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Projeto Guri abre vagas remanescentes 

Jovem com leucemia tem rede 
de apoio nas redes sociais

Prefeitura de Pedreira 
deve adquirir gêneros 
alimentícios provenientes da 
Agricultura Familiar

Jaguariúna tem, pelo menos, sete nomes colocados como pré-candidatos
a prefeito nas eleições municipais deste ano. Veja quem são:

“Nunca vi como uma doen-
ça. Eu disse que não ia chamar 
de doença, desde o começo, 
eu chamo de propósito. Tem 
dia que é difícil, parece que 
não vou conseguir. A quimio 
é muito forte e tem exame que 

a minha mãe até segura minha 
mão”, conta a jaguariunense 
Thais Camargo, diagnosticada 
em novembro de 2019, com 
Leucemia Linfoide Aguda 
(LLA).  
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O Projeto Guri de Santo An-
tônio de Posse abre vagas rema-
nescentes para cursos gratuitos 

de música para crianças e ado-
lescentes na faixa etária entre 6 e 
18 anos incompletos. As inscri-

ções ocorrem de 27 de janeiro a 
28 de fevereiro de 2020.         
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JAGUARIÚNA TEM SETE
PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO

•ARTUR NOGUEIRA •HOLAMBRA •JAGUARIÚNA •PEDREIRA •SANTO ANTONIO DE POSSE Sábado, 18 de janeiro de 2020 - Edição 1708 - R$ 2,00
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DIVULGAÇÃO 

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

Jaguariúna
• Auxiliar de 
limpeza – 
temporário – 
com experiência;
• Auxiliar de 
manutenção 
predial – 
fundamental – 
com experiência;
• Caseiros – 
casal – com 
experiência e 

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

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

• Vaga de 
estágio - Masc e 
Fem - Cursando 
superior em 
Direito;
• Vendedor 
interno - Masc e 
Fem - Experiência 
na área + Estar 
cursando, ou 
formado em 
superior de 
Marketing;

Gustavo Reis
Prefeito de Jaguariúna
Partido: MDB
Idade: 48 anos

Du Corrêa
Advogado – foi candidato a 
prefeito em 2016
Partido: PTC
Idade: 53 anos

Fernando Silvério Husch Pereira
Empresário e ex-vereador e 
secretário de Turismo e Cultura.
Partido: PSDB
Idade: 49 anos

Tarcísio Chiavegato
Ex-prefeito de Jaguariúna 
Partido: PTB
Idade: 79 anos

Davi Neto
Vereador em Jaguariúna
Partido: PTB
Idade: 28 anos

Gabriel Tenan
Advogado - foi candidato a vereador 
em 2016 e secretário de Cultura.
Partido: PP
Idade: 45 anos

Alberto Rizzoni
Professor e diretor de ensino 
Partido: PSD
Idade: 59 anos
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Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

Demonstração inequívoca de fé a Deus, à 
Santa Igreja, o povo de Deus une-se para ce-
lebrar o glorioso mártir São Sebastião, numa 
Festa Centenária em sua 101ª edição. O sol-
dado romano convertido que preferiu morrer 
a não negar Jesus Cristo tornou-se o mila-
groso santo que intercede em benefício dos 
rebanhos, da agricultura, protegendo o povo 
contra as doenças, catástrofes, a fome e a 
guerra, desde os primórdios do Cristianismo. 
Enfrentam-se as adversidades, salva-se uma 
“Festa”. Pela Constituição Brasileira não só 
os Poderes Públicos, mas também os cida-
dãos são obrigados a manter o Patrimônio 
Histórico de uma cidade, tanto o Patrimônio 
Cultural Material feito de pedra, barro, areia, 
tijolo, quanto o Patrimônio Cultural Imate-
rial como as danças, as brincadeiras de roda, 
as cantigas, as receitas, as lendas, as memó-
rias, as festas religiosas e populares.... A Co-

missão Organizadora conclama a todos que 
mantenham esta tradição iniciada em 1919.   
Foi construída pelo testemunho fiel de um 
povo e de santos sacerdotes criando uma 
tradição que integra o Calendário Turístico 
de Jaguariúna.  Assim se fez este Patrimônio 
Cultural Imaterial.  Os párocos organizavam 
as cerimônias religiosas e alguns deles visi-
tavam, em companhia da comissão os sítios 
e fazendas, o comércio e as instituições ar-
recadando donativos e prendas para a reali-
zação da quermesse e do leilão no domingo 
mais próximo de 20 de janeiro, dia de São 
Sebastião. As senhoras das associações reli-
giosas temperavam e assavam leitoas, pernis 
e frangos em seus fornos a lenha. E neles 
assavam bolos e demais doces para a festa. 
Porções de leitoa assada, rifas dos assados e 
das saborosas tortas e vinhos não faltavam, 
nem a cerveja e o chopp. De todos aqueles 

fiéis que realizaram essa festa beneficente 
permanecem seus benfeitores descendentes.  
Assim como os netos e bisnetos dos fazen-
deiros e sitiantes, também do comércio que 
continuam honrando a devoção dos seus anti-
gos com a  doação de  bois, leitoas, cabritos, 
carneiros, porcos,  aves e prendas diversas. 
Os ruralistas doavam para o Leilão o melhor 
de suas criações.  Seu exemplo ensinado nas 
homilias dos padres foi sempre a eficiente 
evangelização que leva a Cristo Salvador.  
Nesta festa o largo da Igreja era ornamentado 
com bambuíras e bandeiras de papel colorido. 
Por entre elas desfilavam carros de bois e car-
roças carregados de lenha, sacos de arroz, fei-
jão, milho, produtos ofertados para o leilão. 
As ruas eram tomadas pelo povo em seus me-
lhores trajes e novos calçados. O Sacerdote 
benzia os produtos e os animais e aconteciam 
quermesse, tômbola (bingo) e o grande leilão. 

Os arrematadores até hoje, aglomeram-se dis-
putando os melhores garrotes em sucessivos 
lances que vão valorizando a prenda leiloada.  
À tardinha saia a longa procissão com Anjos, 
Coroinhas, Associações Religiosas e o artísti-
co andor de São Sebastião. Atrás vinha a ban-
da executando hinos festivos e religiosos. Na 
entrada chuvas de pétalas eram lançadas da 
torre, havia repique dos sinos, palmas e vivas, 
muitos rojões de vara. Após o ato religioso, 
a assembleia lotava as barracas que vendiam 
deliciosas iguarias. Foi sempre a maior fes-
ta da paróquia. Começou dia 17 e segue até 
dia 20. Observem sua programação. Como 
VOCÊ mantém este patrimônio cultural ima-
terial de Jaguariúna?

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

A violência psicológica entre namorados 
adolescentes é fator de risco chave para a apa-
rição de comportamentos mais graves, como 
agressão física ou relações sexuais forçadas

Quando ouvimos falar em violência entre 
um casal, pensamos em golpes, hematomas 
ou estupros, mas não são apenas esses tipos 
de comportamento de caráter físico ou se-
xual severo que caracterizam a maioria dos 
casos de maus-tratos em casais adolescentes, 
ao menos não no início do relacionamento. 
Em sua maioria, trata-se de comportamentos 
psicológicos mais sutis, como o controle do 
parceiro e tentativas de isolá-lo de sua família 
e de seus amigos, além de insultos e humi-
lhações.

Lesões e homicídios são a ponta do ice-
berg quando se trata de violência entre o ca-
sal. Quando se chega a esse ponto, o mais 
provável é que previamente tenham apareci-
do comportamentos violentos psicológicos. É 
por isso que uma das chaves para combater 
atos mais atrozes é justamente a prevenção 
dos maus-tratos psicológicos.

Isso nos leva a três conclusões:
Na população geral de casais adolescen-

tes, esse tipo de violência é a mais frequente.
Somente uma parte dessa população que 

tem um relacionamento doentio chega a con-
dutas mais graves e visibilizadas pela socie-
dade.

A violência física não aparece de forma 
repentina sem que coexista com outras for-
mas de agressão, especialmente de tipo psi-
cológico.

Estudos têm demonstrado que a violên-
cia psicológica entre casais de namorados 
adolescentes é um fator de risco chave para 
a aparição de comportamentos mais graves, 
como agredir fisicamente ou obrigar a manter 
relações sexuais.

O papel das redes sociais:
Os adolescentes cresceram com as novas 

tecnologias – e é inútil tentar fazer com que 
eles não as usem. O desafio, então, é promo-
ver o seu bom uso e fazer com que eles refli-
tam sobre as consequências de certos com-
portamentos, tanto online quanto off-line.

Não são as redes sociais que transformam 
as pessoas em controladoras ou assediado-
ras. Elas são apenas uma ferramenta fácil de 
usar para pessoas que já têm a necessidade de 
controlar o seu parceiro. Com isso, ela pode 
fiscalizar quando o parceiro está online no 
WhatsApp, controlar a publicação de fotos 
em redes sociais, acompanhar o que ele es-
creve nos comentários, etc.

E esse tipo de pessoa, controladora, costu-
ma apresentar certo perfil: é ciumenta, muitas 
vezes impulsiva e desconfiada em relação aos 
outros e a seu parceiro. Além disso, tende a 
ter uma imagem negativa de si mesma, apre-
senta baixa autoestima e teme a possibilidade 
do abandono e da ruptura do relacionamento.

“Ele me controla porque gosta de mim”
O mais preocupante nesses comportamen-

tos de controle não é a sua frequência e sim 
o modo como são percebidos. As condutas de 
controle podem ser normalizadas pelos ado-
lescentes e percebidas como sinal de amor e 
paixão.

São habituais comentários como: “Ele me 
liga o tempo todo porque se preocupa mui-
to comigo”; “ele é ciumento porque me ama 
muito”; “se ele não tiver ciúmes é porque não 
se importa”, etc.

A normalização chega a tal ponto que re-
ações explosivas e até mesmo agressivas mo-
tivadas por ciúme não são motivo de término, 
já que são vistas como reflexo da paixão que 
precisa existir entre o casal. Assim, crenças 
sobre o amor romântico também se conver-

tem em um fator de risco, já que associam 
positivamente a necessidade de coexistência 
entre a paixão, o ciúme e o conflito.

É importante sublinhar que essas condu-
tas e crenças tóxicas na adolescência se veri-
ficam tanto em meninos quanto em meninas.

Os meios de comunicação como modelo:
A tudo isso se acrescenta o fato de que 

os adolescentes absorvem certos modelos de 
relacionamento que veem nos meios de co-
municação e os tomam como referências a 
seguir. Os adolescentes são o público-alvo 
de alguns programas baseados na toxicidade 
e no conflito. Eles respiram esses modelos e 
mensagens todos os dias, na maioria das ve-
zes sem um adulto como referência ou algu-
ma iniciativa educacional que questione esses 
modelos doentios.

Os adolescentes assumem, portanto, es-
ses relacionamentos como formas “normais” 
e até “ideais” de como se relacionar – jus-
tamente em um momento da vida tão crítico 
quanto à criação de esquemas de relaciona-
mentos românticos. Esses esquemas moldam 
o que sentimos quando nos apaixonamos e a 
nossa capacidade de diferenciar um relacio-
namento saudável de um tóxico.

É importante que os adultos e a socieda-
de em geral deixem claro que os adolescen-
tes entram nesse período da vida com uma 
tendência incontrolável de exploração, em 
pleno despertar do desejo sexual, e são ainda 
imaturos e emocionalmente instáveis. E eles 
embarcam nesse caminho sem orientação, 
canalização e educação suficientes para en-
frentar e lidar com tantas situações em que 
se encontrarão neste complexo “campo de 
treinamento”.

Portanto, estamos diante de uma popula-
ção de grande vulnerabilidade devido às ca-
racterísticas que o próprio período evolutivo 

do adolescente implica. A boa notícia é que 
as neurociências nos mostram que a ado-
lescência também é caracterizada como um 
período evolutivo de grandes aprendizados e 
oportunidades de mudança devido à sua gran-
de neuroplasticidade no campo socioemocio-
nal e nas relações interpessoais.

Prevenção
Tudo isso aponta para a necessidade de 

prevenção desde o início da adolescência 
(ou mesmo antes), com o objetivo de edu-
car na promoção de um bom tratamento e 
de relacionamentos saudáveis em casal. 
Nessa missão, será importante dotar os ado-
lescentes das habilidades socioemocionais 
necessárias para enfrentar situações novas 
e complexas pelas quais eles provavelmente 
passarão.

É fundamental, por isso, trabalhar na 
conscientização e na regulação emocional, 
promover a empatia e o respeito pelos outros, 
incentivar comportamentos de apoio em re-
lação a seus pares, fazê-los refletir sobre as 
consequências de certos comportamentos 
e atitudes (físicos ou virtuais), além de aju-
dá-los a canalizar adequadamente a raiva, o 
tédio, a tristeza, a euforia e a frustração que 
elas experimentarão nessa montanha-russa 
que é a adolescência.
Por Alazne Aizpitarte Gorrotxategi*
*Doutora em Psicologia pela Universidade 
do País Basto
https://semprefamilia.com.br/comportamen-
to/como-prevenir-a-violencia-psicologica-e-
-sexual-em-casais-de-adolescentes/

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

Começou a festa de São Sebastião do velho Jaguary!

“Como prevenir a violência psicológica
e sexual em casais de adolescentes”

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), não existe 
uma definição exata para saúde mental. 
Há muitas diferenças culturais, julga-
mentos subjetivos e teorias relaciona-
das concorrentes afetam o modo como 
a “saúde mental” é definida.

Sabe-se que essa sanidade é de 
suma importância para a realização 
de todas as tarefas, ou melhor, de 
suma importância para a vida de to-
dos os indivíduos. Criar pensamentos 
negativos, extremistas ou possessi-
vos gera um desconforto pessoal e 
para terceiros.

Há sofrimentos que podem ser pre-
venidos. Dores que podem ser evitadas. 
Violências que podem ser impedidas, 
cuidadas ou reparadas. Exemplos que 

podem ser partilhados. Ensinamentos 
que podem ser difundidos em nome de 
povos mais saudáveis e mais bem re-
solvidos em termos emocionais.

O mundo pede, o mundo precisa e 
todo mundo que compõe a humanida-
de tem direito à saúde mental. Preci-
samos falar e ensinar os indivíduos a 
pensarem sobre as condições pessoais, 
sociais, materiais, culturais, subjetivas 
e objetivas nas quais vivem, nas quais 
se relacionam e nas quais reproduzem 
as suas existências.

Por isso, convidamos as pessoas 
para cuidarem de si e da saúde de to-
dos, contribuindo para um mundo com 
mais sentidos, mais harmonia e mais 
culturas saudáveis para as mentes, os 
corpos e as relações sociais de todos.

EDITORIAL
Todos os tipos de saúde
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Jaguariúna tem sete pré-candidatos a prefeito
Eleições 2020

Nas eleições municipais de 2020 são eleitos prefeitos e vereadores para todos os 5.570 municípios brasileiros

Tendência
O maior número de 

candidaturas a prefeito em 
Jaguariúna – na eleição 
anterior, foram registrados 
quatro nomes ao cargo má-
ximo do Executivo munici-
pal - é uma tendência que 
deve ser verificada na maior 
parte dos municípios brasi-
leiros, segundo avaliação de 
cientistas políticos e até de 
integrantes do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE).

Isso porque, a Emen-
da Constitucional nº 
97, de 04 de outubro de 
2017, acabou com a pos-
sibilidade de coligações 
nas campanhas propor-
cionais a partir das elei-
ções deste ano. 

Com o fim das coliga-
ções no pleito para verea-
dor, em 2020, os partidos 
são obrigados a rever suas 
estratégias eleitorais com 

vista a ampliar a quan-
tidade de votos. Como 
não é mais possível “pe-
gar carona” na votação 
de um candidato de ou-
tro partido, uma das tá-
ticas é o lançamento de 
candidaturas majoritárias 
(prefeito), que continuam 
podendo formalizar coli-
gações com outras legen-
das e são, naturalmente, 
“puxadoras de voto”.

Entenda o sistema 
político

Eleitores

O sistema políti-
co brasileiro é misto 
(proporcional e ma-
joritário). O sistema 
majoritário é aquele 
em que o candidato 
que obtiver maior 
número de votos é 
o eleito, o que ocor-
re com as candida-
turas a prefeito, go-
vernador, presidente 
e senador.

Já no proporcio-
nal, é analisado o 
número de cadeiras 
e a proporção dos 

votos (vereadores e 
deputados estaduais 
e federais). Nesse 
sistema, nem sem-
pre o mais votado é 
o eleito - depende 
de determinados ín-
dices e dos cálculos 
dos quocientes elei-
toral e partidário. O 
objetivo do sistema 
proporcional é ga-
rantir que as várias 
correntes ideológicas 
tenham voz e seja 
garantido o princípio 
democrático.

Para os eleitores, 
06 de maio é uma 
data muito impor-
tante: é o último dia 
para que regulari-
zem a sua situação 
junto à Justiça Elei-
toral para poderem 
votar em outubro. 
Assim, pessoas que 
perderam o recadas-
tramento biométri-

co e tiveram o título 
cancelado, não jus-
tificaram a ausência 
nas últimas eleições 
ou ainda desejem 
alterar o domicí-
lio eleitoral têm até 
esse dia para se di-
rigirem ao cartório 
eleitoral mais próxi-
mo a fim de resolver 
suas pendências.

Gustavo Reis (MDB), está 
em seu segundo mandato 
de prefeito e já colocou seu 
nome na disputa deste ano 
para tentar seguir à frente do 
Executivo municipal para o 
mandato 2021-2024.

O empresário e ex-vereador Fernando 
Silvério Husch Pereira (PSDB), tem 49 
anos, foi secretário de Turismo e Cultura e 
vereador na cidade. Ele enfrenta uma disputa 
interna no PSDB, com dois grupos pleiteando 
o comando do diretório. Nos bastidores, o 
comentário é de que, caso não consiga a 
legenda no ninho tucano, Fernando pode 
migrar para o DEM. 

Já Tarcísio Chiavegato (PTB), que foi prefeito 
de Jaguariúna por cinco mandatos, ainda 
surge perante a opinião pública como um 
possível pré-candidato a prefeito neste ano. 
No entanto, ele também encontra dificuldades 
dentro de seu partido, o PTB, o mesmo do 
vereador Davi Neto. Segundo os bastidores 
da política de Jaguariúna, Chiavegato se sente 
“traído” politicamente por Davi, por ter lançado 
sua pré-candidatura sem ter feito um debate 
interno com os filiados do partido.  
A disputa entre os dois gerou um desgaste 
interno no PTB, que ainda vai discutir o 
assunto. Como as legendas só podem 
lançar um candidato a prefeito, após a 
definição do postulante pelo PTB – o 
que só vai ocorrer oficialmente após as 
convenções partidárias -, serão portanto, 
seis concorrentes à principal cadeira do 
Executivo municipal de Jaguariúna.

Rizzoni (PSD), tem 59 
anos, é professor e dirigente 
educacional na rede 
estadual de ensino.

Davi Neto (PTB), é 
vereador em Jaguariúna 
e tem 28 anos de idade. 

O advogado, Gabriel 
Tenan (PP), tem 45 
anos, foi secretário de 
Cultura e candidato a 
vereador em 2016. 

Jaguariúna já tem 
pelo menos sete no-
mes colocados como 
pré-candidatos a pre-

feito nas eleições mu-
nicipais deste ano. Veja 
quem são: Gustavo Reis 
(MDB) que concorre à 

reeleição, Alberto Ri-
zzoni (PSD), Du Cor-
rêa (PTC), Davi Neto 
(PTB), Gabriel Tenan 

(PP), Fernando Husch 
Pereira (PSDB) e Tar-
císio Chiavegato (PTB). 
Para informar melhor o 

seu leitor, a Gazeta Re-
gional lança em breve 
uma série de entrevistas 
com todos os pré-can-

didatos a prefeito, com 
a análise de seu perfil, 
histórico e propostas 
para a cidade.

O também advogado,  
Du Corrêa (PTC), tem 53 anos 
e foi candidato a prefeito de 
Jaguariúna em 2016.



4 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2020 GAZETA REGIONAL

Holambra passa a ter 
vacinação em todas as 
unidades de saúde 

Ações

Todas as unidades de 
saúde de Holambra pas-
sam, a partir desta segun-
da-feira, 20, a contar com 
sala de vacinas. O trabalho 
de imunização é realizado 
em dias e horários especí-
ficos e tem como objetivo 
facilitar o acesso às doses. 

O serviço era, até ago-
ra, oferecido apenas na 
Policlínica Municipal e no 
Posto de Saúde da Família 
(PSF) Santa Margarida, no 
bairro Jardim das Tulipas. 
“Queremos garantir que 
os holambrenses sejam va-
cinados perto de casa, na 
unidade em que são aten-
didos normalmente”, ex-
plica o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias.

Segundo ele, são dispo-
nibilizadas nos PSFs as va-
cinas do Programa Nacio-
nal de Imunização – exceto 
a dose contra a tuberculose 
(BCG), que continua sen-
do oferecida somente na 
Policlínica Municipal às 
quartas-feiras, das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h. 
“O objetivo é otimizar o 
uso desta vacina, já que ela 
conta com 10 doses e tem 
validade de apenas seis ho-

A medida passa a valer a partir desta segunda-feira, 20

Prefeitura dedetiza ruas da 
cidade para evitar pragas

Prefeitura de Pedreira 
deve adquirir gêneros 
alimentícios provenientes da 
Agricultura Familiar

DIVULGAÇÃO

É de suma importância a apresentação da caderneta de vacinação no ato da imunização

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio do 
Departamento de Água 
e Esgoto (DAE), dede-
tiza ruas e avenidas da 
cidade. O trabalho tem 
o objetivo de prevenir 
pragas urbanas, como 
ratos e baratas.

As equipes inicia-
ram o trabalho no bairro 
Vargeão e nos próximos 
dias devem passar por 
todos os bairros da ci-
dade. O veneno foi apli-

cado nos poços de visita 
(rede de esgoto) que es-
tão no meio das vias.

O diretor do DAE, 
Luiz Pelegrini, explica 
que a dedetização é re-
alizada a cada seis me-
ses. “A última dedeti-
zação foi feita em julho 
do ano passado. Temos 
que reaplicar o veneno 
sempre duas vezes ao 
ano para evitar o apare-
cimento de ratos e ba-
ratas”.

A Prefeitura Muni-
cipal de Pedreira tor-
na público a Chamada 
Pública nº 02/2019, 
que trata da aquisição 
parcelada de gêneros 
alimentícios, prove-
nientes da Agricultu-
ra Familiar. Eles de-
vem ser destinados à 
Merenda Escolar, em 
atenção ao Programa 
Nacional de Alimenta-
ção Escolar do Muni-
cípio de Pedreira.

Os envelopes de Ha-
bilitação e Projeto de 
Venda são recebidos até 
às 9h da quarta-feira, 05 

de fevereiro. A Sessão 
Pública ocorre logo após 
este recebimento. 

O Edital, em inteiro 
teor, está à disposição 
dos interessados, de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 15h, no Setor de 
Protocolo, situado na 
Praça Epitácio Pessoa, 
nº 3, Centro, mediante o 
recolhimento de taxa no 
valor de R$ 12,40 (doze 
reais e quarenta centa-
vos), correspondente aos 
custos com cópias xero-
gráficas ou, pelo site do 
Município no link Lici-
tações, gratuitamente.

ras depois que o frasco é 
aberto”, diz.

Valmir ressalta ainda a 
importância da apresenta-

ção da caderneta de vaci-
nação no ato da imuniza-
ção, com a finalidade de 
mantê-la em dia. Durante 

o período de reforma, pa-
cientes do bairro Palmei-
ras estão sendo atendidos 
no PSF Imigrantes.

Confira os horários de atendimento para vacinação em cada unidade:

PSF Fundão
Quarta-feira, das 13h30 às 15h30
PSF Imigrantes
Terça-feira e sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30
PSF Santa Margarida
Segunda-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 15h
Quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 15h
Policlínica Municipal
Segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
Vacina BCG às quartas-feiras, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h
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“Nunca vi como uma 
doença. Eu disse que não 
ia chamar de doença, des-
de o começo, eu chamo 
de propósito. Tem dia que 
é difícil, parece que não 
vou conseguir. A quimio 
é muito forte e tem exame 
que a minha mãe até se-
gura minha mão”, conta a 
jaguariunense Thais Ca-
margo, diagnosticada em 
novembro de 2019, com 
Leucemia Linfoide Agu-
da (LLA).

A Thais foi três vezes 
ao hospital com uma dor-
zinha na lateral da bar-
riga, tomava remédio e 
era mandada para casa. 
No quarto dia, com a dor 
ainda persistente, sua mãe 
avisou que não iria tra-
balhar e levou a filha em 
uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do 
município. “Eu pedi para 
Deus que colocasse um 
médico que mostrasse o 
que a Thais tinha. Na mi-
nha cabeça era uma in-
fecção de urina”, conta a 
mãe, Luciana Camargo.

Após ultrassom, raio 
x, hemograma e demais 
exames, o médico disse 

que os resultados estavam 
muito alterados e pediu 
para refazê-los e com isso 
veio a confirmação de que 
as plaquetas estavam mui-
to baixas. “Estavam 38 
mil e o normal é 150 mil”.

Com isso, Thais foi 
encaminhada para o in-
ternamento e a médica do 
hospital, de acordo com a 
mãe, disse que pelos exa-
mes era leucemia, mas é 
necessário um exame es-
pecífico para confirmar. 
“Já bateu um desespero. 
Ela ficou internada quin-
ta, sexta, sábado e do-
mingo. Na segunda-feira 
conseguimos uma vaga 
no Hospital de Clínicas da 
Unicamp para fazer esse 
exame específico. Ela já 
ficou internada, na terça 
foi feita a biopsia e na 
quarta-feira saiu o confir-
mação da Leucemia Lin-
foide Aguda (LLA). Foi 
tudo bem rápido”.

Thais conta que no 
começo foi difícil. “Ba-
gunçou muito a cabeça 
pois eu tinha acabado de 
passar no vestibular para 
Psicologia no Centro Uni-
versitário de Jaguariúna 
(UniFaj). Era a semana 
que eu ia fazer a matricula 
e tive que internar”, conta. 

Jovem com leucemia tem rede de 
apoio nas redes sociais

Fé em Deus

DIVULGAÇÃO

O sonho de Thais é conhecer a cantora Isadora Pompeo. Ela tem show 
programado em Mogi Mirim e é sua esperança poder encontrá-la

SAMUEL OLIVEIRA

Thais Camargo foi diagnosticada com Leucemia Linfoide Aguda (LLA) e encara o momento como um propósito de Deus

“Somos evangélicos 
e eu creio que Deus tem 
um propósito. Desde o 
primeiro dia eu nunca per-
guntei o ‘por que?’ e sim 

o ‘pra que?’. Eu creio que 
vai ser para o testemunho 
dela, para ganhar muitas 
almas. Alguma coisa Deus 
tem. Muitas pessoas vão 

pensar que é ruim, mas eu 
creio que é para a honra e 
glória então estou muito 
em paz”, diz a mãe.

De acordo com ela, a 
rotina da Thais, de segun-
da a sexta-feira, é ir para o 
hospital da Unicamp. Ela 
recebe sangue, toma remé-
dios e faz quimioterapia.

Com a LLA, Thais não 
pode sair de casa devido 
a imunidade baixa, a ali-
mentação é regrada entre 
outras coisas. Ela precisa 
ser acompanhada ao ca-
minhar também, pois está 
muito fraca.

São 52 sessões de qui-
mioterapia, que foram 
iniciadas em novembro. 
Todos os dias ela recebe 
uma injeção por conta da 
imunidade. Tomava 30 
comprimidos no início e 
agora toma 12. 

Thais precisa do trans-
plante da medula. Nos 
próximos dias os irmãos 
tem o resultado de compa-
tibilidade e caso seja ne-
gativo os pais devem fazer 
o teste também. Thais tem 
19 anos, faz 20 em feve-
reiro e espera o resultado 
positivo da medula como 
presente. 

“Ela já fez quatro biop-
sias da medula e toda vez 

eu estou segurando a mão 
dela. É só Deus para dar 
força. E só temos a agra-
decer, pois Deus colocou 
muita gente no nosso ca-
minho para dar força”, 
conta Luciana.

Thais revela que sem-
pre escreveu textos sobre 
seus sentimentos, mas 
deixava guardado. Com a 
situação, ela resolveu pos-
tar seu Instagram sobre 
esse momento que tem vi-
vido e muitas pessoas co-
meçaram a chamá-la para 
contar suas histórias. “Eu 
posso pelo menos confor-
tar outras pessoas. Então 
eu escrevo”.

A mãe lembra que 
Thais teve síndrome do 
pânico e depressão. “Ela 
sempre achava que nin-
guém gostava dela e não 
adiantava falar. Agora ela 
vê o quanto é amada”.

Nesta semana, a canto-
ra Julia Vitória, de quem 
Thais é muito fã, man-
dou um recado de força 
para ela. “Não tem pala-
vras para agradecer. É um 
gesto. Uma mensagem 
simples com um amor tão 
grande, pois não conhece 
a pessoa, não tem vínculo, 
então só temos a agrade-
cer”, diz a mãe.



6 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2020 GAZETA REGIONAL

FATOS E FOTOS
Aumento do piso dos professores

Depois de 200 anos

Piso mínimo do frete

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro 
e, o ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub, 
anunciaram por meio de 
live (transmissão ao vivo) 
em rede social o aumento 
de 12,84% do piso sala-
rial previsto no Fundo de 

Manutenção e Desen-
volvimento da Educa-
ção Básica e de Valori-
zação dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). 
Segundo Weintraub, o 
reajuste anunciado é o 
maior aumento em reais 
desde 2009.

O Parque Nacio-
nal da Tijuca recebeu 
na quinta-feira, 16, 28 
jabutis-tinga, animais 
que não eram vistos no 
local há mais de 200 
anos. Importantes para 
a distribuição de semen-

tes, especialmente as 
grandes, os jabutis-tin-
ga são a terceira espé-
cie a ser reintroduzida 
no Parque desde 2010 
pelo projeto Refauna 
e são monitorados por 
pesquisadores.

A Agência Nacional 
de Transporte Terrestres 
(ANTT) publicou nesta 
quinta-feira, 16, no Di-
ário Oficial da União a 
resolução que atualiza a 
tabela com os valores do 
piso mínimo de frete para 

o transporte rodoviário de 
carga. Entre as mudanças 
nas regras, está a inclusão 
no cálculo do piso das di-
árias do caminhoneiro. A 
nova tabela entra em vi-
gor na próxima segunda-
-feira, 20.

Cuidados Pessoais

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Mês de janeiro, um 
novo ano se iniciando e 
com ele muitas expectati-
vas, planos e metas para 
alcançar no decorrer dos 
meses. Mas, não se pode 
esquecer que esse mês 
também traz uma cam-
panha, que é o Janeiro 
Branco, mês dedicado a 
promoção e prevenção da 
saúde mental.

 “Nós seres huma-
nos somos movidos por 
sentimentos e emoções, 
nossos comportamentos 
afetam direta e indire-
tamente o meio em que 
vivemos, por isso essa 
campanha vem para sen-
sibilizar e viabilizar os 
acessos. Quanto mais as 
mídias, instituições pú-
blicas e privadas ade-
rirem esse movimento, 
entendendo sua impor-
tância, incentivando seja 
em recursos financeiros, 
espaços sociais e inicia-
tivas socioculturais, es-
tarão valorizando o ser 
humano e suas demandas 
no contexto individual e 
também no coletivo”, ex-
plica a Psicóloga Clínica, 
Indira de Sousa, também 
pós graduanda em Psico-
logia Analítica: Ênfase 
em processos criativos e 
socioeducacionais.

“Precisamos preve-
nir o adoecimento emo-

Janeiro Branco: Saúde 
Mental e Autocuidado
O projeto faz do mês de janeiro um marco temporal estratégico para que todas 
as pessoas reflitam, debatam e planejem ações em prol da saúde mental 

cional. Se o psicológico 
não está saudável o cor-
po sente e transforma em 
doença, em sintomas fí-
sicos, torna-se psicosso-
mático”. A psicóloga dá 
como exemplo as crises 
de ansiedade, que são ge-
radas por questões psico-
lógicas, mas que causam 
sintomas físicos como 
dores ou aperto no peito, 
falta de ar, aumento da 
frequência cardíaca, tre-
mores etc.

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), nos últimos anos 
houve um aumento con-
siderável nos diagnós-
ticos em saúde mental, 
um índice alarmante que 
preocupa os profissionais 
da saúde. Por isso, In-
dira afirma ser de suma 
importância a busca por 
ajuda especializada.

Indira de Sousa atende na Rua 
Silvia Bueno, 594 A, no centro de 
Jaguariúna. Telefone para contato 
é o (19) 97408-0060

Neste mês de janeiro 
duas campanhas aconte-
cem simultaneamente nas 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS’s) de Jaguariúna. 
A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, realiza ações com 
os temas: Janeiro Branco e 
Janeiro Roxo.

O “Janeiro Branco” tem 
como objetivo promover a 

saúde mental e falar sobre a 
importância e cuidados que 
se deve ter com a mente. 
Em várias UBS’s são pro-
movidas rodas de conversa, 
palestras e consultas para 
os pacientes desabafarem, 
entre outras atividades.

Em parceria da Prefeitu-
ra com o Centro Universitá-
rio de Jaguariúna (Unifaj), 
a campanha também é lem-

brada no Parque dos Lagos, 
no domingo, 26, com di-
versas atividades. Durante 
toda a manhã a população 
é incentivada a fazer ativi-
dades físicas, caminhada e 
interagir em grupo.

Durante a campanha 
“Janeiro Roxo” de pre-
venção da Hanseníase 
também são realizadas 
palestras e é feito um tra-

balho de orientação sobre 
a doença diretamente com 
os pacientes. Hanseníase 
é uma doença infecciosa 
e contagiosa, que causa 
manchas esbranquiçadas 
ou avermelhadas na pele. 
A pele também pode apre-
sentar alteração da sensibi-
lidade. O paciente deixa de 
sentir calor, frio, dor e até 
mesmo o toque.

Secretaria de Saúde de Jaguariúna realiza 
campanhas ‘Janeiro Branco’ e ‘Janeiro Roxo’

 Ela explica que a psi-
coterapia proporciona a 
pessoa a entrar em conta-
to com os próprios con-
teúdos desconhecidos, a 
percorrer os caminhos e 
fazer pontes proporcio-
nando um autoconhe-
cimento transformador. 
“Pois no decorrer de nos-
sas vidas, nos deparamos 
com todos os tipos de si-
tuações e adversidades, 
experiências positivas e 
negativas e, por muitas 
vezes, vivenciamos so-
mente o lado externo. Es-
tamos mais ligados nas 
relações com os outros, 
do que com o que real-
mente nos afeta. Dificil-
mente internalizamos as 
questões cotidianas para 
compreender o que aqui-
lo representou para nós e 
a busca por explicações 
externas nos afastam de 
nós mesmos, nos priva de 
um contato mais profun-
do com o nosso mundo 
interno e também nos im-
possibilita de buscar um 
equilíbrio psicológico”.

Indira diz que é per-
ceptível o medo e a inse-
gurança de enfrentar as 
próprias emoções, vonta-
des e sentimentos, prin-
cipalmente lidar com as 
frustrações. “Somos se-
res em busca de uma to-
talidade, de um caminho 
que nos integre. Quando 
deixamos de olhar para 
nossas dores, nos anula-

mos, vivemos o que o ou-
tro espera de nós e isso 
pode trazer o adoecimen-
to. Entrar em contato com 
tudo o que somos nos as-
susta, mas é necessário. 
Só assim conseguimos 
nos olhar por completo, 
reconhecendo nossos er-
ros, nos reequilibrando e 
buscando o melhor que 
podemos ser, conhecen-
do nossas peculiaridades 
e se reajustando diante 
da vida, por isso a im-
portância em cuidar da 
nossa saúde mental, só 
podemos combater aqui-
lo que conhecemos”.

De acordo com ela, 
o Janeiro Branco visa o 
amor, a empatia e a hu-
manização. Indira deseja 
que nos tornemos mais 
receptíveis e solidários 
com a nossa dor e a do 
próximo, que possamos 
parar para refletir sobre 
nossos papéis perante 
a sociedade, pois a dor 
quando compartilhada, 
nos fortalece. Muitas do-
res podem ser evitadas 
se forem acolhidas, res-
peitando sempre a subje-
tividade de cada ser hu-
mano, sem menosprezar 
qualquer conteúdo apre-
sentado. “Que possamos 
contribuir para o desen-
volvimentos de políticas 
públicas mais eficazes 
nesse aspecto da saúde 
mental e a valorização da 
vida humana”, finaliza.
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fotoNo sábado, 11, foi realizada na Academia RSPORT, em Jaguariúna, a inauguração 
do espaço Áquila, único da cidade voltado para o Cross Training. Estiveram presentes 
esportistas de renome, food trucks e atletas amadores e profissionais do município.
Mais de 200 pessoas passaram pela academia e participaram de duas aulas de dança, 
uma palestra e WODs com a atleta profissional de CrossFit, Vivian Aiello e seu instrutor, o 
Coach Rodrigo Rocha.
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Holambra promove Show de Férias 
para a garotada a partir deste domingo

Programação de Férias

CULTURA
8

O Show de Férias é para todos os moradores

A edição está reformulada e as atividades 
acontecem nos bairro Imigrantes e Palmeiras

DIVULGAÇÃO

Parque dos Lagos recebe planetário 
itinerante neste fim de semana

Programa Consciência Brasileira da 
rádio Estrela FM lança segundo CD

A Secretaria de Tu-
rismo e Cultura (Setuc) 
da Prefeitura de Jagua-
riúna traz para a cidade 
o “Cine Universo”, um 
planetário itinerante cli-
matizado com capacida-
de para até 60 pessoas 
por sessão. O planetário 
fica instalado no Parque 
dos Lagos de sexta até 
domingo.

Neste sábado, 18, e no 
domingo, 19, as sessões 
acontecem em cinco 
horários diferentes: 9h, 
16h, 17h, 19h e 20h. A 
entrada é gratuita.

O “Cine Universo” 
faz uma viagem ao es-
paço, por meio de uma 
projeção digital em 360º 
que reproduz com fideli-
dade cada detalhe. Nesta 

O segundo CD do pro-
grama Consciência Brasi-
leira, da rádio Estrela 94,5 
FM, possui 26 músicas de 
diversos estilos. O lança-
mento de a obra intitulada 
Retratos do Brasil acontece 
em comemoração aos dois 
anos do programa que é 
apresentado pelo locutor Je-
fferson Ferreira.

Diferentemente do pri-
meiro CD que tinha apenas 
músicas de artistas da re-

gião, o segundo traz compo-
sições de artistas das cinco 
regiões do Brasil. “Graças 
à internet hoje o programa 
tem um alcance nacional. 
Por isso, a coletânea foi 
aberta para todo país. É um 
projeto bem diversificado”, 
explica o apresentador.

O álbum conta com 
a participação do rapper 
GOG de Brasília, artista 
que é um dos pioneiros 
do Hip Hop no Brasil e da 

banda de punk rock Ga-
rotos Podres. Além disso, 
o novo CD do programa 
Consciência Brasileira 
também teve parceria com 
o grupo Pernambuco Mun-
do Livre S/A e a banda 
gaúcha Ultramen que mes-
cla rock e reggae.

Para curtir o CD Retra-
tos do Brasil, basta entrar 
em contato com o Jefferson 
Ferreira pelo Instagram: @
pgconscienciabr.

A obra é intitulada Retratos do Brasil

DIVULGAÇÃO

O período de reces-
so escolar em Holambra 
conta com dois domingos 
de diversão para a garo-
tada. A nova edição do 
Show de Férias tem ati-
vidades gratuitas que são 
realizadas das 9h às 12h 
nos bairros Imigrantes e 
Palmeiras.

A festa começa nes-
te domingo, 19, na Pra-
ça dos Imigrantes, onde 
acontece semanalmente a 
Quinta-Feira de Sabores. 

A praça recebe brinque-
dos infláveis, piscina de 
bolinhas e cama elástica 
para agitar meninos e me-
ninas. Para a manhã ficar 
completa, são distribuí-
dos gratuitamente pipoca 
e algodão doce.

No domingo seguinte, 
dia 26, é a vez dos peque-
nos moradores do Pal-
meiras curtirem as brin-
cadeiras no barracão da 
comunidade. “Nem todo 
mundo tem a possibilida-

de de viajar neste período 
e nem sempre é fácil ar-
rumar uma distração para 
a criançada”, fala a dire-
tora municipal de Turis-
mo e Cultura, Alessandra 
Caratti. 

“Queremos que quem 
ficou por aqui neste verão 
possa aproveitar bastante. 
E, desta vez, descentrali-
zamos as atividades para 
que moradores de bairros 
mais afastados também 
possam participar”.

viagem, os visitantes vão 
poder apreciar o Sol, os 
planetas do sistema solar, 
meteoritos, cometas, es-
trelas e galáxias. 

Além disso, vão pas-
sar pelas fases da lua e 

descobrirem a influência 
desse satélite na Terra. 
O planetário também dá 
uma aula prática de como 
identificar constelações 
zodicais, pontos cardeais 
e o Cruzeiro do Sul. 

A entrada é gratuita

DIVULGAÇÃO

Projeto Guri abre vagas remanescentes

O Projeto Guri de 
Santo Antônio de Posse 
abre vagas remanescen-
tes para cursos gratuitos 
de música para crianças e 
adolescentes na faixa etá-
ria entre 6 e 18 anos in-
completos. As inscrições 
ocorrem de 27 de janeiro 
a 28 de fevereiro de 2020.

Para realizar a matrí-

cula é necessário com-
parecer diretamente no 
polo do projeto localiza-
do na Rua Santo Antônio, 
nº951 - centro, acompa-
nhado pelo responsável. 
É preciso estar portando 
a certidão de nascimento 
ou RG (original e cópia); 
comprovante de matrícu-
la escolar e/ou declaração 

de frequência escolar; RG 
do responsável (original e 
cópia) e comprovante de 
endereço para consulta.

Para fazer o curso não 
é preciso ter conhecimen-
to prévio de música, nem 
possuir instrumento ou 
realizar testes seletivos. 
Mais informações pelo 
número (19) 3896-3963.

Menores de idade precisam estar acompanhados do responsável no ato de inscrição

DIVULGAÇÃO

Acontece em Jaguariúna o 1º 
Workshop de interpretação 
para TV e Cinema

Drogão Popular e Jaguar 
Entulho. 

Sobre Márcio Augusto
É diretor de programas 

de TV e trabalha em tele-
visão desde 1994, onde 
começou como assistente 
de direção na novela “A 
viagem”, de Ivany Ribeiro, 
na Rede Globo. Começou 
no teatro como ator, autor 
e posteriormente como di-
retor, onde se especializou 
na direção de atores. 

Ajudou a implantar o 

programa Big Brother Bra-
sil e dirigiu as duas primei-
ras edições na Rede Globo. 
Participou na formação de 
atores conhecidos do públi-
co como Rômulo Estrela, 
Bruno Gagliasso, Thiago 
Lacerda, Sheron Menezes, 
Nivea Stellmann, Juliana 
Knust, José Loreto e outros.

Contatos: Afonso Cattani 
– (19) 99558-1904
Claudia Batschauer – (21) 
98318-1175

Começou no teatro como ator, autor e posteriormente como diretor, onde 
se especializou na direção de atores

DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez em 
Jaguariúna, está sendo pro-
movida a Oficina do Ator 
– Interpretação para TV 
e Cinema, com o diretor 
Márcio Augusto. São três 
dias de aprendizado com 
aulas práticas e teóricas 
reunindo alunos de Jagua-
riúna e região.

O curso acontece na 
sexta, sábado e domingo, 
dias 24, 25 e 26 de janeiro. 
Nos dias 24 e 25 as aulas 
são ministradas no Hotel 
Matiz. No dia 26 a dinâmi-
ca acontece ao ar livre.

Nestes dias é oferecido 
ao aluno preparação, gra-
vação de cenas, indicação 
para testes e certificação. 
As vagas são limitadas e 
podem ser feitas com os 
produtores.

Esse evento é uma pro-
moção de Claudia Bats-
chauer, da Oficina do Ator 
e de Afonso Cattani Pro-
duções. Conta com o pa-
trocínio do Hotel Matiz, 
Mc Donald’s Jaguariúna, 
Óticas Ipanema Jaguariú-
na, João&Maria, Farmácia 
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Novidade Esportiva

A academia está reformulada, com nova fachada e espaço interno

Academia RSPORT inaugura reforma e box Áquila

O sábado, 11, contou 
com uma série de atrações 
e personalidades na Aca-
demia RSPORT, localiza-
da no começo do Distrito 
Industrial de Jaguariúna. 
Para a inauguração do es-
paço Áquiila, único da ci-
dade voltado para o Cross 
Training, foram convida-
dos esportistas de reno-
me, food trucks e atletas 
amadores e profissionais 
do município.

Das 9h às 15h, as mais 
de 200 pessoas que pas-
saram pela academia pu-
deram participar de duas 
aulas de dança, uma pa-
lestra com Luís Flávio 
Buongermino, que atuou 
como preparador físico 
dos principais times bra-
sileiros, somando títulos 
no futebol brasileiro e 
também em clubes inter-
nacionais no Japão e na 
Coreia, além de WODs 
com a atleta profissional 
de CrossFit, Vivian Aiello 
e seu instrutor, o Coach 
Rodrigo Rocha.

A RSPORT está to-
talmente reformulada, 
com nova fachada e es-
paço interno repensado 
para promover ainda mais 

conforto para os alunos. 
Encabeçada por Richard 
Buongermino e Bruna 
Dias, a reforma a correu 
contra o tempo para estar 
pronta para o dia do even-
to, como conta Richard. 
“O nosso maior desafio, 
felizmente, foi o tempo. 
Corremos bastante, mo-
bilizamos várias equipes, 
fizemos nós também um 
grande esforço, mas tudo 
atendeu nossas expectati-
vas. Daqui para frente nós 
vamos continuar com o 
nosso bom trabalho, bus-
cando oferecer sempre o 
melhor para o resultado 
dos nossos alunos”.

Uma das responsáveis 
pela criação do Áquila, 
Daniele Bachega, revela 
que ver o espaço aberto e 
funcionando é a realiza-
ção de um sonho. “Sem-
pre sonhei em ter um box 
completo assim, tanto eu, 
como o pessoal que treina-
va comigo em outro espa-
ço que existia aqui na ci-
dade. Eu aceitei o desafio 
e a proposta do Richard 
e acabei somando o meu 
trabalho com uma coisa 
que eu amo fazer. Eu que-
ro que todos que venham 

O box é voltado para o Cross Training

se sintam em casa e come-
cem a treinar para que a 
gente retome a comunida-
de do esporte na cidade”. 

O Áquila arrancou elo-
gios inclusive de Vivian 

Aiello e Rodrigo Rocha, 
que comentaram sobre 
a qualidade da estrutu-
ra montada na RSPORT 
para o público jaguariu-
nense. “Eu e o Rodrigo 

estávamos comentando e, 
mesmo em São Paulo, de 
onde a gente vem, é difí-
cil encontrar um espaço 
assim, com essa qualida-
de e em um lugar tranqui-

Inscrições abertas para o Projeto 
Pró-Esporte em Pedreira

FELIPE ALVES EUGENIO

DIVULGAÇÃO

O projeto é mantido pela Prefeitura de Pedreira

A Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer 
de Pedreira está rece-
bendo as inscrições de 
alunos para o Projeto 
Pró-Esporte (Escolinhas 
Esportivas), mantido pela 
Prefeitura Municipal. O 
projeto oferece aulas de 
Judô, Capoeira, Vôlei, 
Handebol, May Thai, Fu-

tebol, Boxe, Basquete, 
Futebol de Salão, Moun-
tain Bike, Jiu Jitsu, Nata-
ção, Dama e Xadrez.   

O secretário de Espor-
tes, Valdir Carlos Volpa-
to, destaca que as aulas 
são gratuitas e os inte-
ressados devem efetuar 
sua pré-inscrição no site 
da Prefeitura de Pedrei-

ra (www.pedreira.sp.gov.
br). Os professores das 
escolinhas também po-
dem ser procurados no 
horário em que as aulas 
são ministradas. 

Você pode conferir to-
das as aulas, locais e ho-
rários do projeto no site 
gazetaregional.com.br. 
Confira.

lo como este. Este é um 
espaço que tem tudo para 
fazer com que o esporte 
seja cada vez mais reco-
nhecido e praticado”. 

Responsável pelos 
treinos no novo espaço, 
Edson Bárbaro, o Dinho, 
revela que a ideia é criar 
um ambiente no qual o es-
pírito de comunidade es-
teja presente. “As pessoas 
que vem para o box estão 
em busca dos mais varia-
dos objetivos, mas no fim 
todos se ajudam e formam 
um grupo de pessoas com 
interesses em comum. Po-
der proporcionar isso e 
ainda oferecer mais quali-
dade de vida é o objetivo 
de tudo isso”.

A RSPORT e o espaço 
Áquila são abertos todos 
os dias e as aulas de Cross 
Training do Áquila acon-
tecem em horários especí-
ficos ao longo da semana. 
Para quem deseja mais 
informações, basta entrar 
em contato pelas redes 
sociais do espaço (insta-
gram @rsportacademia) 
ou visitar o espaço, lo-
calizado na Praça Emílio 
Marconato, 791 - Chácara 
Primavera.
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Resultado Safisfatório

Merenda escolar servida 
em Jaguariúna é a 
melhor da RMC, aponta 
nova pesquisa 
Os resultados sobre o setor da Educação foram 
divulgados na semana de 06 a 11 de janeiro

10.276 alunos são beneficiados com a merenda escolar em Jaguariúna

A pesquisa do Índice 
de Satisfação dos Serviços 
Públicos (Indsat) referen-
te ao último trimestre de 
2019 – outubro, novem-
bro e dezembro –, aponta 
a merenda escolar servida 
nas escolas da rede muni-
cipal de Jaguariúna sendo 
a de melhor qualidade den-
tre as 15 maiores cidades 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC).

Conforme a consul-
ta feita pelo Indsat sobre 
os alimentos servidos aos 
alunos, Jaguariúna soma 
769 pontos, o que demons-
tra alto grau de satisfação 
entre os entrevistados. A 
metodologia aplicada tem 
como público-alvo pesso-
as com 16 anos ou mais e é 
feita a cada três meses.

De acordo com a secre-
tária municipal de Educa-
ção, Cristina Pinto Catão 
Bonini Hosikawa, 10.276 
alunos são beneficiados 
com a merenda escolar 
em Jaguariúna. Desse to-
tal, 6.078 são estudantes 

do Ensino Fundamental, 
1377 da Educação Infan-
til, 1004 dos Centros de 
Educação Infantil (CEIs) 
e ainda 1817 das escolas 
estaduais, que também 
recebem a merenda for-
necida pela Prefeitura. 
Dessa forma, Jaguariúna 
fecha 2019 liderando o 
ranking da educação na 
RMC, uma vez que foi 
apontada como a melhor 
neste segmento ao atingir 
750 pontos no quarto tri-
mestre de 2019, também 

obtendo Alto Grau de Sa-
tisfação. 

Na segunda e na ter-
ceira colocações estão as 
merendas servidas nas es-
colas de Itatiba (746 pon-
tos) e Indaiatuba (745). 
As 15 maiores cidades 
pesquisadas na RMC são 
Americana, Artur Noguei-
ra, Campinas, Cosmópolis, 
Hortolândia, Indaiatuba, 
Itatiba, Jaguariúna, Monte 
Mor, Nova Odessa, Paulí-
nia, Santa Bárbara, Suma-
ré, Valinhos e Vinhedo.

Com mais unidades, horário 
ampliado e novos serviços, 
saúde de Jaguariúna é avaliada 
como a melhor da RMC

A rede municipal de 
saúde em Jaguariúna 
é ampla e oferece um 
atendimento qualifi-
cado e com alto grau 
de satisfação atesta-
do pela população. É 
o que aponta a mais 
recente pesquisa feita 
pelo Índice de Satisfa-
ção dos Serviços Pú-
blicos (Indsat) referen-
te ao quarto e último 
trimestre de 2019 (me-
ses de outubro, novem-
bro e dezembro).

Com 653 pontos ob-
tidos (alto grau de sa-
tisfação) nas entrevis-
tas em domicílio feitas 
com a população, a 
Saúde em Jaguariúna 
lidera como a melhor 
entre as 15 maiores ci-
dades da Região Me-
tropolitana de Campi-
nas (RMC), aponta a 
pesquisa de campo do 
Indsat. A pontuação 
vai de um universo de 
350 pontos a 800 ou 
mais e é realizada a 
cada três meses.

O objetivo, con-
forme pesquisadores 
do Indsat, é avaliar o 
grau de satisfação dos 
usuários dos serviços 
públicos oferecidos 

pelas Prefeituras. Para 
a secretária de saúde 
do Município, Maria 
do Carmo de Olivei-
ra Pelisão, o resultado 
justifica as ações e ini-
ciativas implementa-
das desde 2017, o que 
inclui ainda o cons-
tante aperfeiçoamento 
profissional oferecido 
às equipes que cuidam 
do atendimento e os 
funcionários que lidam 
diretamente com o pú-
blico.

A estrutura da Se-
cretaria de Saúde, se-
gundo Maria do Car-
mo, é formada por 10 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s), das 
quais cinco entraram 
em funcionamento a 
partir de 2017, quando 
a atual gestão teve iní-
cio. “Colocamos para 
funcionar unidades de 
saúde nos bairros Cru-
zeiro do Sul, Zambon, 
Nova Jaguariúna, Fon-
tanella e Roseira de 
Cima”, além de termos 
implantado melhorias 
em vários outros seto-
res”, explica.

As melhorias, con-
forme a secretária, in-
cluem ainda a criação 

do Centro de Referên-
cia da Mulher, também 
conhecido como “Casa 
da Mulher” e consultó-
rios odontológicos nas 
UBS’s da Vila Miguel 
Martini e nos bairros 
Guedes e Fontanella. 
Além disso, as unida-
des de Saúde da Vila 
12 de Setembro, Jar-
dim Florianópolis e 
Cruzeiro do Sul tive-
ram seus horários de 
atendimento aos usuá-
rios ampliados.

“Antes, elas fecha-
vam no final da tarde, 
mas agora funcionam 
até as 20h, que é para 
facilitar o atendimento 
fora dos horários co-
merciais”, justifica a 
secretária. Outra ino-
vação foram os ser-
viços oferecidos pelo 
Posto de Atendimen-
to Médico Veterinário 
(PAMV), inaugurado 
pela Prefeitura em se-
tembro de 2018. Ali, 
mediante agendamento 
prévio, são realizadas 
inclusive castrações 
gratuitas em animais 
domésticos de quem 
não tem condições fi-
nanceiras de pagar um 
veterinário particular.

IVAIR OLIVEIRA
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

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

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

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

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

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

EMPREGOS

Em Jaguariúna

• Analista de Laboratório Jr -Conhecimento em análises 
microbiológicas e pesquisas. Ensino Técnico ou Superior em: 
Engenharia de Alimentos, Biologia ou áreas;

• Analista financeiro pleno – ensino superior completo em ciências 
contábeis ou áreas relacionadas – com experiência;

• Auxiliar de expedição – fundamental – com experiência;

• Auxiliar de limpeza – com experiência;

• Estagiário de logística – cursando na área;

• Gerente de loja – médio – com experiência;

• Impressor flexográfico – com experiência;

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

• Motorista de caminhão – CNH D – fundamental – com experiência;

• Operador de ponte rolante – médio – CNH A/B – com experiência;

• Pizzaiolo – com experiência;

• Recepcionista – médio – com experiência;

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

• Técnico em química – com ou sem experiência - conhecer ISO 9001 e 
14001;

• Técnico em enfermagem – com experiência;

• Técnico em refrigeração – com curso na área e experiência.

Em Pedreira

• Chapeiro - Fem - Experiência na área;

• Vendedor interno - Fem - Experiência em CTPS + Ensino médio 
completo;

• Auxiliar administrativo – Fem - Experiência em CTPS + Ensino 
médio completo + CNH AB;

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

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

• Vendedor de serviços - Masc e Fem - Experiência em CTPS + CNH 
AB + Ensino médio completo;

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

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

• Programador - Masc e Fem - Experiência em CTPS + Superior;

• Soldador Tig e Mig - Masc e Fem - Experiência em CTPS; 

• Caldeiro - Masc - Experiência em CTPS;

• Auxiliar de linha de produção – Masc;

Os interessados devem comparecer ao Posto de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) de cada cidade munidos do CPF, CTPS, currículo atualizado e 

comprovante de residência.

EDITAL


