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Dono de churrascaria de Jaguariúna 
some e não paga funcionários

Mesmo sem suspeitas na cidade, Holambra 
adota protocolo de ação contra Coronavírus

Audaz e UniFaj disputam a 
final do 1º Campeonato de 
Futsal Feminino de Jaguariúna

Prefeitura de Artur Nogueira 
da início as operações da nova 
Unidade de Vigilância em Zoonoses

A instalação da Escola 
Técnica Estadual (ETEC) de 
Jaguariúna avança mais uma 
etapa. Durante visita de uma 
comitiva da cidade no Palá-
cio dos Bandeirantes, o vice-
-governador Rodrigo Garcia 
adiantou que o Governo Esta-
dual deve dar uma posição ain-
da neste mês de março sobre a 
instalação da unidade.

Participaram da comitiva o 
prefeito de Jaguariúna, Gusta-
vo Reis, os vereadores Romil-
son Silva, Neguita Torres e José 
Muniz – que também defendem 
a instalação da escola técnica - 
e o secretário municipal de Go-
verno, Valdir Parisi.
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Projeto da ETEC de Jaguariúna avança 
junto ao Governo do Estado

A Escola Técnica 
Estadual (ETEC), 
uma antiga 
reivindicação 
da população, 
principalmente 
dos estudantes 
jaguariunenses

Mesmo sem casos 
suspeitos na cidade 
ou região, integran-
tes do Departamento 

Municipal de Saúde 
de Holambra criaram 
um Plano de Com-
bate ao Coronavírus 

(COVID-19) no mu-
nicípio. Foram ela-
borados protocolos e 
ações para identifica-

ção e atendimento de 
possíveis registros da 
doença.                   
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A Prefeitura de Artur No-
gueira, por meio da Secreta-
ria de Saúde, deu início nesta 
semana às atividades da nova 
Unidade de Vigilância em Zoo-

noses (UVZ) na cidade. A uni-
dade também realiza consultas 
veterinárias aos munícipes de 
baixa renda.

Página 5

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

Comitiva com autoridades no Palácio dos Bandeirantes

IVAIR OLIVEIRA 

O ideal é manter o bom funcionamento do sistema imunológico
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DIVULGAÇÃO
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Elas conquistaram in-
dependência financeira, 
sofrem por amor, preci-
sam ser fortes, gostam de 
comprar uma roupa nova, 
querem um amor para 
chamar de seu, trabalham 
para melhorar a autoesti-
ma, bebem um vinho de 
vez em quando, curtem 
um filme água com açú-
car. São fortes, decididas 
e muitas vezes precisam 
esconder sua sensibilida-
de, seus sentimentos.

As mulheres conquis-
taram sua independência. Conseguiram se po-
sicionar um pouco mais, fazer ouvir e falar em 

qualquer lugar. Conseguiram 
ter poder de escolha, um lu-
gar à mesa decisiva.

Conseguiram uma pre-
sidência da república. Con-
seguiram muito, apesar de 
ainda ter muito a conseguir.

Mais que receber flores 
ou chocolates, no Dia Inter-
nacional das Mulheres elas 
querem mesmo é poder se 
expressar, longe de estigmas 
e das amarras que as im-
pedem de ser quem são. E, 
mesmo sabendo e podendo 
fazer de tudo, querem um 

dengo, um mimo, um cuidado. Às vezes, um 
colo, um café na cama, um presente à toa.

EDITORIAL

Cheias de vida, dotadas de valor
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O Dia Internacional da mulher, celebra-
do no dia 8 de março, tem como origem a 
segunda metade do século XIX e as pri-
meiras décadas do século XX quando se 
desencadeou uma série de fatos, lutas e rei-
vindicações das mulheres (em especial nos 
EUA e Europa) por melhores condições de 
trabalho, direitos sociais e políticos. A data 
foi oficializada em 1975, ano em que a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) inti-
tulou como Ano Internacional da Mulher e 
o 8 de março como o dia a se lembrar das 
conquistas políticas e sociais.

No Grande Oriente de São Paulo (GOSP), 
a mulher se faz presente em várias frentes. 
Inicialmente, não podemos nos esquecer de 
nossas esposas (que, na Maçonaria, são iden-
tificadas como Cunhadas), e nossas filhas (as 
Sobrinhas) que nos apoiam e nos incentivam 
em nosso intuito de manter a potência maçô-
nica sempre atuante e forte.

Apesar de não poderem participar das 
sessões ritualísticas tradicionais, engana-se 
quem pensa que as mulheres são vistas sob 
uma ótica distante ou até com indiferença 
pela maçonaria. Nas lojas do GOSP, reali-
zamos diversas sessões mistas com o intui-
to de reforçar a importância e homenagear 
Cunhadas e Sobrinhas por todo o seu apoio, 
dedicação e atuação na maçonaria.

Sim, atuação! Cunhadas e Sobrinhas 
também participam de diversas atividades 
realizadas pelo GOSP por meio das chama-
das entidades paramaçônicas que possuem 
seus regimes e administrações próprias, po-
rém, sob os princípios maçônicos. As para-
maçônicas têm como fermento principal de 
suas ações a atuação de Cunhadas e Sobri-
nhas que auxiliam na preparação de jovens 
para assumir as responsabilidades e precei-
tos de honestidade, lealdade e amor frater-
no, criação de líderes, além de realizarem 
diversas ações de cunho social.

Outro exemplo que vale a pena ser sa-
lientado é a participação de diversas Lojas 
do GOSP na campanha do Outubro Rosa. 
Seja por meio de caminhadas, palestras ou 
exames, sempre há o cuidado e a preocupa-
ção de conscientizar as mulheres da impor-
tância do diagnóstico precoce da doença.

Assim, como Grão-Mestre do Grande 
Oriente de São Paulo, estendo minha admira-
ção a todas as mulheres e parabenizo-as por 
este dia tão importante e que nos faz refletir 
sobre tudo o que elas têm feito em prol de 
nossa Irmandade e de nossa sociedade. Que 
o Grande Arquiteto do Universo possa ilumi-
nar a consciência de todos os homens de boa 
vontade para que valorizem suas companhei-
ras dando-lhes o devido reconhecimento.

*Raimundo Hermes Barbosa

A importância 
da mulher na 
irmandade e na 
sociedade

Tomaz de Aquino Pires*

Educar é fazer crescer o elemento humano 
que se tem nas mãos. Olhar nos olhos e dialo-
gar!  É ensinar a pensar. A Casa da Memória 
Padre Gomes alegra-se, quando as instituições 
trazem seus alunos para visitá-la, para conhe-
cer a História de Jaguariúna, de seus pioneiros 
e benfeitores, suas primeiras memórias, seu 
Patrimônio Histórico-Arquitetônico. É preciso 
desvendar as nossas origens, conhecer o patri-
mônio cultural material e imaterial do Velho Ja-
guary. Como a paisagem cultural de Jaguariúna 
foi trabalhada pelo homem? Qual ser humano, 
vindo de onde? Em que circunstâncias, em que 
época histórica? Quais são as características es-
pecíficas dessa constituição, exclusivas a este 
lugar e a este povo? O poeta Fernando Pessoa 
em “O Guardador de Rebanhos, escreveu “O 
Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha 
aldeia,/ Mas o Tejo não é mais belo que o rio 
que corre pela minha aldeia, /Porque o Tejo não 
é o rio que corre pela minha aldeia”. O braço 
pedagógico desta Instituição de Memória são os 
alunos, é a Escola. Esta Casa de História se re-
nova, perpetua-se, quando suas raízes adentram 

um solo novo, quando vai conscientizando as 
suas novas gerações.  Se não nos dedicarmos a 
elas o que será de nossa Pátria? Quais atitudes 
nossas acompanham o diálogo diário sobre os 
verdadeiros valores que tentamos mostrar-lhes?  
Este  trabalho da Casa da Memória será profí-
cuo se ligado às Escolas, se visitada pelos alu-
nos, se presente nos projetos das Escolas e de 
todos os Professores do Município, se ela per-
manecer vinculada à Educação. Os Professores, 
segundo Douglas Tufano, são as últimas basti-
ões para salvação da sociedade. EDUCAÇÃO! 
Há projetos de excelência para conscientizar os 
estudantes sobre nosso Patrimônio Histórico, 
Artístico, Arquitetônico, Arqueológico, Do-
cumental, Ambiental e Paisagístico. Forma-se 
o cidadão, através de projetos que analisem o 
nosso Patrimônio Cultural Material e Imaterial; 
unindo-o, quando possível,  ao conteúdo espe-
cífico de cada disciplina: interdisciplinaridade. 
Esta instituição postula a publicação , junto ao 
CONPHAAJ  em parceria com a Educação e 
Turismo e Cultura de uma Cartilha sobre Edu-
cação Patrimonial, para ser trabalhada nas es-

colas. Nelas,  este material somar-se-ia às ativi-
dades específicas de um projeto e unir-se-ia  às 
atividades do Projeto das Bibliotecas Interativas 
Escolares.  Elas seriam complementadas com 
visitas à Casa da Memória. Aqui os alunos co-
nhecem mais sobre  a história da cidade. As tur-
mas de alunos que a visitam  observam  como 
era a Vila Bueno fundada pelo Cel. Amâncio, 
nas terras de sua Fazenda Florianópolis, através 
do mapa sabiamente elaborado pelo engenheiro 
ferroviário,  Guilherme ( Wilhelm) Giesbrecht, 
em 1894, e veem as fotografias dos primeiros 
casarões do Jaguary. Onze deles foram proje-
tados pelo respectivo engenheiro.  Em seguida 
conhecem os trabalhos sobre a conservação e 
restauração de documentos, visitam sua   Re-
serva Técnica, seu acervo, como ocorre o acon-
dicionamento dos documentos em armários 
deslizantes de aço, e o Memorial Padre Gomes, 
patrono da Casa da Memória.

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

Trabalho com alunos na casa da memória

Sandra R. Ribeiro*

Autocuidado é cuidar de si mesmo, é buscar 
todas às necessidades que seu corpo e sua mente 
exigem de você. É aperfeiçoar cada dia mais seu 
estilo de vida, é evitar hábitos maléficos a sua saú-
de física e mental, e adotar medidas de prevenção 
a doenças, é claro, evitar situações de risco. Tudo 
que foi citado acima são atitudes de autocuidado 
que melhoram sua qualidade de vida.

 Autocuidado não é só ir ao salão de beleza, 
fazer uma massagem, comprar uma máscara fa-
cial ou algum produto corporal caro, nem planejar 
uma viagem para relaxar, etc. Existem maneiras 
melhores e de baixo custo que nos faz sentir bem, 
sem desviar da intensão original de autocuidado. 
Às vezes, gastar dinheiro excessivamente pode ser 
estressante, angustiante, destrutivo e além do mais 
trabalhar contra nosso bem-estar mental e emo-
cional. Existem coisas simples e de baixo custo 
que você pode fazer para se sentir bem emocional-
mente e fisicamente como: Passe um tempo fora 
de casa não importa onde você mora, você pode 
facilmente passar um tempo ao ar livre. Sente-se 
num gramado, tome alguns momentos de sol no 
seu quintal, dê uma volta em um parque ou faça 
uma caminhada. Sair de casa e se afastar dos dis-
positivos acalma nosso sistema nervoso dos efei-
tos negativos dos eventos estressores cotidiano.

 Autocuidado também é reduzir o tempo que 
passamos nas redes sociais. Redes sociais nos pri-
va de realizar outras tarefas mais importantes ou 
prazerosas. Pesquisas mostram que passar muito 
tempo nas redes sociais é um ato associado a baixa 
autoestima, problemas de sono e um medo irracio-
nal de estar “perdendo” alguma coisa extraordiná-
ria, é claro que existem vantagens em se navegar 
pela internet e em conectar-se com amigos através 
das redes sociais, mas este também é um ambiente 
que muitas vezes estimula o consumo em excesso 
e a distração, além de agir como um “entorpecen-
te” que nos faz esquecer o que realmente importa 

em nossas vidas.
Dormir melhor também é uma forma de auto-

cuidado – estudo científicos mostram que o sono é 
de extrema importância. Dormir pouco não é sau-
dável e dormir demais também não. O ideal é dor-
mir determinado número de horas por noite, isso 
é uma forma de autocuidado, o sono reparador é 
fundamental para a memória e pode fazer toda di-
ferença na sua vida.

Questione sobre seu próprio bem-estar, preste 
atenção no que está ocorrendo com você, perce-
ba que emoção está sentindo e que partes do seu 
corpo precisam de atenção e carinho, isso é uma 
maneira gentil de cuidar de si mesmo. Mexa-se, 
atividade física faz bem para mente e corpo. Se 
faltar dinheiro para ir à academia ou fazer aulas 
de dança, ou você pode pagar, mas não gosta de ir 
à academia, dance sozinho em casa ouvindo suas 
músicas preferidas, busque atividade gratuita em 
sua comunidade, sua cidade (como aulas comu-
nitárias de ritmo musicais, alongamento, vídeos 
instrutivos na internet como aulas de yoga). Assim 
você pode se comunicar com pessoas na vida real 
e que você goste.

Invista em algum hobby. A vida não deve 
ser só trabalho, obrigações doméstica e fami-
liares, isso é fundamental, mas reservar um 
tempo para fazer o que realmente gosta é uma 
forma de autocuidado.

Respire profundo, às vezes, passar um bom 
tempo sem respirar profundamente e corretamen-
te não é legal. A respiração correta faz um bem 
enorme à sua saúde, bem como a alimentação. 
Coma mais vegetais tenha como meta diminuir 
alimentos ultra processados e aumentar o de ve-
getais e outros lanchinhos saudáveis. A maioria de 
nós não consome alimentos integrais suficientes 
e muito menos vegetais, que nos mantêm de bom 
humor e satisfeitos por causa da saciedade prolon-
gada oferecida pelas fibras. Os vegetais nutrem 

nosso corpo físico em nível celular com fibras, 
minerais, vitaminas e antioxidantes, e podem ter 
um sabor delicioso. Afirma Hill Koolenga.

Aprenda a dizer não – autocuidado não é 
sempre sobre fazer algo “a mais” em sua rotina; 
às vezes, é sobre saber escolher aquilo que você 
não quer fazer. “Muitos de nós gostam de agradar 
aos outros e passam muito tempo fazendo coisas 
por causa de sentimento de culpa e obrigação, o 
que por sua vez deixa a pessoa sem energia, e sem 
capacidade de focar em si mesma e em suas reais 
necessidades.” Diz a nutricionista e terapeuta de 
hábitos alimentares Sara Groton, de São Francis-
co (EUA). “Tenho que fazer isto”, “preciso fazer 
aquilo”, tenha um momento para desafiar esse 
pensamento – tem mesmo? Preciso mesmo? E 
por último pratique autocompaixão. Nem todos os 
procedimentos de beleza, cirurgia plástica e mas-
sagens do mundo poderiam consertar aquela voz 
interior que nos julga e critica o tempo todo. “Seja 
gentil consigo mesma, se perdoe, se ame, não se 
culpe. Isso é autocuidado da melhor qualidade! 
Diga para você mesma. Estou com dificuldade 
agora. Estou sofrendo. Estou com raiva ou me 
sentindo fora do fluxo. Que eu seja gentil e flexí-
vel comigo mesma. Que eu seja bondosa comigo 
mesma e que eu faça uma pausa na resolução de 
problemas por um momento.  (Allisom Hart – Te-
rapeuta Americana).

E por falar em autocuidado! Estamos passan-
do por um momento deligado por conta do CO-
VID-19.  É hora de você ajudar a si mesmo e co-
locar em prática cuidados que poderão contribuir 
para acabar com a chegada dessa “gripe” chamada 
“Coronavírus”. A prevenção sempre bem-vinda.

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

Autocuidado

“Mulher...
Que sejas sempre lembrada,

não apenas por um dia,
mas no dia a dia...

Que sejas festejada,
não por convenção,
mas pelo seu valor,

sua força, seu coração.
Que sejas respeitada
com todo carinho,

e todo amor...
Hoje e sempre!”
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Mesmo sem casos sus-
peitos na cidade ou região, 
integrantes do Departa-
mento Municipal de Saúde 
de Holambra criaram um 
Plano de Combate ao Co-
ronavírus (COVID-19) no 
município. Foram elabo-
rados protocolos e ações 
para identificação e aten-
dimento de possíveis re-
gistros da doença.

De acordo com o di-
retor da pasta, Valmir 
Marcelo Iglecias, entre 
as ações estão a criação 
e distribuição de cartazes 
informativos com a des-
crição de medidas preven-
tivas, disponibilização de 
máscaras cirúrgicas para 
pacientes que apresenta-
rem sintomas e profissio-
nais de saúde que atua-
rem na assistência direta. 
Além disso, caso haja a 
definição de um caso sus-
peito, o morador recebe 
atendimento prioritário e 
é encaminhado a um local 
isolado para a coleta de 
exames. A notificação ao 
Ministério da Saúde deve 

ser imediata. “São me-
didas que o Governo Fe-
deral nos repassou e que 
definimos que serão ado-
tadas mesmo sem casos 
suspeitos na cidade”, diz.

A enfermeira do de-
partamento de Vigilância 
Epidemiológica do mu-
nicípio, Fernanda Madi, 
explica que não há vacina 
nem tratamento específi-
co contra o Coronavírus 
e que as medidas de pro-
teção são fundamentais. 
“Ele é transmitido por 
meio de gotículas que ex-
pelimos ao falar, tossir ou 
espirrar, assim como gri-
pes e resfriados comuns. 
A lavagem das mãos, de 
forma correta e cuida-
dosa, é importantíssima. 
Devemos evitar aglome-
rações e não compartilhar 
objetos de uso pessoal”. 
Ela reforça ainda que ter 
uma alimentação balan-
ceada, praticar exercícios 
e ter uma boa qualidade 
de sono ajuda a manter o 
bom funcionamento do 
sistema imunológico.

Mesmo sem suspeitas na cidade, Holambra 
adota protocolo de ação contra Coronavírus

Casos da Regiãos

DIVULGAÇÃO

Não há vacina nem tratamento específico contra o Coronavírus e as medidas de proteção são fundamentais

O ideal é manter o bom funcionamento do sistema imunológico

Confira as principais 
medidas preventivas:

– Higienize as mãos 
com água e sabão ou com 
solução alcoólica a 70% 
(neste caso, friccione as 
mãos por 20 segundos e 
aguarde a secagem natu-
ral);

– Cubra o nariz e a 
boca com o cotovelo fle-
xionado ou lenço de pa-
pel ao tossir ou espirrar. 
Em seguida lave as mãos;

– Evite levar as mãos 
à boca, olhos e nariz;

– Não compartilhe 
objetos de uso pessoal 
como talheres, copos e 
toalhas;

– Evite tocar em ob-
jetos como maçanetas, 
chaves, canetas e inter-
ruptores de luz. Em caso 
de necessidade, lavar as 
mãos em seguida;

– Evite aglomerações 
e locais fechados;

– Manter alimenta-
ção balanceada, praticar 
exercícios físicos e ter 
boa qualidade de sono.

Amparo tem sete casos 
positivos de Dengue

Em Amparo há sete ca-
sos positivos de Dengue. 
A confirmação é da Vigi-
lância em Saúde da Pre-
feitura do município. O 
balanço aponta outros 13 
casos descartados. 

Até janeiro, a equipe de 
controle do mosquito Ae-
des Aegypti não encontrou 
larva na cidade. Em feve-

reiro, porém, foram ana-
lizadas 133 larvas apenas 
em uma empresa, que foi 
notificada e, residências.

Na casa havia um caso 
positivo de Dengue. A 
Vigilância solicita a po-
pulação que se mobilize 
no combate à Dengue 
para que os números não 
aumentem.

DIVULGAÇÃO

A Dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos

Divisão de Trânsito realiza manutenção 
da sinalização em ruas de Pedreira

a alterações realizadas pela 
Secretaria de Segurança e 
Cidadania, também é efe-
tuado o trabalho de manu-
tenção, garantindo assim 
o fluxo de veículos com 
total segurança”, enfatiza 

o prefeito. “A pintura da 
sinalização de solo disci-
plina o trânsito de veículos 
e traz maior segurança aos 
pedestres”, acrescenta o se-
cretário municipal, Ângelo 
Milani Pavão.

Os serviços são realizados conforme necessidade e pedidos

DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal 
de Segurança e Cidadania 
de Pedreira, por meio de sua 
Divisão de Trânsito (Ditran) 
realiza a recuperação da si-
nalização de solo das ruas 
da região central e também 
dos bairros do município. A 
equipe da Ditran efetua os 
serviços conforme a neces-
sidade e os pedidos feitos 
por meio do telefone 156 e 
aplicativos como o e-Ouve. 

Segundo o prefeito Ha-
milton Bernardes Junior, 
os serviços são desen-
volvidos diariamente por 
uma equipe fixa da Ditran. 
“Além da implantação de 
novas sinalizações, devido 
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Dono de churrascaria de Jaguariúna 
some e não paga funcionários

Suposto Calote

Empresário é suspeito de fugir para não pagar dívidas; A redação 
tentou mas não conseguiu contato

Trabalhadores também procuraram a justiça em busca de seus direitos

A ETEC vem aí
Na quarta-feira, 04, Jaguariúna teve mais 

uma boa notícia vinda do governo do Estado. 
O vice-governador, Rodrigo Garcia, confirmou 
que a cidade deve receber a Escola Técnica 
Estadual (ETEC), uma antiga reivindicação 
da população, principalmente dos estudantes 
jaguariunenses. 

Comitiva
Garcia recebeu o pre-

feito Gustavo Reis, o se-
cretário de Governo, Valdir 
Parisi, e os vereadores Ro-
milson Silva, Neguita Tor-
res e José Muniz. Segundo 
Garcia, o governo estadual 
deve dar uma posição ofi-
cial sobre a demanda ain-
da no mês de março, mas 
a instalação da ETEC já é 
dada como certa.

Projeto
Gustavo Reis informou 

que o projeto da ETEC já 
está pronto. O prédio da 
antiga UBS Fontanella, no 
bairro Dom Bosco, deve 
ser reformado para abri-
gar a futura escola técnica 
de Jaguariúna, com quatro 
cursos técnicos: adminis-
tração, logística, eletrônica 
e segurança do trabalho.

Verde Azul
Jaguariúna também co-

memorou nesta semana 
mais uma certificação do 
Selo do Programa Municí-
pio Verde Azul, concedido 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo. É a 9ª vez con-
secutiva que a cidade con-
segue o selo, que certifica 
os municípios que se des-
tacam na eficiência da ges-
tão ambiental. Responsável 
pelos bons resultados na 
área ambiental da cidade, 
como secretária municipal 
do Meio Ambiente, a vice-
-prefeita Rita Bergamasco 
representou Jaguariúna no 
Palácio dos Bandeirantes e 
recebeu o certificado, junto 
com a diretora do Depar-
tamento de Agropecuária 
e Meio Ambiente da Pre-
feitura, Aline Granghelli 
Catão, e a chefe de equipe 
do departamento, Pamela 
Batulic Tieppo. 

Janela aberta
Com o início da cha-

mada “janela de transfe-
rências” partidárias, que 
vai até 03 de abril, a mo-
vimentação nos bastidores 
das legendas de Jaguariúna 
e região está intensa. A “ja-

nela” possibilita a troca de 
partido sem que o político 
seja penalizado por infide-
lidade partidária. Nos pró-
ximos dias, são esperadas 
pelo menos três mudanças 
de vereadores de Jaguari-
úna. Recentemente, o ex-
-prefeito Tarcísio Chiave-
gato e seu filho, o vereador 
Fred Chiavegato, anuncia-
ram a saída do PTB e o in-
gresso ao PSDB, já de olho 
nas eleições de outubro.  

Fake news
Por falar em eleições, 

A Câmara Municipal de 
Jaguariúna promove, na 
quinta-feira, 12, uma pa-
lestra sobre as “fake news”, 
os notícias falsas ou boa-
tos, que são disseminadas, 
principalmente, pelas redes 
sociais. O palestrante é o 
jornalista e escritor Ariel 
Cahen, especialista em 
Marketing e Comunicação 
e diretor de Comunicação 
da Prefeitura de Holambra. 

Sessão
Os vereadores de Ja-

guariúna aprovaram quatro 
projetos de lei e um decreto 
legislativo na sessão da ter-
ça-feira, 03. As propostas, 
do Executivo Municipal, 
incluem projetos no Pla-
no Plurianual (PPA) para 
o período de 2018 a 2021, 
na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) e no 
Orçamento municipal. O 
projeto de decreto legisla-
tivo aprovado, do vereador 
Afonso Lopes, concede a 
“Medalha Vereadora Adna 
Hossri Faria” à Roberta de 
Azevedo Irineu Acorsi.

Climão 1
O clima entre deputa-

dos e senadores e o gover-
no Jair Bolsonaro - que já 
não é dos melhores - quase 
azedou de vez depois da di-
vulgação, pelo presidente, 
de vídeo em que convoca 
a população a participar 
de ato de protesto contra 
o Congresso Nacional, no 
dia 15. Antes, o ministro 
do Gabinete de Seguran-
ça Institucional, general 
Augusto Heleno, já havia 
causado atrito ao chamar 
os parlamentares de “chan-
tagistas”.

Climão 2
A animosidade entre 

congressistas e o governo 
Bolsonaro pode prejudicar 
o País. Isso porque proje-
tos importantes, como as 
reformas administrativa e 
fiscal, podem ficar para-
das no Legislativo devido à 
instabilidade política. 

 Bastidores do poder

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Funcionários de uma 
churrascaria localizada na 
Rua Thomaz Jasso, em Ja-
guariúna, suspeitam ter so-
frido calote do dono da em-
presa. De acordo com eles, 
sem comunicar ninguém, 
o empresário sumiu e blo-
queou qualquer tipo de con-
tato. Ele também foi visto 
retirando coisas de sua casa 
onde morava e não pagou 
os salários.

Os funcionários co-
mentam que o empresário 
tomou atitudes estranhas 
durante alguns dias, como 
fechar a churrascaria às 
12h de um sábado, dia con-
siderado movimentado. 
Depois, todos se reuniram 
(empresário e funcioná-
rios) e por existir algo es-
tranho em toda a situação, 
questionaram se o estabe-
lecimento seria fechado e 
como seria feito em relação 
aos pagamentos.

Ele afirmou que não iria 
fechar e comentou ter arru-
mado um emprego de ge-
rente de churrascaria, em Li-
meira. “Achamos estranho, 
pois, como que o dono de 
uma churrascaria vai traba-
lhar em outra?”, questiona a 
colaboradora Patrícia Silva.

A partir deste dia, 19 de 
fevereiro, a mulher do em-
presário assumiu o empre-
endimento. Nesta segunda-
-feira, 02, todos sumiram.

Patrícia, Edite Nunes da 
Silva e Jhemson dos Santos 
Silva, são alguns dos fun-
cionários que foram lesados 
com a situação. De acordo 
com eles, os salários che-
gam a estar atrasados desde 
novembro de 2019. “O que 
mais deixa a gente indigna-
do é ele ter feito isso com 
todo mundo. A gente não 
podia nem mastigar um chi-
clete que levava advertência 
de R$100”.

Dez policiais munici-
pais de Santo Antônio de 
Posse deram início na se-
gunda-feira, 02, no curso 
de atualização profissional. 
Ao todo, são 80 horas/aulas 
ministradas por advogados e 
pela secretária Municipal de 
Segurança Pública, delegada 
Judite de Oliveira.

O curso é uma exigência 
da Polícia Federal e da Se-
cretaria Nacional de Segu-
rança Pública (Senasp), ór-
gão ligado ao Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. 
Além da teoria, os policiais 
realizam, cerca de, 65% do 
conteúdo de forma prática.

O diretor da Polícia Muni-
cipal, Marco Antônio Franco, 
foi até Mogi Guaçu e conse-
guiu com que os policiais do 
município se juntassem aos 
policiais guaçuanos na for-
mação. Com isso, é econo-
mizado dos cofres públicos, 
aproximadamente, R$25 mil 
reais. A segunda turma inicia 
a atualização em 17 de março.

Nas reuniões da empre-
sa, os colaboradores con-
tam que o empresário dizia 
não ter dinheiro. “Mas toda 
semana a mulher dele esta-
va arrumando as unhas nos 
melhores salões. O natal 
passou nos melhores luga-
res. Tem dinheiro. Quem 
não tem é eu”, diz Patrícia.

Eles relatam também 
que atrás da churrasca-
ria havia um alojamento 
onde os colaboradores fi-
cavam. “Ele dava comida 
e as pessoas moravam aí. 
As carnes assadas à noite 
que não eram vendidas, 
eram requentadas e colo-
cadas na marmita, servia 
para o pessoal que vinha 
comer aqui”.

O imóvel
O imóvel onde funcio-

nava o estabelecimento é 
alugado e o dono, José Le-
mos, conta que está com 
um processo aberto contra 
o empresário no Fórum 
de Jaguariúna. “Ele fugiu. 
Levou muitas coisas mi-
nhas, que não pertenciam 
a ele. Uma pessoa sem ca-
ráter”, diz. 

José acrescenta que está 
muito triste com essa situ-
ação. “Sem comentários 

fazer isso com pessoas hu-
mildes. Não se deve fazer 
isso com ninguém, imagina 
com pessoas que trabalham 
para pegar o que ganha de 
manhã para pagar as contas 
à tarde e eu estou na mesma 
situação que os funcioná-
rios estão vivendo”.

Novos contatos
Após a postagem dessa 

matéria, na quinta-feira, 
05, outras pessoas procu-
raram a redação contando 
que também foram lesa-
dos pelo empresário. Eli-
sandro Deolinda da Silva 
relata que começou a tra-
balhar na churrascaria em 
abril de 2019 e de agosto 
em diante não recebia seu 
vale. “De lá para cá não 
recebi mais nada. Nem 
vale, nem pagamento”.

Elisandro morava no 
alojamento da churrascaria 
e em novembro foi dispen-
sado pelo empresário.  “Ele 
deu baixa na minha carteira 
mas até hoje eu estou es-
perando ele fazer a minha 
rescisão. No total, ele me 
deve o valor de dez mil re-
ais”, diz.

José Maria Neves de 
Lima também se pronun-
ciou sobre o caso. Ele foi 

funcionário e se desligou 
da empresa mesmo com 
os salários atrasados. “Ele 
dizia que não tinha medo 
de justiça. Não deu baixa 
na minha carteira, ficou 
me devendo e eu sou pai 
de família, está enten-
dendo? Eu tentei cobrar 
mas ele me bloqueou no 
What’sApp, no Facebook, 
em tudo”.

Durante o tempo em 
que trabalhou na churras-
caria, José também morou 
no alojamento. “O colchão 
que a gente dormia era 
da grossura de uma folha 
de papel e as camas eram 
quebradas”, conta.

Fábio Assunção de Oli-
veira também procurou 
pela redação e conta que 
quando começou a traba-
lhar recebia normalmente, 
mas depois o empresário 
também atrasava seu salá-
rio. “Trabalhei seis meses 
dentro da casa e ele não 
acertou comigo, aí eu fui 
embora”.

Fábio também relata 
que se queimou durante o 
tempo em que trabalhou 
na churrascaria. “Ele não 
me deu assistência, não me 
mandou ir para casa, fiquei 
trabalhando direto”. 

DIVULGAÇÃO

Policiais Municipais de Santo Antônio de Posse 
participam de curso de atualização
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Projeto da ETEC de Jaguariúna 
avança junto ao Governo do Estado

A instalação da Escola 
Técnica Estadual (ETEC) 
de Jaguariúna avançou mais 
uma etapa nesta semana. 
Durante visita de uma comi-
tiva da cidade no Palácio dos 
Bandeirantes, o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia adian-
tou que o Governo Estadual 
deve dar uma posição ainda 
neste mês de março sobre a 
instalação da unidade, uma 
antiga reivindicação da po-
pulação de Jaguariúna, au-
mentando a expectativa de 
uma decisão positiva.

“Sabemos que Jaguari-
úna é um polo industrial e 
que precisa qualificar a mão 
de obra para manter os em-
pregos e a renda na cidade. 
Ainda no mês de março, va-
mos trabalhar com o Centro 
Paula Souza, conversando 
com o governador João Do-

IVAIR OLIVEIRA | PMJ

Comitiva com autoridades no Palácio dos Bandeirantes

ria, para dar a grande notí-
cia para a cidade de Jagua-
riúna”, afirma Garcia.

Participaram da comiti-
va o prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis, os vereado-
res Romilson Silva, Ne-
guita Torres e José Muniz 

– que também defendem a 
instalação da escola técnica 
- e o secretário municipal 
de Governo, Valdir Parisi. 
“Nosso projeto já está pron-
to. Oferecemos o antigo 
prédio da UBS Fontanella, 
no bairro Dom Bosco, que 

A Escola Técnica Estadual (ETEC), uma antiga reivindicação da 
população, principalmente dos estudantes jaguariunenses

Desenvolvimento

Prefeitura de Artur Nogueira da 
início as operações da nova Unidade 
de Vigilância em Zoonoses

por meio de uma triagem 
que envolve, por exem-
plo, a confirmação de que 
a família participa de al-
gum programa assisten-
cial do governo.

O coordenador de vi-
gilância em saúde Marce-
lo Silva explica que essa 
consulta veterinária serve 
para auxiliar as famílias 
de baixa renda que neces-
sitam de um diagnóstico 
primário sobre a saúde de 
seu animal. “É importante 
que todos recebam de for-
ma gratuita a orientação 
profissional necessária 
sobre como cuidar e tratar 
de seu animal e entendam 
que é apenas uma consul-
ta, sendo necessário que o 
dono siga as instruções do 
médico veterinário acerca 
do melhor caminho a se-
guir dali em diante”.

A UVZ também con-
ta com um pequeno canil 
dedicado a animais de 

rua em situação agressiva 
que ofereçam risco à po-
pulação. Um espaço que 
serve como quarentena 
para análise da saúde do 
animal para suspeitas de 
zoonoses como a raiva, 
por exemplo.

O prefeito de Artur 
Nogueira, Ivan Vicensot-
ti, comemora a conquista 
com felicidade. “Há mui-
to tempo Artur Nogueira 
necessitava de um espaço 
adequado para a implan-
tação de uma UVZ e para 
que os animais e a popu-
lação pudessem receber 
toda atenção e cuidados 
que uma unidade de vi-
gilância de zoonose pode 
oferecer e, a partir de 
agora, nós temos”.

A unidade funciona de 
segunda a sexta, das 08h 
às 16h. Ela está localiza-
da no início da Estrada 
do São Bento, ao lado da 
Delegacia.

Unidade também realiza consultas veterinárias aos munícipes de baixa renda

DIVULGAÇÃO

Campanha de Doação de Sangue é realizada neste sábado, 07, em Jaguariúna

Jaguariúna recebe carreta 
da mamografia com exames 
gratuitos para mulheres

A equipe do Hemocen-
tro da Universidade Esta-
dual de Campinas (Uni-
camp) realiza no Hospital 
Municipal Walter Ferrari 
de Jaguariúna neste sábado, 
07, mais uma Campanha 
de Doação de Sangue. Em 
parceria com a Prefeitura, 

por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a coleta 
acontece das 8h30 às 12h.

Os doadores devem 
comparecer ao local por-
tando um documento de 
identificação. Além disso, 
também é necessário pre-
encher alguns pré-requi-

sitos como: estar com boa 
condição de saúde, pesar 
no mínimo 50 kg e ter en-
tre 16 e 69 anos (desde que 
tenha doado pela primeira 
vez com até 60 anos).

As doações de Jagua-
riúna ajudam a abastecer 
o Banco de Sangue da 

Unicamp que mantém um 
Banco de Sangue Regional. 
Isso porque, segundo a se-
cretaria municipal de saú-
de, os municípios não man-
têm estoque de sangue. Por 
esse motivo, o Hemocentro 
da Unicamp recebe colabo-
ração das cidades.

Entrou em operação 
nesta semana, na Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento (UPA) “Dra. Ana 
Olívia Bentivoglio”, em 
Jaguariúna, um aparelho 
de raio X de última gera-
ção, totalmente digital. 
O novo equipamento, 
um dos mais modernos 
do País, emite baixa ra-
diação e possibilita ra-
pidez no atendimento e 
diagnóstico dos pacien-
tes, com tempo estimado 
de no máximo cinco mi-
nutos para a conclusão 
do exame.

A estimativa é que 
haja uma demanda de 
até 100 exames de raio X 
por dia. O novo aparelho, 
o primeiro da UPA, vai 
permitir o atendimento 
dos pacientes que neces-
sitam de exames de raio 
X na unidade, evitando 
o deslocamento dos mo-
radores da região até o 
Hospital Municipal.  

O prefeito Gusta-
vo Reis esteve foi até a 
UPA conferir de perto o 
aparelho.  “É um equi-
pamento moderníssimo, 
que vai facilitar e agi-
lizar o atendimento e o 
diagnóstico dos pacien-
tes. É qualidade na saú-
de pública de Jaguariú-
na, para poder atender 
cada vez mais e melhor 

as pessoas da nossa ci-
dade”, diz o prefeito.  

Segundo a secretá-
ria de Saúde de Jagua-
riúna, Maria do Carmo 
de Oliveira Pelisão, o 
novo equipamento, da 
marca Lotus, além da 
baixa radiação, propor-
ciona uma qualidade de 
imagem muito melhor, 
o que possibilita um 
diagnóstico mais rápido 
e preciso. As imagens 
são enviadas digitalmen-
te, por rede wi-fi, para a 
sala de diagnósticos e o 
paciente recebe o laudo 
logo após a conclusão 
do exame.    

“Além disso, o equi-
pamento possui mesa 
flutuante, que permite 
a movimentação do pa-
ciente deitado, e estati-
va (painel vertical, para 
exames em pé) com dois 
metros de altura, pos-
sibilitando exames em 
pacientes altos”, explica 
Maria do Carmo.

Ainda de acordo com 
a secretária, o equipa-
mento custou R$ 230 
mil e foi obtido pela 
Prefeitura com recursos 
do Ministério da Saúde. 
“Era uma verba que es-
tava perdida já há mui-
to tempo e a Prefeitura 
conseguiu rever o recur-
so”, conclui.

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Saúde, da 
início nesta segunda-feira, 
02, às atividades da nova 
Unidade de Vigilância em 
Zoonoses (UVZ) na cida-
de. A UVZ deve operar 
segundo orientações do 
Ministério da Saúde, sob 
a portaria nº 1.138, de 
23 de maio de 2014, que 
define as ações e os ser-
viços de saúde voltados 
para vigilância, prevenção 
e controle de zoonoses 
e de acidentes causados 
por animais peçonhentos 
e venenosos de relevância 
para a saúde pública.

Segundo a secretária de 
saúde, Sandra Banin Gai-
do, o pleno funcionamen-
to da UVZ é uma conquis-
ta para a cidade em vários 
aspectos. “Principalmente 
pelo bem estar e cuidados 
aos animais, bem como 
a saúde pública de nossa 
cidade. Cada detalhe da 
estrutura, como do funcio-
namento da unidade estão 
alinhados com as exigên-
cias e orientações do Mi-
nistério da Saúde, para 
que Artur Nogueira seja, 
novamente, um destaque 
da região”.

A unidade realiza 
ações e oferece consultas 
veterinárias gratuitas onde 
o animal atendido recebe 
o diagnóstico e o dono 
é orientado como proce-
der com o caso e quais os 
locais apropriados. São 
atendidas famílias com a 
baixa renda comprovada 

será totalmente reformado 
para abrigar a futura ETEC 
Jaguariúna, com quatro cur-
sos técnicos: administração, 
logística, eletrônica e segu-
rança do trabalho”, informa 
o prefeito Gustavo.

As escolas técnicas es-
taduais (ETECs) são insti-
tuições de ensinos técnico, 
médio e técnico integrado 
ao médio, pertencentes ao 
Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Paula 
Souza, autarquia da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tec-
nologia do Estado de São 
Paulo. Atualmente, os es-
tudantes de Jaguariúna que 
frequentam cursos técnicos 
têm que se deslocar para 
outras cidades, como Am-
paro, onde está localizada a 
ETEC João Belarmino.
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FATOS E FOTOS
Cinema

Oportunidade

Feminicídio

A Netflix, em parce-
ria com a ONU Mulhe-
res, lança uma coletânea 
especial de séries, docu-
mentários e filmes do ser-
viço de streaming, para 
celebrar o Dia Internacio-

nal da Mulher. A coleção, 
que se chama “Porque 
Ela Assistiu” e fica dis-
ponível o ano todo, tem a 
curadoria de grandes es-
trelas que atuam na frente 
e atrás das câmeras.

Por meio da eman-
cipação feminina, as 
mulheres conquistam 
cada vez mais espaço 
no mercado de trabalho. 
Assim, ampliam sua 
presença e representa-
tividade nas empresas 

e instituições. Na Con-
troladoria-Geral do Es-
tado (CGE), dos nove 
cargos diretivos da alta 
administração, sete são 
exercidos por mulheres, 
ou seja, um percentual 
de 77,7%.

O Brasil teve um au-
mento de 7,3% nos casos 
de feminicídio em 2019 
em comparação com 
2018, aponta levantamen-
to feito pelo G1 com base 

nos dados oficiais dos 26 
estados e do Distrito Fe-
deral. São 1.314 mulheres 
mortas pelo fato de serem 
mulheres, em média, uma 
a cada 7 horas.

Moda

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

@annynhacastroo 
@annynhacastrooficial 
@novodenovobrechobazar

exemplo é usar roupas que 
desviem o olhar da cintura. 
Além disso, por causa das 
formas retas, é importan-
te deixar a aparência mais 
ousada e feminina.

Para valorizar a si-
lhueta pode abusar de pe-
ças tem tenham recortes, 
cintos e faixas.  Eles são 
bem-vindos, pois, criam a 
ilusão de cintura. 

Blusas com tecido flu-
ído são perfeitas, pois es-
condem a falta de curvas 
e dão um ar mais feminino 
ao corpo. Valorize também 
a região superior com cola-
res, babados e decotes, as-
sim os olhares são desvia-
dos para essa parte tirando 
o foco da falta de curvas. 

Para aumentar o qua-
dril, calças com bolsos 
volumosos e saias evasês 
são perfeitas, pois criam 
um contraste trazendo a 
ilusão de cintura mais fina. 

As calças flare também são 
uma ótima pedida. Peças 
de roupas com estampas 
circulares e geométricas 
dão a impressão de curvas 
ao corpo, se joga.

Abaixo algumas apostas 
para usar e dicas do que 
evitar. Para usar:

- Saias rodadas, pois au-
mentam a área do quadril e 
afinam a cintura;

- Calças com pregas ou 
bolso faca, pois aumentam 
a área do quadril;

- Pantalonas, pois ficam 
em harmonia com o restan-
te do look;

- Blusas feitas de teci-
dos fluidos, pois escondem 
a falta de curva e deixam o 
look mais feminino.

Tente evitar:
- Golas altas, pois acha-

tam o colo;
- Roupas muito largas, 

Mente aberta

Mulher Pós Moderna 
e os cuidados com a 
mente

Patricia Furlan Carriel é psico-
loga 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@centrodepsico-
logia.com.br

Lavar, passar, cozi-
nhar, cuidar dos filhos e 
marido, e dizer “amém” 
era a figura da mulher na 
era industrial, a antiga e 
conhecida “Amélia”. Na 
era pós-moderna, pode-se 
dizer que o check list das 
mulheres sofreu um plus. 
Além da casa, marido e 
filhos, a mulher entrou 
no mercado de trabalho e, 
para muitas, é a atividade 
que mais ocupa as mila-
grosas 24 horas do dia. 

A mulher pós-moderna 
ganhou espaço, status e o 
poder da decisão. Quando 
antes, eram os homens que 
decidiam e tinham que se 
haver com a responsabi-
lidade da escolha. Hoje, 
cabe a ambos escolher. 

Neste mundo globa-
lizado, a escolha vem 
acompanhada do combo: 
estresse, angustia e an-
siedade. Frente a tantas 
opções e tendo perdido o 
selo de troca e garantia, 
como tínhamos na socie-
dade industrial devido aos 
padrões, hoje pede-se ino-
vação e uma boa dose do 
mix criatividade, aventura 
e responsabilidade.

Ao mesmo tempo que 
a entrada da mulher no 
mundo de trabalho re-
sultou em uma satisfa-
ção pessoal, autonomia, 
independência financei-
ra, participação na vida 
social; assim também, 
surgiram os impasses: 
acumulo das tarefas do-
mésticas, profissionais; 

jornada dupla de traba-
lho; as desigualdades no 
salário apesar de exerce-
rem a mesma função que 
os homens; a sobrecarga 
do solitariamente ser res-
ponsável pelos orçamen-
tos. Frente a essa nova 
identidade, como a mu-
lher pode conquistar uma 
vida qualificada?

O feminino traz, por 
natureza, como caracte-
rística: a sensibilidade, a 
sutileza, a singularidade, 
a flexibilidade e a capa-
cidade de amar. Assim, 
possibilita que a mulher 
possa melhor responder a 
lógica desse novo tempo. 
Porém, o que se observa, 
é que por vezes, a mu-
lher frente a dificuldade 
em sustentar sua dife-
rença busca assegurar-se 
na figura masculina, tor-
nando-se “um homem de 
saia”. Passa a viver uma 
rivalidade que vai na 
contra mão de positivar e 
desfrutar das suas quali-
dades. 

Querer responder de 
forma plena e completa 
as exigências, que são in-
saciáveis, tanto da esfera 
da vida privada, quanto 
da pública, trazem como 
consequência: o estresse, 
a estafa e o que é pior, a 
perda da graça.

Para poder culti-
var uma mente arejada, 
aberta ao encontro com 
as surpresas, ao novo, a 
criatividade, é importante 
que a mulher possa culti-

TIPO DE 
CORPO

Retângulo

Mais uma semana por 
aqui e hoje começamos a 
falar sobre os corpos retilí-
neos, em especial, o Re-
tangular. Se você perdeu 
alguma das matérias ante-
riores pode conferir no site 
www.annynhacastro.com

Sobre este biótipo, a 
pessoa possui ombros, 
quadris e cintura na mes-
ma linha. Costumam ser 
magras e com poucas cur-

vas. As pernas são finas e, 
quando a pessoa engorda, 
a gordura se distribui de 
maneira equilibrada pelo 
corpo. Um exemplo deste 
corpo é a modelo Gisele 
Bündchen. 

Para dar equilíbrio a 
esse biótipo, deve-se focar 
na falta de curvas apos-
tando em estratégias para 
criar uma ilusão de for-
mas onde não se tem, um 

pois escondem ainda mais 
a falta de curvas;

- Peças muito justas, 
pois marcam o corpo;

- Calças de cós largo ou 
cintura alta, pois ressaltam 
ainda mais a falta de cintura.

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 podem te ajudar.

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

Annynha Castro
@annynhacastroo

“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre 
rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no 
caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir”. 
(Cora Coralina)

var a sua sensível diferen-
ça, que não é se alienar a 
ideais externos, mas que 
possa construir um jeito 
próprio de se colocar no 
exercício da vida.

Faz-se necessário de-
parar-se com os próprios 
limites; saber falar não 
frente a arriscada e tenta-
dora tentativa de englobar 
tudo. O tom da pauta pode 
ser no cuidado de si mes-

ma, ao invés de entrar na 
fila da tirania da beleza. 
Assim como você pode 
escolher se quer atender a 
expectativa sempre frus-
trada e que lhe é imposta 
do “você tem que”, ou se 
preferes escolher uma op-
ção mais ligth, mais leve 
e que realmente combine 
com você.

Um abraço carinhoso,
Patricia Carriel
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Na segunda-feira, 02, o Prefeito Gustavo Reis e os vereadores Zé Muniz, Neguita e 
Romilson estiveram com o governador João Doria no Palácio dos Bandeirantes.

Vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente de Jaguariúna, Rita Bergamasco na cerimônia de entrega da certificação 
do Selo do Programa Município Verde Azul. Também participaram da cerimônia de certificação em São Paulo a 
diretora do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura, Aline Granghelli Catão, e a chefe de 
equipe do departamento, Pamela Batulic Tieppo.

Aconteceu nesta semana a reunião mensal da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ. O 
encontro foi realizado no Centro de Educação Municipal Ambiental (CEMA) de Jaguariúna e reuniu membros da 
Câmara Técnica, formada por representantes de municípios, indústrias e órgãos públicos.

Com muita música e diversas atividades para adultos e crianças, a 2ª edição do ano do programa 
“Assistência Social no seu bairro” aconteceu nesta semana no bairro Nassif. O evento realizado na 
sede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) reuniu centenas de moradores da região e 
foram feitos diversos atendimentos.
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Palestra sobre Fake News é realizada 
na Câmara Municipal de Jaguariún

Xxxx

A palestra é a primeira ação do “Programa Municipal de 
Combate à Disseminação de Informação Falsa”

A Câmara Municipal 
de Jaguariúna sedia, na 
quinta-feira, 12, a partir 
das 19h, uma palestra inti-
tulada “Estelionato da ver-
dade: impactos sociais do 
fenômeno das Fake News”. 
Fake News são notícias 
inverídicas disseminadas, 
principalmente, pelas redes 
sociais. O evento faz parte 
do Projeto Câmara Cidada-
nia e é aberto ao público, 
também com transmissão 
pelo Youtube.

O palestrante é o jorna-
lista e escritor Ariel Cahen, 
especialista em Marketing 
e Comunicação. Formado 
em Comunicação Social 
pelo Centro Universitário 
Adventista de São Paulo 
(Unasp) e pós-graduado 

em Marketing e Co-
municação In-
tegrada pela 
U n i v e r s i -
dade Pres-
b i t e r i ana 
M a c k e n -
zie, Cahen 
é o atual 
diretor de 
comunicação 
da Prefeitura de 
Holambra.

A palestra é a primei-
ra ação do “Programa Mu-
nicipal de Combate à Dis-
seminação de Informação 
Falsa”, que teve como ori-
gem um Projeto de Lei de 
autoria da vereadora Cássia 
Murer Montagner, sancio-
nado pelo prefeito Gustavo 
Reis em janeiro deste ano. 

Tem o objetivo de 
aproximar o 

Poder Le-
gislativo e 
a comu-
n i d a d e 
j a g u a -
r i u n e n -
se por 
meio de 

d i v e r s a s 
ações e even-

tos, como ofi-
cinas, palestras e 

workshops.

Sobre o projeto
Segundo a vereadora o 

projeto institui mecanismos 
e ações para munir a popu-
lação de conhecimento para 
um posicionamento crítico 
mediante as informações 

que lhe são disponibiliza-
das pelos meios de comu-
nicação. “Capacitando-as 
para discernir o que condiz 
com a realidade dos fatos, 
uma vez que estará instruí-
da para repensar e pesquisar 
determinadas notícias, antes 
de compartilhar as informa-
ções”, afirma.

Cássia ressalta que o ob-
jetivo é conscientizar a so-
ciedade sobre a gravidade e 
as consequências desastro-
sas do compartilhamento 
de falsas notícias, sobretu-
do por meio de computado-
res e celulares. “A educação 
é o melhor caminho para o 
uso consciente da internet 
e, conseqüentemente, para 
a desarticulação de Fake 
News”, conclui.

Ação socioambiental é realizada em Artur Nogueira
O supermercado Pa-

gue Menos, por meio do 
seu projeto sustentável e 
com a parceria da Secre-
taria de Educação e Pre-
feitura Municipal de Ar-
tur Nogueira desenvolve a 
Gincana Pet. A ação tem 
como objetivo conscien-
tizar as crianças do muni-
cípio sobre a reciclagem e 
sua importância. 

Em 2019 foi arrecada-
da uma tonelada de pet e 
há grandes expectativas 
para mais um ano de su-
cesso em 2020, mas sem 
esquecer o principal ob-
jetivo: a reciclagem e a 
cidade limpa. “É impor-
tante estimularmos em 
nossas crianças o senso 
de proteção ao meio am-
biente e, por meio desta 

gincana, fortalecemos 
esse ideal através da cons-
trução do vínculo entre os 
alunos com a comunidade 
nogueirense”, diz a secre-
tária de Educação, Elaine 
Vicensotti Boer.

Além das questões am-
bientais, são igualmen-
te trabalhadas de forma 
transversal e integradora 
os hábitos alimentares 

saudáveis, o raciocínio ló-
gico e os valores de cida-
dania. A Gincana Pet tem 
início no dia 16 de março 
e segue até 23 de março.

A escola que mais ar-
recadar garrafas pet ga-
nha um dia de diversão 
com show de mágica, te-
atro de fantoche e muito 
mais. A quantidade míni-
ma é de 400kg.

Artistas performáti-
cos, drag queens, trans 
e toda a comunidade 
LGBTQI+ de Jaguari-
úna e região estão con-
vidados a se inscrever 
e participar do “5º Se 
Joga! – Festival de Arte 
Drag e Trans de Jaguari-
úna e Região”. O evento 
é organizado pela Secre-
taria de Turismo e Cul-
tura (Setuc) de Jaguari-
úna e acontece dia 22 de 
março, no Teatro Muni-
cipal, a partir das 19h.

O evento tem como 
objetivo valorizar e pro-
mover a visibilidade da 
arte transformista e drag 
queen junto à comunida-
de, contribuindo para o 
combate ao preconceito 
e a discriminação de gê-
nero e orientação sexual. 
De acordo com o regu-
lamento divulgado pela 
Setuc, são selecionadas 
até 10 performances ar-
tísticas, que se apresen-
tam no palco do Teatro 
para a avaliação de uma 
comissão julgadora.

As inscrições devem 
ser feitas até o dia 20 de 
março, exclusivamente 
pelo e-mail producaocul-
tura@jaguariuna.sp.gov.
br – Se as 10 vagas aber-
tas para performances 
artísticas forem preenchi-

das antes do prazo, as ins-
crições são encerradas. 

“É importante que 
no e-mail as pessoas 
escrevam ‘5º Se Joga! – 
Festival de Arte Drag e 
Trans – Inscrição’ e não 
esqueçam de colocar, 
também, o nome do ar-
tista que se apresenta e 
a denominação da per-
formance a ser apresen-
tada”, explica a secretá-
ria da Setuc, Maria das 
Graças Hansen Albaran 
dos Santos.

De acordo com a se-
cretária, em anexo e no 
mesmo e-mail de ins-
crição os participantes 
devem enviar cópia do 
RG, CPF, PIS e com-
provante de residência, 
além de anexar a Ficha 
de Inscrição e o Termo 
de Compromisso e Au-
torização. O Regula-
mento completo do fes-
tival, incluindo a Ficha 
de Inscrição, Termo de 
Compromisso e Autori-
zação estão disponíveis 
no site da Prefeitura de 
Jaguariúna (www.jagua-
riuna.sp.gov.br). Basta 
acessar o site, clicar em 
“Secretarias” (na aba 
superior) e depois em 
“Turismo e Cultura”, 
onde está o link especí-
fico do Festival.

Inscrições abertas para 
o “5º Se Joga! Festival 
de Arte Drag e Trans de 
Jaguariúna e região”
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Marina Malachias 
conquista novo título

Pedreirenses conquistam medalhas no 
Circuito Nacional de Triathlon

Marina Malachias, jagua-
riunense, sagrou-se campeã na 
categoria geral da “1ª Ladies 
Run/5Km”, em Hortolândia. Esta 
foi a primeira edição feminina da 
prova.

A prova teve a largada marca-
da às 8h, na Universidade de Hor-
tolândia (Unasp). “A prova foi 
muito bem organizada. O percur-
so único de 5km largou da pista 
de atletismo e percorria o Cam-
pus da Universidade. Contou com 
duas subidas mas foi maravilho-
so”, relata a atleta.

Marina largou em primeira 
colocação e manteve até o fim. 
“Fiquei extremamente feliz com 

esse resultado. Es-
tamos no início da 
temporada e con-
tinuamos treinando 
para chegar cada vez 
melhor”, comemora.

“Só posso agrade-
cer a Deus, a minha 
família, ao meu patro-
cinador Massas De, meus 
treinadores Geovani Braga 
e Samir Barel, meu nutricio-
nista Lucas Sônego, meus 
apoiadores Clínica Fisio-
med, Farmassintese Mani-
pulados, Essência Terapias e 
Stética, Gama Suplementos”, 
finaliza Marina.

te em Holambra, com a 
etapa Go Tri Olímpica. 
Desta vez, a etapa tem 

40km de ciclismo, 10km 
de corrida e 1,5km de na-
tação.

ESPORTES
9

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 Juventude, 
Esporte e Lazer (SeJEL), 
a competição conta com 
oito times e cerca de 120 
atletas. Por isso, a Gazeta 
Regional dá continuidade 
a uma série de matérias so-
bre os times participantes. 

Na edição 1709, con-
tamos a história do time 
Audaz, na 1710, sobre o 
time da UniFaj, na edição 
1711 a história do Lyon e 
Adaga. Na edição, 1712, a 
história do time feminino 
da Ponte Preta, na 1713 da 
Fênix e nesta, 1715, a his-
tória da Damas da Bola.

Um dos técnicos do 
Damas da Bola, Otávio 
Augusto, conta que as pio-
neiras do time, Adriana e 
Tainara, se juntaram e con-
vidaram algumas mulhe-
res para integrar a equipe. 
Otávio se dispôs a ajudar e 
juntos seguiram na prepa-
ração para o Campeonato.

“Treinávamos até 1h 
da manhã às vezes, pois a 
maioria das meninas traba-

lham, então para conciliar 
que todas fossem, come-
çávamos o treino às 22h”, 
conta a jogadora Jaqueline 
Milan. “Elas tiveram com-
prometimento. Desde o 
início falamos sobre isso. 
Elas abraçaram a causa e 
eu e o Adriano (outro téc-
nico) demos o suporte”, 
diz Otávio.

O time chegou até as 
semifinais do Campeona-
to. “A gente trabalhou para 
isso. Não entramos falan-
do que íamos perder, mas 
sabendo que não seria fá-
cil. Fizemos o que nos pro-
pomos”, diz Jaqueline.

Para a atleta, essa ini-
ciativa da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer 
(Sejel), juntamente com a 
Prefeitura Municipal, re-
presenta igualdade. “Tem 
mulheres que querem jogar 
mas não havia um espaço 
para elas. Tem mulher para 
jogar e agora tem espaço”, 
considera.

Ela acrescenta que já 
jogou diversos campeo-
natos e de todos, o Cam-
peonato de Jaguariúna foi 
o melhor. “Em questão de 
respeito entre as atletas, 
porque a maioria é daqui 
então a gente conhece as 

atletas. Dentro do jogo 
cheguei mais firme em 
uma (jogadora), quando 
terminou (o jogo) pedi des-
culpa e pronto. É adversá-
ria, mas só nos 40 minutos 
de jogo”.

A integrante do time, Ta-
mires Romagnoli, conta que 
joga bola desde os 10 anos 
em times masculinos, pois 
não havia espaço para as 
mulheres. “Quando fiquei 
sabendo do Campeonato eu 
duvidei que iria realmente 
acontecer. Mas é sensacio-
nal a Prefeitura abrir esse 
leque para que as mulheres 
também possam participar e 
mostrar o esporte”.

Elas dizem que no iní-
cio sentiam a pressão de 
provar algo sobre o fut-
sal feminino. “Qualquer 
esporte tem na categoria 
masculina. O feminino 
não. E a gente mostrou que 
gosta de jogar bola e nada 
fora disso. Ficamos muito 
felizes em participar desse 
Campeonato e saímos de 
cabeça erguida”.

As atletas concordam 
que foi um Campeonato 
para definitivamente jogar 
bola. “Não teve briga, só 
jogamos bola”.

O técnico Augusto diz 

A equipe do Damas da Bola chegou até as semifinais do Campeonato

DA REDAÇÃO

ter aprendido muito com a 
equipe e que trabalhar com 
as atletas femininas é dife-
rente do que com o mas-
culinos. Ele afirma que os 
treinos continuam para fa-
zer ainda melhor na próxi-
ma edição do Campeonato 
de Futsal de Jaguariúna.

Final
E as grandes finalis-

tas da primeira edição do 
Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino de Ja-
guariúna são as equipes da 
UniFaj e Audaz, que ven-
ceram seus respectivos jo-
gos. O duelo pelo título da 
competição acontece neste 
domingo, 08, às 9h, no gi-
násio “Azulão”.

No caminho até a fi-
nal, a UniFAJ se mante-

ve invicta e com 100% 
de aproveitamento, cinco 
vitórias em cinco jogos. 
Foram 18 gols feitos e 
seis gols sofridos. O Au-
daz, por sua vez, venceu 
quatro dos seus cinco jo-
gos. A equipe chega para 
a decisão com o melhor 
ataque do campeonato 
(32 gols) e com a melhor 
defesa (5 gols).

A cidade de Holam-
bra sediou, no domingo, 
dia 1º, a 1ª etapa do Go 
Tri “Circuito Nacional de 
Triathlon”, com pedrei-
renses ocupando lugar de 
destaque no pódio. A pro-
va que teve um percurso 
nos moldes internacionais 
e contou com o trio pe-
dreirense conquistando o 
2º lugar: Rubens Lino (ci-
clismo); André Lazarini 
(corrida) e Tânia Almeida 
(natação), sendo: 20km 
de ciclismo, 5km de corri-
da e 750m de natação.

A próxima etapa desta 
prova acontece no dia 1º 
de novembro, novamen-

Pedreirenses destaques

DIVULGAÇÃO 
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Inovação

O público-alvo do programa são os alunos do Ensino Fundamental, do 
1º ao 9º ano, da rede municipal, que tem aulas de educação financeira e 
empreendedorismo como uma atividade extracurricular

Estudantes de Jaguariúna tem Programa 
Educação Empreendedora neste semestre

mos colher muitos fru-
tos. Para que esse aluno 
possa administrar, saber 
seus gastos e como lidar 
com a questão da econo-
mia. É um projeto para a 
vida”, avalia Cristina.

Ao longo deste mês, 
os professores munici-
pais devem ser capaci-
tados pelo Sebrae para 
trabalhar em sala de aula 
os conteúdos previstos 
pelo programa. Nesta 
terça-feira, 03, a coor-
denadora do programa 
do Sebrae, Maria Paula 

Castro, fez uma expla-
nação sobre o projeto 
aos coordenadores dos 
cursos da Secretaria de 
Educação.  

Segundo o presidente 
da ACI, João Rodrigues 
dos Santos, a ideia é pro-
mover, no final do ano, 
uma feira para que os 
alunos possam mostrar 
e “vender” seus futuros 
projetos a empresários e 
público geral, viabilizan-
do, assim, a possibilida-
de de que algumas ideias 
empreendedoras dos es-

tudantes sejam tiradas do 
papel e implementadas 
por empresas da cidade, 
podendo gerar renda à 
família dos alunos. “Em 
todo o Estado, 30% dos 
alunos não terminam o 
Ensino Médio, muitas 
vezes por falta de pers-
pectiva. Através da edu-
cação empreendedora, a 
criança vai aprender que, 
para ela crescer na vida 
e até ter um negócio, ela 
precisa constantemente 
ser educada”, explica o 
presidente da ACI.

SAMUEL OLIVEIRA

O programa é uma iniciativa do Sebrae

A Prefeitura de Jagua-
riúna implementa ainda 
neste primeiro semes-
tre de 2020 nas escolas 
do Ensino Fundamental 
do município o Progra-
ma Nacional de Educa-
ção Empreendedora, em 
parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) e o apoio 
da Associação Comer-
cial e Industrial (ACI) de 
Jaguariúna.  O progra-
ma é uma iniciativa do 
Sebrae e promove ações 
para fortalecer a cultura 
empreendedora nos mu-
nicípios brasileiros, em 
todos os níveis do ensino 
formal, tanto nas redes 
públicas quanto nas re-
des privadas.

Segundo a secretária 
municipal de Educação, 
Cristina Pinto Catão Bo-
nini Hosikawa, o projeto 
deve promover muitos 
benefícios aos alunos 
no desenvolvimento das 
competências e das habi-
lidades em relação ao em-
preendedorismo. “Que-
remos despertar nesse 
aluno esse conhecimento, 
para que no futuro possa-

A Flextronics, fabri-
cante dos celulares da 
Motorola, programou 
um revezamento de fé-
rias coletivas entre os 
3,5 mil funcionários do 
complexo de Jaguariú-
na por conta do impacto 
do novo coronavírus na 
China. Nesta segunda-
-feira, 02, os 1,5 mil em-
pregados que estavam 
de folga desde fevereiro 
retornaram as ativida-
des. Outros 1 mil ficam 
fora a partir do dia 09 de 
março.

Segundo a empresa, 
a operação está reduzi-
da desde o mês passado 
porque os materiais para 
confecção dos aparelhos 
vêm da China e ainda 
não voltaram a ser en-
viados à fabricante. Em 
fevereiro, as fábricas 
chinesas paralisaram as 
atividades na tentativa 
de reduzir o número de 
infectados pela doença. 

A Samsung, por sua 

vez, que possui linha de 
produção em Campinas 
paralisou as atividades 
por três dias em feverei-
ro. A empresa informou 
por nota que “a Fábrica 
de Campinas opera nor-
malmente”.

Revezamento de folgas
A previsão é que os 1 

mil empregados da Fle-
xtronics que entram em 
férias coletivas na pró-
xima semana só retor-
nem no dia 28 de março. 
Assim como o primeiro 
grupo, eles são funcio-
nários dos setores de 
produção “back-end” 
e “front-end”, que atu-
am no desenvolvimento 
de interfaces e recursos 
dos celulares, segundo o 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Jaguariúna.

Do total, os demais 1 
mil colaboradores ainda 
não estão com as férias 
coletivas agendadas, in-
forma a Flextronics.

Fabricante da Motorola 
mantém operação 
reduzida por conta de 
coronavírus e reveza 
férias coletivas
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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

SILVIO LUIZ TELLES DE MENEZES e MICHELLE MODENEZE. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, servidor público, divorciado, 
nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 27 de abril de 1987, residente 
e domiciliado na Rua Marchesini, Nº 176, Núcleo Residencial Dr. 
João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de SILVÁ TELLES DE 
MENEZES e de NEUSA APARECIDA LUIZ. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, analista de RH, divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no 
dia 13 de outubro de 1981, residente e domiciliada na Rua Marchesini, 
Nº 176, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de LUPERCIO MODENEZE e de NEUSA CLARICE INCAU. 

SAULO TORCHIO DE ALMEIDA e KARINA LAHNIER 
OLIVEIRA COUCEIRO. Ele, de nacionalidade Brasileira, analista 
de infraestrutura, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 
28 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado na Rua Azorica, 
Nº 128, , SÃO PAULO, SP, filho de SANCLER GONÇALO DE 
ALMEIDA e de MARIA CRISTINA TORCHIO DE ALMEIDA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, analista de recursos humanos, solteira, 
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 24 de junho de 1990, residente 
e domiciliada na Rua Dona Maria José, Nº 218, , JAGUARIÚNA, 
SP, filha de VALDIR DONIZETE COUCEIRO e de CLAUDIA DOS 
SANTOS OLIVEIRA COUCEIRO. 

OSVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA e SONIA APARECIDA 
GARAVELLI. Ele, de nacionalidade Brasileira, ajudante geral, 
divorciado, nascido em ITUAÇU, BA, no dia 10 de abril de 1955, 
residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, Nº 68, Jardim Dom 
Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de  e de ISALTINA DOS SANTOS 
OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, babá, divorciada, 
nascida em MONTE ALEGRE DO SUL, SP, no dia 28 de setembro de 
1964, residente e domiciliada na Rua Rio Grande do Sul, Nº 68, Jardim 
Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filha de OVIDIO GARAVELLI e de 
GENY BABLER GARAVELLI. 

ALEXANDRE FERREIRA ALVES e MAYARA VALI DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, planejador, divorciado, nascido em 

BOA ESPERANÇA, MG, no dia 05 de dezembro de 1977, residente 
e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Vargeão, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de RICARDO OLIVEIRA ALVES e de MARIA LINA 
FERREIRA ALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, engenheira 
ambiental, solteira, nascida em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 06 de 
novembro de 1990, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 
51, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de WILSON DA SILVA e de 
RENATA GISELE VALI. 

MARCELO LUIS MALAQUIAS e JANAINA APARECIDA WOLF 
DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, eletricitário, solteiro, 
nascido em IPAUSSU, SP, no dia 03 de abril de 1978, residente e 
domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ANTONIO LUCIO MALAQUIAS e de MARIA 
SATURNINA DE SOUZA MALAQUIAS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, analista comercial, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, 
no dia 10 de agosto de 1988, residente e domiciliada na Rua Pedro 
Lana, Nº 51, Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de CICERO 
JOSÉ DE OLIVEIRA e de VERA LUCIA WOLF DE OLIVEIRA. 

CARLOS COLOMBARA VISCAINO e CAMILA APARECIDA DE 
JESUS MELO. Ele, de nacionalidade Brasileira, analista químico de 
qualidade, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 19 de abril 
de 1988, residente e domiciliado na Rua Eduardo Tozzi, Nº 2271, 
Vila 12 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, filho de CARLOS DOS 
ANJOS VISCAINO e de CRISTIANE COLOMBARA VISCAINO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, enfermeira, divorciada, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 28 de janeiro de 1986, residente e domiciliada 
na Rua Eduardo Tozzi, Nº 2271, Vila 12 de Setembro, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de JOEL DA COSTA MELO e de CLAIR DE JESUS MELO. 

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

JAGUARIÚNA, 05 de março 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:

UMA GELADEIRA DA 
CONSUL 342L SEM USO

(19) 99736-1008

VENDE-SE


