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Em Holambra, Saúde adota medidas excepcionais 
de prevenção e combate ao Coronavírus

Séries para maratonar na 
quarentena do Coronavírus

Campanha contra a gripe tem 
início na segunda, 23

Saúde confirma primeiro caso  
de coronavírus em Jaguariúna

A Prefeitura de Holambra 
adotou um pacote de medidas 
de enfrentamento ao novo Co-

ronavírus (Covid-19). As ações, 
na área da saúde, foram defi-
nidas no domingo, 15, durante 

reunião entre o prefeito Fernan-
do Fiori de Godoy e a equipe do 
departamento.             Página 3

A cidade não possui, até o fechamento dessa edição, registros da doença

DIVULGAÇÃOA Secretaria municipal de 
Saúde de Jaguariúna confirmou 
o primeiro caso de infecção por 
coronavírus (Covid-19) na cida-
de, na noite de quarta-feira, 18. O 
paciente é um homem de 32 anos, 
morador de Jaguariúna, que este-

ve em uma reunião em São Paulo 
a trabalho, em março, onde teve 
contato rápido com um caso con-
firmado e uma exposição mais 
prolongada com um caso ainda 
em investigação, segundo a noti-
ficação registrada.           Página 3

Em tempos de coronavírus, 
o isolamento social é o melhor 
remédio. Para evitar uma disse-
minação ainda maior da doença 
e proteger os mais vulneráveis 
da sociedade, é preciso ficar 
em casa. E, nada melhor do que 
aproveitar esse momento para 
assistir ótimas séries.

                      Página 8

Página 10

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Jaguariúna pas-
sa a funcionar 24 horas por dia 
a partir do dia 30 de março. A 
decisão, prevista nas diretrizes 
da Secretaria Municipal de Saú-
de na atual gestão, visa reforçar 
as ações de combate à dissemi-
nação do coronavírus na cidade 
e integra o plano municipal de 
enfrentamento à Covid-19. 

“Estamos implementando 
uma medida que já fazia parte 
do nosso programa de gover-
no, que é o atendimento 24h na 
UPA. É uma medida importante 
que se junta a uma série de ou-
tras ações que adotados para o 
enfrentamento do coronavírus”, 
disse o prefeito.

Página 5

UPA de Jaguariúna funcionará 24h 
por dia a partir de 30 de março

Esse foi um 
compromisso 
assumido pelo 
Prefeito Gustavo 
Reis e agora 
cumprido; As 
atividades não 
descaracterizam as 
divisões da saúde

A medida foi anunciada na tarde de quinta-feira, 19, pelo prefeito Gustavo Reis

IVAIR OLIVEIRA

Prefeitura de Jaguariúna decreta  
estado de emergência

Por conta do coronavírus, a Prefeitura de Jaguariúna decretou estado de emergên-
cia nesta sexta-feira, 20, e anunciou novas medidas preventivas, como fechamento 
de todos os parques da cidade a partir deste sábado, 21. No mesmo pronunciamento, 
feito pelo Prefeito Gustavo Reis, foi informado que Jaguariúna possui até o momen-
to 21 casos suspeitos de coronavírus e um confirmado.
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Em meio à pandemia do novo 
coronavírus pelo mundo, uma das 
grandes dúvidas está na diferen-
ça entre quarentena e isolamen-
to. De acordo com a Portaria nº 
356/3020 do Ministério da Saúde, 
a quarentena tem como objetivo 
garantir a manutenção dos ser-
viços de saúde em local certo ou 
determinado. 

A medida é um ato adminis-
trativo, estabelecido pelas secre-
tarias de Saúde dos estados e mu-
nicípios ou do ministro da Saúde 
e quem determina o tempo são 
essas autoridades. “A medida é 
adotada pelo prazo de até 40 dias, 
podendo se estender pelo tempo 

necessário”, diz o documento.
O isolamento serve para se-

parar pessoas sintomáticas ou 
assintomáticas, em investigação 
clínica e laboratorial, de maneira 
a evitar a propagação da infecção 
e transmissão. Neste caso, é uti-
lizado o isolamento em ambiente 
domiciliar, podendo ser feito em 
hospitais públicos ou privados.

Em domicílio, sempre bom 
pegar aquele livro que está na es-
tante há tempos e colocar a leitura 
em dia. Ou então, um filme, uma 
série. Fazer exercícios também é 
uma boa pedida e a internet está 
cheia de profissionais solidários 
passando treinos.

Além disso, é um momento 
para estudar, para fazer um cur-
so online e até mesmo aprimorar 
técnicas do trabalho. O essencial 
nesse momento é ficar em casa, se 
cuidar e cuidar das pessoas que 
você ama.

Para evitar a disseminação do 
vírus, o Ministério da Saúde reco-
menda medidas básicas de higie-
ne, como evitar tocar olhos, nariz 
e boca sem que as mãos estejam 
limpas. Lavar as mãos com água 
e sabão, utilizar lenço descartável 
para higiene nasal, cobrir o nariz 
e a boca com um lenço de papel 
quando espirrar ou tossir e jogá-
-lo no lixo.

EDITORIAL
Momento de isolamento social
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Tomaz de Aquino Pires*

A Casa da Memória Padre Gomes procura 
fotos antigas como quem procura agulha no pa-
lheiro. Elas reconstituem e documentam uma 
época. A fotografia é um documento histórico. 
Professor da UNICAMP diz: “Quem não tem 
fotografias morre duas vezes.” O cidadão, nes-
tes tempos de Corona Vírus” -  “COVID 19,”  
na reclusão do lar,  com sua família vive  sema-
nas ideais para pesquisar estes documentos de 
que dispõe,  negligenciados nos altos maleiros, 
no forro, no porão, no quartinho de guardados... 
Onde anda o álbum de “retratos” montado por 
nossas mães e avós?  Esta casa pública que cole-
ta a história de Jaguariúna para disponibilizá-la 
aos consulentes  e em suas exposições fotográ-
ficas   prepara sua 12ª edição,  em homenagem 
ao seu patrono, Padre Antônio Joaquim Gomes. 
Sua reserva técnica possui grande acervo sobre 
sua vida e obra. Porém  não contém fotos sobre 
determinados acontecimentos  e sobre fatos cor-
riqueiros de capital importância para o registro 

dessa história.  Eles podem estar guardados no 
álbum de sua família. O retrato poderá estar mal 
acondicionado, rasurado, perdendo a cor, apre-
sentar fungos, Ele pode ser restaurado, recons-
tituído pela Casa da Memória, dependendo da 
parte danificada. Procuramos  as seguintes foto-
grafias, embora não tenhamos a certeza da exis-
tência de algumas delas: 1ª- Foto ou documento 
de sua ordenação sacerdotal  em 06/12/1942, na 
catedral de Campinas.  2ª -Foto de sua chega-
da a Jaguariúna. 3ª-Foto de coroinhas da déca-
da de 1950. 4ª-  Fotos diversas da construção 
do cinema do Padre. 5ª- Foto de curso de corte 
e costura no Salão Paroquial. 6ª- Foto do São 
Cristóvão, time dos coroinhas, técnico “Bega”. 
7ª- Fotos dos primeiros times de voluntários 
do campo do Padre. 8ª- Alunos em  Curso de 
Datilografia, Computação.  9ª Foto das peças 
teatrais, jograis  e musicais apresentados no Sa-
lão Paroquial, alguns dirigidos por D.  Celeste 
Ferrari. 10ª-Diretoria das Obras de Assistência 

N. Sra. da Assumpção (hoje, Associação dos 
Amigos de Pe. Gomes) 11ª- Primeiras Dire-
toria da Creche e do Asilo. 12ª- Lançamento 
da pedra fundamental do hospital em 1960 na 
Festa da Padroeira (quadra  da Matriz Nova).  
13ª- Chico do Padre. Chico e tipografia (gráfi-
ca da Sacristia).  14ª- Equipe organizadora do 
Natal dos Pobres com D. Bruna M. Almeida. 
15ª- Exposição de Trabalhos Manuais em casa 
de D. Pascoalina  Masotti.  16ª- Exposição em 
casa de D. Zenaide Chiavegato. 17ª- Batizados 
da década 1940/50. 18ª- Altares artísticos e Pro-
cissões de Sto. Antônio, São Benedito, N. Se-
nhora, Coroações por Anjos na frente da Igreja 
e no altar- mor. Carros alegóricos e bandas nas 
procissões. 19ª- Foto do jantar de comemoração 
aos seus 30 anos de Paróquia em 17/08/1977. 
20ª- Padre Antônio, aposentado, celebrando 
“Missa dos Doentes” em sala de aula da atual 
Creche ou na Matriz Centenária, às segundas-
-feiras. 21ª-Foto dos abnegados fiéis, membros 

das associações, grandes voluntários que traba-
lhavam diariamente nas obras da Igreja. 22ª- E 
outras inéditas. Convocamos cidadãos de boa 
vontade para este gesto de cidadania. Façam-no 
por respeito a um arquivo público de Jaguariú-
na, que guardará tal documento, ou sua cópia 
para a pesquisa da posteridade em benefício da 
História. Façam por reconhecimento ao legado 
deixado por um pároco benemérito que aqui 
viveu por 56 anos. Sua vida e sua obra poderá 
um dia, talvez, ser objeto de pesquisa da Igreja 
de Roma.  Munícipes, ajudem-nos nesta busca 
ininterrupta; pois necessitamos das respectivas 
fotos, neste março/2020.  Espera-se inaugurar 
a exposição em junho próximo. A Casa da Me-
mória agradece seu gesto de cidadania e aguar-
da sua colaboração.

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

Tempo ideal para procurar fotos antigas 

Sandra R. Ribeiro*

A notícia do novo COVID-19 gerou uma 
comoção coletiva, a cada minuto que passa, e 
à medida que os casos vão aumentando, nos 
sentimos assustados, ansiosos e em pânico. O 
momento é de agirmos com a razão seguir as 
orientações e os protocolos de saúde informa-
dos por profissionais da saúde. Manter a cal-
ma e entender que temos que passar por isso, 
é uma realidade que veio a nosso encontro, 
mas sabemos que vai passar.

Os Coronavírus (CoV) são uma grande 
família viral, conhecidos desde os meados 
dos anos de 1960, que causam infecções res-
piratórias em seres humanos e em animais. 
Geralmente infecções por Coronavírus cau-
sam doenças respiratórias leves a moderada, 
semelhantes a um resfriado comum. A maio-
ria das pessoa se infecta com os Coronavírus 
comum ao logo da vida, sendo as crianças 
pequenas mais propensas a se infectarem. 
Alguns Coronavírus podem causar síndromes 
respiratória graves como a síndrome respira-
tória aguda grave que ficou conhecida pela si-
gla SARS (CoV), sendo os primeiros relatos 
na China em 2002.

Em 2012, foi isolado outro novo Coronaví-
rus, distinto daqueles que causou a SARS. Esse 
novo Coronavírus era desconhecido como agen-
te de doenças humana até sua identificação. Ini-
cialmente na Arábia Saudita e, posteriormente, 
em outros países do Oriente Médio

Os Coronavírus humanos comuns causam 
infecções respiratórias brandas a moderadas 
de curta duração. Os sintomas podem ser 
coriza, tosse, dor de garganta e febre. Esses 
vírus algumas vezes podem causar infecção 
das vias respiratórias inferiores, como pneu-
monia. Esse quadro é mais comum em pes-
soas com doenças cardiopulmonares, com 
sistema imunológico comprometido ou em 

idosos. O MERS-CoV, assim como o SAR-
S-CoV, causam infecções graves. A maioria 
dos Coronavírus geralmente infectam apenas 
uma espécie de animal ou pelo menos peque-
no número de espécie aproximadamente re-
lacionada. Porém, alguns Coronavírus, como 
o SARS-CoV podem infectar pessoas e ani-
mais. No caso do COVID-19, o animal ainda 
é desconhecido. (Classificação Internacional 
de Doenças) CID-10. 

 Devido à gravidade do problema talvez 
demore para passar, mas enquanto vivencia-
mos essa realidade, devemos evitar situações 
que provoque pânico. Ao ler uma notícia che-
que a fonte para saber se é verdadeira ou fal-
sa, se necessário ligue para algum órgão da 
saúde para confirmar se procede.

As palavras de ordem são: Serenidade, 
Calma, Paciência, Perseverança, determina-
ção, tolerância, solidariedade, compaixão, 
gratidão, afeto (mesmo que de longe), cui-
dado consigo mesmo e com o outro, entre 
outras. É fundamental fazer nossa parte para 
acabar com a proliferação dos casos.

Com a rápida disseminação do COVID-19 
as pessoas têm se perguntado cada vez mais 
como se proteger. Os infectologistas, os vi-
rologistas, outras autoridades em saúde e 
do Ministério da Saúde Brasileiro orientam 
como as pessoas devem se proteger. A prin-
cipal medida de proteção é simples, porém 
bastante eficiente que é lavar as mãos com sa-
bão após usar o banheiro, sempre que chegar 
em casa ou antes de manipular os alimentos. 
O ideal é esfregar as mãos entre 20 a 30 se-
gundos para garantir que o vírus e bactérias 
serão eliminados. De acordo com Fernando 
Spilki, presidente da Sociedade Brasileira de 
Virologia, o tempo para cantar dois “Parabéns 
a você”. Essa é uma orientação básica para 

evitar uma série de doenças e é eficiente. Es-
pecialmente contra o COVID-19 porque ele 
é um vírus envelopado, Isto é: o envelope 
consiste principalmente em duas camadas de 
lipídios derivadas da membrana plasmática, 
da célula hospedeira e em moléculas de pro-
teínas virais específicas. Daí vem a força que 
o COVID-19 tem para destruir nossas defesas 
orgânicas. “O Coronavírus gruda na gordura 
da nossa pela”, por isso é importante lavar às 
mãos com água e sabão todas às vezes que to-
car em alguma superfície que possa estar con-
taminada e em seguida usar o álcool em gel 
para completar a higienização. O isolamento 
social, e a distância um do outro é fundamen-
tal para conter a proliferação do COVID-19. 

Em meio à pandemia provocada pelo CO-
VID-19, a angústia e o medo são sentimentos 
recorrentes no Brasil e no mundo. A sensação 
varia, caso a caso. A apreensão não é apenas 
pelo risco de ser contaminado e ficar doente, 
há o temor de contaminar outra pessoa, seja 
um amigo ou um desconhecido. O próprio 
isolamento social, uma condição para evitar a 
propagação do vírus, já é razão de stress. Isso 
sem contar o tédio, o convívio interrupto com 
familiares ou a solidão. O desgaste emocional 
é muito grande e acaba provocando um medo 
desproporcional de ficar doente e ao mesmo 
tempo um medo da morte. 

Medo é um sentimento natural do ser hu-
mano, o qual é extremamente importante, pois 
nos protege em várias situações de perigo 
iminente. Contudo existe o que chamamos de 
medo “normal”, e o que seria considerado um 
medo patológico? O medo normal considera 
as probabilidades estatísticas, não traz grandes 
prejuízos à vida dos indivíduos e serve como 
proteção a perigos reais. O medo patológi-
co é um medo que passa a determinar nossas 

ações, ou seja, para tomarmos qualquer atitu-
de, o medo é “consultado”, o que na maioria 
das vezes passamos a evitar diversas situações 
ou a buscar aconselhamento a todo momento. 
Especificamente em relação ao medo ou an-
siedade por doença, o indivíduo está sempre 
preocupado em ter ou adquirir alguma doença. 
A partir disso, a pessoa fica com sua atenção 
mental concentrada em reconhecer possíveis 
sintomas de determinada doença, torna-se hi-
pervigilantes, fica mais ansiosa, e então, apre-
senta sensações autossugestionáveis em razão 
da ansiedade. Na realidade nesses casos de 
ansiedade por doença o indicado é que esses 
indivíduos enfrente os seus medos, seja bus-
cando conhecimento sobre a doença, e suas 
probabilidades reais, seja levando em conta 
os exames realizados que não deram nenhum 
diagnóstico, seja cuidando da saúde ao fazer 
exercício físico e tendo uma alimentação sau-
dável. Dessa forma o foco torna-se à saúde e 
não a doença. No caso do novo CORONAVÍ-
RUS, os indivíduos devem estar ligados nas 
estatísticas atuais e assim devem tomar as pre-
cauções que estão no seu controle como lavar 
as mãos, evitar contato próximo com pessoas 
resfriadas, entre outras. O foco deve ser na saú-
de e não na doença. Se perceber que as notícias 
estão te deixando ansioso tente se informar em 
momentos específicos, de duas a três vezes ao 
logo do dia e foque naquilo que ajudará a to-
mar atitudes práticas para prevenção. 

Nota: Consulte, apenas fontes confiáveis 
para não cair em Fake News.

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

Pandemia e ansiedade
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O prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis, assinou 
nesta semana, decreto que 
cria o Comitê de Preven-
ção e Enfrentamento ao 
Coronavírus e estabelece 
uma série de medidas e 
orientações para o com-
bate à disseminação da 
Covid-19. Entre as deter-
minações do decreto estão 
a suspensão de eventos, de 
qualquer natureza que exi-
jam licença do Município 
de Jaguariúna, com públi-
co superior a 100 pessoas. 
Outra medida é a suspen-
são dos eventos promovi-
dos pela Secretaria Muni-
cipal de Turismo e Cultura 
(Setuc), das aulas no âm-
bito da Escola das Artes, a 
partir desta segunda-feira, 
23, e da suspensão do fun-
cionamento da biblioteca, 
do teatro, do centro cultu-
ral e também do embarque 
e desembarque da Maria 

Em Jaguariúna, decreto suspende aulas, 
eventos culturais, esportivos e embarque e 
desembarque de passageiros na Maria Fumaça

Enfrentamento ao Coronavírus

DIVULGAÇÃO

Nesta semana todo Brasil tomou medidas para o enfrentamento ao novo coronavírus,  
o Covid-19; A principal orientação é que a população não saia de casa

Fumaça em Jaguariúna.
Os eventos esportivos 

de grande porte, de res-
ponsabilidade da Secreta-
ria de Juventude, Esportes 
e Lazer (SeJel), também 
estão suspensos. A par-
tir deste sábado, 21, estão 

suspensas também as ativi-
dades esportivas regulares 
em diferentes modalidades 
oferecidas pela pasta.

As atividades no Cen-
tro Dia do Idoso também 
foram interrompidas, nos 
grupos de fortalecimento 

de vínculos e no Centro de 
Convivência dos Idosos. O 
anúncio foi feito pelo pre-
feito no domingo, 15.

O decreto ainda suspen-
de, até o dia 15 de maio, 
as férias e licença-prêmio 
dos servidores e emprega-

Em Holambra, Saúde adota 
medidas excepcionais de prevenção 
e combate ao Coronavírus

A Prefeitura de Holam-
bra adotou um pacote de 
medidas de enfrentamento 
ao novo Coronavírus (Co-
vid-19). As ações, na área 
da saúde, foram definidas 
no domingo, 15, durante 
reunião entre o prefeito Fer-
nando Fiori de Godoy e a 
equipe do departamento. 

A Policlínica deve aten-
der casos graves e tem espa-
ço específico de espera para 
pessoas com sintomas respi-
ratórios. Em caso de suspeita 
do novo coronavírus, o pa-
ciente é imediatamente iso-
lado.  A unidade, que atende 
urgências e emergências, 
adota o protocolo internacio-
nal de classificação de risco, 
o Manchester, que define, de 
acordo com a gravidade, a 
ordem de atendimento.

Para evitar risco de con-
tágio, pacientes com con-
sultas e exames agendados 
no local devem acessar o 
prédio pela lateral. Ficou 
definido ainda que, a partir 
desta segunda-feira, 23, e 

dos vinculados às secreta-
rias municipais de Saúde, 
Segurança Pública e As-
sistência Social, além de 
viagens nacionais e inter-
nacionais de agentes públi-
cos. Conforme anunciado 
anteriormente, também 
foram suspensas as aulas 
no âmbito da rede muni-
cipal de educação, a partir 
de segunda, 23, sendo que, 
entre os dias 16 a 20 de 

março, não são realizadas 
avaliações nem registro de 
ausência dos alunos.

As determinações es-
tão em consonância com 
as diretrizes e recomenda-
ções da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), do 
Ministério da Saúde e da 
Secretaria de Estado de 
Saúde. O decreto foi publi-
cado na Imprensa Oficial 
do Município.

Segundo o decreto, o Comitê Municipal 
de Prevenção e Enfrentamento 

ao Coronavírus tem o objetivo de 
proteger a coletividade mediante 
a definição e monitoramento das 

medidas temporárias e emergenciais 
de prevenção, controle e contenção de 

riscos, danos e agravos à saúde pública 
decorrentes do coronavírus.

A cidade não possui, até o fechamento dessa edição, registros da doença

“Já para quem apresentar sintomas iniciais de gripe ou resfriado a 
orientação é ficar em casa, repousar, manter a hidratação e adotar 
medidas de higiene, como lavar as mãos com frequência, cobrir o 

nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou lenço de papel ao tossir 
ou espirrar. É importante acompanhar a evolução do quadro”.

por período indetermina-
do, é interrompido o servi-
ço de vacinação no local. A 
imunização é realizada nos 
PSFs em dias e horários 
específicos.

O diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias, reforça que precisam 
procurar o atendimento de 
urgência e emergência (Po-
liclínica Municipal) pessoas 
que apresentarem sintomas 
como febre alta, dor de ca-
beça e dificuldade severa 
para respirar. Casos mode-

rados são preferencialmente 
atendidos nos PSFs.

Ainda fazem parte do 
pacote de medidas a in-
terrupção de atividades de 
grupos de prevenção como 
hipertensão e diabetes, dan-
ça circular e caminhada. 
São suspensas as férias e 
licenças dos servidores do 
departamento de Saúde. 
Valmir reforça ainda que 
todas as unidades têm à 
disposição máscaras cirúr-
gicas e álcool em gel para 
pacientes e funcionários.

As unidades escola-
res municipais também 
estão suspensas a partir 
desta segunda-feira, 23, 
até nova determinação. 
As avaliações escolares 
estão suspensas e serão 

reagendadas.
Consultas e exames de 

rotina serão cancelados 
(com exceção dos ultras-
sons gestacionais realiza-
dos no Ambulatório). As 
unidades de PSFs funcio-

nam como principal local 
de triagem para aqueles 
que apresentarem sinto-
mas gripais. Os muníci-
pes que, de fato, necessi-
tarem de atendimento são 
acolhidos nas unidades de 

saúde, passam por consul-
ta e são dispensados.

Todos os eventos e 
campeonatos esportivos 
estão cancelados. Novas 
datas serão remarcadas 
em breve.

O Caixa e o Protocolo 
continuam em funciona-
mento no Paço Munici-
pal, mas é pedido a cola-
boração da população ao 
evitar aglomeração e pre-
zar pelo distanciamento 

de, no mínimo, um me-
tro em relação ao outro. 
Até o fechamento dessa 
matéria, o município não 
registrou nenhum caso 
suspeito ou confirmado 
de coronavírus. 

DIVULGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse informa que:

Saúde confirma primeiro caso 
de coronavírus em Jaguariúna

Prefeitura de Artur Nogueira 
amplia medidas emergenciais

A Secretaria municipal 
de Saúde de Jaguariúna 
confirmou o primeiro caso 
de infecção por coronaví-
rus (Covid-19) na cidade, 
na noite de quarta-feira, 
18. O paciente é um ho-
mem de 32 anos, morador 
de Jaguariúna, que este-
ve em uma reunião em 
São Paulo a trabalho, em 
março, onde teve contato 
rápido com um caso con-
firmado e uma exposição 
mais prolongada com um 
caso ainda em investiga-

ção, segundo a notificação 
registrada.

O homem começou a 
apresentar os sintomas 
relativos à infecção viral, 
como tosse leve, febre, 
mialgia e náusea e, foi 
atendido na Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) 12 
de Setembro. Ele passa 
bem e apresenta melhora 
nos sintomas.

No momento, o pa-
ciente permanece em 
quarentena em sua resi-
dência, seguindo todas 

as recomendações do 
protocolo de assistência 
domiciliar para casos 
confirmados da doença. 
Segundo a Secretaria de 
Saúde, os familiares do 
paciente também estão 
sendo monitorados.

Outros nove casos 
suspeitos na cidade es-
tão sob investigação. 
Nenhum deles está inter-
nado. Todos aguardam o 
resultado do exame em 
casa, em quarentena, sob 
monitoramento.

“Estamos trabalhando atentamente e atendendo às solicitações 
e orientações vindas do Ministério da Saúde. Nos antecipamos 

a algumas situações e tomamos medidas necessárias para 
enfrentarmos essa crise”, declara o Prefeito Ivan Vicensotti.

Há uma semana, o Pre-
feito de Artur Nogueira, 
Ivan Vicensotti, convo-
cou em caráter especial 
os secretários municipais 
para uma reunião em seu 
gabinete. O assunto abor-
dado, foi a criação do 
Comitê de Prevenção e 

Enfrentamento do Con-
vid-19.

Na terça-feira, 17, o 
Comitê reuniu-se nova-
mente e traçou novas di-
retrizes para a cidade. O 
decreto nº026/2020 que 
“Dispõe sobre a adoção 
de medidas temporárias 

e emergenciais de pre-
venção de contágio do 
Coronavírus – Covid-19” 
soma-se ao decreto 
025/2020, publicado no 
sábado, 14, e orienta a 
população nogueirense 
em como proceder diante 
da Pandemia Mundial.
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A Prefeitura de Jaguari-
úna determinou a suspen-
são das cirurgias eletivas 
realizadas pelo Hospital 
Municipal Walter Ferrari, 
com exceção das situações 
comprovadamente urgentes 
e inadiáveis. A medida está 
prevista no Decreto Mu-
nicipal nº 4.150, assinado 
pelo prefeito Gustavo Reis 
e publicado nesta semana.

O decreto também pre-
vê a suspensão de todas as 
atividades odontológicas 
municipais, com exce-
ção das urgências inadi-
áveis, além da suspensão 
de outros exames, como 
endoscopia, mamografia, 
ultrassonografia, tomogra-
fia, raio-x e demais exa-
mes ambulatoriais, sempre 

Prefeitura de Jaguariúna suspende 
cirurgias eletivas e exames não urgentes

Enfrentamento ao Coronavírus

A medida é necessária para o combate e enfrentamento ao coronavírus

Atividades da área da saúde são afetadas

respeitando os casos que 
sejam comprovadamente 
urgentes e inadiáveis. As 

medidas são necessárias 
para evitar a propagação 
do coronavírus.

 IVAIR OLIVEIRA

Prefeitura de Pedreira adia eventos 
em razão do Coronavírus

GP Produções e Eventos anuncia 
adiamento de shows

Polo Astronômico de Amparo 
suspende atividades

A Prefeitura de Pe-
dreira adiou, por tempo 
indeterminado, a reali-
zação da Feira Gastronô-
mica, programada para a 
sexta-feira, 20, e a sole-
nidade de inauguração 
do Tiro de Guerra “José 
Alberto de Camargo”, 
que aconteceria neste sá-
bado, 21. O prefeito Ha-
milton Bernardes Junior 
diz que todos os eventos 
esportivos e culturais fo-
ram suspensos. 

O prefeito ainda lem-
bra que durante toda esta 
semana a Secretaria de 
Educação esteve realizan-
do conscientização junto 

aos pais e responsáveis 
sobre o coronavírus. A 
partir desta segunda-fei-
ra, 23, as aulas estão sus-
pensas, obedecendo ao 
Governo do Estado, sem 
previsão de volta. 

Por determinação, a 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer do mu-
nicípio também suspen-
deu, até segunda ordem, 
as aulas do Projeto Pro 
Esportes. As equipes tam-
bém não participam de 
competições municipais, 
regionais e estaduais.

As praças esportivas, 
quadras, Estádio Muni-
cipal Wanderlei José Vi-

centini, Praça de Espor-
tes Vereador João Castelo 
(Jardim Andrade), Praça 
de Esportes Luiz Geraldo 
(Jardim Triunfo), Praça 
de Esportes Alcides Grit-
ti (Shigueo Kobayashi), 
canchas de Malha e de 
Bocha, também ficam 
fechadas para todas as 
atividades. “É tempo de 
cuidarmos, prevenirmos 
e evitar a proliferação 
desta doença ainda des-
conhecida. Nada é mais 
importante do que a vida. 
Contamos com a com-
preensão de todos”, diz o 
secretário de Esportes e 
Lazer, Patão.

A GP Produções e 
Eventos, em preocupação 
e respeito com o bem es-
tar de todos os clientes em 
relação ao Covid-19, adia 
os primeiros shows do 
calendário 2020. A me-
dida visa garantir a saú-
de de todos e a qualidade 
prezada durante esses 20 
anos de sua história.

Para os que adquiriram 
os ingressos nos pontos de 
venda ou pela venda onli-
ne não há necessidade da 
troca, pois garantimos sua 
validade para a nova data 
referida do show. Para os 
que não puderem compa-
recer a nova data marcada 
do show, o grupo pede en-

carecidamente que reava-
liem para não efetuarem 
o pedido de reembolso do 
ingresso. “Pois a crise na 
saúde que afeta todos os 
setores, afeta também nós 
produtores, artistas, fun-
cionários, enfim, todos do 
setor do entretenimento, 
passando por um período 
complicado e contando 
com a ajuda de todos”, 
pedem.

Caso realmente te-
nham que pedir o reem-
bolso, seguem as orienta-
ções abaixo:

1 – Para ingressos ad-
quiridos via internet, a 
solicitação pode ser fei-
ta pelo e-mail sac@ago-

raingressos.com.br, pelos 
telefones (19) 3244-1254 
/ (19) 3014-2027 / (19) 
3867-7008, pelo what-
sapp ou pelo chat, cons-
tantes nas páginas www.
gpproducoes.com.br ou 
www.agora ing res sos .
com.br

2 – Para ingressos ad-
quiridos em pontos de 
venda físicos, a devolu-
ção é feita na bilheteria 
do RED Eventos, locali-
zada na Rodovia SP 340 
km 130,5, das 8h30 às 
17h30.

3 – O prazo para soli-
citação do valor pago pe-
los ingressos é até o dia 
16 de abril de 2020.

“Nossas equipes de Saúde da Rede Municipal e também do 
Hospital Humberto Piva estão em treinamento para se necessário 

atenderem pacientes com a Covid-19. Peço o apoio de toda a 
população para juntos vencermos este vírus”, diz.

O Polo Astronômico de 
Amparo suspendeu todas 
as atividades realizadas 
com escolas e sessões pú-

blicas por tempo indetermi-
nado. A medida foi tomada 
em consonância com as 
diretrizes e recomendações 

da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), do Ministé-
rio da Saúde e da Secretaria 
de Estado de Saúde.

Em vista da pandemia 
e as medidas determina-
das para o enfrentamento e 
combate contra o coronaví-
rus Covid-19, a Caminha-
da Ecológica Amigos do 
Salvador, de Jaguariúna, é 

cancelada. O evento seria 
realizado no dia 10 abril 
pela Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer (SeJel).

“Conscientes da nossa 
responsabilidade diante des-
sa luta, incentivamos todos 

a colaborar com as medidas 
de precaução recomendadas 
e, convidamos todo a elevar 
a Deus suas preces pela hu-
manidade inteira”, diz nota 
publicada na página da Ca-
minhada no Facebook.

A suspensão é por tempo indeterminado

Caminhada Ecológica Amigos  
do Salvador é cancelada

Em cumprimento às 
determinações legais im-
postas pelo Governo do 
Estado e pela Prefeitura de 
Holambra que determinam 
o cancelamento de eventos 
com a finalidade de coibir 
a disseminação do Co-
vid-19 - doença provocada 
pelo novo coronavírus -, a 
organização do “Estufas 
Abertas” decidiu pela sua 
não realização nos dias 4 
e 5 de abril, em Holam-
bra. O evento foi cancela-
do uma vez que promovê-
-lo em outra oportunidade 
envolveria uma complexa 
estruturação, incluindo a 
disponibilidade de aten-
dimento em seis fazen-
das produtoras de flores, 
de uma universidade e de 
empresas de transporte, 
entre outros.

“Como não existe pre-
visão de normalização até 
as próximas semanas, não 
temos como reagendar 
o evento sem outra data 
previamente definida. Por 
isso tivemos que cancelá-
-lo”, explica integrante da 
comissão organizadora, 
Margareth Pennings.

Os ingressos adquiri-
dos antecipadamente por 
meio do site da bilheteira 
virtual Ingresso Rápido 
serão reembolsados. “Pe-
dimos apenas um pouco 
de calma e paciência, pois 
a empresa foi comunica-
da hoje e precisa orga-
nizar o seu sistema para 
efetuar a devolução dos 
pagamentos. Ninguém fi-
cará sem ressarcimento”, 
assegura Margareth.

A forma de devolução 

é esclarecida oportuna-
mente no próprio site da 
Ingresso Rápido e as in-
formações podem ser ob-
tidas por intermédio dos 
canais de atendimento dis-
poníveis na própria plata-
forma. A Ingresso Rápido 
esclarece que, como são 
muitos os eventos adiados 
ou cancelados, eles estão 
se organizando para aten-
der a todos os comprado-
res com a devolução dos 
valores no menor tempo 
possível. Como a deter-
minação pegou a todos 
de surpresa, a empresa 
pede apenas a compre-
ensão de todos para essa 
situação atípica. Informa-
ções podem ser obtidas e 
dúvidas esclarecidas pelo 
e-mail estufasabertasho-
lambra@gmail.com.

“Estufas abertas”, em Holambra, 
também está cancelado
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A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Ja-
guariúna passa a funcionar 
24 horas por dia a partir do 
dia 30 de março. A decisão, 
prevista nas diretrizes da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
na atual gestão, visa reforçar 
as ações de combate à dis-
seminação do coronavírus 
na cidade e integra o plano 
municipal de enfrentamento 
à Covid-19. A medida foi 
anunciada na tarde de quin-
ta-feira, 19, pelo prefeito 
Gustavo Reis. 

“Estamos implementan-

do uma medida que já fazia 
parte do nosso programa de 
governo, que é o atendimen-
to 24h na UPA. É uma me-
dida importante que se junta 
a uma série de outras ações 
que adotados para o enfren-
tamento do coronavírus”, 
disse o prefeito. 

A Secretaria de Saúde 
ressalta, porém, que a UPA 
não será transformada em 
uma unidade de atendimento 
exclusivo aos pacientes com 
coronavírus. “Não vamos 
descaracterizar nenhuma 
unidade de saúde do municí-

pio. O que vamos fazer é se-
parar os pacientes de acordo 
com a complexidade”, ex-
plica a secretária, Maria do 
Carmo de Oliveira Pelisão. 

Segundo ela, a UPA Ja-
guariúna deve atender todos 
os casos intermediários (que 
não são considerados de 
urgência ou de atenção pri-
mária). Haverá, no entanto, 
triagem dos casos com sín-
drome gripal dos demais pa-
cientes. Os casos que forem 
considerados graves serão 
transferidos para o Hospital 
Municipal Walter Ferrari.

A Prefeitura de Jagua-
riúna garante a segurança 
alimentar e nutricional das 
crianças durante o período 
de suspensão das aulas de-
vido à pandemia do novo 

coronavírus. São forneci-
das cestas básicas às famí-
lias do Bolsa Família com 
crianças matriculadas na 
rede pública municipal de 
ensino, previsto no Decre-

to Municipal nº 4.147.
“As festas chegam ao 

município nesta segun-
da-feira, 23, data em que 
estão suspensas as aulas 
sem previsão de retorno. 

A Câmara Municipal 
de Jaguariúna decidiu, em 
reunião da Mesa Diretora 
realizada na quinta-feira, 
19, restringir o acesso do 
público em geral ao pré-
dio do Poder Legislativo. 

Uma portaria foi publica-
da sobre o assunto, deter-
minando as medidas que 
servem para prevenir con-
tra a transmissão do novo 
coronavírus. 

Agora, funcionamento 

da Câmara Municipal de 
Jaguariúna fica restrito ao 
setor Administrativo. O 
atendimento ao público é 
feito apenas por telefone 
ou por outros meios ele-
trônicos.

Jaguariúna oferece cestas básicas para famílias

Medidas na Câmara Municipal de Jaguariúna

Enfrentamento ao Coronavírus

“Estamos organizando o sistema de saúde para manter o atendimento de qualidade a todos os munícipes. Estamos preparados para 
atender não só a Covid-19, mas todos os outros casos”, diz Maria do Carmo. “Essas medidas são dinâmicas e podemos adotar novas ações 

de acordo com o avanço do Covid no país, no estado e no município”.

A Prefeitura de Ho-
lambra lançou página 
eletrônica com infor-
mações e orientações 
para o enfrentamento do 
novo Coronavírus. O site, 
www.holambra.sp.gov.
br/coronavirus, reúne 
conteúdo educativo, ins-
truções para o atendi-
mento de pacientes, dicas 
para empresas e a relação 
de medidas adotadas pelo 
município, via decreto, 
para conter a dissemina-
ção em eventual incidên-
cia da doença.

A ferramenta, cria-
da pelo departamento 
municipal de Comuni-
cação, busca auxiliar a 
comunidade no processo 
de conscientização e de 
compreensão da pande-
mia. Ela conta, além do 
conteúdo informativo e 
audiovisual, com um bo-
letim diário de casos do 
vírus na cidade. Não há, 
até o fechamento desta 
matéria, nenhum pacien-
te em Holambra com sus-
peita ou confirmação do 
Covid-19.

Holambra lança site com orientações 
para enfrentamento do Coronavírus

“A ideia é reunir 
em um só lugar 
tudo o que as 

pessoas precisam 
saber para fazer a 
prevenção, buscar 

auxílio médico, 
tornar o dia-a-dia 
da sua empresa 

ou comércio mais 
seguro”, explica o 
diretor da pasta, 

Ariel Cahen.

Segundo ele, toda as in-
formações que serão dispo-
nibilizadas foram coletadas 
com profissionais das res-
pectivas áreas. “O departa-
mento de Saúde colaborou 
com informações relativas 
a cuidados, sintomas e aten-
dimento. O de Turismo, ao 
lado do Conselho Municipal 
e da Associação Comercial, 
com recomendações para 
estabelecimentos de toda a 
cadeia turística”, destaca.

DIVULGAÇÃO

A retirada deve acontecer 
durante a semana, sendo 
anunciada pelos canais da 
prefeitura. Neste momen-
to, o munícipe deve apre-
sentar documento com 

foto e o cartão do Bolsa 
Família.”

O kit de cesta básica 
para cada família, com-
posto por: arroz tipo 1, 
açúcar refinado, feijão tipo 

1, óleo de soja refinado, 
macarrão, molho de to-
mate, leite em pó integral, 
achocolatado em pó, fubá, 
biscoito, farinha de milho 
e sardinha em óleo.

“Muitas dessas crianças têm na merenda escolar sua principal fonte 
de alimentação diária. E essa é uma preocupação nossa. Por isso, há 
a necessidade de a Prefeitura ajudar na complementação alimentar 

dessas famílias em vulnerabilidade social até que as aulas possam ser 
retomadas”, explica o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Esse foi um compromisso assumido pelo 
Prefeito Gustavo Reis e agora cumpido

UPA de Jaguariúna funcionará 24h  
por dia a partir de 30 de março



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

21 de março de 2020coronavírus 
6

A Prefeitura de Ho-
lambra prorrogou o prazo 
de inscrição do Processo 
Seletivo para contratação, 
em caráter temporário, de 
Professor Titular de Educa-
ção Básica II, disciplina de 
Matemática. As inscrições, 
gratuitas, agora podem ser 
feitas até segunda-feira, 23, 
das 8h às 12h e das 13h às 
16h, no Departamento de 
Educação, situado na Rua 
Dr. Jorge Latour, 393, Cen-
tro. É preciso apresentar 

cópias do RG e 
do compro-
vante de 
endereço. 
Os títulos 
acadêmi-
cos pre-
cisam ser 
entregues 
no ato da 
inscrição.

A carga horá-
ria é de 24 horas sema-
nais e, a remuneração, de 
R$ 1.871,37. Podem se ins-

crever, segundo o 
edital, brasi-

leiros com 
18 anos ou 
mais (na 
data de 
c o n t r a -
tação) e 
formação 

em nível 
superior com 

licenciatura plena 
e habilitação específica 

em matemática e/ou com-
plementação pedagógica 

para a docência nos anos 
finais do Ensino Funda-
mental.

De acordo com a dire-
tora de Administração e 
Recursos Humanos, Gras-
si Barbosa Gomes, a nova 
data das provas ainda não 
foi definida por conta da 
pandemia do novo coro-
navírus. O edital completo 
está disponível no Diário 
Oficial Eletrônico, que 
pode ser visualizado no site 
oficial da Prefeitura.

Em função das orienta-
ções do Ministério da Saú-
de relacionadas ao quadro 
de emergência de saúde 
pública causado pelo Co-
vid-19, o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), decidiu 
adiar a realização do Censo 
Demográfico para 2021. O 
processo seletivo para con-
tratação de recenseadores e 
supervisores também está 
suspenso e os candidatos 
que efetuaram pagamento 
de inscrição serão reem-
bolsados conforme orien-
tações a serem publicadas 

nos próximos dias.
O IBGE também deci-

diu pela suspensão da co-
leta domiciliar presencial 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contí-
nua) e do Sistema Nacio-
nal de Índices de Preços 
ao Consumidor (IPCA, 
IPCA-15, IPCA-E e INPC) 
e do Sistema Nacional de 
Pesquisas de Custos e Ín-
dices da Construção Civil 
(SINAPI).

O Instituto segue estu-
dando alternativas para a 
realização da pesquisa de 

Em função dos aconte-
cimentos recentes e de to-
das as medidas já tomadas 

seguindo a orientação dos 
órgãos de saúde compe-
tentes, o Shopping Dom 

Pedro suspendeu tempo-
rariamente as atividades 
do shopping. A medida 

vale até 30 de abril.
Ficam mantidos os 

acessos à população ape-

nas às farmácias, super-
mercado e serviços de 
saúde. É possível consul-

tar as operações de de-
livery disponíveis pelo 
aplicativo Ifood.

Prefeitura de Holambra 
prorroga prazo de inscrição 
de Processo Seletivo

Enfrentamento ao Coronavírus

A data das provas ainda não foi definida por conta do coronavírus

Caixa limita acesso 
de clientes e abre 
uma hora mais cedo 
para grupos de risco

A Caixa Econômica 
Federal está controlando 
o acesso de clientes nas 
agências como medidas 
de prevenção ao novo 
coronavírus. Segundo 
o banco, há restrição de 
entrada e saída, a aber-
tura antecipada em uma 
hora de algumas uni-
dades, para atender os 
clientes que estão no 
chamado grupo de risco, 
gerenciamento de filas, 
além da distribuição de 
senhas em cores para di-
ferenciar a necessidade 
individual e agilizar o 
atendimento.

O fluxo de pessoas no 
interior das agências é 
limitado a, no máximo, 
50% da capacidade dos 

assentos das unidades, 
para que seja possível 
manter a distância de, no 
mínimo, um metro entre 
as pessoas. Empregados 
da Caixa podem utilizar 
equipamentos de prote-
ção no atendimento. 

Caso necessário o fe-
chamento de algumas 
unidades, o banco deve 
dispor de um núme-
ro para que os clientes 
possam entrar em con-
tato via WhatsApp com 
os gerentes do banco. O 
banco continua acom-
panhando a situação, a 
fim de avaliar medidas 
futuras que podem ser 
tomadas em decorrência 
da evolução dos aconte-
cimentos.

A Caixa limita acesso de clientes às agências, como forma de 
prevenção ao novo coronavírus

Shopping Dom Pedro suspende as atividades 

IBGE adia Censo 2020 e processos seletivos são suspensos

modo que não envolvam 
visitas a domicílios. Toda e 
qualquer opção ou possibi-
lidade deve ser antes testa-
da e validada para assegu-

rar os padrões de qualidade 
e excelência do corpo téc-
nico do instituto, buscando 
preservar a série histórica 
dos dados.

Decisão leva em consideração a pandemia do coronavírus

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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De acordo com Doria, 
a medida vai permitir dar 
agilidade às ações do go-
verno na compra de pro-
dutos. “O decreto simpli-
fica o processo de compra 
e contratações de serviços 
essenciais, tira qualquer 
burocracia e protege os 
gestores públicos dessas 
medidas dando mais agili-
dade e rapidez ao governo 
nesse enfrentamento”.

O governo determinou 
ainda a suspensão de ser-
viços públicos estaduais 
não essenciais a partir de 
segunda-feira, 23. Reparti-
ções públicas como o Pou-
patempo, Detran e Junta 
Comercial do Estado de 
São Paulo fecham as por-
tas e fazem atendimento 
apenas online.

Serão fechados ainda 
equipamentos públicos 

como zoológicos e todas 
as unidades de conserva-
ção estaduais, como Horto 
Florestal, Jardim Botâni-
co, Parque Ecológico do 
Tietê, entre outros do es-
tado, até o dia 30 de abril. 
Equipamentos esportivos, 
como o Complexo do Ibi-
rapuera, também devem 
ter as atividades suspen-
sas.

A Prefeitura de Jagua-
riúna instituiu, por meio 
do Decreto Municipal nº 
4.150 assinado pelo pre-
feito Gustavo Reis, o regi-
me de teletrabalho ao ser-
vidor público municipal, 
durante o período de emer-

gência em saúde pública 
por causa da pandemia de 
coronavírus. A regra vale 
para servidores com 60 
anos ou mais, gestantes 
ou lactantes e portadores 
de doenças respiratórias 
crônicas, cardiopatias, 

diabetes, hipertensão ou 
outras doenças do sistema 
imunológico.

O decreto também 
estabelece regras para 
a execução do teletra-
balho, que consiste no 
“desenvolvimento das 

tarefas habituais e roti-
neiras executadas pelo 
servidor e empregado pú-
blico, quando passíveis 
de serem realizadas de 
forma não presencial, ou 
de cumprimento de pla-
no de trabalho ou tarefas 

específicas, de mensura-
ção objetiva, compatíveis 
com as atribuições do 
cargo ou emprego e com 
o regime não presencial”.

Pelo decreto, a adoção 
do regime de teletrabalho 
na Prefeitura de Jaguari-

úna está “condicionada 
à manutenção diária de 
servidores e empregados 
públicos suficientes para 
garantir o funcionamento 
da unidade administrativa 
e atendimento da popula-
ção”, entre outras regras.

A Prefeitura de Ja-
guariúna colocou no ar 
nesta sexta-feira, 20, 
uma página no hotsite 
do coronavírus para que 
os comerciantes locais 
divulguem o contato do 
seu serviço de delivery. 
Como divulgar: Os in-
teressados devem enviar 
email, com o nome do 
estabelecimento e o con-
tato, para o endereço: 
delivery@jaguariuna.sp.
gov.br .

Como acessar: Para 
ter acesso a essas infor-
mações basta o morador 
acessar https://jaguariu-

A Farmasíntese, farmá-
cia de manipulação locali-
zada em Jaguariúna, come-
çou nesta semana a fabricar 
álcool em gel para suprir a 
falta do item em mercados 
e farmácias, fornecendo à 
população um meio eficaz 
para a prevenção do Coro-
navírus. Embora não seja o 
foco da empresa e se tratar 
de uma decisão inédita por 
parte da companhia, a atitu-
de foi tomada para assegu-
rar que a maior parte da po-
pulação tenha um produto 
de qualidade, já que, como 
foi visto em muitos casos, 
a exemplo dos stories pu-
blicados pela atriz Grazi 
Massafera no Instagram da 
própria global, muitas pes-

soas têm se aproveitado da 
situação para vender pro-
dutos falsos e ineficazes a 
altos preços. 

“É um momento de en-
tender o que está acontecen-
do e contribuir com o que 
pudermos. A nossa essência 
é ser uma farmácia de ma-
nipulação que pensa sempre 
no melhor para o cliente. 
Num período como esse, 
não poderíamos tomar outra 
decisão senão ajudar quem 
não consegue mais encontrar 
o produto nos locais onde 
comprava anteriormente. 
Acreditamos na qualida-
de de tudo o que fazemos e 
sabemos que o amor tem a 
nossa fórmula”, declara a 
sócia-proprietária da Farma-

Doria decreta estado de calamidade pública 
em SP para frear avanço do coronavírus

Prefeitura de Jaguariúna implementa o teletrabalho no serviço público

Canal para divulgar comércios com 
serviço de delivery é criado pela 
Prefeitura de Jaguariúna

Farmácia de manipulação 
de Jaguariúna investe na 
fabricação de álcool em gel 

Este é um momento de isolamento social

O governador João Doria (PSDB) declarou, na tarde desta sexta-feira, 20, que vai decretar estado de 
calamidade pública no estado de São Paulo diante da epidemia do novo coronavírus. O decreto é publicado 
no Diário Oficial deste sábado, 21, e deve permitir que o governo tome medidas de emergência.

“O reconhecimento do estado de calamidade pública no estado de São 
Paulo a partir de amanhã, sábado, dia 21 de março, com a publicação 

no Diário Oficial do estado. O objetivo desta medida não é gerar 
pânico e nem pavor, mas gerar facilidade de ações do governo e dos 

645 municípios do estado de São Paulo”, diz Doria durante coletiva de 
imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

DIVULGAÇÃO

Essa medida fortalece o comércio local

na.sp.gov.br/coronavi-
rus/comercio-local/ .

Essa medida faz parte 
das ações de combate à 

disseminação do corona-
vírus na cidade e integra 
o plano municipal de en-
frentamento à Covid-19.

síntese, Eliana Testa.
Produzidos respeitan-

do a proporção necessária 
para a ação desinfetante, o 
álcool em gel da Farmasín-
tese deve ser retirado na loja 
mediante encomenda, que 
pode ser feita pelo telefone 
(19) 3867-4086. A Farma-
síntese fica na Avenida An-
tônio Pinto Catão, 730.

Enfrentamento ao Coronavírus
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Séries para maratonar na 
quarentena do Coronavírus

Sessão Quarentena

CULTURA
8

Listamos abaixo as melhores séries para você conferir nas próximas semanas

Em tempos de coronaví-
rus, o isolamento social é o 
melhor remédio. Para evi-
tar uma disseminação ainda 
maior da doença e proteger 

os mais vulneráveis da socie-
dade, é preciso ficar em casa. 
E, nada melhor do que apro-
veitar esse momento para as-
sistir ótimas séries.

Perdidos no Espaço 
Perdidos no Espaço combina como ninguém aventura, drama 
familiar e efeitos especiais incríveis. A série acompanha a saga 
da família Robinson a bordo da nave Resolute, que aterrissa 
em mundos estranhos e obriga os intrépido personagens a 
embarcarem em uma perigosa jornada em busca de respostas 
e do caminho de casa.

Impuros
A série ‘Impuros’ conta a história de Evandro, 
um rapaz que tenta levar a vida honestamente, 
até ter o irmão morto pelas mãos da polícia. São 
10 episódios com média de 50 minutos cada.

Lucifer 
Lucifer foi cancelada pela Fox em 2018, mas 
ganhou uma nova chance na Netflix. Uma quarta 
temporada foi produzida, para deleite dos fãs do 
Rei do Inferno. A quarta temporada de Lucifer 
foi considerada por muitos fãs como a melhor 
da série. A produção acompanha as aventuras 
de Lucifer Morningstar, que se muda para Los 
Angeles e passa a trabalhar com o departamento 
de polícia. 

La Casa de Papel
La Casa de Papel é a série de língua 
espanhola mais popular da Netflix. No 
Brasil, a produção se tornou um verdadeiro 
fenômeno cultural, inspirando fantasias, 
músicas e muito mais. A série acompanha 
a história eletrizante de um grupo de 
indivíduos com talentos específicos que 
são recrutados pelo misterioso Professor 
para um grande assalto à banco.

Carcereiros
Com duas temporadas e um longa-
metragem, ‘Carcereiros’ tem 15 
episódios em cada temporada com 
cerca de 40 minutos cada um. Na trama, 
acompanhamos Adriano, um carcereiro 
exemplar, e seu dia a dia com os mais 
distintos detentos e as muitas ameaças 
sofridas em seu cotidiano. Não é uma 
série “feliz”, mas prende a atenção e ajuda 
a passar o tempo.

Santa Clarita Diet
Santa Clarita Diet conta a história de uma 
corretora de imóveis da Califórnia que é 
infectada por um vírus ancestral e se torna uma 
zumbi canibal, sem perder o bom humor e a 
irreverência. Com performances excelentes de 
Drew Barrymore e Tymothy Olyphant, a série 
também conta um humor negro e bizarro que 
pode desagradar quem tem o estômago mais 
fraco. Mesmo assim, por seu enredo dinâmico 
e episódios curtos, a série é perfeita para uma 
maratona. Infelizmente, Santa Clarita Diet foi 
cancelada após sua terceira temporada.
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A escola ganhou R$8 mil da Fundação Lemann 
para a implementação do projeto nas salas de 
aula e uma bolsa de estudos de um curso em 
Massachusetts, nos EUA

Projeto de Escola 
Municipal de Jaguariúna 
é premiado em 
competição nacional  
de tecnologia

A educação de Jagua-
riúna foi premiada na 
competição nacional “De-
safio Aprendizagem Cria-
tiva Brasil 2020”. O pro-
jeto “Alimentando mentes 
criativas”, da Escola Mu-
nicipal Mario Bergamas-
co, onde é desenvolvido o 
projeto, ficou entre os oito 
melhores do País.

Organizado pela Fun-
dação Lemann, MIT Me-
dia Laboratorial e pela 
Rede Brasileira de Apren-
dizagem Criativa, a com-
petição nacional “Desafio 
Aprendizagem Criativa 
Brasil” chega a 5ª edição 
buscando incentivar e en-
gajar estudantes de todo 
o Brasil em propostas 
inovadoras na educação 
desenvolvendo atividades 
envolvendo tecnologia e 
criatividade.

A escola ganhou R$8 

mil da Fundação Lemann 
para a implementação do 
projeto nas salas de aula 
e uma bolsa de estudos de 
um curso em Massachu-
setts, nos EUA, em julho. 
Desenvolvido por estu-
dantes do 4º ano B, do en-
sino fundamental I, o tra-
balho tem a orientação da 
professora Luciene Mára 
de Lima e da monitora 
Inaiara da Silva Santos, 
com o apoio dos gestores 
da unidade. Em sala de 
aula os alunos aprendem 
a linguagem de progra-
mação de computadores, 
desenvolvendo a criativi-
dade e construindo jogos 
e robôs.

A professora do ensi-
no fundamental I, Lucie-
ne Mára de Lima, destaca 
que essas aulas só ocor-
rem em escolas públicas 
do primeiro mundo que já 

investem nas crianças que 
futuramente precisarão 
ter conhecimentos tecno-
lógicos para se colocar 
no mercado de trabalho. 
“Para nós, enquanto idea-
lizadores das aulas, é uma 
grande alegria ter o projeto 
selecionado. É reafirmar a 
tamanha importância das 
aulas e ver a empolgação 
das crianças no projeto é 
sensacional. Eles apren-
dem brincando imersos em 
projetos”, explica.

A secretária municipal 
de educação, Cristina Ca-
tão, comemora o prêmio. 
“Esses trabalhos estão 
sendo considerados pro-
jetos que prometem trans-
formar a educação brasi-
leira. Quando ganhamos 
um prêmio como este, te-
mos a certeza de que esta-
mos seguindo pelo cami-
nho certo”, diz.

Coronavírus 1
A semana foi marcada 

pelo agravamento na pan-
demia de coronavírus no 
Brasil e na região. A Pre-
feitura de Jaguariúna ado-
tou medidas importantes de 
prevenção e enfrentamento 
à doença. O prefeito Gus-
tavo Reis (MDB) não se 
furtou em assumir o prota-
gonismo diante da crise e 
criou o Comitê Municipal 
de Prevenção e Enfrenta-
mento ao Covid-19.

Coronavírus 2
No mesmo decreto, 

Gustavo Reis determinou a 
suspensão das aulas da rede 
municipal de educação, a 
partir do dia 23 de março, 
e a suspensão dos eventos 
culturais, esportivos, o fun-
cionamento da biblioteca, 
do teatro, centro cultural e 
embarque e desembarque 
da Maria Fumaça em Ja-
guariúna.

Unindo forças
Gustavo também pro-

moveu várias reuniões 
com lideranças religiosas 
e empresariais da cidade 
com o objetivo de unir 
forças da sociedade no 
combate ao vírus, além 
de adotar o teletrabalho 
na Prefeitura, possibili-
tando que servidores com 
mais de 60 anos possam 
ser dispensados do traba-
lho presencial. Nas redes 
sociais, procurou manter 
a população sempre infor-
mada sobre as medidas da 
Administração e, também, 
quando houve a confirma-
ção do primeiro caso de 
contaminação na cidade.

Cesta básica
Dentre tantas medidas 

anunciadas pela adminis-
tração municipal, uma se 
destacou. A que concede 
um kit de cesta básica aos 
estudantes de famílias que 
recebem o Bolsa Família e 
estão em vulnerabilidade 
social. É que muitos des-
ses alunos têm na merenda 
escolar a sua principal fon-
te de alimentação diária e, 
com a suspensão das aulas, 
corriam o risco de ficar sem 
comida. A concessão da 
cesta básica enquanto durar 
o período d exceção ameni-
za a carência alimentar des-
sas crianças.

Legislativo
Na Câmara de Jaguari-

úna o assunto também não 
foi outro. O presidente do 
Legislativo de Jaguariúna, 
Walter Tozzi (MDB), anun-
ciou medidas de restrição 
à circulação de pessoas na 
Casa e dispensou os fun-
cionários com mais de 60 
anos. Também determinou 
uma melhor higienização 
dos gabinetes. A sessão da 
terça-feira, 17, já foi reali-
zada sem a presença de pú-
blico.

Câmara Fechada 1
Aliás, a partir desta se-

gunda-feira, 19, a circu-
lação do público em geral 
dentro do prédio da Câma-
ra de Jaguariúna está proi-
bida. Uma portaria, apro-
vada pela Mesa Diretora, 
sobre o assunto já foi pu-
blicada, determinando as 
medidas de prevenção con-
tra a transmissão do novo 
coronavírus.

Câmara Fechada 2
A portaria esclarece 

que os vereadores e asses-
sores parlamentares aten-
derão ao público remota-
mente através de canais 
eletrônicos e telefônicos, 
não mais nos gabinetes. 
O uso das dependências 
Câmara Municipal pelos 
assessores parlamentares 
deverá restringir-se ape-
nas ao necessário e em 
curto espaço de tempo. 
Já os vereadores podem 
exercer suas atividades 
parlamentares em seus 
gabinetes, entretanto, fica 
vedado o atendimento ao 
público nas dependências 
da Câmara.

Calamidade
Por meio de uma sessão 

virtual, histórica e inédita 
no parlamento brasileiro, 
o Senado aprovou, com 
quorum de 75 senadores, 
por unanimidade, nesta 
sexta-feira, 20, o projeto 
de decreto legislativo que 
reconhece que o país está 
em estado de calamidade 
pública por causa da pan-
demia causada pelo novo 
coronavírus.

Panelaço
O governo federal de-

cidiu pedir o estado de ca-
lamidade depois do agra-
vamento da pandemia de 
coronavírus no Brasil. Um 
dia antes, o presidente Jair 
Bolsonaro ainda reluta-
va em admitir a gravidade 
da situação. A demora em 
agir custou caro ao gover-
no, que agora já enfrenta 
os primeiros panelaços de 
“fora Bolsonaro”.

 Bastidores do poder
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Cidades

Em decorrência do coronavírus, idosos são os primeiros a participar da campanha de vacinação

Campanha contra a gripe tem início na segunda, 23

Na segunda-feira, 23, 
tem início a Campanha Na-
cional de Vacinação Contra a 
Gripe de 2020. Por conta do 
surgimento do novo corona-
vírus, também chamado de 
Sars-Cov-2, o Ministério da 
Saúde priorizou idosos e tra-
balhadores da área de saúde 
no calendário de vacinação. 
Com o passar dos dias, ou-
tros grupos do público-alvo 
terão direito às doses.

Os indivíduos com mais 
de 60 anos foram para o 
primeiro lugar da fila, por-
que estudos mostram que 
estariam mais suscetíveis às 
complicações do novo coro-
navírus. Atenção: isso não 
significa que a vacina evita o 
ataque do Sars-Cov-2.

Em Santo Antônio de 
Posse, as doses da vacinação 
são aplicadas nas unidades 
de PSF e no Ambulatório de 
segunda a sexta-feira, das 9h 
às 15h30. E, na Vigilância 
Epidemiológica, de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 17h. 

Para evitar a exposição 
por tempo prolongado, os 

idosos tem prioridade de 
atendimento quando com-
pareceram nos locais de va-
cinação. Os acamados e do-
miciliados recebem a dose 
da vacina em casa.

Em Holambra
A imunização será feita 

gratuitamente de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h. 
Por causa do avanço do 
novo Coronavírus e com o 
objetivo de evitar a aglome-
ração de pessoas nos PSFs, 
a distribuição das doses vai 
ocorrer em duas unidades 
de ensino do município: na 
escola municipal Jardim 
Flamboyant e na creche 
Maria Therezinha Meirelles 
Kors, no Imigrantes.

A fisioculturista de 
Amparo, Fernanda Viei-
ra, a Japa, disputou no fim 
de semana o Campeona-
to Gaúcho Welness. Ela 
faturou quatro troféus na 
competição.

A atleta venceu na ca-
tegoria Novice para mu-

lheres. Com o título, Japa 
também foi a disputa com 
a Open A, até 1,58 metro, 
com mais de 12 atletas 
avaliadas pelo júri.

“Foi o resultado mais 
importante da minha car-
reira”, comemora a atleta 
que esteve no gabinete do 

Paço Municipal Prefeito 
Carlos Piffer, com o prefei-
to. O Chefe do Executivo 
lembra do esforço da atleta 
que há quatro anos treina e 
abre mão de muitas coisas 
para obter excelentes re-
sultados e representar Am-
paro em competições.

Devido ao novo Co-
ronavírus (COVID-19), 
as escolas, comércios, 
shoppings e outros ser-
viços estão parando e 
com isso a quantidade 
de pessoas em casa con-

sumindo água aumenta. 
Por isso, o SAEAN de 
Artur Nogueira diz que, 
esse aumento pode afetar 
o abastecimento de água 
caso não seja realizado o 
uso consciente pela po-

pulação.
A utilização de água 

tratada para lavagem de 
veículos, calçadas entre 
outras não necessárias, 
devem ser estritamente 
evitadas. Uma lavagem 

de calçada de 15 minutos 
pode gastar até 280 litros 
de água, o que é mais 
que o necessário para 
o consumo de uma pes-
soa durante um dia todo. 
Em Artur Nogueira exis-

te a Lei Municipal nº. 
3191/2014, que proíbe o 
uso de água tratada para 
lavar calçadas, ficando o 
infrator sujeito a multa.

O SAEAN pede enca-
recidamente a colabora-

ção de toda a população, 
pois em momentos como 
esse temos que trabalhar 
juntos para que todos te-
nham água em casa, para 
higiene pessoal e preven-
ção de doenças.

Fisiculturista de Amparo conquista os melhores 
resultados da carreira no Rio Grande do Sul

Polícia Municipal de Santo Antônio 
de Posse adquire novas armas

Mulher é morta com machadada 
na cabeça em Jaguariúna

SAEAN informa necessidade de economia de água 

A Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Pos-
se adquiriu na duas novas 
armas de fogo. Elas são 
modelo carabina CTT40 
C, com capacidade para 
30 tiros, que são utilizadas 
pela Polícia Municipal. 

Segundo o diretor da 
Polícia, Marco Franco, 
o novo armamento, com-

prado via recursos pró-
prios, foram adquiridos 
para reforçar a segurança 
da população contra a 
criminalidade. A CTT40 
C são armas leves, de fá-
cil manejo e cômoda uti-
lização.

Para finalizar, Fran-
co afirma que é dever do 
município colaborar com 

a segurança pública. “Es-
peramos que a Polícia 
Municipal nunca precise 
utilizar essas armas, mas 
devemos estar prepara-
dos para defender nossa 
população, até porque o 
crime não é mais assunto 
só grandes cidades, deve-
mos nos preocupar tam-
bém”, enfatiza.

Uma mulher foi mor-
ta após ser atingida por 
uma machadada na ca-
beça em Jaguariúna. O 
crime aconteceu na ma-
nhã desta quinta-feira, 
19, ao lado de um res-
taurante, localizado na 
Rodovia Dr. Adhemar 
Pereira de Barros (SP-
340).

De acordo com a 
polícia, a vítima traba-

lhava no restaurante e 
aguardava o local abrir. 
O autor, que é um anda-
rilho e prestas pequenos 
serviços no estabeleci-
mento, chegou, pediu 
um cigarro.

Ele começou a recla-
mar que a mulher foi 
embora sem falar tchau 
no dia anterior e des-
feriu os golpes de ma-
chado. No total, foram 

nove golpes. A vítima 
morreu no local.

O homem, já conhe-
cido no meio policial, 
fugiu após cometer o 
crime mas a Guardo 
Municipal conseguiram 
detê-lo. Diante dos fa-
tos foi decretada a sua 
prisão em flagrante de-
lito, pelo crime de ho-
micídio duplamente 
qualificado.
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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

MAURINO ARAUJO SILVA e LAÍS DA SILVA PEREIRA DE JESUS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, metalúrgico, solteiro, nascido em VITÓRIA DA CONQUISTA, BA, no dia 07 
de junho de 1994, residente e domiciliado na Rua Zelinda Zanellato Parizi, Nº 345, Jardim 
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de MAURINDO JOSÉ DA SILVA e de JANICE ARAUJO 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 07 de fevereiro de 2002, residente e domiciliada na Rua Franco, Nº 830, Jardim Planalto, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MAURO CÉLIO DE JESUS e de TANIA MARA PEREIRA. 

ARMANDO CÉSAR AGULHARE e BERENICE APARECIDA SILVERIO DE ALMEIDA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
05 de junho de 1975, residente e domiciliado na Rua Rondônia, Nº 105, Jardim Sônia, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ALCIDES AGULHARE e de MARIA ANTONIA AGULHARE. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, funcionária pública municipal, solteira, nascida em SANTO 
ANTÔNIO DE POSSE, SP, no dia 15 de maio de 1968, residente e domiciliada na Rua 
Rondônia, Nº 105, Jardim Sônia, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANUEL SILVERIO DE 
ALMEIDA e de PALMIRA ZORZI. 

JOÃO RAFAEL GOMES AUGUSTO e MARIA GABRIELA BRUNO DE ALMEIDA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativo, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 22 de outubro de 1986, residente e domiciliado na Rua Vanderlei Aparecido Funchini, 
Nº 204, Jardim Sylvio Rinaldi II, JAGUARIÚNA, SP, filho de SINVAL AUGUSTO JUNIOR 
e de CREUSA MARIA GOMES AUGUSTO. Ela, de nacionalidade Brasileira, psicóloga, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 06 de julho de 1994, residente e domiciliada na 
Rua Vanderlei Aparecido Funchini, Nº 204, Jardim Sylvio Rinaldi II, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ALEXANDRE MAGNO JACOB DE ALMEIDA e de VIVIANE BRUNO. 

SEVERINO PEREIRA MAURICIO e GRACIETI APARECIDA DE SOUZA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de laboratório, solteiro, nascido em SOLEDADE, PB, no dia 
30 de maio de 1960, residente e domiciliado na Rua Francisco Vicente Simoso, Nº 430, Jardim 
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de INACIO ORESTE PEREIRA e de JOSEFA MAURICIO 
PEREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 27 de abril de 1963, residente e domiciliada na Rua Francisco Vicente Simoso, Nº 
430, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de BENJAMIM DOS REIS DE SOUZA e de 
NAIR DE PAULA. 

ANDERSON ALVES DAL’BÓ e TAÍS LORIEL MONON. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
professor, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 26 de maio de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Parisi, Nº 124, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de ENIVALDO DAL’BÓ e de TERESA ALVES DE SANTANA FLORÊNCIO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, 
no dia 20 de novembro de 1991, residente e domiciliada na Rua Um, Nº 18 B, Recanto 
Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de VALNIR APARECIDO MONON e de PATRICIA 
HONORIANDRA DE SOUZA LORIEL. 

JOEL JAVES SABINO e SILVANA APARECIDA MASCO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
industriário, solteiro, nascido em RIBEIRÃO DO PINHAL, PR, no dia 05 de julho de 1971, 
residente e domiciliado na Rua Dr. João Roberto Pires Bueno, Nº 263, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ALVARES SABINO e de ALAIDE DA SILVA SABINO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, inspetora de qualidade, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
27 de maio de 1974, residente e domiciliada na Rua Dr. João Roberto Pires Bueno, Nº 263, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de MITUO MASCO e de ZULMIRA DA 
SILVA MASCO. 

ADRIANO CARLOS NISHIKAWA e ANGÉLICA FERNANDES DE CAMARGO. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, empresário, divorciado, nascido em OSVALDO CRUZ, SP, no 
dia 14 de julho de 1978, residente e domiciliado na Rua Joaquim Bueno, Nº 1030, Centro, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de THITOSE NISHIKAWA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
empresária, divorciada, nascida em MOGI GUAÇU, SP, no dia 28 de junho de 1978, residente 

e domiciliada na Rua Joaquim Bueno, Nº 1030, Centro, JAGUARIÚNA, SP, filha de NELSON 
RIBEIRO  DE CAMARGO e de MARIA DE FÁTIMA  FERNANDES CAMARGO. 

ROMILDO PEREIRA RIBEIRO e KÉLLY CRISTINA PINESI. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, motorista, divorciado, nascido em NOVA OLÍMPIA, PR, no dia 03 de outubro de 
1978, residente e domiciliado na Rua Júlio Frank, Nº 390, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOAQUIM APARECIDO RIBEIRO e de DEJANIRA PEREIRA RIBEIRO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativa, divorciada, nascida em SÃO CAETANO DO 
SUL, SP, no dia 29 de outubro de 1981, residente e domiciliada na Rua Júlio Frank, Nº 390, 
Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filha de GILBERTO PINESI e de SELMA CRISTINA 
FELIPE CORRÊA. 

ANDRÉ LUÍS TAVARES e KELI CRISTINA DO NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, funcionário público municipal, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 25 
de novembro de 1979, residente e domiciliado na Rua Nistarda, Nº 504, Jardim Boa Vista 
II, JAGUARIÚNA, SP, filho de DONIZETI TAVARES e de EVA APARECIDA GARCIA 
TAVARES. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 28 de janeiro de 1981, residente e domiciliada na Rua Nistarda, Nº 504, Jardim Boa Vista 
II, JAGUARIÚNA, SP, filha de BRAZ DO NASCIMENTO e de TÂNIA MARA PIMENTA. 

RENATO SCARABEL DE OLIVEIRA e KÉCIA RODRIGUES MACEDO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, vigilante, solteiro, nascido em ÁGUAS DE LINDÓIA, SP, no dia 
26 de agosto de 1991, residente e domiciliado na Rua Maranhão, Nº 261, Jardim Bela Vista, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de EDIMAR GOMES DE OLIVEIRA e de FÁTIMA SCARABEL 
DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida em 
PEDREIRA, SP, no dia 10 de julho de 1996, residente e domiciliada na Rua Maranhão, Nº 
261, Jardim Bela Vista, JAGUARIÚNA, SP, filha de JACINTO DOS SANTOS MACEDO e de 
TELMA MARIA RODRIGUES DOS REIS. 

JOÃO PAULO ALVES e DANIELA CRISTINA ROSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
pedreiro, solteiro, nascido em FORMOSA DO OESTE, PR, no dia 29 de outubro de 1986, 
residente e domiciliado na Rua Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 163, Jardim Pinheiros, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de  e de REGINA ALVES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
doméstica, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 04 de setembro de 1979, residente 
e domiciliada na Rua Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 163, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de  e de MARIA INEZ ROSA. 

WILLIAN NARDI e SIMONE CANEJO RODRIGUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
analista de sistemas, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 29 de abril de 1988, 
residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de CARLOS JOSÉ NARDI e de ENILDA MARIA NARDI. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, analista de planejamento, divorciada, nascida em DOURADINA, PR, no dia 14 
de abril de 1986, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ NICOLAU RODRIGUES e de UMBELINA CANEJO 
RODRIGUES. 

LUCAS MARCELO DE SOUZA SIMÃO e PAATH NINIVE DA COSTA BARROS. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, veterinário, solteiro, nascido em ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, 
SP, no dia 23 de outubro de 1993, residente e domiciliado no Rancho Oásis, s/n, Tanquinho 
Velho, JAGUARIÚNA, SP, filho de PEDRO JOSÉ SIMÃO e de FÁTIMA APARECIDA DE 
SOUZA. Ela, de nacionalidade Brasileira, veterinária, solteira, nascida em CHAPADA DOS 
GUIMARÃES, MT, no dia 24 de dezembro de 1991, residente e domiciliada no Rancho 
Oásis, s/n, Tanquinho Velho, JAGUARIÚNA, SP, filha de TEÓFILO MARCIO DE ARRUDA 
BARROS e de NUBIA LENIS DA COSTA. 

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

JAGUARIÚNA, 19 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:

Jaguariúna, 16 de março de 2020.

Ilmos. Srs.
Condôminos do CONDOMÍNIO FAZENDA DUAS MARIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Servimo-nos da presente para convocar V. Sas. para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 28 de março de 
2020 (Sábado), na sede administrativa do Condomínio, às 08:30 hs  em 
primeira convocação ou às 09:00 hs em segunda convocação, no mesmo 
dia e local, com quaisquer número de presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1.  Aprovação das contas do ano 2019;
OBSERVAÇÕES:
a. Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas obrigações 
condominiais não poderão votar nas deliberações da Assembléia;
b. É licito aos senhores Condôminos se fazerem representar na Assembléia 
ora convocada por procuradores, munidos com procurações específicas 
e documento de identificação. As procurações poderão ser públicas ou 
particulares, entretanto em ambos os casos as procurações deverão ser 
apresentadas na via original e devidamente assinadas e em caso de cópia 
as mesmas deverão ser autenticadas;
c. As ausências dos senhores Condôminos não os desobrigam de aceitarem 
como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados 
em Assembléia.

Cordialmente

Marcos Lima Vaz
Síndico

EDITAL
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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 001/2020 
EDITAL COMPLETO 

 
A Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes no uso de suas atribuições legais e em consonância com a 
legislação Federal, Estadual e Municipal em vigor, faz saber que será realizado no período de 01 a 30 de abril de 
2020, mais um processo de recrutamento e seleção de jovens aprendizes. Para atendimento desse objetivo, fica 
estabelecido o procedimento abaixo, que regulará o processo ora instaurado:  
 
 
1. DO CANDIDATO AO PROGRAMA CONTRUINDO UM FUTURO 
1.1. Condições para inscrição: 
a) Residir em Jaguariúna; 
b) Estar cursando o Ensino Médio ou o último ano do Ensino Fundamental II no ano de 2020, da rede pública ou 
privada do município de Jaguariúna; 
c) Maior de 14 e menor de 18 anos, a completar até o início do treinamento; 
1.2. As vagas são abertas indistintamente para jovens do sexo masculino ou feminino; 
1.3. O candidato selecionado será submetido a um ciclo básico intensivo de capacitação pré-profissional, 
exclusivamente, no período da tarde em contra turno ao período escolar.  
 
2. DA INSCRIÇÃO 
2.1. As inscrições serão realizadas de 01 a 30 de abril de 2020, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, na AJJA 
– Rua Rio Grande do Sul nº 488, Jardim Sônia, em Jaguariúna/SP; 
2.2. O formulário de inscrição e o questionário socioeconômico disponibilizados pela Secretaria da AJJA, deverão ser 
preenchidos pelo candidato, com a ajuda dos pais e/ou responsáveis; 
2.3. Preenchidos o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico, o candidato acompanhado do pai ou 
responsável e munido dos originais e das cópias da documentação requerida - Carteira de Identidade, CPF, Certidão 
de Nascimento, Comprovante de Endereço, Cartão Cidadão, Declaração Escolar, Carteira de Trabalho – além de 2 
fotos ¾, receberá o número de protocolo correspondente a efetivação da sua inscrição; 
Documentação do Responsável: Cópias de Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Renda. 
2.4. A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo interessado, não se aceitando inscrição por procuração ou por via 
postal; 
2.5. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá responder todas as questões do Caderno Perfil Socioeconômico e 
preencher o Cartão Definitivo de Respostas disponibilizado pela AJJA. 
 
3. DO CADERNO PERFIL SÓCIO ECONÔMICO 
3.1. Do Caderno Perfil Socioeconômico, constarão questões de múltipla escolha que versarão sobre as condições 
socioeconômicas da família do candidato; 
3.2. Do Caderno Perfil Socioeconômico e do Comprovante de Inscrição do candidato, constarão o Nome e o Número 
de Inscrição do candidato, enquanto do Cartão Definitivo de Respostas constará, apenas, o Número de Inscrição. 
 
4. DO JULGAMENTO 
4.1. Cada uma das questões do Caderno Perfil Socioeconômico respondida, estará sujeita a uma pontuação que 
prioriza a inclusão social e serve de base para a seleção dos recrutados; 
4.2. Não será permitida vista do Caderno Perfil Socioeconômico. 
 
5. DA CONVOCAÇÃO 
5.1. Os candidatos serão convocados em ordem decrescente da pontuação final obtida; 
5.2. A AJJA publicará, através da imprensa local, a lista dos selecionados em primeira chamada; 
5.3. No caso de igualdade de pontos, terá preferência o candidato que tiver mais idade. 
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6. DA CONVOCAÇÃO PARA CICLO BÁSICO INTENSIVO 
6.1. A classificação assegurará apenas a expectativa de direito à convocação, ficando a concretização desse ato 
condicionada à observância das disposições legais, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade deste 
processo de recrutamento; 
6.2. Será observada a ordem de classificação final para o ciclo básico intensivo, que será ministrado pela Associação e 
seus parceiros, obedecendo ao limite de vagas existentes e as que forem criadas posteriormente, durante o prazo de 
validade deste processo; 
6.3. A convocação será feita através da imprensa local e de correspondência oficial destinada ao interessado, 
determinando horário, dia e local para a apresentação do candidato; 
6.4. É facultativo à AJJA exigir dos candidatos no ato da convocação, além da documentação prevista em 
Edital, a apresentação de outros documentos que comprovem a condição do candidato; 
6.5. O processo terá validade de 06 (seis) meses da data de homologação de seus resultados, podendo ser prorrogado a 
critério da Associação, por igual período; 
6.6. O candidato deverá manter, durante o prazo de validade do processo, o seu endereço e telefone atualizado para 
eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação, caso não seja possível convocá-lo por falta dessa 
atualização. 
 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do 
processo de recrutamento, reiteradas por Edital; 
7.2. Cabe exclusivamente à AJJA o direito de aproveitar os candidatos em número que julgar conveniente e de acordo 
com o interesse público, não estando obrigada ao provimento de vagas para todos os classificados; 
7.3. Será excluído do processo de recrutamento e seleção por ato da AJJA, sem prejuízo das medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal, o candidato que: 
a) Fizer, em qualquer documentação, declaração falsa ou inexata; 
b) Agir com incorreção, violência ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada das inscrições e 
demais atividades, ou que, por quaisquer razões, tentar tumultuá-la; 
c) For responsável por falsa identidade pessoal; 
d) Não devolver integralmente o material recebido, exceto o comprovante de inscrição; 
e) Deixar de atender a convocação no prazo estabelecido ou qualquer outra orientação da AJJA; 
7.4. A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, mesmo que verificadas 
posteriormente, implicará em nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, 
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal; 
7.5. Todas as publicações e comunicações relativas ao presente processo serão feitas através dos meios de 
comunicação disponíveis no Município; 
7.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e Conselhos da AJJA. 
 

Jaguariúna, 11 de março de 2020. 
 

José Luciano de Souza 
Presidente 

EDITAL


