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Contribuinte tem até 31 de maio para fazer declaração do
IR e participar da campanha Leão Amigo de Jaguariúna
Com a prorrogação
do prazo de entrega
do Imposto de Renda
para o próximo dia 31
de maio, pela Receita
Federal, os contribuintes ganharam mais

tempo para poder participar da campanha
Leão Amigo de Jaguariúna e fazer a sua
doação para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Cultura prepara
programação
especial para o Dia
do Trabalhador

e Conselho Municipal
do Idoso. Para participar, é muito simples.
O contribuinte do Imposto de Renda que
preencher os requisitos da legislação pode

doar valores para os
conselhos municipais,
estaduais e nacionais da criança e do adolescente e do idoso. A doação deve ser
feita diretamente na

Prefeitura de Jaguariúna Saúde vacina
começa a construção das
grávidas e
UBSs do Vargeão e do Santo puérperas
Antônio do Jardim
contra gripe
Jaguariúna vai ganhar As obras da UBS Vargeão
a partir de
mais duas importantes e da UBS Santo Antôobras na área da Saúde. nio do Jardim, conforme
A Prefeitura de Jaguariú- convênio assinado com segunda-feira
na deu início nesta quarta-feira, dia 27 de abril, à
construção de mais duas
UBS (unidades básicas
de saúde) no município.

o Estado de São Paulo, já
começaram e atendem à
uma antiga reivindicação
da população desses bairros.
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Idosos e profissionais
da Saúde também serão
vacinados no dia D neste
sábado
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal
de Turismo e Cultura,
preparou uma programação especial em
comemoração ao dia
do trabalhador, 01 de
maio. Durante o dia
todo haverá diferentes
apresentações no Boulevard que prometem
agradar a todos. Às
10h o público poderá
conferir a uma apre-

sentação de dança. Em
seguida, às 11h, terá
um espetáculo de teatro.
No período da tarde
as comemorações continuam com a apresentação da Orquestra
Municipal Violeiros do
Jaguary, às 14h, e da
Banda Municipal de
Jaguariúna – Beatles
in Concert, às 16h. O
evento é gratuito e aberto ao público.

Pág 5.

com a Vida”. Integraram o grupo de Jaguariúna o secretário
de Mobilidade Urbana, Ricardo Cortez, e
as servidoras da secretaria Ana Carolina
Guiselli Alves e Carla
Helena Palozzi, coordenadoras do programa municipal.

fica. Após a escolha do
valor doado, o sistema emitirá um Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
(DARF) que deve ser
pago em até 30 dias.
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meio da Secretaria de
Saúde, começará a vacinar
contra a Gripe as gestantes
e puérperas na próxima segunda-feira, dia 2. Para ser
imunizada basta ir até um
dos pontos de vacinação da
cidade.
A Campanha acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS`s): Nova Jaguariúna, Fontanela, Florianópolis, XII de Setembro,
Miguel Martini, Cruzeiro
do Sul, Roseira de Cima e
Roseira de Baixo.
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Jaguariúna realiza “Mutirão
polo de empregabilidade
Inclusiva”
O Dia D de Vacinação
contra a Influenza acontecerá neste sábado, dia
30, em Jaguariúna em
três Unidades Básicas de
Saúde (UBS`s). Além das
crianças que tenham mais
de 6 meses e menores de
5 anos (4 anos 11 meses e
29 dias), os idosos com 60
anos ou mais e os profissionais da saúde também
serão imunizados. Para ser

vacinado é preciso ir até a
UBS XII de Setembro, Cruzeiro do Sul ou Florianópolis, das 8h às 16h. Nesses
locais também serão aplicadas doses da vacina contra o Sarampo nas crianças
e nos profissionais da
saúde (atualização) e doses do imunizante contra
a Covid-19 em quem tem
mais de 5 anos, conforme
o calendário vacinal.

Mobilidade Urbana de
Jaguariúna conhece
Pág 6.
Centro de Educação para
Prefeitura realiza
o trânsito da Honda
recapeamento no Berlim e
Uma equipe da Sec- de Jaguariúna no ProNova Jaguariúna a partir
retaria de Mobilidade grama Municipal de
Urbana de Jaguariúna Educação Para o Trândesta semana
visitou o Centro Edu- sito – “Compromisso
cacional de Trânsito
Honda, em Indaiatuba, nesta terça-feira,
dia 26 de abril. O objetivo da visita foi conhecer as instalações
do centro, localizado
na unidade de motocicletas da multinacional japonesa, que é
parceira da Prefeitura

declaração de ajuste
anual, até 31 de maio.
É importante lembrar que esse método de doação do IR
não permite escolher
uma entidade especí-

A Prefeitura de Jaguariúna realiza nesta
sexta-feira, dia 29 de
abril, serviços de recapeamento asfáltico nos
bairros Berlim e Nova
Jaguariúna.
No Berlim, o trabalho
começa na Rua Marechal Floriano Peixoto,
no trecho compreendido

entre a Rua Júlio Frank
e a Rua Candido Bueno.
Na sequência, será a vez
da Rua General Gomes
Carneiro, no trecho
compreendido entre a
Rua Joaquim Bueno e a
Rua Candido Bueno. Já
no Nova Jaguariúna o
serviço será realizado na
Alameda dos Silva.

Pág 7.
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Os moradores de
Jaguariúna que têm alguma deficiência receberam na terça-feira,
dia 26, um apoio a mais
dado pela Prefeitura
para buscar uma vaga
no mercado de trabalho.
Quase 100 pessoas par-

ticiparam do “Mutirão
Polo de Empregabilidade Inclusiva” (PEI)
realizado por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Social e do Posto de
Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Pág 4.

Novo prefeito de
Pedreira Fábio Polidoro
participa da XXIII
Marcha dos Municípios
em Brasília
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MOBILIDADE URBANA:

Mobilidade Urbana de Jaguariúna
conhece Centro de Educação para
o trânsito da Honda
O objetivo da visita foi conhecer as instalações do centro, localizado na unidade
de motocicletas da multinacional japonesa

Uma equipe da Secretaria de Mobilidade
Urbana de Jaguariúna
visitou o Centro Educacional de Trânsito
Honda, em Indaiatuba,
nesta terça-feira, dia 26
de abril. O objetivo da
visita foi conhecer as
instalações do centro,
localizado na unidade
de motocicletas da multinacional japonesa, que
é parceira da Prefeitura
de Jaguariúna no Programa Municipal de Educação Para o Trânsito
– “Compromisso com a
Vida”.
Integraram o grupo de Jaguariúna o

secretário de Mobilidade Urbana, Ricardo
Cortez, e as servidoras
da secretaria Ana Carolina Guiselli Alves e Carla Helena Palozzi, coordenadoras do programa
municipal. O presidente
da Câmara de Jaguariúna, Afonso Lopes da Silva, também participou
da visita.
Segundo o secretário
Cortez, o grupo conheceu todas as dependências e a estrutura oferecida pelo centro de
educação para o trânsito da Honda. “Já temos
a Honda como parceira
em nosso programa mu-

nicipal e pudemos ainda
firmar novas parcerias
em futuras ações destinadas à sociedade e às
crianças de Jaguariúna”, disse o secretário.
O Programa Municipal de Educação Para
o Trânsito – “Compromisso com a Vida” está
previsto na Lei Municipal nº 2.422/2017 e visa
conscientizar a população para a redução no
índice de acidentes de
trânsito no município
e atender as exigências
da ONU/OMS para reduzir em 50% o número
de acidentes de trânsito
nos próximos anos.

Prefeitura conclui
recapeamento e sinalização
na Avenida Maranhão

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Obras e
Serviços, concluiu o recapeamento na Avenida
Maranhão. Nesta quarta-feira, dia 27 de abril,
estão sendo realizados
os últimos retoques na

pintura da sinalização de
solo no trecho recapeado.
A obra teve início na
última sexta-feira, dia 22,
com a aplicação de massa
asfáltica.
Segundo a secretária
de Obras e Serviços de
Jaguariúna,
Fernan-

da Santana, a medida
visa oferecer melhores
condições de trafegabilidade e mais segurança
para motoristas e pedestres na Avenida Maranhão, que recebe diariamente grande fluxo de
veículos.

Prefeitura de Posse dá início
as atividades do Posto de
Atendimento do Cartório Eleitoral
A Prefeitura Municipal
de Santo Antônio de Posse, em ação conjunta com
a Justiça Eleitoral, informa o início das atividades
do Posto de Atendimento
do Cartório Eleitoral, que
está instalado na Sala do
Cidadão localizado na
Câmara Municipal.
Tal ação tem o objetivo de auxiliar a população nos serviços ofertados pela Justiça Eleitoral
do Estado de São Pau-

lo. O atendimento será
realizado de segunda à
sexta-feira, das 08 às 17
horas.

Certidão:
- Emissão de Certidão
de quitação eleitoral

Multas:
Serviços disponíveis:
- Emissão de Certidão
Título de Eleitor:
de quitação eleitoral
- Preenchimento do
Justificativa:
requerimento Título Net
- Requerimento de
- Acompanhamento justificativa online
da solicitação Título Net
- 1º Título de eleitor
Documentos
- Revisão e Trans- necessários:
ferência
- RG, CPF, Comprovante de residência
EDITORA JJ EIRELI:01611958000181

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO
TOMAZ DE AQUINO PIRES -COORD.

A PARÓQUIA E O
RESTAURO DA MATRIZ
CENTENÁRIA

O Revmo. Padre
Ademir Bernardelli
deverá
reunir-se
nestes dias com os
membros de uma comissão pró-restauro
da Matriz Centenária
a fim de traçar prioridades
e estudar
formas de trabalho
comunitário com o
objetivo de viabilizar
a preservação desse
Patrimônio Histórico, marco de fundação de Jaguariúna.
A comissão necessita
de voluntários, amigos da História, da
Arte, da Memória,
da Identidade deste
povo e desta cidade.
Vereadores estão integrando o quadro
de voluntários e vão
lutar pela consecução dos objetivos colimados.
A Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
de Jaguariúna tem
delineado projetos
prioritários de segurança e sustentação
da Matriz e analisam
orçamentos. A Secretaria de Turismo
e Cultura disponibiliza-se, neste momento, a procurar
subsídios para execução dos trabalhos
prioritários e, em
seguida de restauro
de um patrimônio
que não é apenas da
Igreja, mas de todos
os poderes públicos
e de todos os cidadãos. Há necessidade de estrategistas,
organizadores
de
campanhas e eventos
a fim de levar a cabo
tão grande e nobre
empreitada para salvar uma arquitetura
com traços do estilo
gótico e do barroco
alemão do final do
século XIX.
Uma
pesquisa,
ponto de partida, diz
respeito à sua documentação. Na busca de uma Escritura
Assinado de forma digital por EDITORA JJ
EIRELI:01611958000181
Dados: 2022.04.29 17:31:22 -03'00'

1º)- Pesquisa no
Cartório de Registro
de Imóveis de Mogi
Mirim. Para tanto aguarda- se que
Cartórios e Planejamento solicitem autorização e agendem
a visita.
2º) –Ofício da Paróquia
solicitando
resultados de pesquisa no Livro Tombo da Matriz de São
José de Mogi Mirim,
sede do município
a que a Vila Bueno
pertencia.
3º)- Ofício da Paróquia
solicitando
resultados de pesquisa na Cúria Arquidiocesana
de
Campinas e na Cúria
Diocesana de Amparo.
4º-) Cartório de
Registro Civil e de
Imóveis e Planejamento solicitarem,
via ofício, uma pesquisa ao historiador
Prof. Roberto Lima
das Faculdades de
Amparo nos livros
históricos com sede
naquela Biblioteca.
5º-) Cartório de
Registro Civil e de
Imóveis e Planejamento solicitarem,
via ofício, uma pesquisa ao Centro Histórico Bernardino de
Campos de Amparo.
Ao mesmo tempo o
Cartório de Notas e
de Protestos prossegue na sua parte
de fechar todas as
conclusões com documentações legais
exigidas para concretizar obras de
restauro
obtendo
subvenções tão necessárias.

atestando sua propriedade, os Cartórios de Registro Civil
e de Imóveis, de Notas e de Protestos e
a Secretaria Municipal de Planejamento unem-se à Igreja
a fim de encontrar
o documento oficial
ou de elaborá-lo legal e oficialmente.
Onde estaria lavrada
a doação da Capela
de Santa Maria do
Jaguary ao Clero de
Campinas pelo Cel.
Amâncio Bueno? Em
que ano?
O Programa de sua
inauguração foi registrado no Correio
do Amparo de 08 de
janeiro de 1895. As
Festividades ocorreram na semana seguinte, dias 12 e 13.
Assim, as possibilidades de pesquisa
Tomaz de Aquino
foram planejadas:
Pires
ENGRAXATE
Desde 1806
os sapatos têm mais brilho:
a humildade de um homem
proporciona o pão ao seu filho.
Tira o pó, limpa acolá
com pano, graxa e escova,
contando com uns trocados
sai o homem a engraxar.
Shorts curto e surrado,
suspensório com uma tira,
de olho nos transeuntes,
a oportunidade que queria.
A cada sapato que brilha
vai uns trocados para o bolso
para garantir ao filho
mesmo um minguado almoço.
O valor é irrisório,
mas rende nas mãos da patroa.
Melhor ainda se vem uma gorjeta
de alguém com alma boa.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro O remédio do silêncio,
volume 15 da coleção Mensagens de fé (editoraoartifice.com.
br), em homenagem ao Dia do Engraxate que se comemora
em 26 de abril.

Expediente
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Distribuição gratuita - tiragem 5.000
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CONTRIBUIÇÃO:

Contribuinte tem até 31 de maio para fazer
declaração do IR e participar da campanha Leão
Amigo de Jaguariúna
Contribuintes ganharam mais tempo para participar da campanha Leão Amigo de Jaguariúna e fazer doação para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e
Conselho Municipal do Idoso

Com a prorrogação o próximo dia 31 de
do prazo de entrega do maio, pela Receita FedImposto de Renda para eral, os contribuintes

ganharam mais tempo para poder participar da campanha Leão
Amigo de Jaguariúna e
fazer a sua doação para
o Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal do Idoso.
Para participar, é
muito simples. O contribuinte do Imposto de
Renda que preencher
os requisitos da legislação pode doar valores para os conselhos
municipais, estaduais
e nacionais da criança
e do adolescente e do

idoso. A doação deve
ser feita diretamente
na declaração de ajuste
anual, até 31 de maio.
É importante lembrar que esse método
de doação do IR não
permite escolher uma
entidade
específica.
Após a escolha do valor doado, o sistema
emitirá um Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
que deve ser pago em
até 30 dias.
Mais informações e a
orientação sobre como
efetuar as doações po-

dem ser obtidas no
Conselho
Municipal
dos Direitos da Criança
e do Adolescente de
Jaguariúna (CMDCAJ),
pelos telefones 38673935 ou 3837-3311 –
Ramal 223.
Entidades aptas a
receber recursos do IR
em Jaguariúna:
Associação
dos
Amigos
do
Padre
Gomes
Asamas (Associação
Santa Maria de Saúde)
Apae
(Associação
dos Pais e Amigos dos

Excepcionais de Jaguariúna)
Centro de Equoterapia de Jaguariúna
Lar Feliz
AJJA
(Associação
Jaguariunense de Jovens Aprendizes)
Associação
dos
Amigos
do
Padre
Gomes
Jaguariúna FC – Associação
Desportiva
Jaguariúna
A.A.P.P – Associação
Atlética Ponte Preta
Associação
de
Desenvolvimento Social

Campanha da Educação de São Paulo incentiva
jovens a tirarem o título de eleitor
Da Redação
O ano de 2022 será
marcado por mais uma
eleição em todo território
nacional, porém a procura por jovens de 16 anos,
idade em que o voto já é
permitido, mas ainda não
obrigatório, para tirarem
o título de eleitor é uma
das mais baixas já registradas. Pensando em reverter
essa situação, a Secretaria
da Educação do Estado
de São Paulo (Seduc-SP)
lançou nesta terça-feira
(26) a campanha “Tire o
Seu Título de Eleitor” para
os estudantes da rede es-

tadual.
“É uma ação que destaca a importância do
exercício da cidadania, e
o voto é o princípio básico
da cidadania. O futuro do
Brasil é hoje e está aqui na
escola com os nossos jovens”, declarou a Secretária
Estadual da Educação Renilda Peres.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo (TRE-SP), desembargador Paulo Galizia, presente no evento,
relatou que “o Tribunal
Regional Eleitoral aderiu
prontamente a esta iniciativa. De fato, houve uma

procura um pouco menor
dos jovens pelo alistamento eleitoral por vários
fatores, a diminuição da
população, o período pós
pandemia que os jovens
não interagiram pessoalmente. Mas ainda temos
tempo de atingir uma meta
de adesão entre os jovens
até 4 de maio”.
Desde o ano passado,
como forma de prevenir o
contágio pelo coronavírus
(Covid-19), é possível fazer a emissão do título de
eleitor de forma online,
por meio do sistema TítuloNet com dados pessoais,
como: nome completo,

e-mail, local de nascimento e filiação. Depois de
preencher todos os campos é necessário enviar
uma selfie segurando documento de identidade e fotos (frente e verso) do RG e
comprovante de endereço.
Processadas as informações é só fazer o download gratuito do aplicativo
e-Título no para utilizar a
versão digital do seu título
de eleitor
Assim, a campanha
“Tire o Seu Título de
Eleitor” visa transformar
as escolas em um espaço
em que os estudantes
possam contar com a in-

fraestrutura já existente
para solicitarem o documento. As ações são divididas em:
1.
Dia Estadual de
Mobilização Documental:
Momento em que os estudantes serão informados das documentações
necessárias para a tiragem
do título de eleitor.
2.
Dia Estadual de
D de Tiragem de Título:
Momento para a tiragem
de título de eleitor, onde
é destinado um tempo de
aula e os laboratórios de
informática para essa mobilização.
A ação conta com o apo-

io do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Tribunal
Regional Eleitoral de São
Paulo (TER-SP), Sindicato
dos Estabelecimentos de
Ensino no Estado de São
Paulo (SIEEESP), União
Brasileira dos Estudantes
Secundaristas (UBES) e
União Municipal dos Estudantes Secundaristas de
São Paulo (UMES-SP).
Confira a agenda:
02/05/2022 - Dia Estadual de Mobilização
Documental
03/05/2022 -Dia (D)
de Mobilização Pela Tiragem de Título

Novo prefeito de Pedreira Fábio Polidoro participa
da XXIII Marcha dos Municípios em Brasília
De Pedreira

Latina é promovido
pela Confederação NaTodos os anos, mil- cional de Municípios
hares de gestores mu- (CNM)
com
apoio
nicipais se reúnem na das entidades estadCapital Federal para uais e microrregionmarcar presença e ais municipalistas. As
apresentar sua pauta atividades
centrais
prioritária aos poderes ocorreram no CenLegislativo, Executivo tro Internacional de
e Judiciário.
Convenções do Brasil
A Marcha a Brasília (CICB), no Setor de
em Defesa dos Mu- Clubes Esportivos Sul,
nicípios foi cancelada em Brasília.
em 2020 e 2021, em
Pedreira esteve reprazão da pandemia da resentada pelo seu
COVID-19. Agora, em novo prefeito Fábio
2022, o evento ocor- Polidoro, secretária de
reu de 25 a 28 de abril, Saúde Ana Lúcia Nieri
e bateu o recorde de Goulart e do secretário
participantes.
de Cultura João Paulo
O maior evento mu- Nascimento.
nicipalista da América
“Município:
O

caminho para um Brasil melhor, este foi o
tema desta edição da
Marcha.
Estivemos
participando
ativamente das discussões
de pautas de interesse
das gestões, além de
seminários técnicos,
além de espaço para o
Movimento Mulheres
Municipalistas, fórum
de vereadores, plenária
com a participação dos
órgãos de controle,
entre outros momentos fundamentais para
a Gestão Municipal”,
destacou o prefeito
Fábio Polidoro durante sua participação na
XXIII Marcha dos Municípios em Brasília.
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INCLUSÃO:

Jaguariúna realiza “Mutirão polo de
empregabilidade Inclusiva”
Quase 100 pessoas participaram do mutiraõ realizado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

Os moradores de Jaguariúna que têm alguma
deficiência receberam
na terça-feira, dia 26,
um apoio a mais dado
pela Prefeitura para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Quase

100 pessoas participaram do “Mutirão Polo
de Empregabilidade Inclusiva” (PEI) realizado
por meio da Secretaria
de
Desenvolvimento
Econômico e Social e do
Posto de Atendimento

ao Trabalhador (PAT).
A ação aconteceu na
Faculdade de Jaguariúna (UniFAJ), e teve
como objetivo entregar aos participantes o
“Laudo Caracterizador”
para trabalho do Insti-

tuto de Medicina Social
e de Criminologia de São
Paulo (IMESC) e Polo de
Empregabilidade Inclusiva (PEI), que são parceiros do programa Meu
Emprego Inclusivo.
O
secretário
de

Fundo Social de Solidariedade
lança a Campanha do
Agasalho 2022
Em uma parceria com
a EPTV, nesta segunda-feira (25), foi iniciada
a Campanha do Agasalho em Santo Antônio de
Posse.
A ação tem o objetivo de arrecadar agasalhos, cobertores, meias,
toucas, dentre outros,
que serão doados para

famílias em situação de
vulnerabilidade.
A campanha ocorre
até o dia 31 de julho, considerando o dia 28 como
o “Dia D” da campanha.
As doações serão feitas na Assistência Social,
localizada na Rua Iasra
Hense de Moraes, 137 –
Centro.

É importante certificar-se que as peças estão
em boas condições de
uso, roupas que estiverem em estado deteriorado serão descartadas no
momento da separação.

·
·
·
·

Roupas infantis
Cobertores
Meias e gorros
Sapatos

Ponto de coleta:
Assistência Social
Rua Iasra Hense de
O que doar?
Moraes, 137 – Centro
·
Roupas masculiTelefone: (19)3896nas e femininas
2556
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Desenvolvimento
Econômico e Social,
Josino da Silva, explica que com esse laudo
a pessoa com deficiência terá mais facilidade
para ir em busca de um
trabalho. “O laudo traça

a funcionalidade do deficiente. Dessa forma,
é possível informar às
empresas com mais
clareza qual é o perfil do
profissional que elas estão contratando”, disse
o secretário.
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CULTURA:

Cultura prepara programação especial para o
Dia do Trabalhador
Durante o dia todo haverá diferentes apresentações no Boulevard que prometem agradar a todos
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, preparou
uma programação especial em comemoração ao
dia do trabalhador, 01 de

maio. Durante o dia todo
haverá diferentes apresentações no Boulevard
que prometem agradar a
todos.
Às 10h o público
poderá conferir a uma

apresentação de dança.
Em seguida, às 11h, terá
um espetáculo de teatro.
No período da tarde as
comemorações continuam com a apresentação
da Orquestra Municipal

Violeiros do Jaguary,
às 14h, e da Banda Municipal de Jaguariúna
– Beatles in Concert, às
16h.
O evento é gratuito e
aberto ao público.

Jaguariúna e Engenheiro Coelho empatam
em jogo pelo Campeonato de Futsal Regional
O time de futsal de
Jaguariúna
empatou
com Engenheiro Coelho na partida de abertura do campeonato re-

gional da modalidade.
A partida aconteceu
na sexta-feira (22) no
Ginásio Municipal Caio
Pompeu de Toledo

(Azulão) em Jaguariúna.
Antes da partida,
aconteceu uma cerimônia de abertura com

EDITORA JJ EIRELI:01611958000181

a presença de atletas
das 19 cidades que participarão do campeonato. E Engenheiro Coelho abriu o campeonato
jogando diante do time
de Jaguariúna, que fez
sua primeira partida
em casa.
A equipe coelhense
fez o primeiro gol com

Assinado de forma digital por EDITORA JJ EIRELI:01611958000181
Dados: 2022.04.29 17:32:01 -03'00'

‘Nenê’, porém – já no
final da partida – o
time da casa empatou
deixando tudo igual e
um ponto para cada
equipe.
A próxima partida
acontecerá na quinta-feira (28) contra a
equipe de Monte Mor.
O jogo acontecerá no

Ginásio Municipal Governador Mário Covas,
em Engenheiro Coelho.
Esta será a única partida que a equipe coelhense jogará em casa.
No dia 09 de maio a
equipe jogará contra
Pedreira, no Clube Santa Sofia na cidade do
Circuito das Águas.
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VACINAÇÃO:

Idosos e profissionais da Saúde
também serão vacinados no dia
D neste sábado

Além das crianças que tenham mais de 6 meses e menores de 5 anos, os idosos com 60 anos ou mais e os profissionais da saúde também serão imunizados
O Dia D de Vacinação
contra a Influenza acontecerá neste sábado, dia
30, em Jaguariúna em
três Unidades Básicas de
Saúde (UBS`s). Além das

crianças que tenham mais
de 6 meses e menores de
5 anos (4 anos 11 meses e
29 dias), os idosos com 60
anos ou mais e os profissionais da saúde também

serão imunizados.
Para ser vacinado é
preciso ir até a UBS XII de
Setembro, Cruzeiro do Sul
ou Florianópolis, das 8h
às 16h.

Nesses locais também
serão aplicadas doses da
vacina contra o Sarampo
nas crianças e nos profissionais da saúde (atualiza- te contra a Covid-19 em conforme o calendário vação) e doses do imunizan- quem tem mais de 5 anos, cinal.

Saúde vacina grávidas e puérperas contra gripe
a partir de segunda-feira
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Saúde, começará a vacinar contra
a Gripe as gestantes e
puérperas na próxima
segunda-feira, dia 2.
Para ser imunizada basta ir até um dos pontos
de vacinação da cidade.

A Campanha acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
nas Unidades Básicas
de Saúde (UBS`s): Nova
Jaguariúna, Fontanela,
Florianópolis, XII de Setembro, Miguel Martini,
Cruzeiro do Sul, Roseira de Cima e Roseira de

Baixo.
De acordo com a Secretaria Municipal de
Saúde, não é necessário
apresentar nenhum relatório médio para ser
vacinado.
Além desse grupo,
também seguem sendo
vacinados contra a In-

fluenza os idosos e profissionais da saúde. As
crianças de 6 meses a
menores de 5 anos (4
anos 11 meses e 29 dias)
começarão a ser vacinadas no próximo sábado,
dia 30, durante a realização do Dia D de Vacinação contra a Influenza.

Vacinação contra a Covid-19 é transferida para
Unidades Básicas de Saúde
A partir da próxima
segunda-feira, dia 2 de
maio, a vacinação contra a
Covid-19 deixa de ser realizada no Salão da Terceira
Idade e passa a acontecer

nas quatro Unidades Básicas de Saúde da cidade.
A aplicação das doses será
feita nos PSFs Imigrantes
e Santa Margarida às segundas e quartas-feiras,

EDITAIS
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CNPJ/MF nº 48.839.872/0001-74 – NIRE 35300548175
Ata de Assembleia Extraordinária realizada em 01/04/2022
1. Local, Data e Hora: às 10:00h, do dia 01 de abril de 2022,
na sede social da sociedade Jaguar Indústria e Comércio de
Plásticos S.A., no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
Av. Vicenzo Granghelli, 636, Prédio Administrativo, Bairro João
Aldo Nassif, CEP 13.916-058, CNPJ nº 48.839.872/0001-74 e
NIRE 35300548175, registrado na JUCESP em 24/01/2020.
2. Convocação: Dispensada a publicação de edital de convocação nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Presenças:
Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, Sr. Vaner Vitor Versori, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.943.168-6-SSP/SP, inscrito o CPF sob o nº 068.418.428-12, residente e domiciliado na
Rua Dois, 1186, lotes 27 e 28, Quadra I - Condomínio Duas Marias,
CEP: 13.916-412, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo;
e Sr. Rodolfo Antonio Versori, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.098.610-4-SSP/
SP, inscrito no CPF sob o nº 717.492.338-00, residente e domiciliado na Rua Jorge Antônio Cury, 347, Sítio Pôr do Sol, Colinas do
Castelo, CEP: 13.919-598, na cidade de Jaguariúna, Estado de
São Paulo. 4. Mesa: Vaner Vitor Versori, já qualicado, assumiu
a Presidência da Assembleia e designou o Sr. Rodolfo Antonio
Versori, já qualicado, para secretariar, constituindo a mesa.
5. Ordem do Dia: Deliberar pela abertura de uma lial na Cidade
de Jaguariúna, SP, na Rua Alfredo Bueno, 330, Jardim Berlim, CEP
13.919-140; onde será exercida a atividade de “Comércio varejista de artigos de plástico para uso pessoal e doméstico”, CNAE
4759-8/99. 6. Deliberações: 6.1 Em assembleia, os sócios quotistas, por unanimidade, deliberam o seguinte: (i) Aprovar a abertura de uma lial na Cidade de Jaguariúna, SP, na Rua Alfredo
Bueno, 330, Jardim Berlim, CEP 13.919-140; onde será exercida a atividade de “Comércio varejista de artigos de plástico para
uso pessoal e doméstico”, CNAE 4759-8/99. (ii) Aprovar a alteração do art. 2º do Estatuto Social para inserir a nova lial, passando
a ter a seguinte redação: “Art. 2º - A Sociedade tem sede e foro
no Município e Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
na Avenida Vincenzo Granghelli, nº 636 - Prédio Administrativo,
Bairro João Aldo Nassif, CEP: 13.916-058, podendo estabelecer
liais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes. Parágrafo
Único - A Sociedade possui 2 (duas) liais: (i) inscrita no CNPJ
sob nº 48.839.872/0007-60, NIRE 35904841609, estabelecida
na Avenida Vicenzo Granghelli, nº 636, Bairro João Aldo Nassif,
CEP 13.916-058, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo;
e (ii) estabelecida na Rua Alfredo Bueno, 330, Jardim Berlim, CEP
13.919-140, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo; a primeira explorando os ramos de atividade de Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal, doméstico e industrial;
Fabricação de embalagens de material plástico; Fabricação de
ferramentas, moldes, modelos e matrizes; Fabricação de produtos
de trelados de metal, exceto padronizados; Fabricação de peças e acessórios para uso em máquinas industriais; Manutenção
e reparação de máquinas e aparelhos para indústria do plástico;
Serviços de instalação e testes de máquinas e equipamentos industriais; Comércio atacadista de resinas e elastômeros; Serviços
de rotulagem sob encomenda; Fabricação de móveis de material
plástico; Comércio varejista de artigos de plásticos para uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de artigos para habitação;
Comércio varejista e atacadista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico não especicado anteriormente; Comércio varejista de
outros artigos não especicados anteriormente; Outras atividades
de serviços prestados principalmente às empresas; e Aluguel de
imóveis próprios; e a segunda lial explorando apenas a atividade
de Comércio varejista de artigos de plásticos para uso pessoal e
doméstico.” 7. Encerramento e aprovação da ata: Terminados os
trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios, em
04 (quatro) vias de igual teor e forma. Jaguariúna, SP, 01 de abril de
2022. Vaner Vitor Versori; Rodolfo Antonio Versori.
JRJAGUARIUNA – 2 col x 26 cm

das 8 às 12 e entre 13h e
15h. Na terça, das 8h às
11h30 o atendimento será
no PSF Palmeiras e entre
12h e 15h30 na unidade
do Fundão. Serão distribuídas 1ª e 2ª doses do
imunizante contra o coronavírus para pessoas
a partir de 5 anos. Também estarão disponíveis
o reforço deste antígeno
para holambrenses acima de 18 anos e a 4ª dose
para idosos com mais de
60 que tenham tomado a
3ª dose há, pelo menos, 4

meses.
Para a imunização, é
necessário apresentar documento oficial com foto.
No caso de 2ª, 3ª ou 4ª
doses é preciso levar também o comprovante de vacinação anterior. Menores
de 18 anos que estiverem
desacompanhados devem
apresentar o Formulário
de Autorização de Vacinação assinado pelos pais ou
responsável legal. Ele está
disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba
Serviços, Vacina: Termo

de autorização.
“O antígeno contra a
Covid-19 entrou na rotina de vacinação, uma vez
que já imunizamos boa
parte da população com
a 1ª e 2ª doses”, explicou
o diretor municipal de
Saúde, Valmir Marcelo
Iglecias. “A procura por
doses neste momento é
mais tranquila e o trabalho será incorporado
ao atendimento realizado costumeiramente nas
unidades”.
Dados do Vacina Já,

do Governo do Estado,
mostram que Holambra
imunizou 100,2% dos holambrenses com a 1ª dose
do imunizante contra a
Covid-19. Ainda segundo o portal, 93,92% dos
moradores receberam o
complemento ou vacina
de dose única. 60,39%
tomaram o reforço. O percentual apontado pelo sistema diz respeito ao número de doses aplicadas
em relação à estimativa
total de habitantes elegíveis.

Sábado tem vacinação contra Influenza,
Sarampo e Covid-19 em Holambra
A Prefeitura de Holambra irá realizar neste sábado, dia 30 de abril, uma
mobilização para vacinar
moradores contra a gripe,
o sarampo e a Covid-19. A
ação irá ocorrer entre 8h e
15h nos PSFs Imigrantes
e Santa Margarida, com
atendimento por ordem
de chegada.
Podem ser vacinados
contra o vírus Influenza,
causador da gripe, moradores a partir de 60 anos,
profissionais de saúde,
crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos e
também gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz há até 45 dias).
Estão aptas a receberem

o imunizante contra o sarampo crianças a partir
de 6 meses e menores de
5 anos. Serão distribuídas ainda 1ª e 2ª doses
do imunizante contra a
Covid-19 para pessoas a
partir de 5 anos. Também
estarão disponíveis o reforço deste antígeno para
holambrenses com mais
de 18 e a 4ª dose para idosos com mais de 60 anos
que tenham tomado a 3ª
dose há, pelo menos, 4
meses.
Para a imunização,
é necessário apresentar
documento oficial com
foto. No caso de 2ª, 3ª
ou 4ª doses do antígeno
que promove a proteção

contra o coronavírus é
preciso levar também o
comprovante de vacinação anterior. Menores de
18 anos que estiverem
desacompanhados devem
apresentar o Formulário
de Autorização de Vacinação assinado pelos pais ou
responsável legal. Ele está
disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba
Serviços, Vacina: Termo
de autorização.
“Será um dia voltado à
prevenção. À vacina”, explicou o diretor municipal
de Saúde, Valmir Marcelo
Iglecias. “É válido lembrar
que as vacinas contra a
gripe e a Covid-19 podem
ser recebidas no mesmo

dia”, falou.
Covid-19:
vacinação
passa a ser realizada nos
PSFs a partir de segunda-feira
A partir da próxima
segunda-feira, dia 2 de
maio, a vacinação contra a
Covid-19 deixa de ser realizada no Salão da Terceira Idade e passa a acontecer nos 4 PSFs da cidade.
A aplicação das doses será
feita nos PSFs Imigrantes
e Santa Margarida às segundas e quartas-feiras,
das 8 às 12 e entre 13h e
15h. Na terça, das 8h às
11h30, o atendimento será
no PSF Palmeiras - e entre
12h e 15h30 na unidade
do Fundão.

EDITAIS
EDITAIS DE PROCLAMAS
Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de Registro Civil das Pessoas
Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de JAGUARIÚNA - SP, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei,
a fim de se casarem:

ELISANGELA APARECIDA GABRIEL CANISELLA. Ela, de nacionalidade Brasileira, assistente de vendas, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 03 de julho de 1997, residente e domiciliada na Rua
Osvaldo Tonini, Nº 633, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de
JULIO LEYSES BATISTA ALVES e de ILDA DE OLIVEIRA LEYSES
BATISTA ALVES.

JOSIEL GERMANO SANCHES e NATALIA APARECIDA
MARCELINO. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de produção,
solteiro, nascido em SOROCABA, SP, no dia 19 de março de 1998,
residente e domiciliado na Rua Pina, Nº 153, Terras da Capela de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de LAURO DOMINGUES SANCHES e de MARIA APARECIDA GERMANO SANCHES. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 10
de junho de 1993, residente e domiciliada na Rua Pina, Nº 153, Terras
da Capela de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filha de EDMILSON
MARCELINO e de MARINA DE MORAES.

WESLEY DIEGO ALVES e ADRIANA DE SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, Operador de empilhadeira, solteiro, nascido
em MAIRINQUE, SP, no dia 28 de novembro de 1990, residente e
domiciliado na Rua Salvador Torres, Nº 32, Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filho de ADELMO JEZUINO ALVES e de MERENICE
LILIAN ALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada,
nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 28 de julho de 1979, residente e domiciliada na Rua Salvador Torres, Nº 32, Vila Mário Finotelli,
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO SIMÃO DE SOUZA e de DEOLIRIA DORTA DE SOUZA.

BRUNO GABRIEL CANISELLA e GIULIA LEYSES DE OLIVEIRA
ALVES. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar técnico de suporte,
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 08 de março de 2001,
residente e domiciliado na Rua Osvaldo Tonini, Nº 633, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO BATISTA CANISELLA e de

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito.
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JAGUARIÚNA, 28 de abril de 2022.

7

Sábado, 30 de Abril de 2022

OBRAS:

Prefeitura de Jaguariúna começa a construção das
UBSs do Vargeão e do Santo Antônio do Jardim
As obras das UBSs , conforme convênio assinado com o Estado de São Paulo, já começaram e atendem à antiga reivindicação da população desses bairros
Jaguariúna vai ganhar mais duas importantes obras na área da
Saúde. A Prefeitura de
Jaguariúna deu início
nesta quarta-feira, dia
27 de abril, à construção
de mais duas UBS (unidades básicas de saúde)
no município. As obras
da UBS Vargeão e da
UBS Santo Antônio do
Jardim, conforme con-

vênio assinado com o
Estado de São Paulo, já
começaram e atendem
à uma antiga reivindicação da população desses
bairros.
Com área de 121,37m²
cada uma, as novas unidades básicas vão contribuir muito para a ampliação do atendimento
na saúde de Jaguariúna,
que já conta com 11 UBSs

– XII de Setembro, Miguel Martini, Zambom,
Florianópolis, Guedes,
Fontanella, Nova Jaguariúna, Cruzeiro do Sul,
Roseira de Baixo, Roseira de Cima e Tanquinho.
As obras serão feitas pela empresa HJM
Construtora, vencedora
da licitação, por meio do
Convênio Estadual nº
903/2019, firmado entre

a Prefeitura de Jaguariúna e o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, e estarão sob
gestão da Secretaria Municipal de Saúde e fiscalização da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano.
O prazo de entrega
das UBSs é de sete meses.

Prefeitura realiza recapeamento no Berlim e
Nova Jaguariúna a partir desta sexta
A Prefeitura de Jaguariúna realiza nesta sexta-feira, dia 29 de abril,
serviços de recapeamento
asfáltico nos bairros Berlim e Nova Jaguariúna.
No Berlim, o trabalho
começa na Rua Marechal
Floriano Peixoto, no trecho
compreendido entre a Rua
Júlio Frank e a Rua Candido Bueno. Na sequência,
será a vez da Rua General
Gomes Carneiro, no trecho compreendido entre
a Rua Joaquim Bueno e a
Rua Candido Bueno. Já no
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Nova Jaguariúna o serviço
será realizado na Alameda
dos Silva.
Segundo a Secretaria de
Planejamento Urbano de
Jaguariúna, os trabalhos
incluem fresagem e recapeamento asfáltico e serão
executados pela empresa
NJ Caetano Empreendimentos Imobiliários, que
foi a vencedora do processo licitatório. O prazo de
execução da obra é de 30
dias.
Ainda de acordo com a
secretaria, a obra tem in-

– CNPJ nº 48.839.872/0001-74

Relatório da Administração
Demonstrações do Resultado para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Senhores acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas.
(Em milhares de reais - R$)
as contas relativas ao período findo em 31/12/2021.
Jaguariúna, 26 de abril de 2022.
A Diretoria.
Nota
2021
2020
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo e patrimônio
Nota
2021
2020 Receita operacional
Circulante
líquido
líquida
21 474.374 325.678
Caixa e equivalente de caixa
6
8.222
8.269 Circulante
Custos dos produtos e
Contas a receber clientes
7
68.875
62.676 Fornecedores
15
43.734
42.132
mercadorias vendidas
(370.926) (248.715)
Estoques
8
47.812
37.801 Empréstimos e financiamentos 16
70.956
59.894
Lucro bruto
103.448
76.963
Impostos a recuperar
9
9.097
7.099 Obrigações sociais
17
11.681
11.604
Despesas
operacionais
Adiantamentos
7
8.038
7.155 Obrigações tributárias
18
14.338
7.220
22 (34.404) (25.981)
Despesas dos exercícios
Adiantamento de clientes
15
3.974
3.573 Com vendas
23 (30.472) (25.706)
seguintes
10
1.149
1.373 Outras obrigações
3.748
3.268 Gerais e administrativas
Total ativo circulante
143.193 124.373 Total passivo circulante
148.431 127.691 Ganho (Perda) com
Não circulante
Não circulante
propriedades
11
3.944
Realizável a longo prazo
Fornecedores
15
5.253
7.525 Para investimentos
Despesas do exercício seguinte 10
2.204
2.896 Empréstimos e financiamentos 16
79.126
74.644 Outras receitas (despesas)
24
24.538
(1.768)
Depósitos judiciais
19
214
183 Antecipação de receita de aluguel
- Equivalência patrimonial
12
169
1.319
Outros créditos
7
209
749 Obrigações sociais
17
5.110
6.683 Total das despesas
Impostos a recuperar
9
1.094
1.094 Obrigações tributárias
18
10.284
26.858
operacionais
(36.225) (52.136)
26
23.301
21.318
Total do realizável a longo prazo
3.721
4.922 Impostos diferidos
Lucro
antes
das
receitas
e
Provisões para contingências 19
290
186
Propriedade para
despesas financeiras
67.223
24.827
123.364 137.214
investimentos
11
38.894
34.950 Total passivo não circulante
Receitas financeiras
25
3.884
2.133
Investimentos
12
2.884
2.515 Patrimônio líquido
Imobilizado
13 150.953 133.987 Capital social
20.1
15.955
15.955 Despesas financeiras
25 (26.546) (20.914)
Intangível
14
47
106 Reserva de lucro
1.811
214 Lucro antes dos tributos
44.561
6.046
15.370
15.585 Imposto de renda e
Total ativo não circulante
196.499 176.480 Ajuste avaliação patrimonial 20.2
Total do ativo
339.692 300.853 Ajuste avaliação patrimonial
contribuição social correntes 26 (10.628)
(1.244)
reflexo
51
82
Demonstrativos do Fluxo de Caixa para Exercícios
Imposto de renda e
Lucros
(Prejuízos)
acumulados
34.710
4.112
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
contribuição social diferidos 26
(1.983)
(522)
Patrimônio líquido
67.897
35.948
(Em milhares de reais - R$)
Lucro do exercício
31.950
4.280
Total do passivo e patrimônio
Fluxo de caixa das atividades
2021
2020
2,00
0,27
líquido
339.692 300.853 Lucro por ação
operacionais:
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em
Lucro do exercício
31.950
4.280
31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)
Ajustado por:
Ajuste de
Depreciação e amortização
10.777
10.154
Ajuste de
Avaliação
(Ganho) Perda com propriedade
Capital Reserva
Avaliação Patrimonial
Prejuízos Patrimônio
para investimento
(3.944)
Social de Lucro Patrimonial
Reflexo Acumulados
Líquido
Resultado da equivalência patrimonial (169)
(1.319)
Juros sobre empréstimos
10.874
9.748 Em 31 de dezembro de 2019
15.955
15.825
114
(226)
31.668
Variação cambial
1.220
1.094 Lucro do exercício
4.280
4.280
Provisões para contingências
105
(245) Realização do custo atribuído ao
Impostos diferidos
1.983
523
imobilizado
(364)
364
Variação nos ativos e passivos operacionais
Realização dos impostos do custo
Contas a receber clientes
(5.598) (19.508) atribuído ao imobilizado
124
(124)
Estoques
(10.012)
3.442 Realização de AAP reflexa de controlada
(31)
31
Impostos a recuperar
(1.998)
(5.609) Resultado abrangente total
4.280
Adiantamentos
(883)
577 Constituição reserva de lucro
214
(214)
Outros créditos
825
795 Em 31 de dezembro de 2020
15.955
214
15.585
82
4.112
35.948
Fornecedores
(670) 15.195 Lucro do exercício
31.950
31.950
Obrigações tributárias
(9.457)
2.099
Realização do custo atribuído ao
Obrigações sociais
(1.497)
2.021
imobilizado
(326)
326
Adiantamentos de clientes
402 (11.801)
Realização dos impostos do custo
Outras obrigações
480
855
atribuído ao imobilizado
111
(111)
Juros sobre empréstimos pagos
(9.952)
(8.922)
Realização de AAP reflexa de controlada
(31)
31
Caixa líquido atividades
Resultado
abrangente
total
31.950
operacionais
14.436
3.379
Constituição reserva de lucro
1.597
(1.597)
Fluxo de caixa das atividades de
Em 31 de dezembro de 2021
15.955
1.811
15.370
51
34.711
67.898
investimentos:
Informações Gerais
Aquisição de ativos imobilizados
(27.978) (15.608)
Aquisição de ativos intangíveis
(9)
(17) A JAGUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI- próximos 12 meses são classificados como itens circuAquisição de investimento
(200)
- COS S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado lantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de
Baixa de ativos imobilizados
301
559 e foi constituída em 24/01/2020 por transformação da realização superior a 12 meses são classificados como
Caixa líquido das atividades de
JAGUAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS itens não circulantes. Na Demonstração do Resultado
investimento
(27.886) (15.066) LTDA., com início de atividade em 01/04/1978. Tem como do Exercício, o resultado das operações é apurado em
Fluxo de caixa das atividades de
atividade preponderante a fabricação de artefatos de conformidade com o regime contábil da competência
financiamentos:
material plástico para uso pessoal, doméstico e industrial dos exercícios, tanto para o reconhecimento das receiCapitação empréstimos e
e a fabricação de embalagens de material plástico, en- tas quanto das despesas. Eventos Subsequentes: Em
financiamentos
80.419
76.576
tre outros. Bases de Preparação das Demonstrações 31/12/2021, não houve qualquer evento subsequente
(Pagamento) empréstimos e
relevante que requer ajustes ou divulgações para as definanciamentos
(67.016) (60.077) Financeiras: As demonstrações financeiras foram ela- monstrações apresentadas.
boradas
em
conformidade
com
as
normas
internacionais
Distribuição de lucros
de contabilidade emitidas pelo IASB e de acordo com as
Diretoria
Caixa líquido das atividades de
Vaner Vitor Versori - Diretor-Presidente
financiamentos
13.403
16.499 práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade
como as Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, e pronuncia- Carlos Eduardo Moroni - Diretor Administrativo e
Aumento (Diminuição) de caixa
e equivalentes de caixa
(48)
4.812 mentos emitidos pelo CPC - Comitê de PronunciamenFinanceiro
tos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho FedeCaixa e equivalentes de caixa
Luiz Adolfo Bascheira - Diretor Comercial Industrial
início do exercício
8.269
3.457 ral de Contabilidade. Resumo das Principais Práticas
contábeis: No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações Luis Clovis Polidoro - Contador CRC - 1SP084426/O-0
Caixa e equivalentes de caixa final
do exercício
8.221
8.269 vincendas ou com expectativa de realização dentro dos
CPF 555.341.478-49
As demonstrações financeiras completas, notas explicativas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da companhia.
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vestimento de R$ 500 mil
e foi viabilizada com recursos federais por meio de
emenda apresentada pelo
deputado federal Baleia
Rossi.
“A gestão e fiscalização
desse recapeamento é da
Secretaria de Planejamento Urbano e a sinalização
viária após a conclusão
das obras será de execução
da Secretaria de Mobilidade Urbana”, explica o
secretário de Planejamento Urbano, Rômulo Vigatto.
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EVENTOS:

Festa do Trabalhador de Pedreira será realizada
no Estádio Municipal Wanderley José Vicentini

A Prefeitura Municipal de Pedreira estará promovendo uma grande Festa, nas dependências do Estádio Municipal Wanderley José Vicentini
De Pedreira
Em comemoração ao
dia 1º de Maio, homenageando o Trabalhador, a
Prefeitura Municipal de
Pedreira estará promovendo uma grande Festa, nas dependências do
Estádio Municipal Wanderley José Vicentini,
com show de prêmios e
muito futebol.
O evento, além de ser

uma reverência à classe
trabalhadora, também
proporciona momentos
de confraternização entre os cidadãos, reunindo famílias inteiras, que
irão assistir a final do
Torneio do Trabalhador
de Futebol e participarão do sorteio de muitos
prêmios.
“Convidamos a população pedreirense para
que estejam conosco

neste domingo, 1º de
maio, a partir das 9 horas, para a final do tradicional Torneio de Futebol e para o sorteio de
muitos prêmios”, destaca o secretário de Esportes Patão, que também agradece o apoio
do prefeito Fábio Polidoro, dos comerciantes
e empresários que colaboraram com as doações.

Coral Canto do Sol abre matrículas para polo
em Campinas/SP
O projeto Coral
Canto do Sol vai abrir
matrículas para Campinas, no Interior de
São Paulo, que podem
ser feitas através do
site www.coralcantodosol.com.br a partir
de 2 de maio. As aulas vão acontecer no
Sorri Campinas, à Rua
Rouxinol, 175 - Vila
Teixeira (https://sorricampinas.org.br/),
com regência de Wilson
Nascimento, formado
em Regência Coral e
Orquestral pela Universidade de Campinas, Fundador do Grupo Vocal Trappistas.
O Coral Canto do Sol
foi criado com o objetivo de realizar aulas e
apresentações gratu-

itas de crianças, jovens
e adultos, proporcionando uma alternativa de lazer educativo.
Dessa forma, o Projeto
mantém ativa a cultura musical coralista,
resgata os cantos regionais, leva a cultura
musical dos corais para
pequenos municípios,
além de contribuir para
a diversidade cultural,
cidadania e bem-estar.
Além disso, a iniciativa favorece a inclusão
social, é acessível à PCD
(Pessoa com Deficiência) e eleva a autoestima dos participantes,
evidenciando todos os
benefícios que a arte e
a cultura proporcionam
à sociedade.
Viabilizado pela Lei

Federal de Incentivo à
Cultura, o Coral Canto do Sol é apresentado pelo Ministério do
Turismo, através da
Secretaria Especial de
Cultura, com produção
da AnaMar e da Sorri
Campinas em parceria
com Villa 7 Cultura e
patrocínio das empresas AIMARA, Ciscre e
Dismotor.
A coordenação Geral
do projeto é da produtora cultural Ana Paula Santos, que há mais
de uma década está à
frente de projetos culturais que estão sempre incorporados à responsabilidade social
e que criam sinergia
com empresas, ongs,
fundações no intuito

de promover ações que
ofereçam uma fração
real de pertencimento
aos que se beneficiam.

Por entender que a
música é para todas as
pessoas, independente
de classe social e idade,
Wilson
NascimenO REGENTE
to trabalha nas diferFormado em Regên- entes áreas musicais de
cia Coral e Orquestral práticas naturais e/ou
pela Universidade de estudadas. Com regênCampinas, Fundador cia, estudos de canto e
do Grupo Vocal Trap- piano, ele desenvolveu
pistas, o maestro Wil- trabalhos
específicos
son Nascimento arra- de Coral e Ensino Musa no canto a capella e sical através do canto,
leva plateias ao delírio. flauta e escaleta. “Criei
Ele também foi re- encontros de corais,
sponsável por criar o saraus e festivais que
espetáculo baseado nas reuniram pessoas de
obras infantis do re- diferentes áreas das arnomado e inesquecível tes: cênicas, plásticas e
escritor Rubem Alves, musicais, promovendo
“Quando Rubem Alves uma boa convivência
Virou Canção”, que teve com a beleza de ver e
a participação do Coral fazer arte”, comenta.
Infantil da Unicamp.
“Fazendo o bem à
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mente, ao corpo e espírito; fazendo música
para todos em diferentes seguimentos e
motivos; compartilhando arte, cultura, disciplina, relaxamento e
prazer. Atingindo nessa
trajetória de cantor, regente e produtor mais
de 30.000 pessoas”,
celebra Wilson Nascimento.
SERVIÇO
Coral Canto do Sol
Matrículas através
do site: www.coralcantodosol.com.br
Início das matrículas: dia 02/05/2022
Mais informações no
site: www.coralcantodosol.com.br
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Vôlei de Pedreira vence
seus desafios na Copa
Jaguariúna e Jogos
Desportivos do Circuito
das Águas

As equipes de Vôlei
de Pedreira do Projeto Pro Esporte da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, estiveram no domingo, 24
de abril, disputando
jogos pela Copa Jaguariúna, pela modalidade Masculino, e pelos Jogos Desportivos
do Circuito das Águas,
modalidade Feminino.
Pela Copa Jaguariúna de Vôlei a equipe
Adulta Masculina de
Pedreira venceu o forte
time de Leme pelo
placar de 3x1. Em mais
uma rodada dos Jogos
Desportivos do Circuito das Águas Paulista, o time Feminino
de Pedreira esteve enfrentando Amparo e
também venceu pelo
placar de 3x0.
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O novo prefeito de
Pedreira Fábio Polidoro e o secretário de
Esportes Valdir Carlos
Volpato, parabenizam
os atletas do Vôlei do
Projeto Pro Esporte e a
coordenadora e técnica
Elen Uttembergue pelas conquistas.
As aulas de Voleibol
do Projeto Pro Esporte
são ministradas gratuitamente as segundas-feiras das 15h às
16h30 na Quadra de Esportes Alcides Defendi,
Vila São José, Categoria Iniciante Masculino; 16h30 às 18h, para
a Categoria Feminino
20 anos; Quartas-feiras
das 15h às 16h30, também na Quadra de Esportes Alcides Defendi,
para a Categoria Feminino 10/14, das 16h30

às 18h, para a Categoria Masculino Sub-18,
das 18h às 20h, para
a Categoria Masculino Adulto; Sextas-feiras das 17h às 19h no
Esporte Clube Santa
Sofia, Categoria Feminino Sub-20 e das 19h
às 21h, para a Categoria Masculino Adulto;
Aos sábados, as aulas
acontecem no Esporte
Clube Santa Sofia, das
10h às 11h, Categoria
Iniciante
Feminino;
11h às 12h30, Treinamento Feminino, das
12h30 às 14h30, Categoria Feminino Sub20.
Os interessados em
participar devem entrar em contato com a
professora Elen Uttembergue pelo telefone:
(19) 99747-1719.

