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• Ajudante de carregamento – médio - com 
experiência;
• Ajudante eletricista de manutenção – médio ou 
técnico com NR 10 e 35 – com experiência;
• Assistente de recebimento fiscal – superior 
completo ou cursando – com experiência;
• Carreteiro – CNH E – com experiência;
• Gerente de padaria – médio – com experiência;
• Mecânico moleiro. com experiência.

Oportunidades de emprego 
em Jaguariúna

Obra de reforma e ampliação da UBS Palmeiras 
em Holambra entra em etapa final

Jaguariúna e cidades da região possuem 
vasta programação de Carnaval

É dada a largada na construção 
do Ecossistema de Inovação

Secretarias de Turismo, Obras 
e Meio Ambiente trabalham 
juntas em Pedreira

A Prefeitura de Jaguariúna 
começa a tirar do papel o pro-
jeto de construção do novo ter-
minal rodoviário, uma antiga 
reivindicação dos moradores 
da cidade. O novo terminal é 
construído na parte da frente do 
loteamento, à beira da Rodovia 
Governador Adhemar Pereira 
de Barros (SP-340)

As obras devem ser iniciadas 
ainda esse ano, com capacidade 
para 5 mil pessoas por dia. A 
atual rodoviária deve ser desati-
vada e o local será utilizado pela 
Secretaria de Turismo e Cultura 
para desenvolver novos projetos 
culturais no local, em integração 
com o Centro Cultural.
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Governo do Estado atende pedido de Jaguariúna e 
garante verba para a construção de nova rodoviária

O Governador 
João Doria assinou 
a liberação de 
recursos para o 
início da obra, 
da ordem de R$1 
milhão, atendendo 
a um pedido do 
prefeito

A programação de Carnaval 
teve início nesta sexta-feira, 21, 
em algumas cidades da região 

e, os próximos dias, devem ser 
agitados. As prefeituras muni-
cipais organizaram uma vasta 

programação para toda a famí-
lia, não perca.                    
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A Prefeitura de Pedreira por 
meio das secretarias municipais 
de Turismo, Obras e Vias Públi-
cas e de Meio Ambiente, traba-
lham em conjunto para melhorar 
as condições das calçadas locali-
zadas nas avenidas Antonio Se-

rafin Petean e Wanderlei José Vi-
centini. Segundo o secretário de 
Turismo, Rodolfo Firmino Ros-
setti, as equipes buscam liberar 
espaço, limpar e assim melhorar 
a passagem para os pedestres.
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A satisfação dos 
organizadores é a 
confraternização 
e alegria dos 
participantes

Entrega dos documentos ao 
Oficial de Registro de Imóveis 

da Comarca de Jaguariúna
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DIVULGAÇÃO

O novo terminal metropolitano tem a característica de retirar os ônibus intermunicipais do centro da cidade

IVAIR OLIVEIRA 

Conheça a programação de Jaguariúna, Holambra, Santo Antônio de Posse e Pedreira
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A festa carnavalesca moderna chega regada de desfi-
les e fantasias, seja nas escolas de samba, nos blocos de 
rua, na diversão entre amigos ou familiares, em diferentes 
dosagens de alegria e cores pelas ruas das cidades, nos sa-
lões ou espaços mais reservados. Em suas várias facetas, 
também se trata de uma festa que para uma parcela da 
população “passa em branco”, mas ainda assim se man-
tém como uma das mais populares do Brasil. Então, para 
os foliões que estão se preparando para curtir a festa e 
caprichar nas fantasias, é chegado o momento. 

Os municípios da região trazem várias opções gra-
tuitas de diversão, com uma chamada para a participa-
ção do público. Nas cidades da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) ou do Circuito das Águas, o folião 
encontra essas alternativas. Dois dos aspectos das festas 
carnavalescas no tocante a prevenção para o quais cha-
mamos a atenção é a necessidade de prevenção das do-

enças sexualmente transmissíveis, com responsabilidade 
na preservação da própria saúde e dos parceiros (as) e o 
alerta sobre os riscos no trânsito após o consumo de bebi-
da alcoólica, reforçando aqui a conhecida recomendação: 
“Se beber não dirija”.

As comemorações em todo o Brasil prometem ado-
tar tolerância zero aos foliões que cometerem assédio. As 
campanhas têm aumentado a fim de coibir a violência e a 
importunação contra mulheres e o público LGBT, com o 
objetivo de manter a paz durante a diversão.

Neste Carnaval, até o Uber pôs o bloco na rua com 
uma campanha, segundo a empresa, para “reforçar o res-
peito”. A ação reforça o Código de Conduta sobre ques-
tões sensíveis como segurança e respeito. 

Abra alas para tudo que há de bom, cuidem uns aos 
outros e divirtam-se. Carnaval é respeito e diversão, com 
sabedoria e moderação. E lembrem-se: NÃO É NÃO.

EDITORIAL

Carnaval com prevenção e respeito
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Tomaz de Aquino Pires*

Saudação aos corajosos italianos que dei-
xaram sua terra à procura de vida melhor 
na América... Um político italiano ques-
tionou-lhes a causa de deixar sua Pàtria. A 
voz coletiva respondeu: “Plantamos o trigo, 
mas não comemos o pão. Cultivamos as vi-
deiras, mas não bebemos o vinho. Criamos 
os animais, mas não comemos a carne. É 
uma Pátria a terra onde não se consegue vi-
ver do próprio trabalho?” Assim a 1ª leva de 
imigrantes para o Brasil deixou o Porto de 
Gênova no dia 03 de janeiro de 1874, às 13 
horas, a bordo do navio a vela “La Sofia”. 
Em seguida o Rivadávia, ambos de bandeira 
francesa. Desembarcaram no Brasil no dia 
21 de fevereiro. A Itália ainda não era uni-
ficada. Era dividida em reinos. Das 1.800 
comunas do Reino de Nápoles, por volta de 
1.500 comunas não eram ligadas por estra-
das. O povo não votava e não tinha repre-
sentantes que o defendiam. Só os “Signori” 
que tinham propriedades e classes abastadas 
votavam. Os colonos trabalhavam na terra 
como escravos. Eram explorados. “Il sos-
tentamento de um bracciante costa meno di 
quello di um asinu” Em muitos lugares não 
havia dinheiro, faziam suas trocas “in na-
tura” “em espécie”. Faltava comida. Mora-

vam em casa de pau-a-pique, algumas sem 
janela, em cavernas cavadas nas rochas, em 
construções rústicas, em cima de  cochei-
ras e de pocilgas. Faltava higiene. Consulta 
médica tinha preço proibitivo. A malária, a 
pelagra e a cólera dizimavam esta população 
sofrida.Nesta época estatísticas indicavam  
400.000 mortes por ano. O governo passou 
a estimular a imigração por uma questão de 
sobrevivência  das famílias. “Terre in Brasile 
per gli Italiani” “Venire a construire i vostri 
sogni com la famiglia” De 1870 a 1920, sete 
milhões de italianos deixaram sua pátria: 
Austrália, EUA, América do Sul. Viajavam 
nos porões de navios velhos. Havia mortes 
na viagem. Os cadáveres eram lançados ao 
mar. Havia naufrágios. Viagem perigosa.”-
Quaranta sei giorni di macchina e vapore”.  
Em 1850 com a Lei Eusébio de Queirós que 
proibia o tráfico negreiro, o Brasil tinha difi-
culdade de mão de obra especializada para a 
cuidar da cultura cafeeira. Em seguida com 
a luta  abolicionista o  país interessar-se-á 
por trazer levas de imigrantes italianos para 
cuidar da agricultura.Vieram para o Sudeste 
: Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. 
E para o Sul: R.G. do Sul, Santa Catarina e 
Paraná. A grande emigração italiana permi-

tiu o progresso do país, propiciou melhoria 
de condições aos que lá permaneceram, mais 
comida ...Pode-se dizer que Santa Cruz no 
Estado do Espírito Santo foi o berço da imi-
gração italiana. 386 famílias vindas do Nor-
te da Itália formaram a 1ª colônia chamada 
Nova Trento. Recomeçaram a vida no meio 
do mato, entre animais ferozes, faltava tudo! 
Mas era melhor que na Itália, pois chama-
vam seus compatriotas dizendo: “Venham o 
quanto antes. Os ares são melhores, a água é 
boa”. Chegaram com vontade férrea de ven-
cer. Criados na mais profunda dificuldade de 
sobrevivência eles souberam enfrentar a en-
xada à luz do sol e até nas noites de luar, cre-
ram na Providência Divina e na intercessão 
de Santo Antônio de Pádua, da “Vergine” do 
Santíssimo Rosario. Economizaram muito. 
Comeram muita polenta com “sardela” e 
almeirão do café. Triunfaram. Ajudaram a 
construir o progresso do Sudeste e do Sul do 
Brasil. Parabéns à Imigração Italiana em seu 
dia. Sigamos seu exemplo de trabalho e de 
planejamento.

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

“21 De  fevereiro”  
“Dia  do  Imigrante  Italiano”

Sandra R. Ribeiro*

Dentre as diversas formas de atuação no 
tratamento da dependência química, a psico-
logia proporciona a compreensão das causas 
subjetivas que levaram ao uso de drogas, au-
xilia no entendimento do caminho percorrido 
durante à vida do usuário, vai de encontro 
aos conflitos, as emoções e a forma de lidar 
com eles. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a dependência química é uma 
doença crônica, comportamental, fisiológica 
e cognitiva que ocorre com o uso repetido de 
determinadas substâncias. Essas substâncias 
comumente chamadas de drogas psicoativas, 
atuam no Sistema Nervoso Central e alteram 
a sua capacidade de pensar, sentir e até agir. 
Elas também causam desequilíbrio no orga-
nismo, alterando o metabolismo químico, o 
que causa dependência, e, para reverter esse 
quadro o usuário necessita de apoio profissio-
nal e das pessoas que estão à sua volta.

 Envolver-se num processo psicoterapêuti-
co significa dedicar um tempo a ouvir o pró-
prio coração, olhar com coragem e transpa-
rência para as forças e fraquezas de cada um, 
e quem sabe, encontrar novos caminhos. Nos 
dias atuais em que há excesso de informações 
e de exigências sociais a serem desempenha-
das, a psicologia é um convite para voltar-se 
à vida interna e a descoberta de novas po-
tencialidades. Através de uma escuta ativa e 
de exercícios de auto-observação, objetiva a 

revisão dos papéis sociais e o resgate de re-
lacionamentos feridos. Cada toxicômano é 
singular, para cada um a droga se manifesta 
de um jeito. As drogas aparecem denuncian-
do os problemas que temos hoje. Atualmente 
as drogas se tornaram banal, principalmente 
entre jovens e adolescentes. 

Freud fala que é impossível enfrentar a 
realidade sem nenhum mecanismo de fuga, e 
ele cita a embriagues, o jogo e outros vícios. A 
questão é deixar prevalecer a consciência, é co-
locar a cautela acima do prazer. Para ele a cura 
não ocorre só pela abstinência, porque não vai 
até a fonte de prazer. No momento em que a 
pessoa está se drogando, nada falta a ela, neste 
momento sai fora de si mesma, só seu corpo 
funciona, e o corpo é tomado de prazer por al-
guns momentos, porém, em seguida a angústia 
volta e, quanto maior a angústia, maior é o de-
sejo de voltar a consumir novamente. 

Para alguns psicanalistas não existe uma 
razão para a pessoa se drogar, alguns indiví-
duos se drogam para procurar amparo, outros 
para se detonar se afastando do que o sufoca. 
Às vezes o sujeito se apresenta ao profissio-
nal como um drogado e não como um sujei-
to, neste caso, já chegou no estágio em que a 
droga não é mais seu objeto de prazer e, sim, 
um objeto de necessidade. Neste momento 
muitas vezes a violência domina o sujeito por 
falta das drogas. Para algumas pessoas a re-

alidade é tão intolerável que não conseguem 
encarar a realidade em seu estado normal e 
outras conseguem manter um equilíbrio no 
estado em que estão a “seco”. Um psicóti-
co não consegue esse controle e parte para o 
mundo da fantasia.

 Existem diferentes linhas e abordagens 
que fundamentam o trabalho dos profissionais 
da psicologia. No entanto, a partir do momen-
to em que há desejo de modificar a realidade, 
frequentar um consultório de psicologia pode 
significar uma importante ação em busca de 
transformação. As sessões precisam ter uma 
regularidade e o indivíduo deve vincular-se 
ao profissional, encontrando internamente 
um comprometimento principalmente consi-
go mesmo. O processo não é simples, pode 
ser emocionalmente doloroso e normalmente 
é lento, pois a dependência também não se 
instala no sujeito em um único momento, ela 
é composta de muitas situações que precisam 
ser compreendidas e superadas para encontrar 
maior autonomia, segurança e liberdade.

Sugestão para leitura: Junk – William Bur-
roughs – Escritor Americano que conta sua 
experiência com heroína.

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

Segunda parte: Contribuição da 
psicologia nos casos de uso de “drogas”

Manoel Seixas*

ANTIGAMENTE 
ERA ASSIM...

- Dona Eugênia, a senhora sabe que o 
seu Juca, virou curador? A senhora precisa-
va ver gente que baixa lá. Vem de Ribeirão 
Preto e toda a região.

Nunca a pacata cidade de Jardinópolis 
esteve em tamanha evidência, graças aos 
dons clarividentes que emanavam dessa 
mística criatura.

E ali, naquele aconchegante e doce lar, 
sob o efeito de transe e fluidos positivos, ce-
nas dramáticas e emocionantes aconteciam. 
E cada um tinha uma estória amarga para 
contar.

Pai Juca, como carinhosamente era cha-
mado, ia aplainando arestas de vidas desajus-
tadas, aspergindo o bálsamo consolador sobre 
corações machucados, arrumava até casamen-
to para solteironas. Enfim era uma pessoa 
extremamente respeitada, cujos dons miracu-
losos não suscitavam em qualquer sombra de 
dúvida. Fama para ninguém botar defeito.

Dia 6 de agosto, grande festa do Bom 
Jesus da Lapa, a cidade de regurgita e toma 
um aspecto festivo com a vinda de romei-
ros de todos os quadrantes da Pátria. Nesse 
dia, a casa de pai Juca estava abarrotada de 
gente. Os doentes eram selecionados e co-
locados numa pequena sala, onde o arcaico 
assoalho denotava visível fragilidade.

E aí talvez, por desaprovação do mi-
lagroso Bom Jesus da Lapa, o imprevisto 
aconteceu: o apodrecido assoalho não su-
portou o excesso de peso e desmoronou, 
empurrando crianças e gente grande para as 
profundezas de um infecto porão.

Sabe quem estava lá? Ora, quem? Pai 
Juca! Ele teve duas costelas quebradas e a 
dentadura espatifada.

Depois de medicado na Santa Casa, o es-
pertalhão confessou na delegacia de polícia, 
que jamais teve presunção de ser curador, e 
que as coisas simplesmente aconteceram.

- Mas, como funcionava tão sensacional 
plano? Interroga-lhe o delegado.

- Ora seu doutor. Apenas um papo le-
gal, uma boa imaginação e mais nada. Eu 
me escondia embaixo do assoalho e minha 
mulher, muito vivaldina, especulava os coi-
tados, fazendo mil perguntas. Quando o in-
feliz adentrava no meu quarto de trabalho e 
orações, eu já sabia tudo de cor e salteado a 
estória de cada um em particular. 

Adivinhação coisa nenhuma, seu doutor. 
Vigarice e safadeza no duro. Pena que du-
rou pouco.

Manoel Seixas* 
é ferroviário aposentado e ex-vice-pre-

feito de Jaguariúna

O curador
por
excelência
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Estão em fase final das 
obras de reforma e am-
pliação da Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) do 
Palmeiras. A melhoria, em 
andamento desde o final 
do primeiro semestre de 
2019, é fruto de investi-
mento de cerca de R$260 
mil obtido junto ao Gover-
no do Estado. 

A intervenção inclui 
expansão de 86,73m² do 
antigo prédio, com mais 
dois consultórios e salas de 
vacinas, inalação, esterili-
zação e de administração. 

Também são construídos 
dois banheiros acessíveis. 
Na estrutura já existente 
estão previstos serviços 
de reforço estrutural e tra-
tamento de trincas, reade-
quação de ambientes, pin-
tura e manutenção elétrica 
e hidráulica. 

“Desde que assumimos, 
em 2013, todas as UBS’s 
passaram por melhorias e 
receberam equipamentos 
mais novos e modernos. 
Além disso, dobramos o 
número de postos, entre-
gando aos bairros as uni-

dades do Fundão, Tulipas 
e Imigrantes, tudo para 
melhorar a qualidade do 
atendimento e a vida dos 
moradores de Holambra”, 
conta o prefeito Fernando 
Fiori de Godoy. 

O diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marce-
lo Iglecias, ressalta ain-
da que esse ano todas as 
UBS’s de Holambra con-
tam com sala de vacinas. 
“Buscamos facilitar o 
acesso às doses levando a 
prevenção para mais perto 
da comunidade”, diz. 

Obra de reforma e ampliação da UBS 
Palmeiras em Holambra entra em etapa final

Concretizações

DIVULGAÇÃO 

A intervenção inclui expansão do prédio, reforço 
estrutural, manutenção elétrica e hidráulica, 
readequação de ambientes e pintura

A previsão de entrega das obras é até o final do primeiro semestre deste ano

Desde o fechamento 
para obras, pacientes assis-
tidos pela UBS Palmeiras 

estão sendo atendidos re-
gularmente na unidade do 
bairro Imigrantes. A previ-

são de entrega das obras é 
até o final do primeiro se-
mestre deste ano. 

Secretarias de Turismo, Obras e Meio 
Ambiente trabalham juntas em Pedreira

Santo Antônio de Posse realiza seminário de avaliação 
participativa da Atenção à Primeiríssima Infância

A Prefeitura de Pedrei-
ra por meio das secretarias 
municipais de Turismo, 
Obras e Vias Públicas e de 
Meio Ambiente, trabalham 
em conjunto para melhorar 
as condições das calçadas 
localizadas nas avenidas 
Antonio Serafin Petean e 
Wanderlei José Vicentini. 

Segundo o secretário de 
Turismo, Rodolfo Firmino 
Rossetti, as equipes bus-
cam liberar espaço, limpar 
e assim melhorar a passa-
gem para os pedestres.

“Quero agradecer ao 
prefeito Hamilton Bernar-
des por apoiar e nos ajudar 
em desenvolver mais este 

projeto que visa melhorar 
a qualidade de vida dos 
cidadãos”, diz. A Adminis-
tração Municipal mantém 
uma equipe fixa que realiza 
manutenção e limpeza em 
toda a extensão das aveni-
das que concentram os es-
tabelecimentos comerciais 
voltados para o Turismo.

Durante a segunda-fei-
ra, 17, a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Santo An-
tônio de Posse realizou o 
1º Seminário da Primeirís-
sima Infância para discu-
tir, monitorar e avaliar as 
ações para fortalecer po-
tenciais, corrigir fragilida-
des e adequar estratégias 
no trabalho de atenção às 
gestantes e crianças de 
zero a três anos. O even-

to aconteceu na Câmara 
Municipal de Vereadores e 
envolveu profissionais da 
saúde, educação e assis-
tência social do município. 

A metodologia ado-
tada para o programa é a 
da avaliação participativa, 
na qual os munícipes res-
pondem um questionário 
sobre assuntos que envol-
vem a primeiríssima infân-
cia e, em seguida, durante 

seminário de avaliação, os 
profissionais do municí-
pio analisam as informa-
ções levantadas. Ao final 
da avaliação, espera-se 
que todos os envolvidos 
no programa tenham um 
cenário detalhado sobre 
a situação da primeiríssi-
ma infância no município, 
consolidado em uma Li-
nha de Base da Atenção à 
Primeiríssima Infância. 

DIVULGAÇÃO 
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Atividade é uma parceria com o Governo do Estado e propõe qualificar o atendimento e 
o cuidado à criança de zero a três anos

É dada a largada na construção do 
Ecossistema de Inovação

guariúna, João Rodrigues. 
Uma das primeiras 

ações do projeto é levar a 
“educação empreendedo-
ra” para os alunos da rede 
municipal de ensino. Deve 
ser realizado uma capaci-
tação aos professores do 
ensino fundamental e mé-
dio para ser replicado nas 
escolas e ao final do se-
mestre apresentar os pro-
jetos desenvolvidos pelos 
alunos em uma Feira Prá-
tica. 

São impactadas dire-
tamente nas trilhas de co-
nhecimento, inicialmente, 

505 pessoas. “As trilhas 
compreendem mais de 
1400 horas de capacitação 
e mentoria. São em torno 
de 5.700 alunos no ensino 
fundamental I e II, 1700 
alunos do ensino médio e 
mais os alunos do Centro 
Universitário que partici-
pam, estes falamos direta-
mente. No entanto, toda a 
cidade é impactada pois é 
um ecossistema e este as-
sunto é algo do dia a dia 
das pessoas devido aos no-
vos produtos e serviços que 
são criados ou aperfeiçoa-
dos”, finaliza João. 

Na quarta-feira, 19, na 
Associação Comercial e 
Industrial (ACI) de Jagua-
riúna aconteceu o lança-
mento do Ecossistema de 
Inovação na presença do 
poder público, privado e 
instituições de ensino. Esse 
é um projeto desenvolvido 
pelo Sebrae, em parceria 
com a Escola de Negócios 
do Centro Universitário de 
Jaguariúna (UniFaj), com 
a ACI e com a Prefeitura 
Municipal. 

O Ecossistema de Ino-
vação é formado por uma 
rede de pessoas empreen-
dedoras e criativas interes-
sadas em propor soluções 
que gerem empregos e 
oportunidades. Com ele 
as pessoas tornam-se mais 
qualificadas, oferecem 
melhores produtos e servi-
ços e fortalecem a concep-
ção de cidade inteligente. 
“Este é um ambiente onde 
estão presentes empresas, 
empreendedores e agentes 
que podem atuar de forma 
harmônica e colaborativa”, 
diz o presidente ACI Ja-

O Ecossistema tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e a 
competitividade dos pequenos negócios em Jaguariúna

 IVAIR OLIVEIRA
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Projetos de escolas municipais de Jaguariúna 
são finalistas em competição nacional

Novidades

A competição é organizada pela Fundação 
Lemann, MIT Media Laboratorial e pela Rede 
Brasileira de Aprendizagem Criativa

Carro passa por cima de motocicleta em Jaguariúna

Policiais municipais 
e Bombeiros 
de Jaguariúna 
resgatam cachorro 
de um poço

LÍCIA MANGIAVACCHI 

Os projetos envolvendo tecnologia vem sendo incentivados em todas as escolas municipais desde 2017

De acordo com as in-
formações, um veículo 
passou por cima de uma 
motocicleta no início da 

tarde de terça-feira, 18. 
O acidente ocorreu na 
Rua José Alves Guedes 
com Minas Gerais.

A motociclista con-
seguiu escapar antes de 
ser atingida e foi so-
corrida com ferimentos 

leves. A Polícia Muni-
cipal de Jaguariúna fez 
o atendimento da ocor-
rência.

No bairro Vila Guedes, 
um vigilante ouviu um 
cão latindo na noite desta 
quarta-feira, 19, e acionou 
a Polícia Municipal que 
foi até o local, mas, não lo-
calizou o animalzinho. Os 
policiais pediram o apoio 
do Corpo de Bombeiros e 
após intensa busca, locali-
zaram o cachorro.

Ele estava em um poço 
abandonado de aproxima-
damente quatro metros de 
profundidade. Participa-
ram efetivamente da ocor-
rência os Políciais Muni-
cipais Insp. Bueno, Melo, 
José Carlos, Fante, Aníbal 
e o vigilante do condomí-
nio, Oliveira.

Enfim, a nova rodoviária!
Depois de anos de espera, Jaguariúna enfim 

ganha um novo terminal rodoviário. O prefeito 
Gustavo Reis (MDB) pediu e o governador 
João Doria (PSDB) atendeu à reivindicação 
e anunciou a liberação de R$1 milhão para 
viabilizar a execução do início da obra. O 
anúncio foi feito durante a visita de Doria a 
Jaguariúna, no sábado,  15, para a inauguração 
da Escola Municipal de Educação Infantil 
(EMEI) e Centro de Educação Infantil (CEI) 
“Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira”.

Abriu o cofre
Aliás, além da verba 

para a nova rodoviária, o 
governador liberou outros 
importantes recursos para 
Jaguariúna. Vai ter dinheiro 
para construção de duas no-
vas UBS, uma no Vargeão e 
outra no Santo Antônio do 
Jardim e, pelo menos, mais 
uma creche – no Florianó-
polis -, além de verba para 
a troca de parte do sistema 
de iluminação do município 
por luzes de LED.

Moral 1
Aliás, o prefeito Gustavo 

Reis mostrou que está com 
moral com o governador, um 
dos nomes fortes para a Pre-
sidência em 2022. Além da 
creche, Doria também inau-
gurou a primeira quadra de 
futebol society de grama sin-
tética de Jaguariúna, locali-
zada ao lado da nova unidade 
de educação infantil. Doria 
fez questão de postar tudo 
em suas redes sociais.

Moral 2
Não parou aí. Doria con-

vidou Gustavo Reis para 
um almoço no Palácio dos 
Bandeirantes, nesta sexta-
-feira, 21. Antes do almo-
ço, o prefeito de Jaguariúna 
participou de uma reunião 
com secretários estaduais.

Fred
O vereador Fred Chiave-

gato (PSDB) usou a tribuna 
da Câmara de Jaguariúna, 
na sessão desta semana, 
para rebater veementemen-
te “inverdades” divulgadas 
nas redes sociais contra seu 
pai, Tarcísio Chiavegato, 
que completou 80 anos nes-
ta semana. Fred chegou a se 
emocionar ao falar do pai.

É candidato
Na mesma sessão, Fred 

confirmou que será candida-
to a prefeito nas eleições de 
outubro. “Eu não serei vice 
de ninguém”, afirma. “Sou 
candidato e estou convidan-
do o Fábio Pina para ser o 
meu vice”, diz Fred, referin-
do-se ao aliado e ex-presi-
dente da Câmara, de família 
tradicional de Jaguariúna. 

Sobrou
Com a nova dupla de 

pré-candidatos do PSDB 

(Fred e Pina), quem ficou 
sem espaço no ninho tuca-
no foi Fernando Português 
que, se ainda quiser ser can-
didato a prefeito, precisa 
procurar outro partido.

Entrevista
Gabriel Tenan (PP) foi 

o terceiro entrevistado da 
série com os pré-candida-
tos a prefeito de Jaguariú-
na, publicada pela Gazeta 
Regional. O advogado e 
ex-secretário de Cultura fa-
lou sobre sua vida pessoal 
e suas propostas para a ci-
dade. Ele também reforçou 
contar com apoio de nomes 
de peso do partido para a 
pré-candidatura. “Estive 
em Brasília e recebi total 
apoio do Deputado Fede-
ral Fausto Pinato para ser 
pré-candidato a prefeito da 
cidade. O Progressistas em 
Jaguariúna entende que há 
grande possibilidade para 
a nossa vitória porque não 
existia candidato com expe-
riência e maturidade nesta 
eleição”, diz.

Outros nomes
A Gazeta Regional tam-

bém já ouviu o pré-candi-
dato do Partido Trabalhista 
Cristão (PTC), Du Corrêa, 
o primeiro a falar sobre 
suas propostas, além do re-
presentante do Partido da 
Social Democracia Brasi-
leira (PSDB), Fernandinho 
Português.

Bolsonaro
O presidente Jair Bolso-

naro mais uma vez causou 
polêmica. Nesta semana 
ele voltou a ofender uma 
jornalista da Folha de S. 
Paulo, que revelou esquema 
de disparos em massa via 
whatsapp durante as elei-
ções presidenciais. Na saída 
do Palácio do Planalto, com 
evidente conotação sexual, 
Bolsonaro disse: “Ela (a jor-
nalista) queria dar um furo a 
qualquer preço contra mim. 
Lá em 2018, ele já dizia que 
eles chegavam perguntando 
‘o Bolsonaro pagou para 
você divulgar informações 
por Whatsapp?”.

Reação
A reação no ambiente 

político foi enorme. No-
mes como o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM), e o governador 
João Doria criticaram a fala 
desrespeitosa de Bolsonaro. 
Até alguns aliados comen-
taram, de maneira reserva-
da, que o presidente passou 
dos limites.

 Bastidores do poder
Dois projetos desen-

volvidos em duas escolas 
municipais de Jaguariúna 
foram selecionados e es-
tão entre os 30 melhores 
na disputa do “Desafio 
Aprendizagem Criativa 
Brasil”. Jaguariúna é a 
primeira cidade a con-
correr com dois projetos 
diferentes desenvolvidos 
por duas escolas munici-
pais, desde a criação do 
desafio, em 2015.   

O projeto desenvolvido 
com os estudantes do 4º 
ano B, do ensino funda-
mental I da Escola Muni-
cipal Mario Bergamasco, 
leva o nome “Alimentando 
mentes criativas”. As aulas 
são dadas pela professora 
Luciene Mára de Lima e 
pela monitora Inaiara da 
Silva Santos, com o apoio 
dos gestores da unidade. 

Na Escola Municipal 
Sada Salomão Hossri, os 

alunos do 6º ano do ensino 
fundamental II participam 
do projeto “Reinventando 
a matemática no mundo 
da robótica”, desenvol-
vido pelos professores 
Luciene Mára de Lima e 
Luis Fernando Ridi, junto 
com a monitora da escola 
Inaiara da Silva Santos e 
também com o apoio dos 
gestores da unidade. 

Com este resultado, 
as escolas ganharam uma 

bolsa de estudos de um 
curso online. Agora, os 
estudantes podem apren-
der, por exemplo, progra-
mação de jogos, impres-
são 3D e robótica. 

“O objetivo do proje-
to desenvolvido nas duas 
escolas é desenvolver o 
raciocínio lógico, a cria-
tividade, conteúdos ma-
temáticos e linguagem de 
programação. Tudo isso 
é importante porque com 

esse aprendizado podem 
nascer futuros profissio-
nais da programação”, ex-
plica a professora Luciene.    

Na terça-feira, 25, 
acontece uma nova sele-
ção entre os 30 projetos 
que estão na fase final da 
competição. Os sete me-
lhores recebem R$10 mil 
para desenvolver o projeto 
e uma bolsa para fazer um 
curso em Massachusetts, 
nos EUA, em julho. 

ROBERTO TORRECILHAS
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Governo do Estado atende pedido de Jaguariúna e 
garante verba para a construção de nova rodoviária

Paula Partyka
paulapartka@gazetaregional.com.br 

A Prefeitura de Jagua-
riúna começa a tirar do 
papel o projeto de cons-
trução do novo terminal 
rodoviário, uma antiga 
reivindicação dos mora-
dores da cidade. Em visita 
a Jaguariúna, para a inau-
guração da Escola Muni-
cipal de Educação Infantil 
(EMEI) e Centro de Edu-
cação Infantil (CEI) “Dr. 
José Bonifácio Coutinho 
Nogueira”, o governador 
João Doria se comprome-
teu a viabilizar a execução 
do projeto, ao lado do pre-
feito Gustavo Reis. 

O novo terminal deve 
ser construído às margens 
da Rodovia Governador 
Adhemar Pereira de Bar-
ros (SP-340), no KM 133 
pista Sul, próximo à em-
presa Sky, atendendo aos 
usuários da cidade e ao 
transporte intermunicipal 
de passageiros. Com isso, 
é possível a integração das 
linhas municipais e rodo-
viárias com as linhas do 
sistema metropolitano. 

Segundo o secretário 

de Planejamento Urbano 
de Jaguariúna, Rômulo Vi-
gatto, o terreno da futura 
rodoviária é liberado sem 
custo para a Prefeitura, 
dentro do projeto de um 
loteamento industrial. O 
novo terminal é construído 
na parte da frente do lotea-
mento, à beira da rodovia. 
São 18,2 mil m² mais 5,5 
mil m² de área verde, to-
talizando 23,7 mil m² de 
área total. 

“Hoje a nossa atual 
rodoviária não comporta 
mais o fluxo de pessoas 
que utilizam esse servi-
ço e a construção de um 
novo terminal rodoviário, 
às margens da rodovia 
SP-340, próximo aos nos-
sos distritos industriais, 
facilitará muito a conexão 
com novas linhas e tere-
mos mais acessos a novas 
linhas e destinos, contri-
buindo com o desenvolvi-
mento da cidade”, afirma o 
secretário.  

A Prefeitura tem o es-
tudo preliminar do termi-
nal pronto, mas ainda falta 
fechar o projeto arquitetô-
nico e os projetos comple-
mentares. “A Secretaria de 

Planejamento Urbano já 
tem uma concepção arqui-
tetônica formada. O pro-
jeto arquitetônico já está 
quase concluído e, den-
tro de mais alguns meses, 
estará tudo pronto, junto 
com os projetos comple-
mentares”.  

Rômulo explica ainda 
que o conceito usado no 
projeto da obra é de ro-
doshopping, semelhante 
ao que já existe em outras 
cidades, como Campinas.  
Para ele, as empresas a 
serem instaladas no novo 
terminal pode ser mais um 
passo para o desenvolvi-
mento da cidade. “Serão 
18 mil metros quadrados 
de área, ou seja, além dos 
guichês e estacionamentos 
dos ônibus, haverá muito 
espaço para a instalação 
de lojas, lanchonetes, res-
taurantes, entre outras, ge-
rando novos empregos em 
nossa cidade”. 

De acordo com o secre-
tário, se tudo correr bem, 
as obras do novo termi-
nal rodoviário devem ser 
iniciadas ainda esse ano, 
com capacidade para 5 mil 
pessoas por dia. A atual ro-

DIVULGAÇÃO

O novo terminal metropolitano tem a característica de retirar os ônibus intermunicipais do centro da cidade

doviária deve ser desativa-
da e o local será utilizado 
pela Secretaria de Turismo 
e Cultura para desenvolver 
novos projetos culturais no 
local, em integração com o 
Centro Cultural.  

 
Outros investimentos 

A cidade também deve 
ganhar uma nova creche 
neste ano, com capacida-
de para atender até 150 
crianças. Atendendo à so-
licitação da Prefeitura, o 
governo do Estado de São 
Paulo anunciou a liberação 
de recursos para a obra, 
que vai atender crianças 
dos bairros Florianópolis e 
Primavera.  

O governador João Do-

ria foi quem antecipou a 
novidade durante sua visi-
ta à cidade. A Prefeitura de 
Jaguariúna cede o terreno 
para a obra, que tem licita-
ção e execução feitas pelo 
governo do Estado.  

Além disso, Jaguariúna 
pode contar em breve com 
mais duas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS’s) que 
devem ser construídas nas 
regiões do Santo Antônio 
do Jardim e Vargeão. Os re-
cursos liberados pelo Esta-
do são de R$ 700 mil – R$ 
350 mil cada UBSs, segun-
do o secretário de Governo, 
Valdir Parisi. Com a libe-
ração da verba, o próximo 
passo é iniciar o processo 
de licitação para a obra.  

Também é investido 
R$163 mil para substi-
tuição do sistema de ilu-
minação da cidade, com 
lâmpadas de LED, mais 
eficientes e que reduzem 
o consumo de energia. 
A maior parte do recur-
so, R$ 108 mil, vem do 
governo do Estado e foi 
mais um item do pacote 
de investimentos anun-
ciado pelo governador 
João Doria.  

A verba total éaplicada 
para a substituição de 119 
luminárias nessa primeira 
etapa, atendendo a ilumi-
nação nas vias: Avenida 
Pacifico Moneda, Praça 
Emílio Marconato e Estra-
da Judite dos Santos Pinto. 

O Governador João Doria assinou a liberação de 
recursos para o início da obra, da ordem de R$1 
milhão, atendendo a um pedido do prefeito

Jaguariúna em Foco
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Coluna de moda

suas curvas. A dica é man-
ter a cintura marcada, as-
sim terá harmonia em todo 
o corpo.

Para valorizar sua si-
lhueta, escolha peças com 
pences para destacar suas 
curvas. Vale também ade-
rir jaquetas ou casacos que 
tenham cintos e, falando 
neles, eles podem ser seu 
aliado na hora de se vestir: 
lisos, com texturas, grossos 
ou finos, eles valorizam o 
que você tem de mais boni-
to que é a cintura.

Uma ótima opção para 
esse biótipo é alongar as 
pernas, pois deixa a silhue-
ta bonita e superelegante. 
Aposte em calças flare, pois 
equilibram as proporções 
da silhueta. Lembrando que 
esse tipo de calça é ideal 
para todo tipo de corpo. 

Calças tipo clochard 
(que amarram na cintura) 
também são bem-vindas, 
pois ajudam a valorizar a 

cintura. Opte pelas opções 
com o corte mais reto e evi-
te as com corte afunilado. 

Agora sobre o blazer, a 
dica para escolher o mo-
delo perfeito é apostar, em 
peças com as lapelas no ta-
manho médio para que seu 
tronco fique na proporção 
exata ao restante do corpo, 
uma dica legal é optar por 
peças acinturadas que dão 
forma a esse biótipo.

Abaixo algumas apos-
tas e algumas dicas do que 
evitar.

Algumas apostas:
- Aposte em produções 

monocromáticas (tudo na 
mesma cor) elas são super 
estilosas e ficam muito bem 
nesse tipo de corpo, pois 
alongam a silhueta, deixan-
do-a elegante e mantém o 
foco nas curvas.;

- Faixas e cintos, pois 
ajudam a definir suas for-
mas de um modo suave, 

Tipo físico ampulheta: O 
que evitar? O que usar? Annynha Castro 

@annynhacastroo 
@annynhacastrooficial 
@novodenovobrechobazar

Coluna Mente aberta

Meu ciúme é saudável 
ou patológico?

“Ciúme de você, ciúme de você
Se você me diz que vai sair sozinha
Eu não deixo você ir
Entenda que o meu coração
Tem amor demais, meu bem, e essa é a razão
Do meu ciúme, ciúme de você” 

Patricia Furlan Carriel é psicologa e psicanalista. Atua há 10 anos na área. 
Idealizadora do Programa de Emagrecimento Sustentável.
Centro de Psicologia Intuitá
Rua Darcy de Campos Souza, 166. Sala 12. Ipê Office.
Contato: 99864-4659
E-mail: patricia@centrodepsicologia.com.br

Nada melhor do que 
começar a nossa conversa, 
no MENTE ABERTA, so-
bre o tema “ciúme”, com 
o trecho da música de Ro-
berto Carlos: “Entenda 
que o meu coração tem 
amor demais, meu bem, e 
essa é a razão do meu ci-
úme”.

Quem ama sente ciú-
me? Esta é uma pergunta 
inquietante para os ca-
sais. O ciúme é utilizado 
como termômetro para os 
paqueras, namorados e 
casados. Vamos combinar 
que é gostoso saber que o 
nosso parceiro (a), sente 
ciúme, não é mesmo? Até 
que ponto?

Sigmund Freud foi o 
primeiro médico e psica-
nalista a começar a estudar 
o amor, por meio da obser-
vação de seus pacientes. 
Ele definiu o ciúme como 
“o medo que nós temos de 
perder a pessoa ou o ob-
jeto que prezamos”. Para 
Freud, o que preocupa são 
os extremos: a ausência 
pode apontar um problema 
e a intensidade revelar uma 
patologia. 

Portanto, o ciúme pode 
ser classificado como sau-
dável ou patológico. Uma 
curiosidade é que, no idio-
ma espanhol, não existe a 
palavra “ciumento”, mas 
sim “zelozo“, alguém que 
tem zelo. Então, para uma 
melhor compreensão, va-

mos entender o ciúme 
saudável como o zelo e, o 
ciúme patológico, quando 
foge do controle da pes-
soa e ela cria uma situação 
que não é real.

É comum que o ciu-
mento saiba que a situa-
ção que ele vê não é bem 
assim. É como se na hora 
ele tivesse certeza de que 
aquela situação é real, 
mas, depois que passa, ele 
cai em si e percebe que 
exagerou. 

Vale lembrar que o 
ciumento tem um grande 
sofrimento causado pelos 
pensamentos perturba-
dores, que são intrusivos 
e obsessivos e, com isso, 
sente a necessidade de ex-
ternar os seus sentimen-
tos.  Como imagina sofrer 
uma “ameaça”, o ciumen-
to, em vez de só verbalizar 
o que está sentindo, acaba 
atacando seu parceiro com 
palavras, podendo chegar 
à agressão física. 

Do ponto de vista psi-
canalítico, o ciumento pa-
tológico não se preocupa 
com o amor, nem com o 
afeto, nem com o parcei-
ro e nem consigo próprio. 
Está preocupado em não 
ser traído. Seu foco é o 
controle, seja do parcei-
ro ou do meio externo. 
Então, configura-se um 
relacionamento abusivo e 
cria-se uma dependência 
emocional.

O dependente emocio-
nal é aquele que depende 
do outro para ser feliz e, 
como sabemos, quando 
isso acontece, ele está 
assinando o atestado da 
infelicidade. Só podemos 
amar o outro se amamos a 
nós próprios e só podemos 
encontrar a felicidade no 
relacionamento após nos 
relacionarmos bem consi-
go próprios.

Quando chega a ser pa-
tológico, o ciúme deve ser 
tratado com ajuda psico-
lógica para que a pessoa 
possa ter uma vida mais 
feliz e um relacionamento 
saudável. A psicoterapia 
pode ajudar o indivíduo 
a retomar o autocontrole 
e pontos como amor pró-
prio, confiança e autoesti-
ma são trabalhados.

Enquanto não percebe-
mos essas questões, faze-
mos escolhas eradas. Por 
isso é importante conhecer 
a si mesmo para quebrar 
paradigmas e fazer novas 
construções. É importante 
não termos vergonha das 
nossas fragilidades, por-
que é só aceitando e reco-
nhecendo que “eu posso” 
trabalhar isso em mim. 

Caso esta conversa te-
nha despertado algumas 
questões e você queria 
compartilhar comigo a sua 
experiência, me escreva!

Um abraço carinhoso,
Patricia

(Roberto Carlos)

além de deixar o look mais 
fashionista;

- Cintura alta ou marca-
da, pois marcam a região 
do abdômen e deixam a si-
lhueta mais chic;

- Tecidos fluidos, pois 
acentuam as curvas e a cintu-
ra, favorecendo esse biótipo;

Pode se evitar:
- Calças amplas ou afu-

niladas, pois aumentam a 
área do quadril;

- Peças estruturadas, 
pois deixam a linha do ab-
dômen sem cintura;

- Peças muito largas, pois 
desvaloriza esse biótipo;

Perante essas dicas va-
liosas é bom lembrar que 
o importante é você desco-
brir e conhecer o que mais 
gostaria de valorizar em si 
mesma, independentemen-
te do seu biótipo. Essas di-
cas vão te ajudar.

Segue o link da matéria 
da semana passada, onde 
dei dicas sobre cada bióti-
po e como se autoanalisar: 
www.annynhacastro.com

Um abraço e até a próxi-
ma semana com o próximo 
biótipo.

Annynha Castro
@annynhacastroo

Na matéria da semana 
passada falei sobre cada 
biótipo, com dicas para se 
autoanalisar e saber o seu 
tipo físico. A cada semana 
um tipo físico diferente por 
aqui.

Hoje vou falar sobre o 
AMPULHETA e, para re-
lembrar sobre a semana 
passada, esse tipo de corpo 
possui os ombros na mes-
ma medida que os quadris e 
tem a cintura mais estreita. 

Por exemplo, a atriz Juliana 
Paes. 

O modelo deste corpo 
é considerado como ide-
al, pois tudo tem a mesma 
proporção e fica de forma 
harmoniosa. O ponto forte 
neste, é a cintura fina.

O importante é valorizar 
o que se tem de mais bonito 
e harmônico por natureza, 
mas com uma atenção es-
pecial para a cintura: para 
não modificá-la e perder 

TIPO DE 
CORPO

AMPULHETA
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fotoO Rotary Club de Jaguariúna homenageou 
nesta semana os “Profissionais do Ano de 
2019” nas áreas de segurança, educação, 
saúde, serviço e comércio, além de uma 
homenagem especial à jovem Isabela Teister. 

Jaguariúna inaugurou na semana passada um centro de educação infantil para atender cerca de 400 crianças 
com até cinco anos em tempo integral. A creche e pré-escola contempla moradores das regiões dos conjuntos 
residenciais Jaguariúna I e II, além do bairro Cruzeiro do Sul.
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), participou da cerimônia inauguração da creche e também da 
quadra society de futebol. São contemplados os moradores que vivem nos condomínios Jaguariúna I, II e no 
bairro Cruzeiro do Sul.

FOTOS: PAULA PARTYKA
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Carnaval 2020: quatro 
bandas agitam Jaguariúna

Na Folia

CULTURA
8

A folia carnavalesca acontece em dois dias; Municípios 
da região também tem vasta programação

Em Jaguariúna, a Pre-
feitura Municipal por meio 
da Secretaria de Turismo 
e Cultura (Setuc) realiza 
festa de Carnaval na Praça 
Umbelina Bueno, no cen-
tro. São dois dias de festa 
com quatro bandas.

No domingo, 23, a Ban-
da Valquíria toca na matinê 
das 16h às 18h e também 
no carnaval para adultos 

das 19h às 21h30. E, na ter-
ça-feira, 25, a Banda Folia 
agita as crianças na matinê 
das 16h às 17h30; o Bloco 
União Altaneira (Unicamp) 
toca para crianças e adultos 
das 17h30 às 19h e por fim a 
Banda Folia das 19h às 21h.

A Setuc faz a distribui-
ção de confete e serpen-
tina aos foliões. “A gente 
faz carnaval de Jaguariúna 

pensando na família toda. 
Adultos e crianças sempre 
se divertem muito e neste 
ano não será diferente”, diz 
a secretária, Maria das Gra-
ças Hansen Albaran Santos.   

Trânsito 
Nos dias de festivida-

des, as ruas no entorno da 
Praça Umbelina Bueno são 
fechadas, a partir das 7h. 

Conforme a Secretaria de 
Mobilidade Urbana da Pre-
feitura, o trânsito de veícu-
los também fica impedido 
no período das 16h às 23h 
nos seguintes pontos:

– Rua Coronel Amâncio 
Bueno: no trecho que vai 
do cruzamento com a Rua 
Lauro de Carvalho até a 
frente da Casa da Memória 
“Padre Gomes”;

– Rua Alfredo Bueno: 
no trecho que vai da frente 
da agência do Banco Itaú 
até a esquina com Rua José 
Alves Guedes;

– Todo o entorno da Pra-
ça Umbelina Bueno;

– Rua Cândido Bueno: 
no trecho que vai da altura 
da Praça Umbelina Bueno 
até a esquina da Rua José 
Alves Guedes (defronte ao 

posto de gasolina);
Por sugestão da Secre-

taria de Mobilidade Urba-
na, o ponto de ônibus da 
Praça Umbelina Bueno é 
provisoriamente deslocado 
pela empresa que opera a 
linha com parada naquele 
local para a frente do De-
partamento de Fiscalização 
da Prefeitura, na Rua José 
Alves Guedes, 551.

Sapo Brasilis Banda, Bateria Show Guerreiros da Tribo e Debanda 
Pra Lua embalam a folia carnavalesca em Pedreira

A Secretaria Munici-
pal de Cultura de Pedrei-
ra promove o “Carnaval 
Pedreira 2020”, nas de-
pendências do Calçadão 
da Antonio Pedro e Praça 
Ângelo Ferrari, nos dias 
22, 23, 24 e 25 de feve-
reiro, com a animação da 
Sapo Brasilis Banda, Ba-
teria Show Guerreiros da 
Tribo e Debanda Pra Lua.

A programação tem 
início no sábado, 22, com 
a apresentação da Bate-
ria Show Guerreiros da 
Tribo, a partir das 18h. 
Logo após, a Sapo Brasi-
lis Banda se apresenta.

No domingo, 23, 
das 15h às 17h, matinê 
com Debanda Pra Lua, 
na Concha Acústica, da 
Praça Ângelo Ferrari, 

das 16h às 18h e Matinê 
no Calçadão da Antonio 
Pedro; 19 horas, Bateria 
Show Guerreiros da Tri-
bo e a partir das 21 ho-
ras, show com Sapo Bra-
silis Banda.

Ainda no domingo, 
nas dependências do Clu-
be Recreativo Vale Verde, 
a partir das 13h, acontece 
o CarnaRock, com shows 

das bandas: EletroPop 
(Pop Rock); Marcenaria 
(Classic Rock); Maffia 
(Tributo Guns N’ Ro-
ses); Tarantinos (Especial 
Black Sabbath); Rock 
do Norte (Classic Rock); 
Sliron (Iron Maiden Co-
ver). Entrada um quilo de 
alimento não perecível e 
haverá estacionamento 
para motos.

Na segunda-feira, 24, 
às 18 horas, Guerreiros 
da Tribo Bateria Show 
e logo após Sapo Brasi-
lis Banda. Encerrando 
a programação, na ter-
ça-feira, 25, a partir das 
15h, Matinê para a garo-
tada, das 18h às 20h, Ba-
teria Show Guerreiros da 
Tribo, 21h, show com a 
Sapo Brasilis Banda.

Segundo informa o 
secretário de Cultura, 
Clodoaldo Leite de Ca-
margo, o Calçadão da 
Antonio Pedro é total-
mente coberto com ten-
das e ainda conta com 
praça de alimentação. A 
renda é revertida às enti-
dades assistenciais, equi-
pe de Segurança e Video-
monitoramente. 

Confira as opções 
para se divertir 
neste carnaval

IVAIR OLIVEIRA

Carnaval de Santo Antônio de Posse 
tem três noites de show e matinê

Carnaflores tem quatro noites de 
shows, matinê e desfile na Alameda

A Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Pos-
se, por meio da Diretoria 
de Cultura e Turismo, or-
ganizou um evento que 
promete animar os foliões 
possenses. São três dias de 
festa na Praça da Matriz, 
no centro da cidade.

A fim de promover um 
carnaval para a família, a 
equipe da cultura prepa-
rou uma programação que 
deve agradar todos os gos-
tos e idades. Entre os dias 
22, 23 e 24 de fevereiro, 
o Grupo Incendeia é a 

atração principal da folia 
e anima os presentes com 
um repertório eclético e 
repleto de marchinhas e 
sambas enredo para re-
lembrar os velhos tempos 
de carnaval.

No sábado, 22, a fes-
ta tem início às 21h. No 
domingo, 23, as crianças 
podem se divertir du-
rante a matinê, marcada 
para acontecer das 14h 
às 17h. Após uma pausa, 
a festa tem retorno mar-
cado para 21h.

Para finalizar os dias de 

folia, na segunda-feira, 24, 
o carnaval começa mais 
cedo, às 19h. Todos os dias 
têm término previsto para 
às 00h00.

O evento é gratuito e a 
estrutura para atender ao 
público conta com banhei-
ros químicos, presença da 
Polícia Municipal e Mi-
litar, segurança privada e 
equipes da área de saúde. 
A administração munici-
pal frisa que é proibida a 
entrada de bebidas em gar-
rafas de vidro e a venda de 
spray de espuma.

A Prefeitura de Holam-
bra realiza entre os dias 21 
e 24 programação de carna-
val com shows ao vivo na 
Rua da Amizade (Rua Co-
berta) e, ao lado do Clube 
Fazenda Ribeirão, o tradi-
cional desfile de rua no dia 
25, na Alameda Maurício 
de Nassau. Todos os even-
tos tem entrada gratuita.

As noites de festa con-
tam com apresentações de 
banda de carnaval, dupla 
sertaneja, grupo de pago-
de e da escola de samba da 
Fanfarra Amigos de Ho-
lambra. As atrações têm 
início previsto para às 20h.

A diversão para criança-
da também está garantida 
com matinês no sábado, 
22, e no domingo, 23, a 
partir das 15h, também na 
Rua da Amizade. Na ter-
ça-feira, 25, pra fechar a 
programação, a Alameda 
Maurício de Nassau sedia 
uma vez mais o tradicional 

desfile de rua a partir das 
14h. O tema deste ano é 
“Holambra, flores e cores 
#povosunidos”.

“O Carnaflores é uma 
das mais alegres festivida-
des do nosso calendário”, 
comenta a diretora muni-
cipal de Turismo e Cultu-
ra, Alessandra Caratti. “É 
um carnaval com perfil 
familiar, shows ao vivo e 
o desfile, organizado pelo 

Clube, que uma das mais 
animadas e irreverentes 
festas carnavalescas em 
toda a nossa região”.

Segundo ela, o acesso e 
circulação nas festividades 
com garrafas de vidro são 
proibidos. “Estamos pre-
parando o Carnaflores com 
muito carinho. É pra ser 
um carnaval de diversão e 
de paz, com segurança em 
primeiro lugar”, diz.

As noites de festa tem atrações variadas com início sempre às 20h

DIVULGAÇÃO
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Destaques

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

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

Paula Partyka
paulapartka@gazetaregional.com.br 

O primeiro Campeo-
nato Municipal de Futsal 
Feminino de Jaguariúna 
começou. Organizado 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Lazer (Se-
JEL), a competição conta 
com oito times e cerca de 
120 atletas. Por isso, a 
Gazeta Regional dá con-
tinuidade a uma série de 
matérias sobre os times 
participantes. 

Confira a edição 1709, 
para saber mais sobre a 
história do time Audaz; a 
1710 sobre o time da Uni-
Faj; 1711 a história do 
Lyon e Adaga; na 1712 
sobre o time feminino da 

Ponte Preta e essa, 1713, 
sobre o Fênix Colina.

A Fênix tem, desde 
2006, o time masculino 
e, agora em 2020, iniciou 
o trabalho com as equipe 
feminina. O time, como 
a maioria, nasceu após a 
notícia do campeonato. 
“Eu nem sabia que tinha 
meninas que jogavam 
bola em Jaguariúna. Mas 
aí fomos surpreendidos”, 
conta o responsável e téc-
nico, André Matos.

A nova equipe ainda 
não conseguiu realizar 
treinos com todas as jo-
gadoras em quadra, pois 
eles são divididos em tur-
nos matutino e vespertino. 
“Está sendo bem difícil. 
Tem meninas que traba-

lham e o time nunca está 
disponível no mesmo ho-
rário, mas está dando para 
treinar”, comenta. O time 
todo se reúne nos jogos, 
aos domingos de manhã. 

A goleira, Cátia Araú-
jo Costa Barros, conside-
ra a iniciativa do Cam-
peonato é muito boa. 
“Porque parece que exis-
te um preconceito que só 
homem pode jogar, então, 
para mim, foi uma inicia-
tiva muito boa”, comenta 
a atleta.

André compartilha da 
mesma opinião. “Acredi-
to que depois dessa edi-
ção muitas meninas vão 
querer jogar e em dois ou 
três anos a gente conse-
gue melhorar o nível téc-

André Matos e Cátia Araújo Costa Barros

DA REDAÇÃO

Marina Malachias inicia temporada de competições com bons resultados 

AACORUJA conquista 30 pódios em Itu
A equipe da AACO-

RUJA de Jaguariúna 
disputou no início de 
fevereiro a prova “Desa-
fio dos Eucaliptos”, nas 
distancias de 6 km, 12 
km e 21 km. De acordo 
com Fernando Figuei-
redo, uma corrida quase 
totalmente em estrada de 
terra, um percurso difícil 
devido às imensas subi-
das que ficou ainda mais 
difícil devido à chuva 
dos dias antes e da noi-
te anterior, que deixou o 
percurso com muita lama 
e escorregadio.

“Mas isso não deixou 
nossos atletas tristes, 
pelo contrário. Para além 
da beleza do percurso, da 
camaradagem do conví-
vio e da confraterniza-
ção, também houve mui-
tas conquistas. A chuva 
do dia não foi de água, 
mas sim de muitos tro-
féus”, celebra. Foram 22 
troféus, cinco na catego-
ria geral e o restante por 
categoria.

Os destaques são de 
Aline Braga (FBR Es-
portes) e Uilson Carva-

lho, campeões nos 6 km; 
Donisete Leão vice-cam-
peã nos 21 km; Ana Ligia 
Marques vice-campeã 
nos 12 km e Odair José 
(TOP Fitness/Bar dos 
Lagos) em terceiro lugar 
nos 21 km.

Esta foi a primeira 
prova do ano de Uilson 
e ele comemora o resul-
tado. “Obrigado Deus 
pela saúde e por sair tudo 
perfeito! Muito feliz com 
meu resultado. Prova 
muito difícil e desafiado-
ra muita subidas e barro. 
Vamos seguindo firme e 
os trabalhos só estão co-
meçando”, diz.

“Dia de corrida Trail, 
percurso pesado, na ter-
ra, muita subida e emo-
ção! Parabéns pelas con-
quistas Corujas!! Valeu 
FBR”, comemora Aline.

 “Que prova foi essa 
meus amigos? Sabe aque-
la prova onde as subidas 
e as descidas não acabam 
e aí você pergunta: o que 
é que eu estou fazendo 
aqui? Só os loucos enten-
dem”, brinca Ana Ligia. 
A corredora agradeço 

a Deus pela saúde, aos 
seus familiares e amigos 
pela força e incentivo e a 
AACORUJA pelo apoio.

Os outros destaques 
foram Aparecido Alves 
e Nêne Souza campeões 
em suas categorias nos 12 
km; Heitor Claro, Andre 
Buzo (Academia Hossri 
Action/Zico Materiais de 
Construção/FBR Espor-
tes), Luis Carlos “Barba”, 
Alex Freitas e Carmelita 
paz campões nas suas ca-
tegorias nos 6 km.

Os outros pódios fo-
ram conquistados nas 
suas categorias por: Ju-
liana Tartarini, Gislaine 
Caetano, Albaniza de 
Souza e Cauê Marcona-
to nos 6 km; Kilnea de 
Souza, Adriana Ventorin, 
Katherine de Oliveira e 
Dadid da Silva nos 12 
km; Jean Carlo Ferreira e 
Emerson Menezes nos 21 
km. A equipe teve ainda 
mais 14 atletas que con-
cluíram com sucesso o 
desafio. “Todos gostaram 
da excelente organização 
FBR Esportes”, finaliza 
Fernando.

nico e aí podemos chegar 
mais longe”.

Para Cátia, o Campe-
onato está abrindo espa-
ço para outras meninas. 

“Está aparecendo cada 
vez mais times e meninas 
interessadas em jogar”, 
acrescenta.

Ambos estão felizes 

com os jogos e com o pú-
blico que tem ido presti-
giar a competição. “Que 
seja o primeiro de mui-
tos”, diz André.

No domingo, 16, a atle-
ta jaguariunense Marina 
Malachias foi até Lencóis 
Paulista para participar da 
primeira etapa do Aqua-
thlon Olímpico da Copa 
Interior/ Etapa São Pedro. 
Marina sagrou-se campeã 
na categoria geral.

A Copa Interior é um 
campeonato que conta 
com várias etapas durante 
o ano. A cada etapa o atle-
ta soma pontos e disputa o 
título de cada uma. No fim 
do ano, é disputado o títu-
lo Geral da Competição.

“Até o ano passado eu 
participava da distância in-
termediária: o Aquathlon 

Sprint, que é composto 
por 750 metros de natação 
e 5km de corrida. Porém, 
em 2020, optei pela dis-
tância maior, a Olímpica 
que é o dobro da anterior: 
1.500 metros de natação e 
10 km de corrida”, explica 
a atleta.

Marina ainda acrescen-
ta que seu desempenho na 
natação está melhorando e 
na corrida conseguiu man-
ter o ritmo mesmo com a 
quilometragem maior. “O 
tempo estava muito abafa-
do e o sol bem forte, mas 
Graças a Deus consegui 
fazer uma ótima prova. Fi-
quei muito feliz com esse 

resultado. Estamos no iní-
cio da temporada e con-
tinuamos treinando para 
chegar cada vez melhor. 
Ainda mais com o Mun-
dial em Outubro”, lembra.

“Agradeço a Deus, a 
minha família, a Equipe 
Jaguar Team, a Secreta-
ria de Esportes de Jagua-
riúna. Também ao meu 
patrocinador Massas De, 
meus treinadores Geova-
ni Braga e Samir Barel, 
nutricionista Lucas Sô-
nego, apoiadores Clínica 
Fisiomed, Farmassintese 
Manipulados, Essência 
Terapias e Stética e Gama 
Suplementos”.



10 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2020 GAZETA REGIONAL

Oportunidade e Crescimento

Além de acesso a vagas de trabalho, os 
visitantes participam de oficinas para análise 
e elaboração de currículo, orientações sobre 
entrevista de emprego e mais

Feira de Empregos da UniFAJ oferece 
centenas de vagas nas mais diversas áreas 

Com centenas de vagas 
acontece no Centro Uni-
versitário de Jaguariúna 
(UniFaj) o Emprega 20.1 
– Feira de Empregos, Es-
tágios e Oportunidades. 
O evento é realizado no 
sábado, 07, das 8h30 às 
12h30, no Campus I da 
instituição. 

“O projeto foi desen-
volvido para abrir um 
‘espação’ para que a co-
munidade se aproxime de 
importantes empresas re-
gionais e tenha conheci-
mento de seus processos 
de contratação, desenvol-
vimento de carreira e as 

vagas abertas atualmen-
te”, informa o coordena-
dor da Escola de Negó-
cios da UniFAJ, professor 
Rogério Gomes. 

“Por meio de uma par-
ceria com muita força da 
UniFAJ, Prefeitura de Ja-
guariúna e empresas par-
ceiras vamos promover 
esse evento que é uma 
oportunidade única para 
a comunidade. Todas as 
atividades realizadas são 
gratuitas”, reforça o dire-
tor acadêmico de unida-
de (campus 1), professor 
Hector Escobar. 

A iniciativa da Escola 

de Negócio e o progra-
ma Núcleo de Carreira 
(NUCA) da instituição 
realiza oficinas e pales-
tras para o visitante se 
preparar e ter conheci-
mento e dicas para se des-
tacar na hora de buscar 
sua vaga no mercado.  A 
programação conta com 
Oficinas de Currículo, 
Primeiro Emprego, Jo-
vem Aprendiz, A impor-
tância do Conhecimento, 
Graduação e seu diferen-
cial no mercado, Pós ou 
MBA, Qual curso esco-
lher? e Empreender é um 
bom caminho? O evento acontece no sábado, 07 

DIVULGAÇÃO 

Durante feriado de Carnaval, 135 mil veículos devem passar pela SP-340

Bancos fecham na segunda e 
terça-feira de carnaval

Santo Antônio de Posse é contemplada 
com ônibus escolar

#NãoTemDesculpa: governo lança campanha 
de prevenção ao assédio sexual no carnaval

Os bancos ficam fe-
chados na segunda e ter-
ça-feira de carnaval. Na 
Quarta-feira de Cinzas, 
26, o início do expe-
diente é às 12h, com en-
cerramento em horário 
normal de fechamento 
das agências, segundo in-
formações da Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban).

Nas localidades em 
que as agências fecham 
normalmente antes das 
15h, o início do atendi-
mento ao público é ante-
cipado, de modo a garan-
tir o mínimo de três horas 

de funcionamento. A Fe-
braban orienta os clientes 
a utilizarem os canais di-
gitais, como sites e apli-
cativo dos bancos para a 
realização de transferên-
cias e pagamento de con-
tas nos dias em que não 
houver expediente bancá-
rio nas agências.

As contas de consumo 
(água, energia, telefone 
etc.) e carnês com venci-
mento em 24 ou 25 de fe-
vereiro podem ser pagos, 
sem acréscimo, na quarta-
-feira, 26. Normalmente, 
os tributos já vêm com da-
tas ajustadas ao calendário 

de feriados nacionais, es-
taduais e municipais. 

Caso isso não tenha 
ocorrido no documento 
de arrecadação, a suges-
tão da Febraban é ante-
cipar o pagamento ou, no 
caso dos títulos que têm 
código de barras, agen-
dar o pagamento nos cai-
xas eletrônicos, internet 
banking e pelo atendi-
mento telefônico dos ban-
cos. Os boletos bancários 
de clientes cadastrados 
como sacados eletrôni-
cos poderão ser pagos via 
DDA (Débito Direto Au-
torizado).

lar municipal. Atualmente, a 
Secretaria de Educação pos-
sui 18 veículos, entre ônibus 

e micro-ônibus, e três vans, 
totalizando 21 automóveis 
disponíveis para as rotas.

O Governo Federal lan-
çou uma campanha de pre-
venção ao assédio sexual 
no carnaval. O tema da 
campanha é “Assédio é Cri-
me. #NãoTemDesculpa”.

A ação ocorre até o dia 
29 de fevereiro e é uma 
resposta ao aumento dos 
registros de assédio sexual 
e violência contra a mulher 
nos dias de festa. A campa-
nha é uma parceria entre a 
Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da 
República, o Ministério da 

Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos e o Mi-
nistério da Cidadania .

As ações incluem a 
veiculação de vídeos rela-
cionados ao tema na TV e 
na internet. Em um deles, 
o Governo Federal afirma 
que “carnaval não é descul-
pa, a roupa dela não é des-
culpa, bebida não é descul-
pa” para o assédio.

Também está sendo exi-
bido um jingle nas rádios e 
são divulgadas peças publi-
citárias na internet e em es-

paços públicos. Além disso, 
há distribuição de materiais 
como adesivos, camisetas, 
apitos e leques em 22 esta-
dos, com destaque para as 
principais praças: São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Salva-
dor, Recife e Olinda.

O material instrui que 
qualquer pessoa que pre-
senciar ou for vítima de 
assédio sexual e violên-
cia, pode e deve denunciar 
pelo Ligue 180 - Central de 
Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência.

A p r o x i m a d a m e n t e 
135 mil veículos devem 
passar pela pista norte da 
praça de Pedágio Jagua-
riúna (sentido Campinas/
Sul de Minas) durante o 
feriado de Carnaval. O 
esquema especial da Re-
novias e da Agência de 
Transportes do Estado 
de São Paulo (Artesp) é 
realizado entre zero hora 
de sexta-feira, 21, até 24 
horas de quarta-feira, 26.

Os períodos de maior 
movimento estão previs-
tos entre 15h às 20h de 
sexta-feira, 21, e das 9h 
às 14h de sábado, 22. So-
mente nos dois primei-

ros dias de folia, 68 mil 
veículos devem passar 
pelo local. No retorno, o 
fluxo mais intenso deve 
ocorrer entre 14h e 19h 
de terça-feira, 25, e das 
10h às 12h de quarta-fei-
ra, 26.

O Sistema de Aju-
da ao Usuário (SAU) da 
Renovias está à disposi-
ção 24 horas por dia aos 
motoristas. Para acio-
ná-lo, basta ligar 0800 
055 9696 ou usar um 
dos fones de emergência 
implantados a cada qui-
lômetro. Condições an-
tecipadas do tráfego po-
dem ser obtidas pelo site 

www.renovias.com.br.
A malha viária da Re-

novias liga Campinas, 
Circuito das Águas e sul 
de Minas: SP-340 (Cam-
pinas/Mococa), SP-342 
(Mogi Guaçu/Águas da 
Prata), SP-344 (Aguaí/
Vargem Grande do Sul), 
SP-350 (Casa Branca/
São José do Rio Pardo) 
e SP-215 (Vargem Gran-
de do Sul/Casa Branca), 
com extensão de 345,6 
quilômetros. A conces-
sionária administra as 
rodovias por meio do 
Programa de Concessões 
Rodoviárias do Governo 
do Estado de São Paulo. Os maiores movimentos são previstos das 9h às 14h deste sábado, 22

DIVULGAÇÃO 

Na Quarta-feira de Cinzas o início do expediente é às 12h

DIVULGAÇÃO 

Com a nova aquisição, a frota de transporte escolar municipal passa a 
ter 21 veículos

Nesta semana Santo 
Antônio de Posse recebeu 
um ônibus escolar duran-
te cerimônia realizada em 
São Paulo. Na ocasião, 120 
ônibus escolares foram en-
tregues a 115 municípios 
paulistas, por meio do pro-
grama Caminho da Escola, 
financiado pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE).

O veículo, que tem ca-
pacidade de transportar 44 
passageiros em cada viagem 
e estrutura adaptada para 
atender a alunos com defici-
ência e mobilidade reduzida, 
já está em circulação e soma 
na frota de transporte esco-

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

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III, 360M² COM FRENTE PARA 2 RUAS ........................................................R$ 215.000,00

• LOTE RESERVA DA BARRA, PLAINO, OTIMA LOCALIZAÇÃO 350M² ......................................................R$ 130.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JD SYLVIO RINALDI II 02DORM(SUITE), + DEPENDÊCIA, QUARTO, BANHEIRO ............................R$ 480.000,00                                                                                           

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ALUGA
ANA HELENA-CHÁCARA 2 casas pequenas ......R$ 1.000,00
FLORIANÓPOLIS-CASA 2 dorm, quintal amplo ....R$ 1.000,00
STA MARIA-CASA 3dorm, 3 salas, grg ..........R$ 2.000,00
CAMPINAS-APTO 3d, mobiliado, excel local ....CONSULTE!!!
CENTRO-KITNET c/ garagem .................CONSULTE!!!
PLANALTO-SALÃO, local. privilegiada ....CONSULTE!!!
VARGEÃO-APTO 2dorms, coz planejada ........R$ 700,00
D. LUIZA-APTO 2 dorm, ...........................CONSULTE!!!
CENTRO-SALA excel local ........................... R$1.150,00
N JAG-APTO 2dorm(1s) ................................ R$1.200,00
EUROPA-CASA 2d(1s), grg .......................... 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
CONDOMÍNIO-CASA 3d(1s), moveis planejados, área 
gourmet, piscina .......................................CONSULTE!!!
FINOTELLI-CASA 2dorm, 2 vgs grg, excel  
localização .................................... OPORTUNIDADE!!!

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!!!

EDITAIS DE PROCLAMAS

ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA e SHIRLEY GOMES. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, jardineiro, solteiro, nascido em RIO 
PARDO DE MINAS, MG, no dia 25 de julho de 1978, residente e 
domiciliado na Rua Benedito Norival Caetano, Nº 232, Jardim Pinheiros, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de  e de VITALINA LOPES DE OLIVEIRA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, copeira, solteira, nascida em LIMEIRA, 
SP, no dia 01 de abril de 1984, residente e domiciliada na Rua Benedito 
Norival Caetano, Nº 232, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
OSORINO JOSÉ GOMES e de ALMEZINA LIMA DE OLIVEIRA. 

JOSÉ AUREO CALISTO e ELIANE MAIÃO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, motorista aposentado, divorciado, nascido em LAGARTO, 
SE, no dia 30 de setembro de 1953, residente e domiciliado na Rua 
Aparecido Donizetti Torres, Nº 71, Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de JOSÉ CALISTO FILHO e de MARIA JOSÉ CALISTO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, funcionária pública municipal aposentada, 
divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 21 de março de 
1967, residente e domiciliada na Rua Aparecido Donizetti Torres, Nº 71, 
Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, SP, filha de ALESCIO MAIÃO e de 
PAULINA PINA MAIÃO. 

EDÍLSON CÂNDIDO DE SOUZA e ROSANA RAFAELA ANTONIO 
DANIEL. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, solteiro, nascido 
em CAMPINAS, SP, no dia 27 de maio de 1980, residente e domiciliado 
na Rua Carvalho, Nº 274, Terras da Capela de Santo Antônio, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO BATISTA BRAGA DE SOUZA e de 
VICENTINA CÂNDIDA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 30 de julho de 1990, 
residente e domiciliada na Rua Carvalho, Nº 274, Terras da Capela de 
Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ CARLOS DANIEL e 
de RUTINEIA DE FATIMA ANTONIO. 

ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS e ANDREA CRISTINA PIRES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, Auxiliar de manutenção, divorciado, 
nascido em CASTILHO, SP, no dia 13 de junho de 1965, residente 
e domiciliado na Praça Colombini, Nº 68-B, Vila Mário Finotelli, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS e de 
HELENA CORRÊA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
doméstica, divorciada, nascida em CURITIBA, PR, no dia 23 de 
fevereiro de 1977, residente e domiciliada na Praça Colombini, Nº 68-B, 
Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ADEMAR 
PIRES e de JOANA CORREIA PIRES. 

WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS e LETICIA SANTOS 
NERES. Ele, de nacionalidade Brasileira, vigilante, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 16 de julho de 1996, residente e domiciliado na 
Rua João Duarte de Toledo, Nº 50, Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS e de JACIARA 
DE JESUS ANDRADE. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em ILHÉUS, BA, no dia 02 de outubro de 2000, residente e 
domiciliada na Rua João Duarte de Toledo, Nº 50, Jardim Dona Irma, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCELO DE JESUS NERES e de 
LUZINETE DE AMORIM SANTOS. 

RAFAEL RIBEIRO VÉRES e CARLA FERRETE VENTURINI. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, tatuador, solteiro, nascido em SÃO 
PAULO, SP, no dia 01 de julho de 1985, residente e domiciliado na Rua 
Granghelli, Nº 178, Parque Residencial Núcleo Urbano Ana Helana, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSE CARLOS VERES e de EDNA 
RIBEIRO DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, Fisioterapeuta, 
solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 24 de janeiro de 1990, 
residente e domiciliada na Rua João Pires Germano, Nº 650, Jardim 
Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filha de VALDEMIR VENTURINI e de 
MARCIA ANTONIETA FERRETE VENTURINI. 

FELIPE LISBÔA CARVALHO e DAIANE CRISTINA SOARES 
BERNARDES. Ele, de nacionalidade Brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em MOGI GUAÇU, SP, no dia 31 de agosto de 1993, residente e 

domiciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 421, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de EPIFANIO ALVES CARVALHO 
NETO e de ISABEL CRISTINA RAMALHO LISBÔA CARVALHO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, balconista, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 04 de julho de 1986, residente e domiciliada 
na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 421, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCO ANTONIO BERNARDES e de 
ISABEL CRISTINA SOARES BERNARDES. 

JOSÉ RONALDO DE PINHO NASCIMENTO e HELLEN REZENDE 
PEREIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de produção, solteiro, 
nascido em FEIRA DE SANTANA, BA, no dia 15 de dezembro de 1984, 
residente e domiciliado na Rua Orlando Montanheiro, Nº 222, Residencial 
Reserva da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ LAURENTINO 
DO NASCIMENTO e de MEYRE DE PINHO NASCIMENTO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, funcionária pública municipal, solteira, nascida em 
IGARAPAVA, SP, no dia 01 de julho de 1981, residente e domiciliada na 
Rua Cyrillo Fontanella, Nº 28, Jardim Haruji, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ADENIR PEREIRA e de ELENICE REZENDE PEREIRA. 

PASCAL LAWRENCE PETER TRAUTVETTER e FELÍCIA 
VOLKMANN BIEKARCK. Ele, de nacionalidade Alemã, cineasta, 
solteiro, nascido em Toronto - Canadá, no dia 24 de outubro de 
1973, residente e domiciliado na Av. Pacífico Moneda, s/n, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de HANNS-PETER PAUL TRAUTVETTER 
e de MARIANNE ELSBETH CHARLOTTE TRAUTVETTER. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, consultora, solteira, nascida em SÃO PAULO, 
SP, no dia 06 de agosto de 1978, residente e domiciliada na Av. Pacífico 
Moneda, s/n, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de PETER BIEKARCK 
e de MARIA TERESA VOLKMANN. 

HENRIQUE FRANCO MACHADO e SILVIA HELENA RIBEIRO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, divorciado, nascido 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 12 de outubro de 1961, residente e 
domiciliado na Rua Mansur Cordeiro, Nº 140, Parque Florianópolis, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de LAZARO FRANCO MACHADO e de 
APARECIDA ANDREGUETTI MACHADO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, doméstica, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 13 
de maio de 1971, residente e domiciliada na Rua Mansur Cordeiro, Nº 
140, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO RIBEIRO 
e de OLANDA PRETI RIBEIRO. 

HYAGO GUILHERME CÂNCIO e TAYNÁ GABRIELE DO VALLE. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativo, solteiro, nascido 
em ITATIBA, SP, no dia 03 de junho de 1997, residente e domiciliado 
na Rua Artur Nogueira, Nº 478, Jardim Alice, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de VANDERLEI APARECIDO CANCIO e de MARIA DO CARMO 
SUETE CANCIO. Ela, de nacionalidade Brasileira, telefonista, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 12 de julho de 1999, 
residente e domiciliada na Rua Artur Nogueira, Nº 478, Jardim Alice, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ALEXANDRE POLO DO VALLE e de 
DANIELA APARECIDA ZANOLO DO VALLE. 

REGINALDO REZENDE e ALEXANDRA APARECIDA SOARES 
LÔBO. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de almoxarifado, 
solteiro, nascido em BANDEIRANTES, PR, no dia 27 de setembro de 
1975, residente e domiciliado na Rua Mário Venturini, Nº 71, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ REZENDE e de 
MARIA APARECIDA REZENDE. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
cozinheira, divorciada, nascida em XAMBRÊ, PR, no dia 06 de junho 
de 1982, residente e domiciliada na Rua Mário Venturini, Nº 71, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de VALDECIR DE SOUZA 
LÔBO e de TEREZINHA DE FÁTIMA SOARES LÔBO. 

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

JAGUARIÚNA, 20 de fevereiro de 2020.

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


