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Holambra é palco de prova de triatlo 
neste domingo, dia 1º

Carnaval de Jaguariúna 
atrai multidão na Praça 
Umbelina Bueno

Jaguariúna tinha, até então, 
seis nomes colocados como 
pré-candidatos a prefeito nas 
eleições municipais deste ano. 
A partir de novas movimenta-
ções políticas, um novo nome 
surge e integra a lista.

Portanto, há sete nomes 
colocados como pré-can-
didatos. São eles, Gustavo 
Reis (MDB), que concorre 
à reeleição, Alberto Rizzoni 
(PSD), Davi Neto (PTB), Du 
Corrêa (PTC), Gabriel Tenan 
(PP), Fernando Husch Perei-
ra (PSDB) e Fred Chiavegato 
(PSDB). 

Para melhor informar o seu 
leitor, a Gazeta Regional lan-
ça uma série de entrevistas 
com todos os nomes. Nesta 
edição, 1714, confira a entre-
vista com o pré-candidato do 
PSD, Alberto Rizzoni (PSD).
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REDAÇÃO

Eleições 2020: Entrevista com pré-candidato 
a prefeito de Jaguariúna, Alberto Rizzoni
O Jornal Gazeta Regional dá continuidade a série de entrevistas com os nomes colocados a 
pré-candidatos de Jaguariúna, nas eleições de outubro

População idosa é o principal alvo do novo coronavírus
O novo coronavírus surgiu em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. O primeiro caso do vírus no Brasil foi confirmado nesta semana. 

Os pacientes com coronavírus COVID-19 positivo são, na sua maioria, idosos com o sistema de defesa debilitado e que já possuem uma doença base, 
como diabete ou hipertensão. A Gazeta Regional buscou especialistas para falar do assunto.

Holambra recebe neste do-
mingo, dia 1º, duas etapas do 
circuito de triatlo “Go Tri”, or-

ganizado pela A3 Sport. A prova 
– um esporte olímpico composto 
por natação, ciclismo e corrida – 

deve reunir cerca de 250 atletas 
de diversas cidades do País.

Página 9O Carnaval de Jaguariúna 
foi encerrado na terça-feira, 25, 
na praça Umbelina Bueno, com 
muita alegria e animação. Milha-
res de foliões, das mais diferentes 
idades dançaram bastante e curti-
ram momentos especiais. Como 
sempre acontece, a Secretaria de 
Turismo e Cultura distribuiu con-
fete e serpentina aos foliões.            
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Pré-candidato Alberto Rizzoni, do PSD

O evento é aberto ao público

Feira de Empregos reúne 
mais de 30 empresas e 
oferece centenas de vagas em 
Jaguariúna

Evento gratuito organiza-
do pela UniFAJ em parceria 
com Ambev, JBS Seara, Flex, 
Mahle, Sicredi, entre outras, 
acontece no dia 07 de março. 
Tem como objetivo viabilizar a 

aproximação entre empresas e 
oferta de mão de obra qualifi-
cada, potencializando as chan-
ces de inserção profissional no 
mercado de trabalho.                

Página 8

A satisfação dos 
organizadores é a 
confraternização 
e alegria dos 
participantes

DIVULGAÇÃO

IVAIR OLIVEIRA
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Epa! Você se lembra o que fez no 29 de 
fevereiro antes de hoje? Faz algum tempo 
né? Exatamente quatro anos.

2020 é ano bissexto, um fenómeno que 
se distingue pelo ano ter 366 dias em vez de 
365. Os anos bissextos servem para ajustar 
o calendário ao tempo que a terra leva a dar 
a volta ao sol, com uma duração real de 365 
dias e aproximadamente seis horas. Desta 
forma, a cada quatro anos, são acrescenta-
das 24 horas para corrigir essa lacuna.

Os antigos romanos criaram o ano bis-
sexto e também decidiram que esse dia 
extra seria 29 de fevereiro, o menor mês 
do ano. Sem o ano bissexto, as estações do 
ano não teriam datas definidas, como acon-
tece hoje

Nascer em 29 de fevereiro é algo muito 
especial e que só está ao alcance de alguns. 
Estima-se que no mundo existam cerca de 
cinco milhões de pessoas que nasceram em 
ano bissexto.

Então, se o seu filho nascer nesta data 
e você pensar em não registrar o nasci-
mento para evitar transtornos, saiba que 
isso não pode ser feito. O Art.54 da Lei 
de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) 
dispõe que a Certidão de Nascimento 
deve conter o dia, mês, ano e a hora certa 
do nascimento. 

E fica aqui a sugestão de marcar o que 
você está fazendo neste 29 de fevereiro, 
para lembrar daqui quatro anos. Seria bem 
legal, né?!

EDITORIAL

29 de fevereiro só daqui quatro anos
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Na infância e adolescência, é comum 
termos ídolos que moldam nossos compor-
tamentos. São pessoas que nos inspiram de 
alguma forma, seja porque gostaríamos de 
ser como elas, ou de estar perto delas. Já na 
fase adulta, ter um ídolo é ter uma referência 
de caráter, personalidade, desenvolvimento e 
sucesso. Ele será alguém que você admira por 
ser quem é, e também irá te inspirar na hora de 
tomar decisões importantes na sua vida.

Esse costume de termos heróis para ad-
mirar não é algo recente. Na mitologia grega, 
os ídolos eram personificados em forma de 
deuses e usados como modelos de conduta. 
Baseados em fenômenos da natureza, ani-
mais ou objetos naturais, esses “mitos” eram 
responsáveis por ditar regras de convivência 
social, transmitir ensinamentos aos seres hu-
manos de como lidar com as outras pessoas 
e consigo mesmo, além de organizar pensa-
mentos e sugerir posturas.

Com o passar dos séculos, a necessidade 
de admiração se voltou para pessoas excep-
cionais em suas áreas. Sejam na música, no 
cinema ou na literatura. Segundo o filósofo 
Joseph Campbell, para se tornar um ídolo é 
necessário ter feito algo relevante para uma 
grande massa, ter conquistado status dentro 
de seu campo profissional e ser representante 
de um determinado grupo.

Outra área responsável por criar lendas 
em meio a população é o esporte. Incorpora-
do pela nossa sociedade como uma forma de 
atividade de saúde e como ferramenta edu-
cativa para ensinar valores morais, como o 
espírito esportivo, a disciplina e o trabalho de 
equipe, a prática também desenvolveu atle-
tas de diversas modalidades que se tornaram 
verdadeiros exemplos a serem seguidos.

O ex-jogador Kobe Bryant, por exemplo, 
é um deles. Ele entrou para a NBA aos 17 
anos e se aposentou em abril de 2016, se 
tornando uma lenda do basquete americano. 
Considerado um herói do esporte entre fa-
mosos e anônimos, Bryant perdeu a vida aos 
41 anos, em um trágico acidente de helicóp-
tero, no último domingo de janeiro de 2020.

Lamentada por multidões em todo o 
mundo, sua morte deixa, além da tristeza, 
um legado de inspiração. Bryant conquistou 
inúmeros prêmios ao longo de sua carreira e 
se tornou o herói de muitas crianças, adoles-
centes e adultos. Graças a mistura de talen-
to, longevidade e popularidade entre os fãs, 
o ex-jogador recebeu diversas homenagens, 
principalmente de sua nação, que sempre re-
conheceu a importância de seu papel como 
ídolo americano.

Com toda certeza podemos considerar 
pessoas que se destacam em suas áreas mo-
delos de inspiração para a sociedade atual. 
Pois trilharam um caminho de sucesso e 
aprendizados. Kobe Bryant, que deu uma 
grande contribuição no que diz respeito à 
sucesso, disciplina e persistência, quebrou 
vários recordes pessoais e de sua equipe. A 
força de seu legado ainda irá inspirar uma 
geração de fãs pelo planeta.

Flávio Vinte, empreendedor e CEO da 
Vivaçúcar

A força de um 
ídolo na sociedade Tomaz de Aquino Pires*

Faz três anos que CONPHAAJ, Conse-
lho do Patrimônio Histórico assistiu a uma 
brilhante exposição do Projeto de Restau-
ro da Matriz Centenária de Santa Maria de 
Jaguariúna. O Revmo Pe. Mílton Modesto 
declarou, na ocasião, que as obras de res-
tauro e preservação desse Patrimônio His-
tórico prosseguiriam até o seu final, assim 
que a escrituração do mesmo estivesse de-
vidamente regularizada.  Hoje, percebe-se 
a necessidade de união dos poderes públi-
cos e de toda a sociedade civil em valorosa 
comissão e campanha para levar a cabo tal 
grandioso empreendimento. Esse projeto do 
Prof. Dr. Marcos Tognon (UNICAMP) foi 
aprovado por unanimidade pelo CONPHA-
AJ.  Debateu-se bastante e foi solicitado   ao 
Pároco e ao Arquiteto o restauro da escada-
ria original daquele marco da fundação de 
Jaguariúna. Ela foi soterrada nos trabalhos 
municipais, quando da construção do novo 
jardim na Praça Umbelina Bueno. Inquirido 
sobre a Escadaria, o arquiteto declarou ser 
possível até uma reconstrução, caso fosse 
impossível seu restauro; reconstituindo, 
assim, a originalidade do monumento de 
1894.  O Conselho votou também o pedido 
aos poderes públicos de reconstituição da 

antiga Travessa que cortava a Praça Umbe-
lina Bueno diante da Igreja para que fosse 
também desenterrada, reconstituída, pois 
restava abaixo do quarto degrau daquela es-
cadaria e colocava a Igreja em posição mais 
elevada, dando destaque ao monumento 
histórico, artístico e arquitetônico.    “Sin-
gular arquitetura do final do século XIX 
que apresenta influência do estilo gótico e 
do barroco alemão em seu teto, similar aos 
forros do castelo setecentista alemão da 
Baviera de “Newschwanstein”. Esta Tra-
vessa dividia a parte pública dos jardins do 
chamado Largo da Igreja, propriedade do 
Clero. O fundador da cidade, que construiu 
a Igreja às suas expensas, doou-a ao Clero. 
Porém, não se encontrou até o momento a 
respectiva documentação em Cúria Dioce-
sana ou Cartório. Os cartórios iniciaram seu 
trabalho após a Proclamação da República. 
No programa encontrado de inauguração da 
igreja, no Correio do Amparo de 08 de janei-
ro de 1895, menciona-se tal doação oficial, 
através do sermão de agradecimento do pá-
roco de Mogi-Mirim, seguido do cântico de 
Ação de Graças, “Te Deum Laudamus.” A 
Igreja tomou posse do imóvel a ela doado e 
do respectivo terreno, até a década de 1970. 

A Diocese de Amparo, a Paróquia, a Asso-
ciação Amigos do Padre Gomes, os fiéis  e 
o CONPHAAJ aguardam  a escrituração da 
Igreja com o seu respectivo terreno, a fim 
de que se restaure esse templo, e as citadas 
escadaria e travessa. A antiga Travessa des-
tacava tal construção em plano superior, re-
alçando suas características arquitetônicas, 
tornando também a Igreja menos devassável. 
O Conselho votou então, por unanimidade, 
favoravelmente a este restauro da Escadaria 
e da antiga Travessa. A escadaria pertence 
ao templo, ela  é área original da construção 
do mesmo. É da mesma obra arquitetôni-
ca, assim como as antigas calçadas laterais 
que circundavam e protegiam os alicerces 
da Igreja.  Desta forma reivindicou-se, na 
escritura municipal, partindo das escada-
rias originais, uma faixa lateral que garanta 
a proteção e fluidade do bem, pois a matriz 
centenária precisa de acesso. Quem zela pe-
los Monumentos Históricos zela pela Iden-
tidade da cidade e de seu  povo, recupera a 
História, protege a ARTE.

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

Preciosidades da Matriz a serem 
restauradas

João Rodrigues*

O mês de março é dedicado a Mulher, 
em especial o dia 08 de Março – Dia 
Internacional da Mulher. No Brasil, o 
número de mulheres que estão empre-
endendo tem crescido bastante nos úl-
timos anos, segundo estudo da Global 
Entrepreneurship Monitor, conduzi-
do pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio à Micro e Pequena Empresa) no 
ano de 2017 mais de 24 milhões de mu-
lheres são empreendedoras no Brasil. 

Ainda segundo o relatório, a pro-
porção de mulheres que são “chefes de 
domicílio” passou de 38% para 45%. A 
atividade empreendedora passou a con-
ferir às mulheres posição de protagonis-
mo quanto à renda da casa. O percentu-
al de mulheres na condição de cônjuge 
(quando a principal renda familiar pro-
vém do marido) caiu de 49% para 41% 
nos últimos anos. 

Também as análises feitas pelo Se-
brae mostram que as mulheres empre-
endedoras são mais jovens e tem um 
nível de escolaridade 16% superior ao 
dos homens. Entretanto, elas continuam 
ganhando 22% menos que os homens 
empresários, uma situação que vem 

se repetindo desde 2015, segundo da-
dos da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PNADC), do 
IBGE. Em 2018 os donos de negócio do 
sexo masculino tiveram um rendimen-
to mensal médio de r$ 2.344, enquanto 
que o rendimento das mulheres ficou 
em r$ 1.831.

Segundo o SEBRAE as mulheres 
empreendem por necessidade e a maio-
ria não tem sócios, o desejo de ser inde-
pendente e obter uma nova alternativa 
de fonte de renda são preponderantes 
para a maioria das mulheres microem-
preendedoras (MEI). 

Segundo a Rede Mulher Empreen-
dedora (RME) as empreendedoras in-
vestem 24% mais tempo com os filhos 
e a família do que os homens. O inves-
timento domiciliar acaba implicando 
algumas dificuldades no crescimento 
profissional da mulher empreendedora, 
que na maioria dos casos precisa cuidar 
das crianças, da casa e dos negócios em 
um grande malabarismo.

Em nossa cidade, grupos empresa-
riais específicos para mulheres tem sido 
criados como o PAPO DE MULHER 

que é realizado na Associação Comer-
cial todo mês e o SEBRAE lançou o 
Projeto 1000 Mulheres com foco nas 
mulheres em situação de Vulnerabili-
dade Social, cujo objetivo é capacitar a 
mulher a empreender com um curso de 
5 dias, possibilitando uma melhoria de 
vida a estas mulheres.

No mundo empresarial é assunto 
constante sempre ressaltarmos a impor-
tância da Mulher e como inserí-las cada 
vez mais no mercado, além de fortale-
ce-las e dar-lhes todo o respaldo. Eu em 
especial recomendo sempre CASEs de 
mulheres vencedoras, que relatam suas 
experiências de Vida.

https://endeavor.org.br/desenvolvi-
mento-pessoal/mulheres-empreendedo-
ras/.

Devemos sempre nos nortear em ter 
um mundo mais igualitário entre ho-
mens e mulheres. FELIZ MÊS DAS 
MULHERES!

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

Mulher empreendedora
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Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Jaguariúna tinha, até 
então, seis nomes coloca-
dos como pré-candidatos a 
prefeito nas eleições muni-
cipais deste ano. A partir de 
novas movimentações polí-
ticas, um novo nome surge 
e integra essa lista.

Portanto, há sete nomes 
colocados como pré-can-
didatos. São eles, Gustavo 
Reis (MDB), que concorre 
à reeleição, Alberto Rizzo-
ni (PSD), Davi Neto (PTB), 
Du Corrêa (PTC), Gabriel 
Tenan (PP), Fernando Hus-
ch Pereira (PSDB) e Fred 
Chiavegato (PSDB). 

Para melhor informar 
o seu leitor, a Gazeta Re-
gional lança uma série de 
entrevistas com todos os 
nomes. A série teve início 
com o pré-candidato do 
Partido Trabalhista Cristão 
(PTC), Du Corrêa e deu-se 
sequência com o Fernan-
dinho Português (PSDB) 
e depois com o advogado 
Gabriel Tenan (PP).

Nesta edição, 1714, 
confira a entrevista com o 
pré-candidato do PSD, Al-
berto Rizzoni.

Gazeta Regional: O seu 
nome é um dos que estão 
colocados hoje para uma 
possível candidatura a 
prefeito de Jaguariúna, 
nas eleições de outubro. 
Como o senhor avalia 
essa possibilidade?

Alberto Rizzoni: Essa 
possibilidade é real. Temos 
o aval tanto da municipal, 
como estadual e nacional. 
Venho me preparando para 
que isso aconteça e estamos 
aí, firme e forte na luta. Isso 
é uma realidade sem volta.

Gazeta Regional: O 
senhor se considera 
preparado para 
assumir uma possível 
candidatura?

Alberto Rizzoni: Com 
certeza. Pela minha vi-
vência, sou uma pessoa 
que gosta de buscar. Para 
ser um bom administrador 
a gente tem que buscar 
informações e ouvir mui-
to. Além disso, trabalho 
em escola há 35 anos, 20 
como professor e 15 como 
diretor. Então a gente con-
vive com as pessoas e 
aprende muito.

Eu acho que a vida é a 
arte de aprender e tudo que 
a gente aprende deve colo-
car em prática. E é isso que 
vamos fazer na futura ad-
ministração, eu como pré-
-candidato a prefeito.

Gazeta Regional: Como 
está sua articulação 
política dentro do partido 
e que chances o senhor vê 
de conseguir disputar a 
eleição?

Alberto Rizzoni: Dentro 
do partido meu nome como 
pré-candidato é unânime. 
Tão unânime que já temos a 
chapa majoritária completa, 
com o vice pré-candidato Dr. 
Élcio, ético, que trabalhou 
por mais de 20 anos aqui na 
rede pública. 

É concreta a unanimi-
dade. Acho que formamos 
uma parceria muito boa: 
saúde e educação. Quere-
mos governar com ética, 
transparência e fazer o me-
lhor para Jaguariúna pois 
ela merece.

Gazeta Regional: Existem 
disputas internas que 
podem inviabilizar sua 
candidatura?

Alberto Rizzoni: Ne-
nhuma. É consenso.

Gazeta Regional: Na 
sua avaliação, quais os 
atributos que um bom 
prefeito deve ter?

Alberto Rizzoni: Pri-
meiro, honestidade. A polí-
tica hoje carece desse atri-
buto. Honestidade acima 
de tudo.

Ética. Acho que toda 
pessoa e bom administra-
dor tem que ser ético e por 
isso ele também tem que 
ter transparência. Tem que 
ser uma administração vol-
tada para a transparência. 

E, lógico, a capacidade. 
E ninguém governa sozi-
nho. Eu vou formar uma 
equipe técnica que coloque 
as coisas para funcionar.

Gazeta Regional: Quais 
áreas da Administração 
o senhor vê como 
prioridade na gestão 
pública? Por quê?

Alberto Rizzoni: Prio-
ridade é o bem-estar das 
pessoas. Todo mundo fala 
saúde, educação e segu-
rança. Eu acho que tudo é 
prioridade.

Quando a gente gover-
na, a gente governa para 
um povo. As coisas só 
acontecem na saúde, edu-
cação e segurança quando 
a gente tem uma sintonia 
de todas as áreas juntas.

Eu acho que não existe 
saúde sem educação. Edu-
cação sem saúde. E não 
existe educação e saúde 
sem segurança. 

O que assola muito, 
muito mesmo, é a questão 
da segurança. A gente vê 
as pessoas inseguras e isso 
leva a elas para um quadro 
de depressão que repercute 
na saúde e educação. 

Tem que investir bastan-
te na segurança. Não digo 
só em guardas e policiais, 
tem que fazer um trabalho 
na área preventiva. Tem 
que tirar o jovem da ocio-
sidade. A ociosidade é que 
leva as pessoas a trilharem 
um caminho que não é o 
correto.

Gazeta Regional: 
Jaguariúna tem se 
destacado nos cenários 
regional, estadual e 
nacional em várias áreas, 
como saúde, educação 
e segurança. O senhor 
avalia que é possível 
melhorar ainda mais esses 
índices? De que forma?

Alberto Rizzoni: Tudo 
tem que melhorar, nada 
pode ser estagnado. Um 
administrador que pensa 
que está bom e para, há 
uma perda. Tudo pode me-
lhor e melhorar muito.Te-
mos mesmo índices apon-
tados como positivos para 
Jaguariúna, mas eu acho 
que pela arrecadação e po-
tencial que a cidade tem, dá 
para fazer muito mais. 

Uma coisa preocupan-
te na área da educação, é 
o aumento do número de 
crianças e adolescentes 
com deficiências intelectu-
ais. A cidade cresceu e os 
números de atendimentos 
cresceram e a gente preci-
sa então investir um pouco 
mais nessa situação, para 
integrar mais a sociedade e 
ao mercado de trabalho.

Na saúde, temos que 
colocar para funcionar e 
acontecer o que já temos. 
Melhorar nosso Hospital, 
melhorar os atendimentos 
nos postinhos e otimizar 
tudo isso para gerar uma 
eficiência no serviço públi-
co para a população.

E na segurança temos 
que investir mesmo nas po-
líticas de prevenção. Cortar 
o mal pela raiz.

Gazeta Regional: Quais 
as suas principais 
sugestões para a cidade, 
como pré-candidato a 
prefeito?

Alberto Rizzoni: Ad-
ministrar a cidade de uma 
forma coletiva, onde as 
secretarias municipais se 
conversem e interajam. 
Também estamos em uma 
era digital e isso não pode 
ser desprezados, acho 
que temos que trazer toda 
essa tecnologia para que 
o serviço público seja oti-
mizado para que a popu-
lação desfrute com mais 
acessibilidade.

Jaguariúna também pre-
cisa muito ver a questão do 
emprego. Recebemos em-
presas aqui e devemos sen-
tar com eles e oportunizar 
para nossos jovens sim. 

Se o problema é mão 
de obra qualificada, va-
mos qualificar. Até porque 
implantar uma empresa no 
município leva um tempo, 
se ela passar qual a quali-
ficação que é preciso a ad-
ministração pode sim estar 
qualificando esses jovens 
e dando uma perspectiva 
para ele.

E acho que o jovem tem 
que ser instigado a ser em-

Eleições 2020: Entrevista com pré-candidato 
a prefeito de Jaguariúna, Alberto Rizzoni

Jaguariúna em Foco

REDAÇÃO

O Jornal Gazeta Regional dá continuidade a série 
de entrevistas com os nomes colocados a pré-
candidatos de Jaguariúna, nas eleições de outubro

Pré-candidato Alberto Rizzoni, do PSD

preendedor e acreditar que 
ele tem chance de estar no 
mercado de trabalho e que 
pode sim desempenhar um 
grande papel na sociedade.

Gazeta Regional: Fale um 
pouco sobre a sua família 
e vida pessoal.

Alberto Rizzoni: Falar 
da gente mesmo não é fá-
cil. Sou cristão. Sou forma-
do Biólogo, sou pedagogo, 
pós-graduado em gestão 
pública voltado também 

para a área educacional e 
gosto de estar estudando e 
reciclando. 

Sou uma pessoa que gos-
ta de enfrentar desafios. Sou 
filho de pai comerciante e 
mãe professora que me de-
ram toda essa base. Eu agra-
deço muito aos meus pais.

Sou casado, tenho dois 
filhos que me fazem mui-
to feliz. Uma esposa muito 
boa, maravilhosa. 

Meu hobbie é conversar, 
rir e aprender. Eu acho que 

não existe uma conversa 
que você não aprenda. Toda 
conversa a gente comparti-
lha conhecimento.

Gosto de estar sempre 
com os amigos. Aprecio fu-
tebol, não sou fanático. Sou 
santista.

Acredito que a união faz 
a força e que a gente é capaz. 
Acredito muito nas pessoas 
e sonho em poder contribuir 
muito para Jaguariúna, de 
uma forma bem consciente 
e responsável.
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Profissionais do Intuitá Centro de Psicologia 
acreditam que o trabalho em equipe é 
fundamental para o desenvolvimento humano 

Saúde Mental

O nome ‘Intuitá’ vem da palavra intuição e com isso 
a fundadora Jaquelini Menezes formou a equipe

Intuitá está localizado na Rua Darcy de Campos Souza, 166 - Jardim Ipê, Jaguariúna 

Carnaval com o prefeito
O prefeito Gustavo Reis caiu na folia neste 

Carnaval. Ele esteve no sambódromo do 
Anhembi, na primeira noite dos desfiles em São 
Paulo. No final de semana e na terça-feira de 
Carnaval, o prefeito fez questão de participar 
da festa em Jaguariúna, promovida pela 
Prefeitura. Reis não só se fez presente, como 
prefeito, mas também posou para fotos, tirou 
selfies com os foliões, cantou e dançou. 

Planejamento
Nesta quinta-feira, 27, o 

novo presidente do PSDB 
de Jaguariúna, o ex-prefei-
to Tarcísio Chiavegato, se 
reuniu com o coordenador 
regional do PSDB e pre-
feito de Nova Odessa, Bill 
Souza. Na pauta, o planeja-
mento da futura candidatura 
a prefeito do vereador Fred 
Chiavegato (PSDB).

Fogos 1
Os vereadores de Ja-

guariúna aprovaram um 
projeto, de autoria de José 
Muniz, que proíbe a sol-
tura de rojões e fogos de 
artifício com estampido 
em todo o município. A 
proposta foi aprovada por 
unanimidade na sessão da 
semana passada. 

Fogos 2
Segundo o projeto, fica 

proibida a soltura de rojões 
e fogos de artifício com es-
tampido em todo o territó-
rio do município de Jagua-
riúna. A proibição é restrita 
apenas para os fogos que 
causam estampido, sendo 
permitido o uso dos fogos 
com efeito visual, como já 
ocorre em outras cidades. 
Caso vire lei, o projeto pre-
vê multa aos infratores.

VLibras 1
Por falar em Câmara, 

o Poder Legislativo de Ja-
guariúna acaba de lançar 
uma ferramenta para aju-
dar as pessoas portadoras 
de deficiência auditiva. Já 
está em funcionamento o 
VLibras, que é um conjun-
to de ferramentas compu-
tacionais de código aberto, 
que traduz conteúdos digi-
tais (texto, áudio e vídeo) 
para Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), tornando 
computadores, celulares e 

plataformas web acessíveis 
para pessoas surdas.

VLibras 2
Para o presidente da Câ-

mara, Walter Tozzi, a im-
plantação do VLibras é mais 
um passo no objetivo de per-
mitir uma maior acessibili-
dade aos trabalhos dos par-
lamentares. “Todas pessoas 
têm o direito de conhecer e 
participar das ações legisla-
tivas. Agora são beneficia-
dos os deficientes auditivos, 
mas já estamos trabalhando 
também na implantação de 
ferramentas auxiliares para 
portadores de outras neces-
sidades especiais”, afirma.  

Vídeo polêmico 1
O presidente Jair Bol-

sonaro não se cansa de ar-
ranjar problemas para o 
governo. Nesta semana, ele 
compartilhou vídeo pelo 
WhatsApp em que convoca 
seus apoiadores a reforçar 
uma manifestação contra 
o Congresso Nacional e o 
Supremo Tribunal Federal 
marcada para o próximo dia 
15 de março.  

Vídeo polêmico 2
A informação caiu como 

uma bomba em Brasília. 
Os presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM), do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM), e do STF, minis-
tro Dias Toffoli, reagiram 
imediatamente. Parlamen-
tares da oposição chegaram 
a falar em impeachment do 
presidente por quebra de 
decoro. Até aliados do pre-
sidente reagiram mal ao ví-
deo de Bolsonaro. Isso tudo 
em um ano em que o gover-
no vai precisar do Congres-
so para aprovar uma série 
de medidas importantes 
para o País, como as refor-
mas administrativa e fiscal.

 Bastidores do poder
As sementes do Intui-

tá Centro de Psicologia 
foram plantadas há dez 
anos, quando sua funda-
dora, Jaquelini Menezes, 
decidiu seguir o seu ca-
minho na área clínica. 
Após sua formação em 
Psicologia, iniciou sua 
trajetória ao lado de duas 
grandes amigas, também 
psicólogas, dando origem 
ao Espaço Psi, com quem 
esteve até o ano de 2018. 

Após o fim da parceria, 
Jaquelini decidiu iniciar 
um novo ciclo. Reestrutu-
rou sua marca e abriu es-
paço para novos profissio-
nais.  “Sempre acreditei 
que o trabalho em equipe 
é fundamental para o de-
senvolvimento humano, 
tanto pessoal, quanto pro-
fissional”, pontua. 

De acordo com ela, é 
preciso confiar na intui-
ção à medida que a au-
toconfiança e o autoco-
nhecimento permitam ao 
indivíduo separar a intui-
ção de seus medos e de-
sejos. Com isso, o novo 
nome ‘Intuitá’, que vem 
da palavra intuição, foi 
escolhido. “Porque tem 
a ver com minha forma 
de ser e estar no mundo 
e com a definição que al-
guns importantes pensa-
dores lhe atribuíram”.  

Intuitá Centro de Psi-
cologia propõe-se a de-
senvolver um trabalho 
qualificado no atendi-
mento em saúde mental 
de crianças, adolescen-
tes, adultos, idosos, ca-
sais e famílias. “Atingir 
uma pessoa é grandio-
so. Pensar em uma pes-
soa melhorando e sen-
do transformada, é um 
grande presente. Essa é a 
construção, é gratificante 
demais. A gente conse-
gue aqui acessar dores e 
transformações”. 

Pensando na ‘intuição’ 
de quem mais poderia 
ajudar e de que maneira, 
Jaquelini acolheu pro-
fissionais para abarcar 
no Centro de Psicologia. 
“Nesse contexto, fui tra-
balhando e o universo foi 
trazendo essas pessoas. 
Fui presenteada. Seguir 
minha intuição foi fa-
buloso, as coisas foram 
acontecendo e temos 
atingido nosso objetivo”, 
comenta. 

Integram a equipe do 
Intuitá, juntamente com 
Jaquelini, as profissio-
nais Patricia Carriel, So-
nia Maião, Grace Benato 
e Daniela Stort. Todas 
afirmam sentir gratidão 
pelo trabalho e profissão 
e que essa é uma equipe 
qualificada, com forma-
ção séria capaz de ajudar 
as pessoas. 

Mas, querer ajudar não 
é o suficiente. “A pessoa 
que procura ajuda tem 
que querer, tem que es-
tar aberta à mudança. Ela 
pode não ter absoluta-
mente ideia de como vai 

sair dessa, mas tem que 
querer. Se ela quer e pre-
cisa, é essa a pessoa que 
vai ter um resultado mui-
to bom aqui na clínica”, 
explica Patricia. 

A psicanalista comen-
ta que é realizada no que 
faz, tanto na parte de 
atendimento, quanto de 
estudo. “Isso é o que me 
move. É aquela coisa que 
eu chamo de paixão. Que 
você não olha tempo, não 
olha como você vai fazer, 
você simplesmente faz. 
É uma coisa muito forte 
dentro de mim”, relata. 

A psicóloga Sonia 
Maião, acrescenta que 
além de grata, fazer par-
te desta equipe é moti-
var-se e aprimorar-se a 
cada dia. “É um desafio 
constante, pois trabalhar 
em equipe demanda pa-
ciência, compreensão, 
entender que o tempo 
de cada um é diferente 
do meu próprio tempo 
e que cada um sente de 
um jeito. Fazer parte da 
equipe Intuitá também é 
um desafio muito gosto-
so, porque eu tenho para 
mim, que se a gente não 
se desafia, a gente não 
cresce, não evolui e não 
sai do lugar”. Ela acres-
centa ainda que, estar na 
equipe é algo que a deixa 
muito feliz. 

Grace Benato, por sua 
vez, relata que perce-
be em cada membro da 
equipe o movimento de 
fazer mais, buscar mais, 
em prol de uma melhor 
cultura da saúde mental 
e emocional. “E, para 
mim, o mais importante 

nesse trabalho, em pri-
meiro lugar, é o que a 
gente preza: a ética, res-
ponsabilidade e a sensi-
bilidade com o paciente 
acima de tudo. Somos 
profissionais muito res-
ponsáveis tanto com o 
estudo, quanto com o pa-
ciente”, comenta. 

“Todas as psicólo-
gas do Intuitá são mui-
to comprometidas com 
o trabalho. Eu sinto que 
fazer parte da equipe é 
poder compartilhar esse 
comprometimento, po-
der trocar experiências e 
aprender com as diferen-
ças, o que nos torna mais 
humanos”, comenta Da-
niela Stort. 

Para ela, o mais im-
portante neste trabalho 
é o acolhimento das pes-
soas. “Ajudá-las a com-
preender e superar as 
dificuldades. Ajudá-las a 
descobrir seu potencial e 
formas de ser elas mes-
mas o mais completa-
mente possível”. 

 Conheça mais sobre as 
profissionais: 

Jaquelini Menezes é 
formada há 10 anos, es-
pecialista em Psicologia 
Analítica com enfoque 
junguiano pela UNI-
CAMP e especialista em 
atendimento de casais 
e família pelo instituto 
JLMoreno -São Paulo. 
É professora de estágio 
Acadêmico na UNIFAJ. 

Daniela Stort é espe-
cialista em Orientação à 
Queixa Escolar pela USP 
e mestre em Educação 
pela Universidade Fede-

ral de São Carlos (UFS-
Car). É co-autora do li-
vro “Palavres Chave em 
Educação Não Formal”. 

Grace Benato é espe-
cialista em Teoria, Pes-
quisa e Intervenção em 
Luto pelo Quatro Esta-
ções Instituto de Psicolo-
gia. Possui curso em Psi-
cologia das Perdas e do 
Luto pela Rede Nacional 
de Tanatologia. Funda-
dora do canal no Youtube 
e do site “Renascendo do 
Luto”. Co-autora do livro 
“Um olhar da Psicologia 
para a Terceira Idade”. É 
uma das psicólogas res-
ponsáveis por implan-
tar a campanha Janeiro 
Branco em Jaguariúna, 
nos anos de 2017 e 2018.

Sonia Maião é forma-
da pelo “Ateliê do Cui-
dado” em cuidado aos 
idosos. Atuou no Centro 
Dia do Idoso de Jagua-
riúna. Possui experiên-
cia em acolhimento de 
familiares de pacientes 
com câncer através do 
voluntariado de 06 anos 
no Hospital Boldrini. É 
uma das psicólogas res-
ponsáveis por implan-
tar a Campanha Janeiro 
Branco em Jaguariúna, 
nos anos de 2017 e 2018. 

Patricia Carriel atua há 
mais de 10 anos na área. 
Psicanalista pelo Instituto 
da Psicanálise Lacaniana 
– IPLA-SP. Trabalhou na 
Clínica de Psicanálise do 
Genoma Humano – USP. 
É idealizadora do pro-
grama de emagrecimen-
to saudável e consciente 
– PESCc. É colunista da 
Gazeta Regional.  
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População idosa é o principal alvo do novo coronavírus

Paula Partyka
paulapartka@gazetaregional.com.br 

O primeiro caso do ví-
rus no Brasil foi confir-
mado na quarta-feira, 26. 
O paciente apresentou 
sintomas leves de gripe 
como tosse, febre, mal 
estar e está em tratamen-
to domiciliar tendo seus 
contatos monitorizados 
diariamente.

O novo coronavírus 
COVID-19 surgiu e teve 
sua disseminação favore-
cida na China, um país de 
baixa temperatura. O Bra-
sil, por sua vez, é um País 
de clima quente, condição 
que pode contribuir favo-
ravelmente para dificultar 
a sobrevivência do vírus.

O Diretor Clínico e 
Infectologista do Grupo 
Fleury, Celso Granato, 
esclarece que as informa-
ções não estão totalmente 
consolidadas por se tratar 
de um novo vírus. “En-
tão, algumas das coisas 
que falamos hoje podem 
mudar daqui alguns dias, 
então vamos continuar 
nos atualizando”.

“O número conhecido 
de pessoas infectadas é 
um pouco acima de 4.500 
pessoas. Por outro lado, o 
tempo de duplicação des-
te número de casos tem 
sido de mais ou menos 24 
horas, o que é uma velo-
cidade bastante rápida e é 
essa a razão da preocupa-
ção de todas as organiza-
ções de saúde”, diz.

O COVID-19 não se 
transmite a longas distân-
cias, ele depende de ma-
terial biológico, ou seja, 
depende de gotículas ex-
pelidas de um indivíduo. 
Ele tem a possibilidade 
de se disseminar sem sin-
tomas, o que favorece sua 
disseminação.

De acordo com far-
macêutico e professor, 
Eduardo Nolasco, até o 
momento, tudo indica 
que o vírus deve se espa-

lhar mais. “Mas, nada de 
pânico. A capacidade de 
matar é muito baixa. Você 
sabia, por exemplo, que 
no Brasil em 2019 morre-
ram mais de 700 pessoas 
pelo vírus H1N1? E exis-
te vacina para H1N1”, 
compara.

O médico infecto-
logista, Marcelo Nardi 
Pedro, comenta neste 
viés que a capacidade de 
transmissão de viroses é 
muita alta. “Anualmen-
te é elaborada vacina 
para vírus influenza (gri-
pe) para tentar conter a 
transmissão da doença, 
por exemplo. No caso do 
coronavírus COVID-19, 
todos estão suscetíveis a 
doença, a qual se propaga 
rapidamente”, explica. 

Apesar de já ter infec-
tado por volta de 18.000 
pessoas em cinco conti-
nentes, o novo corona-
vírus possui baixa letali-
dade. A taxa global está 
entre 2 e 3%, o que sig-
nifica que a cada 100 pes-
soas, duas ou três podem 
falecer.

Infecções por corona-
vírus em seres humanos 
causam sintomas de res-
friado comum. Normal-
mente, em primeiro mo-
mento os casos são mais 
graves, pois o vírus está 
se adaptando ao corpo e 
depois as infecções tor-
nam-se mais brandas. 

Dois coronavírus, 
MERS-CoV e SARS-
-CoV, causam infecções 
respiratórias muito mais 
graves em humanos do 
que os outros coronaví-
rus. Em 2012, o corona-
vírus Mers-CoV foi iden-
tificado como a causa da 
síndrome respiratória do 
Oriente Médio (MERS, 
do inglês MiddLe East 
Respiratory Syndrome). 
No final de 2002, o SAR-
S-CoV foi identificado 
como a causa de um surto 
da síndrome respiratória 
aguda grave (SARS, do 

inglês Severe Acute Res-
piratory Syndrome).

Segundo Nolasco, 
quando começaram os pri-
meiros casos do coronaví-
rus COVID-19 a própria 
comunidade de pesquisa 
da China não sabia muito 
bem o que estava aconte-
cendo, até identificar ser 
um vírus parente do vírus 
SARS e MERS. “São do-
enças com taxa de letali-
dade alta comparado com 
o COVID-19”, afirma.

Com os números da 
China, a taxa de letalidade 
do novo coronavírus é de 
2,11%. A SARS tem uma 
taxa de 10% e a MERS de 
30%. “São números mais 
robustos, o que é uma 
vantagem ao coronavírus. 
Então, o pessoal pode fi-
car tranquilo que o mun-
do provavelmente não vai 
acabar pelo coronavírus”.

Os casos confirma-
dos de pessoas com CO-
VID-19 na China con-
tinental, Itália, Grécia, 
Noruega e outros países, 
são em sua maioria ido-
sos. “Idosos que já vinham 
com o sistema de defesa 
debilitado e já tinham uma 
doença base, como diabe-
te ou hipertensão. Essa é a 
população de risco”, afir-
ma Nolasco. 

Em relação aos agentes 
de saúde que morreram 
na China, eram jovens. 
São os únicos exemplos 
de pacientes jovens que 
morreram por causa do 
vírus.

Por isso, Nolasco acre-
dita que neste momento é 
preciso uma campanha 
que reforce a necessida-
de de vacinação, princi-
palmente para a popula-
ção de risco, que são os 
idosos, para protegê-los 
de outras doenças respi-
ratórias antes do período 
de maior preocupação, de 
maio a julho, quando co-
meça a incidência da gri-
pe. “O verão vai acabar e 
a vacinação tem que en-

DIVULGAÇÃO

O novo coronavírus surgiu em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, 
na China; Alguns dados podem estar desatualizados pela velocidade que 
o Coronavírus tem se espalhando, principalmente na Itália

trar em peso”, diz.
Falando nisso, as do-

enças respiratória e in-
fecciosa são as principais 
causas de morte e exis-
tem vacinas preventivas. 
“Quando pega essas do-
enças, excluindo o coro-
navírus, a taxa de mor-
talidade do idoso de 80 
anos pode chegar a 50%, 
o que é muito alto”.

Pessoas com a saúde 
em dia devem manter a 
dieta e exercício físico 
que são questões básicas 
para manter o sistema 
imunológico sem com-
prometimento. “Tendo 
um bom sistema imune 
é provável que você não 
contraia o vírus”.

Outras dicas
“Para se prevenir ade-

quadamente da trans-
missão do COVID-19, é 
necessário lavar as mãos 
com frequência, por pelo 
menos 20 segundos, in-
clusive utilizar álcool gel 
e evitar levar as mãos ao 
rosto antes de higienizá-
-las. É importante lembrar 
que a maior transmissão 
é feita através das mãos, 
quando existe o contato 
com a secreção e esta é 
levada ao rosto”, frisa o 
infectologista Marcelo.

Para quem for ao aero-
porto, é sempre bom ter 
um álcool em gel e lenço 
umedecido. Se começar a 
sentir os sintomas, é im-

Os pacientes com coronavírus COVID-19 positivo são, na sua maioria, idosos com o sistema de 
defesa debilitado e que já possuem uma doença base, como diabete ou hipertensão

Epidemia

portante tossir com o len-
ço e depois jogar fora.

Em relação ao uso das 
máscaras, é um gasto des-
necessário, a não ser que 
esteja em viagem interna-
cional e então é preciso 
um modelo mais robusto. 
Mas, Nolasco volta a sa-
lientar que é preciso estar 
muito próximo para trans-
mitir o vírus. Por isso, o 
indivíduo com síndrome 
gripal deve manter uma 
distância mínima de apro-
ximadamente dois metros 
de outra pessoa. 

Em relação aos trata-
mentos ‘anticoronavírus’, 
essa é uma jogada baixa e 
desnecessária para o mo-
mento, comenta Nolasco. 
“Não há nenhum produto 
que impeça o contágio. 
Apenas é necessário re-
forçar a necessidade de 
lavar as mãos, podendo 
ser usado álcool gel para 
este fim. A etiqueta da 
tosse também deve ser 
efetuada. Não há ainda 
tratamento preconizado 
oficialmente, mas alguns 
antivirais estão sendo 
testados e, eventualmen-
te, podem ser usados no 
tratamento em um futuro 
próximo. Vacina também 
não está disponível no 
momento”, reforça o mé-
dico infectologista.

Batida entre carro e caminhão 
deixa ferido na Campinas-Mogi

Um motorista ficou 
ferido após bater o car-
ro contra a traseira de 
um caminhão na tarde 
de quinta-feira, 27, na 
Rodovia Governador 
Adhemar Pereira de Bar-
ros (SP-340), conhecida 
como Campinas-Mogi, 
em Jaguariúna. De acor-
do com a Polícia Militar 
Rodoviária, o condutor 
sofreu ferimentos leves e 

recusou atendimento mé-
dico.

O acidente aconteceu 
por volta do meio-dia, na 
altura do Km 137 na pista 
sentido Holambra. Ainda 
de acordo com a polícia, 
a colisão ocorreu após o 
motorista perder o con-
trole da direção - a causa 
para isso, no entanto, ain-
da é apurada. O condutor 
fez teste de bafômetro e 

não apresentou sinais de 
embriaguez, segundo a 
corporação.

O caminhão atingido 
na traseira estava carre-
gado com insumos para 
ração animal e não houve 
prejuízo para a carga com 
a batida. O atendimento 
da ocorrência foi reali-
zado no acostamento da 
rodovia, sem necessidade 
de bloqueio de faixas. 

Veículo atingiu a traseira de caminhão na SP-340

ROBERTO TORRECILHAS
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Coluna de moda

os ombros fazendo com 
que a silhueta fique de for-
ma harmônica ao restante 
do corpo.

 Para diminuir os qua-
dris faça a aposta em pe-
ças mais retas, com cores 
escuras na região, pois ira 
favorecer seu biótipo. Já o 
braço mais fino, opte por 
blusas sem mangas ou al-
ças finas para valorizar.

Para dar aquela alonga-
da nas pernas, o salto alto 
é uma ótima opção. Sal-
tos grossos e tiras trazem 
equilíbrio e leveza. Para as 
bolsas o ideal são as de alça 
curta para serem levadas 
nos ombros trazendo assim 
a harmonia a silhueta. Para 
jaquetas e blazers a mode-
lagem mais curta é a ideal, 
evite peças que terminem 
na lateral do quadril.

Abaixo algumas apostas 
para usar e dicas do que 
evitar.

- Aposte em colares na 
altura dos seios, além de 
valorizar o colo e deixar o 
look ainda mais lindo e es-
tiloso, eles trazem os olha-
res para a parte superior 
do corpo, “escondendo” e 
tirando a atenção dos qua-
dris;

- Decotes e detalhes ho-
rizontais, assim como os 
colares além de trazer a 

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

@annynhacastroo 
@annynhacastrooficial 
@novodenovobrechobazar

Na edição anterior 
(17013), falei mais uma 
vez sobre biótipo, especifi-
camente sobre o corpo am-
pulheta. Se você perdeu o 
início da matéria sobre os 
biótipos e o conteúdo da 
semana passada, pode con-
ferir as matérias no site: 
www.annynhacastro.com

Hoje vou falar sobre o 
triangular. Para relembrar 
sobre nossa primeira ma-
téria da série de biótipos, 
esse tipo de corpo possui 
os ombros e cintura mais 
estreitos em relação ao 
quadril (um dos mais co-
muns entre as brasileiras), 
por exemplo, a atriz Paola 
Oliveira.

Já ouviu falar em cor-
po violão? Pois é, esse é o 
corpo.

O importante para este 
biótipo é equilibrar o ta-
manho dos ombros com 
o tamanho dos quadris e 
atrair os olhares para a par-
te superior do corpo. É ne-
cessário marcar a cintura, 
mesmo que seja de forma 
delicada, pois isso deixa 
sua silhueta mais esguia. O 
bacana também é alongar 
o corpo, principalmente se 
você estiver acima do peso 
ideal.

Para valorizar a silhue-
ta, opte por blusas cha-
mativas e colares. Lenços 
também são bem-vindos e 
uma dica de styling é fazer 
a mistura do lenço com um 
colar comprido pois além 
de ficar um charme ele traz 
a atenção para a parte su-
perior, os lenços destacam 

Atriz de Jaguariúna estreia programa em 
emissora da região neste sábado, 29

Paula Partyka
paulapartka@gazetaregional.com.br 

O Programa da Malu 
estreia neste sábado, 
29, às 19h na TV Artes, 
canal 19,1 da televi-
são aberta. Apresenta-
do pela modelo e atriz, 
Malu Leme, o programa 
promete trazer quadros 
divertidíssimos para o 
público, entre eles o 
quadro Garota Angel, 
uma realização TV Ar-
tes em parceria com a 
conceituada agência de 
modelos, Angels Mo-
dels. Neste quadro, toda 
semana uma modelo tem 
seu clipe produzido pela 
TV Artes exibido. 

Com a duração de 
uma hora e contendo 
três blocos, o público 
também pode conferir 
entrevistas emocionan-
tes com convidados es-
peciais, clipes de músi-
cas, receitas práticas e 
rápidas com os snacks 
da Jack Link’s e o “Di-
cas da Malu”, quadro 
onde a apresentadora dá 
dicas do dia-a-dia.

O programa tem o in-
centivo de várias marcas 
conceituadas, entre elas: 
Jack Link’s, e MSP, Cen-
tro Universitário de Ja-
guariúna (UniFaj), Clo-
rofitum, Rede Drogão 

Popular, Castelo Beauty 
Studio e Perfil Modas. 
Além de empresas do 
Grupo Jaguary de Comu-
nicação sendo a Rádio 
Nova FM Jaguariúna e 
Jornal Gazeta Regional.

O programa tem a di-
reção Artística de Ro-
gério Guimarães e pós-
-produção de Jonatas 
Simina. Para eles, é um 
orgulho contar com a 
Malu, uma garota que 
esbanja talento em tudo 
que faz. 

Sobre Malu
Malu é jaguariunen-

se e tem 16 anos. Ini-
ciou no meio artístico 
por meio da dança, aos 
10 anos e depois come-
çou aulas de teatro, se 
aprofundando cada vez 
mais no assunto. “Fiz 
diversas peças teatrais, 
inclusive em saraus e 
na escola onde estudo”, 
conta.

“Comecei partici-
pando como bailarina 
de jazz em duas peças 
teatrais: “Abdu e a flau-
ta mágica” e “Theo e a 
terra dos deuses”. Como 
personagem, fiz o papel 
da Bruxa no espetáculo 
“Branca de Neve”, Es-
pantalho na peça “O Má-
gico de Oz”, a Rosa no 
espetáculo “O pequeno 

DIVULGAÇÃO

Na foto da esquerda para direita: Mag, Jonatas Simina, Malu Leme, 
Rogério Guimarães, Ricardo Correa e Patricia Leme

muito incentivada por 
toda a sua família que 
sempre lhe deu suporte 
para ir em busca de seus 
sonhos. Ao receber o 
convite para estar à fren-
te de um programa de te-
levisão, ela ficou muito 
animada e todos da fa-
mília ficaram surpresos 
com a oportunidade.

“Apesar de ser algo 
novo, abracei a ideia 
com muito carinho e 
estou bastante ansiosa 
por tudo o que à de vir. 
Desde o início eu e a mi-
nha família percebemos 
que o programa teria 
uma equipe sensacio-
nal e muito acolhedora, 
nos deixando tranquilos. 
Será um desafio que ire-
mos encarar com muita 
dedicação”, diz.

A apresentadora conta 
que tudo tem sido pensa-
do com muito carinho em 
cada detalhe. “Queremos 
que toda a família se di-
virta com o Programa da 
Malu, que traz entreteni-
mento com muitas músi-
cas, clipes, entrevistas e 
diversas surpresas. Que-
ro me dedicar ao máxi-
mo, trazendo momentos 
de muita alegria para 
toda família. Aguardem 
e fiquem ligados que o 
programa tá chegando!”, 
anuncia.

Esta é uma das novidades da TV Artes em 2020

Novidade

Príncipe”, Leona na peça 
“Primeiro vôo de Ícaro”, 
“Prova de vida ou morte” 
interpretando a persona-
gem Malu, Doroteia na 
peça “O Bem Amado” e 
por último a personagem 
Glynda no espetáculo 
musical “Bruxas”.

Para ela, cada trabalho 
teve a sua importância. 
“Confesso que aprendi 
muito com cada pessoa 

que passou por mim du-
rante esse aprendizado”.

Em geral, Malu se de-
fine como uma pessoa 
muito animada e extro-
vertida. Gosta muito de 
sair e estar com as pesso-
as que ama e sempre tira 
um tempo livre para ir à 
academia, ir ao teatro, 
cinema e outros. “Estou 
finalizando o ensino mé-
dio, portanto, também 

acabo usando bastante o 
meu tempo para os estu-
dos”, acrescenta. 

Apaixonada por ani-
mais, a apresentadora 
tem uma cachorrinha que 
se chama Maya. “Ela é 
meu maior xodó”. Malu 
também diz que pretende 
ter outros animaizinhos 
de estimação, só espera 
que seu pai permita.

Malu afirma que é 

TIPO DE 
CORPO

Pera

atenção para a parte supe-
rior do corpo, os detalhes 
horizontais desenham a 
parte de cima dando a ilu-
são de aumento;

- Blusas e blazers cin-
turados, pois marcam a 
região do abdômen, dei-
xando uma silhueta mais 
harmônica e desenhada;

- Sobreposições, além 
de ser chic e fashionistas 
vão trazer um ar de equi-
líbrio para a parte superior 
do corpo;

- Calça flare, são bem-
-vindas pois trazem o equi-
líbrio para a parte inferior 

do corpo, deixando a si-
lhueta mais desenhada.

Tente evitar:
- Camisas com punhos 

chamativos, pois como os 
punhos terminam na região 
dos quadris, vão aparentar 
mais volume na área;

- Bolsos volumosos, 
tudo que tem volume traz 
a ilusão de aumento, dessa 
forma a dica é evitar peças 
volumosas que comecem 
ou terminem na área dos 
quadris;

- Calças e saias muito 
justas, pois marcam a re-

gião dos quadris fazendo 
com que tenha a ilusão de 
aumento na região.

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. Mas, de 
qualquer forma, essas di-
cas vão te ajudar.

Um abraço e até a pró-
xima semana com mais um 
biótipo.

Annynha Castro
@annynhacastroo
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fotoE as festividades do Carnaval foram de muita 
alegria. Festa em Jaguariúna, Holambra, 
Pedreira e toda a região. Confira como foi a 
folia dessa galerinha que saiu Bem na Foto. 
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Mariana Aparecida 
Lusvarghi em Holambra

Silvia Patricia Martins curtindo 
o carnaval de Jaguariúna

Carnaval em 
Pedreira

Carnaval em 
Pedreira

Esse foi o carnaval de 
Amanda Pagliatto

Eliana Ramos e família no 
carnaval de Jaguariúna

Carnaval da Juliana Alcântara 
Passberg no Acamp ICE

Thais Venturato 
em Jaguariúna
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Feira de Empregos reúne mais de 30 empresas 
e oferece centenas de vagas em Jaguariúna

Jovens Talentos

Evento gratuito organizado pela UniFAJ em parceria com Ambev, JBS Seara, Flex, Mahle, Sicredi, entre outras, 
acontece no dia 07 de março

O Emprega 20.1 – Fei-
ra de Empregos, Estágios e 
Oportunidades, organizada 
pelo Centro Universitário 
de Jaguariúna (UniFaj), 
deve oferecer centenas de 
vagas nas mais diversas 
áreas, além de reunir mais 
de 30 empresas, dentre elas 
Qualy Nutrição Animal, 
Ambev, Flex, Pharmai-
noox, Mahle, JBS Seara, 
Stefanini, Tamboré Jagua-
riúna e Sicredi. O evento 
acontece no sábado, 07, das 
8h30 às 12h30, no Campus 
1 da UniFAJ.

“Por meio de uma par-
ceria da Escola de Negó-
cios da UniFAJ e empresas 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) va-

mos promover esse evento 
que é uma oportunidade 
única para a comunidade. 
Todas as atividades realiza-
das são gratuitas”, comenta 
o diretor acadêmico de uni-
dade (campus 1), professor 
Hector Escobar.

“O projeto foi desenvol-
vido para abrir um ‘espa-
ção’ para que a comunidade 
se aproxime de importantes 
empresas regionais e te-
nha conhecimento de seus 
processos de contratação, 
desenvolvimento de car-
reira e as vagas disponíveis 
atualmente”, acrescenta o 
coordenador da Escola de 
Negócios da UniFAJ, pro-
fessor Rogério Gomes.

A iniciativa da Escola 

de Negócios e o progra-
ma Núcleo de Carreira 
(NUCA) da UniFaj conta 
com oficinas e palestras 
para o visitante se preparar 
e ter conhecimento e dicas 
para se destacar na hora de 
buscar sua vaga no merca-
do. Tem ainda o apoio da 
Prefeitura de Jaguariúna e 
do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT). 

A programação conta 
com Oficinas de Currícu-
lo, 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?

Tiro de Guerra recebe doações 
de empresas de Pedreira

A Secretaria Muni-
cipal de Planejamento 
Econômico realizou, 
junto a empresas do 
Município, um trabalho 
visando doações para 
o Batalhão do Tiro de 
Guerra, que está sen-
do instalado na cidade. 
Esta é uma realização 
firmada por meio de 
convênio entre a Prefei-
tura Municipal e o Exér-
cito Brasileiro. 

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior e o 
diretor da Secretaria de 
Planejamento, Luciano 
Dalto de Godoi recebe-
ram no Gabinete do Paço 
Municipal, o gerente 
administrativo do Coto-
nifício Fiação Pedreira, 
Geraldo Malavazi, que 
realizou a entrega de 20 
cobertores para abrigar 
os jovens que pernoita-
rão no Batalhão. “Nos-

sos agradecimentos ao 
Comendador Giampaolo 
Bonora, aqui represen-
tado pelo Geraldo Ma-
lavazi, pela doação ao 
nosso Tiro de Guerra”, 
diz o prefeito Hamilton. 
“Também quero destacar 
as doações das empresas 
Erca Alumínio e Erca 
Plast que foram visita-
das pelo diretor muni-
cipal de Planejamento, 
Luciano”.

O evento tem como objetivo viabilizar a aproximação entre empresas e oferta de mão de obra qualificada, 
potencializando as chances de inserção profissional no mercado

DIVULGAÇÃO

Abertas as inscrições para a “Escola 
das Artes Cia de Dança”

Quem gosta de dan-
çar e deseja fazer parte da 
“Escola das Artes Cia de 
Dança” pode se inscrever 
para participar dos testes. 
A Prefeitura Municipal de 
Jaguariúna, por meio da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura (Setuc), seleciona 
crianças e adolescentes de 
8 a 17 anos residentes em 
Jaguariúna.

Parte do processo de for-
mação inclui aulas de bal-
let, dança contemporânea, 

teatro, história da arte e da 
dança, além de workshops 
artísticos. Os interessados 
podem se inscrever pelo 
e-mail: producaoescolada-
sartes@jaguariuna.sp.gov.
br contendo as seguintes 
informações: nome com-
pleto, idade, telefone e es-
pecificar se tem experiên-
cia em alguma dança.

Os testes são realizados 
na sexta-feira, 06, no Par-
que Luiz Barbosa (R. José 
Bonifácio, 100-236 - Con-

domínio Água Verde). 

Confira os horários:
8h às 11h – candidatos 

de 8 a 15 anos interessados 
em frequentar as aulas no 
período da manhã;

13h30 às 15h30 – candi-
datos de 10 a 17 anos inte-
ressados em frequentar as 
aulas no período da tarde.

A Escola das Artes fun-
ciona no Parque Santa Ma-
ria. Mais informações pelo 
telefone (19) 3867-4105. 

A Prefeitura de Pe-
dreira, por meio de suas 
secretarias municipais de 
Ciência e Tecnologia, Pla-
nejamento Econômico re-
cebe inscrições para dois 
cursos do Programa Via 
Rápida, em parceria com o 
Governo do Estado de São 
Paulo. Os cursos são para 
Eletricista Domiciliar (40 
vagas) e Gestão de Negó-
cios (40 vagas), voltados 
para jovens e adultos com 
mais de 16 anos, alfabeti-
zados, de preferência de-
sempregados. 

“Os interessados devem 
entrar em contato pelo te-
lefone: (19) 3893-7736, 
pelo e-mail: centraldecur-

O Batalhão do Tiro de Guerra tem como finalidade a formação de jovens que receberão instruções militares

DIVULGAÇÃO
IVAIR OLIVEIRA

Os testes são realizados na sexta-feira, 06

Prefeitura de Pedreira recebe inscrições 
para os “Cursos de Eletricista 
Domiciliar e Gestão de Negócios”

sos.pedreira@gmail.com 
ou ainda diretamente no 
Acessa Pedreira que fica 
no Terminal Rodoviário”, 
diz o responsável pela efe-
tivação dos cursos, João 
Eduardo Corsi.

Realizado pela Secre-
taria de Desenvolvimento 

Econômico do Governo 
do Estado de São Paulo, o 
Via Rápida qualifica a po-
pulação de todo o territó-
rio paulista gratuitamente. 
Ele tem objetivo de ajudar 
o cidadão a conseguir uma 
vaga de emprego ou abrir 
seu próprio negócio.

Os cursos 
são 
gratuitos
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Entre os cursos optados pelos estudantes estão: eletrônica, química, eventos, edificações e 
desenvolvimento de sistemas

Mais de 90 alunos de escolas municipais de 
Jaguariúna são aprovados em ETEC’s da região

Alunos de oito escolas 
municipais de Jaguariúna 
tiveram estudantes apro-
vados na ETEC João Be-
larmino, em Amparo, no 
Colégio Técnico de Cam-
pinas (Cotuca) e na ETEC 
Bento Quirino, também 
em Campinas. Todos os 
94 aprovados prestaram o 
vestibulinhos e agora tem 
a oportunidade de cursar 
o ensino médio nessas 
instituições.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Ensino, 
um aluno da Escola Muni-
cipal Professor Irineu Es-
pedito Ferrari foi aprovado 
no Cotuca, outro na ETEC 
Bento Quirino e nove na 

ETEC João Belarmino. 
Nessa mesma ETEC, em 
Amparo, também foram 
aprovados mais 83 alunos 
da rede municipal de Ja-
guariúna. São estudantes 
das seguintes escolas: E. 
M. Dr. Franklin de Tole-
do Piza Filho, E. M. Pro-
fessora Oscarlina Pires 
Turato, E. M. Professor 
Mario Bergamasco, E. M. 
Professora Sada Salmoão 
Hossri, E. M. Francisco 
Xavier Santiago, E. M. 
Cel Amâncio Bueno. E. 
M. Prefeito Joaquim Pires 
Sobrinho II e Professora 
Maria Tereza Piva.

A secretária de Educa-
ção, Cristina Pinto Catão 

Bonini Hosikawa, come-
mora o excelente número 
de aprovações e lembra 
que desta vez os alunos de 
Jaguariúna também con-
seguiram aprovações nas 
primeiras colocações. “O 
alto índice de aprovação 
‘ETECs’ se deve a todo o 
trabalho que é desenvol-
vido na nossa rede de en-
sino com muita qualidade 
e excelência pelos nossos 
professores e profissionais 
da rede municipal. É uma 
satisfação muito grande 
saber que os nossos alunos 
têm potencial para concor-
rer com estudantes de es-
colas particulares e serem 
aprovados”, diz Cristina. São exatamente 94 aprovados

DIVULGAÇÃO

Holambra é palco de prova de triatlo 
neste domingo, dia 1o

Judocas da região se reúnem para 
intercâmbio entre equipes 

Semifinais do Campeonato de Futsal 
Feminino acontecem neste domingo, dia 1o

O Campeonato Muni-
cipal de Futsal Feminino 
chegou a sua fase decisiva. 
Neste domingo, dia 1º, as 
quatro melhores equipes 
da competição entram em 
quadra para decidir quem 
avança para a grande final. 
Os jogos acontecem no 
ginásio “Azulão”, a partir 
das 8h.

Audaz, UniFaj, Damas 
da Bola e Ponte Preta são 
os times que ainda podem 
conquistar o título. O pri-
meiro confronto é entre 
UniFaj e Damas da Bola. 
Depois, Audaz e Ponte 
Preta se enfrentam. 

Líderes dos seus res-
pectivos grupos na fase 
de classificação, UniFaj e 
Audaz jogam com a van-
tagem do empate. A ex-
pectativa é que os duelos 
sejam eletrizantes, empol-
gantes e equilibrados, ten-
do em vista a campanha e 
o desempenho técnico de 
cada uma dessas equipes 

até esse momento do cam-
peonato.

Análise das equipes
UniFAJ

Equilíbrio. Esse é o 
ponto forte da UniFaj. Ter-
minou a primeira fase com 
100% de aproveitamento, 
com a melhor defesa da 
competição, ao lado do Au-
daz, com apenas cinco gols 
sofridos e com o terceiro 
melhor ataque, 16 gols ano-
tados. É um time extrema-
mente organizado tatica-
mente e forte mentalmente.

Damas da Bola
Elenco. Essa é a chave 

das Damas da Bola na bus-
ca pelo troféu. Conta com 
um plantel recheado de 
boas jogadoras. Qualquer 
uma pode resolver. Prova 
disso, é que o time tem o 
melhor ataque do cam-
peonato, com 19 gols em 
quatro jogos. Além disso, 
o time vem em uma cres-

cente, com duas vitórias 
seguidas e nenhum gol so-
frido nessas partidas.

Audaz
Talento. Esse é o se-

gredo do Audaz. Um time 
com futebol alegre e en-
volvente. Reúne muita 
qualidade individual e um 
poder “absurdo” de deci-
são. Sua grande torcida 
deve marcar presença, sen-
do um fator importante. Na 
primeira fase, venceu três 
jogos e perdeu apenas um.

Ponte Preta
Vontade. Isso é o que 

guia a Ponte Preta. Um 
time valente, guerreiro e 
que não se entrega. Evo-
luiu muito ao longo da 
competição e, pelo que 
parece, o céu é o limite. A 
experiência do professor 
“Carlão” no banco de re-
servas e toda sua sabedoria 
não podem ser ignoradas 
neste momento decisivo.

Holambra recebe neste 
domingo, dia 1º, duas eta-
pas do circuito de triatlo 
“Go Tri”, organizado pela 
A3 Sport. A prova – um 
esporte olímpico compos-
to por natação, ciclismo e 
corrida – tem largada do 
Parque Van Gogh a partir 
das 8h e deve reunir cerca 
de 250 atletas de diversas 

cidades do País. 
A competição conta 

com dois tipos de percur-
sos: short, com 750 me-
tros de natação, 20km de 
ciclismo e 5km de corrida; 
e olímpico, com 1,5km de 
natação, 40km de ciclis-
mo e 10km de corrida. 
“Holambra tem as carac-
terísticas que a gente pre-

cisa para fazer uma prova 
de padrão internacional”, 
explica o organizador Ta-
rek El-Khatib. “A cida-
de facilita a logística do 
percurso, é segura, além 
de ser muito hospitaleira, 
proporcionando um fim 
de semana único para os 
atletas”.

“Este é um ano olím-

pico e vamos receber em 
nossa cidade atletas de 
bom nível nesta modali-
dade”, comenta o diretor 
municipal de Esportes, 
Janderson Adriano Ribei-
ro, o Chiba. “Competições 
como essa sem dúvida me-
recerem ser prestigiadas e 
são um grande incentivo 
para a prática esportiva”. 

Nas dependências do 
Centro Treinamento Auré-
lio Miguel, de Itapira, foi 
realizado o 2º Intercâmbio 
entre equipes da XV Dele-
gacia da Grande Campinas. 
Entre elas, a anfitriã AIJEC/
SEL Itapira, Equipe de Judô 
Floresta de Amparo, Monte 
Alegre do Sul, Jacutinga de 
Minas Gerais, Clube Atlé-
tico Bioleve de Lindóia e 
Esporte Clube Santa Sofia/
AEJAR de Pedreira.

O sensei de Pedreira, 

Acácio Rodrigo, agradeceu 
na ocasião a presença de 
todos os participantes. Ele 
enfatizou o nível e a pre-
paração deste treinamento 
para todos os alunos, tendo 
em vista a Copa São Pau-
lo que é disputada no mês 
de março, aos pais que 
acompanharam seus filhos 
em mais um dia de co-
nhecimento e suor e todos 
os faixas pretas da equipe 
pedreirense que estiveram 
presentes, com destaque 

para Márcio Molina e Dio-
go Loner.

“Obrigado aos amigos 
anfitriões Thamara Gerva-
zoni, Alexandre Carvalho 
e Andréa Moraes pela bela 
recepção a toda nossa equi-
pe. E aos professores Fábio 
e Admir Nora, ao 7° Dan 
Kodansha Gerardo Birbrier 
e Pietro Alexandre e todos 
os faixas pretas que forta-
leceram o treinamento de 
alto nível técnico realizado 
neste dia”.

O evento é aberto ao público

DIVULGAÇÃO
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Eventos e Realizações

Além da fiscalização de rotina, foram realizadas 
ações pela Polícia Militar Rodoviária

Artesp e Renovias registram 
fluxo de 133 mil veículos 
durante Operação Carnaval

Prefeitura de Jaguariúna conclui primeira fase de 
intervenções urbanas para melhorar a acessibilidade 

“Assistência Social no Seu Bairro” 
é realizado no bairro Nassif

de rotina, foram reali-
zadas ações pela Polícia 
Militar Rodoviária, que 
contaram com o apoio da 
concessionária. Panfletos 
foram entregues para mo-
toristas, ciclistas e moto-
ciclistas, com a finalidade 

de conscientizar sobre as 
boas atitudes que devem 
ser tomadas nas rodovias.

As ações também fo-
ram realizadas na SP-
215, em Vargem Grande 
do Sul (no quilômetro 
32); na SP-342, em São 

João da Boa Vista (no 
quilômetro 225) e em 
Mogi Guaçu (no quilô-
metro 175); além das ba-
ses da Polícia Militar Ro-
doviária em Mogi Mirim 
e Campinas, localizadas 
na SP-340.

A Prefeitura de Jagua-
riúna concluiu o projeto 
Acessibilidade 1, primeira 
fase de uma série de inter-
venções previstas, que visa 
melhorar a mobilidade 
urbana para quem circula 
pela cidade, em especial 

idosos e pessoas com mo-
bilidade reduzida. Os prin-
cipais bairros atendidos 
nesta etapa foram Dom 
Bosco, Mauá 2, Bela Vista 
e Centro.

Segundo o secretário 
municipal de Mobilida-

de Urbana, Josino José da 
Silva, foram construídas 
36 baias de caçambas - 
para acomodar melhor as 
caçambas de lixo domésti-
co -, 494 rampas de aces-
sibilidade (implantação e 
reforma), além de pintura 

A segunda edição des-
te ano do programa “As-
sistência Social no Seu 
Bairro” é realizada na 
quarta-feira, 04, das 13h 
às 17h, no bairro Nas-
sif. O evento acontece na 
sede do Centro de Refe-
rência da Assistência So-
cial (CRAS) Nassif, situ-
ada na Rua Vigato, 4009.

É realizado durante o 
programa o atendimento 

social para os benefici-
ários do programa Bol-
sa Família, além de uma 
série de atividades para 
crianças e adultos, como 
oficinas de artesanato, jo-
gos, piquenique, pula-pu-
la, pipoca e algodão-doce. 
Esta é uma iniciativa da 
Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de 
Jaguariúna que descentra-
liza os atendimentos do 

CRAS, facilitando a vida 
da população.

A primeira edição de 
2020 foi realizada no dia 
30 de janeiro, na Escola 
Municipal Mário Berga-
masco, no bairro Floria-
nópolis. Segundo a Secre-
taria de Assistência Social 
de Jaguariúna, o evento 
contou com a presença 
de cerca de 500 pessoas e 
mais de 80 atendimentos.

DIVULGAÇÃO

Houve o registro de 25 acidentes, com 17 vítimas leves e 5 graves

A Agência de Trans-
portes do Estado de São 
Paulo (Artesp) e a Reno-
vias registraram movi-
mento de 133 mil veículos 
na pista norte do Pedágio 
Jaguariúna (sentido Cam-
pinas/sul de Minas Ge-
rais), localizado na Rodo-
via Governador Adhemar 
Pereira de Barros (SP-
340), durante o Carnaval 
– de 21 a 26 de fevereiro 
– em operação especial 
montada para os dias de 
folia. 

Durante os cinco dias, 
foram realizados 712 aten-
dimentos aos usuários, in-
cluindo serviços de guin-
cho, socorro mecânico e 
atendimento pré-hospita-
lar. O Centro de Controle 
de Operações (CCO) da 
Renovias, que funciona 
24 horas por dia, atendeu 
723 chamados, tanto pelo 
0800 quanto pelos fones 
de emergência. Houve o 
registro de 25 acidentes, 
com 17 vítimas leves e 5 
graves.

Além da fiscalização 

Carnaval de Jaguariúna 
atrai multidão na Praça 
Umbelina Bueno

O Carnaval de Jagua-
riúna foi encerrado na 
terça-feira, 25, na praça 
Umbelina Bueno, com 
muita alegria e animação. 
Milhares de foliões, das 
mais diferentes idades 
dançaram bastante e curti-
ram momentos especiais. 
Como sempre acontece, 
a Secretaria de Turismo e 

Cultura distribuiu confete 
e serpentina aos foliões.

Foram dois dias de 
muita animação. No do-
mingo, 23, e na terça, 25, 
várias bandas e blocos 
fizeram a alegria de adul-
tos e crianças. O prefei-
to Gustavo Reis (MDB) 
esteve presente nos dois 
dias da festa. 

De acordo com a Pre-
feitura Municipal de Pe-
dreira, está em fase final 
de obras a construção da 
Creche Municipal Zelin-
da Marchiori Tonelotto. 
Ela é localizada na Es-
tância Santa Rita, bairro 
conhecido popularmente 
como Barbim, na Rua 
Antonio Serra, ao lado 
do Posto de Saúde da Fa-
mília ‘Dr. Luis Guilher-
me Rocha’.

Construída por meio 

da Lei de iniciativa da 
Câmara, o projeto tem 
sido desenvolvido com 
recursos próprios. A nova 
creche possui 526,58 me-
tros quadrados de cons-
trução e capacidade para 
atender até 100 crianças 

“A construção está em 
fase final, faltando apenas 
a instalação de torneiras, 
vasos sanitários e acaba-
mento na área externa”, 
ressalta o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior.

e renovação de 85 faixas 
de pedestre e reforma com 
obras de acessibilidade em 
19 pontos de ônibus.     

Outros bairros da cida-
de devem ser atendidos nas 
novas fases do projeto de 
intervenções para acessibi-
lidade. Os recursos para as 
obras foram obtidos junto à 
Agência Metropolitana de 
Campinas (Agemcamp).

 
Segunda etapa

O projeto Acessibilida-
de 2 está pronto para ser 
executado, de acordo com 
o secretário Josino. Nele, 
está prevista a implantação 
de calçada e uma nova ci-
clovia, na região do Cháca-
ra Primavera, desde a rua 
Vicenzo Granghelli até o 
condomínio industrial pró-
ximo à rodovia SP-340.   
“Estamos agora na fase de 
licitação. Já fizemos o edi-
tal e vamos publicá-lo ain-
da em março. Se tudo cor-
rer bem, logo iniciaremos 
as obras da segunda etapa”, 
conclui Josino.

Primeira fase de intervenções para melhorar a mobilidade urbana na cidade

IVAIR OLIVEIRA

Esta é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social

IVAIR OLIVEIRA

Obras de construção da 
nova creche em Pedreira 
está em fase final

Muita diversão no carnaval de Jaguariúna

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 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
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
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!!!
PLANALTO-CASA 3dorm, grg, quintal .....CONSULTE!!!
SÔNIA-APTO 2dorm, excel local ...................... R$900,00

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
PITANGUEIRAS-2dorm, móveis planejados ....R$ 180mil
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

CLAUDEMIR MACÊDO e CECÍLIA APARECIDA CORREIA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, divorciado, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 20 de agosto de 1963, residente e domiciliado 
na Rua Luiz Pelegrini, Nº 382, Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de SEBASTIÃO MASSUIA MACÊDO e de LEONOR GUMIERO 
MACÊDO. Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, nascida 
em ALTAMIRA DO PARANÁ, PR, no dia 08 de setembro de 1980, 
residente e domiciliada na Rua Luiz Pelegrini, Nº 382, Jardim Dona Irma, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de HORÁCIO LINO CORREIA FILHO e de 
LÚCIA IZAURA DA HORA CORREIA. 

CARLOS EDUARDO FEDERICCI e ANA PAULA RIBEIRO DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, supervisor de processos, solteiro, 
nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 19 de dezembro de 1987, residente 
e domiciliado na Rua Dona Maria José, Nº 254, Nova Jaguariúna, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO CARLOS FEDERICCI e de 
ELAINE APARECIDA SERAFIM FEDERICCI. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, analista de administração de pessoal, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 27 de setembro de 1994, residente e domiciliada 
na Rua Francisco Bodini, Nº 60, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de JOSÉ PAULO TOBIAS DA SILVA e de MARIA LUIZA 
RIBEIRO DA SILVA. 

CAIO CÉSAR MATIAS e DANIELE APARECIDA GARCIA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, líder de produção, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 19 de abril de 1991, residente e domiciliado 
na Rua Pedro Lana, Nº 51, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de  e de 
APARECIDA DE FÁTIMA MATIAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
operadora de produção, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 06 
de junho de 1995, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 51, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de CLAUDECIR APARECIDO 

GARCIA e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA GARCIA. 

ROBERTO ALFREDO DOS SANTOS e RENATA SIMONE MENDES 
DO AMARAL. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em CARAPICUÍBA, SP, no dia 16 de junho de 1978, residente 
e domiciliado na Rua João Simões de Souza, Nº 268, Parque Rebouças, 
SÃO PAULO, SP, filho de ANTONIO ALFREDO DOS SANTOS e de 
APARECIDA CARMO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
consultora, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 26 de março de 
1982, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2343, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ARLINDO RIBEIRO DO AMARAL e de 
UMBELINA MENDES DO AMARAL. 

CRISTIANO CANDIDO GONÇALVES PINTOR e ELISA MARIA 
LOPES. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, divorciado, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 15 de junho de 1976, residente e 
domiciliado na Rua Gothardo, Nº 255, Núcleo Residencial Doutor João 
Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ PINTOR e de NEUSA 
CANDIDA GONÇALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, operadora 
de produção, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 10 de setembro 
de 1981, residente e domiciliada na Rua Gothardo, Nº 255, Núcleo 
Residencial Doutor João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ANTONIO DIVINO LOPES e de APARECIDA DO ESPIRITO SANTO 
LOPES. 

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

JAGUARIÚNA, 27 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:

Assembleia Geral – Convocação

Convidam-se os senhores membros da Associação de Surdos 
de Jaguariúna para se reunirem em assembleia geral para 
aprovação do Estatuto Social, a realizar-se na sede social, na 
cidade de Jaguariúna na Rua Luiz Pelegrini, nº 422, no dia 14 
de março de 2020 às 18:00 horas, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

a) Elaboração e votação do Estatuto.
b) Eleição da Diretoria.
c) Outros assuntos de interesse da sociedade.

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato do Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de Jaguariúna - SP

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaguariúna, 
inscrito no C.N.P.J. n.º 58.383.746/0001-01, situado na Rua 
Epitácio Pessoa, 50, Jardim Sônia, Jaguariúna – SP, na 
forma de seu estatuto convoca a todos os servidores públicos 
municipais da cidade de Jaguariúna, sindicalizados ou não, 
para comparecerem em assembleia geral extraordinária que 
será realizada no dia 06/02/2020  as 18:00 horas em primeira 
convocação e as 18:15  horas em segunda convocação se não 
atingido o quorum legal da primeira convocação, na sede social 
do Sindicato situado na rua Epitácio Pessoa nº 50,Jardim Sônia  
para deliberação da seguinte ordem do dia: A: Discussões, 
analise e votação da contra proposta apresentada pela 
municipalidade de Jaguariúna em razão da data base.
B: Em caso de rejeição pela assembleia da contra-proposta 
apresentada pela municipalidade deliberar para estabelecer 
meios legítimos de pressão em busca de atendimento das 
reivindicações inclusive com referencia a deflagração de greve 
por prazo indeterminado nos termos da Lei 7.783/89.
C: Em caso de deflagração de greve deliberar no sentido 
de adotar meios de comunicação a população de modo a 
prevenir os usuários dos serviços   públicos e evitar prejuízos a 
população. 
D: Assuntos Gerais 

EDITAL


