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EXPEDIENTE

BOAS FESTAS, 
FELIZ NATAL
E UM ANO NOVO
DE VERDADE...

AÉ Natal e Ano Novo 
novamente e o  que nós 
do Jornal Alto Taqua-
ral queremos é desejar 
Boas Festas a todos 
que nos seguem em 
Campinas. 
E ainda que não seja 
com «muito dinheiro 
no bolso» (afinal va-
mos viver  outro fim de 
ano de ‘vacas magras’ 
- como dizemos - gra-
ças a mais umacrise 
econômica, seja, pelo 
menos «com saúde pra 
dar e vender».Portan-
to cremos bastar a to-
dos um FELIZ NATAL 
e sonhos e mais sonhos
para o ANO NOVO 
que vem aí. São o votos 
do do Jornal Alto Ta-
quaral pelo seu editor 
Gilberto Gonçalves
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DUENDES DE NOEL
CEAC-UNEC - SALVE JORGE

fez apresentação na Lagoa
para alegrar frequentadores

no domingo dia 12
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OLHO NAS

LUZINHAS

IPEM faz opereção

“Papai Noel”

em Campinas

O Ipem-SP (Institu
to 

de Pesos e Medidas do 

Estado de São Paulo), 

autarquia do Governo, 

vinculada à Secretaria 

da Justiça, e órgão 

delegado do Inmetro, 

realizou no período de 

6 a 10 de dezembro, 

a operação “Papai 

Noel”, que fiscalizou 

brinquedos, bicicle-

tas de uso infantil, e
 

luminárias natalinas, 

do tipo mangueira e 

pisca-pisca em lojas 

do comércio virtual, 

e em lojas físi
cas de 

Campinas

AUTUADAS

ALOHA VERIEDA-

DES LTDA 

Av. Francisco Glicé-

rio, nº. 932 - Centro.

Luminária tipoman-

gueira natalina sem 

marca. Informações 

obrigatórias ausentes.

TAM WING CHIP 

EPP Av. Campos 

Sales, nº. 750 - Cen-

tro.Luminárias tip
o 

mangueiras natalinas 

sem marca. Produto 

vendido de forma fra-

cionada sem ostentar 

as informações obri-

gatórias em local

fácil de visualização.

PAULA PRESEN-

TES E ACESSÓ-

RIOS LTDA 

Av. Campos Sales, nº. 

796 - Centro.

Brinquedo cachorri-

nho de pelúcia com 

mecanismo/marca 

LCD sem ostentar o 

selo de identificação 

da conformidade.

Fiscal do IPEM em loja de Campinas

AMIGO DE TODO JEITO
SECRETO, INIMIGO, FALIDO, LADRÃO, 

AO CONTRÁRIO, TEMÁTICO E ATÉ ANIMAL
A cada ano que passa 

É preciso reiventar 
a forma de dar presentes.

Mas e no Japão? 
Lá presente é ‘Okurimono’

No Japão, o Natal 
não é comemorado, 
embora seja comum 
vermos muitos lo-
cais decorados com 
temas natalinos. Na 
verdade, os japone-
ses encaram o Natal 
como se fosse um 
Dia dos Namorados, 
portanto é comum 
os casais saírem 
juntos para passear 
e jantar nesse dia.
Caso receba um 
presente de um 
japonês em alguma 

dessas ocasiões, evite 
abri-lo na frente de 
quem o deu. Isso é 
considerado desres-
peito e falta de edu-
cação. E se resolver 
dar um presente, 
lembre-se de não dar 
presentes em que o 
número de itens seja 
“4” ou “9”, pois as 
pronúncias desses 
números estão rela-
cionadas à “morte” 
e “sofrimento”, se-
gundo a superstição 
japonesa.



www.acarne.com.br
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185 MIL
DETRAN ’PAPAI NOEL’ ALERTA

Quase 200 mil condutores
não renovaram a CNH no Estado.

Vai querer ficar irregular 
no Natal e Ano Novo?

Renove ainda dá tempo!

Motoristas quer tiveram documento vencido entre 
março e abril de 2020 devem regularizar sua situação 
até 30 de dezembro; no sábado (18) acontece mutirão 

no Poupatempo de São Paulo

O Detran/SP alerta que ainda há 185 mil cidadãos com 
CNHs vencidas entre março e abril de 2020, e que devem 
ser renovadas até 30 de dezembro, de acordo com delibe-
ração do Contran. No próximo (sábado) 18 de dezembro 

haverá um mutirão para atender aqueles que ainda 
não conseguiram fazer sua renovação.

As vagas para agendamento dos serviços foram liberadas 
com antecedência pelo portal, app ou totens do 

Poupatempo, pois é necessário que o cidadão marque 
horário para ser atendido. O serviço presencial é 
oferecido no horário habitual de cada unidade.

“Os mutirões auxiliam a população que prefere fazer 
o serviço presencialmente, mas é importante lembrar 

que pelos canais digitais do Poupatempo e do Detran/SP 
é possível solicitar de forma online a renovação 

simplificada, sem a necessidade de ir aos postos de 
atendimento. Basta apenas que ele faça o exame médico 

na clínica credenciada” explica o diretor-presidente 
do Detran/SP, Neto Mascellani. 

estudiomarinavieira
Menos casa mais lar - Projetos de interiores - @marinavieiraeng

WC SHOES ®️ LIFE STYLE
Loja / Loja container / Decor / Arquitetura / Engenharia 

Design de interiores / Projeto / Área externa
Mogi Guaçu/SP
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‘MESEIRAS’
Beleza também se põe na mesa

Andrea Capp Pacheco Gonçalves

O termo “meseira” 
surgiu no Instagram. 
São pessoas conheci-
das por criar e montar 
mesas. Seja por hob-
bie, amor ou traba-
lho, a meseira gosta 
de compartillhar em 
suas redes sociais as 
mesas que produz e 
busca divulgar bons 
hábitos à mesa para 
quem acompanha o 
seu perfil.
Andrea Gonçalves tem 
perfil no Instagram 
como “Namesacoman-
drea” onde mostra 
suas produções com 
muitos objetos casei-
ros, frutas de épocas 
e muita criatividade e 
bom gosto.
“É sempre um prazer 
receber com  uma bela 
mesa posta até mesmo 
no quintal de casa”.
Simples assis, diz ela.



Feliz 
Natal
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ECONÔMICAS
Sugestões de quem entende

 O 12º Boletim Prohort, divulgado na 
sexta-feira (17) pela Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab) aponta que, 
faltando uma semana para o Natal, a 

procura por produtos para compor a ceia 
da festividade tende a aumentar. Entre as 
frutas, lichia, uva e pêssego se apresentam 

como boas opções para quem busca eco-
nomizar neste momento. De acordo com 

o documento, como a colheita da lichia 
nacional ocorre entre o fim de um ano e 
início de outro, quando há aumento na 

oferta do produto e reduções nos preços 
comercializados no atacado. Tendência 
que já pode ser observada na Ceagesp. 

Em novembro, as cotações da fruta 
registraram queda em torno de 52% en-
quanto a oferta teve forte aumento, em 

relação a outubro.
A uva deve chegar nos mercados com 

preços acessíveis, sem disparada. “O volu-
me da produção nacional deverá aumen-

tar com o início das safras de Louveira/
Indaiatuba (SP), Porto Feliz (SP) e Ma-
rialva (PR) em novembro e isso pode ser 
prenúncio de bons preços ao consumidor 

ou pelo menos estabilidade em dezembro”, 
pondera Marisson Marinho da Conab. No 

caso do pêssego, a boa produtividade na 
safra deste ano tenderá a manter os valo-

res mais acessíveis, com algumas reduções 
sendo observadas já em novembro.

Por sua vez, a ameixa nacional deve apre-
sentar preços mais atrativos do que o pro-
duto importado. Cenário semelhante para 
a romã, na qual a boa produção nacional 
deve em alguma medida contrabalançar 
um pouco, em termos de preços, a fruta 

vinda do exterior.
Já cereja, figo e mirtilo apresentam ten-
dência de elevação nas cotações. O com-
portamento de alta é explicado pela va-
lorização do dólar que impacta no preço 

pago pelo produto importado, ou ainda no 
custo de produção dessas frutas.



 MAIS  SOLIDARIEDADE
SANASA GASTA EM ‘ÁRVORE DA FORTUNA’

Texto oficial sobre a ‘decoração natalina’ é rico em detalhes.
Mas sobre o custo que compraria muita comida, nada!

e apela ao povo para dar de comer a quem tem fome

A Sanasa 
inaugurou 

sua decoração 
natalina com 
a Tecnologia 

Digital Signa-
ge, inédita no 

Brasil. A estru-
tura inclui duas 
árvores digitais 

formadas por 
painéis de LED 
com 10 metros 
de altura e 7 de 

largura, além 
de um painel 

outdoor de 
LED com altís-
sima resolução 

e tama

nho horizontal 
de 8 metros de 
largura por 2 de 
altura.
O outdoor digi-
tal trará vinhe-
tas animadas 
e mensagens 
de Natal e Ano 
Novo. O conte-
údo é desenvol-
vido e operado 
por um software 
com atualiza-
ção remota. As 
imagens podem 
ser vistas a mais 
de 10 metros de 
distância com 
alta nitidez e 
resolução.
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   CHEGOU O NATAL
   ‘SOLIDÁRIO’

Funciona assim: você vai ao shopping, paga para estacionar,
entra em uma loja, compra com o seu dinheiro um presente

e o shopping doa (solidariamente) a quem vc quiser...

Polo Shopping Indaiatuba lança 

campanha “N
atal Solidário”

Arrecadação de presentes para entidades so
ciais 

da cidade acontece até o dia 15 de dezembro

Para colaborar com a campanha, as pesso
as 

interessadas devem comparecer ao Polo Shopping 

Indaiatuba e retira
r um cartão em uma das se

is á
r-

vores da campanha que estão nos corredores 

do Shopping. Nesse cartão, estão disponíveis 

informações so
bre as entidades e dados de cada 

assis
tido. Em seguida, o cliente deve comprar um 

presente adequado ao perfil do assis
tido e entregar 

a doação no balcão de atendimento do Natal 

Solidário, lo
calizado na loja da Promoção de Natal, 

em fre
nte à C&A. O

 atendimento acontece de 14h 

às 20h todos os dias e as doações devem ser entre-

gues até o dia 15 de dezembro.



Com o surgimento da pandemia o JAT se tornou o único 
de Campinas a buscar forma colaborativa e solidária com 
anunciantes, aceitando PERMUTAR espaços publicitários 

por produtos e serviços. E continua.

FALE CONOSCO
(19) 98783-5187 - editor@jornalaltotaquaral.com.br


