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• Esteticista – curso 
completo – com ou sem 
experiência;
• Gerente de padaria 
-médio – com 
experiência;
• Líder de limpeza – 
fundamental – com 
experiência;
• Mecânico de 
refrigeração – com 
experiência;

Em Pedreira
• Programador - Masc e 
Fem - Experiência em 
CTPS + Superior;
• Soldador Tig e Mig - 
Masc e Fem - Experiência 
em CTPS;
• Motorista entregador - 
Masc - Experiência em 
CTPS + CNH C;
• Instalador de alarmes 
- Masc - Experiência na 
área;

Polícia Municipal de Pedreira recebe 
novas armas e coletes a prova de balas

Campeonato Municipal de 
Futsal Feminino é realidade em 
Jaguariúna; Conheça as equipes

Jaguariúna tem seis nomes 
colocados como pré-candidatos 
a prefeito nas eleições munici-
pais deste ano, sendo eles Gus-
tavo Reis (MDB), que concor-
re à reeleição, Alberto Rizzoni 
(PSD), Davi Neto (PTB), Du 
Corrêa (PTC), Gabriel Tenan 
(PP) e Fernando Husch Pereira 
(PSDB). Para melhor informar 
o seu leitor, a Gazeta Regional 
lança uma série de entrevistas 
com todos os nomes.
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Eleições 2020: Entrevista com pré-candidato a 
prefeito de Jaguariúna, Fernandinho Português

O Jornal Gazeta 
Regional dá 
continuidade a série 
de entrevistas com 
os nomes colocados 
a pré-candidatos 
de Jaguariúna, nas 
eleições de outubro

O prefeito Hamilton Bernar-
des Junior, o vice-prefeito Fábio 
Polidoro e o secretário de Segu-
rança e Cidadania, Ângelo Mila-

ni Pavão, realizaram nesta sema-
na a entrega de 14 novas armas 
e 14 coletes a prova de balas ao 
comandante da Polícia Munici-

pal de Pedreira, PM Sabalo que, 
na ocasião, estava acompanhado 
de policiais municipais.

Página 4

O primeiro Campeonato Mu-
nicipal de Futsal Feminino de 
Jaguariúna começou. Organizado 
pela Secretaria de Juventude, Es-
porte e Lazer (SeJEL), a compe-

tição conta com oito times e cerca 
de 120 atletas. Por isso, a Gazeta 
Regional dá continuidade a uma 
série de matérias sobre os times 
participantes.                    Página 9

Pré-candidato Fernando Husch Pereira, do PSDB

São quatorze novas armas e quatorze coletes a prova de balas

Primeira reunião aos interessados 
em participar da encenação “Paixão 
de Cristo” é neste sábado, dia 1ª

A Secretaria de Turismo e 
Cultura (Setuc) de Jaguariúna 
realiza neste sábado, dia 1º, a 
primeira reunião para tratar da 
peça Paixão de Cristo. O en-

contro acontece às 14h no Tea-
tro Municipal Dona Zenaide e 
é aberto a todos que tenham in-
teresse em integrar o elenco da 
encenação.                     Página 8

A satisfação dos 
organizadores é a 
confraternização 
e alegria dos 
participantes

Oportunidades de emprego em Jaguariúna 
e região. Confira mais na última página.
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Manoel Seixas*

ANTIGAMENTE 
ERA ASSIM...

Muitas vezes, era sua mãe aflita que 
lhe solicitava comprar meia dúzia de 
maçãs na banca do alemão, que a filhi-
nha estava com lombriga aguada, outras 
vezes, era um peão da fazenda que ale-
gava estar co m o estomago sujo e ape-
nas uma regular dose de sal amargo se 
encarregava de normalizar as coisas.

E finalmente era o dono do alambi-
que, a mandar Aristides, tacar dez man-
gos na milhar seca do jacaré ou comprar 
uma fração lotérica da borboleta.

À noite, quando o trem retornava, 
com que euforia e expectativa, o pesso-
al aguardava o estafeta símbolo galgar 
a plataforma da estação, abarrotado de 
sacolas, cestas e embrulhos que reli-
giosamente ia entregando aos seus le-
gítimos donos.

Servia todos prazerosamente, sem 
jamais cobrar um centavo sequer pelo 
serviço prestado. 

Podia chover canivete, podia as ca-
taratas do céu se abrirem que a missão 
era cumprida, ainda que a custo de sa-
crifícios.

Só que às vezes, ficava a cismar co-
migo.

Como é que as pessoas quando abne-
gadas e desligadas dos bens terrenos que 
se aliam aos sofrimentos alheios despa-
recem tão cedo do nosso convívio!?

E o nosso estafeta não fugiu a regra, 
desde o dia em que um trem disparado, 
chocou frontalmente contra seu carro-
-correio, impressando-o sobre uma pra-
teleira de malotes de correspondência, 
atingindo impiedosamente seu toras e 
estomago.

Desde, então, sua saúde entrou em 
crise, vindo a falecer, meses mais tar-
de, em consequência dessa lamentável 
ocorrência.

Foi um acontecimento realmente 
triste e chocante, mas no fundo mes-
mo, acho que Deus tinha suas razões, 
visto que Aristides, pela grandeza de 
sua alma, impregnada de virtudes e um 
coração dominado pela sede de bon-
dade, teria naturalmente cumprido sua 
missão generosa e divina no espaço ter-
restre, voando acelerado para as esfe-
ras celestes. 

O duro foi convencer aquela gente 
carente, sofrida e humilde, que Nosso 
Senhor, quis apenas premiar aquele bom 
filho pelo muito que fez pelos pobrezi-
nhos que viviam às margens do ramal 
de Jatay.

Manoel Seixas* 
é ferroviário aposentado e  
ex-vice-prefeito de Jaguariúna

O estafeta 
símbolo

As notícias sobre o coronavírus 
tem repercutido em todos os veícu-
los de informação há tem algumas 
semanas. Com isso, o medo e a in-
segurança tomam conta das pessoas 
preocupadas com a saúde.

As novas notícias do Ministério 
da Saúde é que o Brasil tem 12 casos 
suspeitos do novo coronavírus 2019 
n-CoV. Nenhum caso foi confirmado.

Cinco estados estão com pacientes 
em investigação médica: Ceará (1), 
Paraná (1), Rio Grande do Sul (2), 
Santa Catarina (1) e São Paulo (7).

Na quinta-feira, 30, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) de-

clarou que os casos do coronavírus 
2019 n-CoV são uma emergência 
de saúde pública de interesse inter-
nacional. São milhares de infecções 
na China e em 22 países. Com isso, 
uma ação coordenada de combate à 
doença deve ser traçada entre dife-
rentes autoridades e governos.

São pessoas, não números. É im-
portante seguir as recomendações da 
OMS para impedir a propagação do 
vírus. 

Os casos do 2019-nCoV estão 
se espalhando mais rápido, mas 
matam menos do que a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave, SARs-

-CoV, que causou um surto na Chi-
na entre 2002 e 2003 e do que o 
H1N1, vírus que levou a uma pan-
demia em 2009 e que continua fa-
zendo vítimas.

Desde o primeiro alerta de coro-
navírus, em 31 de dezembro, até esta 
sexta-feira, 31, o coronavírus já ha-
via matado 213 pessoas na China e 
infectado 9.720 – taxa estimada de 
letalidade de 2,19%, segundo auto-
ridades chinesas. Isso significa que, 
a cada 100 pessoas doentes, 2 mor-
rem. Os dados são estimados porque 
o número total de infecções ainda é 
desconhecido.

EDITORIAL
Coronavírus no Brasil
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Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

Daquela infância dos anos de 1950, vi-
vida no centro de Jaguariúna ficaram lem-
branças da cidadezinha pacata de interior 
recheada pelos eventos diários do Grupo 
Escolar Cel. Amâncio Bueno. Quantas brin-
cadeiras livres pelas ruas não calçadas, pelos 
diversos campinhos de futebol, com a bola 
de capotão debaixo do braço! No centro 
havia grandes terrenos vazios aproveitados 
como   campos de futebol. Mesmo não gra-
mados, passávamos sebo do açougue para 
proteger o couro da bola, só não protegíamos 
o dedão do pé sempre descascado e ferido 
nas peladas de rua. Perdíamos, às vezes as 
unhas. As brincadeiras de pega-pega no jar-
dim público central, no coreto, na fonte, nos 
quintais dos amigos, até por entre varais de 
arame farpado. Havia perigo também! Mas 
o Anjo da Guarda nos protegia! Terminadas 
as aulas, íamos nadar, às escondidas na Ilha 
do Viana, no rio Jaguari, fundo da Rua Gene-
ral Gomes Carneiro. Atravessávamos várias 
ilhas. Ali havia um pé de rara árvore “olho 
de cabra”. A água cristalina de abençoado 
rio corria por entre as pedras, o manancial 
ainda não era poluído. Piedosas lembranças 
da vida religiosa da Paróquia Santa Maria. 
Padre Gomes era o guia espiritual de Jagua-
riúna. A formação cristã era substanciosa 
dada pela Família e pela Igreja. Os filhos 

iam com os pais à Missa. Não perdiam as 
aulas de Catecismo.  Em todas as noites de 
maio havia procissão em torno do jardim 
em que as Associações Religiosas se faziam 
presentes, senhoras e moças com véus, se-
nhores de paletó, coroinhas de batina, me-
ninas de boina branca, meninos de calças 
curtas e suspensórios contornavam o jardim 
da Praça Umbelina Bueno, cantando “Espe-
ro ter a dita!”. Padre Gomes, um homenzar-
rão sempre de batinas pretas, roquete branco 
em renda, meias pretas, com suas grandes 
sandálias franciscanas, dava passos largos 
e firmes e pisava com as pontas do calçado 
viradas para dentro, barrete preto com pom-
pom na cabeça e um galho de crisântemo 
na mão era o animador da cristandade. Em 
junho acontecia a Festa de Santo Antônio e 
dos pãezinhos bentos. Artístico altar, não se 
fazem os mesmos como antigamente, havia 
as concorridas noites de festeiros e paranin-
fos para a Trezena do milagroso santo.  Após 
a cerimônia todos os fiéis faziam fila dupla, 
com genuflexão simples diante do Sacrário, 
para depois receber o pequeno lírio bento, 
beijar a fita amarela de cetim em homena-
gem ao Santo que dedicou sua vida para 
pregar o Cristo.  Aquele que em Arimino, 
na Itália, quando os homens não o quiseram 
ouvir, foi pregar aos peixes. Lembro-me de 

que no mês de julho, os coroinhas aguarda-
vam o dia 16 para receber o Escapulário de 
N. Sra. do Carmo. Consistia em dois quadri-
nhos costurados de tecido castanho escuro. 
Eram unidos por um cordão, pendurado ao 
pescoço, uma estampa ficava sobre o peito 
(N. Sra) e a outra, nas costas (Jesus). Gran-
des santos deram testemunhos miraculosos 
sobre o escapulário. “Em toda noite havia 
“Reza”. A Igreja orava muito! Assim como 
os Pais rezavam o terço diariamente, antes 
de dormir. As Rezas solenes iniciavam-se 
com a invocação cantada ao Espírito Santo. 
Recitava-se o Rosário, contemplando-se os 
Mistérios da Vida de Cristo. O coro cantava 
a duas, três vozes, dialogando com os fiéis, 
as Ladainhas de N.Senhora em latim, segui-
das de piedosas orações. Nós nos lembramos 
dessa infância cultivada por substanciais va-
lores éticos, morais e cristãos recebidos da 
Família, Igreja e Escola. Era uma infância 
plena de esportes e lazer. Com certeza tudo 
isso propicia  uma vida adulta abençoada por 
formação ideal. Formando bem   a infância, 
a adolescência, construiremos o homem e o 
mundo...

Tomaz de Aquino Pires*
é coordenador da Casa da Memória Padre 
Gomes

Todas as teorias são aptas para tratar qual-
quer transtorno ou distúrbios utilizando cami-
nhos e ferramentas diferentes, ou seja, contri-
buem para aliviar o sofrimento, o conflito e a 
dor da pessoa.

Historicamente, a psicologia pertencia 
a uma área da filosofia — a epistemologia, 
ramo de estudos da natureza, origem e limi-
tações do conhecimento. Com o passar dos 
anos, transformou-se em uma disciplina cien-
tífica distinta, com diversos ramos de pesqui-
sas importantes. Entre elas, a experimental, 
biológica, cognitiva, do desenvolvimento, 
personalidade e a social. A ciência também 
agrega áreas de aplicação, como a clínica, or-
ganizacional, escolar, da saúde, entre outras.

O que muitas pessoas confundem, entre-
tanto, são as diferentes abordagens de um tra-
tamento terapêutico. São os métodos ou estra-
tégias específicas, utilizados para atingir um 
objetivo ou propósito, visando as necessida-
des do paciente. Esses instrumentos de traba-
lho, chamados corriqueiramente de “linhas”, 
entendem os comportamentos e subjetivida-
des de formas diferentes, embora tenham to-
dos uma mesma finalidade, em consultório. 
“Cada uma das abordagens trabalha ferra-
mentas e caminhos distintos para um mesmo 
objetivo, que é acolher o paciente”, afirma o 

psicólogo Yuri Busin (CRP-06/107708), dire-
tor do Centro de Atenção à Saúde Mental - 
Equilíbrio (CASME).

Segundo ele, todas as abordagens são ca-
pazes de tratar qualquer distúrbio ou transtor-
no e a escolha por uma abordagem ou prática 
psicológica deve ser feita com base na prefe-
rência do paciente. Busin recomenda marcar 
uma consulta inicial para tirar as dúvidas, uma 
vez que as decisões dependem exclusivamen-
te da experiência pessoal que cada paciente 
terá ao vivenciar seu processo de psicoterapia.

O profissional alerta, ainda, que é importan-
te procurar sempre um psicólogo ou um psico-
terapeuta que seja ativo no Conselho Regional 
que normatiza e fiscaliza os profissionais da 
área. “Muitas pessoas não sabem a diferença 
e se confundem na procura de um profissio-
nal da saúde mental. Terapeutas, apenas, não 
se formaram em um curso de Psicologia e 
não respondem a um conselho que determina 
um código de ética, que padroniza práticas de 
atendimento, entre outras questões importantes 
que, acima de tudo, preservem e guardem o pa-
ciente que o busca o serviço”, afirma.

O curso de graduação em Psicologia, que 
envolve cinco anos de formação e centenas de 
horas de estágios e experiências práticas de 
atendimento, é o único que pode preparar este 

profissional. Para além dos estudos aprofun-
dados das abordagens clínicas, o psicólogo 
graduado também passa por aulas de anato-
mia, estudo do cérebro, observações in loco 
dos mais diferentes ambientes, psicopatolo-
gia, entre outras disciplinas específicas. Para 
Busin, além da confusão e da falta de infor-
mação sobre o que é a psicoterapia, também 
não há uma regulamentação adequada, tanto 
para os atuais coaches, como para os chama-
dos terapeutas alternativos.

O psicólogo explica que todas as aborda-
gens tentam, de alguma forma, entender por 
que agimos de determinadas maneiras, para 
quê agimos assim e, principalmente, como 
podemos solucionar estas questões por meio 
de longas conversas e intervenções. Cada uma 
delas tem um enfoque único — todos eficien-
tes, à sua maneira e forma de trabalhar.

A psicologia não é uma ciência exata e não 
existem fórmulas mágicas ou mesmo rápidas 
para responder às perguntas de cada paciente. 
“O trabalho do psicólogo, muitas vezes, é um 
desafio e nossas teorias são as ferramentas”.

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ Plantão 
Psicológico - CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884

Nós nos lembramos!  
Belas memórias!

Linhas da psicologia
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Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Jaguariúna tem seis 
nomes colocados como 
pré-candidatos a prefei-
to nas eleições munici-
pais deste ano, sendo eles 
Gustavo Reis (MDB), 
que concorre à reeleição, 
Alberto Rizzoni (PSD), 
Davi Neto (PTB), Du 
Corrêa (PTC), Gabriel 
Tenan (PP) e Fernando 
Husch Pereira (PSDB). 
Para melhor informar o 
seu leitor, a Gazeta Re-
gional lança uma série de 
entrevistas com todos os 
nomes.

A série teve início com 
o pré-candidato do Par-
tido Trabalhista Cristão 
(PTC), Du Corrêa, na edi-
ção 1709. Nesta edição, 
1710, a entrevista é com 
o candidato do Partido da 
Social Democracia Brasi-
leira (PSDB), Fernandi-
nho Português. Confira.

Gazeta Regional: O seu 
nome é um dos que estão 
colocados hoje para uma 
possível candidatura a 
prefeito de Jaguariúna, 
nas eleições de outubro. 
Como o senhor avalia 
essa possibilidade?

Fernandinho Portu-
guês: É uma possibilida-
de muito concreta de eu 
ser pré-candidato e futu-
ramente candidato.

Sou empresário, cor-
retor de imóveis e já fui 
vereador dois mandatos. 
Nas duas eleições que 
fui candidato ganhei, em 
2000 e 2004 fui para re-
eleição e fui o candidato 
que mais cresceu de votos 
de uma eleição para a ou-
tra. Em 2005 e 2006 fui 
presidente da Câmara de 
Vereadores e depois não 
fui mais candidato. Em 
2013 tive o convite do Sr. 
Tarcísio para ser o secre-
tário de Turismo e Cultu-
ra, até 2016. Então eu te-
nho uma experiência. 

Gazeta Regional: O 
senhor se considera 
preparado para 
assumir uma possível 
candidatura?

Fernandinho Portu-
guês: Eu me considero to-
talmente preparado para 
assumir essa candidatura. 
Sou nascido e criado em 
Jaguariúna, conheço a ci-
dade, a prefeitura, conhe-
ço tudo.

Gazeta Regional: Como 
está sua articulação 
política dentro do 
partido e que chances o 
senhor vê de conseguir 
disputar a eleição?

Fernandinho Portu-
guês: Olha, meu partido 
é o PSDB, partido já fala 
‘partido’. Tem suas dis-
putas internas políticas, 
isso é natural e a gente 

Eleições 2020: Entrevista com pré-candidato a 
prefeito de Jaguariúna, Fernandinho Português

Jaguariúna em Foco

REDAÇÃO

Pré-candidato Fernando Husch Pereira, do PSDB

O Jornal Gazeta Regional dá continuidade a série de entrevistas com os nomes colocados a 
pré-candidatos de Jaguariúna, nas eleições de outubro

tem uma disputa dentro 
do PSDB. Eu acredito 
sim que seja candidato a 
prefeito pelo PSDB, mas 
eu tenho convite do vi-
ce-governador do esta-
do, Rodrigo Garcia, para 
ser candidato pelo DEM, 
convite da Deputada Va-
léria, para ser candidato 
pelo PSL. Mas eu estou 
na minha disputa dentro 
do PSDB.

Gazeta Regional: 
Existem disputas 
internas que podem 
inviabilizar sua 
candidatura?

Fernandinho Portu-
guês: Não. Temos uma 
disputa interna, mas o 
PSDB quer ter candida-
to a prefeito em todos os 
municípios é uma deter-
minação do governador 
João Dória. Outro grupo 
que disputa comigo den-
tro do partido não quer 
que tenha candidato a 
prefeito. É uma disputa 
natural, acontece mesmo 
em todos os partidos.

Gazeta Regional: Na 
sua avaliação, quais os 
atributos que um bom 
prefeito deve ter?

Fernandinho Por-
tuguês: Primeira coisa 
é honestidade: estamos 
cansados de ver casos 
de corrupção todo dia 
quando liga a televisão. 
Segundo é a humildade: 
você tem que ouvir todos. 
Você tem que entender 
muito de administração, 
ter capacidade de admi-
nistrar o município.

Tem que ter conheci-
mento do município, co-
nhecimento político em 
São Paulo e Brasília para 
ir atrás de verbas e eu 
acho que hoje, eu tenho 
todos esses atributos para 
ser um bom prefeito de 
Jaguariúna.

Gazeta Regional: Quais 

áreas da Administração 
o senhor vê como 
prioridade na gestão 
pública? Por quê?

Fernandinho Portu-
guês: Saúde, segurança e 
educação. Saúde porque a 
saúde não pode ser ama-
nhã. A praça você pode 
fazer amanhã, mas o re-
médio a pessoa tem que 
ter na hora.

A segurança também. 
A última turma formada 
de guarda municipal em 
Jaguariúna foi em 2006, 
eu era presidente da Câ-
mara. Daqui dois, três 
anos começam os guardas 
se aposentarem, a cidade 
cresceu e você tem o mes-
mo número de guardas 
municipais. 

Tem muitos problemas 
de saúde, segurança e 
educação para serem re-
solvidos.

Gazeta Regional: 
Jaguariúna tem se 
destacado nos cenários 
regional, estadual e 
nacional em várias 
áreas, como saúde, 
educação e segurança. 
O senhor avalia que é 
possível melhorar ainda 
mais esses índices? De 
que forma?

Fernandinho Portu-
guês: Jaguariúna sempre 
teve altos índices, não é de 
hoje. É preciso e possível 
melhor. A administração 
do Hospital Municipal 
Walter Ferrari mesmo tem 
que melhorar muito.

O Hospital virou um 
cabide de emprego. Tem 
que melhorar isso. Fize-
ram uma cooperativa lá 
que o povo não está gos-
tando. Tem que melhorar.

Gazeta Regional: Quais 
as suas principais 
sugestões para a cidade, 
como pré-candidato a 
prefeito?

Fernandinho Portu-
guês: Investir em saúde, 

investir em segurança e 
educação. Atrair novas 
empresas, aumentar a ar-

recadação e aumentar o 
numero de empregos. 

Ser uma administração 
bem enxuta. Administra-
ção municipal precisa ser 
enxuta.

Hoje com o mundo to-
talmente digital, é preci-
so implantar isso mais na 
prefeitura. Fazer uma coi-
sa mais rápida e menos 
custosa para o município. 
Você pode muito bem 
mandar um projeto para o 
planejamento digital, não 
precisa de papel. 

O acompanhamento 
disso é diário. A revolu-
ção digital, a tecnologia, 
vira. Todos os dias as em-
presas todo dia melhoram 
os sistemas e a prefeitura 
precisa disso também. 

Precisa ser mais digi-
tal, está muito atrasado. 
Isso é melhor para o mu-
nícipe e para o custeio do 
município. 

Gazeta Regional: Fale 
um pouco sobre a sua 

família e vida pessoal.
Fernandinho Portu-

guês: Sou empresário, 
corretor de imóveis e es-
tou me formando agora 
em um curso chamado 
Gestão Imobiliária. Torço 
pelo Corinthians, cami-
nho bastante porque eu 
gosto, me sinto bem e faz 
bem para a saúde. Eu sou 
cristão, acredito muito 
em Deus, sempre Ele na 
frente para dar tudo certo.

Meu pai era uma pes-
soa muito enérgica, um 
administrador nato que 
sempre ensinou hones-
tidade e humildade, os 
pilares para a família. E 
a minha mãe é cadeiran-
te. Todo dia vou na casa 
dela e a gente sabe a di-
ficuldade que é ter uma 
pessoa com necessidades 
especiais. Pegar uma pes-
soa dessa, levar na praça, 
colocar no carro, levar na 
praça, dá trabalho. Ainda 
bem que o mundo hoje é 
bem mais acessível.
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Polícia Municipal de Pedreira recebe 
novas armas e coletes à prova de balas

Ação Constante

As armas são trocadas pelas antigas

Polícia Militar realiza prisão em flagrante 
na cidade de Mogi Guaçu

Polícia Municipal de Posse faz balanço de 
operações realizadas em 2019

DIVULGAÇÃO

São quatorze novas armas e quatorze coletes a prova de balas

Na quarta-feira, 29, as 
21h43, em Mogi Guaçu, 
policiais militares foram 
informados via COPOM 
de uma ocorrência de 
furto. No local dos fatos, 
após prévia autorização 
da vítima, os policiais en-
traram na residência e ao 
vistoriá-la, constataram 
pegadas de barro no muro, 
como se alguém tivesse 
fugido do local pelo terre-
no da casa vizinha.

Ao verificarem que a 
casa ao lado não tem o 

muro frontal, os militares 
entraram no terreno onde 
constataram que a porta 
da casa estava arromba-
da. Ao abrir a porta, en-
contraram dois homens 
juntamente com os ítens 
subtraídos da residência 
vizinha e 15 microtubos 
contendo substância que 
aparentava ser crack.

Um dos homens fugiu 
e não foi possível detê-lo. 
Foi dado voz de prisão 
outro homem que per-
maneceu na casa. Após 

a detenção, os militarem 
realizaram nova busca na 
residência e foram encon-
trados, enterrados em uma 
bolsa preta no quintal da 
casa, 245 microtubos con-
tendo substância que se 
assemelhava a crack. 

Foi elaborado auto 
de exibição e apreensão 
dos objetos furtados, os 
quais foram restituídos à 
vítima. As drogas ficaram 
apreendidas e o homem 
apreendido permanece à 
disposição da Justiça.

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior, o vi-
ce-prefeito Fábio Poli-
doro e o secretário de 
Segurança e Cidadania, 
Ângelo Milani Pavão, 
realizaram nesta semana 
a entrega de 14 novas ar-
mas e 14 coletes a prova 
de balas ao comandante 
da Polícia Municipal de 
Pedreira, PM Sabalo que, 
na ocasião, estava acom-
panhado de policiais mu-
nicipais. Segundo destaca 

o secretário Ângelo, as 
pistolas da marca Taurus 
TH 380 são robustas, de 
confiança, segurança e fa-
cilidade de operação. 

O prefeito Hamilton 
ressalta que recentemen-
te, foram adquiridas três 
novas viaturas devida-
mente equipadas para 
a Polícia Municipal (2 
Ford Ranger e 1 Renault 
Oroch), além de novas 
armas, novo sistema de 
Rádio Comunicação Di-

gital, com software de 
monitoramento, GPS das 
viaturas e rádios portá-
teis, visando otimizar 
recursos humanos para 
atendimento de ocorrên-
cias, além da gravação 
dos rádios entre viaturas 
e base. Para o vice-pre-
feito Fábio, os investi-
mentos são importantes 
pois visam melhorar as 
condições do trabalho, 
além de garantir a segu-
rança da população.

A Polícia Municipal de 
Santo Antônio de Posse di-
vulgou na semana passada 
o levantamento das ações 
realizadas durante os doze 
meses de 2019. Os núme-
ros mostram atividades de 
prevenção, averiguação, 
apoio e trabalho em con-
junto com demais órgãos 
de segurança do município.

O órgão efetuou de ja-

neiro a dezembro um total 
de 184 atendimentos de 
desinteligência, 180 averi-
guações de suspeitos e bus-
ca pessoal, 133 operações 
contra furto, roubo e tenta-
tiva e 130 registros de per-
turbação de sossego. Estas 
foram as atividades com 
números mais expressivos.

Além disso, foram rea-
lizadas 265 operações de 

apoio que incluem o tra-
balho em conjunto com o 
órgão como Defesa Civil, 
Delegacia de Polícia, Po-
lícia Militar, Secretaria 
Municipal de Saúde, Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, Departamento de 
Fiscalização e Tributação, 
Departamento de Desen-
volvimento Social e Cida-
dania, entre outros. 

Articulações
As articulações para as eleições de 2020 estão movimentando os 

bastidores da política de Jaguariúna. A Gazeta Regional mostrou que 
há, pelo menos, sete pré-candidatos a prefeito. Esse número ainda pode 
crescer até as convenções partidárias, pois os partidos mudaram suas 
estratégias após a proibição das coligações para as eleições proporcionais e 
estão estimulando o lançamento de candidatos.

Olho aberto
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) é nome certo 
para disputar a reeleição, 
em outubro. Com uma 
gestão bem avaliada – so-
bretudo nas áreas da Saú-
de, Educação e Segurança 
–, Gustavo surge como 
favorito na disputa muni-
cipal, mas tem procurado 
fortalecer as ações da Ad-
ministração para manter o 
bom desempenho.

Tensão no PTB
O vereador Davi Neto 

(PTB) tem intensifica-
do sua atuação junto aos 
munícipes, com presença 
constante nas ruas da ci-
dade. Mas o seu partido, o 
PTB, tem de se debruçar, 
em discussão interna, so-
bre quem será o candidato, 
uma vez que o vereador 
Fred Chiavegato também 
aparece agora nos basti-
dores como um possível 
nome. Fred conta com o 
apoio do pai, o ex-prefeito 
Tarcísio Chiavegato.  

Professor
Alberto Rizzoni (PSD) 

também é um dos nomes 
colocados. Professor e di-

retor de ensino, Rizzoni é 
um líder muito carismá-
tico nas escolas estaduais 
de Jaguariúna e tem o re-
conhecimento e o carinho 
dos alunos. Também co-
ordenou algumas campa-
nhas a prefeito e tem bas-
tante habilidade política. 
Está cercado de um grupo 
político com nomes expe-
rientes, como o ex-vere-
ador Sérgio Bergamasco 
e os empresários Rubens 
Camargo e José Luiz Gar-
dezan.

Musculatura
O advogado Du Corrêa 

(PTC), que foi candidato a 
prefeito de Jaguariúna em 
2016, é outro nome que 
aparece como pré-candida-
to na disputa municipal. Ele 
tenta conseguir apoiado-
res em torno do seu nome 
dentro do PTC para ganhar 
musculatura política e via-
bilizar sua candidatura. Em 
sua página no Facebook, 
tem divulgado uma cam-
panha que visa atrair novos 
filiados e candidatos a ve-
reador pelo partido.  

Apoio de peso
O também advogado 

Gabriel Tenan (PP), de 
família tradicional de Ja-
guariúna, tem conseguido 
apoios importantes para 
ser o candidato a prefei-
to pelo PP, inclusive do 
deputado federal Fausto 
Pinato, importante lide-
rança nacional do parti-
do. Ele já foi secretário 
municipal de Cultura em 
Campinas e candidato a 
vereador em Jaguariúna 
em 2016. Recentemente, 
filiou algumas lideran-
ças locais ao PP, como o 
ex secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Ezequias Silva, do qual 
é presidente do diretório 
municipal.

Disputa no ninho
O empresário e ex-ve-

reador Fernando Silvério 
Husch Pereira, o Fernando 
Português (PSDB), se co-
locou como pré-candidato 
a prefeito, mas enfrenta 
uma disputa dentro do 
PSDB e, por isso, poderia 
migrar para outro partido, 
como o DEM. Dentro do 
ninho tucano de Jaguariú-
na, ele conta com o apoio 
da ex-vice-prefeita Dora 
Zanin.

 Bastidores do poder
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O Ecossistema de Ino-
vação promove a melho-
ria da qualidade de vida 
das pessoas. Com ele as 
pessoas tornam-se mais 
qualificadas, oferecem me-
lhores produtos e serviços 
e fortalecem a concepção 
de cidade inteligente, pois 
inovação tem uma relação 
muito próxima com tecno-
logia. “Este é um ambiente 
onde estão presentes em-
presas, empreendedores e 
agentes que podem atuar 
de forma harmônica e cola-
borativa”, diz o presidente 
da Associação Comercial e 
Industrial (ACI) Jaguariú-
na, João Rodrigues.

“Pequenas e grandes 
empresas já perceberam, 
há algum tempo, que am-
bientes colaborativos es-
timulam melhores resul-
tados. Estas empresas se 
esforçam para ter equipes 
com múltiplas habilida-
des e capacidade de co-
operar com o ambiente 
interno e externo. Essa 
interação também vale 
para o relacionamento 
entre diferentes empre-
sas. Quando cada uma 
delas tem habilidades 
diferentes, mas comple-
mentares, as chances de 
que todas cresçam juntas 
aumenta. É este ambiente 
que chamamos de Ecos-
sistema de Inovação”, ex-
plica João.

Em Jaguariúna, ele é 
composto pela parceria 
entre o Sebrae, Prefeitura 
Municipal, ACI e Centro 
Universitário de Jaguari-
úna (UniFaj). Indústrias, 
comércios, prestadores 
de serviço e instituições 
também estão sendo con-
vidadas para participar 
do Ecossistema que be-
neficiam toda a cidade e 
região. 

“Jaguariúna hoje tem 
um polo industrial mui-
to grande e diversificado 
com quase 15 mil cola-
boradores, bem como 
um comércio e prestador 
de serviço que abrange 
18 mil pessoas. Porém, 
ainda tem um desempre-
go de 10% e uma das re-

clamações constantes é a 
falta de qualificação das 
pessoas”. Por isso, João 
explica que com o Ecos-
sistema de Inovação, as 
pessoas passam por uma 
trilha de conhecimen-
to onde o tema inovação 
se faz presente com te-
mas de gestão relevantes 
e inovadores, gerando 
melhores profissionais 
e novas oportunidades 
para todas as pessoas. De 
acordo com ele, este pro-
cesso começa já no banco 
escolar no ensino funda-
mental e médio, gerando 
melhores profissionais.

Em prática, as empre-
sas e pessoas participam 
de trilhas de conhecimen-
to (capacitação e mento-

ria) desenvolvidas para 
cada nível de estágio 
das empresas/pessoas e 
as elas produzem proje-
tos que são apresentados 
em 24 de setembro em 
um evento. Além disto 
é feito uma capacitação 
aos professores do ensi-
no fundamental e médio 
para ser replicado nas es-
colas e ao final do semes-
tre é montada uma Feira 
Prática com os projetos 
desenvolvidos pelos alu-
nos. “Desta forma, toda 
a cidade e região é bene-
ficiada no seu dia a dia, 
pois quanto mais pessoas 
qualificadas, melhor pro-
duto e serviço ofertado 
ao mercado, gerando uma 
economia sustentável no 

seu dia a dia”.
São impactadas direta-

mente nas trilhas de co-
nhecimento inicialmente 
505 pessoas. “As trilhas 
compreendem mais de 
1400 horas de capacita-
ção e mentoria, porém, 
os alunos são em torno de 
5.700 no Ensino Funda-
mental I e II, 1700 alunos 
Ensino Médio e mais os 
alunos da Universidade 
que participam, estes fa-
lamos diretamente. No 
entanto, toda a cidade 
é impactada pois é um 
ecossistema e este assun-
to é algo do dia a dia das 
pessoas devido aos novos 
produtos e serviços que 
são criados ou aperfeiço-
ados”, finaliza João.

Com uma árvore de Na-
tal decorada com produtos 
das marcas parceiras Boots 
Horse e Tomahawk, a GA 
Western Store, loja do seg-
mento country fundada há 
mais de 30 anos em Jagua-
riúna, conseguiu arreca-
dar R$2 mil para a APAE 
Jaguariúna. O dinheiro foi 
entregue em uma cerimô-
nia realizada na quarta-fei-
ra, 29, na própria loja.

A ação aconteceu da 

seguinte forma: cada item 
da árvore comprado por 
um cliente teve 100% 
da renda revertida para a 
ação. Entre os itens, es-
tavam cloches (utilizado 
para proteger a parte entre 
o casco e a pata do cavalo) 
e laços utilizados em pro-
vas. Com início no dia 19 
de dezembro, a campanha 
teve sua duração esten-
dida até pouco depois do 
Natal, devido à procura do 

Programa de inovação e 
tecnologia chega em Jaguariúna 

GA realiza Natal Solidário da Família do Cavalo 
e arrecada R$2 mil para a APAE de Jaguariúna

Inovação e Solidariedade

SAMUEL OLIVEIRA

Ecossistemas de inovação têm estimulado a interação entre diversos setores 
de uma empresa, inclusive a melhora de diálogo entre corpora

dades. Aos participantes da 
ação, fica o nosso agrade-
cimento, e que continuem 
a fazer o bem para aqueles 
que necessitam. Que Deus 
os abençoe”, conclui.

A APAE de Jaguari-
úna realiza um trabalho 
reconhecido no amparo a 
pessoas com deficiência e 
acolhe também aqueles que 
desejam realizar trabalhos 

voluntários ou fazer doa-
ções. Para saber mais, basta 
ligar para (19) 3867-3088 
ou visitar a instituição, que 
fica na R. Amazonas, 1296, 
no Jardim Mauá.

público e o desejo de que-
rer ajudar.

Para a proprietária do 
estabelecimento, Helô Ar-
ruda, a iniciativa surpreen-
deu. “Quando postamos a 
campanha nas redes sociais, 
tivemos muito apoio e tam-
bém muita procura, e real-
mente é uma alegria muito 
grande ver que a ideia deu 
tão certo. Queremos conti-
nuar com ações que façam 
o bem e agradecemos a to-
dos os nossos clientes, que 
contribuíram para que tudo 
fosse um sucesso”.

Segundo o presidente 
da APAE Jaguariúna, Nel-
son Roberto Patrocínio da 
Silva, o resultado é mui-
to gratificante e permite a 
continuidade dos projetos 
desenvolvidos pela APAE. 
“Este recurso será utiliza-
do na ampliação de nosso 
refeitório, proporcionando 
maior conforto aos nossos 
assistidos. A ação da GA foi 
altamente positiva e é um 
exemplo que deve inspirar 
outras empresas a terem um 
olhar social em suas ativi-
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FATOS E FOTOS
Salário mínimo

Desemprego

Coronavírus

Começa a vigorar 
neste sábado, dia 1º, 
o novo valor do salá-
rio mínimo. A medida 
provisória que fixa em 
R$1.045 o salário mí-
nimo foi publicada no 

Diário Oficial da União 
desta sexta-feira, 31. De 
acordo com a MP, o va-
lor diário do salário mí-
nimo fica em R$34,83; 
e o valor por hora, em 
R$4,75.

A taxa média de de-
semprego no país caiu 
para 11,9% em 2019. A 
taxa é inferior à registra-
da em 2018, de 12,3%. 
Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios – Contí-
nua (Pnad-C), divulgada 

pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

No quarto trimestre 
do ano, a taxa de desem-
prego ficou em 11%. No 
terceiro trimestre do ano, 
o índice havia sido de 
11,8%.

Autoridades da Chi-
na informaram que, atu-
almente, 213 pessoas 
morreram após contrair 
o coronavírus. O núme-
ro de infecções confir-
madas ultrapassa 9.600.

Trabalhadores do se-

tor médico estão extre-
mamente ocupados em 
Hubei, província em que 
apareceu o surto. Mais 
de 30 mil pessoas por 
dia têm procurado hos-
pitais e clínicas locais 
com febre.

Annynha Castro, Desig-
ner de Interiores, Produtora 
de Moda, Stylist, Consul-
tora de Imagem e Estilo, 
Vitrinista, Visual Merchan-
dising, Digital Influencer, 
Empresária e estudante de 
Designer de Moda é a nova 
colunista da Gazeta Regio-
nal. Seu gosto pela moda 
surgiu ainda criança, por 
meio de sua falecida avó 
materna que costurava para 
grandes marcas em seu pró-
prio ateliê. 

Crescida em meio a te-
cidos, linhas e máquinas de 
costura o amor pela moda 
floresceu em Annynha. Sua 
brincadeira favorita era fa-
zer as roupinhas das pró-
prias bonecas e amava brin-
car de desfile e shows com 
as Barbies, lembra.

“Hoje, para aprimorar 

meus conhecimentos na 
moda, procuro sempre estar 
antenada e conectada nos 
desfiles mundo a fora. Faço 
cursos para aperfeiçoamen-
to, leio sites conceituados 
no assunto, sempre estou 
presente em grandes even-
tos e também assisto séries 
e filmes para estimular a 
criatividade”, conta.

Trabalhar com moda es-
timula muito conhecimento 
para a sua vida, diz Anny-
nha. “Não me vejo traba-
lhando com outra coisa a 
não ser a moda. Uma área 
excelente, que traz retor-
no não somente financei-
ro, mas um conhecimento 
transformador”. 

Hoje, além de todas as 
profissões citadas anterior-
mente, Annynha é empre-
sária na área de moda sus-

No mundo da moda DIVULGAÇÃO

Com a Mente Aberta

“A crise é a maior ben-
ção que pode acontecer 
às pessoas e aos países, 
porque a crise traz pro-
gressos”, disse Einstein. 
Acredito que soe um tanto 
contraditória essa frase, na 
medida em que não opõe 
crise x benção. A equação, 
segundo Einstein, é crise = 
progresso.

Podemos afirmar que 
crise é uma questão de in-
terpretação. Diante dela, 
há, no mínimo, três inter-
pretações: há quem queira 
sair correndo, que respon-
de pela via do desespero; 
há quem paralisa, aquele 
que acredita que, se ficar 
quietinho, esperando o 
problema passar, não pre-
cisará ter “trabalho” e ain-
da terá se poupado dos ris-
cos; e há quem vê na crise 
uma oportunidade de, cria-
tivamente, construir saídas 
originais.  

Do ponto de vista ana-
lítico, há dupla referência: 
tanto a crise abre para a 
mudança, como, também, 
é um convite à criação. 
Mesmo não querida, uma 
vez ocorrida, a crise é uma 
oportunidade para se in-

ventar um jeito diferente 
de se fazer o que não está 
dando certo. Lacan dizia 
que não há momento me-
lhor para se iniciar uma 
análise do que quando 
tudo dá errado. 

Toda crise inscreve uma 
mudança. É essa a sua es-
sência. E, para que essa 
mudança não seja para o 
pior, há que o ser humano 
utilize o que, de fato, é o 
maior patrimônio humano: 
a criatividade. 

O ser humano tem a 
criatividade como uma das 
maiores possibilidades de 
adaptação e invenção do 
novo. Conseguimos culti-
var a criatividade, na me-
dida em que, duvidamos 
das nossas próprias para-
noias, paramos de buscar 
a aprovação dos outros e 
deixamos fluir as novas 
ideias. 

Os filósofos afirmam 
que a única saída que se 
pode ter diante de uma 
crise é a ação, ou seja, a 
tomada de uma decisão. 
Frente a ela, colocar-se 
como refém ou paralisar 
não é a melhor resposta. 
Quando as pessoas acham 

que não vai dar certo, elas 
nem tentam, e assim dei-
xam de realizar as maiores 
coisas da vida.

Esperança é aquilo que 
você faz, não por que dará 
certo, mas por que vale a 
pena tentar. No caso, não 
estou utilizando a pala-
vra “esperança” no senti-
do de ficar à espera, mas, 
sim, refiro-me ao verbo 
“esperançar”, aquele que 
te impulsiona, te faz agir. 
Orientar-se pela pergunta 
“será que vai dar certo?” 
é querer uma resposta 
pronta e garantida, mas só 
se pode saber verdadeira-
mente, na medida em que 
se faz, incluindo aí, o risco 
da aposta.

Walter Elias “Walt Dis-
ney” foi alguém que apos-
tou todas as suas fichas na 
sua ideia. No início de sua 
carreira, foi demitido de 
um jornal pela “falta de 
imaginação e boas ideias”. 
Sem teto, chegou a passar 
fome e necessidades bási-
cas. Apesar da situação em 
que vivia, tomou a decisão 
de romper com o seu úni-
co contrato de trabalho, 
por uma questão de honra. 

Colocou em jogo sua car-
reira, e foi nesse momento 
que surgiu a grande ideia 
do personagem-ícone Mi-
ckey Mouse. 

Diante da crise, Walt 
Disney conseguiu inter-
pretá-la de uma forma que 
não foi nem derrotista, 
nem fatalista, mas, sim, 
inovadora! Existe uma ten-
dência em olhar para pes-
soas como ele, como seres 
de outro planeta, que “já 
nasceram prontas”, e que 
a ascensão ao sucesso, foi 
uma estrada lisinha, sem 
buracos, curvas perigosas 
e pedágios. Ao contrário, 
para tal, faz-se necessário 
pagar um alto preço pes-
soal.

“Frente às incertezas da 
vida, apoiar-se na certeza 
do pior não é a melhor cer-
teza”, afirma Jorge Forbes. 
Não importa onde você 
more ou o ambiente exter-
no ao qual esteja inserido; 
importa o que habita den-
tro de você e aonde você 
quer chegar. Justificar os 
seus fracassos pela situ-
ação externa não é se ha-
ver consigo mesmo e com 
suas escolhas.

Como não tornar a 
crise financeira um 
caos psicológico? Patricia 

Furlan *

tentável. Ela conta que tem 
um brechó fashionista em 
Jaguariúna e por meio dele 
procura ensinar a moda de 
maneira criativa, divertida 
e empoderada, mostrando 
que a roupa pode sim mu-
dar completamente o estilo 
e a autoestima das pessoas. 

“Também tenho minhas 
redes sociais onde procuro 
cada dia mostrar um pouco 

de tudo que está acontecen-
do no universo da moda. 
Nos próximos artigos vou 
apresentar/falar sobre sus-
tentabilidade, dicas e estilo 
na Moda, então acompa-
nhem cada semana”.

Abraço,
Annynha Castro 
@annynhacastroo
@annynhacastrooficial
@novodenovobrechobazar
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Stand de vendas cheio

BALANÇO PATRIMONIAL
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Primeira reunião aos interessados em participar da 
encenação “Paixão de Cristo” é neste sábado, dia 1o

Inclusão

CULTURA
8

A encenação acontece nos dias 09 e 10 de abril

A Paixão de Cristo é uma encenação ecumênica que retrata os últimos dias de vida de Jesus Cristo antes da ressurreição
IVAIR OLIVEIRA

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura (Setuc) de 
Jaguariúna realiza neste 
sábado, dia 1º, a primei-
ra reunião para tratar da 
peça Paixão de Cristo. O 
encontro acontece às 14h 
no Teatro Municipal Dona 
Zenaide e é aberto a todos 
que tenham interesse em 
integrar o elenco da ence-
nação.

Segundo a secretária 
da Setuc, Maria das Gra-

ças Hansen Albaran dos 
Santos, nesse dia é expli-
cado o processo de defi-
nição dos atores. “Esse 
espetáculo religioso já é 
tradicional aqui em Jagua-
riúna. Todos estão convi-
dados a participar. Lem-
brando que não tem limite 
de idade e não tem que ser 
ator profissional”.

Os interessados em 
participar podem se ins-
crever pelo e-mail produ-

caocultura@jaguariuna.
sp.gov.br. Na inscrição 
deve conter: nome, idade, 
telefone e o nome de qual 
personagem o inscrito de-
seja encenar.   

A seleção dos atores é 
realizada no dia domin-
go, 09, às 11h, no Teatro 
Municipal. A encenação 
“Paixão de Cristo” acon-
tece nos dias 09 e 10 de 
abril, no Estádio Munici-
pal de Jaguariúna.

A primeira edição do 
programa “Assistência 
Social no Seu Bairro” de 
2020, realizada na quin-
ta-feira, 30, reuniu famí-
lias e estudantes de várias 
faixas etárias na Escola 
Municipal Mário Berga-
masco, no bairro Floria-
nópolis, em Jaguariúna. É 
a segunda vez que a escola 
recebe o programa, que é 
promovido pela Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e descentraliza os 
atendimentos do Centro de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS), facilitan-
do a vida da população. 

Os visitantes puderam 
se divertir com a apresen-
tação do cantor Alexandre 
Reys, além de contar com 
atividades como gincana 
e oficinas de artesanato, 
jogos, piquenique e pula-
-pula. As crianças se deli-
ciaram com pipoca, algo-

dão-doce, cachorro-quente 
e frutas, entre outras gulo-
seimas. Também foi rea-
lizado atendimento social 
para os beneficiários do 
programa Bolsa Família.

“É um projeto que co-
meçou em 2017, com o 
objetivo de descentralizar 
o atendimento assistencial 
e promover uma ação so-
cial nos bairros”, diz a se-
cretária de Assistência So-
cial, Andrea Dias Lizun. 
Segundo ela, a recepção 
ao projeto tem sido mui-
to boa. “São cerca de 400 
pessoas que participam, 
em média, em cada edição 
do programa”, completa.

O prefeito Gustavo Reis 
visitou a escola pela manhã. 
Ele agradeceu a presença 
dos moradores, alunos e 
organizadores e destacou a 
importância do programa. 
“Vamos continuar sempre 
trabalhando para fazer esse 

atendimento especializado 
para vocês. Aproveitem e 
tenham um ótimo dia”, diz 
o prefeito.

A moradora Cleide 
Maria Sanches Turini 
trouxe os netos Murilo e 
Letícia, alunos da escola 
Mário Bergamasco, para 
participarem do programa. 
“É uma iniciativa muito 
interessante. Eu nunca ti-
nha visto esse tipo de ação. 
É um momento de integra-
ção com outras famílias, é 
muito bom”, diz ela.

Karen Cristina, de 13 
anos, é aluna da escola e 
aprovou a iniciativa. “Já 
participei da outra vez 
e é muito bacana”, afir-
mou. Denzes Wiliam Lo-
pes, de 11 anos, também 
estudante da escola, gos-
tou das brincadeiras. “É 
muito legal, quero voltar 
quando tiver mais”, fala 
o garoto.

Com a realização das 
equipes “Cultura sem 
Frescura” e “DiverCida-
de”, contando com o apoio 
do Centro Cultural Profes-
sor José Gilberto Gonçal-
ves Jampaulo, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura de Pedreira, o 
Conjunto Residencial Vida 
Nova recebe, no sábado, 
dia 1º, às 19h, o projeto 
Cinema na Rua, com a exi-
bição do filme: O Menino 

do Pijama Listrado.
O representante da 

“Cultura sem Frescura”, 
Geferson Oliveira, conta 
que o filme se passa duran-
te a Segunda Guerra Mun-
dial. Bruno, um garoto 
de oito anos e sua família 
saem de Berlim para resi-
dir próximo a um campo 
de concentração, onde seu 
pai acaba de se tornar co-
mandante. 

Infeliz e solitário, ele 

vagueia fora de sua casa e 
certo dia encontra Shmuel, 
um menino judeu de sua 
idade. Embora a cerca de 
arame farpado do campo 
os separem, os meninos 
começam uma amizade 
proibida. 

“Convidamos os mora-
dores do Vida Nova para 
assistirem este belíssimo 
filme. Lembrando que a 
pipoca é por nossa conta”, 
enfatiza o representante.

Programa “Assistência Social no seu bairro” 
reúne famílias e estudantes no Florianópolis

Cerca de 500 pessoas estiveram presentes e 55 passaram pelo atendimento social

SAMUEL OLIVEIRA

Projeto Cinema na Rua é realizado em Pedreira

O menino do pijama listrado

DIVULGAÇÃO
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Conquistas

Essa é a primeira vez na história que Jaguariúna tem uma 
competição oficial de futsal feminino no calendário esportivo

Campeonato Municipal de Futsal Feminino é 
realidade em Jaguariúna; Conheça as equipes

Paula Partyka
paulapartka@gazetaregional.com.br 

O primeiro Campeo-
nato Municipal de Futsal 
Feminino de Jaguariúna 
começou. Organizado pela 
Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer (SeJEL), 
a competição conta com 
oito times e cerca de 120 
atletas. Por isso, a Gazeta 
Regional dá continuidade 
a uma série de matérias so-
bre os times participantes. 

Na edição anterior, 
1709, contamos a história 
do time Audaz. Nessa edi-
ção, 1710, saiba mais so-
bre o time da UniFaj.

Em competições, esse é 
o segundo ano do time fe-
minino do Centro Univer-
sitário de Jaguariúna (Uni-
Faj). Ele tem parceria o 
Grupo de Estudos em Fu-
tebol e Futsal (GEFF) que 
faz toda a administração e 
planejamento do calendá-
rio do time e, além disso, 

o curso de Fisioterapia da 
instituição é parceira com 
trabalho de prevenção com 
as atletas.

Tem como técnico o 
José Donizete Cripa, au-
xiliar técnico professor 
Adnan Leme, preparador 
físico Guilherme Moraes. 
O time já participou de 
competições universitárias 
e hoje encara o primeiro 
Campeonato de Futsal de 
Jaguariúna.

A equipe é composta 
por universitárias e toda a 
estrutura é oferecida pela 
UniFaj. Os treinos são pla-
nejados em conjunto com 
todas as áreas envolvidas, 
tanto a preparação física, 
como questões técnicas e 
estratégicas.

“A Faculdade nos apoia 
totalmente. Fornece mate-
rial, espaço e tantas outras 
coisas. Essa interdiscipli-
naridade de cursos cuidan-
do de uma parte e outra 
também é muito importan-

te”, considera o preparador 
Guilherme. 

O representante da Fi-
sioterapia, Renan Vieira, 
explica que a parceria com 
a Educação Física foi pla-
nejada para fazer um tra-
balho preventivo, trabalhar 
com o pré e pós-treino. 
“Na competição também 
fazemos esse trabalho que 
é essencial para as atletas”, 
reforça.

Representando o time, 
Ana Karolina Assis con-
sidera que o trabalho feito 
com o time é muito im-
portante. “Em questões 
de cuidado e saber como 
estamos nos sentindo. Te-
mos a confiança de ter o 
pessoal da fisioterapia, que 
nos treinos físicos eles per-
guntam como estamos nos 
sentindo. Acho que essa 
parte para o atleta é im-
portante. Vamos crescendo 
aos poucos, não adianta 
querer crescer do nada”.

Para ela, a iniciativa do 

Campeonato surgiu tarde. 
“Mas antes tarde do que 
nunca. Eu acho bacana 
a iniciativa. No primeiro 
jogo o ginásio estava lo-
tado, foi bem legal ver a 
população indo ver a gen-
te, pois é bem diferente, o 
futsal feminino não é tão 
visado”, considera.

“Se tratando do esporte 
feminino, historicamente e 
culturalmente é muito pre-
conceito, eu acho que isso é 
uma vitória. A Prefeitura de 
Jaguariúna está de parabéns 
e isso vem para agregar ain-
da mais ao esporte e mos-
trar que elas tem esse poder. 
Elas vão ser inspiração para 
tantas outras mulheres em 
outras edições. É hora das 
mulheres mostrarem para as 
outras que elas podem tanto 
quanto os homens”, acres-
centa Guilherme.

Ana fala que o time 
espera ser campeão, pois 
acredita que todos tem o 
mesmo objetivo de estar 

Para eles, ver o Azulão lotado no primeiro jogo foi uma sensação prazerosa

Marina Malachias inicia o ano com vice-
campeonato e classificada para representar 
o Brasil no Mundial de Aquathlon de 2020

Corredores da AACORUJA conquistam 
pódios em corrida no litoral

DA REDAÇÃO

em primeiro lugar. “Acre-
dito que por estarmos jo-
gando há mais de um ano 
juntas o nosso entrosamen-
to é melhor. Essa é a parte 
mais importante”.

O futsal é um esporte 
que exige do conjunto, da 
equipe. Guilherme acredita 
que todas as equipes estão 
bem formadas, bem estru-
turadas estrategicamente e 
todas tem condições de se 

sobressair. 
Renan finaliza conside-

rando que é perceptível a 
união das equipes, o que 
é muito interessante, pois 
todas se igualam. “O dife-
rencial vai ser na quadra, 
no jogo, no resultado. Um 
Campeonato que demorou 
um pouco para aconte-
cer mas está acontecendo 
e vem para perdurar por 
muito tempo”, crê. 

A atleta jaguariunense 
Marina Malachias iniciou 
as provas do ano de 2020 
conquistando o vice cam-
peonato na categoria no 
Campeonato Brasileiro 
de Aquathlon, em Vitória 
(ES). A prova foi realiza-
da no domingo, 26, com 
presença de atletas de 
todo o País, na Praia de 
Guarapari.

“Por se tratar de uma 
prova de nível nacional e 
por ter participado de uma 
etapa ano passado no Rio 
de Janeiro em outubro, já 
estava ciente das dificul-
dades que enfrentaria. A 
maior a de ser a segunda 
vez nadando no mar pois 
aqui nadamos apenas em 
piscina, além de lago e la-
goa em algumas competi-
ções”, relata Marina. 

Ela conta que na vés-
pera da prova o tempo se 
manteve fechado, nublado 
e alternando com alguns 
momentos de chuva. No 
dia da prova, meia hora 
antes da largada da cate-
goria feminina, que seria 
às 8h30, a chuva apare-
ceu. “O mar começou a 
se agitar e a visibilidade 
durante a natação poderia 
ser afetada”, explica.

A modalidade disputa-
da por Marina do Aqua-
thlon Standard era de 
1.000 metros de natação, 
sendo duas voltas de 500 
metros e 5Km de corri-
da, duas voltas de 2,5Km. 
“Antes da largada, imagi-
nei que essa distância de 
1.000 metros seria maior 
vendo a colocação das 
boias pela organização. 
Provavelmente eles erra-
ram na colocação delas 
e essa distância acabou 

sendo de 1.500 metros. A 
natação não é meu forte 
e com isso, acabou sendo 
mais difícil ainda. Sem 
contar a presença de águas 
vivas no mar”, diz.

Ao realizar a primeira 
parte da prova, em segui-
da Marina seguiu para a 
“Área de Transição”. Ela 
conta que nesse momento 
quanto mais rápido me-
lhor: é colocar o tênis, a 
viseira e seguir para a cor-
rida.

“Fui muito bem nessa 
parte. E a corrida foi sur-
preendente. Correr depois 
de nadar é bem diferente 
do que “apenas” correr. 
Meu corpo respondeu su-
per bem”, comemora. 

Ela ultrapassou muitas 
competidoras, além de vá-
rios homens que haviam 
largado 5 minutos antes. 
“Melhor corrida da prova 
no feminino e vice-cam-
peã no Campeonato Brasi-
leiro de Aquathlon. Fiquei 
extremamente feliz com 
essa conquista. Tenho me 
dedicado a essa modali-
dade e evoluindo cada vez 
mais, graças a Deus”.

A atleta agradece a sua 
família, seu patrocinador 
Massas De, treinador Geo-
vani Braga, nutricionista 
Lucas Sônego, Marcelo 
Eduardo e seus apoiado-
res Clínica Fisiomed, Far-
massintese Manipulados, 
Essência Terapias e Stéti-
ca, Gama Suplementos.

Marina em Holanda 
2020

Marina pratica corri-
da de rua desde o fim de 
2007. A partir de 2019, 
uniu a prática com a nata-
ção. “Eu já praticava essa 

modalidade mas nada em 
formato competitivo. Aí, 
conheci o Aquathlon que 
é a junção da natação se-
guida da corrida”, conta.

E ao unir as duas ati-
vidades em uma mesma 
prova, Marina ficou en-
cantada. Ela relata que a 
adrenalina de começar a 
correr somente depois de 
nadar é algo indescritível.

“A natação é muito de-
safiadora por si só, mas 
nas provas ela é realizada 
em águas abertas: lago, la-
goa e mar. Ou seja, mais 
difícil e surpreendente”, 
fala.

Em 2019 a atleta parti-
cipou de três circuitos de 
Aquathlon, sendo campeã 
em todos: Terra X3, Copa 
Interior e Campeonato 
Paulista. Além de outras 
provas realizadas, inclu-
sive o Brasileiro em ou-
tubro no Rio de Janeiro, 
com a 5ª colocação.

No fim de semana que 
passou, foi sua primei-
ra prova do ano, onde foi 
vice-campeã (matéria aci-
ma). Eis que, nessa sema-
na, Marina recebeu a con-
firmação: conquistou uma 
vaga e foi classificada 
para representar o Brasil 
no Mundial de Aquathlon 
de 2020, na Holanda.

“Não tenho nem pala-
vras pra agradecer a Deus 
e a todos que fazem parte 
dessa jornada. Estou ex-
tremamente feliz e muito 
orgulhosa de poder repre-
sentar minha cidade e meu 
País em uma competição 
desse nível. Agora é conti-
nuar treinando ainda mais 
e buscando apoio para es-
tar lá fazendo o meu me-
lhor”, comemora Marina.

Corredores da AACO-
RUJA participaram no 
sábado, 25, na cidade de 
Caraguatatuba da prova 
7 Km Toca Raul. Este é 
um evento realizado pela 
organização Atenas Pro-
jetos e Promoções Es-
portivas e Time Eventos, 
que conta com apoio da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio das Se-
cretarias de Esportes e de 
Turismo.

“Dizer que a corri-
da foi um show não é 
exagero, pois, além dos 
corredores terem apro-
vado toda a organização 
da prova, ao final, após 
a premiação, foi propor-
cionado um verdadeiro 
show por Moe e Banda 
tocando Raul Seixas fa-
zendo todos relembra-
rem e cantarem os maio-
res sucessos do ídolo da 
música, homenageado no 
evento”, relata o profes-
sor Fernando Figueiredo.

De acordo com as in-
formações, meia centena 
de corredores inscritos 
de 48 cidades dos estados 
de São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro e do 
Distrito Federal também 
deram o seu show per-
correndo o percurso de 
7 km. Entre os homens, 
Robson Alexandre (Insa-
nos Runners) de Guaru-
lhos venceu a prova com 
o tempo de 24 minutos e 
42 segundos. O segundo 
colocado foi Odair José 
Johann (AACORUJA) de 
Jaguariúna com o tempo 
de 25min28seg. Paulo 
Giovani Soares (Atle-
tismo de Altinópolis) de 
Altinópolis (MG) foi o 
terceiro colocado com 

25min35seg. 
“Foi melhor do que 

esperava pois estive res-
friado, o que na corrida 
anterior quase desis-
ti, penei para terminar. 
Hoje fiz uma boa prova e 
fechei em segundo lugar 
na geral, em uma corrida 
com atletas de alto nível 
técnico. Quero agradecer, 
em primeiro lugar a Deus 
pela ida e pela saúde, de-
pois aos meus amigos de 
equipe em especial ao 
professor Fernando Fi-
gueiredo e à minha espo-
sa Gislaine Caetano e aos 
meus apoiadores/patro-
cinadores (AACORUJA, 
Academia Top Fitness, 
Bar dos Lagos e Jaguar 
Portuga Runners)”, rela-
ta Odair.

Entre as mulheres, 
Aline Regina Braga 
(AACORUJA) foi a cam-
peã com o tempo de 30 
minutos e 24 segundos. 
A segunda colocada foi 
Catarina de Fátima Ro-
drigues (Maresias Run-
ning) de São Sebastião 
com o tempo de 30min-
41seg. Elisângela Pa-
reira Atílio (Chivunk 
Running) de Taubaté foi 
a terceira colocada com 
31min00seg. Comple-
taram o pódio, Tatiane 
Tainá Sicoli Chaves, de 
Caraguatatuba, que fez a 
prova em 33min27seg e 
Ana Lígia Barroso (AA-
CORUJA), completando 
o pódio com o tempo 
34min26seg. 

“Alô Brasil! Viemos 
correr na praia. Toca 
Raul em Caraguatatuba 
e deu muito bom. Cam-
peã nos 7k. Prova plana, 
do ladinho da praia, pai-

sagem linda, um calorão. 
Hoje fez um sol pra cada 
um. Feliz demais. Vai 
Coruja”, festejou Aline.

Ana Lígia que com-
pletou o pódio femini-
no, comenta a alegria 
em unir duas paixões: 
correr viajar. “A corrida 
me leva aos melhores lu-
gares. Gratidão a Jesus, 
à família e aos amigos. 
Deu pódio no toca Raul 
e foi show”, comemora.

Também subiram ao 
pódio em suas respeti-
vas categorias: Josiclei 
de Oliveira, 1º M35/39, 
Andre Luiz Buzo, 2º 
M30/34. Gislaine Caeta-
no foi a outra integrante 
da equipe presente. 

“Mesmo sem treino e 
com dores consegui, um 
ótimo resultado: 17° no 
geral e campeão na mi-
nha categoria. Sou grato 
a Deus por tudo o que ele 
tem me proporcionado”, 
comenta Josiclei.

Para Andre, uma pro-
va com percurso de retas 
sem fim e com uma linda 
paisagem à beira mar. “O 
melhor é que deu recorde 
pessoal e pódio na cate-
goria. Estou super feliz!! 
Só tenho que agrade-
cer aos meus amigos de 
equipe que sempre me 
ajudam e ao meu profes-
sor Fernando Figueiredo, 
o Portuga, que sempre 
me incentiva a melho-
rar”, agradece.

O evento 7 Km Toca 
Raul também acontece 
em outros três destinos 
turísticos: Campos do 
Jordão (25 de Abril), São 
Thomé das Letras (11 de 
Julho) e Paraty (19 de 
Setembro).
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Avanço

Prefeitura recebe empresários de Jaguariúna para 
discutir demandas do setor produtivo
O objetivo foi estreitar o relacionamento entre os setores público e privado 
e ouvir as demandas do setor produtivo do município

Juntas, as quatro empresas geram mais de 1.200 empregos em Jaguariúna

Um grupo de empresá-
rios de Jaguariúna foi re-
cebido nesta semana pelo 
prefeito Gustavo Reis, e 
pelo secretário munici-
pal de Desenvolvimento 
Econômico e Social, Val-
dir de Oliveira, em café 
da manhã na Prefeitura. 
O objetivo foi estreitar o 
relacionamento entre os 
setores público e privado 
e ouvir as demandas do 
setor produtivo do muni-
cípio.

Participaram da reu-
nião o gerente de fábrica 
da Aryzta (produtos de  
panificação para grandes 
redes de restaurantes), 
Luiz Artur Spagnoli Del-
ben; diretor da Camfil 
(um dos principais fa-
bricantes de soluções e 
sistemas para filtragem e 
controle de poluição do 
ar), Paul Cleveland; só-
cio-diretor da ST Metals 
(empresa especializada 
no fornecimento de pe-
ças para o setor energé-
tico, sobretudo chassis 
para geração de energia 
eólica), Sérgio Starek e 
o diretor-presidente da 
Jaguar Plásticos (espe-
cializada na produção de 

artigos plásticos e emba-
lagens industriais), Vaner 
Vitor Versori.

Juntas, as quatro em-
presas geram mais de 
1.200 empregos em Ja-
guariúna. “Queremos 
abrir esse canal de co-
municação com o setor 
empresarial, ouvir as 
demandas e as necessi-
dades dos empresários e 
estimular que as empre-
sas gerem empregos para 
pessoas da nossa cidade, 
em um trabalho conjunto 
com a nossa Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social”, diz o pre-
feito Gustavo Reis.

“Estamos trabalhando 
fortemente para cada vez 
mais qualificar a mão de 
obra, para que a gente te-
nha um compromisso das 
empresas com a cidade, e 
os empregos sejam gera-
dos aqui em Jaguariúna”, 
completa o prefeito.

O secretário Valdir 
destaca a necessidade de 
uma maior aproximação 
do poder público com 
as empresas da cidade. 
“Temos que cuidar das 
empresas estabelecidas 
no nosso município, pois 

são elas as responsáveis 
por todo o investimento 
social que a cidade pode 
disponibilizar aos seus 
moradores”.

Paul Cleveland, da 
Camfil, ressalta a iniciati-
va da Prefeitura de buscar 
ouvir o setor empresarial. 
“Em mais de 40 anos que 
eu trabalho no Brasil e, 
em diversos municípios, 
é a primeira vez que uma 
Prefeitura me convida 
para debater e pergun-
tar se temos problemas 
e como pode colaborar 
para que a gente tenha 
uma maior facilidade no 
desenvolvimento de nos-
sas atividades empresa-
riais. E isso é fundamen-
tal”, afirma.

Sérgio Starek, da ST 
Metals, também elogia a 
cidade. “Em 2013 e 2014, 
eu pesquisei toda a região 
para instalar a indústria. 
Visitei várias cidades e 
o local que melhor indi-
cava, tanto em recursos 
de trabalhadores quanto 
logísticos, era Jaguariú-
na. Optamos por Jagua-
riúna e confesso que foi 
uma decisão muito cor-
reta”, afirma. Ele revela 

LÍCIA MANGIAVACCHI

que muitos familiares de 
trabalhadores da empresa 
que vieram de fora estão 
vindo morar em Jaguariú-
na, atraídos pela qualida-
de de vida da cidade.  

“Jaguariúna é um 
ponto estratégico para 
a distribuição dos nos-
sos produtos, próximo a 
uma rodovia e com mão 
de obra qualificada”, ex-
plicou Luiz Artur, da 
Aryzta. Segundo ele, a 

unidade de Jaguariúna re-
presenta o maior volume 
de faturamento da empre-
sa no Brasil.

A logística favorá-
vel também foi desta-
cada pelo representante 
da Jaguar Plásticos. “A 
localização da cidade de 
Jaguariúna é muito boa, 
próxima de Campinas e 
São Paulo, o que facilita 
muito”, diz Vaner Verso-
ri. “Temos hoje em torno 

de 900 funcionários dire-
tos, a maioria de Jaguari-
úna”, afirmou.

Novos encontros de-
vem ser realizados, reu-
nindo outras lideranças 
empresariais da cidade. 
Uma das propostas su-
geridas é a criação de 
um grupo de empresários 
para debater as necessi-
dades do setor e possíveis 
ações em parceria com o 
Município.
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE FLORIANOPOLIS DESDOBRADO 178m², DOC OK ...........................................................................R$ 80.000,00
• LOTE FLORIANOPOLIS PLAINO, 370m² .............................................................................................. R$ 120.000,00
• LOTE NOVA JAGUARIUNA II, PLAINO 250m² ....................................................................................... R$ 169.000,00
• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III, 360m² COm FRENTE PARA 2 RUAS ........................................................R$ 215.000,00
• LOTE RESERVA DA BARRA, PLAINO, OTImA LOCALIZAÇÃO 350m² ......................................................R$ 130.000,00
• LOTE CORAÇÃO DE JESUS 250m² A PARTIR ........................................................................................R$ 125.000,00
• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III À PARTIR ...............................................................................................R$ 133.000,00
• LOTE CONDOmINIO VILLA TOSCANA 230m² ......................................................................................R$  126.000,00
• LOTE JARDIm mAUA II 250m² ............................................................................................................R$ 190.000,00
• LOTE JARDIm ImPERIAL 250m² .........................................................................................................R$ 110.000,00
• LOTE JARDIm SYLVIO RINALDI 330m² ................................................................................................R$ 165.000,00
• LOTE NOVA JAGUARIÚNA II ................................................................................................................R$ 163.000,00
• LOTE JARDIm ZAmBON 414m², COm FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA CONDOmINHO FECHADO 130m² DE CONTRUÇÃO, 3 DORmITORIOS(SUITE), SALA, 
SALA DE JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK .............................................................R$ 540.000,00
• CASA JD ZAmBON 3 DORmITORIOS(SUITE), SALA, COZINHA + EDICULA COm DOC  OK ........................R$ 420.000,00
• CASA NASSIF 02 DORmITORIOS, + CASA NOS FUNDOS TODAS ALUGADAS   ........................................R$ 220.000,00
• CASA DOm BOSCO 2 DORm,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEm .......................................................... R$ 290.000,00
• CASA JD. FINOTELLI 3 DORm(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00
• CASA ROSEIRA DE CImA TERRENO 400m² C/ 3 DORm, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00
• CASA JD SYLVIO RINALDI II 02DORm(SUITE), + DEPENDÊCIA, QUARTO, BANHEIRO ............................R$ 480.000,00                                                                                           
• CASA JARDIm ZENI 3 DORm(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00
• APTO NOVO REGIÃO CENTRO, 2 DORm(SUITE), SALA/SJ, COZINHA, VARANDA GOURmET 
COm CHURRAS QUEIRA, 2 VAGA DE GARRAGEm ...................................................................................R$ 390.000,00
• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORm(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA, 
1 VAGA DE GARRAGEm, DOC OK PARA FINANCIAmENTO .......................................................................R$ 395.000,00
 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CImA 1.980m² CONSTRUÇAO 300m2 2 DORm, B/S, 
PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI ........................................................................................................ .R$ 500.000,00
• CHÁCARA ANA HELENA 1050m² OPORTUNIDADE ..............................................................................R$ 185.000,00
• CHÁCARA BOm JARDIm 630m² C/ CASA 02 DORm/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA, 
FOGÃO A LENHA, GARAGEm .................................................................................................................R$ 160.000,00
• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.012,50m², TODA mURADA CASA 03 DORmITÓRIOS  .....................................R$ 550.000,00

ALUGA
CENTRO-KITNET c/ garagem .................CONSULTE!!!
PLANALTO-APTO 2dor, 2 b, dep amplas ...... R$1.100,00
STA CRUZ-APTO 3d(1s), armários planej., .. R$1.300,00
PLANALTO-SALÃO, local. privilegiada ....CONSULTE!!!
VARGEÃO-APTO 2dorms, coz planejada ........R$ 700,00
IPÊS-APTO 1d, ar condicionado, armários .....R$1000,00
D. LUIZA-APTO 2 dorm, ...........................CONSULTE!!!
CENTRO-SALA excel local ........................... R$1.150,00
D. IRMA-CASA 2d, grg cob ........................... R$1.150,00
N JAG-APTO 2dorm(1s) ................................ R$1.200,00
EUROPA-CASA 2d(1s), grg .......................... R$1.250,00
S. JOSÉ-CASA 3d(1s) + 1d ........................... R$1.250,00
JD ALICE-SALA excel local ........................... R$1.250,00
CENTRO-APTO 2d(1s),sacada ..................... R$1.500,00
BOTÂNICO-APTO 2d(1s),armários planej., localização 
privilegiada ...............................................CONSULTE!!!
JD ALICE-CASA 3dorm (1s), dep amplas,excelente 
localização ..................................................... R$2.200,00
BELA VISTA-CASA 3d (2s) ........................... R$2.500,00

VENDE
CASAS
PQ STA Mª- 3 dorm, (p/ reforma) ................... R$ 210 mil
NOVA JAG - AT 360 / AC 60 - 1  dormitório, quintal amplo, 
excelente localização, doc ok ......................... R$ 370 mil
EUROPA - 3d (1s),excel local ....... OPORTUNIDADE!!!
RINALDI-NOVA-3 d(1s), 2 sl excel.local ..CONSULTE!!! 
CONDOMÍNIO - 3 dorm (1s), toda planejada, área com 
churrasq e forno, excel localização ...OPORTUNIDADE!!!
IPÊS-3d (1s c/ closet), local privilegiada ..CONSULTE!!!
HOLAMBRA-COND. NOVA 3 suítes c/ closet e sacada, 
acabamentos de 1ª qualidade ...... OPORTUNIDADE!!!
APARTAMENTOS
COND. 3d, dep amplas, a. lazer completa CONSULTE!!! 
PQ. IPÊS-NOVO - DUPLEX - 3 dorm(1s), dep. amplas,  
elevador, 3 vagas cob., excel. local ..........CONSULTE!!!
CHÁC PRIMAVERA - Cps - 3 d(1s), wc c/ hidro, sala 2 amb, 
planejados dorm+coz, excel local ....................R$ 370mil
D BOSCO - 3 suítes,  varanda gourmet ...........R$ 450mil
COBERTURA  DUPLEX -3 suítes, ...OPORTUNIDADE!!!
CENTRO – 2dorms (1st), sl 2ambientes c/ sacada, móveis 
planejados, elevador, área de lazer...................... R$ 380 mil
TERRENOS
NOVA JAGUARIÚNA II e III ....CONSULTE OPÇÕES!!!
RESERVA DA BARRA -AT 250m²  ....OPORTUNIDADE!!! 
CONDOMÍNIO PANINI - OPORTUNIDADE .....R$155 mil
EUROPA - AT 520m² excelente localização ... R$ 220 mil
LAGO DA BARRA - 565 m² ESQUINA ........... R$ 185 mil
COND PAULISTA- excel local .....CONSULTE OPÇÕES!!!
JD PLANALTO  -  lotes com 350m²  cada, local. privilegiada .. 
..............OPORTUNIDADE PARA INVESTIDOR!!!
VILLA GUEDES- excel localização ...OPORTUNIDADE!!!
COND VILLAGGIO-AT 550m², excel. local .... R$ 250 mil
LAGO DA BARRA - AT 890m², lindo  lote, localização  
privilegiada ................................... OPORTUNIDADE!!!

EMPREGOS

Em Jaguariúna
• Auxiliar de compras – médio - com experiência;

• Auxiliar de cozinha – alfabetizado – com 
experiência;

• Auxiliar de limpeza meio período – alfabetizada – 
com experiência;

• Auxiliar de escrituração fiscal – médio – com 
experiência;

• Carreteiro – CNH E – com experiência;

• Caseiros – casal – com experiência e referências;

• Corretor – médio – com CRECI;

• Cozinheiro – com experiência;

• Doméstica – com experiência e referências;

• Eletricista – temporário – curso técnico na área, 
NR10, 33 e 35, com experiência;

• Eletricista diesel – com experiência;

• Mecânico diesel – com experiência;

• Mecânico moleiro – com experiência suspensão de 
ônibus e caminhões;

• Operador de logística (exclusiva Pessoa com 
deficiência - PCD) – médio;

• Porteiro – médio – com experiência;

• Professor de espanhol – superior em letras;

• Professor de inglês – superior em letras;

• Representante comercial autônomo, com registro no 
CORCESP – veículo proprietário;

• Serralheiro com experiência.

Em Pedreira
• Assistente de vendas - Fem - Experiência na 

área + Superior completo ou estar cursando 
Administração, Gestão Comercial ou Marketing;

• Cozinheira - Fem - Experiência na área;

• Garçonete - Fem - Experiência na área;

• Auxiliar administrativo - Masc e Fem - Experiência 
em CTPS + Cursando ou completo superior em 
Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou 
Economia;

• Professor de inglês - Masc e Fem - Experiência na 
área;

• Atendente de farmácia - Masc e Fem - Experiencia 
em CTPS;

• Farmacêutico - Masc e Fem - Experiência em CTPS 
+ CRF ativo;

• Vaga de estágio - Masc e Fem - Cursando superior 
em Direito;

• Almoxarife - Masc e Fem - Experiência em CTPS 
+ Técnico em logística +Pacote office intermediário 
+ Curso operador de empilhadeira + Conhecimento 
em sistema Totvs Protheus; 

• Analista de logística - Masc e Fem - Experiência 
em CTPS + CNH A + Superior; 

• Mecânico de manutenção de máquina industrial - 
Masc - Experiência em CTPS;

• Mecânica de manutenção de máquina em geral - 
Masc - Experiência em CTPS;

• Trabalhador na fabricação de resina e vernizes - 
Masc - Experiência em CTPS;

• Torneiro Repuxador - Masc - Experiência em 
CTPS, saber trabalhar na montagem de alumínio.

Os interessados devem comparecer ao Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT) de cada cidade 

munidos do CPF, CTPS, currículo atualizado e 
comprovante de residência.


