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Guaíra é incluída no "Circuito Agro 

- Etapa 2022
Guaíra será a primeira cidade do estado a receber a carreta 

A.Prefeitura cederá o Parque Permanente de Feiras e Exposições Ademir Jovanini para o posicionamento da Carreta e a 

concentração dos interessados no evento que será nos dias 28 e 29 de março próximo. 
Pág.03 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Posse na OAB Guaira 
A posse da diretoria da Oab Guaíra acontecerá  

com a presença da presidente da Oabsp. Patricia 

Vanzolini, 1ª mulher eleita presidente para 

conduzir a seccional paulista 

AOrdem dos Advogados do Brasil - 189a. Subseção 

de Guaíra/SP, tem a honra de convidar toda ad

wocacia guairense para a Solenidade de Posse da 

Diretoria eleita para o triênio 2022/2024, bem como Di

plomação dos Presidentes das Comissões Temáticas, que 

ocorrerá amanhã, sexta-feira, dia 25 de março de 2022, às 

1 1 h:30min., na Câmara Municipal. Pág. 03 

GUAÍRA 
35 anos da Guarda Municipal 

Comandante Reginaldo lzaías esteve no ga
binete do prefeito Antônio Manoel da Silva 
Jr, onde recebeu os comprimentos pela data 

•••••••••••••••••••••••••••••

Vereador José Pugliesi Neto quer 
abrir discussão sobre 

investimentos em reserva 
ecológica 
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GERAL 
Governo de SP lança maior 
programa da história para 

regularizar dívidas habitacionais 
de 75 mil famílias 

Plano prevê acordos com juro zero, sem 
entrada e pagamento parcelado devido ao 
aumento da inadimplência durante a pan
demia. 

Detran.SP faz último mutirão do 
mês no Poupatempo e alerta que 

163 mil condutores precisam 
renovar CNH 

Motorista que não regularizou o documen
to vencido em setembro e outubro de 2020 
tem no próximo sábado mais uma oportuni
dade para ficar em dia. Pág. 05 
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Guaíra é incluída no "Circuito Agro - Etapa 
2022 

Guaíra será a primeira cidade do estado a receber a carreta 

Prefeitura cederá o Parque 
Permanente de Feiras e Expo

O Circuito prevê a divulgação de 
produtos, serviços e inovações tec
nológicas ao setor, além de levar as
sessoria aos produtores rurais. As 
carretas adaptadas funcionam como 
agências móveis do Banco do Brasil e 
vão percorrer 60 mil quilômetros, até 
dezembro de 2022, visitando as prin
cipais praças do agronegócio no país 
em quase 600 cidades e facilitando a 
geração de negócios para o setor. A 
expectativa é que o Circuito gere ne
gócios da ordem de R$ 1 ,5 bilhão. 
O "Circuito Agro Carreta Agro BB" 
visa potencializar negócios e refor
çar a presença da instituição pública 
junto aos empresários rurais. Para 
falar sobre os benefícios do Circuito 
para os empresários guairenses, uma 

ições Ademir Jovanini para o 
posicionamento da Carreta e a con
centração dos interessados no evento 
que será nos dias 28 e 29 de março 
próximo. 

Posse na OAB Guaira 
A posse da diretoria da Oab Guaíra acontecerá com a 
presença da presidente da Oabsp. Patrícia Vanzolini, 1ª mulher 

eleita presidente para conduzir a seccional paulista 

bém receberemos a Presidente da 
OABSP., Dra. Patrícia Vanzolini, bem 
como da Presidente da CAASP., Dra. 
Adriana Galvão. 

A.Ordem dos Advogados do 
Brasil - 189a. Subseção de 
Guaíra/SP, tem a honra de 

convidar toda advocacia guairense 
para a Solenidade de Posse da Dire
toria eleita para o triênio 2022/2024, 
bem como Diplomação dos Presi
dentes das Comissões Temáticas, que 
ocorrerá amanhã, sexta-feira, dia 25 
de março de 2022, às 

Aos meus pares, membros desta Di
retoria: Dr. Gustavo Amaro Stuque, 
vice-Presidente; Dr. José Pugliese de 
Oliveira Neto, secretário-geral; Dr. 
Ronaldo Nunes, secretário-adjunto; 
Dra. Aline Cristina Silva Landim, te
soureira; gratidão caríssimos direto
res por aceitarem novo desafio pela 
segunda vez. 
Contamos com sua participação dos 
advogados e advogadas da subseção 
de Guaíra. 

1 1 h:30min., na Câmara 
Municipal. 
Em entrevista, a advo-
gada e presidente da 
OAB GUAIRA doutora 
MARLENE FIGUEIRE
DO, disse estar muito 
feliz e que será um dia 
memorável com a pre
sença confirmada do 
prefeito, Antônio Ma
noel Junior e de várias 
autoridades locais, ve
readores, presidentes e 
diretores de várias sub
seções, do conselheiro 
da seccional doutor Fa-
biano Reis, como tam-

A Ordem dos Advogados do Brasil, 189ª Subseção de Gwúra, tem 
a honra de convida-lo(la), para participar da Sessão Solene de Posse da 
Diretoria Eleita para o Triênio 2022/2024, bem como diplomação dos 
Presidentes das Comissões Temáticas, que realizará às nh3omin, do dia 
vinte e cinco (25) de março do ano corrente, na Câmara Municipal, 
situada na Rua dezesseis, 1245, Maracá, CEP: 14790-000, Guaíra/SP. 

Contaremos com a Ilustre presença da Presidente Seccional Dra. 
Maria Patrícia Vanzolini Figueiredo, bem como, da Presidente da 
CAASP Dra. Adriana Galvão. 

Pedimos a gentileza da confirmação da presença pelo 
Telefone/WhatsApp: (11) 3331-5860. 

Presidente 
Marlene G. Figueiredo Nacle 

Vice-Presidente 
GUBtavo Amaro Stuque 

Secretário Geral 
José Pugliesi de O. Neto 

Secretário Geral-Adjunto Diretora Tesoureira 
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li SÃO PAULO 

delegação de represen
tantes do Banco do Brasil 
visitou o prefeito Antônio 
Manoel da Silva Junior, 
Uunão), nesta segunda-fei
ra, 3 1. O prefeito deu as 
boas-vindas para o evento 
em Guaíra e colocou-se à 
disposição. A Secretaria 
de Agricultura dará todo 
apoio aos organizadores, 
informou a secretária Ely
nês Antonelli. 
Em 2021 , o Banco do Bra
sil disponibilizou R$ 145 
bilhões em crédito que já 
beneficiou mais de 217 mil 
produtores de todo o país. 
Só para o Programa de 
Fortalecimento da Agricul
tura Familiar (Pronaf) são 
R$ 50 bilhões, o maior vo
lume de todos os tempos. 

Circuito de Negócios 

Etapa Guaíra SP 
Parque Permanente de Exposições - Centro - Guaíra/SP 

28 a 29 de março 2022 

Programação 
1 Dia 28 - Segunda j 
09h00 - Visita de estudantes de Guaíra e ETEC Agrícola Miguelópolis 

10h00 - Rodada de Negócios 

11h00 - Palestra - Cana de Açúcar: Assessor de Agro negócios 88. 

13h30 - Palestra - Clima: Field Pro 

14h00 - Palestra - Oportunidades em Consórcios de Imóveis Rurais: Renove 

14h30 - Palestra -Análise CAR Adesão PRA: Carlupe 

15h30 - Palestra - Tendencias do Agronegócio: SEBRAE 

17h00 - Cerimônia Oficial de Abertura 

18h30 - Confraternização 

1 Dia 29 - Terça 

10h00 - Rodada de Negócios 

llhOO- Palestra -Sistema de Biotecnologia: Econew 

13h30 - Palestra - Energia Fotovoltaica: Ecopower 

14h30 - Palestra - Do Campo Para a Internet: SEBRAE 

15h30 - Palestra• Reserva Legal/Áreas Arrendadas Compensar ou Restaurar: Carlupe 

16h30 - Palestra - Seguridade Rural: 88 Seguros 

18h30 - Encerramento 

88, o maior parceiro do agro de todos os tempos. 

Frios & Cia: um novo e 
amplo espaço com grandes 
variedades aos clientes!!! 
Agora em Frios & Cia VOCÊ 
encontra TUDO para SUA 

CASA, TUDO mesmo!!! 
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Algumas de 
nossas ofertas!!! 
















