

trabalho 5x2, das 7:30h as 17:18h / salário R$ 2030,00 + 
20% periculosidade + vale transporte + vale alimentação + 
refeição + convenio medico + odontológico / Residir em Ja-
guariúna //

• OFICIAL DE MANUTEÇÃO PREDIAL - médio /experi-
ência em elétrica, hidráulica, pequenos reparos, nível resi-
dencial/ CNH A / horário de trabalho escala 12X36, das 7h 
as 19h / Salário R$ 1.807,00 + 20% de acumulo de função 
+ Vale transporte + Vale Refeição + cesta básica/ Residir em 
Jaguariúna /

• OPERADOR DE INJETORA - fundamental / com experi-
ência / disponibilidade para turnos: segunda a sexta das 7h 
as 17h, ou das 22:40h as 7:20h, ter veiculo próprio / salário 
R$1907,00 / Residir em Jaguariúna //

• OPERADOR DE PRODUÇÃO - (MF) médio / com expe-
riência em produção / necessário veiculo próprio  / horário 
de trabalho de segunda a sexta das 7:12h as 17h / Salário R$ 
1820,00 + R$ 100,00 (Bônus para assiduidade) + ajuda de 
custo + refeição + assistência médica  / Residir em Jaguari-
úna, Posse e Holambra /

• REPOSITOR - médio / com experiência /reposição de esto-
que, recebimento de mercadoria/ terra vegetal para plantas 
/ horário de trabalho de segunda e quarta das 6:30h as 16h, 
terça, quinta e sexta das 8h as 16h, sábado das 9h as 12h / 
salário R$ 1500,00 + ajuda de custo de R$300,00 / Residir 
em Jaguariúna, Artur Nogueira, Posse e Holambra /

• SOLDADOR MIG - médio / experiência com solda Tig em 
alumínio sem eletrodo / horário de trabalho das 7:30h as 
17:20h / salário R$ 2000,00 + vale alimentação + vale trans-
porte / Residir em Jaguariúna, Holambra e Posse /

• SUPERVISOR DE LOJA -  médio / com experiência no 
comercio e 5S/ horário de trabalho de segunda a sexta 
das 7:30h as 17:30h, sábado das 7:30 as 11:30h / salário 
R$2200,00 + vale refeição + vale transporte / Residir em 
Jaguariúna, Posse, Pedreira e Holambra //

• TÉCNICO EM ENFERMAGEM  - curso técnico em enfer-

magem completo / com experiência / com veiculo próprio 
/ horário de trabalho de segunda a sexta das 7h as 17h  / 
Salário R$1842,00 + R$242,00 de insalubridade + cesta bá-
sica +  seguro de vida / local de trabalho Posse/ Residir em 
Jaguariuna, Posse, Holambra

• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL - médio / 
Com experiência /curso de elétrica,NR 10 e NR35/  Horá-
rio de trabalho de segunda a sexta das 8h às 18h / salário 
R$2255,00 + Vale transporte + Vale alimentação + Convê-
nio Médico e Odontológico / Residir em Jaguariúna, Posse, 
Pedreira e Holambra //

• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE 
PINTURA - médio/ com experiência / CNH A ou B e ve-
ículo próprio/ horário de trabalho de segunda a sexta das 
8h as 17h, sábado das 8h as 12h /salário R$ 2150,00 + vale 
transporte / local de trabalho Posse / Residir em Jaguariúna, 
Posse, Pedreira e Holambra //

• TÉCNICO QUIMICO - curso técnico químico completo 
com CRQ ativo / com ou sem experiência / horário de tra-
balho de segunda a sexta das 6h as 16h, ter veiculo próprio / 
Salário R$2.400,00 + Cesta Básica / local de trabalho Posse 
/Residir Jaguariúna, Posse, Pedreira e Holambra //

• TOSADOR - alfabetizado /  com experiência / horário de 
trabalho de segunda a sexta das 8h as 17h, sábado as 12h 
/ contratação por MEI / remuneração só comissão/ Residir 
em Jaguariúna, Posse, Pedreira e Holambra //

• VENDEDOR  DE LOJA MÓVEIS - médio / com experiên-
cia em vendas / horário de trabalho de segunda a sexta das 
9h as 18h, sábado das 9h as 16h  / Salário R$1668,00 + vale 
transporte + cesta básica + vale alimentação + vale transpor-
te + assistência médica + assistência odontológica //

• VENDEDOR P/ ÓTICA - médio / com experiência em ven-
das / horário de trabalho de segunda a sexta das 8:30h as 
18h, sábado das 8:30h as 13:30h/ Salário R$ 1660,00 + vale 
transporte + bonificações após experiência / Residir em Ja-
guariúna //

EMPREGOS
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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:

EDUARDO GUSTAVO DE SOUZA e 

CLÁUDIA GUIMARÃES WETZEL. 

Ele, de nacionalidade Brasileira, desig-

ner gráfico, solteiro, nascido em SÃO 

PAULO, SP, no dia 01 de maio de 1976, 

residente e domiciliado na Rua Joaquim 

Machado de Souza, Nº 265, Loteamen-

to São Pedro, JAGUARIÚNA, SP, filho 

de JOSÉ GUSTAVO DE SOUZA e de 

EUNICE RAMOS DE SOUZA. Ela, de 

nacionalidade Brasileira, engenheira, 

solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, 

no dia 16 de março de 1976, residente e 

domiciliada na Rua Joaquim Machado de 

Souza, Nº 265, Loteamento São Pedro, 

JAGUARIÚNA, SP, filha de GÜNTHER 

HERMANN WETZEL e de SONIA 

GUIMARÃES WETZEL. 

ANDERSON FELIX DA SILVA e KEL-

LEN CRISTINA FERREIRA. Ele, de 

nacionalidade Brasileira, comerciante, 

solteiro, nascido em OSASCO, SP, no 

dia 26 de outubro de 1984, residente e 

domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 

Nº 665, Jardim Dom Bosco, JAGUARI-

ÚNA, SP, filho de CICERO FELIX DA 

SILVA e de MARINALVA RODRIGUES 

DE BARROS SILVA. Ela, de naciona-

lidade Brasileira, comerciante, solteira, 

nascida em CAMPINAS, SP, no dia 23 

de fevereiro de 1977, residente e domici-

liada na Rua Rio Grande do Sul, Nº 665, 

Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, 

filha de SIDNEI DE AMARO FERREI-

RA e de MARLI FATIMA FERREIRA. 

JOÃO BATISTA LICURGO FILHO e 

CÍCERA RIBEIRO DOS SANTOS. Ele, 

de nacionalidade Brasileira, funcionário 

público municipal, divorciado, nascido 

em JAGUARIÚNA, SP, no dia 27 de abril 

de 1963, residente e domiciliado na Rua 

José Sereda, Nº 152, Jardim Pinheiros, 

JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO BA-

TISTA LICURGO e de ZAIRA GOMES 

LICURGO. Ela, de nacionalidade Brasi-

leira, serviços gerais, divorciada, nascida 

em PIRAJUÍ, SP, no dia 13 de novembro 

de 1967, residente e domiciliada na Rua 

José Sereda, Nº 152, Jardim Pinheiros, 

JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO 

ALBERTO DOS SANTOS e de ANA RI-

BEIRO DOS SANTOS. 

RENAN DE MORAES CANGIANI e 

CAMILA PEREIRA SOUSA. Ele, de na-

cionalidade Brasileira, assistente técnico 

de suporte, solteiro, nascido em CAMPI-

NAS, SP, no dia 25 de setembro de 1996, 

residente e domiciliado na Rua Rita Ville-

la de Andrade Lima, Nº 146, Jardim Cru-

zeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de 

ETEÓCLES DE SOUZA CANGIANI e 

de ADRIANA PEDROSO DE MORA-

ES CANGIANI. Ela, de nacionalidade 

Brasileira, assistente em suprimentos, 

solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no 

dia 22 de março de 1996, residente e do-

miciliada na Rua Jabuticabeira, Nº 452, 

Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha 

de JOSÉ ERIVALDO PINTO SOUSA e 

de ANTONIA SUERDA PINTO PEREI-

RA SOUSA. 

Se alguém souber de algum impedimen-

to, deve acusá-lo nos termos da lei e para 

fins de direito. 

JAGUARIÚNA, 15 de junho de 2022.


