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• Pat capa: Babá – com experiência e referências;

• Carreteiro – CNH E – com experiência;

• Doméstica – com experiência e referências;

• Eletricista – médio – NR 10 – temporário – com 

experiência;

• Gerente comercial – médio – com experiência;

• Gerente de padaria – médio – com experiência.

Prefeitura de Holambra inicia período letivo e 
entrega uniformes para mais de 2 mil alunos

Prefeitura entrega ao cartório os documentos 
que regularizam lotes do Residencial Arco-Íris

Carnaval de Jaguariúna 
recebe festa na Praça 
Umbelina Bueno

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

Em pleno verão, as piscinas 
públicas do Parque Serra Dou-
rada voltaram a funcionar após 
o recesso de fim de ano e estão 

recebendo as turmas de alunos 
para várias atividades, segundo 
a Secretaria de Juventude, Es-
portes e Lazer (SeJel) da Pre-

feitura de Jaguariúna. As pisci-
nas são uma opção de lazer e 
oportunidade para prática es-
portiva para o morador jagua-

riunense.
Para participar e usufruir 

das piscinas, os munícipes de-
vem fazer a carteirinha na pró-

pria administração do parque. 
Além disso, devem trajar rou-
pas apropriadas.
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SAMUEL OLIVEIRA

Piscinas públicas 
do Serra Dourada 
estão em atividade

Para utilizar as piscinas é obrigatória a apresentação da carteirinha fornecida pela Prefeitura

A Prefeitura de Holambra 
deu início na terça-feira, 04, à 
entrega de mais de 7 mil uni-
formes escolares aos cerca de 

2,4 mil alunos da Rede Mu-
nicipal. A distribuição foi re-
alizada durante o Horário de 
Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC) dos professores em 
cada umas das 13 unidades de 
ensino da cidade.
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Nesta semana a Prefeitura de 
Jaguariúna deu um novo passo 
para que 125 famílias residen-
tes no loteamento Residencial 
Arco-Íris possam concretizar 

um sonho antigo: o de recebe-
ram a escritura definitiva do 
lote onde construíram suas ca-
sas há 22 anos e ainda não lhes 
pertencia legalmente. O bairro 

surgiu em 1998, implantado 
pela Cooperativa Nacional de 
Habitação Popular (CONAHP) 
e estava em situação irregular.                    
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O primeiro Campeonato Mu-
nicipal de Futsal Feminino de 
Jaguariúna começou. Organiza-
do pela Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer (SeJEL), a com-
petição conta com oito times e 
cerca de 120 atletas. Por isso, a 
Gazeta Regional dá continuida-

de a uma série de matérias sobre 
os times participantes. 

Na edição 1709, contamos a 
história do time Audaz, na 1710, 
sobre o time da UniFaj e nesta 
edição, 1711, confira a história 
do Lyon e Adaga.
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A área das piscinas públicas 
conta com equipamentos de 

segurança e também vestiários

A satisfação dos 
organizadores é a 
confraternização 
e alegria dos 
participantes

Oportunidades de emprego 
em Jaguariúna

Entrega dos documentos ao 
Oficial de Registro de Imóveis 

da Comarca de Jaguariúna

Página 8

REDAÇÃO

SAMUEL OLIVEIRA



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

8 de fevereiro de 2020
OPiNIãO

Uma publicação semanal da
ERGV Jornal Gazeta de Jaguariúna EIRELI ME - 
CNPJ 24.638.802/0001-90

ENDEREÇO
Rua Cândido Bueno, 1299 - Sala 4 - Piso Superior 
(Jaguar Center Plaza) - Jaguariúna - SP
CEP: 13910-033

CIRCULAÇÃO E COBERTURA

• Jaguariúna  

• Pedreira  

• Sto. Antonio de Posse  

• Holambra

• Artur Nogueira

Os artigos não refletem 
necessariamente a mesma 

opinião deste jornal
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Manoel Seixas*

ANTIGAMENTE 
ERA ASSIM...

Perdido num imenso altiplano, co-
berto de vegetação espessa e árvores 
frondosas e, tendo como marco divisó-
rio, de um lado, o piscoso rio das Onças 
e, de outro, a bucólica Vila Nova,  hoje, 
transformada num verdadeiro oceano 
canavieiro, lá estava a sede da turma 
145, da centenária Mogiana: estação de 
Domingos Vilela.

Respondia, na época, por todo aque-
le acervo ferroviário, o entusiasta feitor 
de nome Altino Antônio Vieira.

Criatura comunicativa, de estatura 
elevada, fala macia e rosto levemente 
afinado, onde vicejava um respeitável 
bigode.

Sua cútis, tinha uma tonalidade car-
regada na alturas dos olhos e isso se 
explicava, considerando que ficavam 
horas e horas expostos à ação dos raios 
solares.

Se Altino, por um lado, tinha ascen-
dido a um posto de destaque na ferrovia, 
mercê de seu espírito arejado e compro-
vada experiência, o que lhe valeu uma 
menção honrosa, por outro lado, tinha 
uma desenfreada paixão por aquilo que 
denominamos de exímio caçador.

Realmente era um caçador de pri-
meira linha, conhecia todos os mistérios 
das intransponíveis matas, dos carras-
cais e dos intermináveis cerrados. 

E, por isso mesmo, jamais transgre-
diu um item que fosse da legislação bra-
sileira de proteção à nossa fauna e rica 
flora.

Em contato permanente com a natu-
reza, ficava horas, fitando a exuberância 
dos cachos de caraguatá que cresciam 
sufocados por uma infinidade de rama-
gens.

Os buritis, de ásperos troncos e es-
pessa folhagem, balançando ao ventos, 
os capoeirões de douradinhas, carobas, 
salsaparrilha que atapetavam aqueles 
campos se constituíam em miraculosos 
remédios caseiros.

Mas , Altino não só contemplava es-
tático a riqueza de toda aquela flora me-
dicinal, como também, usufruía daquela 
dádiva de Deus, coletando-a para o  seu 
sapicuá. 

Quando retornava de sua incursão 
pela mata, distribuía a sua coleta para 
todas as pessoas enfermas, que por 
meios de infusão de banho morno, tinha 
a eficácia desejada: curar os males do 
corpo. (continua)

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

Memórias

Tomaz de Aquino Pires*

João Rodrigues*

As fotografias de nossa paisagem 
cultural são preciosas, porque alimen-
tam a nossa memória e coração e tra-
zem diante de nossos olhos a nossa His-
tória.  A memória é feita de lembranças 
que se apagam no tempo. Se elas forem 
reavivadas pela preservação dos nossos 
patrimônios históricos, não se apaga-
rão. Renovarão a formação das novas 
gerações.  Nossas paisagens culturais 
não podem ser destruídas, porque elas 
constituem a nossa identidade cultural. 
Esta casa tinha uma importância his-
tórica por ser uma das onze primeiras 
casas da Vila Bueno, construída pelo  
Cel. Amâncio Bueno, em 1894. Projeto 
encomendado ao engenheiro ferroviá-
rio da Companhia Mogiana, Guilherme 
Giesbrecht. Outra importância históri-
ca foi ter sido sede da 1ª Prefeitura e 
Câmara Municipal de Jaguariúna de 
1955 a 1958, quando o 1º Prefeito, Jo-
aquim Pires Sobrinho, alugou tal pro-
priedade de seu Tio, Joaquim Pires, 
aquele marchante que foi Sub Delega-
do de Polícia, na época da revolução 
de 1932. Ali constituiu  numerosa Fa-
mília, membros participantes da vida 
da comunidade e da Igreja, princi-

palmente. Sua casa situava-se na Rua 
Cândido Bueno, na confluência  com a 
Rua José Alves Guedes. Dr. Sebastião 
Paes de Almeida, ministro da Fazenda 
do Presidente Juscelino Kubstcheck, 
proprietário das fazendas Capim Fino 
e Cafezal, comprou e demoliu os três 
casarões históricos de 1894 e ergueu o 
atual prédio comercial e residencial de 
três pavimentos no começo dos anos 
60, ao lado da Praça Umbelina Bueno. 
A demolição dos três casarões des-
truiu parte da  história da fundação da 
Vila Bueno presente naquela metade 
de quadra do Centro Histórico de Ja-
guariúna. O casarão vizinho, no meio 
da quadra, na Rua Cândido Bueno, foi 
propriedade do marchante e proprietá-
rio da Fazenda Florianópolis, José Pi-
res Júnior, depois de ter sido residên-
cia do 1º Prefeito Municipal. O outro, 
margeando toda esquina da Praça Um-
belina Bueno pertenceu à  imigrante 
libanesa conhecida como Dona Maria 
Turca, mãe de Serafim (Chafi) Abib. 
Cumpre preservar o Centro Histórico 
de toda cidade, assim como todo Patri-
mônio Histórico, Artístico, Arquitetô-
nico, Arqueológico, Documental, Am-

biental e Paisagístico de uma cidade. 
No início dos anos 60 não havia ainda 
a consciência da necessidade de pre-
servação de um Patrimônio Histórico. 
Naquela época havia muitas quadras 
vazias no entorno do Centro histórico 
que poderiam abrigar a construção des-
se prédio vizinho ao jardim central. Os 
três casarões restaurados constituiriam 
hoje a mesma excelência arquitetônica 
tombada no Centro Histórico da cidade 
de Amparo, em torno de sua Catedral. 
Que pena! Que pena! Que pena!    “O 
corpo de uma cidade é o seu povo, a 
alma de uma cidade é a sua história. 
Se esta não for preservada, recuperada, 
divulgada, povo e cidade perdem a sua 
IDENTIDADE.” (Luciano Dias Pires). 
A Constituição Federal- Artigo 216: O 
Poder Público tem o dever de intervir 
em benefício da proteção, preservação 
e promoção de um bem cultural, sob 
pena de responsabilização. É responsa-
bilidade também de todo cidadão a sua 
preservação.

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

Nestes últimos meses tenho partici-
pado do programa LIDER 3.0, desen-
volvido pelo SEBRAE Nacional, que 
escolheu a Região do Circuito das Águas 
Paulista para aplicar este programa de 
Desenvolvimento Regional e escolheu 
cinco líderes de nove cidades  que com-
põe este circuito (Jaguariúna, Pedreira, 
Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra Ne-
gra, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro 
e Holambra). Na reunião, que ocorreu 
na cidade de Lindóia, cujo tema do En-
contro era Liderança Empreendedora, 
foi transmitido o conceito de um líder 
empreendedor e como sua atuação pode 
impactar na construção do Desenvolvi-
mento da Região. 

O Seminário de Imersão EMPRETEC 
que é aplicado pelo SEBRAE no Brasil 
trata das 10 CCEs – Características do 
Comportamento Empreendedor e du-
rante seis dias o participante recebe o 
conceito e também ações que precisam 
ser realizadas ao longo do Seminário, 
gerando com isto inúmeras reações, uma 
verdadeira EXPERIÊNCIA empreende-
dora. Aqui estão estas características:

1. Busca de oportunidade e iniciati-

va (se antecipar aos fatos e criar novas 
oportunidades de negócios)

2. Persistência (enfrentar os obstá-
culos decididamente)

3. Correr riscos calculados (assumir 
desafios ou riscos moderados e respon-
der pessoalmente por eles)

4. Exigência de qualidade e eficiên-
cia (decisão de fazer sempre as expecta-
tivas de prazos e padrões de qualidade)

5. Comprometimento (com o clien-
te e com o próprio empresário)

6. Busca de informações (busca 
pessoalmente, consulta especialistas)

7. Estabelecimento de metas (es-
tabelece metas de longo e curto prazo 
mensuráveis)

8. Planejamento e monitoramento 
sistemáticos (planeja e aprende a acom-
panhá-lo sistematicamente a fim de atin-
gir as metas a que se propôs)

9. Persuasão e rede de contatos (sa-
ber persuadir e utilizar sua rede de con-
tatos atuando para desenvolver e manter 
relações comerciais)

10. Independência e autoconfiança 
(busca autonomia em relação a normas e 
procedimentos para alcançar o sucesso)

No Encontro em Lindóia os líderes 
da região foram desafiados diante de um 
problema a encontrar soluções em pou-
cas horas (06/02 13h até 07/02 08h) para 
a Instituição Lar São Camilo de Lellis 
da cidade de Águas de Lindóia. Experi-
ência riquíssima para os participantes e 
de extrema felicidade ao ver a alegria da 
Instituição quando foi apresentado o re-
sultado (Milhares de Reais em Produtos 
e Serviços). 

A CAUSA pode movimentar as pesso-
as e nos tirar do comodismo do dia a dia. 
No depoimento das pessoas da Institui-
ção se percebeu uma energia incrível de 
poder melhorar através do conhecimento 
que irão obter. Como sempre tenho in-
formado “Fazer o BEM gera excelentes 
resultados”.

De 01 a 06 de Junho de 2020 ocorre 
pela 1ª vez o EMPRETEC em Jaguariú-
na.

João Rodrigues*
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Negócios – 
Empreendedor do Bem

Uma paisagem cultural de Jaguariúna 
Sede da primeira prefeitura e câmara  municipal

A causa do bem

Carnaval, um período de festas populares 
realizadas durante o dia e à noite. As come-
morações ocorrem todos os anos, nos meses 
de fevereiro ou março.

As celebrações carnavalescas terminam 
na Quarta-feira de Cinzas, dia que marca o 
início da Quaresma — período de 40 dias que 
segue até a Sexta-feira Santa, dois dias antes 
da Páscoa.

O Carnaval moderno é feito de desfiles e 
fantasias As festas carnavalescas acontecem 
em todo o País e são televisionadas, portanto, 
mesmo não comparecendo à festa, é possível 
ter ideia da dimensão  de alegria durante os 
desfiles das escolas de samba. 

Os mais velhos/experientes podem contar 

uma versão diferente de carnaval e provavel-
mente daqui à alguns anos a realidade será 
diferente da atual. É natural, o tempo muda, 
as coisas mudam, evoluem e se desenvolvem.

Para alguns, perda de tempo, perda de di-
nheiro e investimento, para outros, sangue, 
suor e orgulho. É festa, gostando ou não.

As crianças brincam e se divertem, ado-
lescentes e adultos também. Seja em frente à 
televisão, na praça da cidade ou em reuniões 
privadas. O que vale é se divertir.

Por isso, vale a pena curtir a programação 
que Jaguariúna, Artur Nogueira e as cidades 
vizinhas proporcionam. Um momento de 
descontração ou de descanso, é sempre bom 
prestigiar a cultura local.

EDITORIAL

A festa começou
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Prefeitura de Holambra inicia 
período letivo e entrega uniformes 
para mais de 2 mil alunos

Iniciativas

Escolas e creches de todo o 
município passaram por serviços 
de pintura, manutenção, pequenas 
reformas e foram contempladas com 
a aquisição de novos materiais

cidades
3

A Prefeitura de Ho-
lambra deu início na ter-
ça-feira, 04, à entrega de 
mais de 7 mil uniformes 
escolares aos cerca de 2,4 
mil alunos da Rede Mu-
nicipal. A distribuição foi 
realizada durante o Horá-
rio de Trabalho Pedagógi-
co Coletivo (HTPC) dos 
professores em cada umas 
das 13 unidades de ensino 
da cidade.

Esse ano são entregues 
três camisetas para cada 
estudante matriculado da 
Educação Infantil ao pro-
jeto de Educação para Jo-
vens e Adultos (EJA). “O 
uniforme é um importante 
componente da rotina es-
colar das crianças e jovens 
de Holambra. Ele auxilia 
na identificação dos alu-
nos, ampliando a seguran-

ça dentro e fora dos pré-
dios e assegura igualdade 
e unidade entre os estu-
dantes”, reforça o prefeito 
Fernando Fiori de Godoy.

O ano letivo da Rede 
Municipal teve início tam-
bém esta semana, segun-
da-feira, 03. Escolas e cre-
ches de todo o município 
passaram por serviços de 
pintura, manutenção, pe-
quenas reformas e foram 
contempladas com a aqui-
sição de novos materiais 
como berços, carrinhos, 
cadeiras de alimentação e 
colchões. A escola muni-
cipal Novo Florescer, no 
Fundão, está recebendo in-
vestimento de R$400 mil, 
obtidos junto ao Governo 
do Estado, para obras de 
melhorias e ampliação.

A retomada foi antece-

dida por palestras desti-
nadas aos professores na 
Semana Pedagógica, nos 
dias 27 e 28 de janeiro e 
por reuniões de pais. De 
acordo com a professora 
da educação especial, Du-
solina Maciel de Almeida, 
a orientação, neste reiní-
cio, é para que as crian-
ças durmam mais cedo, 
evitem jogos eletrônicos e 
alimentem-se de maneira 
saudável.

Segundo ela, os pais de-
vem conversar com seus fi-
lhos sobre as atividades es-
colares, os novos amigos, 

professores e também so-
bre a importância dos estu-
dos. Ela ressalta que o oti-
mismo, segurança e amor 
são fundamentais para a 
rotina de volta às aulas.

“Toda a equipe se de-
dicou muito, nas mais 
diferentes frentes, para 
receber os alunos de for-
ma adequada, oferecendo 
toda estrutura e amparo 
necessários para que eles 
aprendam e tirem o maior 
proveito possível das au-
las”, destaca o diretor mu-
nicipal de Educação, Ale-
xandre Moreira.

Receberam os uniformes cada estudante matriculado da Educação 
Infantil ao projeto de Educação para Jovens e Adultos (EJA)

O Carnartur 2020 tem 
início oficialmente na sexta-
-feira, 21, com o bloco Filhos 
da Vaca. O evento é realiza-
do sem grandes alterações, 
tendo em vista o modelo de 
anos anteriores. “Optamos 
por manter o padrão de su-
cesso do evento que vem a 
cada ano se consolidando 
como o Carnaval mais di-
vertido e seguro da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC)”, diz o secretário de 
Cultura e Turismo do muni-
cípio, Edésio Lopes,

O comércio interno do 
Carnartur é realizado pe-
las entidades assistenciais, 
nove no total, com o obje-
tivo de arrecadação de fun-
dos. Entre elas estão a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), a As-
sistência aos Idosos Desam-
parados de Artur Nogueira 
(Aidan), a entidade Encon-
tro de Casais com Cristo, o 
Grupo de Assistência Social 
de Artur Nogueira (Sasan), 
o Associação Jovem Apren-
diz (AJA), Projeto Muni-

cipal de Judô, Igreja Santa 
Rita, Lar Renascer e a Rede 
de Proteção Animal e Am-
biental (RPAA).

 O efetivo de agentes da 
Polícia Municipal e da Po-
lícia Militar atuam na festa 
sem prejudicar o policia-
mento pelos bairros da cida-
de. Seguranças particulares, 
a Defesa Civil, Fiscalização 
de Posturas, assistentes so-
ciais, enfermeiros e socor-
ristas também prestam ser-
viço nas noites do evento. 

A entrada com coolers 
é liberada. No entanto, a 
medida conta com algumas 
ressalvas, uma vez em que 
as bebidas e o gelo emba-
lados separadamente e ob-
jetos cortantes, materiais 
metálicos e recipientes de 
vidro não entram. A orga-
nização pede para que os 
foliões optem por garrafas 
transparentes, para facilitar 
a verificação do conteúdo.

Os coolers devem ser 
montados em frente a por-
taria. O artefato que chegar 
montado não entra. 

Carnartur 2020 está para 
começar e tem medidas de 
segurança reforçadasDIVULGAÇÃO

Prezado leitor
Estamos compromissados com as entrevistas com os 
pré-candidatos de Jaguariúna das eleições deste ano. No 
entanto, essa edição não traz o conteúdo exclusivo, uma 
vez que o convidado da semana, vereador Davi Neto, não 
teve tempo de receber a redação, mas o espaço continua 
aberto para suas ideias.
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Chuva prejudica estrada e crianças ficam 
sem transporte escolar em bairro de 
Santo Antônio de Posse

Acontecimentos

Prefeitura afirma que suspendeu o serviço por conta da condição das estradas que ficaram enlameadas após as chuvas

Polícia Militar do Interior realiza duas apreensões 
de drogas em dois municípios da região

Indivíduo é apreendido pelo 
ROMU por tráfico de drogas

REPRODUÇÃO

O serviço foi suspenso por conta da lama nas vias durante o período de chuva

Na quarta-feira, 05, 
policiais militares do 26º 
Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior prenderam 
um indivíduo por tráfi-
co de drogas no bairro 
Jardim Ipê I, em Mogi 
Guaçu, bem como apre-
enderam um adolescen-
te em Santo Antônio de 
Posse, também por tráfico 
de drogas. No total, foi 
apreendida certa quanti-
dade de cocaína, crack, 
maconha, lança perfume 
e dinheiro de procedência 
duvidosa.

De acordo com a nota 
de imprensa, durante po-
liciamento de Força Táti-
ca em Mogi no entorno da 
praça Augusto R. Melo, a 
equipe se deparou com 
dois homens, sendo pos-
sível observar uma tran-
sação entre os dois que 
ao notarem a viatura po-
licial, saíram correndo na 

expectativa de empreen-
derem fuga.

A equipe policial de-
cidiu por acompanhar 
um dos possíveis infra-
tores, já conhecido nos 
meios policiais pela prá-
tica de tráfico de drogas. 
Durante a tentativa de 
fuga o homem dispensou 
uma sacola plástica que 
posteriormente foi loca-
lizada. Em seguida hou-
ve a tentativa, por parte 
do suspeito, de pular um 
alambrado e adentrar uma 
escola, momento esse em 
que foi abordado.

No interior da sacola 
foram localizados 60 mi-
crotubos com substancia 
análoga a cocaína e com 
o indivíduo foram locali-
zados cinco microtubos 
idênticos aos que esta-
vam no saco plástico e 
mais R$59, O indivíduo 
e os itens foram levados 

à Central de Polícia Judi-
ciária onde drogas foram 
apreendidas e o infrator 
permaneceu à disposição 
da Justiça.

Em Santo Antônio de 
Posse, com informações 
passadas via COPOM em 
datas anteriores de que 
pelo local haveria a prá-
tica de tráfico de drogas. 
A equipe policial durante 
realização de policiamen-
to no radiopatrulhamento 
abordou um adolescen-
te, localizando com ele a 
quantia de R$22 reais e 
um aparelho celular.

Diante do nervosis-
mo, foi questionado ao 
adolescente se o motivo 
de sua permanência no 
local se dava pela prática 
de tráfico de drogas. Em 
resposta, o jovem confes-
sou a prática e, quando 
questionado, informou 
aos policiais que em sua 

residência, localizada de-
fronte ao local da aborda-
gem, havia certa quantia 
de drogas.

Em diligência, com 
a autorização tanto do 
adolescente quanto de 
outros moradores, os po-
liciais entraram na casa 
onde o jovem entregou 
aos policiais uma garra-
fa de lança perfume, 53 
microtubos de cocaína, 
53 pedras de crack, 30 
papelotes de maconha, 
pelo local foi solicitado o 
apoio do Conselho Tute-
lar, o qual se fez presente 
para acompanhar a ocor-
rência assim como a irmã 
do adolescente. Todas as 
partes presentes e objetos 
foram conduzidos ao DP 
onde as drogas e dinhei-
ro ficaram apreendidos e 
adolescente infrator per-
maneceu à disposição da 
Justiça.

dias de chuva por conta da 
lama na estrada. O depar-
tamento de Serviços Pú-
blicos já se prepara para 
dar início nas medidas 
para prevenir uma possí-
vel atolagem do transpor-
te público escolar”.

A mãe dos jovens, Ro-
sângela Pinheiro, afirma 
que o problema ocor-
re desde o ano passado. 
“Eles não quiseram subir 
lá, mesmo que a estrada 
estivesse boa. Eles têm 

que vir buscar, porque 
eles [alunos] tem o direito 
de ir e vir para a escola”, 
reclama Rosângela.

“A única coisa que eu 
quero é meu ensino, meu 
direito de aprender. E, eu 
não consigo por causa do 
ônibus”, lamenta Edilaine.

Caso isolado, diz 
secretária

Segundo a secretária de 
Educação, Maracy Pava-
nello, o ônibus percorreu 

a área rural na manhã de 
quarta-feira, 05, mas não 
chegou ao ponto onde a 
família de Rosângela Pi-
nheiro mora. “O ônibus 
chegou hoje pela manhã, 
foi até o bairro, só não 
chegou até o ponto da 
Edlaine para buscá-la. Ele 
trouxe as crianças para a 
escola. Então foi um caso 
isolado”, diz a secretária. 
Segundo ela, a prefeitura 
trabalha para resolver a 
situação da estrada.

Os agentes da ROMU 
apresentaram na Dele-
gacia de Polícia de Ja-
guariúna um indivíduo 
apreendido por tráfico de 
entorpecentes. Eles rela-
tam que estavam em pa-
trulhamento na Vila Gui-
lherme quando abordaram 
o indivíduo em atitudes 
suspeitas.

Neste momento, o in-
divíduo jogou alguns ob-
jetos que estavam em suas 
mãos no telhado de uma 
casa. No chão, foram en-

contrados 12 pinos em 
cima da casa, após o pro-
prietário emprestar aos 
agentes uma escada, con-
seguiram pegar mais 19 
pinos.

Em revista pessoal, foi 
encontrado a quantia de 
R$81. Ao ser questionado 
sobre os pinos, o indivíduo 
conta que estava venden-
do para pagar dívida de 
tráfico. Ele foi levado ao 
plantão policial e perma-
nece até ser apresentado 
em audiência de custódia.

Volta ao batente
A semana foi marcada pela retomada dos 

trabalhos legislativos na Câmara Municipal de 
Jaguariúna, na terça-feira, 04. Os vereadores 
voltaram à tribuna após o recesso de final e 
começo de ano.  

Sessão tranquila
A primeira sessão do 

ano foi tranquila. Sem 
projetos em pauta, os ve-
readores de Jaguariúna 
aprovaram 12 requeri-
mentos e uma moção de 
congratulações e louvor. 
Alguns parlamentares 
aproveitaram para desta-
car pedidos e cobranças 
feitos junto à Prefeitura, 
enquanto outros falaram 
de suas expectativas para 
os trabalhos legislativos 
em 2020. A próxima ses-
são ordinária está prevista 
para terça-feira, 11, a par-
tir das 18h30.

Entrevista 1
O advogado Du Corrêa 

(PTC), um dos pré-can-
didatos a prefeito de Ja-
guariúna nas eleições de 
outubro deste ano usou as 
redes sociais para divulgar 
sua entrevista concedida à 
Gazeta Regional.  Ele foi 
o primeiro entrevistado da 
série com os sete pré-can-
didatos. Corrêa fez ques-
tão de publicar a íntegra 
das perguntas e respostas 
e a reprodução da página 
do jornal com a entrevis-
ta em seu perfil no Face-
book.

Entrevista 2
Outro que também 

concedeu entrevista à Ga-
zeta foi Fernando Husch 
Pereira, o Fernando Por-
tuguês (PSDB). Ele foi o 
segundo pré-candidato a 
prefeito de Jaguariúna a 
responder às questões so-
bre administração pública 
e articulações políticas 
relacionadas às eleições 
deste ano.  

Metralhadora
O vereador Davi Neto 

(PTB), que faz oposição 
declarada à atual admi-
nistração municipal, tem 
acirrado a metralhadora 
giratória contra a Pre-
feitura. Uma das críticas 
do parlamentar na sema-
na passada foi quanto a 
supostos problemas no 
transporte escolar de alu-
nos a um curso técnico em 
Amparo. Mas a Prefeitura 
de Jaguariúna divulgou 
nota de esclarecimento in-
formando que o transpor-
te gratuito dos estudantes 
está garantido. 

Fora do gabinete
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) tem sido 
cada vez mais visto pe-
rambulando pelas ruas de 
Jaguariúna. Ele tem in-
tensificado o que já é um 
hábito e ido pessoalmen-
te aos locais em obras na 
cidade para conferir os 
trabalhos de perto. Um 
exemplo do périplo do 
prefeito são as constantes 
visitas às obras de recape-
amento e sinalização viá-
ria por toda a cidade. 

Estrada do Japonês
Aliás, o prefeito – que 

é pré-candidato à reelei-
ção – comemorou recen-
temente a entrega de uma 
obra muito importante: a 
conclusão da pavimenta-
ção da Estrada do Japonês. 
“Nesta data tão importan-
te, queremos deixar regis-
trado todo nosso esforço 
e dedicação para que essa 
obra fosse concretizada”, 
diz o prefeito.

Combustíveis
O presidente Jair Bol-

sonaro comprou uma 
briga daquelas com os 
governadores. Nesta se-
mana, ele desafiou os 
chefes do Executivo es-
tadual a acabarem com a 
cobrança de ICMS sobre 
os combustíveis. “Eu zero 
o (imposto) federal hoje, 
eles zeram o ICMS. Se 
topar, eu aceito”, disse. Só 
que isso não é tão simples 
assim. Os governadores 
teriam de abrir mão de 
arrecadação (e o governo 
federal também), o que 
parece não ser razoável 
nesse momento de crise 
na economia e nas finan-
ças de muitos estados. O 
assunto ainda promete. 

Impeachment
E o ministro da Educa-

ção, Abraham Weintraub, 
continua causando dores 
de cabeça para o governo 
Bolsonaro. Um grupo de 
parlamentares apresentou 
na última quarta-feira, 
junto ao STF, um pedido 
de impeachment contra o 
ministro. A denúncia de 
crime de responsabilidade 
oferecida pelos parlamen-
tares pede a abertura de 
investigação de infrações 
políticas e administrati-
vas e lista atos do ministro 
que seriam incompatíveis 
com o decoro, a dignidade 
e a honra do cargo. 

 Bastidores do poder

Itens apreendidos pela ROMU

DIVULGAÇÃO

A falta de transporte 
escolar em um bairro de 
Santo Antônio de Posse 
dificultou o início do ano 
letivo de crianças e adoles-
centes. Segundo a prefei-
tura, o serviço foi suspen-
so por conta da lama nas 
vias durante o período de 
chuva.

Edilaine Pinheiro, de 15 
anos, é moradora do bairro 
Itaquerê. Tanto ela, que 
estuda de manhã, quanto 
o irmão, que frequenta as 
aulas à tarde, dependem 
do transporte para seguir 
com os estudos.

“Aula acabou de voltar 
e eu estou com duas faltas. 
Isso conta muito”, afirma. 
Já o irmão teve de cami-
nhar por quatro quilôme-
tros pois o motorista não o 
levou até a casa onde a fa-
mília vive, o que exigiu que 
ele andasse, à meia-noite, 
por cerca de meia hora.

Em nota, a prefeitura 
informa que a Secretaria 
de Educação e o chefe do 
Transporte Escolar con-
versaram com os pais das 
crianças na quarta-feira, 
05. “De fato, o transporte 
precisou ser suspenso nos 



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 5SÁBADO, 8 DE FEVEREIRO DE 2020GAZETA REGIONAL

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br 

Em pleno verão, as pis-
cinas públicas do Parque 
Serra Dourada voltaram a 
funcionar após o recesso 
de fim de ano e estão re-
cebendo as turmas de alu-
nos para várias atividades, 
segundo a Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer (SeJel) da Prefeitura 
de Jaguariúna. As piscinas 
proporcionam ao mora-
dor uma opção de lazer e 

oportunidade para prática 
esportiva, visto que, além 
da piscina de 1,6 metro de 
profundidade, o local tem 
uma semiolímpica para 
atividades profissionais e 
aulas oferecidas gratuita-
mente pela Prefeitura. 

No Parque Serra Dou-
rada, todas as aulas são 
ministradas pela professo-
ra Aryane Ribeiro Ama-
ral e pelo seu estagiário, 
Danilo Paiva. “Em cada 
turma colocamos até dez 
alunos. Eles estão voltan-

do aos pouquinhos”, conta 
a professora.

“As piscinas do Serra 
Dourada já estão em plena 
atividade, abertas ao pú-
blico de terça a domingo. 
Para participar das aulas 
de hidroginástica e nata-
ção, é só fazer a inscrição 
com a professora ou na 
Secretaria de Esportes, no 
Azulão. Para usufruir da 
piscina, é só fazer a cartei-
rinha”, explica o secretário 
de Esportes, Rafael da Sil-
va Blanco.

Piscinas públicas do Serra 
Dourada estão em atividade

População jaguariunense

Horário das aulas nas piscinas do Serra Dourada:

Terças e quintas:
8h – 8h50 Hidroginástica
8h50 – 9h40 Natação Infantil (de 07 à 11 anos)
9h40 – 10h30 Natação Infantil (de 12 à 17 anos)
14h – 14h50 Hidroginástica
14h50 – 15h40 Natação Infantil (de 12 à 17 anos)
15h40 – 16h30 Natação Infantil (de 7 à 12 anos)
16h30 – 17h20 Natação Adulto

Quartas e sextas:
8h – 8h50 Hidroginástica
8h50 – 9h40 Natação Infantil (de 07 à 11 anos)
9h40 – 10h30 Natação Infantil (de 12 à 17 anos)
10h30 – 11h20 Melhor idade (sexta-feira)
14h – 14h50 Hidroginástica
14h50 – 15h40 Natação Infantil (de 7 à 12 anos)
15h40 – 16h30 Natação Infantil (de 7 à 12 anos)
16h30 – 17h20 Natação Adulto

SAMUEL OLIVEIRA

Para utilizar as piscinas é obrigatória a apresentação 
da carteirinha fornecida pela Prefeitura

A moradora do bairro 
Europa, Edilene Barbo-
sa levou seu filho Pedro 
Barbosa Montana para a 
primeira aula de natação 
na quarta-feira, 05. “Eu 
acho essa uma iniciativa 
excelente porque o espor-
te é muito importante e, já 
que temos a piscina, nada 
melhor que a população 
usar”, comenta.

A fim de curtir as fé-
rias, a moradora do Nassif, 
Daiane Roberta Pereira da 
Rocha, leva seu filho para a 

piscina. “Eu acho que está 
bem legal, o pessoal está 
animado. Eu estou vindo 
trazer meu filho agora que 
estou de férias, geralmente é 
meu marido, mas ele ama”.

Carteirinha
Para participar e usu-

fruir das piscinas, os mu-
nícipes devem fazer a 
carteirinha na própria ad-
ministração do parque. 
Além disso, devem trajar 
roupas apropriadas, como 
biquíni, sunquíni, maiô e 

sunga. A regra, conforme a 
SeJel, visa garantir essen-
cialmente o lazer e a diver-
são de todos os usuários e 
foi definida para evitar que 
trajes inadequados possam 
prejudicar a qualidade da 
água das piscinas. 

As piscinas ficam aber-
tas diariamente, das 8h 
às 17h, fechando para al-
moço dos funcionários 
responsáveis e voltando a 
funcionar às 14h. Em ho-
rários de aula, as piscinas 
são fechadas. 

A área das piscinas públicas conta com equipamentos de segurança e também vestiários
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FATOS E FOTOS
Imposto de Renda 

Coronavírus

Chuva

A Receita Federal 
abre na segunda-feira, 
10, às 9h, a consulta ao 
lote residual de restitui-
ção multiexercício do 
Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física (IRPF), 

referentes aos exercí-
cios de 2008 a 2019. O 
crédito bancário para 
116.188 contribuintes é 
realizado no dia 17 de 
fevereiro, totalizando 
mais de R$297 milhões.

As autoridades chi-
nesas devem abrir um 
inquérito sobre o caso 
do médico de Wuhan re-
preendido pela polícia, 
depois de ter feito um 
alerta sobre o novo coro-
navírus, em dezembro do 

ano passado. Li Wenliang 
morreu na quinta-feira, 
06, vítima do vírus para o 
qual alertou os colegas de 
profissão, em um grupo 
online. Nas redes sociais 
o médico é considerado 
um herói.

O Instituto Nacio-
nal de Meteorologia 
(Inmet) informou nes-
ta sexta-feira, 07, que 
o fim de semana deve 
ser de chuvas em gran-
de parte do País. De 
acordo com o Inmet, o 
volume será significa-
tivo nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro, poden-
do variar entre 80 e 200 
milímetros.

Entre os dias 9 e 15 de 
fevereiro, a maior con-
centração de chuvas vai 
ocorrer nas regiões Sul e 
Sudeste e, ainda, no lito-
ral norte do Brasil.

Coluna de moda

Muitos pensam que 
moda sustentável e moda 
consciente é a mesma coi-
sa. Apesar de serem com-
plementares, há diferenças 
no conceito entre as duas.

Enquanto a moda sus-
tentável se preocupa com 
as formas que vem sendo 
utilizadas para a gran-
de produção da indústria 
têxtil que agridem o meio 
ambiente, a moda cons-
ciente visa a conscien-
tização e a preocupação 
com a questão ambiental 
e também social que en-
volve a produção em mas-
sa das fast fashions. Mas, 
o que é a fast fashion? 
A fast fashion significa 
um padrão de produção 

e consumo no qual os 
produtos são fabricados, 
consumidos e descartados 
rapidamente. 

É evidente que o mun-
do da moda está cada vez 
mais buscando alternativas 
para a preservação do meio 
ambiente. Daí, manifes-
ta-se a necessidade de in-
duzir, cada vez mais, con-
sumidores em atitudes que 
estejam ligadas ao concei-
to de consumo consciente.

A moda sustentável se 
preocupa em usar méto-
dos de produção que não 
produzam ou pelo menos 
minimizem esse impacto 
ambiental. Neste sentido, 
buscam-se produtos de 
qualidade e que sejam fa-

Moda sustentável 
e moda consciente 
tem diferença?

bricados com materiais sus-
tentáveis, que além de ter 
maior durabilidade, tam-
bém sejam atemporais, que 
é o caso de peças que po-
dem entrar ou sair da moda 
e sempre podem ser usadas 
nos dias atuais, como por 
exemplo, o jeans. 

Comprar em brechós 
também é uma forma de 

incentivar o consumo cons-
ciente e a moda susten-
tável, pois nestes lugares 
encontramos peças únicas, 
elegantes, com tendência e 
preço supereconômico. 

Faça como eu, antes de 
comprar, pare e pense se 
realmente está precisando. 

Abraços
Annynha Castro

Annynha Castro 
@annynhacastroo 
@annynhacastrooficial 
@novodenovobrechobazar

As Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) de Jagua-
riúna iniciam na segunda-
-feira, 10, a Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
o Sarampo, que deve se 
estender até o dia 13 de 
março. Durante a semana, 
de segunda a sexta-feira, 
a campanha é realizada 
nas UBSs 12 de Setembro, 
Nova Jaguariúna, Fon-
tanella, Miguel Martini, 
Cruzeiro do Sul, Florianó-
polis e Roseira de Cima. 

O “Dia D” de mobi-
lização pela vacinação 
acontece no sábado, 15, 
em três unidades estra-
tégicas: 12 de Setembro, 
Fontanella e Florianópo-
lis. Segundo a Secretaria 
de Saúde de Jaguariúna, 
recebem a vacina crian-
ças a partir de seis meses, 
adolescentes e adultos 
até 60 anos. A população 
deve comparecer aos pos-
tos de saúde com a cartei-
ra de vacinação.

Saúde de Jaguariúna inicia campanha de vacinação 
contra o Sarampo

A campanha é seletiva, ou seja, haverá avaliação da situação vacinal das pessoas 

IVAIR OLIVEIRA

Capacitação
Os enfermeiros e téc-

nicos de enfermagem da 
eede municipal de saú-
de e do Hospital Walter 
Ferrari passam por um 
treinamento para compor 
a Turma de Capacitação 
de Sala de Vacina 2020. 
O curso que começou 
na quarta-feira, 05, está 
sendo realizado na sala 
de reuniões do Hospital 
Municipal e acontece em 
quatro dias.

Participam do treina-
mento todos os enfermei-
ros e técnicos de enferma-
gem, que já trabalham nas 

salas de vacinas. Segundo 
a Secretaria de Saúde, a 
ideia é qualificar as equi-
pes para abrir novas salas 
de vacina na rede pública 
de saúde de Jaguariúna. 
Para isso, durante o curso 
são abordadas questões 
técnicas como: calendário 
vacinal, armazenamento 
e controle de temperatura 
das vacinas. 

A secretária da pasta, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão, destaca que 
o treinamento visa man-
ter a qualidade no aten-
dimento aos usuários do 

Sistema Único de Saúde 
(SUS) na rede municipal. 
“Nossa ideia é aumentar o 
número de salas de vaci-
nas na rede pública. Pelo 
menos mais duas devem 

ser abertas em breve em 
dois bairros: Zambom e 
Roseira de Baixo. Com 
isso mais de 5 mil pessoas 
que vivem nessas regiões 
serão beneficiadas”.
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Cuidando da Cidade

Tarifas de Água e Esgoto em Holambra tem 
queda de preço a partir de março
Holambra é a única cidade da região nessa condição. Em outras o reajuste dos valores, pra mais, ficou entre 2 e 4%

O valor da tarifa de for-
necimento de água e esgo-
to em Holambra tem rea-
juste negativo a partir de 
março deste ano. Portanto, 
a tarifa fica mais barata aos 
moradores atendidos pela 
concessionária Águas de 
Holambra.  A queda fixada 
será de 1,51%.

A redução do preço, 
segundo a concessioná-
ria, se dá em função da 
diminuição de custos de 
operação com consumo 
de energia elétrica, o que 
impacta no cálculo pre-
visto em contrato e ho-
mologado pela agência 

reguladora ARES-PCJ. 
“A fórmula tem por obje-
tivo assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro do 
prestador de serviços de 
saneamento, bem como a 
modicidade tarifária pro-
porcionada aos usuários”, 
destaca a empresa. 

De acordo com o supe-
rintendente do Serviço de 
Água, Esgoto e Drenagem 
Urbana da cidade, Geraldo 
Veloso, a queda no valor 
da tarifa beneficia direta-
mente o bolso do contri-
buinte, permitindo custo 
inferior e mais economia 
de dinheiro. “O serviço de 

abastecimento da cidade 
alcançou melhorias muito 
expressivas nos últimos 
anos a partir da entrega 
da nova estação de trata-
mento, da recuperação do 
tratamento de esgoto e da 
concessão dos serviços, 
geridos desde então com 
mais estrutura. Agora a 
melhora é no preço”, diz.

Os demais serviços 
oferecidos pela conces-
sionária, como ligação de 
água, regularização de ca-
valete e reparo em calça-
mentos, sofrerão reajus-
te de 3,97%, compatível 
com a inflação do período.

A queda no valor da tarifa beneficia diretamente o bolso do contribuinte

Prefeitura implanta caixa de captação e tubulação 
de águas pluviais em cruzamento de ruas

Prefeitura inicia operação de desinsetização e 
desratização em todos os bueiros da cidade

Uma equipe da Secreta-
ria de Obras e Serviços da 
Prefeitura de Jaguariúna 
iniciou nesta sexta-feira, 
07, a construção de uma 
caixa de captação e a tubu-
lação necessárias para dre-
nagem de águas pluviais 
no cruzamento (esquina) 
da Rua Dr. Hélio Rocha 
Nunes com Rua Theodo-
sio Rodrigues Otero, no 
Jardim Cruzeiro do Sul. A 
previsão é que se o tempo 
continuar estável, sem a 
ocorrência de chuva forte, 
o serviço seja concluído 
até a terça-feira, 11.

A implantação dessa 
melhoria no local, confor-
me a secretária de Obras 
Fernanda Santana, busca 

dar vazão à águas das chu-
vas, que causavam trans-
tornos aos moradores e 
danos à pavimentação. “É 
uma reivindicação que os 
moradores já tinham enca-

minhado ao prefeito e esta-
mos executando para sanar 
de vez o problema, pois 
atravessamos um período 
em que as chuvas são fre-
quentes e volumosas”, diz.

A Secretaria de Obras 
e Serviços da Prefeitura 
de Jaguariúna deu início 
nesta semana a operação 
de limpeza, desinsetização 
e desratização de todos os 
cerca de 2.500 bueiros da 
cidade. A execução desse 

serviço segue um crono-
grama pré-estabelecido e 
percorrerá todos os bairros 
do município.

De acordo com a secre-
tária, Fernanda Santana, 
além de ser uma medida 
preventiva contra a proli-

feração de ratos e insetos 
como baratas, o inseticida 
aplicado também elimi-
na animais peçonhentos 
como escorpiões e outro 
do gênero, que se abrigam 
nos bueiros e locais úmi-
dos e quentes

Cruzamento de ruas no Cruzeiro do Sul

SAMUEL OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO
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Carnaval de Jaguariúna recebe festa 
na Praça Umbelina Bueno

Oportunidades

CULTURA
8

O local da festa é monitorado por câmeras e a segurança reforçada

A festa é 
promovida pela 
Prefeitura de 
Jaguariúna, 
por meio da 
Secretaria 
de Turismo e 
Cultura (Setuc) 

IVAIR OLIVEIRA

programação se repete. 
Também é realizada a ma-
tinê às 16h com oficina de 
máscaras, pintura de ma-
quiagem artística e per-
sonagens agitando os fo-
liões. Às 19h outra banda 
agita a festa dos adultos.

Além disso, no fim da 
tarde da terça-feira de 
carnaval, a praça Umbeli-
na Bueno recebe o bloco 
União Altaneira, da Uni-
camp. O grupo criado em 
2003 por estudantes da 
Universidade e moradores 

de Barão Geraldo, toca 
diversos ritmos afro-bra-
sileiros adaptados para 
baterias de escola de sam-
ba como samba-reggae e 
maculelê.

Segurança
Durante os dois dias 

de folia, o local da festa 
é monitorado por câmeras 
e a segurança é reforçada 
por Guardas Municipais, 
Policiais Municipais e 
uma equipe de segurança 
particular. Devido ao Car-

naval, as ruas no entorno 
da praça são fechadas nos 
dias 23 e 25 de fevereiro, 
a partir das 7h.

Para animar ainda mais 
o carnaval de Jaguariúna, 
a Setuc, distribui confete 
e serpentina aos foliões. 
“O carnaval de Jaguariúna 
é um sucesso. Tem festa 
para as crianças e para os 
adultos. A ideia é que a 
família toda se divirta jun-
to”, convida a secretária, 
Maria das Graças Hansen 
Albaran Santos. 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura (Setuc) da Prefei-
tura de Jaguariúna convida 
a todos para participar das 
audições do seu novo espe-
táculo da Escola das Artes, 
que está em fase de produ-
ção. O espetáculo é intitula-
do “O Rei do Show”.

A primeira audição é 
na sexta-feira, 14, às 19h, 
no Parque Santa Maria, 
onde funciona uma uni-
dade da Escola das Artes 
de Jaguariúna. O material 

para audição está dispo-
nível no link cultura.ja-
guariuna.sp.gov.br.

Para se inscrever é 
necessário enviar e-mail 
para producaocultura@
jaguariuna.sp.gov.br com 
o seguinte assunto: Au-
dições Escola das Artes. 
Neste e-mail deve constar, 
também, nome completo, 
idade, telefone para con-
tato, personagem que pre-
tende fazer audição e uma 
foto de rosto.

Audição promovida pela Escola das 
Artes para o espetáculo “O Rei do 
Show” acontece no Parque Santa Maria

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria de Turismo e Cultura 
(Setuc), convida as famí-
lias para se divertir duran-
te os shows de carnaval 
promovidos na Praça Um-
belina Bueno. São dois 
dias de festa.

No domingo, 23, tem 
matinê para as crianças 
às 16h com marchinha de 
carnaval, oficina de más-
caras, pintura de maquia-
gem artística e persona-
gens espalhados pela festa 
para a animação ser ainda 
maior. Durante a noite, às 
19h, é a vez dos adultos se 
divertirem ao som de uma 
banda de axé music.

Na terça-feira, 25, a 

Anteriormente a audição seria no Teatro Municipal mas agora é no 
Parque Santa Maria

IVAIR OLIVEIRA

IVAIR OLIVEIRA
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Representatividade

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 sobre os times 
participantes. 

Na edição 1709, conta-
mos a história do time Au-
daz, na 1710, sobre o time 
da UniFaj e nesta edição, 
1711, confira a história do 
Lyon e Adaga.

Lyon
O Lyon Futsal Femi-

nino começou em agosto 
de 2019 com um grupo de 
What’sApp com 43 meni-
nas, mas nos treinos, com-
pareciam apenas algumas. 

Ficou então decidido re-
duzir o grupo apenas para 
aquelas que tinham o com-
promisso em ir treinar.

Com isso, o time foi 
formado e diversos nomes 
começaram a surgir. “Co-
meçamos com alguns no-
mes sem sentido, até que 
chegamos ao ‘Lyon’, ins-
pirado no time Olympique 
Lyonnais, conhecido como 
Lyon, da França”, conta a 
jogadora e representante 
do time, Hevelyn Rulyana 
Thomaz Camilotti.

Com a notícia do pri-
meiro Campeonato de Fut-
sal Municipal de Jaguariú-
na, novas atletas somaram 
ao time. A Tainá Graziela 
Bueno dos Santos conta 
que começou a treinar nes-
se momento e a equipe só 
se fortaleceu a partir de en-
tão.

Tainá considera a inicia-
tiva da Prefeitura sensacio-
nal. “Estava na hora pois o 

O time foi formado em agosto de 2019 A amizade e interação é o foco principal do time, independente do resultado

DA REDAÇÃO

Marina Malchias conquista 
tricampeonato em Sumaré

Tem início o 1º Torneio Kobayashi 
Beneficente de Futebol em Pedreira

Iniciação esportiva e equipes de competição 
retornam com novidades em Jaguariúna

A atleta jaguariunense 
Maria Malachias conquis-
tou o tri campeonato na 
categoria geral feminino 
na 3ª Corrida Equipe Quê-
nia Running, em Sumaré. 
A corrida de 5km foi rea-
lizada no primeiro domin-
go de fevereiro, dia 02.

“Já havia participado 
das outras edições, sempre 
muito bem organizadas 
pela Equipe Quênia. Foi 
minha primeira corrida do 
ano e mesmo conhecen-
do o percurso, sabia das 
dificuldades. Além de ser 
início de temporada, né?” 
brinca.

Marina conta que o 

tempo estava muito aba-
fado e até parecia que iria 
chover, o que não acon-
teceu. “Graças a Deus 
consegui fazer uma ótima 
prova alcançando a lide-
rança pouco depois dos 
200 metros iniciais e man-
tendo até o fim”.

Satisfeita com o resul-
tado, a atleta está feliz por 
conquistar esse título por 
três anos consecutivos.  
“Só posso agradecer a 
Ele, a minha família, meu 
patrocinador Massas De, 
treinador Geovani Braga, 
nutricionista Lucas Sô-
nego, Marcelo Eduardo, 
apoiadores Clínica Fi-

Começa neste sába-
do, 08, em Pedreira, o 
1º Torneio Kobayashi 
Beneficente de Futebol. 
Os jogos são disputados 
na Praça de Esportes 
“Alcides Gritti”, com 
o apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer do município.

O Torneio de Fute-
bol tem início com os 
seguintes jogos: 13h45 
– União Estadual x Arse-
nal; 14h50 – Sociedade 
Triunfo x Kobayashi Ve-
teranos; 15h50 – Banqui-
nho x Turma do Morro; 
16h50 – Jardim Andrade 
Junior x Maranhense.

A competição segue 
na manhã do domingo, 
09. O primeiro jogo é 
às 8h – Unidos de Pe-
dreira x Triunfo Ju-
nior; 9h – Red Bull x 
Canabis; 10h – Susten-
tare x Kobayashi Ju-
nior; 11h – Kobayashi 
x Janaúba.

Na segunda-feira, 10, 
a temporada 2020 do De-
partamento de Esportes de 
Jaguariúna volta com no-
vidades e grandes expecta-
tivas. Após o ano de 2019 
com muita produtividade 
e de grandes conquistas, o 
Departamento inicia suas 
atividades com uma nova 
modalidade olímpica em 
sua grade, o handebol.

A novidade passa a 
atender equipes de ren-
dimento adulto e sub 20 
masculino e feminina. A 
iniciação envolve crian-
ças e adolescentes de 10 
a 17 anos. 

Outra novidade são as 
novas equipes adultas de 
treinamento masculina e 
feminina de vôlei de praia, 
além da representativi-
dade do futsal feminino 
adulto em competições 
regionais. “Nas demais 
modalidades a expectativa 
é superar o desempenho 
histórico de 2019, com 
participação em campe-
onatos regionais nas mo-
dalidades de basquetebol, 
voleibol, vôlei de praia, 
futsal, futebol, ginástica 

esporte feminino não tem 
reconhecimento em várias 
áreas, principalmente no 
futebol e futsal”. 

Hevelyn acrescenta que 
é perceptível a diferença 
em relação ao futebol/fut-
sal masculino, onde os pa-
trocínios são maiores, por 
exemplo. “Quando fomos 
buscar patrocínio, foi até 
engraçado porque parece 
que as pessoas não colo-
cam fé. E, quando conse-
guimos algo, parece que 
eles não confiam, não se 
sentem seguros”.

Para elas a diferença é 
visível, mas mesmo o time 
tendo três meses, elas en-

traram no campeonato para 
conhecer, participar e se 
preparar para o próximo 
ano. “Agora com a inicia-
tiva da Prefeitura eu acho 
que os patrocínios vão cres-
cer e nos próximos anos vai 
melhorar”, diz Tainá.

Os treinos acontecem 
semanalmente e o time tem 
suporte de jogadoras nutri-
cionistas e fisioterapeutas 
para cuidar da saúde fora 
de quadra também. “Só ir 
aos treinos não é o suficien-
te. Temos que ter uma pre-
paração física”.

O time está formado e 
unido. “É um time que nas-
ceu do zero. As meninas 

correm atrás das coisas e 
eu fico muito feliz em fa-
zer parte desse time”, con-
ta Tainá. “E não é um time 
só dentro de quadra, é fora 
também. Nos tornamos uma 
família”, finaliza Hevelyn.

Adaga
O time nasceu quando 

soube do Campeonato de 
Futsal, em novembro de 
2019. 

A responsável pelo 
time é a Natália Calefi 
Franco. “Foi surpreenden-
te pra mim. Não achei que 
teriam tantas equipes e 
atletas”, conta.

Para a jogadora Giova-

na Leite Tozzi, a iniciati-
va da Prefeitura é muito 
legal. “Incentiva muito as 
atletas femininas em Ja-
guariúna que estavam to-
das escondidas”.

Nos primeiros jogos 
elas se surpreenderam com 
o público presente no gi-
násio. “No primeiro dia eu 
vi que eles aderiram mui-
to o futsal feminino pois, 
geralmente, o público vai 
mais no final mas agarram 
a ideia”, diz a jogadora Mi-
laine Cristina Zalotini.

Para elas, os times são 
fortes e a disputa está bem 
acirrada. “A expectativa 
está grande”.

Adaga Lyon

siomed, Farmassintese 
Manipulados, Essência 
Terapias e Stética, Gama 
Suplementos”.

Marina alcançou a liderança depois 
dos 200 metros iniciais e manteve

DIVULGAÇÃO

artística, atletismo, corrida 
de rua, taekwondo, rugby, 
jiu-jitsu e agora também o 
Handebol”, conta o diretor 
de esportes, Ciro Pires.

Essas modalidades se 
juntam a natação, capoei-
ra, coreografia e tênis de 
mesa abrangendo toda a 
grade de ensino voltada 
para a formação do cidadão 
como objetivo principal, 
tanto nas escolinhas como 
em projetos de apoio em 
escolas públicas e creches 
como na Escola do Bizzo, 
bairro Floresta e adjacên-
cias, Creche Santo Antô-
nio e Projeto Unifaj/Sejel/

Escola Oscarlina Pires 
Turato, no bairro Tanqui-
nho e adjacências. Ao todo 
são 15 modalidades e 116 
turmas espalhadas pela ci-
dade, além das atividades 
oferecidas em parceria com 
escolas públicas.

As novas inscrições de-
vem ser feitas diretamente 
com os professores nos 
locais, dias e horários das 
aulas conforme a grade 
horária oficial do Departa-
mento. Qualquer dúvida, 
entrar em contato com a 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer pelo tele-
fone (19) 3867 – 1077.

Diversas novidades e planos para 2020 na área do esporte

DIVULGAÇÃO
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Vantagens

Prefeitura entrega ao cartório os documentos 
que regularizam lotes do Residencial Arco-Íris

Desconto de 10% no pagamento do IPTU de Jaguariúna é 
três vezes o rendimento da poupança

Após o registro da regularização pelo Cartório as famílias serão convocadas para receberem a 
matrícula de propriedade de seu imóvel em cerimônia a ser marcada pela Prefeitura

Entrega dos documentos ao Oficial de Registro de Imóveis da Comarca 
de Jaguariúna

Na manhã de quarta-
-feira, 05, a Prefeitura de 
Jaguariúna deu um novo 
passo para que 125 famílias 
residentes no loteamento 
Residencial Arco-Íris pos-
sam concretizar um sonho 
antigo: o de receberam a 
escritura definitiva do lote 
onde construíram suas ca-
sas há 22 anos e ainda não 
lhes pertencia legalmente. 
O bairro surgiu em 1998, 
implantado pela Coopera-
tiva Nacional de Habitação 
Popular (CONAHP) e esta-
va em situação irregular.

O prefeito Gustavo Reis 
compareceu ao Cartório de 
Registro de Imóveis para a 
entrega da documentação 

providenciada pela Prefei-
tura. Acompanhado pelo 
secretário de Planejamento 
Urbano da Prefeitura, Rô-
mulo Augusto Arsufi Vigat-
to e pelo assessor Amauri 
Jorge Almeida, ele fez a 
entrega dos documentos ao 
Oficial de Registro de Imó-
veis da Comarca de Jagua-
riúna, Dr. Carlos Alberto 
Sass Silva, que elogiou a 
iniciativa da administração 
municipal.

“Comparada com outros 
municípios, a situação de 
Jaguariúna quanto a lotea-
mentos não regularizados 
é tranquila e essa ação da 
Prefeitura demonstra a in-
tenção de que não haja ne-

nhum, o que é muito bom. 
Isso é o mais importante 
para todas as famílias, pois 
uma propriedade com a 
documentação em dia fica 
ainda mais valorizada”, co-
menta o oficial do Cartório 
de Imóveis. 

Conforme o secretário 
Rômulo, por determina-
ção do prefeito as famílias 
vinham sendo orientadas 
pela Prefeitura sobre a do-
cumentação necessária 
desde 2018. “Trabalhamos 
em conjunto com o Dr. 
Carlos e depois de muito 
trabalho concluímos o pro-
cesso de regularização fun-
diária do Loteamento Re-
sidencial Arco-Íris. Hoje, 

SAMUEL OLIVEIRA

protocolamos a Certidão 
de Regularização Fundiária 
(CRF) no Cartório de Re-
gistro de Imóveis e após o 
devido registro da regulari-

zação fundiária pelo Cartó-
rio a Prefeitura convoca os 
proprietários para a entrega 
das matriculas dos imóveis, 
que é a escritura”, explica.

A Prefeitura de Jaguari-
úna concede, pela primeira 
vez, 10% de desconto para 
o pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) em cota única, 
que deve ser feito até o 
próximo dia 20 de feve-
reiro.  O desconto de 10% 
concedido pela Prefeitura 
consta na Lei Municipal 

2657, de 11 de dezembro 
de 2019, aprovada pela 
Câmara Municipal.

Para ter uma ideia da 
vantagem de quitar à vis-
ta o imposto, os 10% de 
desconto concedidos re-
presentam mais de três ve-
zes o rendimento anual da 
poupança (3,15%). Tam-
bém é mais do que o dobro 

do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), a inflação oficial 
no Brasil, que fechou 2019 
em 4,31% e do que a taxa 
Selic (4,5% ao ano), que 
serve de base para a co-
brança de juros no merca-
do financeiro.

A previsão da Secretaria 
de Administração e Finan-

ças da Prefeitura é de rece-
ber cerca de R$5 milhões 
apenas com o pagamento 
à vista com desconto. No 
total, foram distribuídos 
24.400 carnês, com valor 
de R$21,2 milhões do tri-
buto. A expectativa é de 
que haja um aumento de 
até 8% na arrecadação em 
relação ao ano passado.

A cerimônia mencio-
nada pelo secretário ain-
da deve ser agendada pela 
Prefeitura. A Lei Federal 
13.465, de 11 de julho de 
2017, que trata de “Regula-
rização Fundiária Urbana”, 
serviu como base para que a 
Prefeitura resolvesse em de-
finitivo a situação e tornou 
possível o desfecho favorá-
vel às famílias do Residen-
cial Arco-Íris. Conforme 
determinação do prefeito, a 
Secretaria de Planejamento 
de Jaguariúna trabalha para 
que as novas regularizações 
sejam na área da antiga Ola-
ria da Família Veloso, no 
Bairro Vargeão e também 
no Bairro Borda da Mata.

Foram distribuídos 24.400 carnês, com valor de R$21,2 milhões do tributo

IVAIR OLIVEIRA
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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!!!

ASSOC. DOS PROP. DAS UNIDADES AUTONOMAS CHÁCARA RANCHO 
CALIFÓRNIA

CNPJ: 05.643.292/0001-02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados todos os associados ou seus procuradores legais da ASSOCIAÇÃO 
DOS PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES AUTONOMA CHACARA RANCHO 
CALIFÓRNIA, estabelecido no Sitio Barranco Alto, s/nº, Tanquinho, Jaguariúna/SP, CEP: 
13820-000, CNPJ: 05.643.292/0001-02, a participarem da Assembleia Geral Ordinária 
que será realizada na chácara do Geraldo – lote A-5, no dia 01/03/2020, domingo, 
em primeira convocação às 8h30, com a presença de condôminos que representem, 
no mínimo, 50% mais um dos votos, e em segunda convocação às 9h, com qualquer 
número de presentes, para tratar dos seguintes assuntos da ordem do dia:

1-) Prestação de contas exercício anterior;

2-) Previsão orçamentária para o próximo exercício;

3-) Eleição para membros da diretoria executiva para o biênio 2020/2022;

4-) Eleição para membros do conselho deliberativo para o biênio 2020/2022;

5-) Eleição para membros do conselho fiscal para o biênio 2020/2022;

6-) Assuntos gerais.

Os associados que não comparecerem ou não se fizerem representar por procuradores 
legais para este fim, estarão aprovando as resoluções tomadas nesta assembleia.

É direito de o associado votar nas deliberações da assembleia e dela participarem, 
ESTANDO QUITE, conforme art. 1335, III do Código Civil.
Jaguariúna, 07 de fevereiro de 2020.

ASSOC. DOS PROP. DAS UNIDADES AUTONOMAS CHÁCARA RANCHO CALIFÓRNIA

EDITAIS DE PROCLAMAS

IVAIR GONÇALVES JUNIOR e MARLI ALEXANDRE 
SOARES. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, solteiro, 
nascido em ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, SP, no dia 11 
de fevereiro de 1983, residente e domiciliado na Rua Osvaldo 
Tonini, Nº 177, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de IVAIR TEODORO GONÇALVES e de IVANIL VIEIRA 
TEODORO GONÇALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
auxiliar técnica de eletrônica, solteira, nascida em ESPÍRITO 
SANTO DO PINHAL, SP, no dia 03 de agosto de 1985, 
residente e domiciliada na Rua Osvaldo Tonini, Nº 177, Nova 
Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de APARECIDO SOARES 
e de AMÉLIA ALEXANDRE DA CUNHA. 
MAURO BENICIO DE ARAUJO JÚNIOR e DANIELA 
CRISTINA DA SILVA DANTAS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, escriturário, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 11 de setembro de 1994, residente e domiciliado na 
Rua Maria Munaretti Picelli, Nº 140, Parque Florianópolis, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de MAURO BENICIO DE ARAUJO 
e de ELEONARA RENATA RIBAS DE ARAUJO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 28 de maio de 1993, residente e 
domiciliada na Rua Maria Munaretti Picelli, Nº 140, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO 
PINHEIRO DANTAS e de RITA DE CASSIA DA SILVA 
DANTAS. 
RUBENS NERIS DOS SANTOS SILVA e DANIELLE 
CAROLINE MARTINS SOUZA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, técnico de informática, solteiro, nascido em 
GUARUJÁ, SP, no dia 15 de setembro de 1999, residente e 
domiciliado na Av. Novaes, Nº 34, Terras da Capela de Santo 
Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO ROMEU 
SOUZA SILVA e de LILIAN NERIS DOS SANTOS SILVA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, estudante, solteira, nascida 
em SANTOS, SP, no dia 11 de março de 1996, residente e 
domiciliada na Av. Novaes, Nº 34, Terras da Capela de Santo 
Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filha de DANIEL DE MENEZES 
SOUZA e de SILVANA MARIA DO ROSARIO PEREIRA 
MARTINS SOUZA. 
ELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR e MONICA 
PEREIRA SEBASTIÃO DE MOURA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de logística, divorciado, nascido em CODÓ, 
MA, no dia 28 de dezembro de 1989, residente e domiciliado 
na Rua Francisco Sales Pires, Nº 3613, Parque Florianópolis, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ELIAS RODRIGUES DO 
NASCIMENTO e de FRANCINEIDE LIMA DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, inspetora de qualidade, solteira, nascida 
em SÃO PAULO, SP, no dia 09 de setembro de 1999, residente 
e domiciliada na Rua Sebastião de Polli, Nº 72, Reserva da 
Barra, JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO SEBASTIÃO 
DE MOURA e de CLAUDINEIA PEREIRA SEBASTIÃO DE 
MOURA. 
JULIANO ALESSANDRO DE LIMA e DIANA DE ASSIS 
BARBOSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, solteiro, 
nascido em ARUJÁ, SP, no dia 07 de outubro de 1987, residente 
e domiciliado na Rua Mauro Aparecido Rosa, Nº 146, Jardim 
Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filho de GENI DE LIMA ROSA. 

Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteira, 
nascida em AMPARO, SP, no dia 28 de janeiro de 1993, 
residente e domiciliada na Rua Mauro Aparecido Rosa, Nº 
146, Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filha de SIDNEY 
APARECIDO RIBEIRO BARBOSA e de VERA LUCIA DE 
ASSIS. 
PATRICK APARECIDO ROQUE e CARLA FERNANDA 
TORQUATO LAVRADIO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
operador de produção, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 20 de março de 1989, residente e domiciliado na Rua 
José Frazatto, Nº 976, Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de VALDIR ROQUE e de ELISABETE APARECIDA 
FABIANO ROQUE. Ela, de nacionalidade Brasileira, manicure, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 24 de junho de 
1990, residente e domiciliada na Rua José Frazatto, Nº 976, 
Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ CARLOS 
LAVRADIO e de FÁTIMA APARECIDA DONIZETI 
TORQUATO. 
HIGOR JACKSON DE SOUZA e ETIENE PEREIRA BUENO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, frentista, solteiro, nascido 
em CAMPINAS, SP, no dia 29 de maio de 1993, residente e 
domiciliado na Rua Jorge Teodoro, Nº 36, Vila 12 de Setembro, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA e de 
MARIA ALICE DOS SANTOS SOUZA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, manicure, solteira, nascida em BUENO BRANDÃO, 
MG, no dia 30 de julho de 1987, residente e domiciliada na Rua 
Jorge Teodoro, Nº 36, Vila 12 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de SECUNDINO DONIZETE BUENO e de NICÉIA DA 
GLÓRIA PEREIRA BUENO. 
THIAGO SALAS KORROCH e ELIANE RESENDE. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, empresário, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 22 de janeiro de 1992, residente 
e domiciliado na Rua José Frazatto, Nº 120, Jardim Santo 
Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de EDVARDO PAULO 
KORROCH e de SUELY MENEZES SALAS KORROCH. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, analista de projetos, solteira, nascida 
em AMPARO, SP, no dia 13 de outubro de 1990, residente e 
domiciliada na Rua Bazilides Barbosa, Nº 150, Jardim Vista 
Alegre (Arcadas), AMPARO, SP, filha de JOSUÉ RESENDE e 
de MARLENE TEREZINHA RIBEIRO RESENDE. 
RAFAEL ANASTÁCIO e SIMONE MARIA DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, Educador social, solteiro, nascido 
em AMPARO, SP, no dia 26 de novembro de 1986, residente 
e domiciliado na Rua Benedito Norival Caetano, Nº 182, 
Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho de ELISABETH 
ANASTÁCIO. Ela, de nacionalidade Brasileira, educadora 
social, solteira, nascida em BARREIROS, PE, no dia 27 de 
maio de 1988, residente e domiciliada na Rua Benedito Norival 
Caetano, Nº 182, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e de MARIA BETÂNIA DE 
ALMEIDA. 
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos 
termos da lei e para fins de direito. 

JAGUARIÚNA, 06 de fevereiro de 2020.

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do município e comarca de 
JAGUARIÚNA-SP, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem:

EDITAL


