
GAZETA REGIONAL
FALE COM A Sol com algumas 

nuvens. Não chove.
26
12

facebook.com/gazetaregional.
jaguariuna

recepcao@gazetaregional.com.br
diretoria@gazetaregional.com.br
@jornalgazetaregional

gazetaregional.com.br
3867-0028          (19) 99302-1360

•AMPARO •ARTUR NOGUEIRA •HOLAMBRA •JAGUARIÚNA •PEDREIRA •SANTO ANTONIO DE POSSE Sábado, 4 de julho de 2020 - Edição 1732 - R$ 2,00

63

Jaguariúna volta para a fase 
vermelha do Plano São Paulo 

de retomada econômica

Com aval de especialistas, Governo 
estende vacinação contra gripe para 
todas as faixas etárias

Pedreira recebe o selo 
“Bom Percurso”

TV Artes entra no line-up da SKY

Com a academia fechada, 
proprietários e clientes vivem a 
incerteza de quando voltam à 
rotina de treinos que promove 
qualidade de vida

O “Boulevard Fase 1 – sala 
Pedro Abrucez” homenageia o 
Sr. Pedro, ex-vice-prefeito de 
Jaguariúna, que realizou impor-
tantes obras na cidade como: 
Torre Eiffel, Ponte Vermelha e 
Estrela da Mogiana. O prédio 
inclui auditório com 614 metros 
quadrados de área construída, 
espaço para 280 pessoas sen-
tadas, com hall social, palco, 
apoio e camarim, além de sala 
administrativa, banheiros in-
ternos e externos e área de es-
tar externa descoberta com 220 
metros quadrados.
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IVAIR OLIVEIRA

Nesta semana, 
a Prefeitura 
municipal também 
inaugurou o CRAS 
Florianópolis 
e Centro de 
Especialidades

Pedreira, por meio de sua 
Rede Municipal de Ensino, re-
cebeu o selo “Bom Percurso” 
atribuído a somente 31 muni-
cípios do Estado de São Paulo. 
“O prêmio vem comprovar que 
nossas Escolas Municipais apre-

sentam trajetórias bastante posi-
tivas, com avanços consistentes 
na aprendizagem dos estudantes 
ao logo dos anos”, comemora a 
secretária municipal de Educa-
ção, Mariangela Rodrigues.               
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A SKY, maior operadora de 
TV paga via satélite do País, 
anuncia o lançamento do canal 
TV Artes para os clientes pós e 
pré-pago com recarga ativa da 

cidade de Jaguariúna.  A progra-
mação completa já está disponí-
vel e pode ser assistida no canal 
675 da operadora.
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O Governo do Estado de São 
Paulo decidiu liberar a vacina-
ção contra a gripe para pesso-

as de todas as faixas etárias. A 
campanha também foi prorroga-
da oficialmente até 24 de julho 

e a população pode ser vacinada 
enquanto houver doses disponí-
veis nos postos.             Página 8

Jaguariúna ganha 
Boulevard construído 
no Centro Cultural

IVAIR OLIVEIRA

Campanha também foi prorrogada oficialmente até 24 de julho

No local podem ser realizados eventos culturais, esportivos, corporativos
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Os seis primeiros meses do 
ano não ficaram para trás só 
no calendário, como também 
nos planos e expectativas. Nin-
guém esperava a pandemia e 
poucos ousam fazer projetos 
que envolvam o resto de 2020. 

Diante deste cenário, para 
você o ano está voando ou es-
tagnado? Será que o período 
de isolamento fez com que nos 
tornássemos mais reflexivos? 

A internet, como sempre, 
levantou observações sobre 
esse fato na hashtag #Metade-

DoAnoJáFoieEu. Teve gente 
que não sabe se ficou feliz ou 
triste com a notícia, mas o fato 
é que passou e agora há seis 
novos meses para finalizar o 
ano de 2020.

Em outros anos estariam to-
dos planejando, ou de fato esta-
riam em férias. Mas a realidade 
é outra, o coronavírus impediu 
todos de colocar seus planos de 
viagens e locomoção em ação.

Portanto, para não cair em 
lamentações, o melhor a se fa-
zer é programar o que vai ser 

feito após este período de qua-
rentena. Devemos viver espe-
rando dias melhores.

Meio ano se passou. Coisas 
boas e outras nem tão boas as-
sim apareceram, causaram, e, 
por mais incrível que pareça, 
também passaram. 

Nós estamos tão acostuma-
dos a achar que os problemas 
atuais são os piores, devemos 
ás vezes olhar para trás e ver o 
que passou. Um novo semestre 
que se inicia, tudo passa e, sem 
dúvidas, muito rápido.

EDITORIAL
Metade de 2020 concluído 
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Tomaz de Aquino Pires*

O Gazeta Regional Especial de 
12/09/1997 traz interessantes textos do 
memorialista jaguariunense, farmacêutico, 
fiel paroquiano, Subprefeito nos idos de 
1943/44, Sr. Lauro (Turato) Navarro que re-
lata a história do citado combatente, filho de 
Jaguariúna.  Era  filho de Júlio de Moraes e de 
D. Olívia de Moraes. A família residia perto 
do antigo viradouro da Mogiana, próximo 
do atual Shopping Jaguari. Ali era chamado 
Serrinha, porque o Cel A. Bueno inaugurara 
ali uma serraria a vapor em 1902, local onde 
nasceu Nabor de Moraes em 12/05/1914. A 
família conviveu com a pobreza de recursos 
materiais. Quando adolescente, a Mãe mu-
dou-se para Campinas onde ele fora apren-
diz de mecânico nas oficinas da Mac-Hardy. 
Em 09 de julho de 1932, estoura a Revolu-
ção. São Paulo levanta-se contra a ditadura 
de Getúlio Vargas pela volta da Constituição. 
A rádio exortava o povo paulista a lutar pela 
liberdade, pedindo eleições e constituinte: 
“Sustentai o fogo que a vitória é nossa!” Sr. 
Lauro relata que Nabor inscreveu-se como 
voluntário no 3º Batalhão do 5º BI. O solda-
do constituinte partiu para a Serra da Manti-
queira devidamente guarnecido com roupas 
para enfrentar as friagens da região: farda, 
quépi, luvas, cachecol. Sua arma de luta era 
“um aparelho dispondo de uma roda denta-
da girando, tocava uma lâmina de aço e pro-

duzindo ruído de metralhadora pesada. Era 
a assustadora “Matraca” entre os cumes da 
Mantiqueira, Gomeira e Cristal, o soldado 
Nabor guarnecia o túnel naquela passagem 
forçada das tropas do governo paulista. Con-
seguiu afastar as forças inimigas com a sua 
pesada arma por  dias e noites. Infelizmente 
não conseguiu desviar-se de terrível granada 
em fatal golpe.Faleceu  no dia 31 de agos-
to de 1932.  Foi exumado no Cemitério  da 
Saudade em Campinas,  no monumento do 
Soldado Constitucionalista.O memorialista 
encerra seu texto com os dizeres: _”Olívia, 
viúva, perdeu o filho”. “São Paulo ganhou 
um herói.” Nos seus últimos anos o nosso 
grande amigo, Pedro Abrucês, defensor do 
Patrimônio Histórico de Jaguariúna, sonhou 
uma homenagem a Nabor de Moraes e ela-
borou projeto de um obelisco em sua home-
nagem e ao Movimento Constitucionalista 
de 32. A Casa da Memória Padre Gomes 
guarda em sua Reserva Técnica tal precio-
so projeto. Este também se faz objetivo da 
Sociedade de Veteranos de 32/MMDC, do 
Núcleo de Correspondência “Trincheiras de 
Jaguariúna” presidido pela Sra. Maria Hele-
na de Toledo Silveira Melo assim como da 
Associação dos Engenheiros, .Arquitetos e 
Agrônomos de Jaguariúna  do Tenente Mar-
cos Viotto e mais respeitáveis senhores .  Sr. 
Pedro Abrucês dizia-nos que confiaria a exe-

cução de seu projeto às Oficinas Leonardi de 
Pedreira. Deixou escolhido ,inclusive o local 
da referida homenagem.  Apesar de sua ben-
fazeja longevidade a esta Terra, ele não con-
seguiu ver seu projeto concluído. Quais mais 
voluntários o farão? Que a luta de Nabor de 
Moraes e dos soldados constitucionalistas de 
São Paulo como inspirou o Sr. Pedro Abru-
cês, fortaleça os ideais desses  munícipes pela 
valorização, respeito,  preservação e divul-
gação  das nossas memórias, da  história,do 
Movimento Constitucionalista de 32,  do  
patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, 
arqueológico, ambiental, documental e pai-
sagístico de Jaguariúna. É a preservação de 
nossa própria identidade!.”Sustentai o fogo 
que a vitória é nossa!” A equipe citada aci-
ma empenha-se no término do monumento , 
já executado pelas Oficinas Leonardi de Pe-
dreira em homenagem ao Sr. Pedro Abucês. 
Faltam alguns complementos.  A pandemia 
da COVID 19  tornou impossível a comemo-
ração do 88º aniversário do movimento revo-
lucionário paulista. Esperamos que no pró-
ximo 09 de julho de 2021, ou até antes, seja 
inaugurado o monumento a Nabor de Moraes 
e a todos os soldados paulistas que tombaram 
pela Constituição Brasileira.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Nabor de Moraes: Nove de julho 
é a Luz da Pátria

João Rodrigues*

No artigo desta semana me permitam 
falar um pouco da minha experiência como 
Líder de Empresas. No dia 01 de julho a 
JRS COMPUTAÇÃO completou 29 anos e 
grande parte da minha história de liderança 
empresarial foi vivida nela e acredito que 
cases de sucesso aliado a experiência de 
vida, se compartilhadas, agregam muito na 
construção de novos líderes.

Quando tive o sonho de jogar para o ar 
uma carreira de funcionário na iniciativa pri-
vada com mais de 15 anos e com um excelen-
te salário, para iniciar um negócio como autô-
nomo, onde nem se tem a certeza de receber 
ao menos um salário mínimo, mas guiado 
pelo sonho e um objetivo de ajudar os peque-
nos comércios com informações relevantes 
que pudesse proporcionar o crescimento do 
negócio e das pessoas que lá trabalhavam me 
encantava. Por isto em 1991 abri meu cadas-
tro junto a Prefeitura Municipal, comecei a 
pagar meu carnê de INSS, devidas taxas mu-
nicipais, fui atrás do primeiro equipamento da 
empresa um computador XT com 1 MB  de 
armazenamento e uma caixa de disquetes (10 
discos de 5 ¼” de 256 kb), um livro da lin-

guagem Clipper, muita energia e disposição 
para vender a ideia aos futuros clientes. Nos 
primeiros 6 meses das 400 empresas prová-
veis de comprarem meu produto, fechei com 
2,  guardo elas no meu coração, Aterplan Ter-
raplenagem do Sr. Renato Wagemaker (indi-
cada pelo amigo contador Harlei Mazarini) e 
a Luporini Transportes, do falecido e querido 
amigo e Sr. Carlos Robero Luporini. O poder 
poder da indicação sempre esteve presente no 
meu relacionamento comercial, atualmente 
clubes  são criados para se fazer Networking, 
ressalto o Fomento de Jaguariúna, proposta 
de Valor para falar da diferenciação do seu 
produto/serviço e claro é preciso ter uma boa 
história para chamar a atenção (storytelling), 
além de um pitch para chamar a atenção para 
o produto/serviço que você tem a oferecer e 
que atenderá as necessidades do seu cliente. 

Fazer mais do que o combinado foi algo 
que sempre permeou a minha carreira e que 
estendi para o meu negócio como filosofia de 
trabalho junto aos meus comandados. Pilares 
como Saúde, Educação e a partir deles ter um 
desempenho acima da média ajudaram na 
construção de equipes solidas. 

Fundamentos que possibilitaram a nossa 
marca atender milhares de empresas e hoje 
contar com mais de 700 clientes na carteira. 
O Planejamento Estratégico de onde colo-
car seus produtos no mercado e quem serão 
os influenciadores junto a seu público alvo 
foram determinantes para se atingir tão ex-
pressiva marca. 

A questão do trabalho determinado, per-
sistente e de muita resiliência nos permitiu 
ganhar 4 prêmios de destaque nacional (MPE 
e PPQG)  durante esta trajetória, porém o que 
mais me orgulha é saber que tantas pessoas 
hoje alcançam seus objetivos através de nosso 
software e proporciona a nossos 20 colabora-
dores Realizarem seus Sonhos de Vida.

Ajudar o próximo a melhorar de Vida 
é o Segredo do Sucesso de todo líder, pois 
quanto mais você faz de BEM ao próximo 
mais o Universo conspira para que você re-
ceba em dobro.

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

Empreendedor do Bem

História de um líder

*Por Erik Penna

A pandemia gerou uma grande transformação no 
mercado de trabalho. Quase todas as empresas foram 
forçadas a implementar o home office e profissionais já 
conseguem render mais em casa do que no escritório.

Uma pesquisa da Robert Half, divulgada em 
maio/2020, apontou que 86% dos profissionais gos-
tariam de continuar no home office. Um dos princi-
pais motivos é obter a produtividade esperada pela 
organização e permanecer ao lado das pessoas que 
mais ama.

A seguir, 3 estágios marcaram a criação do home 
office até que se tornasse produtivo e motivador:

1- Confusão: a falta de treinamento para essa ati-
vidade, a ausência de habilidade de muitos funcio-
nários com a tecnologia, a inexistência de um crono-
grama de prioridades, horários desajustados e locais 
inapropriados, marcaram essa primeira fase. A confu-
são se instalou e o resultado despencou.

2- Adaptação: disciplina é fazer o que precisa ser 
feito, independentemente da vontade, e isso se mos-
trou primordial para os ajustes necessários. Era ne-
cessário implementar uma agenda assertiva de tarefas 
e a conciliação das atividades profissionais com os 
afazeres domésticos.  

Dados divulgados pela Zoom (empresa america-
na de serviços de conferência remota) em abril/2020 
mostram que os acessos virtuais aumentaram em 30 
vezes, saltando de 10 milhões de acessos diários em 
reuniões online em 2019 para 300 milhões de acessos 
por dia em 2020.

O ajuste da rota foi fundamental e o desempenho 
começou a aparecer.

3- Evolução: uma pesquisa da Pulses de 
maio/2020 aponta que 80% das pessoas já se consi-
deram mais produtivas no home office. 

A produtividade encontrou o caminho do cres-
cimento e algumas organizações já estenderam o 
trabalho em casa até o final do ano. Empresas como 
Twitter e Facebook já divulgaram que o home office 
será permanente.

Entre os maiores benefícios estão: redução de 
custos, menor tempo no trânsito, menos estresse em 
grupo, economia com encargos sociais, vantagens 
fiscais, otimização de atividades, reuniões virtuais 
mais objetivas e retenção de talentos.

E mais algumas descobertas que se mostram pos-
síveis como, por exemplo, uma empresa contar com 
um funcionário que fica a 500 km distante do escritó-
rio da companhia, mas que produz mais e melhor do 
que um colaborador que reside no mesmo bairro da 
organização.

Diversas famílias iniciaram um processo de re-
descobertas, revisitando os próprios porões interio-
res, e os membros começaram a viver juntos verda-
deiramente. Descobriram que é possível bater metas 
e também fazer as refeições em família, praticar ativi-
dade física, promover diversão em conjunto, comun-
gar intensamente o mesmo espaço e celebrar mais 
alguns momentos que haviam sido deixados de lado 
com a correria insana antes da pandemia.

A fase da evolução no home office já encanta há 
muitos e evidencia a frase, de autor desconhecido: 
“Viver não é esperar a tempestade, é dançar mesmo 
durante a chuva”.

Por fim, é possível afirmar que não é com mágica 
que se faz um home office produtivo, mas um home 
office produtivo faz mágica nos resultados. E esse 
trabalho, pode ser de casa e com excelência!

3 estágios para um 
home office produtivo 
e motivador

*Erik Penna é especialista em vendas, 
autor de 6 livros, palestrante de vendas e 

empreendedorismo, e já apresentou mais de 1000 
palestras no Brasil e no exterior.
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Com a academia fechada, proprietários e clientes 
vivem a incerteza de quando voltam à rotina de 
treinos que promove qualidade de vida
Academia Up, de Jaguariúna, perde cerca de 70% de clientes pagantes mensais na quarentena

O decreto de quaren-
tena imposto pela pande-
mia do novo coronavírus 
afetou diretamente a Aca-
demia Up, seus funcio-
nários e os alunos. “Sem 
funcionar, os professores 
não podem trabalhar, dei-
xando de fazer aquilo que 
amam que é levar a saúde 
e bem-estar aos alunos, es-
tes que, por sua vez, aca-
bam por deixar algo muito 
importante para combater 
uma possível doença que 
seria sua imunidade ad-
quirida com o treinamento 
físico e com uma alimen-
tação saudável”, considera 
o sócio proprietário da Up, 
Milton Vasque Filho.

 “Nas academias tem 
muitas pessoas que tratam 
problemas de saúde, tanto 
física como psicológica, e, 
recebo relatos diários de 
como essa quarentena esta 
afetando gravemente essas 
pessoas”, diz Milton. Ele 
explica também que quan-
do as pessoas estão ativas, 
se alimentam melhor, con-
tribuindo para a qualidade 
de vida.

Com a pausa nos tra-

balhos, a academia sofreu 
grande perda de alunos. 
“Este ano estava sendo de 
grande crescimento para 
a academia, realizando 
melhoras e trazendo novi-
dades para os alunos, mas 
com o fechamento devido 
a pandemia, a queda foi 
absurda”, lamenta o sócio-
-proprietário. 

A Up tem alunos com 
planos mais longos, como 
anual, semestral e trimes-
tral, mas a maioria acaba 
pagando mensalmente sua 
mensalidade. Sem a uti-
lização do serviço, quem 
paga mensalmente deixou 
de pagar e essa foi uma pa-
rada repentina. 

Como grande parcela 
do público pagava mensal-
mente, esses acabam não 
renovando, pois a acade-
mia está fechada. “Fomos 
pegos todos de surpresa. 
Tivemos alunos que paga-
ram até no último dia em 
que fechamos temporaria-
mente a academia. Todos 
esses e os que deixaram 
pago, não perdem o seu 
dinheiro, podem voltar e 
treinar pelo tempo que já 

DIVULGAÇÃO 

Reflexos da PANDEMIA
3por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

taurante e das atividades 
de turismo, o faturamento 
da empresa foi afetado em 
90%. Com isso, foi preci-
so fazer redução da equipe 
de trabalho. 

O cenário fez, também, 
com que a Vinícola focasse 
em entregas do Festival de 
Massas na cidade de Am-
paro e vendas dos vinhos 
online. A produção de vi-

nho, continua, já que a uva 
continua produzindo.

“Estamos aguardando 
autorização para reabertu-
ra. Como temos um espaço 
aberto, podemos oferecer 
uma boa opção as pessoas 
que estão procurando pas-
seios e atividades em meio 
a natureza, com baixa risco 
de exposição ao coronaví-
rus”, finaliza Fabio.

Na espera pela reabertura, 
vinícola foca na venda online

Alunos da Up se queixam pela falta do exercício físico

“As contas não param de chegar e já 
vemos várias academias fechando. Se 
continuar, quem sabe quantas devem 

restar no final?”

pago”, esclarece.
 Milton ainda conta que 

recebe mensagens dos alu-
nos todos os dias pergun-
tando quando deve aconte-
cer a reabertura da Up, pois 
para eles está sendo muito 
difícil permanecer sem fre-
quentar a academia. “Eles 
não aguentam mais ficar 
sem praticar exercícios fí-
sicos, sem cuidar da saúde 
e também vendo tudo que 
conquistaram com suor 
dentro da academia ir por 
água abaixo sem poder fa-
zer nada”.

Para Milton, quando se 
fala de saúde, as academias 
vêm em primeiro lugar não 
no final. “A saúde em que 
tanto é falado por governa-
dores e prefeitos não está 
sendo levada a sério mesmo, 
pois se estivesse, as acade-
mias, seguindo todas normas 
estaria ajudando e muito a 
sociedade a diminuir o nú-
mero de mortes no Brasil”. 

“O plano do estado é in-
coerente”, considera. “Só 
pra deixar claro, eu acho 
que todos os comércios 
são importantes. Mas, em 
um momento que se trata 
de saúde, o local que mais 
vai proporcionar está sendo 
deixado de lado, inclusive 
é um dos mais seguros se-
guindo todas as normas ne-
cessárias para reabrir’, diz.

São decretos e mais de-
cretos e Milton luta com 

a incerteza sem saber 
quando o setor deve re-
tornar. “Estamos jogando 
literalmente no escuro. É 
difícil até pensar em uma 
retomada se não sabemos 
como estaremos nem da-
qui a uma semana, sempre 
é adiado por 15 dias, e até 
quando? Bom, só Deus 
sabe”, lamenta.

Academia Up
A Academia Up existe 

desde 2016. “Sempre ti-
vemos o objetivo de trans-
formar nosso ambiente em 
uma família e em nossa vi-
são, todos que estão ali den-
tro conosco merecem muito 
respeito e toda nossa dedi-
cação como profissionais e 
amigos”, afirma Milton.

A academia já teve mui-
tas modalidades, mas até 
então estavam oferecendo 
musculação, treinamento 
funcional e jiu-jítsu. “En-
tregando sempre esses em 
maior nível de excelência 
possível”. Os proprietários 
da academia são, Chris-
tiano Rolfsen e eu Milton 
Vasque.

A Vinícola Terrassos, 
em Amparo, surgiu do so-
nho de produzir vinhos 
finos em terras paulistas. 
Contrariando o conheci-
mento existente na época 
e, com a ambição de fazer 
grandes vinhos, em 2003 
deu-se início a plantação 
dos vinhedos. 

Após anos de aprendi-
zado, testes com cerca de 
20 variedades de uvas vi-
níferas e muita dedicação, 
a Vinícola Terrassos con-
cluiu em 2010 sua nova 
cantina e iniciou a elabo-
ração de vinhos únicos, 
que apaixonam e encan-
tam. Os vinhos são ven-
didos, em sua maioria, na 
propriedade.

O restaurante da Viní-
cola, conta com culinária 
italiana, que funciona de 
sexta a domingo para al-
moço. Neste momento de 
quarentena, toda a pro-
dução do restaurante está 
praticamente parada, conta 
o empresário, Fábio Luis. 
“Estamos aguardando as 
orientações do governo 
para a reabertura em um 
futuro próximo”, afirma.

De acordo com Fábio, 
com o fechamento do res-

A vinícola pode ser visitada de sexta a domingo, com tours 
às 11h, 14h, 15h e 16h

DIVULGAÇÃO 
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Jaguariúna ganha Boulevard  
construído no Centro Cultural
A obra foi realizada graças a um convênio firmado entre a Prefeitura e o Ministério  
do Turismo e Cultura que liberou R$1,45 milhão para a construção

A noite de quinta-fei-
ra, 02, foi marcada pela 
inauguração do novo 
Boulevard do Centro 
Cultural de Jaguariúna. 
O evento foi realizado 
de forma online devido à 
pandemia de coronavírus 
para evitar aglomeração 
de pessoas e contou com 
a presença da secretária 

municipal de Turismo e 
Cultura, Maria das Gra-
ças Hansen Albaran dos 
Santos.

O “Boulevard Fase 
1 – sala Pedro Abrucez” 
homenageou Sr. Pedro, 
ex-vice-prefeito de Jagua-
riúna, que realizou im-
portantes obras na cidade 
como: Torre Eiffel, Pon-

te Vermelha e Estrela da 
Mogiana. Bastante emo-
cionado, um dos filhos 
dele, Adilson Abrucez, 
agradeceu a homenagem. 
“Essa é uma noite mui-
to especial para a nossa 
família. Meu pai amou a 
nossa cidade e aqui pro-
duziu muito e viveu inten-
samente por Jaguariúna”.

O prédio do Boulevard 
inclui auditório com 614 
metros quadrados de área 
construída, espaço para 
280 pessoas sentadas, 
com hall social, palco, 
apoio e camarim, além 
de sala administrativa, 
banheiros internos e ex-
ternos e área de estar ex-
terna descoberta com 220 

metros quadrados.
A secretária munici-

pal de Turismo e Cul-
tura, Maria das Graças 
Hansen Albaran dos 
Santos, ressalta que no 
local podem ser reali-
zados eventos culturais, 
esportivos, corporativos 
e assim fomentar negó-
cios, o comércio e gerar 

renda para Jaguariúna. 
“Esse é um projeto turís-
tico para a nossa cidade. 
Nós começamos lá no 
Portal, agora passamos 
pelo Boulevard, depois 
o Parque dos Lagos e 
vamos até a Fazenda da 
Barra que em breve será 
entregue à população”, 
comemora a secretária.

IVAIR OLIVEIRA

A Prefeitura de Jagua-
riúna também inaugurou 
nesta semana nova unidade 
do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), 
no bairro Florianópolis, 
que leva o nome de Ma-
ria Olímpia Marin Savio-
li. Este é o terceiro CRAS 
inaugurado pela gestão.

“Para uma pessoa mui-
to especial, que tem uma 
história linda em Jaguariú-
na. Uma pessoa que nunca 
deixou de aprender”, diz o 
prefeito. “Uma homena-
gem mais do que justa”.

Maria Olímpia Marin 
Savioli, uma antiga mora-
dora do bairro Florianópo-
lis dedicou toda a sua vida 
a ajudar pessoas, sendo 
sempre muito persistente. 
Representando toda a fa-
mília da homenageada, a 
sobrinha de Maria Olím-
pia, Marina Marçal, relata 
sua gratidão pela homena-
gem. “É um grande pra-

zer estar aqui hoje nesse 
CRAS que leva o nome da 
minha tia Maria Olímpia. 
Nós, como família, fica-
mos muito honrados com 
a homenagem porque a 
minha tia Maria era uma 
pessoa muito especial, 
ela sempre foi acolhedo-
ra e disposta a ajudar o 
próximo. Tenho certeza 
que os profissionais que 
vão trabalhar aqui estarão 
de braços abertos como 
a Maria Olímpia sempre 
esteve.”, declara.

O vereador e presiden-
te da Câmara Municipal 
de Jaguariúna, Walter To-
zzi, parabeniza a familia 
da Dona Maria Olímpia, 
uma pessoa marcante que 
tem uma trajetória de sim-
plicidade e amor ao próxi-
mo. “Essa noite marca a 
vida de todos nós: para a 
família fica eternizado um 
nome, para o bairro um 
equipamento público de 

grande repercussão e para 
esse governo de grandes 
vitórias e conquistas, mais 
uma etapa para construir 
uma Jaguariúna sustentá-
vel e de grandes realiza-
ções”, diz.

A nova unidade do 
CRAS está localizada na 
Rua Ormadio Pinola Filho, 
n° 396, bairro Florianópo-
lis e é a terceira instalada 
no município. A unidade 
atende seis bairros na re-
gião: Florianópolis, Cape-
la Santo Antônio, Jardim 
Pinheiros, Vila Primavera, 
Capim Fino e Capitinga.

Na oportunidade, o pre-
feito Gustavo anunciou 
que em breve deve ser 
construída uma passarela, 
uma ciclovia e uma ciclo 
faixa para ligar os seis 
bairros ao centro da cida-
de. “Além disso, vamos 
iluminar toda essa região. 
São conquistas importan-
tes”, finaliza.

Durante a inauguração, prefeito Gustavo Reis anunciou novos investimentos

Obra turística em Jaguariúna

Semana de inaugurações

Prefeitura de Jaguariúna 
inaugura nova unidade do CRAS

IVAIR OLIVEIRA

A Prefeitura de Jagua-
riúna inaugurou nesta sex-
ta-feira, 03, o novo Centro 
de Especialidades Médicas 
do município. O novo cen-
tro está localizado na Rua 
Pará, 181, no Jardim Fonta-
nella, e possui 470 m², com 
14 consultórios, duas salas 
de atendimento de enfer-
magem, recepção e sala de 
espera. A equipe deve ser 

formada por 46 médicos, 
além de enfermeiras, técni-
cos de enfermagem, escri-
turários, pessoal de higiene 
e limpeza, num total de 59 
funcionários.

A unidade conta com 
as seguintes especialida-
des médicas: oftalmologia, 
cardiologia, dermatolo-
gia, cirurgia geral, cirur-
gia pediátrica, psiquiatra, 

urologia, nefrologia, en-
docrinologia, otorrino, 
reumatologia, pneumonia, 
acupuntura, vascular, nu-
trólogo, cirurgia ginecoló-
gica e neurologia.

O centro conta ainda 
com a realização de exa-
mes de campimetria, ma-
peamento de retina, ele-
trocardiograma e teste da 
orelhinha.

Prefeitura de Jaguariúna 
inaugura novo Centro de 
Especialidades Médicas
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Amparo está inclusa em hall de redes 
municipais de ensino de educação de qualidade
As redes reconhecidas buscam garantir a aprendizagem da maioria dos alunos

A Educação de Ampa-
ro foi apontada por uma 
pesquisa que reconhece 
118 redes de Ensino em 
todo Brasil. A pesquisa, 
feita pelo Comitê Técni-
co da Educação do Insti-
tuto Rui Barbosa (CTE-
-IRB) em parceria com 
o Interdisciplinaridade 
e Evidências no Debate 
Educacional (Iede) teve a 
participação de todos os 
28 Tribunais de Contas 
brasileiros com jurisdição 
na esfera municipal. 

De acordo com o es-
tudo, as redes reconhe-
cidas buscam garantir a 
aprendizagem da maioria 
dos alunos, adotam ações 
para reduzir as desigual-
dades e manter os alunos 
frequentando a escola e 
apresentam avanços con-
sistentes na aprendizagem 

dos estudantes ao longo 
dos anos.

Além de alcançarem 
bons resultados de apren-
dizagem no Ensino Fun-
damental, as 118 redes 
atingiram critérios míni-
mos de qualidade na Edu-
cação Infantil. Foram ana-
lisados indicadores como 
aprendizado dos estudan-
tes em Língua Portuguesa 
e Matemática, segundo o 
Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb 
2017); Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica (Ideb) atual e evo-
lução desde 2005; e taxas 
de aprovação, conforme o 
Censo Escolar.

Cada uma das 118 re-
des recebeu um selo de 
qualidade, de acordo com 
o patamar em que se en-
contra: Excelência, Bom 

Educação de qualidade

Cidade recebe Selo de Qualidade em premiação promovida por 28 Tribunais de Contas do País

DIVULGAÇÃO

Pedreira recebe o selo “Bom 
Percurso” atribuído a somente 31 
municípios do Estado de São Paulo

ETEC abre inscrições para vagas remanescentes

O projeto “Educação 
que Faz a Diferença” é 
fruto de uma parceria en-
tre o Interdisciplinaridade 
e Evidências no Debate 
Educacional (Iede), o Ins-
tituto Rui Barbosa e os Tri-
bunais de Contas do País 
com jurisdição na esfera 
municipal.

Pedreira, por meio de 
sua Rede Municipal de 
Ensino, recebeu o selo 
“Bom Percurso” atribuído 
a somente 31 municípios 
do Estado de São Paulo. 
“O prêmio vem comprovar 
que nossas Escolas Muni-
cipais apresentam traje-
tórias bastante positivas, 
com avanços consistentes 
na aprendizagem dos estu-
dantes ao logo dos anos”, 
comemora a secretária mu-
nicipal de Educação, Ma-
riangela Rodrigues.

O Instituto Rui Barbosa 
é uma associação civil de 
estudos e pesquisas que 
tem como objetivo aprimo-
rar as atividades exercidas 

nos Tribunais de Contas 
do Brasil, para isso, realiza 
capacitações, seminários 
e debates, entre outras ati-
vidades. Atualmente, oito 
comitês técnicos fazem 
parte de sua composição, 
sendo um deles voltado à 
divulgação de informações 
e à busca por melhorias na 
área de Educação. 

Foi do presidente do 
Comitê Técnico do Insti-
tuto Rui Barbosa, Cezar 
Miola, que surgiu a moti-
vação de identificar boas 
práticas no Ensino Público 
a fim de que pudessem ser 
disseminadas pelo País, 
gerando aprendizados para 
novos modelos de polí-
ticas públicas na área. A 
atuação dos Tribunais de 
Contas busca reforçar ou-
tro aspecto da atividade 
desses órgãos de controle e 
fiscalização: o potencial de 
induzir boas práticas nas 
redes de ensino, com um 
olhar de colaboração e de 
compromisso com a quali-

dade da Educação.
“O principal objetivo 

do projeto é identificar e 
difundir as boas práticas 
dos municípios brasileiros 
no Ensino Fundamental. 
Trata-se de um novo olhar 
do controle externo, pro-
curando propagar experi-
ências que possam servir 
de referencial, visando à 
concretização do direito 
fundamental da educa-
ção”, explica o conselheiro 
Cezar Miola.

Para o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior, o 
recebimento do selo “Bom 
Percurso” vem compro-
var a qualidade do ensino 
oferecido pela Rede Muni-
cipal. “Devemos parabeni-
zar todos os profissionais 
que atuam na área, nossos 
cumprimentos à secretária 
Mariangela Rodrigues, aos 
professores, coordenado-
res, diretores, vice-direto-
res, técnicos da merenda e 
limpeza. Vocês são campe-
ões”, finaliza.

Escolas de Pedreira recebem o Selo Bom Percursor

DIVULGAÇÃO

lho termos Amparo avalia-
da e aprovada nessa ava-
liação. Nossas diretoras, 
professoras, equipes mul-
tidisciplinares e apoio nos 
orgulham pelo trabalho”, 
comemora o prefeito de 
Amparo, Luiz Oscar Vita-
le Jacob.

A pesquisa “Educação 
que Faz a Diferença” foi 
realizada ao longo de 2019 
e, portanto, não leva em 
consideração as ações ado-
tadas pelas redes de ensino 
durante a pandemia. Nesse 
sentido, Iede, CTE-IRB e 
Tribunais de Contas reali-
zaram outro levantamento 
para identificar as estraté-
gias e práticas das redes 
de ensino neste período de 
aulas presenciais suspen-
sas e também como elas 
estão se organizando para 
a reabertura das escolas.

Percurso ou Destaque 
Estadual. Os selos foram 
criados para estabelecer 
parâmetros e levam em 

consideração os mesmos 
indicadores educacionais, 
o que os diferencia é o 
nível de exigência, sendo 

Excelência o mais rigoro-
so de todos e, na sequên-
cia, Bom Percurso. 

“Para nós, é um orgu-

A Escola Técnica Esta-
dual (ETEC) Mogi Gua-
çu está com as inscrições 
abertas para as vagas re-
manescentes de curso Téc-
nico noturno em Adminis-
tração (2º módulo) no 2º 
semestre de 2020. Os in-
teressados podem realizar 

a inscrição até o dia 10 de 
julho. As aulas são dadas 
na classe descentralizada 
em Jaguariúna, que fica na 
Escola Municipal Amân-
cio Bueno.

Para se inscrever é pre-
ciso ser maior de 16 anos, 
ter o ensino médio com-

pleto ou apresentar a de-
claração de matrícula na 
segunda ou terceira série 
do ensino médio. No caso 
dos candidatos com ex-
periência por competên-
cias de trabalho é preciso 
apresentar a carteira de 
trabalho.

As vagas são preenchi-
das por meio de entrevista 
e apresentação de docu-
mentos que comprovem a 
realização de cursos profis-
sionais na área ou experi-
ência profissional. O edital 
pode ser consultado no site 
da ETEC Mogi Guaçu. Inscrições até 10 de julho

DIVULGAÇÃO
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Atendidos pelo Centro Dia de Idoso  
de Amparo recebem kits pela Secretaria  
de Desenvolvimento Social

Assistência social

As cuidadoras do Centro têm ido pessoalmente 
às casas dos atendidos, respeitando os 
protocolos de saúde

O material de atividade conta com lápis, borracha, apontador, lápis de cor, canetinhas e atividades que 
estimulam a criatividade e o cognitivo do idoso

DIVULGAÇÃO

Fundo Social de Solidariedade 
de Posse realiza campanha de 
arrecadação de cobertores

Secretaria de Saúde cria canal para 
atendimento de dúvidas sobre o 
Covid-19 em Jaguariúna

O Fundo Social de 
Solidariedade de Santo 
Antônio de Posse inicia 
na segunda-feira, 06, a 
Campanha do Agasalho 
2020. Em decorrência à 
pandemia do Covid-19, a 
ação tem como foco a do-
ação de cobertores novos 

em embalagens fechadas 
para evitar a dissemina-
ção da doença.

Os cobertores podem 
ser doados até 20 de julho 
na Prefeitura Municipal, 
localizada na Praça Cha-
fia Chaib Baracat, 351, 
Vila Esperança, de segun-

da a sexta-feira, das 8h às 
16h30. Este é o único pon-
to de arrecadação.

Os cobertores arrecada-
dos devem ser destinados 
às organizações sociais do 
município e famílias mais 
carentes registradas junto 
à Assistência Social.

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna criou uma 
comissão temporária de 
apuração de queixas em 
relação aos atendimen-
tos de saúde nos casos 
de Covid-19 na cidade. 
A comissão é responsá-
vel por responder à po-
pulação qualquer dúvida 
que for apresentada em 
relação ao coronavírus e 
combater as notícias fal-
sas sobre ações e serviços 
de saúde em Jaguariúna. 

Qualquer cidadão pode 

enviar gratuitamente suas 
demandas ou dúvidas 
originadas das redes so-
ciais para confirmar se a 
informação é verdadeira. 
As queixas são direciona-
das para um único canal 
que deve apurar os fatos 
e responder oficialmente 
ao solicitante. Com isso, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde visa garantir assis-
tência adequada, digna, 
com qualidade e em tempo 
oportuno a todos os cida-
dãos jaguariunenses.

Para o envio de deman-
das o munícipe pode entrar 
em contato com a ouvido-
ria do município através 
dos canais:
1 - E-mail: ouvidoria@ja-
guariuna.sp.gov.br 
2 - Aplicativo CCC-Jagua-
riúna
3 - Direto no link da ouvi-
doria no site da prefeitura 
(https://www.jaguariuna.
sp.gov.br/atendimento/ou-
vidoria/)
4 - Pelo telefone 0800-
7794216

Posso me 
aposentar  
por pontos ?

Como já dissemos nes-
ta coluna, quem já possuía 
todas as condições para 
se aposentar quando veio 
a mudança nas regras da 
previdência (13/nov/19), 
continua com direito à 
aposentadoria, não houve 
qualquer alteração. Com a 
simples entrada do pedido 
perante o INSS poderá ter 
sua aposentadoria. Mas 
temos um grupo de pes-
soas que já contribuiu por 
muito tempo, e, tendo ida-
de avançada tem interesse 
em saber se tem alguma 
regra de transição que 
possa lhe beneficiar. Dian-
te desse contexto, quero 
falar sobre uma regra dei-
xada exatamente para es-
ses casos, que é a regra da 
“Aposentadoria por Pon-
tos”. Mas como funciona 
essa regra e quem pode ser 
beneficiado por ela? O ar-
tigo 15 da Emenda Cons-
titucional 103/19 vem 
nos ajudar nessa questão. 
A Emenda Constitucio-
nal previu que, se a soma 
do tempo de contribuição 
mais a idade alcançar de-

terminada pontuação, o 
segurado terá direito à sua 
aposentadoria. Em 2020 
essa soma é de 87 pon-
tos para a mulher e de 97 
pontos para o homem. Ve-
jamos um exemplo. Se o 
um homem tem 62 anos, 
basta ter seus 35 anos de 
contribuição para alcan-
çar os 97 pontos. Observe 
que na regra atual ele pre-
cisaria ter 65 anos, mas a 
regra de transição o bene-
ficia e, por isso mesmo, 
basta ter seus 62 anos de 
idade para ter o direito a 
aposentadoria. Vejamos 
um caso de uma mulher. 
Suponhamos que ela te-
nha 58 anos de idade e 27 
anos de contribuição. Ao 
somarmos sua idade 58, 
mais seu tempo de con-
tribuição 27, obteremos 
a soma de 85 anos, soma-
tória insuficiente para se 
aposentar. Mas observe 
que, será suficiente ape-
nas mais um ano para al-
cançar a condição do be-
nefício pois em mais um 
ano, ela agrega um ano ao 
tempo de contribuição e 

um ano a sua idade. Ex-
plico melhor, se ela tem 
58 anos, em um ano pas-
sará a ter 59 anos de ida-
de e se ela tem 27 anos de 
contribuição, em um ano 
terá 28. Ao somarmos 59 
anos de idade mais 28 
de contribuição, teremos 
os 87 pontos necessários 
para sua aposentadoria, 
A cada ano o segurado 
agrega dois anos nos em 
sua pontuação. Mas nem 
tudo é maravilhoso. Em 
2020, pela regra geral, a 
pontuação necessária é de 
97 pontos para o homem 
e de 87 pontos para a mu-
lher, mas essa pontuação 
sobre de ano em ano. Em 
2021 a pontuação neces-
sária será de 88 pontos 
para a mulher e 98 pontos 
para o homem, e assim 
por diante até completar 
100 pontos para a mu-
lher e 105 pontos para o 
homem. Para o profes-
sor tem uma condição de 
tempo de contribuição e 
uma pequena redução na 
pontuação que veremos 
em outro artigo. 

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

OAB/SP 256.159
E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br

NOVA PREVIDÊNCIA

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Desen-
volvimento Social e Ci-
dadania de Amparo têm 
contemplado os atendidos 
pelo Centro Dia do Idoso 
em casa, com kits alimen-
tícios e pedagógicos. As 
cuidadoras do Centro têm 
ido pessoalmente às casas 
dos atendidos, respeitan-
do os protocolos de saú-
de, visando proteger os 
usuários que são do gru-
po de risco. Neste mês, a 
visita é quinzenal.

A Secretaria de Desen-
volvimento Social mantém 
o contato com o responsá-
vel pelo Idoso antes da vi-
sita, marcando o dia e hora 
da entrega. Nisso, são pas-
sadas informações sobre 
questões da saúde, social 
e principalmente vínculo 
familiar tem sido o foco do 
encontro.  Além disso, há o 
incentivo para o desenvol-
vimento das atividades.

“A assistência aos nos-
sos idosos do Centro Dia, 

durante a pandemia foi 
articulada com o nosso 
Gabinete e a Secretaria 
Desenvolvimento Social, 
com o objetivo de manter-
mos a qualidade de vida 
que eles têm sob o cuidado 
da equipe. Cuidar daque-
les que proporcionaram o 
crescimento da cidade e 
valorizá-los pela equipe 
multidisciplinar só os be-
neficiará”, ressalta o pre-
feito de Amparo, Luiz Os-
car Vitale Jacob.

Os cobertores podem ser doados até 20 de julho na Prefeitura Municipal
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Ruas do Jardim São Nilo, 
em Pedreira, recebem 
recapeamento asfáltico

Secretaria de Mobilidade 
Urbana reforma placas de 
rua de Jaguariúna

Prefeitura de Santo Antônio 
de Posse entrega três obras 
de melhorias

O recapeamento asfáltico tem investimento 
de R$232.637,78

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, está 
recolocando as placas de 
nomes de rua de oito bair-
ros da cidade. As placas dos 
bairros Jardim Pinheiros, 
Boa Vista, São José, Santa 
Mercedes, 12 setembro l e 
ll, Dona Luiza, Finotelli e 

Santo Antônio foram refor-
madas, sendo repintadas e 
readesivadas.

Segundo o secretário 
de Mobilidade Urbana de 
Jaguariúna, Josino José da 
Silva, o serviço proporcio-
nou para os cofres públicos 
uma economia de 60% em 
relação à troca por placas 

novas. A reforma das pla-
cas é realizada em todos os 
bairros da cidade, seguindo 
um cronograma estabele-
cido pela secretaria. “Este 
trabalho só vai parar quan-
do todas as ruas da nossa 
cidade tiverem suas placas 
de nomes de ruas recupera-
das”, diz o secretário.

Melhorias municipais

DIVULGAÇÃO

Reforma de placas

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

A Prefeitura de Pedrei-
ra, por meio de Emenda 
Parlamentar do deputa-
do estadual Barros Mu-
nhoz, em conjunto com 
o Governo do Estado de 
São Paulo iniciou o re-
capeamento asfáltico 
de ruas do Jardim São 
Nilo. No total, devem 
ser efetuados 7.587,65 
metros quadrados de 
recapeamento asfálti-
co, com investimentos 
de R$232.637,78 sendo 
R$200 mil do Governo 
do Estado de São Paulo e 
R$32.637,35 em contra-

partida da Prefeitura mu-
nicipal.

“Barros Munhoz é um 
grande amigo de Pedreira 
e mais uma vez está ga-
rantindo a realização de 
uma importante obra, a 
recuperação asfáltica das 
ruas do Jardim São Nilo. 
Quero destacar também o 
importante trabalho dos 
assessores Edelver Fer-
ro e Francisco Stranieri, 
para viabilizar os recur-
sos junto ao Deputado 
Munhoz”, diz o prefeito 
Hamilton Bernardes.

Deve ser recuperado o 

asfalto das ruas Primave-
ra (2.789,78m2), Dálias 
(3.233,03 m2), Samam-
baias (341,92 m2) e Jas-
mim (1.222,92 m2). “A 
empresa executora do 
serviço de recapeamento 
deve apresentar em cada 
etapa do serviço, o Laudo 
Técnico de Controle Tec-
nológico das obras de pa-
vimentação asfáltica e os 
resultados dos ensaios rea-
lizados em cada etapa dos 
serviços conforme exigên-
cias normativas”, ressalta o 
secretário de Obras e Vias 
Públicas, Júlio Nóbile.

A Prefeitura Munici-
pal de Santo Antônio de 
Posse, por meio da Di-
retoria de Obras e Enge-

nharia e Planejamento, 
Urbanismo e Habitação, 
entregou recentemen-
te, três obras de melho-

rias de espaços públicos 
do município. Todas as 
obras foram realizadas 
com recursos próprios.

Deve ser recuperado o asfalto das ruas Primavera, Dálias, Samambaias e Jasmim

Por meio de recursos 
do Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Di-
fusos (FID), gerido pela 
Secretaria da Justiça e 
Cidadania, o prédio que 
sedia os Museus Histó-
rico e da Porcelana de 
Pedreira começou a ser 
reformado pela Prefeitu-
ra municipal. Segundo o 
projeto, além das refor-
mas necessárias também 
devem ser implantados 
elementos de Acessibi-
lidade e prevenção de 
Combate a Incêndio.

Na esteira da renova-
ção, os Museus de Pe-
dreira passam a ter uma 
nova identidade visual e 
expografia, além de di-
gitalizar suas coleções 
de valor inestimável para 
permitir que haja pesqui-

sa e intercâmbio com ins-
tituições do Brasil e do 
exterior. Deve ser investi-
do nos serviços de refor-
ma e acessibilidade um 
total de R$941.485,27 
com R$157.485,27 como 
contrapartida do Tesouro 
Municipal.

“Os trabalhos foram 
iniciados com os servi-
ços preliminares, ou seja, 
forro, infraestrutura, ve-
dação, piso, revestimen-
to, esquadrias, pintura, 
escada e rampa, cobertu-
ra, elevador, instalações 
hidrossanitárias, elétri-
cas, reparo de trincas, em 
áreas com infiltrações, 
prevenção e combate 
a incêndios e serviços 
complementares”, ressal-
ta o secretário municipal 
de Turismo Rodolfo Fir-

mino Souza Rossetti.
Durante o período de 

reforma do prédio, os 
Museus de Pedreira esta-
rão funcionando proviso-
riamente em um imóvel 
alugado pela Administra-
ção Municipal, localiza-
do na Praça Coronel João 
Pedro, nº 215, casa do 
primeiro Padre de Pedrei-
ra, Alexandrino Feliciano 
do Rego Barros.

“Esse novo conceito 
do Museu propiciará que 
os artistas de Pedreira se 
integrem com o universo 
das obras de porcelana 
no mundo. A uma grande 
expectativa da comuni-
dade local com os resul-
tados desse novo concei-
to de Museu”, finaliza o 
Prefeito de Pedreira, Ha-
milton Bernardes Junior. 

Na esteira da renovação, os Museus de Pedreira passam a ter uma nova identidade visual e expografia

Iniciada as obras de reforma 
da sede dos Museus Histórico 
e da Porcelana de Pedreira

DIVULGAÇÃO

Valor da obra: R$89.000,00

Valor da obra: R$290.506,82

Asfaltamento da Rua Abrão Chaib
A obra incluiu o asfaltamento de 765,45 m² de via, além 
da construção de guias e sarjetas. Realizou-se também a 
recuperação de uma boca de leão dupla e o recapeamento 
asfáltico de 63m.

Campo EMEF Prefeito Augusto Coelho
O Campo da EMEF Prefeito Augusto Coelho, popularmente 
conhecido como Campo Municipal, recebeu uma reforma 
nos vestiários que contemplou a troca da cobertura existente 
por chapas de aço; assentamento de revestimento nas 
paredes; troca do revestimento do piso e novas aplicações 
hidráulicas e elétricas. Além disso, foi realizada a 
construção de 324,48 m² de muro; 253,25 m² de mureta e 
300,40 m² de alambrado.

Quadra society e reforma da pista de skate
A pista de skate construída na Emef Prof.ª Elizabete Lala 
Villalva passou por reforma que incluiu a recuperação 
do piso e dos módulos; a instalação de guarda-corpo e 
corrimão nos nódulos e construção de uma arquibancada. O 
espaço também recebeu a instalação de um gradil de ferro e 
a construção de um muro para fechamento da pista.
Além disso, realizou-se a instalação de um campo society 
na quadra externa, com revestimento em grama sintética, 
alambrado para fechamento da quadra e construção de 
arquibancada. Uma calçada que dá acesso a pista de skate e 
a quadra também foi construída.
Novas luminárias foram instaladas e os postes internos 
receberam a troca das luminárias já existentes. Para finalizar, 
realizou-se a troca da estrutura e telhado do pátio da escola.

Valor da obra: R$321.257,54
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O Governo do Estado 
de São Paulo decidiu li-
berar a vacinação contra a 
gripe para pessoas de todas 
as faixas etárias. A medida 
foi definida após reunião do 
Governador João Doria com 
especialistas e visa à prote-
ção da população contra o 
vírus Influenza, reduzindo 
o número de pacientes com 
sintomas respiratórios na 
rede de saúde de SP.

A campanha também 
foi prorrogada oficialmente 
até 24 de julho e a popula-
ção poderá ser vacinada en-
quanto houver doses dispo-
níveis nos postos. A vacina 
é segura, eficaz e protege 
contra as complicações da 
gripe, como pneumonias.

Embora a imunização 
não esteja mais restrita aos 
grupos prioritários, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
faz um apelo especial para 
a importância de ampliar 
a cobertura vacinal entre 
crianças com idade de 6 
meses a menores de 6 anos, 
gestantes e puérperas, pois 
os índices nestes públicos 
ainda são inferiores a 60%.

“É muito importante que 
pessoas que se enquadram 
nestes grupos vulneráveis 
busquem a unidade de saúde 
mais próxima de sua residên-
cia. A vacina protege contra 
as complicações da gripe e 
não causa a doença”, aponta 
a diretora de Imunização da 
Secretaria, Nubia Araújo.

Em Jaguariúna
Em Jaguariúna os mo-

radores podem tomar a 
dose da vacina em todas 
sete UBS’s da cidade. São 
elas: Miguel Martini, XII 
de Setembro, Fontanella, 
Florianópolis, Roseira de 
Cima, Roseira de Baixo e 
Cruzeiro do Sul.

A vacinação contra a 
gripe H1N1 que come-
çou no dia 23 de março já 
imunizou 15.574 pessoas 
do grupo prioritário em 
Jaguariúna. No entanto a 
secretaria alerta que mui-
tos moradores que fazem 
parte desses grupos ainda 
não se vacinaram e a co-
bertura não atingiu a meta 
de 90%. Até agora a rede 

municipal de saúde de Ja-
guariúna vacinou 67,8% 
das crianças, 54,3% das 
gestantes e 50,07% dos 
adultos (de 50 a 59 anos).

Santo Antônio de Posse
Em Santo Antônio de 

Posse, as doses da vaci-
nação são aplicadas nas 
unidades de PSF de se-
gunda a sexta-feira, das 
9h às 15h30 e na Vigilân-
cia Epidemiológica, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A apresentação 
da caderneta de vacinação 
é obrigatória. 

Coronavírus
A vacina contra a gri-

pe não imuniza contra o 

novo coronavírus, mas a 
campanha é fundamen-
tal para reduzir o número 
de pessoas com sintomas 
respiratórios nos próxi-
mos meses. “Além de pro-
teger a população contra a 
Influenza, precisamos mi-
nimizar o impacto sobre 
os serviços de saúde em 
meio a pandemia de Co-
vid-19, já que os sintomas 
destas doenças são seme-
lhantes”, diz o Secretario 
de Estado da Saúde, José 
Henrique Germann.

A orientação aos pro-
fissionais que trabalham 
na campanha é para que 
haja organização da fila e 
do ambiente. Além disso, 
é importante realizar uma 

triagem com identificação 
de sintomático respirató-
rio – presença de febre, 
tosse, coriza e falta de ar. 
Se a pessoa apresentar fe-
bre ou mau estado geral, 
deve ser colocada másca-
ra no paciente e adiada a 
vacina, com recomenda-
ção para seguir o isola-
mento domiciliar.

As equipes devem ano-
tar as doses aplicadas, com 
mesas e distanciamento de 
pelo menos 1 metro en-
tre o anotador e paciente. 
Cada profissional tem a re-
comendação de usar cane-
ta própria e álcool deverá 
ficar disponível para uso. 
O vacinador deve seguir as 
normas de higienização.

Com aval de especialistas, Governo estende 
vacinação contra gripe para todas as faixas etárias

Saúde

Agora, pessoas de qualquer idade podem ser imunizadas contra a gripe, enquanto houver estoque disponível

Cap. Aramil – Navio Fantasma

Cyberpunk 2077 
era o jogo mais 
aguardado por 
conta de diversos 
adiamentos, e 
teve sua primeira 
transmissão. Nela 
foi divulgado um 
novo trailer onde mos-
trou mais detalhes sobre 
o ambiente em que o jogo 
se passa, bem como sobre 
a trama central envolven-
do um chip. O jogo pro-
mete utilizar em vários 
momentos o modo inves-
tigativo, algo semelhante 
ao que apareceu no Bat-
man: Arkham Knight, 
onde tal recurso foi usa-
do uma vez. A transmis-
são mostrou, ainda, al-
guns personagens, como 
o Reaper Dog, que será 
responsável por realizar 
modificações no corpo 
dos jogadores, além de 
anunciar a participação 
de algumas celebridades 
no jogo como Keanu Re-
eves. Ainda se especula 
sobre uma possível par-
ticipação da Lady Gaga, 
mas, por ora, nada confir-
mado. 

Cyberpunk 2077 será 
em formato mundo aber-
to, além de contar com 
a interação das Missões 
secundárias na Missão 
Principal, estendendo 
ainda mais o gameplay. 

O jogo ainda contará 
com momentos de 

decisão que po-
derão mudar o 
rumo da histó-
ria e as relações 

entre os persona-
gens. Se não houver 

mais adiamentos, chega-
rá em 19 de Novembro. 

Além dos anúncios re-
lativos ao Cyberpunk 
2077, a desenvol-
vedora CD Project 
Red também re-
velou um segredo 
muito bem guar-
dado: o lançamento 
da série Cyberpunk: Ed-
gerunners em formato de 
Anime. A série será pro-
duzida em parceria com 
a Netflix e o Studio Tri-
gger (responsável pelos 
animes Kill la Kill, Little 
Witch Academia e Teg-
gen Toppa Gurren-La-
gann) e está prevista para 
chegar em 2022. 

Na terça-
-feira (30) 
chegou  nos 
c o n s o l e s 
uma nova 
jornada do 
Warframe: Proto-
colo Deadlock. A nova 
jornada contará um pou-
co mais da história dos 
Corpus (facção de hu-

manos aprimorados e ga-
nanciosos que só querem 
lucrar) e apresentará a 
Warframe Protea. Além 
disso, existirá o sistema 
de Purgatório, o qual para 
ser acessado o jogador 
deverá encontrar moedas 
ao longo das missões que 
cumprir. O jogo conta 
com muitas outras no-

vidades e seu único 
pré-requisito será 

ter concluído 
a jornada Vox 
Solaris. 

Crash Ban-
dicoot 4: It’s 

About The time. O 
jogo passará por diferen-
tes cenários, contará com 
novos Chefes - além da-
queles já conhecidos pe-
los fãs - e também terá 
novas máscaras. Será um 
Cross-Gen (quando um 
mesmo jogo pode ir tan-
to para a geração atual, 
quanto para a nova, como 
acontece com Xbox 

One e Xbox Serie X). 
Crash 4 sairá dia 2 
de outubro para PS4 
e Xbox One, porém 

ainda sem detalhes 
sobre o lançamento 

para PS5 e Xbox Serie X. 

E3 2020: Cyberpunk, Protocolo Deadlock, Crash 4 e muito mais. 
Veja o que está rolando no evento. 

Operação de Fiscalização 
fecha peixaria no centro 
de Jaguariúna

Deputado Federal Coronel Tadeu visita Pedreira

O Departamento de Fisca-
lização da Prefeitura de Ja-
guariúna, em conjunto com 
o Departamento de Vigilân-
cia Sanitária e apoio da Po-
lícia Civil do Estado de São 
Paulo, lacrou uma peixaria 
situada no centro da cidade. 
A operação foi realizada 
depois de uma denúncia. 

O estabelecimento tinha 
pouco tempo de atividade, 
cerca de um mês. Foram 
encontrados produtos im-
próprios para o consumo.
Segundo a Fiscalização, o 
estabelecimento não pode 
funcionar até atender to-
dos os requisitos da Vigi-
lância Sanitária.

O prefeito de Pedrei-
ra, Hamilton Bernardes 
Junior e o vice-prefeito 
Fábio Polidoro, recebe-
ram, no Paço Municipal, 
a visita do Deputado 
Federal Coronel Tadeu 
(PSL). A visita recep-
ção ao deputado ainda 
teve a participação do 
Comandante da 2ª Com-
panhia do 26º Batalhão 
de Polícia Militar do In-
terior, capitão PM Tiago 

Eugênio Modena Fer-
nandes, acompanhado 
do Comandante do 2º 
Pelotão da Polícia Mili-
tar de Pedreira sargento 
Edinaldo Eleotério da 
Costa, secretário muni-
cipal de Segurança Ân-
gelo Milani Pavão e a 
coordenadora do NAE-
CAP, Adriana Amorim.
Segundo o vice-prefeito 
Fábio, o deputado Co-
ronel Tadeu viabilizou, 
por meio de Emenda 
Parlamentar, R$200 mil 
para ser aplicado na 
Saúde. “Em nome da 
população pedreiren-

se queremos agradecer 
ao Coronel Tadeu pela 
verba destinada para o 
combate ao coronaví-
rus”, diz.
De acordo com o prefei-
to Hamilton, o deputa-
do Coronel Tadeu vem 
colaborando, e muito, 
com Pedreira. “Além 
da Emenda Parlamentar 
para a Saúde, o Coronel 
Tadeu vem nos ajudan-
do em processos junto 
aos ministérios e órgãos 
do Governo Federal que 
irão propiciar grandes 
avanços para nossa Ci-
dade. Meu muito obriga-

do Deputado Tadeu pelo 
seu trabalho em favor da 
população”, ressalta.
O deputado federal Co-
ronel Tadeu comenta 
que devia ao prefeito 
Hamilton e ao vice Fá-
bio esta visita a Pedrei-
ra. “A Emenda Parla-
mentar já chegou e vem 
sendo aplicada na aqui-
sição de equipamentos 
para o Hospital Hum-
berto Piva no combate 
ao coronavírus. A popu-
lação pedreirense pode 
contar com os trabalhos 
deste Deputado em Bra-
sília”, frisa o Coronel.

Siga meu canal “Navio 
Fantasma” no YouTube.
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Polícia Militar descobre festa com 
menores de idade em Jaguariúna

Ações policiais

Sete pessoas foram conduzidas à delegacia, seis menores de idade; 
Foram encontradas bebidas alcoólicas e porções de maconha

Sete pessoas foram conduzidas à delegacia de Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

apreendida para perícia.
O delegado optou pelo 

registro de posse de dro-
gas para consumo pessoal 
e liberação dos adoles-
centes aos responsáveis, 
mediante assinatura de 
termo de compromisso. 
Com relação aos que esta-
vam consumindo bebidas 

alcoólicas, como não foi 
apresentada prova, não 
foi apontado o fornecedor 
e os adolescentes infor-
malmente negaram o con-
sumo, o delegado optou 
pela assinatura de um ter-
mo de responsabilidade e 
cadastro para possível in-
vestigação.

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior autorizou 
e, após o trâmite, o Depar-
tamento de Compras ad-
quiriu uma nova arma para 
a Polícia Municipal.

Segundo o secretário 
de Segurança, Ângelo Mi-
lani Pavão, já haviam sido 
adquiridas munições 380 
para as 14 novas pistolas, 

compradas e já entregues e 
para outras 12 já existentes, 
além de munições para as 
duas novas carabinas. 

Durante a administração 
do prefeito Hamilton Ber-
nardes foram adquiridas 
três novas viaturas devida-
mente equipadas (2 Ford 
Ranger e 1 Renault Oroch), 
além de novas armas, novo 

sistema de Rádio Comu-
nicação Digital, com sof-
tware de monitoramento, 
GPS das viaturas e rádios 
portáteis, visando otimi-
zar recursos humanos para 
atendimento de ocorrên-
cias, além da gravação dos 
rádios entre viaturas e base. 
“Também foram compra-
dos novos uniformes para 

todos os policiais munici-
pais, faltava apenas mais 
está Pistola Taurus entregue 
na última semana”, lembra 
o secretário Pavão.

Para o vice-prefeito Fábio 
Polidoro, os investimentos 
são importantes, pois visam 
melhorar as condições do 
trabalho, além de garantir a 
segurança da população.

Motorista perde a direção e 
cai com o carro no Rio Atibaia

Nesta semana, uma 
motorista perdeu a di-
reção de seu veículo, de 
acordo com informa-
ções, e caiu com o carro 
no Rio Atibaia, limite de 
município Campinas-Ja-
guariúna. O Corpo de 
Bombeiros e a Polícia 
estiveram no local e fi-
zeram o resgate da moto-
rista, com vida.

De acordo com o 
Corpo de Bombeiros, 
a motorista foi levada 

consciente a um pron-
to-socorro da cidade. A 
corporação informou que 
ela apresentava sinais de 
hipotermia e se queixava 
de dores no braço.

O acidente ocorreu 
em uma estrada próxi-
ma à Rodovia Adhemar 
de Barros. Segundo os 
bombeiros, a mulher tra-
fegava pelo local quando 
colidiu o veículo contra 
o guarda-corpo da ponte 
e caiu no rio.

A Polícia Militar des-
cobriu uma festa em uma 
chácara, no Jardim Dom 
Bosco, área rural de Ja-
guariúna, e conduziu sete 
pessoas à delegacia na ma-
drugada de domingo, 28. 
Dentre elas, seis são me-
nores de idade, moradoras 
de Sumaré, Campinas, Pe-
dreira e Jaguariúna.

Segundo consta no 
boletim de ocorrência re-
gistrado na Delegacia de 
Polícia de Jaguariúna, os 
policiais militares já ti-
nham conhecimento da 
realização da festa, “que 
seria regada a álcool e 
drogas”, de acordo com 
as denúncias.

Os policiais foram até 
o local por volta das 22h 
e abordaram todos os que 

estavam na chácara, iden-
tificando dois homens e 
uma mulher, os únicos 
com mais de 18 anos, 
como organizadores do 
evento. No local havia 
bebidas como uísque, vo-
dca e cervejas, além de 
equipamentos de som e 
máquina para pagamen-
to com cartão. Dois ado-
lescentes possuíam uma 
porção de maconha cada 
e o restante estaria consu-
mindo bebida alcoólica, 
segundo os policiais.

Com um dos adultos 
foi encontrada uma nota 
de R$100, aparentemente 
falsa, junto ao documento 
de identificação. Questio-
nado, ele disse que havia 
encontrado a nota há um 
tempo e guardado. Ela foi 

Acidente na manhã de terça-feira, 30

DIVULGAÇÃO

Polícia Municipal de Pedreira recebe nova arma
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Vocação turística
As inaugurações do 

Portal Turístico e do 
Boulevard do Centro 
Cultural, realizadas pela 
Prefeitura, além dos pe-
dalinhos e fonte lumino-
sa do Parque dos Lagos, 
reforçam a vocação turís-
tica e cultural da cidade 
de Jaguariúna. O muni-
cípio é conhecido nacio-
nalmente pelos passeios 
da Maria Fumaça e pelo 
rodeio. No momento, 
devido à quarentena do 
novo coronavírus, os seto-
res turístico e cultural es-
tão parados, vivendo dias 
difíceis. Mas, com essas 
novas obras entregues, a 
Prefeitura de Jaguariúna 
investe ainda mais na ci-
dade como porta de entra-
da do Circuito das Águas. 

Mais entregas
Nesta semana, o 

prefeito Gustavo Reis 
(MDB) também entregou 
outras importantes obras 
para Jaguariúna. Uma 
delas é o CRAS (Centro 
de Referência em Assis-
tência Social) Florianó-
polis – a atual gestão já 
inaugurou o CRAS Nas-
sif e o CRAS Cruzeiro do 
Sul. As unidades ajudam 
a descentralizar o aten-
dimento na assistência 

social. Outra obra de re-
levância social entregue 
nesta semana foi o novo 
Centro de Especialidades 
Médicas. 

Eleições adiadas
O Congresso Nacio-

nal promulgou nesta se-
mana a PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 
que adia em seis semanas 
as eleições municipais 
deste ano em razão da 
pandemia de Covid-19. 
A matéria já havia sido 
aprovada pelo Senado e 
pela Câmara dos Depu-
tados. Agora, o primeiro 
turno das eleições muni-
cipais será adiado de 4 
de outubro para o dia 15 
de novembro. Já a data 
do segundo turno, nas 
cidades onde eles podem 
ocorrer, passa para o dia 
29 de novembro.

Calendário...
Dessa forma, a data 

da posse dos eleitos per-
manece a mesma, em 1º 
de janeiro de 2021. Os 
prazos de desincompa-
tibilização vencidos não 
serão reabertos. Segundo 
o texto aprovado, até 16 
de setembro, os partidos 
devem escolher os candi-
datos por meio das con-
venções e, até 26 de se-

tembro, serão aceitos os 
registros dos candidatos.

...e propaganda
Também em 26 de se-

tembro, está autorizado 
o início da propaganda 
eleitoral, inclusive na in-
ternet. Até 27 de outubro, 
as legendas deverão deta-
lhar os gastos com o Fun-
do Partidário e, até 15 de 
dezembro, prestar contas 
ao TSE. O texto aprovado 
permite ainda a realiza-
ção, no segundo semestre 
deste ano, de propagandas 
institucionais relaciona-
das ao enfrentamento da 
pandemia de coronaví-
rus, resguardada a possi-
bilidade de apuração de 
eventual conduta abusiva, 
nos termos da legislação 
eleitoral.

Educação
O presidente Jair Bol-

sonaro anunciou nesta 
sexta-feira que escolheu 
o novo ministro da Edu-
cação. Quem assumirá 
o comando da pasta é 
Renato Feder, que é se-
cretário de Educação do 
governo do Paraná, do 
governador Ratinho Ju-
nior (PSD-PR). Feder 
deve tomar posse no car-
go em Brasília nos próxi-
mos dias.

 Bastidores do poderJaguariúna volta para a fase 
vermelha do Plano São Paulo 
de retomada da economia

Devido à revisão do 
painel de fases da retoma-
da econômica do Plano 
São Paulo, do Governo do 
Estado – que retrocedeu a 
Região de Campinas para a 
“fase 1 vermelha” -, a Pre-
feitura de Jaguariúna deve 
publicar na segunda-feira, 
06, decreto municipal para 
adequar as regras da qua-
rentena do coronavírus às 
novas determinações.

Assim, a partir de se-
gunda-feira, Jaguariúna, 
bem como as demais ci-
dades que compõem a 
Região de Campinas, dei-
xam a “fase 2 laranja” (de 
maior abertura) e voltam à 
“fase vermelha” (de restri-
ção às atividades não es-
senciais), sendo permitido 
aos comércios apenas o 
atendimento pelos siste-
mas de delivery, drive-thru 
e entrega rápida.

A Prefeitura municipal 
reafirma seu compromisso 
com as normas sanitárias 
e de isolamento social, 
essenciais para o comba-
te à disseminação do Co-
vid-19.

Quaresma

Casos de Covid-19 triplicam em um mês no município

As ações de combate ao coronavírus em Jaguariúna começaram em 12 de março

DIVULGAÇÃO

TV Artes entra no line-up da SKY
A SKY, maior operado-

ra de TV paga via satélite 
do País, anuncia o lança-
mento do canal TV Artes 
para os clientes pós e pré-
-pago com recarga ativa 
da cidade de Jaguariúna.  
A programação completa 
já está disponível e pode 
ser assistida no canal 675 
da operadora. 

A entrada da TV Artes 
no line-up da SKY tem, 
ainda, o objetivo de apoiar 
os estudos à distância, de 
forma interativa e diverti-
da, durante o fechamento 
de escolas devido a reco-
mendação de isolamento 
social. A programação do 
canal local disponibiliza, 

diariamente, vídeo aulas, 
com temas educacionais 
e pedagógicos para dife-
rentes idades, além de te-
lejornais e programas de 
entretenimento, varieda-
des e esportes. 

“É muito gratificante 
ser aceito pela qualida-
de técnica e operacional 
da TV Artes, com mui-
to esforço e empenho da 
equipe. É com muita sa-
tisfação que fomos apro-
vados pela SKY e uma 
grande conquista para a 
TV e toda a sociedade em 
poder estar na line-up da 
SKY”, comemora o dire-
tor artístico da TV, Rogé-
rio Guimarães.

O diretor ainda conta 
que essa conquista levou 
algum tempo para que a 
TV entrasse nos moldes 
da SKY. “Então, todo o 
esforço da equipe que eu 
tenho trabalha para sem-
pre melhorar a qualidade, 
avaliar as tendências de 
programas e tecnologia”.

Os clientes da SKY po-
dem acompanhar progra-
mas como “Cotidiano”, 
“Vale Agrícola” e o jornal 
local “Boa Noite Regio-
nal”. “Estamos em busca, 
sempre, de qualidade. E 
agora, mais do que nunca, 
estamos buscando novos 
conteúdos na área educa-
cional”, finaliza o diretor.

Casos de Covid-19 triplicam em um mês em 
Jaguariúna; índice de curados é de 63%

Balanço epidemiológico divulgado pela Secretaria 
de Saúde de Jaguariúna mostra que os casos confirma-
dos de Covid-19 no município triplicaram no período 
de um mês.  De 02 de junho até 03 de julho, os casos 
passaram de 58 para 180 (aumento de 210%). Por ou-
tro lado, dos 180 confirmados, um total de 113 (63%) 
já estão curados.

O bairro Vargeão lidera, com 13 casos confirmados, 
seguido por Nova Jaguariúna e Florianópolis (ambos 
com 12 casos), segundo o balanço da Secretaria de 
Saúde. Dom Bosco (9), Santa Cruz (8) e Berlim (5) 
vêm na sequência com maior número de registros da 
doença (Veja quadro completo abaixo).

A faixa etária com a maior incidência de casos con-
firmados na cidade é de 30 a 39 anos, com 56 regis-
tros. De maio para junho – início do período de flexi-
bilização da quarentena em todo o Estado -, houve um 
crescimento de 159% no número de casos confirma-
dos em Jaguariúna (de 44 para 114 casos).

As ações de combate ao coronavírus em Jaguariú-
na começaram em 12 de março, logo após a decreta-
ção da pandemia pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), com a capacitação de servidores da Saúde. O 
primeiro decreto da quarentena foi publicado em 23 
de março. De lá para cá, várias ações importantes fo-
ram implementadas, como a volta do atendimento 24 
horas na UPA, intensificação da fiscalização, vacina-
ção contra a gripe no sistema drive-thru e abertura da 
unidade de campanha, entre outras.
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EDITAIS DE PROCLAMAS

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 COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• 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 NOVA JAGUARIÚNA III À PARTIR ...............................................................................................R$ 140.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 150.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NOVA CORAÇÃO DE JESUS 3 DORMITORIOS(SUITE) BANHEIR SOCIAL, SALA,  

SALA DE JANTAR, LAVANDERIA, GARRAGEM, DOC OK ...........................................................................R$ 410.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR,  

SALA, LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .............................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR,  

SALA, LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ........................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA,  

SALA DE JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK .............................................................R$ 540.000,00

• 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 NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 395.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 250.000,00 

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S,PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI..........  .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.125,00M², TODA MURADA CASA 02 DORMITÓRIOS  .....................................R$ 580.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

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:

WENDELL DIEGO DA SILVA CRUZ 
CUNHA e TAMIRES RIBEIRO LEME. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, técni-
co de refrigeração, solteiro, nascido em 
RIO DE JANEIRO, RJ, no dia 22 de maio 
de 1988, residente e domiciliado na Rua 
Mário Venturini, Nº 19, Parque Florianó-
polis, JAGUARIÚNA, SP, filho de CÉ-
SAR LOPES CUNHA e de ALZERINA 
DA SILVA CRUZ. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, assistente operacional, solteira, 
nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 04 
de outubro de 1989, residente e domicilia-
da na Rua Mário Venturini, Nº 19, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de JOSÉ CARLOS LEME e de LAUDI-
CÉIA RIBEIRO DE GODOI LEME. 

RAFAEL PEREIRA e PAULA DO ES-
PIRITO SANTO. Ele, de nacionalidade 

Brasileiro, mecânico, solteiro, nascido 
em PEDREIRA, SP, no dia 01 de abril 
de 1992, residente e domiciliado na Rua 
Rizzoni, Nº 87, Núcleo Residencial São 
José, JAGUARIÚNA, SP, filho de  e 
de MARIA DE LOURDES PEREIRA 
FRANCISCO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, cabeleireira, solteira, nascida 
em AMPARO, SP, no dia 28 de março 
de 1989, residente e domiciliada na Rua 
Rizzoni, Nº 87, Núcleo Residencial São 
José, JAGUARIÚNA, SP, filha de PAU-
LO ROSA DO ESPIRITO SANTO e de 
SUELI APARECIDA FERREIRA DO 
ESPIRITO SANTO. 

DANILO OTAVIO DE LÉLIS MARTINS 
e ALINE APARECIDA MENEGON. Ele, 
de nacionalidade Brasileiro, operador de 
máquina, solteiro, nascido em CAMPI-

NAS, SP, no dia 18 de julho de 1986, re-
sidente e domiciliado na Rua Wenceslau 
Brás, Nº 37, Núcleo Residencial São José, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de FRANCIS-
CO DE ASSIS MARTINS e de MARIA 
DE FATIMA SILVA MARTINS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de pro-
dução, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 24 de junho de 1991, residen-
te e domiciliada na Rua Wenceslau Brás, 
Nº 37, Núcleo Residencial São José, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de CLAUDEMIR 
MENEGON e de SANTA CANDIDO 
TEIXEIRA MENEGON. 

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

JAGUARIÚNA, 02 de julho de 2020.


