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UniFaj é campeã do primeiro Campeonato 
de Futsal Feminino de Jaguariúna

Prefeitura de Holambra 
abre processo seletivo para 
professor de matemática

Entrega do carnê de 
IPTU sofre atrasos 
em Artur Nogueira

Sebrae-SP inicia em Pedreira 
o “Programa Liderança para o 
Desenvolvimento Regional”

Covid-19 tem nível de 
contágio considerado 
moderado e baixa 
letalidade, mas, é 
preciso se proteger

Em Jaguariúna não há nenhum caso suspeito, mas, cidade da região possui dois casos 
suspeitos; Medidas preventivas tem sido tomadas pelas administrações

Sem perder nenhum dos jogos 
que disputou durante o primeiro 
Campeonato Municipal de Futsal 
Feminino de Jaguariúna, o time 

do Centro Universitário de Ja-
guariúna (UniFaj) levantou a taça 
de campeã do torneio. O Campe-
onato contou com a participação 

dos times Audaz, Adaga, Damas 
da Bola, Meninas da Quadra, Fê-
nix da Colina, Ponte Preta, Lyion 
e UniFAJ.                    Página 10

A Covid-19, doença cau-
sada pelo novo coronavírus, 
já atingiu mais de 125 mil 
pessoas no mundo todo e 
deixou mais de 4.600 mor-

tos desde o início do surto na 
China em 31 de dezembro. 
Apesar do número alto de 
contaminados e da velocida-
de com a qual tem atingido 

mais países a cada dia, o que 
obrigou a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) a decla-
rar uma pandemia.

Brasil registrou ao menos 

151 casos confirmados de 
Covid-19, a infecção causa-
da pelo novo coronavírus. O 
número foi atualizado nesta 
sexta-feira, 13, a partir de 

balanços divulgados pelas 
secretarias estaduais de Saú-
de e pelo Hospital Albert 
Einstein. 

Página 5

A equipe da campeã é formada por estudantes de diversos cursos oferecidos pela UniFaj

IVAIR OLIVEIRA

Nesta semana foi apresenta-
da em Pedreira, nas dependên-
cias do Salão Paroquial da Igre-
ja Matriz de Santana, a primeira 
turma do Programa Liderança 
para o Desenvolvimento Regio-

nal (LIDER), iniciativa do Se-
brae Nacional e do Sebrae-SP. 
O Programa Lider deve reunir 
lideranças do Poder Público, do 
setor empresarial e da socieda-
de civil.                      Página 3

A Prefeitura de Holambra 
publicou nesta semana um edi-
tal de abertura de Processo Se-
letivo para contratação, em ca-
ráter temporário, de Professor 

Titular de Educação Básica II, 
disciplina de Matemática. As 
inscrições, gratuitas, devem ser 
feitas até terça-feira, 17.

                      Página 4
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Prefeitura de Jaguariúna e Sindicato fecham acordo 
e servidores municipais têm aumento salarial

Após longa negociação, 
a Prefeitura de Jaguariúna e 
o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais chega-

ram a um acordo que inclui 
12 itens da pauta de reivin-
dicações do funcionalismo 
municipal, entre eles o rea-

juste de 4,5%, acima da in-
flação medida pelo INPC 
(3,92%) e o aumento de 17% 
no valor do vale-refeição, 

mais de quatro vezes o ín-
dice da inflação. Proposta é 
considerada pelo Sindicato 
como a melhor obtida pelo 

funcionalismo público mu-
nicipal em todo o Estado até 
o momento.

Página 4
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Queda do mercado financeiro, 
queda dos preços do petróleo, freio 
do crescimento: o panorama da crise 
econômica causada pelo “pânico” da 
pandemia de COVID-19 em todo o 
mundo:

Dados divulgados pela Confe-
rência da ONU para o Comércio e 
Desenvolvimento (Unctad) apontam 
uma possível perda de US$2 trilhões 
para a economia global devido à pa-
ralisia econômica causada pelo vírus. 
As principais bolsas de valores do 
mundo acumulam quedas superiores 
a 20% desde o início do ano.

O Ministério da Economia bra-
sileira anunciou nesta semana as 
primeiras medidas para enfrentar os 
efeitos econômicos da pandemia. 

São cinco ações, além da criação de 
um grupo de monitoramento, com 
os principais assessores do ministro 
Paulo Guedes.

A primeira ação foi antecipar para 
abril o pagamento de R$23 bilhões 
referentes à primeira parcela do 13º 
salário dos aposentados e pensionis-
tas do INSS. Normalmente, é deposi-
tado em agosto. Com isso, o governo 
espera liberar dinheiro para o consu-
mo.

O ministério também suspendeu 
a prova de vida dos beneficiários do 
INSS por 120 dias. Essa medida é 
para evitar aglomerações e não pôr 
em risco a vida de idosos. A prova 
de vida é feita pelo segurado a cada 
12 meses para continuar recebendo o 

benefício.
As outras medidas são propor ao 

Conselho Nacional da Previdência 
Social a redução do teto dos juros do 
empréstimo consignado em favor dos 
beneficiários do INSS, bem como a 
ampliação do prazo máximo das 
operações. Encaminhar proposta de 
ampliação da margem consignável; 
Definir junto ao Ministério da Saúde 
lista de produtos médicos/hospitala-
res importados que terão preferência 
tarifária para garantir o abastecimen-
to e priorizar desembaraço aduaneiro 
de produtos médicos/hospitalares.

De acordo com as notícias, não 
há precedentes para esse momento na 
história das crises recentes. Não há 
comparação.

EDITORIAL
Crise em escala global
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Terça-feira, 03 de março de 2020. 
Notícia do Jornal O Estado de São 
Paulo Metrópole. Página A 21.

A Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) apuram 
um caso de antissemitismo e injúria 
racial por motivo religioso contra um 
senhor de 57 anos. Por ser judeu e es-
tar usando seu quipà, foi atacado por 
três indivíduos no dia 10 de fevereiro 
em Jaguariúna.

Fiquei decepcionado e chateado 
pelo ocorrido ter sido logo em Jagua-
riúna, minha terra natal. Intolerância 
não se admite nem por credo religio-
so, nem por confissão de fé, nem por 
raça, nem por cor de pele, nem por 
aspecto ou aparência física, nem por 
qualquer ser vivente na face da ter-
ra. Já não nos basta a lembrança do 
holocausto com sua insana e estupida 
política nazista de depuração de raça, 
que segundo relatos, aniquilou seis 
milhões de seres humanos.

E para que atos como este de co-
vardia e intolerância acontecido re-
centemente em Jaguariúna não proli-
fere em nosso meio, espero que estes 
indivíduos assim que identificados 
sejam punidos nos termos da lei.

Ainda sobre intolerância, neste 
momento desta balburdia generali-
zada da governança de nosso país, 
como podemos chamar este momen-
to? Não seria intolerância também 
(entidades, autoridades, poderes) que 
não se entende.

Fala-se em reformas estruturan-
tes que não saem e, quando saem, é a 
meia sola. Há tempo o espirito repu-
blicano abandonou este Brasil. 

Precisamos de reformas, mas não 
se fala da principal reforma que pre-
cisamos que é a política deste sistema 
que caducou, exauriu-se. Precisamos 
de reforma política proposta não vin-
da do topo, mas sim, da base da pi-
râmide social por meio da sociedade 
civil organizada.

Como fazer? Dando o primeiro 
passo com debates entre as classes 
organizadas e sem interferência de 
partidos políticos sem peleguismos, 
sem autoritarismos e outros ismos 
sem fim. Uma sugestão: voto distri-
tal puro.

Ilzeu Bodini – Jaguariúna 
Membro do Conselho Munici-

pal de Defesa do Meio Ambiente 
(Comdema) e da Pastoral do Terço 
dos Homens da paróquia de Santa 
Maria. 

Não tolerar a 
intolerância Tomaz de Aquino Pires*

Nos anos 50, Padre Antônio Gomes ensaia-
va os coroinhas para que participassem das ce-
rimônias, ensinando o seu significado, assim 
como, nas reuniões mensais, planejava com as 
associações religiosas as atividades, dividindo-
-as com as mesmas.  Éramos muitos coroinhas. 
E chamavam o padre de “Seu Vigário”.  Tomá-
vamos a sua bênção assim que o encontráva-
mos. Subíamos o altar, processionalmente, em 
fila dupla, diante do sacerdote paramentado. 
As missas eram todas celebradas de manhã, 
com exceção das solenidades: Missa do Galo, 
da Passagem do Ano, da Quinta-Feira Santa 
e da Vigília Pascal. As famílias da antiga vila 
(centro) e os moradores das fazendas e sítios 
vinham com os filhos para tais solenidades.
Muitos   vinham de charretes e cabriolés e 
amarravam os animais nas frondosas árvores 
que contornavam o largo da Igreja.    No Do-
mingo de Ramos havia a procissão e bênção 
dos ramos de manhã. Os fiéis traziam ramos 
de palmeiras trançados artesanalmente e com 
eles enchiam toda a Igreja.  À noite havia Via-
-Sacra pelas ruas centrais  e  a Procissão do 
Encontro  do Senhor dos Passos, carregando 
a cruz às costas, com sua Mãe, Maria Santís-
sima. Ela acontecia no cruzamento das Ruas 
Cândido Bueno com Júlia Bueno. O andor de 
Jesus  saía da Matriz e era carregado pelos ho-
mens. O andor de N. senhora subia do   Bairro 
Berlim.   Os moradores forravam as ruas com 

folhas de mangueira formando um tapete para 
o Senhor dos Passos passar. Os fiéis acompa-
nhavam com velas acesas. Dos janelões e das 
sacadas das casas desciam colchas de crochê 
e  de finas rendas. Havia  fios elétricos pro-
videnciados  com hastes de madeira pregadas 
nos grossos batentes onde se penduravam lâm-
padas incandescentes de 150 velas. Forravam 
as calçadas com tapetes e com selecionados 
vasos e latas pintadas de 20 litros de samam-
baias, guembês, antúrios floridos... No percur-
so da Procissão em casarões ofertados pelos 
fiéis ficavam as 14 Estações da “Via Crucis”. 
Nelas as ornamentações se complementavam 
com altares, candelabros com velas acesas  e 
o quadro da respectiva estação. Quando se en-
contravam as duas procissões havia um púlpi-
to e nele subia o pároco que proferia sermão 
sobre a Vida, Paixão e Morte de N.S. Jesus 
Cristo para a Redenção da humanidade. Na 
Quinta–Feira Santa, acontecia à noite, a Missa 
da Ceia Pascal, a Cerimônia do Lavapés, a ins-
tituição do sacerdócio e da Eucaristia. A Igreja 
apresentava-se toda iluminada e enfeitada com 
flores brancas. Elevava-se o piso do altar com 
estrados de madeira, cobertos com tapetes ver-
melhos. Os doze coroinhas representavam os 
apóstolos e tinham os pés lavados e beijados 
pelo Padre Gomes imitando a Cristo na Última 
Ceia. Para as crianças um momento alegre era 
receber uma “rosca”, um pão doce redondo, 

cheiroso e quentinho, cuja massa amarelinha 
dissolvia na boca.  D.Sílica e Olívia Gothar-
do da padaria confeccionavam e embrulhavam 
em papel manteiga e enviavam, graciosamen-
te, para a Igreja. Os coroinhas voltavam ale-
gres para casa. A Igreja permanecia aberta a 
noite toda onde a Eucaristia permanecia em 
adoração. Era colocada no mais belo e rico al-
tar montado por D.Alda Voltan e equipe. Sua 
equipe preparava-o artisticamente durante três 
dias. A capela de São Sebastião era totalmente 
coberta por cetim, branco, e veludo vermelho 
com muitos castiçais antigos de prata e  flo-
res brancas.Durante a noite toda  os homens 
do centro da Vila revezavam-se em guarda e 
oração com todos os senhores e moços das fa-
zendas e sítios  e de outros  recantos  do lugar. 
Padre Antônio abria e fechava  a hora de guar-
da até a alta madrugada, quando se recolhia 
para ligeiro descanso. Seu Antônio Maia pre-
parava  e servia um cafezinho simples  para o 
grupo que se despedia da Guarda de Honra ao 
Santíssimo Sacramento. A Igreja permanecia 
aberta a noite toda onde Cristo Eucarístico 
permanecia em adoração, abrindo o novo dia 
da Sexta-Feira da Paixão. A adoração, ora-
ções, cânticos continuavam até às 17 horas, 
momento do início das novas cerimônias.

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

Semanas Santas de outrora - I

João Rodrigues*

O Brasil em 2019 apresentou um cres-
cimento de 1,1% do PIB, terceiro ano con-
secutivo de aumento, porém ainda numa 
marcha lenta e além das expectativas (con-
fiança) que as pessoas tinham para o ano. 
Porém, quando se tem os números oficiais, 
é preciso analisar alguns aspectos, consu-
mo das famílias alta de 1,8%, agropecuária 
1,3%, indústria 0,5% e serviços 1,3%, re-
lembrar também que 2015 tivemos queda 
de 3,5% e 2016 queda de 3,3%, em valo-
res atuais o PIB corresponde a R$7,3 tri-
lhões, o setor da construção civil cresceu 
1,6% depois de cinco anos de queda, na 
indústria setores como água, luz, esgoto 
e atividades de gestão de resíduos cres-
ceram 1,9%. Já a indústria extrativa caiu 
1,1% devido aos prejuízos da Vale com 
o acidente de Brumadinho-MG, no setor 
agropecuário destaque para lavoura milho 
(23,6%), algodão (39,8%), laranja (5,6%) 
e feijão (2,2%), em serviços destaques 
para o ramo de informação e comunicação 
(4,1%), atividades imobiliárias (2,3%) e 
comércio (1,8%).

A expectativa do mercado para 2020 
está em 2,17%.

Estes números apresentados é só para 

tomarem conhecimento e verem que al-
guns setores apresentaram um aumento 
mais significativo que o PIB Brasil, isto 
quer dizer que? Sim, a oportunidade está 
aberta a todos e, claro, é preciso confiar e 
obter conhecimento para entender o por-
quê isto ocorreu, aprender, melhorar seu 
produto/serviço e ter a CONFIANÇA que 
sua empresa pode obter melhores números 
que o mercado. Mas como fazer isto?

Um dos pilares/estratégia para se con-
seguir isto é o Conhecimento, através de 
capacitação e qualificação dos processos e 
das pessoas envolvida. Um dos principais 
locais para se encontrar isto é no SEBRAE 
a maior autoridade ligada a Micro e Peque-
na Empresa, para nossa Felicidade temos o 
Posto do SEBRAEAQUI instalado na ACI 
JAGUARIÚNA, facilitando e muito que 
para que isto ocorra. Trilhas de Conheci-
mento, Oficinas, Palestras, Mentorias são 
realizadas em Jaguariúna, bem como o es-
tudo do Comportamento e Característica 
do Empreendedor (EMPRETEC), através 
disto você obtém informações importantes 
que colocadas em prática no seu dia a dia, 
farão o SUCESSO da sua Empresa.

Jaguariúna também está com uma Vi-

são de Médio e Longo Prazo neste sentido 
com a chegada da EDUCAÇÃO EMPRE-
ENDEDORA aos alunos do Ensino Fun-
damental, isto causará um impacto incrível 
na cidade e região, gerando nos próximos 
anos pessoas mais qualificadas para o mer-
cado de trabalho, bem como melhores pes-
soas no seu dia a dia. Tem se também a 
previsão de se implantar o programa 1000 
Mulheres que através do empreendedoris-
mo fortalecerá nossas mulheres e gerará 
uma nova renda que hoje ainda não ocorre 
na economia local.

Baseado nos números e fatos que estão 
ocorrendo em nossa cidade é preciso ter 
CONFIANÇA mesmo que notícias alar-
mistas ocorram.

No Programa LIDER do Sebrae ao qual 
participo uma frase me marcou “não se 
pode conhecer as partes sem conhecer o 
todo, nem conhecer o todo sem conhecer 
as partes”, CONFIANÇA um fator decisi-
vo para o SUCESSO de seu negócio

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

Confiança
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Se o plano é visitar a 
maior exposição de flores 
e plantas ornamentais da 
América Latina, então pode 
ir se preparando. Começou 
nesta semana a venda de 
ingressos para a 39ª edição 
Expoflora, que acontece de 
28 de agosto a 27 de setem-
bro, em Holambra. 

Até o dia 27 de maio as 
entradas estão com descon-
to de 64% e custam apenas 
R$20. O preço na bilheteria 
é de R$56.

Os ingressos podem ser 
comprados até por unida-
des no site www.ingresso-
rapido.com.br e por meio 
dos representantes infor-
mados no site da Expoflo-
ra 2020.

Descontos escalonados
As vendas antecipadas 

são promocionais e escalo-
nadas até o dia 20 de agos-
to. No período de vendas do 
primeiro lote, será ofereci-
do ainda mais um desconto 
de 20% sobre o preço pro-
mocional para pagamentos 
até 27 de maio e para vi-

Expoflora tem ingressos promocionais 
a R$20; saiba como comprar

Lançamentos e Imprevistos

DIVULGAÇÃO

O evento acontece de 28 de agosto à 27 de setembro, de sexta a domingo, das 9h às 19h

No ano passado, a feira recebeu o número recorde de 342 mil visitantes

sitas nas datas referentes à 
primeira semana do evento 
(28, 29, 30 de agosto) e às 
sextas-feiras (dias 4, 11, 18, 
25 de setembro).

Nessas condições o in-
gresso custa somente R$16 
no primeiro lote para gru-
pos (no mínimo 15 pesso-
as). Esse desconto extra é 
concedido também nestas 
datas para o “Passeio Tu-
rístico” e para as refeições 
(grupos de 25 pessoas). As 

compras devem ser feitas 
apenas na Central de Reser-
vas (veja números abaixo).

Para o segundo lote, dis-
ponível no período de 28 
de maio a 24 de junho, o 
ingresso custa R$22 (60% 
de desconto). No terceiro 
lote, de 25 de junho a 22 
de julho, o valor é de R$25 
(55%) e, no quarto e últi-
mo lote, no período de 23 
de julho a 20 de agosto, o 
ingresso custa R$27 (51%).

Ingressos para grupos
As vendas dos ingressos 

para grupos são realizadas 
a partir de 15 pessoas, por 
meio da Central de Reserva: 
(19) 3802-1421, (19) 3802-
1499, (19) 3802-1499, (19) 
98115-1294, (19) 98114-
9783 e (19) 98168-3600, 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h, ou e-mails: 
reservas@expoflora.com.
br e centraldereservas@ex-
poflora.com.br.

Entrega do carnê de IPTU sofre 
atrasos em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Finanças, 
informa que o atraso na 
entrega dos carnês foi 
causado pela falta de in-
formações da ELEKTRO 
referente ao índice e re-
ajuste da Contribuição 
de Iluminação Pública 
(CIP). A Prefeitura res-
salta que somente após 
o acesso à informação é 
que os carnês podem ser 

gerados e entregues.
Portanto, foi prorroga-

do o prazo para pagamen-
to da parcela única, a vista 
ou da 1ª e 2ª parcelas do 
Imposto sobre Proprie-
dade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU), Contri-
buição de Iluminação 
Pública (CIP) e Taxa de 
Lixo – Resíduos Sólidos 
(TL) até o dia 13 de Abril 
de 2020, sem incidência 
de multa e/ou juros.

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura esclarece o atraso

Sebrae-SP inicia em Pedreira 
o “Programa Liderança para o 
Desenvolvimento Regional”

Nesta semana foi apre-
sentada em Pedreira, nas 
dependências do Salão 
Paroquial da Igreja Ma-
triz de Santana, a primeira 
turma do Programa Lide-
rança para o Desenvolvi-
mento Regional (LIDER), 
iniciativa do Sebrae Na-
cional e do Sebrae-SP. O 
Programa tem foco na mo-
bilização de governanças 
regionais, com objetivo de 
promover a criação de um 
ambiente favorável aos 
pequenos negócios para o 
desenvolvimento regional 
sustentável, fomentando 

assim o empreendedoris-
mo, estratégias e políticas 
públicas da região.

O Sebrae com seus 
parceiros colabora para 
o desenvolvimento das 
regiões, integrando o se-
tor privado, setor públi-
co e o terceiro setor (vo-
luntários). “O programa 
trabalha três dimensões 
da competitividade: a 
sistêmica para gestores 
públicos e prefeitos, a 
empresarial para empre-
sários locais e suas enti-
dades representativas e a 
estruturante de socieda-

de organizada”, explica 
o assessor da Secretaria 
Municipal de Planeja-
mento e Desenvolvimen-
to Econômico, Luciano 
Dalto de Godoi.

O Programa Lider deve 
reunir lideranças do Poder 
Público, do setor empre-
sarial e da sociedade ci-
vil. O objetivo é construir 
um projeto de desenvol-
vimento amplo e coope-
rativo para estimular o 
turismo e as demais po-
tencialidades de Pedreira 
e das cidades do Circuito 
das Águas Paulista.
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Prefeitura de Jaguariúna e Sindicato fecham acordo 
e servidores municipais têm aumento salarial

Prefeitura de Holambra abre processo seletivo 
para professor de matemática

Órgãos Públicos

Servidores 1
O prefeito Gustavo Reis (MDB) encerrou 

a semana com uma importante vitória: a 
aprovação de um acordo com o Sindicato 
dos Servidores Municipais que sepultou a 
possibilidade de haver um movimento grevista, 
o que poderia prejudicar o atendimento à 
população. Aliás, o acordo foi elogiado pelo 
Sindicato, que considerou a negociação como a 
melhor para o funcionalismo em todo o Estado. 

Servidores 2
De fato, o reajuste de 

4,5% concedido aos fun-
cionários da Prefeitura 
de Jaguariúna – acima da 
inflação de 3,92% medida 
pelo INPC - e o aumento 
de 17% no vale-refeição 
– mais de quatro vezes o 
índice da inflação –, além 
de outros dez pontos da 
pauta de reivindicações 
atendidos pela Adminis-
tração, representam con-
quistas importantes para o 
funcionalismo. Sobretudo 
se levar em conta que o 
país ainda enfrenta uma 
crise econômica profun-
da, que limita a concessão 
de reajustes salariais.

Candidaturas
O pré-candidato a pre-

feito de Jaguariúna pelo 
PTC, Du Corrêa, quer 
aproveitar a chamada ja-
nela partidária para am-
pliar os quadros de seu 
partido. Nas redes sociais, 
ele tem incentivado novas 
filiações e, em especial, o 
lançamento de candida-
turas a vereador. “Deixe 
de permitir que pessoas 
cheias de más intenções 
sejam seus representan-
tes na Câmara Municipal. 
Participe efetivamente, 
promovendo uma real re-
novação, seja candidato”, 
diz Corrêa. 

Janela aberta
Por falar em partidos, 

a maioria deles continua 
em negociações para ten-
tar atrair novos filiados 
que possam ser candida-
tos ainda na eleição deste 
ano. A janela partidária, 
que possibilita a troca de 
partido sem que o político 
corra o risco de ser puni-
do por infidelidade parti-
dária, se encerra no dia 4 
de abril. 

Sem barulho 1 
O vereador José Muniz 

está feliz da vida. É que na 
terça-feira, 10, entrou em 
vigor a Lei nº 2682/2020, 
que proíbe a soltura de 
fogos de artifício com es-
tampido em todo território 
de Jaguariúna, cujo texto é 

de autoria do parlamentar. 
A nova lei tem como ob-
jetivo preservar a vida dos 
animais e também de pes-
soas autistas e idosas. 

Sem barulho 2
A nova lei foi sancio-

nada pelo prefeito Gusta-
vo Reis (MDB), que fez 
questão de gravar um ví-
deo em seu gabinete, com 
a presença de José Muniz, 
para divulgar a medida. 

Pandemia
Ninguém sabe ao cer-

to qual será o tamanho 
do estrago dos impactos 
da disseminação do novo 
coronavírus pelo mun-
do. Mas, é certo que os 
governos devem investir 
recursos extras para pelo 
menos tentar atenuar a 
derrocada da economia 
global. Vários países já 
anunciaram a liberação 
de recursos, incluindo o 
Brasil, que anunciou nes-
ta semana R$5 bilhões em 
investimentos para com-
bater o coronavírus.

Caiu a ficha
Aliás, parece que Jair 

Bolsonaro, enfim, se con-
venceu da gravidade do 
problema. Até há pouco 
tempo, o presidente in-
sistia em dizer que a “cri-
se” do Covid-19 era mais 
“uma fantasia” alimenta-
da pela “grande mídia”, 
mesmo depois de a OMS 
declarar pandemia. Ago-
ra que seu secretário de 
Comunicação, Fábio Wa-
jngarten, testou positivo 
para o novo vírus, Bol-
sonaro teve até de fazer 
exame para verificar se 
está ou não com a doença 
e gravou uma “live” nas 
redes sociais de máscara.

 Bastidores do poder

Após longa negociação, 
a Prefeitura de Jaguariúna 
e o Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais 
chegaram a um acordo que 
inclui 12 itens da pauta de 
reivindicações do funcio-
nalismo municipal, entre 
eles o reajuste de 4,5%, 
acima da inflação medi-
da pelo INPC (3,92%) e o 
aumento de 17% no valor 
do vale-refeição, mais de 
quatro vezes o índice da 
inflação. 

De acordo com o Presi-
dente do Sindicado, Luiz 
Carlos Gonçalves da Sil-
va, a proposta foi aceita 
pela categoria em assem-
bleia realizada na manhã 
de quinta-feira, 12, e é 
apontado pelo Sindicato 
como a melhor negocia-
ção em todo o Estado até o 
momento.

Além do reajuste de 
4,5%, o funcionalismo 
municipal de Jaguariúna 
recebe também um au-
mento de 17% no vale-re-
feição, que passa de R$15 
por dia trabalhado para 
R$17,50 por dia de traba-
lho. O Sindicato também 
destaca a formação de 
uma comissão permanente 
de servidores para a nego-
ciação de futuras pautas de 
reivindicações.

Confira a relação com-
pleta dos itens de negocia-
ção aceitos pela Prefeitura 
Municipal:

1) Reajuste de 4,50% 
dos vencimentos dos ser-
vidores (a inflação no pe-
ríodo de março de 2019 a 
fevereiro de 2020 foi de 
3,92%, conforme o INPC);

2) Reajuste de aproxi-
madamente 17% do va-
le-refeição, que passará 
a ser de R$ 17,50 por dia 

As provas são reali-
zadas na quinta-feira, 
19, na Escola Municipal 

Parque dos Ipês às 18h. 
O edital completo está 
disponível no Diário Ofi-

cial Eletrônico, que pode 
ser visualizado no site da 
Prefeitura.

Proposta é considerada pelo Sindicato como a melhor obtida pelo 
funcionalismo público municipal em todo o Estado até o momento

A Prefeitura de Holam-
bra publicou nesta sema-
na um edital de abertura 
de Processo Seletivo para 
contratação, em caráter 
temporário, de Professor 
Titular de Educação Básica 
II, disciplina de Matemáti-
ca. As inscrições, gratuitas, 
devem ser feitas até terça-
-feira, 17, das 8h às 12h e 
das 13h às 16h no Depar-
tamento de Educação, si-
tuado na Rua Dr. Jorge La-
tour, 393, Centro. É preciso 
apresentar cópias do RG e 
do comprovante de endere-
ço. Os títulos acadêmicos 
também devem ser entre-
gues no ato da inscrição.

De acordo com o edital, 
podem se inscrever brasi-
leiros com 18 anos ou mais 
(na data de contratação) e 
formação em nível supe-
rior, com licenciatura plena 
e habilitação específica em 
matemática e/ou comple-
mentação pedagógica para 
a docência nos anos finais 
do Ensino Fundamental. A 
carga horária é de 24 horas 
semanais. A remuneração, 
de R$1.871,37.

trabalhado;
3) Abono de até 3 atra-

sos superiores a 15 minu-
tos por mês, que não será 
descontado no pagamento 
do vale refeição;

4) Constituição de co-
missões paritárias para 
reforma administrativa, 
buscando modernizar e 
aprimorar “dispõe sobre o 
regime jurídico único es-
tatutário, regime próprio 
de previdência social e 
plano de cargos, carreiras 
e vencimentos dos servi-
dores públicos integran-
tes do quadro funcional 
da Administração Públi-
ca  Direta,  Autárquica  e 
Fundacional do Município 
de Jaguariúna, e dá ou-
tras providências”, cujos 

membros serão indicados 
pelo sindicato e prefeito;

5) Realização de estu-
do atuarial para fixação 
de alíquotas progressivas 
das contribuições previ-
denciárias, que será apre-
sentado ao sindicato para 
conhecimento e discussão 
antes da elaboração do 
respectivo projeto de lei;

6) O vale-refeição será 
pago a todos os servido-
res;

7) O vale-refeição será 
pago por dia trabalhado, 
independentemente de ser 
hora extra ou jornada nor-
mal;

8) Os servidores que 
realizam regime especial 
de trabalho, sob escala 
de 12 x 36, receberão 2 

(dois) vales-refeição por 
dia trabalhado, inclusive 
nos plantões;

9) Exclusão do descon-
to de pontos por impon-
tualidades no processo de 
evolução funcional dos 
servidores públicos;

10) Criação e manuten-
ção da comissão perma-
nente de negociações;

11) Transformação das 
Horas de Trabalho Peda-
gógico Individual (HTPI) 
em Horas de Trabalho Pe-
dagógico em Local Livre 
(HTPL) – o projeto de lei 
já foi enviado para Câma-
ra;

12) Extensão da licen-
ça maternidade de 180 
dias para os empregados/
servidores temporários.
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Covid-19 tem nível de contágio considerado moderado 
e baixa letalidade mas é preciso se proteger

A Covid-19, doença 
causada pelo novo coro-
navírus, já atingiu mais de 
125 mil pessoas no mun-
do todo e deixou mais de 
4.600 mortos desde o início 
do surto na China em 31 de 
dezembro. Apesar do nú-
mero alto de contaminados 
e da velocidade com a qual 
tem atingido mais países a 
cada dia, o que obrigou a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a declarar 
uma pandemia.

Modelos matemáticos 
são capazes de calcular o 
grau de contagiosidade de 
uma doença e assim ajudar 
a determinar medidas de 
contenção e cura. O novo 
coronavírus tem grau de 
contágio entre 2 e 3, que 
é considerado moderado. 
O sarampo, último grande 
surto que atingiu o Brasil, 
tem nível entre 12 e 18, 
considerado muito alto. 

Além de menos con-
tagiosa, a Covid-19 tem 
baixa letalidade, de apro-
ximadamente 3,4%, segun-
do estima a OMS em 3 de 
março. É um valor menor 
que da dengue, por exem-
plo, mas maior que do sa-
rampo e da gripe comum. 

“Globalmente, cerca de 
3,4% dos casos relatados 
de Covid-19 morreram. Em 

comparação, a gripe sazo-
nal geralmente mata muito 
menos que 1% das pessoas 
infectadas”, informou o di-
retor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Casos de coronavírus no 
Brasil 

Brasil registrou ao me-
nos 151 casos confirmados 
de Covid-19, a infecção 
causada pelo novo corona-
vírus. O número foi atu-
alizado nesta sexta-feira, 
13, a partir de balanços di-
vulgados pelas secretarias 
estaduais de Saúde e pelo 
Hospital Albert Einstein.

O Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo, é um 
centro de saúde privado que 
realiza testes de infecção 
por coronavírus, validados 
pelo Ministério da Saúde. 
Na quinta, 12, o hospital 
disse que, até as 19h30, 
havia confirmado 98 infec-
ções desde o primeiro caso 
no País.

O levantamento mais re-
cente do Ministério da Saú-
de, divulgado às 16h20 da 
quinta-feira, 12, apontou 
que o Brasil tinha até aque-
le momento, 77 casos con-
firmados de novo coronaví-
rus. Após o balanço, Minas 
Gerais confirmou mais um 
caso, o segundo no estado.

Jaguariúna
Em Jaguariúna a Se-

cretaria de Saúde realizou 
nesta semana, um seminá-
rio para esclarecimentos 
e orientação sobre o novo 
coronavírus e as arboviro-
ses urbanas. O evento reu-
niu mais de 200 pessoas 
no Teatro Municipal Dona 
Zenaide. 

Em outro momento, em 
razão da pandemia e de ca-
sos registrados no Brasil há 
poucas semanas, a Secreta-
ria Municipal de Educação 
de Jaguariúna decidiu can-
celar dois eventos que esta-
vam marcados para aconte-
cer na próxima semana no 
Teatro Municipal Dona Ze-
naide. O objetivo é evitar a 
aglomeração de pessoas. 

As apresentações sobre 
o meio ambiente aconte-
ceriam na segunda e na 
terça-feira, dias 16 e 17, e 
seriam para os estudantes 
do 1º ao 5º anos do Ensino 
Fundamental I. A secretá-
ria de educação, Cristina 
Catão, explica que a de-
cisão que foi tomada para 
preservar a saúde dos estu-
dantes municipais. “Evitar 
aglomerações é uma das 
principais recomendações 
dos especialistas para evi-
tar a proliferação da do-
ença. Assim que possível 

nós remarcaremos os dois 
eventos”, diz a secretária.

Vale lembrar que até 
esta sexta-feira, 13, Jagua-
riúna não tem nenhum caso 
confirmado, nem mesmo 
suspeito de pessoas infec-
tadas por Coronavírus, de 
acordo com a secretaria 
municipal de saúde.

Posse
Os coordenadores das 

unidades de saúde de Santo 
Antônio de Posse participa-
ram nesta semana de uma 
webconferência sobre o 
novo coronavírus, realizada 
pela Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo. O ob-
jetivo da conferência é sanar 
dúvidas e preparar os traba-
lhadores para possíveis ca-
sos que venham a surgir no 
município. Até o momento, 
não há suspeitas de casos de 
coronavírus em Posse.

Pedreira
Técnicos da Secretaria 

de Saúde de Pedreira tam-
bém participaram de uma 
webconferência realizada 
pelo Ministério da Saúde 
sobre o novo coronavírus, 
com o objetivo de prepa-
rar a rede pública de saú-
de para o atendimento de 
casos que possam surgir 
no Brasil. Durante a con-

ferência, a secretária mu-
nicipal de Saúde, Ana Lú-
cia Nieri Goulart, lembrou 
aos técnicos que quanto 
mais informações sobre o 
assunto, melhor a rede está 
preparada. 

Amparo 
Nesta semana foram 

notificados dois casos sus-
peitos de coronavírus, em 
Amparo. Na segunda-fei-
ra, 09, a Unimed do muni-
cípio recebeu um paciente 
de 41 anos, com quadro 
gripal, que participou de 
uma palestra na cidade 
de São Paulo, cujo pales-
trante também apresentava 
sintomas e foi diagnostica-
do com a infecção por co-
ronavírus.

Dessa forma, paciente 
de Amparo foi submeti-
do aos protocolos de iso-
lamento do Ministério da 
Saúde e orientados ime-
diatamente pela Equipe 
de Vigilância em Saúde. 
O paciente passa bem, 
está em isolamento domi-
ciliar e acompanhado pela 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Amparo e Grupo de 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Campinas.

O segundo caso sus-
peito apareceu na noite de 
quinta-feira, 12. O caso foi 

atendido na Beneficência 
Portuguesa.

A Secretaria Municipal, 
por meio da Vigilância Epi-
demiológica, está prepara-
da para atender e orientar 
todos os casos suspeitos e 
confirmados por corona-
vírus. Até o momento não 
há resultado positivo para o 
Covid-19 no município. 

São Paulo
O infectologista David 

Uip, responsável pela co-
ordenação de um comitê 
de contingenciamento para 
enfrentar a chegada do co-
ronavírus em São Paulo, 
disse em uma reunião no 
Instituto do Coração (In-
Cor) nesta semana que 
o número de casos con-
firmados da doença deve 
explodir no estado. São 
esperados até 45 mil con-
firmações nos próximos 
quatro meses só na região 
metropolitana da capital.

Para todo o estado, são 
esperados 460 mil casos de 
Covid-19, ou seja, 1% dos 
46 milhões de habitantes 
do estado, segundo proje-
ção do Centro de Contin-
gência para o Coronavírus 
de São Paulo. No cenário 
mais pessimista 10% dos 
paulistas (4,6 milhões) 
contrairão o vírus.

Em Jaguariúna não há nenhum caso suspeito, mas, cidade da região possui dois casos 
suspeitos; Medidas preventivas tem sido tomadas pelas administrações

Pandemia
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Moda

superior do corpo, valo-
rizando o seu ponto forte 
que são as pernas.

Para valorizar a silhue-
ta, usar blusas de tecidos 
molengas faz toda a dife-
rença, assim como cores 
neutras, decotes profundos 
e estreitos trazem leveza 
ao tronco. Para destacar os 
quadris, prefira peças com 
estampas pois desviam o 
olhar da parte superior para 
a parte inferior do corpo, 
bolsos ou detalhes chama-
tivos na parte inferior tam-
bém são ótima pedida.

Abuse das saias, vesti-
dos e bermudas um pouco 
mais curtos pois suas per-
nas vão ganhar o destaque. 
Sapatos chamativos para 
os pés desviam o olhar dos 
ombros e dão mais atenção 
para as pernas. As bolsas 
transpassadas também são 
indicadas, pois deixam seu 
tronco livre enquanto o vo-

lume cai sobre seu quadril. 

Algumas apostas:
- Blusas com babados 

na barra, pois deixam o 
tronco com harmonia ao 
restante do corpo;

- Detalhes verticais 
como lenços, pois concen-
tram o detalhe na parte do 
meio do tronco, tirando o 
olhar dos ombros;

- Saias estampadas para 
trazer os olhares para a 
parte inferior;

- Calças volumosas, 
pois trazem volume ao 
quadril, deixando em har-
monia com a parte supe-
rior.

Pode se evitar:
- Camisas e casacos es-

tampados, pois aumentam 
seus ombros;

- Mangas elaboradas e 
ombreiras, pois marcam os 
ombros;

Tipo físico triângulo invertido: 
O que evitar? O que usar? Annynha Castro 

@annynhacastroo 
@annynhacastrooficial 
@novodenovobrechobazar

Mais uma semana por 
aqui e hoje vou falar sobre 
o biótipo triângulo inverti-
do. Se você perdeu algu-
ma das matérias anteriores 
da série de biótipos, pode 
conferir no site www.an-
nynhacastro.com

Sobre este biótipo, os 
ombros são sempre maio-
res do que os quadris. A 
cintura tende a ser reta, as 
costas largas e as pernas 

finas e longas. O volume 
maior desta silhueta está 
concentrado na parte su-
perior do corpo. Por exem-
plo, a atriz Fernanda Lima.

Para dar equilíbrio a 
este biótipo, você precisa 
suavizar o peso na parte 
superior, fazendo os om-
bros parecerem menores e 
os quadris com mais volu-
me. Outra forma bacana é 
desviar os olhares da parte 

TIPO DE CORPO

Triângulo Invertido

- Leggins, calças skin-
ny e saias mais justas, pois 
diminuem o quadril e au-
mentam o tronco.

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, independente-

mente do seu biótipo, en-
tretanto essas dicas vão te 
ajudar. Você pode conferir 
o restante das matérias no: 
www.annynhacastro.com 

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

Annynha Castro
@annynhacastroo
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Espetáculo “Paixão de Cristo” 
de Jaguariúna é cancelado

Prevenção

CULTURA
8

A edição de 2019 contou com a narração inédita de Cid Moreira 
e reuniu cerca de 11 mil pessoas no Estádio Municipal

Devido ao avanço da 
contaminação pelo novo 
coronavírus, a Secretaria 
de Turismo e Cultura (Se-
tuc) de Jaguariúna cance-
lou o espetáculo “Paixão de 
Cristo”, que seria realizado 

nos dias 09 e 10 de abril, 
no Estádio Municipal de 
Jaguariúna. Com a medida, 
a Prefeitura de Jaguariúna 
reitera seu compromisso 
com as diretrizes e orienta-
ções do Ministério da Saú-

de e Organização Mundial 
de Saúde (OMS) que visam 
evitar aglomerações que 
facilitem a propagação da 
Covid-19.  

Neste momento, ações 
de prevenção são funda-

mentais para diminuir as 
chances de contaminação. 
A peça “Paixão de Cristo” 
está mantida no calendário 
de eventos de Jaguariúna e 
volta a ser realizada no pró-
ximo ano.

A Secretaria de Cul-
tura de Pedreira realiza 
neste sábado, 14, a partir 
das 15h e até às 19h, a se-
gunda edição da “Estação 
do Samba”, nas depen-
dências da antiga Estação 
Mogiana de Pedreira, lo-
calizada na Praça Coronel 
João Pedro.  A animação 

do evento é por conta do 
“Canecão Samba Livre”, 
com muito samba de raiz. 

“Convidamos a todos 
os fãs dos grandes suces-
sos do samba para estarem 
conosco neste sábado, 
14”, diz o secretário, Clo-
doaldo Leite de Camargo. 
O evento é gratuito.

Com o tema Olimpí-
adas 2020, o projeto Es-
cola Amiga, da Secretaria 
Municipal de Educação, 
é realizado neste sábado, 
14, na Escola Municipal 
Irineu Espedito Ferrari. 
Todos os estudantes e mo-
radores da região estão 
convidados a participar do 
evento gratuito que acon-
tece das 8h às 12h.

No local é promovi-
da muita diversão com 
cama elástica, boca de 
palhaço e apresentação 
dos alunos. Além disso, 
venda de pastéis, lanche 
de linguiça, sorvete e 
refrigerante. Todo o di-
nheiro arrecadado é re-
vestido em prol da Asso-
ciação de Pais e Mestres 
(APM) da escola.

“Estação do Samba”, em 
Pedreira, tem animação de 
Canecão Samba Livre

Projeto Escola Amiga 
acontece neste sábado, 14, na 
E. M. Irineu Espedito Ferrari

O espetáculo permanece no calendário de eventos do município

IVAIR OLIVEIRA

E. M. Irineu Espedito Ferrari que fica 
na Praça Basaglia, 170, 12 de Setembro

IVAIR OLIVEIRA
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Em Campo

O primeiro Campeonato de Futsal Feminino de Jaguariúna contou com a participação dos times Audaz, 
Adaga, Damas da Bola, Meninas da Quadra, Fênix da Colina, Ponte Preta, Lyion e UniFAJ

UniFaj é campeã do primeiro Campeonato 
de Futsal Feminino de Jaguariúna

Sem perder nenhum 
dos jogos que disputou du-
rante o primeiro Campeo-
nato Municipal de Futsal 
Feminino de Jaguariúna, o 
time do Centro Universitá-
rio de Jaguariúna (UniFaj) 
levantou a taça de campeã 
do torneio. A final aconte-
ceu no ginásio do Azulão e 
a UniFaj venceu o Audaz 
por 3 a 2, com gols da ca-
pitã Rowenna, Amanda e 
Angélica.

Inédito na cidade, o 
Campeonato foi organi-
zado pela prefeitura, por 
meio da Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
(SeJel). Ao todo, a disputa 
teve oito times inscritos, 
um número considerado 
expressivo, principalmente 
por ser o primeiro da cate-
goria, e deve entrar para o 
calendário oficial de tor-
neios anuais do município.

A equipe da campeã é 
formada por estudantes 
de diversos cursos ofere-
cidos pela UniFaj, entre 
eles Educação Física, Me-

dicina Veterinária, Direito, 
Farmácia e Psicologia. As 
alunas treinaram desde o 
início do ano sob supervi-
são de professores e estu-
dantes de Educação Física 
e Fisioterapia, que fazem 
parte do Grupo de Estudos 
em Futebol e Futsal (GEE-
FF) da Instituição.

“Temos uma equi-
pe muito bem preparada 
que se empenha em pes-
quisar, discutir e estudar 
composições técnicas e 
táticas, preparação física, 
treinamentos específicos 
e prevenções de possíveis 
lesões ao longo da compe-
tição”, explica o professor 
da UniFaj e integrante da 
comissão técnica, Adinã 
Fernandes Leme.

Para os técnicos do 
time campeão, José Do-
nizeti Crippa e Guilherme 
Moraes, que se formaram 
em Educação Física pela 
UniFaj em 2019, o título 
de campeã chega como re-
sultado já esperado, após 
muita dedicação de todas 

as atletas. “Treinar essas 
meninas foi uma grata sur-
presa. Procuramos fazer os 
treinos sempre de acordo 
com o próximo jogo, para 
corrigir erros e armar algu-
ma armadilha para a equi-
pe adversária”, diz Crippa. 
“A união e o respeito mú-
tuo entre elas fez com que 
o time alcançasse o título 
do campeonato”, afirma o 
treinador.

A goleira Ana Caroli-
na Augusto, eleita um dos 
destaques da partida, diz 
que ter persistência e dis-
ciplina é a chave para o 
sucesso em quadra. “Eu 
jogava em times onde só 
eu era mulher e tive que 
ouvir coisas bem desagra-
dáveis, mas nunca pensei 
em desistir, não era uma 
opção. Hoje, jogando num 
time só de mulheres é mais 
fácil, mas é preciso muita 
dedicação aos treinos e aos 
jogos”, afirma a estudante 
que, mesmo cursando Di-
reito, tem intenção de se-
guir carreira no esporte.

A equipe da campeã é formada por estudantes de diversos cursos oferecidos pela UniFaj

 IVAIR OLIVEIRA

Para ela, o apoio in-
condicional da família, da 
torcida e das companhei-
ras de time também foi 
essencial. “Foi um jogo 
importante, tive uma falha 
durante a partida que me 
custou o título de goleira 
menos vazada, no entan-

to, conseguimos superar 
e continuar jogando com 
garra para vencer a equi-
pe adversária”, acrescenta 
Ana Carolina.

Rowena Viana, jo-
gadora eleita a melhor 
da partida, revela que o 
time sempre acreditou na 

vitória. “Foi um jogo di-
fícil. Audaz é um grande 
time, mas a nossa equi-
pe jogou unida o tempo 
todo e isso foi o mais im-
portante para a gente ser 
campeã”, enfatiza a atle-
ta que também é capitã 
do time.
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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

ANDERSON GASPARI e ROZINEI PAZ PERUGINI. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em 
AMPARO, SP, no dia 24 de julho de 1980, residente e domiciliado na Rua 
Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 52, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de LAERCIO GASPARI e de BERNARDETE CAMARGO 
GASPARI. Ela, de nacionalidade Brasileira, balconista, divorciada, 
nascida em UMUARAMA, PR, no dia 24 de maio de 1978, residente 
e domiciliada na Rua Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 52, Jardim 
Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha de LINDOLFO PERUGINI e de 
CACILDA PAZ CORREIA PERUGINI. 

HENRIQUE RUY JUNIOR e RENATA ORTIZ DE CAMPOS. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em SÃO 
PAULO, SP, no dia 07 de outubro de 1983, residente e domiciliado na 
Rua Joaquim Bueno, Nº 1317, Parque Santa Maria, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de HENRIQUE RUY e de HELENA APARECIDA RUY. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, funcionária pública municipal, solteira, 
nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 11 de maio de 1985, residente 
e domiciliada na Rua Joaquim Bueno, Nº 1317, Parque Santa Maria, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO DE ASSIS ORTIZ DE 
CAMPOS e de ANTONIA REGINA SISTI DE CAMPOS. 

VALMIR GONÇALVES DA SILVA e MÁRCIA ALVES ANTONIO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, cozinheiro, solteiro, nascido em 
FÁTIMA DO SUL, MS, no dia 10 de outubro de 1978, residente e 
domiciliado na Rua Itália, Nº 624, Jardim Santa Cruz, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ADEMAR GONÇALVES DA SILVA e de ZELITA MARIA 
DE ALMEIDA DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
divorciada, nascida em PARANACITY, PR, no dia 04 de novembro de 
1977, residente e domiciliada na Rua Vitório Dal’Bó, Nº 47, Núcleo 
Urbano Bom Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filha de SEBASTIÃO 
ANTONIO e de MARIA DE FÁTIMA ALVES ANTONIO. 

ROBERTO PULCINI e LUARA PASCHÔAL ZONA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, vendedor, divorciado, nascido em 
MARUMBI, PR, no dia 04 de setembro de 1972, residente e 
domiciliado na Rua Amélio Vendrame, Nº 291, Jardim Sylvio Rinaldi 
I, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO PULCINI JUNIOR e de 
LUSIA DE MORAIS PULCINI. Ela, de nacionalidade Brasileira, do 
lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 02 de maio de 1990, 
residente e domiciliada na Rua Amélio Vendrame, Nº 291, Jardim 

Sylvio Rinaldi I, JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCOS ROGÉRIO 
ZONA e de ELVIRA DE FÁTIMA PASCHÔAL ZONA. 

NIERICKSON BATISTA DA SILVA e ANDREIA APARECIDA 
TEODORO DE LIMA. Ele, de nacionalidade Brasileira, vendedor, 
solteiro, nascido em ENTRE RIOS, BA, no dia 05 de junho de 1978, 
residente e domiciliado na Rua Chames Larur Hossri, Nº 37, Vila Mário 
Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filho de  e de JOSELITA BATISTA DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, gerente comercial, viúva, 
nascida em MOGI MIRIM, SP, no dia 07 de fevereiro de 1975, 
residente e domiciliada na Rua Chames Larur Hossri, Nº 37, Vila 
Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filha de JURACY TEODORO e 
de MARIA APARECIDA SILVA TEODORO. 

ALEX EDUARDO GONÇALVES e HÊMILYN FERNANDES 
MAGALHÃES. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, 
solteiro, nascido em MOGI MIRIM, SP, no dia 25 de setembro de 1997, 
residente e domiciliado na Av. Novaes, Nº 34, Terras da Capela de 
Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de NELSON GONÇALVES 
FILHO e de DIVA APARECIDA ALVES. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, serviços gerais, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 01 de julho de 1999, residente e domiciliada na Av. Novaes, 
Nº 34, Terras da Capela de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ANTONIO CARLOS  MAGALHÃES e de ANA PAULA 
FERNANDES DE ANDRADE. 

LUCCAS HENRIQUE DE SOUZA e ANDRÊINA DE PAULA 
SERRAGLIO. Ele, de nacionalidade Brasileira, comerciário, 
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 11 de junho de 1999, 
residente e domiciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 2035, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDENEI APARECIDO DE SOUZA 
e de KATIA CRISTINA SOLINA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, enfermeira, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
05 de março de 2000, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, 
Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de PAULO CESAR 
SERRAGLIO e de NÁDIA CRISTINA MARTINS SERRAGLIO. 

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

JAGUARIÚNA, 12 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:


