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OPiNIãO

Jaguariúna comple-
ta mais um ano de sua 
história. São 66 anos 
de emancipação polí-
tica. Anos de muitas 
conquistas, muita luta e 
disposição para vencer.
A cidade abriga, de bra-
ços abertos, todos os seus. 
Oferece uma bela natureza, 
oportunidade de crescimen-
to, qualidade de vida e bem-
-estar.

É sede de uma das maiores 
festas country do Brasil: o 
Jaguariúna Rodeo Festival. É 
a cidade bonita por natureza, 
a cidade de entrada do Cir-
cuito das Águas Paulistas.
Está em ótimos índices de 

Saúde, Educação e Se-
gurança, o que é mo-
tivo de orgulho para 
todos. É uma cidade 
inteligente, conectada, 
avançada e desenvol-
vida.

É motivo de muito orgulho 
para a Gazeta Regional fa-
zer parte desta história, con-
tribuindo com a formação 
de opiniões e cidadãos. Pa-
rabéns, Jaguariúna!!!
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Feliz aniversário, 
Jaguariúna!
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Tomaz de Aquino Pires*

Por que a chegada de setembro, 
vinda da primavera, é tão sau-
dada em Jaguariúna? A cidade 
e a Igreja comemoram a nativi-
dade da Mãe de Deus, e nele, a 
festa de seu Santíssimo Nome: 
“Maria”.   Em Lucas, Capítu-
lo 1º lê-se: “Deus Pai enviou o 
Anjo Gabriel a saudar Maria: 
“Ave cheia de Graça, o Senhor 
é convosco!” Isabel tocada por 
Deus completou: “Bendita sois 
entre as mulheres! Bendito é 
o fruto de vosso ventre”. Mais 
tarde São Cirilo de Alexandria 
acrescentou “Santa Maria , Mãe 
de Deus rogai...” Setembro é o 
mês do aniversário do fundador 
da cidade,Cel. Amâncio Bueno, 
e também o mês do término da 
construção da Matriz Centená-
ria, marco fundador de Jagua-
riúna,  “Igreja de Santa Maria 
do Jaguary”, 1894. Por isso 
os Poderes Públicos centrali-

zaram  no dia 12 de setembro, 
as  comemorações cívicas e 
religiosas nesta única data, em 
um só feriado.  Neste setembro, 
comemoramos 66 anos como 
Município, data da posse do 1º 
prefeito (1º/01/1955), come-
moramos 124 anos de história 
oficial, criação do Distrito de 
Paz de Jaguary (05/08/1896).  
No marco zero de seu projeto, 
o fundador constrói  a  igreja, 
de 1889 a 1894, às suas expen-
sas. Os pintores europeus regis-
traram em seu teto “Igreja de 
Santa Maria de Jaguary”. Ele 
dedicou-a à mãe de Deus com o 
título de seu Santíssimo Nome: 
“MARIA”.    Doou a Igreja ao 
clero de Campinas. Em 19 de 
fevereiro de 1902, foi criada a 
Paróquia de Jaguary..  Desde 
12 de janeiro de 1895, quando 
a Mãe de Deus foi entronizada  
no altar-mor , tem intercedido 

junto a Jesus Cristo,  Divino 
Salvador,  em benefício deste 
povo e desta terra. E sob sua 
proteção, todos os párocos, os 
filhos diletos de Maria, soube-
ram piedosamente dedicar-se 
inteiramente a Jesus Cristo e 
nada fizeram, sem a Mãe de 
Deus.  A padroeira foi honrada 
ora na festa da sua  Natividade 
(setembro) , ora no mês da  fes-
ta da Imaculada Conceição (de-
zembro). No  mês de maio foi  
sempre homenageada, havia  
a procissão diária das flores, 
quando  foi sempre coroada.  
No mês do Rosário, outubro, 
havia rezas solenes, terço e 
canto das ladainhas antes da 
Bênção do SSmo. Sacramento. 
Em gravíssima epidemia Ela 
protegeu Jaguary, quando Pe. 
Caravella invocou sua inter-
cessão junto a Jesus Cristo que  
livrasse a Vila da Gripe Espa-

nhola, em 1918. Ele não saia da 
cabeceira dos doentes.  Os pa-
dres renovavam continuamente 
a devoção dos Cinco Primeiros  
Sábados de  Nossa Senhora. 
E clamavam: _ “Santa Maria, 
nossa Excelsa Padroeira! Rogai 
por nós”!   O distrito tornou-se 
município sempre homenage-
ando sua Padroeirasua Padroei-
ra. E sob sua proteção, cresceu 
o povo de Deus e da sua paró-
quia nasceram as paróquias do 
Sagrado Coração de Jesus e da 
Santa  Dulce dos Pobres. Hoje 
invocamos a padroeira de Ja-
guariúna  que peça ao Divino 
Redentor que livre a humani-
dade desta  pandemia, COVID 
19. Por toda a sua maternal   
intercessão, neste  31 de maio 
de 2020,   Jaguariúna foi consa-
grada  a Maria SSma pelos três 
párocos, em cerimônia solene. 
Todos os sacerdotes sempre en-

sinaram as gerações, seguindo 
as palavras de Maria: “Eis aqui 
a serva do Senhor!” “Faça-se 
em mim, segundo a vossa Pa-
lavra”. “Fazei tudo o que Ele 
vos disser.” E assim nesta con-
centrada  festa  de Jaguariúna, a 
Casa da Memória saúda a cida-
de e seu povo, homenageando 
seu tempo de história (124), sua 
emancipação político-adminis-
trativa (66), a fundação da Vila 
Bueno com o término da Matriz 
centenária, mês do aniversário 
do fundador, e honra sua padro-
eira Maria SSma em sua nativi-
dade  e no dia do SSmo Nome 
de Maria.Viva 12 de setembro! 
Viva Jaguariúna e seu povo!

Tomaz de Aquino Pires*
é coordenador da Casa da Me-
mória
Padre Gomes

Casa da Memória saúda Jaguariúna e a Mãe de Deus

Jaguariúna, Jaguariúna, Jagua-
riúna, 66 vezes Jaguariúna, a 
cidade que sou apaixonado e 
que tem encantado muitas pes-
soas no Brasil e no mundo e que 
neste 12 de setembro comemora 
seu NIVER. Cidade que tem os 
Slogan Estrela da Mogiana, Bo-
nita por Natureza e que brilha na 
RMC. Cidade que tem crescido 
e se destacado no Brasil, no Es-
tado e principalmente em nossa 
Região com sua pujança eco-
nômica. Destaca-se também a 
questão do foco na QUALIDA-
DE DE VIDA de seus habitantes 
que são privilegiados por morar 
numa cidade limpa, ordeira, 
onde a Saúde, Educação, Segu-
rança itens básicos da Pirâmide 
são super bem avaliados por to-
dos que aqui residem. 
Projetos como a Escola das Artes 
na Cultura, Projeto Campeões no 

Esporte, Cidade amiga do Idoso 
com um foco especial nesta fai-
xa etária, são itens que aqueles 
que moram e nos visitam fazem 
questão de referenciar como pi-
lar para escolherem Jaguariúna e 
aqui se estabelecerem.
Jaguariúna a cidade dos mais de 
7.500 CNPJs de diversos tama-
nhos e de diversos segmentos, 
onde o ambiente para o negócio 
é propicio para o desenvolvi-
mento econômico.
Empregos em alta apoiados pela 
incrível capacidade de qualifi-
cação de suas escolas públicas, 
privadas e profissionalizantes, 
Universidade, PAT, Instituições 
de formação de Menores e Jo-
vens Aprendizes, SENAI, SE-
BRAEAQUI e claro a nossa As-
sociação Comercial e Industrial 
de Jaguariúna.
A alta diversidade de indústrias 

nos possibilita implantarmos 
o TURISMO DE NEGÓCIOS 
que poderá gerar muitos empre-
gos, atrair novos investidores e 
fomentar o Turismo de Lazer de 
toda nossa rica região do Circui-
to das Águas.
Banhada por 3 rios que cruzam 
nossa cidade o Jaguari, Atibaia e 
Camanducaia, a única no Brasil 
com este quesito, que nos pos-
sibilita desfrutar deste manjar 
adocicado que são suas águas, e 
que faz com que, quem a beba 
não a esqueça Jamais.
Topografia privilegiada cortada 
pela SP 95 e SP 340 fazem com 
que nossa produção em poucos 
minutos possa ser escoada para 
o mundo todo, pois o acesso aos 
portos e aeroportos é super fácil 
e rápido.
O ênfase na Mobilidade Urbana 
vem se destacando a cada dia 

com a melhoria dos pontos de 
acesso, as ciclovias e com cer-
teza em breve os veículos elé-
tricos estarão no nosso dia a dia 
como já vem ocorrendo com as 
Bicicletas.
Quem escolhe Jaguariúna para 
morar sabe que encontrará um 
povo acolhedor e receptivo que 
tudo fará para que você se am-
biente e seja inserido no cotidia-
no rapidamente.
A Fé deste povo que tem como 
Padroeira Santa Maria referen-
ciada também devido a sua Igre-
ja Matriz Centenária, situada no 
marco zero do município e onde 
a seu redor foi se desenvolvendo 
a cidade.
Finalizando este artigo como 
não destacar o símbolo de nos-
sa cidade a Ferrovia reverencia-
da pela nossa LOCOMOTIVA, 
fonte de orgulho de nossa histó-

ria e que hoje em dia alavanca o 
Turismo em nossa região. Hoje 
o Logo da Associação ressalta 
esta rica história de Jaguariúna.
Um Líder apaixonado pela sua 
Terra com certeza sempre se 
colocará para construir pontes, 
melhorar a vida das pessoas que 
aqui residem, bem como ter a 
Atitude do BEM de levar Co-
nhecimento as pessoas para que 
elas possam junto a seus fami-
liares e amigos viver de forma 
a apreciar as belezas que a vida 
nesta linda Jaguariúna nos pro-
porciona.
Parabéns Jaguariúna que conti-
nue sempre triunfando e nos or-
gulhando.

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Ne-
gócios – Empreendedor do Bem

Jaguariúna: Rumo ao desenvolvimento sempre!

“Instrumento de paz e progresso
Poderosa e gloriosa coluna

Deus te dê sempre muito sucesso
Jaguariúna, Jaguariúna”

João Rodrigues*
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Aos 66 anos, Jaguariúna 
segue em pleno 
desenvolvimento
Para comemorar mais um ano da cidade, 
empresários comentam sobre seus 
investimentos e benefícios, confira

Polo Industrial
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IVAIR OLIVEIRA

Neste 12 de setembro a 
cidade de Jaguariúna ce-
lebra 66 anos de história. 
Uma cidade com aproxi-
madamente 60 mil habi-
tantes que recebe grandes 
investimentos a cada ano 
e, nesta data especial, em-

presários homenageiam 
a entrada do Circuito das 
Águas e demonstram o 
quão a cidade é próspera. 
“É interessante empreen-
der em Jaguariúna, pois o 
crescimento da população 
acelerada, provoca mudan-

ças logísticas na cidade e 
força a renovação do mu-
nicípio, o que é fundamen-
tal para pensar em empre-
ender” afirma empresário.

Confira o que dizem 
alguns empresários jagua-
riunenses:

A Jaguar Plásticos, fun-
dada em 1978 em Jaguari-
úna, iniciou as atividades 
produzindo artigos plásti-
cos para utilidades domés-
ticas e hoje possui uma 
extensa linha de produtos 
no segmento de embala-
gens industriais. A marca é 
sinônimo de qualidade em 
produtos e serviços. 

O CEO, Vaner Vitor 
Versori, comenta que, Ja-
guariúna é boa para seus 
negócios, principalmente 
pela boa localização ge-
ográfica, visto que o mu-

nicípio está inserido em 
um polo industrial muito 
importante juntamente 
com Campinas e Pedreira. 
“A cidade nos oferece um 
bom ambiente de negó-
cios e uma infraestrutura 
excelente, que atende ple-
namente nossas necessida-
des”, diz.

Para ele, empreender, 
especialmente no País, 
tem alguns desafios e que 
é preciso constantemente 
buscar soluções inovado-
ras e se preparar para levar 
oferecer os melhores pro-

dutos e serviços. “É fato 
que a vinda de grandes 
empresas para Jaguariúna, 
em um processo iniciado 
nos anos 80 pela Johnson 
& Johnson, trouxe melho-
ra qualitativa substancial 
na mão de obra disponível 
e, esse fator, dentre outros, 
tem contribuído sobrema-
neira com o aumento de 
nossa competitividade e 
permitido nosso cresci-
mento ao longo dos anos”, 
considera Vaner.

De acordo com ele, a 
Jaguar investe constante-

mente em tecnologia, pre-
servação do meio ambien-
te e capacitação de pessoas 
e atualmente está em um 
moderno parque industrial 
de 46.000 m², atendendo 
todo o território nacional 
e exportando para mais de 
20 países. “Diante da nos-
sa estrutura e diferenciais 
tecnológicos, temos con-
seguido nos destacar da 
concorrência e conquistar 
novos mercados. Traba-
lhamos arduamente para 
continuar crescendo junto 
com Jaguariúna, essa cida-

EmbalagEns IndustrIaIs 

InfraEstrutura Cultural

CrEsCImEnto

de que nos acolheu durante 
nossos mais de 40 anos de 
conquistas”.

Diante dessa trajetória, 
Vaner define Jaguariúna 
com a palavra prosperidade. 

Para o proprietário da Jaguar Plásticos, a cidade oferece bom ambiente 
de negócios e ótima infraestrutura para a empresa

DIVULGAÇÃO

Desde 1991 o Botequim 
da Estação é referência em 
Jaguariúna. Com seus di-
versos pratos e sua locali-
dade, ele atrai a população 
para o turismo da cidade, 
dando a melhor experiência 
para todos.  Para o seu pro-
prietário, Thiago Messias, a 
cidade é o ambiente perfeito 
para seu negócio. “As mu-
danças que estão em curso 
em Jaguariúna, em termos 
de infraestrutura, faz com 
que seja interessante man-
ter ou abrir um negócio”, 
comenta.

Além disso, Thiago diz 
que a Pirâmide Etária de 
Jaguariúna tem se transfor-
mado, as pessoas estão se 
renovando e a frequência 
dos turistas também traz 

“Jaguariúna porquê é 
uma cidade muito boa, 
próspera”, diz o diretor 
do grupo Casa Shopping 
Variedades, Alessandro 
Ziquelli, que acaba de ins-
talar uma loja na cidade. O 
investimento deve gerar 45 
empregos diretos no muni-
cípio.

De acordo com Luciano 
Tessari, da Agência Mar-
te Publicidade, Jaguariú-
na acolhe a oitava loja do 
grupo. “Jaguariúna tem um 
polo industrial fantástico. 
A cidade acolheu bem o 
pessoal e por isso foi esco-
lhida”, afirma.

A expectativa de Ales-
sandro com a inauguração 
do Casa Shopping no mu-
nicípio é a melhor possí-
vel. “Investimos pesado 
para crescer, acreditando 
no Brasil e no ser humano. 
Nosso forte é gerar empre-

novos olhares e desafios. 
“É interessante empreender 
em Jaguariúna, pois o cres-
cimento da população ace-
lerada, provoca mudanças 
logísticas na cidade e força 

a renovação do município, 
o que é fundamental para 
pensar em empreender”, 
frisa. Para ele, a palavra 
que define Jaguariúna é ‘re-
novação’.

sa e emprego para todos”, 
afirma.

 “Desejo para Jaguari-
úna prosperidade e muita 
saúde. Deu coincidência 
de inaugurarmos a loja no 
aniversário da cidade, en-
tão é um presente para a 

loja e um para a cidade”, 
finaliza Alessandro.

São sócios de Ales-
sandro na Casa Shopping 
Variedades de Jaguariúna 
os empresários Fernando 
Ziquelli e Dr. Roberto Go-
mes Viotto.

Botequim da Estação é um dos pontos turísticos de Jaguariúna mais 
conhecidos 

Esta é a oitava loja do grupo

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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fast food alta tECnologIa

oportunIdadE

O empresário José Sal-
tini é franqueado do Mc-
Donald’s, em Jaguariúna, 
inaugurada em dezem-
bro de 2019, a entrada do 
“Méqui” no Circuito das 
Águas. O fast food da ci-
dade foi planejado e cons-
truído dentro do conceito 
global da empresa que já 
vem sendo adotado em to-
das as unidades brasileiras. 
É um restaurante moderno 
e com rígidos protocolos 
de operação visando ofere-
cer mais segurança e a me-
lhor experiência ao consu-
midor.

Para Saltini, Jaguariúna 

é encantadora e se desta-
ca, entre outras qualida-
des, pelo parque industrial 
diversificado e moderno, 
avançada infraestrutura 
de transportes, diversos 
centros de ensino e bons 
níveis nos indicadores so-
ciais. “Conta ainda com 
localização geográfica 
privilegiada, já que sua 
malha rodoviária interliga 
outras cidades do Circuito 
das Águas. Todos esses as-
pectos nos proporcionam 
diversos tipos de públicos, 
além da possibilidade para 
atendermos com excelên-
cia e qualidade que só o 

McDonald’s pode ofere-
cer”, diz o franqueado.

Ele explica que o Mc-
Donald’s de Jaguariúna foi 
construído em um local es-
tratégico, em uma das prin-
cipais vias de circulação, 
com ótimo acesso para 
os moradores da cidade e 
de municípios da região, 
como Amparo, Holambra 
e Pedreira. “Desde a inau-
guração, o relacionamento 
com nossos clientes tem 
sido muito positivo, o que 
é fruto de toda expertise e 
investimento em inovação, 
qualidade, logística e de 
capacitação profissional”.

das suas iniciativas de 
Responsabilidade Social, 
como o Escola Plus – o 
mais avançado projeto de 
educação audiovisual, que 
disponibiliza conteúdo de 
TV paga para enriquecer 
a grade curricular das es-
colas públicas. E, ainda 
pensando nas crianças de 
Jaguariúna, o projeto “Ver 
Bem”, em parceria com as 
ONGs Atados e Renova-
tio, que teve como obje-
tivo melhorar a qualidade 

de vida de mais de três mil 
alunos, proporcionando 
exames oftalmológicos e 
a entrega de 320 óculos 
para crianças e jovens que 
apresentaram alguma difi-
culdade de visão.

“A expansão desses pro-
jetos é mais uma maneira 
de agradecer a Jaguariúna 
por ter recebido a SKY de 
braços abertos. Aqui em 
Jaguariúna, podemos dizer 
que nos sentimos em casa”, 
finaliza Jeferson.

McDonald’s traz melhor experiência e segurança para o consumidor

Maior e mais moderno Centro de Transmissão do Brasil

IVAIR OLIVEIRA DIVULGAÇÃO

Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Holambra e Mogi Mirim

0800 774 50 10

A SKY é a maior TV por 
assinatura via satélite e está 
presente em Jaguariúna des-
de a sua abertura no Brasil, 
em 2016. A cidade abriga 
o centro de transmissão da 
TV, o Jaguariúna Broadcast 
Center (JBC), que leva o 
sinal da SKY para todos os 
municípios do País.

“A cidade de Jaguariú-
na é muito importante para 
a SKY e está presente no 
nosso dia a dia e dos clien-
tes da empresa espalhados 
por todo o território na-
cional. Jaguariúna recebeu 
o centro de transmissão 
por ter uma visão clara da 
importância do desenvol-
vimento econômico e do 
valor trazido ao município 
proporcionado pela parce-
ria com a SKY”, declara o 
diretor de relações institu-
cionais da operadora, Je-
ferson Nacif. 

Convictos de objetivos 
compartilhados, a SKY 
apostou na cidade várias 

A franquia da Subway 
está presente em Jaguari-
úna há um ano e sete me-
ses, sob direção de Atílio 
André Pereira. Ao mesmo 
tempo que empreender é 
um desafio, é uma satisfa-
ção, afirma o empresário.

“Como o Subway pos-
sui uma maneira muito 
diferenciada no preparo 
e escolha dos lanches te-
mos muitos clientes fiéis. 
Além disso, a concorrên-
cia sempre nos estimula 
a melhorar e aperfeiçoar 

nosso negócio”, comenta.
Para ele, Jaguariúna 

tem enorme potencial e 
está em constante desen-
volvimento. “Isso à tor-
na ótima para o próprio 
crescimento do negócio”, 
finaliza Atílio.



Jaguariúna está inserida em uma das regiões metropolitanas mais dinâmi-
cas do cenário econômico brasileiro, a Região Metropolitana de Campinas 
(RMC), que possui posição geográfica privilegiada. A cidade, de aproxi-

madamente 60 mil habitantes, recebe grandes investimentos e oferece alto ín-
dice de qualidade de vida e bem-estar por meio de um crescimento planejado.

Em crescimento progressivo, a cidade mostra-se cada vez mais o local ideal 
para empresas de diversos portes e setores. Na década de 1970, aumentaram 
de sete para 11 os estabelecimentos industriais de pequeno e médio portes. Em 
2018 a cidade abrigava 121 indústrias, 1.063 comércios e 3.504 empresas de 
serviços, além de outras relacionadas às atividades bancárias e propriedades 
rurais.

Atualmente, estão instaladas em Jaguariúna multinacionais de diferentes 
áreas, como telecomunicações, tecnologia, call Center, data Center, farmacêu-
tica, bebidas, autopeças, higiene pessoal, alimentação, metalurgia e embala-
gens plásticas. Devido a isso, o mercado de trabalho da cidade é favorecido 
e oferece oportunidades em diversos segmentos da indústria e, por isso, tem 
atraído com as companhias profissionais qualificados com formação em impor-
tantes universidades, faculdades e escolas técnicas. Muitos deles, assim como 
as empresas, buscam boa localização, que ofereça qualidade de vida aliada ao 
crescimento profissional e financeiro.

Jaguariúna é antenada à globalização, o que faz com que muitas empresas 
se expandam além das fronteiras em que se originam, integrando redes de ope-
rações regionais e até mesmo mundiais. A cidade investe frequentemente em 
políticas de desenvolvimento econômico, oferecendo inventivos que favore-
cem o comércio e o investimento, transformando o município em um ambiente 
hospitaleiro aos negócios.

O polo industrial da cidade é localizado próximo às principais vias de aces-
so e rodovias, oferecendo lotes com infraestrutura viária, água, luz e telefone. 
Este zoneamento garante um desenvolvimento e ocupação urbana democráti-
cos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita de Jaguariúna é de R$158.703,96. Comparan-
do-o aos 5.570 municípios do País, a cidade está na 21ª posição e, no Estado 
de São Paulo, fica na 9ª posição entre os 645 municípios. Na microrregião de 
Campinas, fica em 2ª entre os 20.

Informações do livro “Jaguariúna – Cidade de oportunidades” - 2019

Jaguariúna: cidade 
de desenvolvimento e 
oportunidades
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Antes de tudo quero para-
benizar Jaguariúna pelos 
seus 66 anos de vida. Cida-
de de qualidade de vida, ci-
dade de oportunidades, ci-
dade cenário da realização 
de muitos sonhos. Muitos 
desses sonhos é uma apo-
sentadoria planejada e de 
qualidade, onde se possa 
desfrutar o melhor dessa 
fase após longos anos de 
trabalho, ou mesmo, após 
obter a aposentadoria vol-
tar, ao mercado de traba-
lho, mas sem a ansiedade 
da juventude. Quanto a 
mim, quero apenas contri-
buir divulgando um pou-
quinho do muito que essa 
cidade me deu, para que 
possamos conhecer melhor 
nossos direitos e assim ob-
termos nossa melhor apo-
sentadoria. 
Hoje quero falar sobre uma 
outra regra de transição. 
É a regra da aposentado-
ria por tempo de contri-
buição e idade mínima. 
Para aqueles que possuem 
certa idade e completam 
o tempo de contribuição 
necessário para a aposen-
tadoria, o legislador criou 
essa regra visando desa-
gravar a rigidez das novas 
regras previdenciárias que 
vieram com a Reforma da 
Previdência. O artigo 16 da 
Lei Complementar 103/19 
condiciona o direito a essa 
regra de aposentadoria. O 

texto prevê que por essa re-
gra as mulheres poderão se 
aposentar aos 56 anos des-
de que tenham pelo menos 
30 anos de contribuição em 
2019, e para os homens, a 
idade mínima deverá de 61 
anos de idade e 35 anos de 
contribuição. A partir de 
2020, a idade mínima exi-
gida subirá 6 meses a cada 
ano até chegar aos 62 anos 
de idade para elas em 2031 
e aos 65 anos de idade para 
eles em 2027. O valor do 
benefício seguirá a regra 
geral do cálculo da nova 
previdência, sendo 60 por 
cento da média de todas 
as contribuições efetuadas 
desde julho de 1994 até o 
momento da concessão, 
mais dois pontos percen-
tuais a cada ano de contri-
buição que exceder 15 anos 
para as mulheres e 20 anos 
para os homens. Os profes-
sores da educação básica 
que comprovarem exclusi-
vamente exercício da fun-
ção de magistério na edu-
cação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio, terão 
redução de 5 anos na idade 
e no tempo de contribuição. 
Para os professores, igual-
mente às regras da aposen-
tadoria comum, a partir de 
2020, a idade mínima exi-
gida subirá 6 meses a cada 
ano até chegar aos 57 anos 
de idade para elas e 60 anos 
de idade para eles.

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

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

Regra de transição – tempo de 
contribuição e idade mínimaQue honra poder parabeni-

zar Jaguariúna pelos seus 
66 anos de história! Esta 
cidade linda que me rece-
beu e me acolheu de portas 
abertas desde a minha che-
gada, há um ano e meio. 
Nascida em Piracicaba, es-
tabeleci a minha clínica de 
Psicologia por lá, após a 
conclusão dos meus estudos 
em São Paulo. Mas como o 
mundo gira, como já canta-
va Chico em suas poéticas 
palavras “roda mundo, roda 
gigante...o tempo rodou 
num instante nas voltas do 
meu coração”, eis que o 
amor me trouxe para cá. 
Hoje tenho a oportunidade 
de viver numa cidade que 
me proporciona uma qua-
lidade de vida, onde me 
restabeleci com a Clínica 
de Psicologia e fui recebida 
por um povo maravilhoso 
que me acolheu com tanto 
carinho!   
Viver com segurança em 
uma cidade para mim é o 
que há de mais valioso. 
Aqui temos tudo! A riqueza 
dos seus belos rios Caman-
ducaia, Atibaia e Jaguari, 
que a incluem como cida-
de pertencente ao circuito 
das águas. Lindas fazendas, 
haras, além de belíssimos 
condomínios e loteamentos 
que não se vê nem mesmo 
nas maiores cidades. Ao 
abrir a janela, pela manhã, 
me deparo com uma vista 
na qual o verde predomina! 
Aqui, a despeito da expan-

são urbana e da indústria, a 
natureza desfila a sua bele-
za! 
Temos atrações turísticas 
como a Maria Fumaça, a 
Red Eventos, o tradicional 
Rodeo Festival, Naga Ca-
ble Park e restaurantes tra-
dicionais e deliciosos. Um 
clima tropical de altitude, 
um índice de desenvolvi-
mento humano e um PIB 
muito alto, característico de 
uma cidade industrializada, 
de tecnologia e de ponta, 
com crescimento pujante, 
fora de série.  
Situada na região metropo-
litana de Campinas, a loca-
lização geográfica é privi-
legiada, com fácil acesso 
para três estados, próxima a 
capital do nosso Estado e do 
aeroporto internacional de 
Viracopos. Próxima a cida-
de da porcelana e das flores. 
Tudo isso faz com que Ja-
guariúna tenha um poten-
cial de crescimento ace-
lerado e com qualidade, 
tornando a cidade querida 
por todos que a conhecem 
e principalmente para quem 
tem a benção de aqui viver. 
Parabéns querida Jaguari-
úna, por tudo o que é! Por 
sua linda história e por 
entregar ao seu povo uma 
das melhores qualidades 
de vida dentre as cidades 
brasileiras! E que venham 
muitos e muitos anos de 
paz, amor, saúde e prospe-
ridade para todos nós que 
aqui vivemos!

Hoje a cidade de Jaguariúna 
faz 66 anos! Está registrado na 
sua história que de uma peque-
na vila e, mais tarde vinculada 
ao município de Mogi Mirim, 
o progresso já se fazia notório 
em Jaguariúna.
 Graças a visão de futuro do seu 
fundador Cel. Amâncio Bueno e 
colaboradores, Jaguariúna, mui-
to rápido conseguiu sua eman-
cipação política, contribuindo 
ainda mais para o progresso des-
sa pequena cidade. Jaguariúna 
continua se movimentando cada 
vez mais em direção a um futuro 
promissor com o objetivo de pro-
porcionar às pessoas que nasce-
ram em Jaguariúna, escolheram 
viver aqui, e, deixar para as fu-
turas gerações bons exemplos de 
como administrar uma cidade e 
contribuir para o seu crescimento 
tecnológico, econômico e social. 
Essa tríade é fundamental para o 
desenvolvimento de uma cidade. 
O progresso em Jaguariúna, é 
visível, mas é claro que quando 
o progresso chega à uma cidade 
traz coisas boas e ruins, porém 
uma ótima gestão por parte dos 
seus governantes e a conscien-
tização dos habitantes pode tor-
nar a cidade cada vez melhor e 
oferecer condições necessárias 
para que seus habitantes acom-
panhem seu desenvolvimento e 
façam parte dele.
 As mudanças ocorrem muito 
rápidas, principalmente as tec-
nológicas que são de grande 
importância para o crescimen-
to econômico de um país. Essa 
questão assusta pessoas que 

ainda não estejam familiariza-
das com toda essa tecnologia. 
É preciso enfrentar os desafios 
que estiver à nossa frente. 
Uma experiência pessoal: Ape-
sar de eu ter nascido e vivido em 
duas metrópoles do Brasil, Rio 
de Janeiro e São Paulo, foi aqui 
em Jaguariúna que coloquei em 
prática alguns projetos, realizei 
sonhos a atingi objetivos. Não 
foi fácil! “Nem tudo foram flo-
res” pisei em muitos espinhos, 
mas isso faz parte do aprendi-
zado. A partir de 1983, acom-
panhei o crescimento da cidade, 
e as oportunidades que a cidade 
oferecia. Verificava as possibili-
dades que eu tinha para tirar do 
papel alguns projetos e partir 
para realização pessoal e profis-
sional, como por exemplo, con-
tinuar os estudos, que até então 
não havia tido a oportunidade, e 
foi aqui em Jaguariúna que dei 
continuidade. 
 O que posso dizer de Jaguari-
úna é que cada salto que dá em 
direção ao futuro, ela oferece 
oportunidades para às pessoas 
que têm vontade de trabalhar, 
estudar, empreender, e colocar 
em prática seus projetos.
 Sou grata às pessoas que fi-
zeram parte da minha história 
aqui em Jaguariúna!
Parabéns Jaguariúna!

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

ParabénsJaguariúna: Rumo ao 
desenvolvimento sempre!

Patricia Carriel Furlan 
@psi.patriciafurlanSandra R. Ribeiro*
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Visibilidade turística em Jaguariúna
Município investe no turismo, setor que, atualmente, mais gera empregos no mundo

Bonita por natureza
7por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

Atualmente, a política 
cultural desenvolvida em 
Jaguariúna caracteriza-se 
por medidas de proteção 
ao patrimônio histórico e 
cultural, como a restaura-
ção da antiga “Estação de 
Jaguary”, que hoje sedia o 

Espaço Cultural. A cidade 
procura estruturar-se para 
ingressar, de forma plena, 
na tendência mundial de 
crescimento da área do tu-
rismo. 

Os tesouros históricos e 
culturais, bem como praças 

e grandes áreas verdes, atra-
em muitos turistas para o 
município. Jaguariúna tam-
bém é muito conhecida pelo 
Jaguariúna Rodeo Festival, 
que já tem três décadas e é 
um evento de porte interna-
cional, que promove entre-

tenimento e cultura. 
A hotelaria e gastrono-

mia de Jaguariúna também 
ganham destaque no turis-
mo, na área de lazer e even-
tos. Conheça alguns dos 
principais pontos turísticos 
e históricos do município.

No século 19, os trilhos da extinta Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro, que ligavam 
Campinas a Araguari (MG), levavam loco-

motivas carregadas de café colhido em São Paulo. 
Hoje, a viagem de Maria-fumaça percorre os 24,5 km 
entre as cidades de Campinas e Jaguariúna, percurso 
que dura cerca de três horas e meia, em uma veloci-
dade média de 25 km/h.
São cerca de 30 mil viajantes por ano nos passeios 
que ocorrem apenas aos fins de semana. Cada viagem 
é feita por 12 vagões de passageiros, com capacidade 
para acomodar 46 pessoas em cada um.

marIa fumaça

Sua origem deu-se na divisão da sesmaria do coro-
nel Luís Antonio Souza e Bernardo Guedes Barreto. 
Em meados do século XIX, José Guedes de Souza, o 

Barão de Pirapitingüi e também tenente-coronel da Guar-
da Nacional assume a liderança da fazenda que recebera 
de herança paterna.
Ao fim do sistema escravista, a fazenda recebeu grande 
número de italianos para trabalhar na plantação do café. 
Durante a década de 1920, a movimentação na fazenda era 
intensa. Também aconteciam festas religiosas, pescarias e 
atividades esportivas e a fazenda recebia visitas constantes 
de amigos do casal, muitos deles envolvidos com o movi-
mento da Semana de Arte Moderna.

Inaugurado em 2009, este é o pri-
meiro cable park da América La-
tina. Sua principal atração é um 
moderno mecanismo formado por 
torres, cabos de aço e motor elétri-
co que substitui os barcos usados 
nas diferentes modalidades de es-
qui aquático ou wakeboard.

É a 1ª ponte ferroviária da antiga Companhia Mogiana 
de Estradas de Ferro, sobre o Rio Jaguari.  É um pa-
trimônio histórico que leva o nome de Pedro Abrucês, 
como homenagem ao ferroviário, vereador, diretor de 
obras, vice-prefeito.
Inaugurada em 1875, era conhecida como “Ponte da 
Santa Úrsula”. Seu uso ferroviário aconteceu até 15 de 
dezembro de 1945.  
Sua construção marca a chegada do trem que causa o 
nascimento de Jaguariúna. Já foi reformado várias ve-
zes e, agora, é conservado pela Prefeitura Municipal.

A Igreja Matriz de Santa Maria, também conhecida como 
Matriz Centenária, foi construída por ordem do Coronel 
Amâncio Bueno, que era proprietário de terras na região 
do que hoje conhecemos por Jaguariúna, como parte de 
um projeto de urbanização consciente e deliberado, resul-
tante do desmembramento de terras da Fazenda Florianó-
polis.
As obras de edificação começaram em 1889, sendo a con-
clusão datada de 1894, resultando em um templo no estilo 
gótico-bizantino. Ainda durante a construção, a Paróquia 
de Santa Maria foi devidamente oficializada em fevereiro 
de 1892.

fazEnda da barra

naga CablE 
park

pontE pEdro abruCês matrIz CEntEnárIa
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Exemplo de arquitetura contemporânea, o nome do tea-
tro municipal, Teatro Dona Zenaide, é uma homenagem 
à dona Clotide Fracchetta Chiavegato (conhecida como 
Dona Zenaide), falecida em 2003, aos 94 anos, em reco-
nhecimento ao seu trabalho em favor da grande comuni-
dade de Jaguariúna. O prédio, que abrigou durante anos 
o cinema da cidade, foi inaugurado em 2008. 
O projeto de reforma do prédio foi desenvolvido para 
atender todos os eventos culturais mais importantes de 
Jaguariúna. O espaço multiuso recebe artistas brasilei-
ros e internacionais em exposições, música, coral, dan-
ça, teatro e palestras.

No mercado desde 1991, o Botequim da Estação fi-
cou conhecido a partir de 1995 pela deliciosa Pica-
nha na Pedra e também por outras especialidades; 
sempre localizado aqui na antiga Estação da Maria 
Fumaça, hoje conhecida como Centro Cultural tor-
nando um ponto de parada para turistas e para po-
pulação de Jaguariúna.

O Parque, localizado entre o 
Parque Santa Maria e o cen-
tro da cidade, é voltado para o 
entretenimento e o lazer com 
uma excelente área verde pre-
servada. Possui dois lagos com 
patos, cisnes, grande varieda-
des de peixes, tartarugas, como 
também um casal de pavão, e 
galinhas de angola. 

O novo Portal Turístico 
do município, localiza-
do na rotatória de en-
trada da cidade, na ro-
dovia João Beira, marca 
a entrada do Circuito 
das Águas. Jaguariúna 
é a primeira cidade de 
entrada e não existia ne-
nhuma marcação, além 
do monumento da es-
trela ‘A Estrela da Mo-
giana’, ele ali perma-
nece juntamente com o 
novo letreiro.

Apropriado para o esporte e lazer, o Parque possui dois 
lagos, quiosques, playground, canchas de bocha e ma-
lha, espaço coberto para apresentações culturais e pi-
quenique. Recentemente o local recebeu uma fonte lu-
minosa e conjunto de pedalinhos.

tEatro munICIpal 
dona zEnaIdE

botEquIm

portal

parquE dos lagos

Bonita por natureza
8por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

parquE luIz barbosa 

Informações obtidas juntamente com a chefe de Divisão do Arquivo Histórico, 
Pós-Graduada em Gestão de Documentos Informação e Profissional na área de Acervos 
Bibliográficos e Fotográficos, Josi Rosana Panini.
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Jaguariúna e sua história 
Prefeito e ex-prefeitos contam suas trajetórias na cidade

Homenagem
12por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

REDAÇÃO

Nesses 66 anos de 
emancipação, Jaguariúna 
conta com oito personali-
dades que já estiveram à 
frente de sua administra-
ção, sendo eles Joaquim 

Pires Sobrinho, Adone 
Bonetti, Francisco Xavier 
Santiago, Pedro Silveira 
Martins Junior, já fale-
cidos, e Laércio Gothar-
do, Tarcísio Chiavegato, 

Maurício Hossri e o atual 
Gustavo Reis. Para co-
memorar, o prefeito e ex-
-prefeitos comentam sobre 
suas trajetórias e suas pai-
xões pelo município. 

Para o atual prefeito, Gustavo Reis, Jaguariúna significa parte de sua história de vida. “Significa 
também o meu porto seguro, da minha família. Significa local de transformação e da construção 
de um ideal que a gente pode ter uma cidade com qualidade de vida”, diz.

Nascido em Santos, Gustavo é jaguariunense de coração. Do que mais se orgulha, é de ter 
modificado a vida de muitas pessoas por meio de gestos e assinaturas, como por exemplo, a 
oportunidade de dar para uma gestante mais de 10 consultas de pré-natal e com isso zelar pela 
vida do seu filho. Reflexo disso, é que o município zerou a mortalidade infantil em 2010. 

Algo de que também se orgulha, é a possibilidade de gerar empregos atraindo novas empresas 
para a cidade e ajudar as pessoas a saírem do aluguel. Com isso, Gustavo define a cidade com a 

palavra ‘progresso’.
“São 66 anos de muita história, de muita luta, mas de muitas realizações. Jaguariúna atingiu um patamar de ex-

celência, uma das cidades com maior qualidade de vida do Brasil. Hoje temos uma cidade com uma excelência na 
Saúde, considerada a melhor da Região Metropolitana de Campinas (RMC), uma Educação que é considerada pelo 
IDEB a melhor da RMC e a Segurança é uma das melhores do Estado. É uma cidade bem cuidada, que cuida do meio 
ambiente, que tem uma Assistência Social forte. Além disso conta com a Escola das Artes que é destaque cultural no 
município”, finaliza.

Jaguariúna a cidade é onde o ex-prefeito Maurício 
Hossri casou, criou seus filhos e recebeu netos. “Ja-
guariúna é como se fosse parte de mim. Nasci, cres-
ci e morrerei nessa terra, bonita por natureza”, diz o 
ex-prefeito, que tem muito orgulho em ter vivido e 
contribuído na construção do município. 

“Fazer parte da história é uma honra, gratificante”, 
diz. Maurício foi professor, educador, diretor de es-
cola, vereador, presidente da Câmara dos Vereadores, 
vice-prefeito e prefeito da sua terra natal, além de ter 
participado do desenvolvimento administrativo da ci-
dade. Para ele, é satisfatório ter ajudado no trabalho 
social das pessoas menos favorecidas.

Raio X dos pRefeitos de JaguaRiúna

Galeria de Prefeitos

“mEu porto sEguro” satIsfação
Nome: Gustavo Reis
Mandatos: 2009 a 2012 – 2016 a 2020
Idade: 48 anos
Signo: Escorpião
Time: Santos

Cor: Azul
Hobbie: Futebol, jogar tênis e Beach Tennis
Lugar preferido em Jaguariúna: Fazenda da Bar-
ra e a vista da cidade na Colina do Castelo

Nome: Antônio Maurício Hossri
Mandatos: 1997 a 2000
Idade: 90
Signo: Virgem
Time: Ponte Preta
Cor: Preto e branco
Hobbie: Conversar com ami-
gos na Praça Matriz Centenária
Lugar preferido em Jaguariúna: Praça Cente-
nária e Parque dos Lagos

“É a cidade que eu amo e sonho em melhorar cada vez mais”
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Jaguariunense, empresário, apaixonado por futebol, crente em Deus, 
dono de uma fé inabalável, dedicado à sua família e ex-prefeito do mu-
nicípio, Tarcísio Cleto Chiavegato, tem muitos motivos para amar Ja-
guariúna. “Minhas raízes são italianas. Meus bisavós e avós vieram 
para Jaguariúna em 1887 para trabalhar na lavoura e foram muito bem 
recebidos. Então, aí começa a minha história”, conta.

Filho de Alfredo Chiavegato e Dona Zenaide, Tarcísio desde crian-
ça jogava futebol nos campinhos da cidade. Jogou na União Esportiva 

Jaguariunense, treinou no Juvenil do Guarani de Campinas e no Juvenil do 
Flamengo do Rio de Janeiro, no Esporte Clube Corinthians de Pedreira e joga até hoje nos 
campeonatos de veteranos da cidade.

Apaixonado pela natureza, beleza, rios, Maria Fumaça e pelo povo de Jaguariúna, Tarcísio 
tem uma gratidão especial pelos seus pais por terem nascido nesta terra. O que o faz gostar 
da cidade também, são seus amigos, o futebol, os botecos, a roda de viola, sua esposa Maria 
Helena, seus quatro filhos e dez netos.

Tarcísio iniciou sua trajetória profissional no Banco Federal de Crédito, hoje Baco Itaú 
S/A, em Pedreira. Depois, abriu o Cleto’s Bar, na Rua Cândido Bueno, de 1976 a 1990. Nisto, 
foi convidado para ser vice-presidente da União Esportiva de Jaguariunense e mais tarde assu-
miu a tesouraria do Jaguar Tênis Clube, onde mais tarde tornou-se presidente. 

Seu desejo sempre foi vencer em Jaguariúna e quando o Banco Bamerindus, onde foi ge-
rente por quatro anos, transferiu-o para Campinas, ele pediu demissão. “Essa é minha cidade, 
que abraçou meus pais e bisavós”, relembra o motivo da decisão.

Depois disso, em 1974, criou empresa Rotita Produtos Químicos Ltda, em funcionamento 
até hoje. Criou também a TC Imóveis em 1991 e a TC Seguros em 2009, ambos em funciona-
mento. Em 1981 foi fundador e primeiro presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Jaguariúna.

Em 1982 foi eleito vice-prefeito de Jaguariúna, mandato 1983 a 1988. Neste período foi 
nomeado secretário de Administração e Finanças e Coordenador do grupo para elaboração do 
Plano Diretor do município.

Em 1986 assumiu pela primeira vez a prefeitura de Jaguariúna, no período de 29-05-1986 
a 27-06-1986. Em 1988 foi eleito prefeito, mandato de 1989 a 1992. Mais tarde, mandatos de 
2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2013 a 2016, todos com o slogan “Nada resiste ao trabalho”.

O ex-prefeito, Laércio Go-
thardo, é jaguariunense de todo 
coração. Embora nascido em 
Campinas, toda sua trajetória de 
vida, tanto política como pesso-
al, é constituída em Jaguariúna. 

Laércio recorda que quando 
entrou na política, em 1972, o 
cargo de vereador não recebia 
remuneração. Antes de termi-
nar o segundo mandato no car-
go (1976 – 1982), foi convida-
do para ser candidato a prefeito. 
Laércio foi eleito prefeito de Ja-
guariúna por dois mandatos: de 
1983 a 1988 e de 1993 a 1996. 

“Eu acredito que desenvolvi 
um trabalho que me agradou e 
agrada até hoje”, diz o ex-prefeito. Entre os benefícios que proporcionou 
para a cidade, está a derrubada dos pontilhões da Fepasa, construção de 
casas e do Hospital Municipal Walter Ferrari.

A família de Laércio é italiana e seu avô, por volta de 1935, abriu a 
Padaria Gothardo, em funcionamento até os dias de hoje, que passou de 
geração para geração. Isto é um orgulho para ele.

raízEs “JaguarIúna é tudo!”
Nome: Tarcísio Cleto Chiavegato
Mandatos: 19-05-1986 a 26-06-1986 
– 1989 a 1992 – 2001 a 2004 – 2005 a 
2008 – 2013 a 2016
Idade: 80 anos
Signo: Aquário

Time: Palmeiras, Guarani e Flamengo 
do Rio de Janeiro
Cor: Azul e Amarelo
Hobbie: Futebol, música, boteco e praia
Lugar preferido em Jaguariúna: Todos 

Nome: Laércio José Gothardo
Mandatos: 1983 a 1988 – 1993 a 1996
Idade: 82 anos
Signo: Peixes
Time: Associação Atlética Ponte Preta
Cor: Branco
Hobbie: Palavras cruzadas
Lugar preferido em Jaguariúna: Padaria Gothardo

“Parabéns Jaguariúna pelos seus 66 anos. 
Um abraço e beijo no coração de todos”

Laércio acredita em um futuro 
grandioso para a cidade e considera 

isso devido à sua localização 
privilegiada e também pelas grandes 

indústrias no município.

Homenagem
13por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

No dia 28 de agosto teve a transmissão 
do evento Future Games Show (na mes-
ma semana em que ocorreu a Gamescom), 
com mais de 50 anúncios de jogos, um 
mais legal que o outro, desde jogos 
de terror até os de corrida.  

A transmissão começou 
anunciando que em outubro o 
jogo Die by the Blade chegará 
na plataforma Kickstarter (des-
tinada a financiamento coletivo 
para os mais variados tipos de 
projetos de criadores independentes) 
e será um jogo de luta de espadas, que com 
um único golpe você pode matar seu ad-
versário ou ser morto por ele. Die by the 
Blade chega em 2021 para as novas gera-
ções XSX, PS5 e PC. 

Para quem é fã de O Senhor dos Anéis, 
apresentaram um pouco mais sobre o 
novo jogo do universo: Gollum. Este 
jogo seguirá no formato Stealth (furtivo) 
e Parkour. Aqui teremos a briga interna 
entre Smeagle e Gollum influenciando o 
jogador a todo o momento a tomar deci-
sões, tendo que escolher ouvir um ou ou-
tro, de forma que cada escolha interferirá 
no rumo do jogo. As escolhas do Smea-
gle serão representadas pela cor verde, e, 
em vermelho, as do Gollum. The Lord of 
the Rings: Gollum chegará em 2021 
para XOne, XSX, PS4, PS5, Swi-
tch e PCs. 

Werewolf: The Apocalypse 
- Heart of the Forest é um 
jogo voltado para os amantes 
de RPG de mesa. Lobisomem: 
Apocalipse é do mesmo universo 
de Vampiro: A Máscara. O layout des-
te jogo é uma simulação de um RPG de 
mesa. O jogador controlará Maia Borodich 
e deverá fazer escolhas ao longo do jogo 
tendo como base as informações constan-
tes da ficha de atributos dela, que mostrará 
suas características como bravura, destre-

za, espiritualidade, dentre outros detalhes. 
O sistema de escolhas será limitado, tendo 
o jogador poucas opções. Werewolf: The 
Apocalypse – Heart of the Forest será um 

exclusivo de PC e chegará no quarto 
trimestre de 2020. 

Sherlock Homes Chapter 
One contará o primeiro e mais 
famoso caso deste incrível dete-
tive. Teremos um Sherlock mais 

jovem e, provavelmente, mais 
inexperiente. O jogo terá o forma-

to de mundo aberto, escolhas e será 
single player. Chegará em 2021 para PC, 
XSX, PS5, XOne e PS 4. 

Smalland lembra um pouco Grounded, 
mas em uma dinâmica muito mais com-
plexa. O jogo será em formato de mundo 
aberto cooperativo e os jogadores poderão 
construir equipamentos, casas, armadu-
ras e até domar alguns insetos e pequenos 
animais. Chegará em 2021 para PC, PS4, 
Switch e XOne. 

Hoje é o aniversário da cidade. Ao lon-
go desses 20 anos que moro aqui, pude 
acompanhar muitas mudanças positivas 
em sua evolução. Aqui existem pessoas de 
bem, o quê a torna um ótimo lugar pra se 
viver. 

A cidade me ensinou diversos va-
lores, que me moldaram e fizeram 

ser quem eu sou. Conheci pesso-
as que hoje não chamo de ami-
gos, e, sim, de irmãos. Jaguariú-
na tem tudo para ser uma grande 

cidade e continuar bela e segura. 
Estes são meus votos de parabéns 

pelos seus 66 anos. Obrigado por tan-
tas memórias incríveis e pelas que ainda 
virão.  

PSDB realiza convenção para 
homologar candidatura de 
Fred Chiavegato e Fábio Pina

Política

Candidatos tem o apoio do coordenador do partido na região, Bill Souza

Fred Chiavegato, Tarcísio Chiavegato e Fábio Pina

Neste sábado, 12, o 
PSDB lança a candidatura 
a prefeito de Fred Chiave-
gato, e de seu vice, Fábio 
Pina, com o apoio do De-
putado Federal Vanderlei 
Macris e do prefeito de 

Nova Odessa e coordena-
dor do partido na região, 
Bill Souza. O lançamento 
é realizado na Rua José Al-
ves Guedes, nº237, das 9h 
às 12h.

Fred é engenheiro, tem 

seis mandatos como verea-
dor em Jaguariúna onde já 
foi três vezes presidente da 
Câmara. Seu vice, Fábio, é 
advogado, foi três vezes ve-
reador e uma presidente da 
Câmara.

Na foto, Fred e Fábio 
estão com Tarcísio Chia-
vegato, pai de Fred. Tar-
císio é empresário, já foi 
vice-prefeito, secretário 
de Finanças e prefeito do 
município.

DIVULGAÇÃO

Future Games Show anuncia 
lançamentos para 2020 e 2021 

Siga meu canal “Navio Fantasma” 
no YouTube e na Twitch.

Cidade conectada
A cidade de Jaguariúna 

mais uma vez foi apontada 
como a cidade brasileira mais 
inteligente e conectada dentre 
as que possuem de 50 mil a 
100 mil habitantes, no ranking 
Connected Smart Cities 2020, 
da consultoria Urban Systems, 
divulgado nesta semana. A 
cidade também subiu sete po-
sições na classificação geral 
do levantamento, passando da 
24ª posição, em 2019, para a 
17ª do País, ficando à frente 
até de grandes capitais, como 
Salvador, Fortaleza e Goiânia. 
Ainda no ranking geral, Ja-
guariúna é a única cidade com 
menos de 100 mil habitantes a 
figurar entre os 20 municípios 
mais inteligentes e conectados 
do Brasil. Nada mal.

Candidatura
Evento realizado na noite 

de sábado, 05, na Red, oficia-
lizou a candidatura do prefei-
to Gustavo Reis, e de sua vice, 
Rita Bergamasco, ambos do 
MDB, à reeleição na disputa 
pelo Executivo municipal em 
novembro. Também foi con-
firmada a chapa de vereado-
res da coligação “Jaguariúna 
Avança” (MDB, Cidadania, 
DEM, Republicanos, PRTB, 
PDT, PSL, PL, PSB e PTC). 
Pela primeira vez na história, 
o evento foi realizado no for-
mato “drive-in”, em que os 
convidados permaneceram 
dentro dos carros.

Agora são 10
E por falar na candida-

tura de Gustavo Reis e Rita 
Bergamasco, a coligação aca-
ba de conquistar o apoio de 
mais um partido. O PTC, do 
pré-candidato a prefeito Du 
Corrêa, declarou apoio à co-
ligação “Jaguariúna Avança” 
na convenção realizada na 
quinta-feira, 10. Agora são 10 
partidos que apoiam a reelei-
ção do atual prefeito.

PSD
O PSD oficializou os no-

mes de Alberto Rizzoni e Él-
cio Hirano como candidatos a 
prefeito e vice em Jaguariúna. 
O partido também terá chapa 
completa de vereadores nas 
eleições de 15 de novembro. 
Alberto Rizzoni é formado em 
Biologia pela PUC-Campinas, 
pedagogo e fez pós-graduação 
em Gestão Pública pela Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas (Uncamp). Ele é professor 
e trabalha como diretor de es-
cola em Jaguariúna.  Já Élcio 
Hirano é médico pós graduado 
e professor da Unicamp. 

Tucanos
Neste sábado, o PSDB de 

Jaguariúna deve homologar a 
candidatura a prefeito do ve-
reador Fred Chiavegato, com 
Fábio Pina de vice. Fred é 
filho de Tarcísio Chiavegato, 
que foi quatro vezes prefeito 
da cidade. Fred foi vereador 
por seis mandatos consecuti-
vos sendo o mais votado em 
algumas ocasiões e Fábio 
Pina por três mandatos exer-
ceu o cargo de vereador sendo 
presidente da câmara.

Davi sem vice
Já o também vereador Davi 

Neto (PTB) lança sua candida-
tura a prefeito de Jaguariúna 
nesta segunda-feira, 14. Nos 
bastidores, o comentário é de 
que Davi está com muita difi-

culdade de conseguir um vice 
para sua chapa. A conferir.

Protocolo na eleição
O presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
apresentou nesta semana o 
plano de segurança sanitária 
para as eleições municipais de 
2020. O plano contou com a 
colaboração de uma consulto-
ria formada por especialistas 
da Fiocruz e dos hospitais Sí-
rio Libanês e Albert Einstein e 
inclui o protocolo a ser adota-
do pelas seções eleitorais e as 
recomendações para garantir 
a segurança de eleitores, me-
sários e demais colaboradores 
da Justiça Eleitoral, por conta 
da pandemia do Covid-19.

Máscaras
Não será permitido votar 

sem máscara. Já os mesários, 
além de máscara, também te-
rão de usar proteção facial (face 
shields), álcool gel e manter o 
distanciamento mínimo entre 
os demais membros da mesa. 
Eleitores e mesários com sin-
tomas ou diagnosticados com 
Covid-19 até 14 dias antes do 
pleito não devem comparecer 
nas seções eleitorais.

Posse no STF
O ministro Luiz Fux, do Su-

premo Tribunal Federal (STF), 
tomou posse na quinta-feira, 
10, como presidente da Corte 
por um mandato de dois anos, 
durante o qual desempenhará o 
papel de chefe do Poder Judi-
ciário. Ele substitui o ministro 
Dias Toffoli no comando do 
Supremo. A ministra Rosa We-
ber assumiu a vice-presidência. 
Em seu discurso de posse, Fux 
disse que o Poder Judiciário 
“não hesitará” em tomar de-
cisões que protejam minorias, 
liberdade de expressão e liber-
dade imprensa e preservem a 
democracia e o sistema repu-
blicano de governo.

 Bastidores do poder
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EDITAIS DE PROCLAMAS

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:

JUESTON DA SILVA BATISTA e CAMILA PEREI-
RA DE AZEVEDO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
auxiliar de produção, solteiro, nascido em IPUBI, PE, 
no dia 12 de maio de 1993, residente e domiciliado 
na Rua Santo Marmirolli, Nº 702, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de FRANCISCO 
MARIANO BATISTA e de LURDETE MARIA DA 
SILVA BATISTA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
operadora de caixa, solteira, nascida em PIRAPE-
MAS, MA, no dia 26 de fevereiro de 1997, residente 
e domiciliada na Rua Rita Villela de Andrade Lima, 
Nº 292, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de LUIS CARLOS MEIRELES DE AZEVEDO 
e de MIRIAM DOS REIS PEREIRA. 

WALLACE OLIVEIRA DIAS e MARIA RENATA 
MARCIANO DE LIMA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, serviços gerais, solteiro, nascido em SALVA-
DOR, BA, no dia 10 de abril de 1998, residente e do-
miciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 421, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
EMERSON GOLÇALVES DIAS e de ROSIVÂNIA 
VIEIRA OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, auxiliar de escritório, solteira, nascida em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 26 de agosto de 1999, residente e 
domiciliada na Rua Maria Munaretti Picelli, Nº 463, 
Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
RENATO DE LIMA e de HELENA MARCIANO 
DE LIMA. 

FLAVIANO DONATO DOS SANTOS e ADEILDA 
DE JESUS ANDRADE. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, serviços gerais aposentado, solteiro, nascido 
em IBIRAPITANGA, BA, no dia 13 de fevereiro de 
1958, residente e domiciliado na Estrada Judite dos 
Santos Pinto, Nº 421, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de RUFINO DONATO DOS 
SANTOS e de MARIA SÃO PEDRO DE JESUS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar aposentada, 
solteira, nascida em MARAÚ, BA, no dia 25 de ju-
nho de 1971, residente e domiciliada na Estrada Judi-
te dos Santos Pinto, Nº 421, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO BARBOSA 
ANDRADE e de FAUSTINA MARIA DE JESUS. 

EMERSON TERTO DE SOUSA e DEIZE DÉSIA 
DA SILVA ROCHA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
comerciário, solteiro, nascido em DIAMANTE, PB, 
no dia 28 de setembro de 2000, residente e domici-
liado na Rua Sérgio Andrieti, Nº 126, Recanto dos 
Lagos, JAGUARIÚNA, SP, filho de EXPEDITO 
TERTO SOUSA e de MARIA BEZERRA SOUSA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nas-
cida em MACEIÓ, AL, no dia 11 de dezembro de 
2000, residente e domiciliada na Rua Sérgio Andrieti, 
Nº 126, Recanto dos Lagos, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ANTONIO VIEIRA DA ROCHA e de EDILEIDE 
MARIA DA SILVA. 

RONNIE CLAYTON DA SILVA e PAULA 
HAIASHIDA DIOGO. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, vendedor autônomo, solteiro, nascido em CAM-
PINAS, SP, no dia 14 de março de 1978, residente e 
domiciliado na Rua José Elias Jorge, Nº 410, Jardim 
do Lago, CAMPINAS, SP, filho de JOÃO BATISTA 
DA SILVA e de JESVALDA ROSALINA DA SIL-
VA. Ela, de nacionalidade Brasileira, cirurgiã dentista, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 11 de 
julho de 1991, residente e domiciliada na Rua Manoel 
Queirós, Nº 60, São Pedro, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de CARLOS HENRIQUE DA SILVA DIOGO e de 
CLÁUDIA APARECIDA HAIASHIDA. 

FABIANO DONIZETI BIZZO e JOYCE CAMO-
LEZE PADOVANI. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
serviços gerais, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 05 de fevereiro de 1985, residente e do-
miciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 421, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ALDUINO BIZZO e de EVA MARIA ALVES BI-
ZZO. Ela, de nacionalidade Brasileira, operadora de 
produção, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no 
dia 18 de dezembro de 1987, residente e domiciliada 
na Rua Rosa de Saron, Nº s/n, Tanquinho Velho, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de CLAUDEMIR PADOVA-
NI e de CECILIA INES CAMOLEZE PADOVANI. 

RAFAEL RIBEIRO VÉRES e CARLA FERRETE 
VENTURINI. Ele, de nacionalidade Brasileira, tatu-
ador, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 
01 de julho de 1985, residente e domiciliado na Rua 
Granghelli, Nº 178, Parque Residencial Núcleo Ur-
bano Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ 
CARLOS VERES e de EDNA RIBEIRO DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, Fisioterapeuta, sol-
teira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 24 de 
janeiro de 1990, residente e domiciliada na Rua João 
Pires Germano, Nº 650, Jardim Mauá II, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de VALDEMIR VENTURINI e de 
MARCIA ANTONIETA FERRETE VENTURINI. 

MATEUS DA SILVA MENEZES e TAÍS APARECI-
DA ROSSI PINTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
ajudante de motorista, solteiro, nascido em CAMPI-
NAS, SP, no dia 24 de novembro de 1997, residente 
e domiciliado na Rua Osvaldo Tonini, Nº 554, Nova 
Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ HEN-
RIQUE MENEZES e de NEUSA APARECIDA DA 
SILVA MENEZES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
pedagoga, divorciada, nascida em AMPARO, SP, no 
dia 18 de julho de 1987, residente e domiciliada na 
Rua Osvaldo Tonini, Nº 554, Nova Jaguariúna, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO CARLOS PIN-
TO e de CLEIDE ROSSI PINTO. 

NELSON BAPTISTA LICURGO e SILVIA MU-
NHOZ. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços 
gerais, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 14 de junho de 1960, residente e domiciliado na 
Rua Júlia Bueno, Nº 688, centro, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOÃO BAPTISTA LICURGO e de ZAIRA 
GOMES LICURGO. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, industriária aposentada, divorciada, nascida 
em APUCARANA, PR, no dia 06 de dezembro de 
1970, residente e domiciliada na Rua Júlia Bueno, Nº 
688, centro, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO MU-
NHOZ e de EVA SILVA MUNHOZ. 

ALISSON DOS SANTOS PASSOS e ANA PAULA 
RIBEIRO. Ele, de nacionalidade Brasileira, confe-
rente, solteiro, nascido em ARAPIRACA, AL, no dia 
18 de dezembro de 1990, residente e domiciliado na 
Rua Machado de Souza, Nº 205, Vila Miguel Marti-
ni, JAGUARIÚNA, SP, filho de ALCEU MANOEL 
DOS PASSOS e de JOSEFA MARIA DOS SANTOS 
PASSOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, di-
vorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 05 
de fevereiro de 1988, residente e domiciliada na Rua 
Machado de Souza, Nº 205, Vila Miguel Martini, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO RIBEIRO e de 
ROSA MARIA ALVES DA SILVA RIBEIRO. 

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

JAGUARIÚNA, 10 de setembro de 2020.

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 JARDIM SÃO PEDRO 500M² .......................................................................................................R$ 230.000,00

• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• 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$ 160.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III 250M² ....................................................................................................R$ 135.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM, 

OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO .....................R$ 485.000,00

• CASA SÃO JOSÉ REFORMADA 2DORM(SUITE), B/S, COZINHA, SALA ..................................................R$ 220.000,00

• 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 03DORM(SUITE), + ÁREA COM CHURRASQUEIRA .......................................R$ 450.000,00                                                                                           

• 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$ 295.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 260.000,00 

 

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

Feliz 
Aniversário!

Neste sábado, 12, 
juntamente com a cidade, 
quem comemora mais 
um ano de vida é a Lívia 
Carvalho de Oliveira. Lívia 
faz 12 anos. 

Parabéns!!!
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