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Jaguariúna implanta barreiras sanitárias 
nas principais entradas da cidade

Em quarentena, comercialização 
do Ceaflor despenca 90%

Medida provisória define ações 
para reduzir desemprego 
durante pandemia do 
coronavírus

Medidas de 
combate ao 
coronavírus

A Prefeitura de Jaguariúna 
implanta barreiras sanitárias 
nas principais entradas da ci-
dade por conta da pandemia de 
coronavírus. Posicionadas em 

diferentes pontos, as equipes da 
Polícia Municipal param os mo-
toristas que chegam ao municí-
pio para aferir a temperatura.

Os motoristas passam por 

uma triagem para saber se es-
tão com os sintomas do coro-
navírus. Em caso de febre alta 
a pessoa é orientada a procurar 
um médico.                    Página 3

Policial municipal faz aferição de temperatura em motoristas

IVAIR OLIVEIRA

Com o propósito de proteger a população 
do coronavírus Covid-19, administrações 
municipais realizam lavagem, desinfecção e 
pulverização nos pontos de maior movimento 
de cada município. Confira as iniciativas de 
Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Holambra e 
Santo Antônio de Posse.

Página 6

As medidas restritivas para 
conter o avanço do novo co-
ronavírus também provocam 
impacto no mercado de flores. 
Acompanhando as medidas, o 
Ceaflor, mercado de flores em 
Jaguariúna, tem sua comer-

cialização afetada em ao me-
nos 90%. “Os 10% são casos 
específicos que trabalham na 
internet e mesmo assim o mo-
vimento de venda é pequeno”, 
diz presidente, Antônio Carlos 
Rodrigues.                      Página 4

A promotora de justiça de Ja-
guariúna, Flavia Travaglini Zulian, 
enviou à Prefeitura Municipal na 
tarde desta sexta-feira,  27, ofício 

com inúmeras determinações para 
que seja cumprida rigorosamen-
te a quarentena estabelecida pelo 
Governo do Estadual, que impôs o 

fechamento do comércio em todo 
o estado de São Paulo, em razão 
do enfrentamento da pandemia 
do coronavírus Covid-19. Em sua 

manifestação, o Ministério Público 
reforça à Prefeitura a necessidade 
de de fiscalização para que o co-
mércio local mantenha suas portas 

fechadas ao atendimento público 
presencial, com exceção dos esta-
belecimentos caracterizados como 
serviços essenciais.            Página 3

Ministério Público 
determina que 
prefeitura fiscalize 
fechamento do 
comércio local
O ofício destaca ainda o não 
atendimento da recomendação 
pode ensejar o ajuizamento de 
ação civil pública

Comerciante de serviço não essencial deve manter as portas fechadas

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Jaguariúna antecipa o 
pagamento dos servidores municipais

A Prefeitura de Jaguariúna antecipou o pagamento dos servidores públicos mu-
nicipais nesta sexta-feira, 27, que deveria ser feito até o quinto dia útil de abril. 
“Eu sei o quanto significa essa injeção para o comércio local, o quanto significa a 
entrada do dinheiro agora no final do mês. Mesmo com o decreto de quarentena, 
as pessoas que fazer suas compras nos mercados e supermercados, portanto, fize-
mos essa injeção”, diz o Prefeito Gustavo Reis.

Página 7
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Quem tem filhos sabe que o 
confinamento pode ser ainda mais 
difícil para as crianças do que com 
os adultos. Acostumados a gastar 
energia em passeios no parque, na 
escola ou mesmo nos brinquedos do 
condomínio, os pequenos ficam es-
tressados depois de longos períodos 
sem sair de casa. Nem por isso o res-
guardo contra o coronavírus precisa 
ser um martírio. Para especialistas, 
a quarentena pode ser uma oportu-
nidade para pais e filhos realizarem 
mais atividades juntos.

É um momento a família fica 
muito próxima e pode aproveitar 
para fortalecer vínculos. Na inter-
net, muita inspiração de brincadei-

ras, atividades e desafios para pais 
e filhos fazerem juntos. Também 
é possível aproveitar dos jogos da 
internet, mas é preciso ter cuidado 
com a exposição à tela.

O equilíbrio entre lazer e roti-
na ser preservado. Manter horários 
para dormir, acordar e estudar ajuda 
a tranquilizar as crianças, além de 
manter a convivência organizada, 
pois, para muitos pais, tornou-se 
também escritório nessas semanas. 

Para os jovens adolescentes é um 
pouco mais fácil, pois adoram sé-
ries e músicas, o que ocupa bastante 
tempo. Alguns ainda curtem ler, se 
exercitar, cozinhar, limpar o quarto 
ou qualquer atividade neste sentido.

Os adultos sofrem algumas 
pressões midiáticas do tipo: ‘oti-
mize seu tempo’, ‘limpe o ar-
mário’, ‘faça isso, faça aquilo’. 
No entanto, ninguém é obrigado 
a nada. Está tudo bem não fazer 
nada. 

Dormir é tão gostoso, né? E que 
tal uma skincare? Não fazer nada 
também é fazer alguma coisa.

E além de tudo, que aprenda-
mos a curtir nossa própria com-
panhia, curtir e apreciar a com-
panhia dos familiares e fazer essa 
situação ficar mais leve. Quaren-
tena não é férias, é para ficar em 
casa e qualquer atividade em casa 
deve ser prazerosa.

EDITORIAL
No ritmo da quarentena
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O impacto que o coronavírus está 
trazendo para a economia mundial é 
do conhecimento de todos. A recessão 
econômica mundial não é uma pers-
pectiva. É uma realidade. Mas o empre-
sário, seja pequeno, médio ou grande, 
não quer saber dos números macroeco-
nômicos e sim da realidade de sua em-
presa, dos seus números.

A esmagadora maioria das empre-
sas não suporta uma perda de 30% de 
vendas. É prejuízo certo. E com exce-
ção daquelas que comercializam gêne-
ros alimentícios e de higiene e limpeza, 
as demais já estão sendo duramente 
afetadas. Algumas, como lojas de sho-
pping, restaurantes, bares, pontos turís-
ticos, simplesmente serão temporaria-
mente fechadas, ou seja, zero de receita 
no período.

Identificamos, nesse cenário, dois 
problemas sérios:

1 – Custos Fixos: são aqueles cus-
tos, que, independentemente de a em-
presa ter receita ou não, ele existe. 
Exemplos: folha de pagamento, encar-
gos, aluguel, energia, telefone, honorá-
rios contábeis, entre inúmeros outros. 
Nesse caso não existe uma alternativa 
que não seja a negociação. Não reco-
mendamos que o empresário queime as 
suas reservas. Negocie, protele.

2 – Pagamentos de fornecedores e 
financiamentos: é provável que a em-
presa tenha dificuldades em receber 
dos seus clientes, além de deixar de re-
alizar a venda à vista, e, portanto, terá 
dificuldade para pagar os seus credo-
res. Mais uma vez, a saída é a negocia-
ção e a preservação das reservas, afinal, 
sempre pode piorar.

Todos estão no mesmo barco. A tur-
bulência é igual para todos e a perda 
é certa. Resta manter a calma e ser ra-
cional. Estima-se que esse grande pro-
blema dure de 30 a 60 dias. Ele pode 
demorar, mas vai acabar. E quando 
acabar, é hora de o empresário rever os 
seus conceitos, identificar os seus pon-
tos fracos e definir uma estratégia ven-
cedora, mas com os pés no chão. Dessa 
forma, ele vai se recuperar de maneira 
mais rápida e eficiente.

*Milton Rui Jaworski é formado 
em Administração de Empresas pela 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) e há mais de 30 anos fundou 
a Jaworski Consultoria Empresaria

Coronavírus 
x Empresas

Tomaz de Aquino Pires*

Os pais davam o exemplo aos filhos na 
frequência assídua à Igreja. Não perdiam a 
Missa aos domingos e dias santos de guar-
da. Levavam os filhos consigo. Padre Go-
mes, em seu sermão dominical repetia Pa-
dre Vieira para eles. E insistia: “Palavra sem 
exemplo é tiro sem bala!”. Os fiéis prepara-
vam-se para as grandes festas religiosas com 
novenas, presença de grandes oradores sa-
cros, Irmãs Religiosas. Havia conferências, 
muitas procissões, confissões e comunhões 
gerais para cada segmento da população 
religiosa. O sacerdote, ungido de Deus, no 
Sacramento da Penitência era o psicólogo 
das famílias e o orientador dos pais e dos fi-
lhos, apontando para a LUZ DE CRISTO... 
O mundo aproximava-se mais de Deus. A 
semana Santa era caracterizada pelo aroma 
do incenso nos turíbulos. O perfume que 
exalava dele sobre as brasas ardentes enchia 
toda a Igreja. As brasas eram buscadas em 
casa de D. Lavínia Mantovani, tiradas pe-
los adultos do fogão a lenha. As procissões 
eram muito concorridas. Os fiéis do centro 
não faltavam às solenidades assim como os 
moradores das fazendas e sítios. Não havia 
transporte público. Os moradores da zona 

rural, que era três vezes maior que a zona 
urbana, vinham com suas charretes e ca-
briolés. Raríssimos fazendeiros vinham com 
automóveis, geralmente importados. Alguns 
sitiantes possuíam caminhões que levavam 
frutas ao mercado, cediam gentilmente suas 
carrocerias para transportar os amigos, co-
lonos e meeiros para os eventos religiosos. 
Toda a população católica do lugar partici-
pava dos ritos e das procissões. Nestas nunca 
faltou a presença da Banda Musical regida 
pelo Maestro Paulo de Moraes Penteado que 
preparava o repertório sacro específico. A 
Cruz e as lanternas iluminadas a vela abriam 
a procissão e eram trazidas pelos Irmãos do 
SS. Sacramento em suas opas de cetim grená 
(cor da flor de primavera). Quinzinho Pires, 
elegantemente trajado com terno e gravata, 
organizava todas as procissões e colocava a 
cadeira para a Verônica cantar na Sexta-Fei-
ra Santa. Gim Ferrari cuidava do som na Sa-
cristia. Alfredo Chiavegato, nas providências 
em auxílio ao pároco. Nesta noite, a procissão 
era formada por quatro filas indianas. Ha-
via muito povo participante. Durante toda a 
Quaresma, as imagens dos santos das Igrejas 
ficavam cobertos com manto de cetim roxo. 

Em todas as sextas-feiras, fazia-se abstinên-
cia de carne, e os padres acompanhados pelos 
coroinhas realizavam piedosos exercícios da 
Via-Sacra com as Igrejas lotadas pelos fiéis. 
Na Semana da Paixão que precedia a Semana 
Santa, às 21 horas, na torre, tocava-se o sino 
da penitência para que os católicos, em suas 
casas, orassem com a família pela conversão 
dos pecadores. Após o Domingo de Ramos 
que abria a Semana Santa, todos os santos do 
altar-mor eram cobertos por mantos de cetim 
branco. No Sábado Santo, a cerimônia da Vi-
gília Pascal iniciava-se às 23 horas, terminada 
a mesma, Maria do Hugo e da D. Paschoalina 
descobria os santos. Acontecia a grande Pro-
cissão da Ressurreição pelas ruas da cidade, 
com a imagem de Jesus Ressuscitado e de N. 
S. das Dores, agora vestida com manto bran-
co. Havia o sermão da ressurreição. Encerra-
va-se toda a cerimônia na volta para a Igreja 
com a Exposição do SS. Sacramento, canto 
do Tão Sublime Sacramento “Tantum Ergo” 
e bênção de Jesus na Eucaristia. O abraço de 
Páscoa acontecia com todos perto das 2 da 
madrugada, quando voltávamos para casa.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Semanas Santas de outrora - II

João Rodrigues*

A arma letal chegou ao Brasil nes-
te mês de março. Sim, estou falando do 
coronavírus Covid-19 que fez o mundo 
inteiro parar. No Brasil não foi diferen-
te e a nossa bonita cidade também vem 
sofrendo e muito com essa pandemia. 
Salvar vidas é fundamental e assim tem 
sido repetido por nossos Governantes, 
seja na esfera Federal, Estadual ou Mu-
nicipal. Porém vão se passando os dias, 
receita das vendas caindo, caindo, cus-
tos aumentando, aumentando, chegando 
as contas e o que fazer? Neste momento 
de stress é que um líder e bom admi-
nistrador deve ter calma e serenidade e 
replicar isso a seus comandados, bem 
como a seus stake holders (parceiros, 
clientes, fornecedores). Crises surgem 
para serem enfrentadas e vencidas como 
muitas outras já foram, mas esta é dife-
rente meu caro? Sim, ela tem paralisa-
do o mundo e alguns países tem visto 
a luz no fim do túnel. Outros como o 
Brasil devem enfrentar ainda seu agra-
vamento, porém com criatividade, ino-
vação e muita calma você irá vencer e 

sair fortalecido, não tenho dúvida algu-
ma. Calma não quer dizer ficar ocioso 
em casa ou na empresa, calma é tomar 
ações com a razão sem a emoção ou má 
influência das inúmeras mensagens que 
vê na TV, Jornal, Rede Social e no ca-
nal mais vil deles no Whatsapp (fakes, 
vídeos, conspirações, etc) que chega a 
cada segundo. Você neste momento já 
tem a informação, a situação é séria, 
já recebeu informações de prevenção e 
de cuidados de higiene que deve ter, já 
comprou seus produtos de limpeza e de 
higienização, abasteceu sua dispensa,  
verificou que não se planejou suficien-
temente para este momento de crise, 
concorda? Então agora é hora de fazer 
o que talvez você postergou por muito 
tempo como:

- Curso online
- Palestras com especialistas
- Ler o Livro que sempre desejou
- Melhorar as rotinas do seu negócio
- Criar estratégias para quando esta 

crise passar
- Fazer o Planejamento Financeiro

- Conversar com a Família e ter aque-
le precioso tempo com os filhos

- Vender aquele produto que você de-
tectou vendo as necessidades das pes-
soas

- Ligar para o Cliente e se colocar à 
disposição

- Fazer o BEM sendo solidário as 
pessoas que mais precisam

- Divulgar sua marca e informar o 
que seu negócio ajuda

- Inovar seu método de atendimento
- Benchmarking dos concorrentes

Neste momento de isolamento social 
(ficar em casa), não podemos nos pre-
cipitar e tomar decisões sem aguardar a 
posição do Governo e dos parceiros co-
merciais, por isto tenha calma, respire 
que juntos vamos vencer o coronavírus 
Covid-19.

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

Calma

Por Milton Rui 
Jaworski*
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A promotora de justi-
ça de Jaguariúna, Flavia 
Travaglini Zulian, enviou 
à Prefeitura Municipal na 
tarde desta sexta-feira, 
27, ofício com inúmeras 
determinações para que 
seja cumprida rigorosa-
mente a quarentena es-
tabelecida pelo Governo 
do Estadual, que impôs o 
fechamento do comércio 
em todo o estado de São 
Paulo, em razão do en-
frentamento da pandemia 
do coronavírus Covid-19. 
Em sua manifestação, o 
Ministério Público re-
força à Prefeitura a ne-
cessidade de fiscalização 
para que o comércio local 

mantenha suas portas fe-
chadas ao atendimento 
público presencial, com 
exceção dos estabeleci-
mentos caracterizados 
como serviços essenciais. 

Com o objetivo de res-
tringir, ao máximo, a pro-
pagação do Covid-19, de 
forma excepcional e com 
o interesse de resguardar 
o interesse da coletivida-
de, adote (Prefeitura) to-
das as providências legais 
cabíveis para garantir a 
manutenção da suspensão 
do atendimento presen-
cial ao público em esta-
belecimentos comerciais 
e prestadores de serviços, 
especialmente em: a) co-

Ministério Público determina que prefeitura 
fiscalize fechamento do comércio local 

Enfrentamento ao Coronavírus

Ofício com inúmeras 
determinações para que a 
quarentena seja cumprida 
rigorosamente foi enviado para 
a Prefeitura de Jaguariúna 

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secretaria 
de Saúde, realiza processo 
seletivo para contratação 
de Técnico de Enferma-

gem, Médico Clínico, Mo-
torista de Ambulância, En-
fermeiro e Enfermeiro para 
Serviço Móvel de Urgên-
cia. O objetivo é reforçar 

o sistema público munici-
pal de Saúde no combate a 
pandemia do Covid-19.

A inscrição para o pro-
cesso seletivo é gratuita. 

Os interessados devem 
enviar o currículo e todos 
documentos necessários, 
que podem ser conferidos 
no site oficial da prefeitura, 

para o email chamamen-
tocovid19@jaguariuna.sp.
gov.br.

No assunto do email o 
candidato a uma das vagas 

deve especificar o cargo 
de seu interesse. O perío-
do de recebimento é até às 
23h59 do dia 30 de março 
de 2020. 

Prefeitura de Jaguariúna está com inscrições abertas para dois processos seletivos

DAE

A Prefeitura de Jagua-
riúna realiza processo se-
letivo para a contratação 
de 26 funcionários para 
atuar no Departamento 
de Água e Esgoto (DAE), 
pela Secretaria de Meio 
Ambiente. O objetivo é 
reforçar as equipes do de-
partamento para garantir 
o abastecimento de água 
na cidade neste momento 
em que há aumento da de-
manda, com mais pessoas 
dentro da casa por conta 
pandemia do coronavírus.

As inscrições podem 
ser feitas até as 23h59 da 
quarta-feira, 1º de abril. 

As vagas são para os se-
guintes profissionais: 
agente de manutenção (6 
vagas), agente operacio-
nal (4), operador de bom-
bas (2), operador de ETA 
(7) e operador de ETE 
(7). As contratações va-
lem por prazo determina-
do de seis meses, poden-
do ser prorrogadas por 
até 12 meses, caso haja a 
necessidade.

“O investimento no 
saneamento básico é ne-
cessário pelo fato de a 
população estar mais 
tempo em casa e estar 
demandando mais a água 

para fazer a higieniza-
ção necessária, com as 
restrições de mobilidade 
impostas pela quarente-
na devido à covid-19”, 
afirma o prefeito Gusta-
vo Reis. “Também há a 
necessidade de repor os 
servidores que estão em 
férias ou que têm mais 
de 60 anos, ou gestantes 
e portadores de doenças 
graves, que foram dispen-
sados do serviço e ou co-
locadas em licença-prê-
mio e trabalho em casa”, 
explica a vice-prefeita e 
secretária de Meio Am-
biente, Rita Bergamasco.

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Jagua-
riúna realiza desde esta 
sexta-feira, 27, barreiras 
sanitárias nas principais 
entradas da cidade por 
conta da pandemia de co-
ronavírus. Posicionadas 
em diferentes pontos, as 
equipes da Polícia Muni-
cipal param os motoristas 
que chegam ao município 

para aferir a temperatura.
No início da manhã a 

ação aconteceu em frente 
ao Cemitério Municipal. 
Ao todo, 60 veículos fo-
ram parados pela equipe. 
Os policiais municipais 
usaram termômetros para 
medir a temperatura dos 
motoristas. Nenhum es-
tava com febre.

O objetivo da ação é 
prevenir e orientar as pes-
soas sobre a pandemia do 
Covid-19. Por isso é feita 
uma triagem dos moto-
ristas para saber se eles 
estão com sintomas de 
coronavírus. Em caso 
de febre alta, a pessoa é 
orientada a procurar um 
médico.

Barreiras sanitárias medem 
a temperatura dos motoristas 
que entram em Jaguariúna

Comerciante de serviço não essencial deve manter as portas fechadas

mércio varejista e presta-
dores de serviço em ge-
ral; b) bar; c) restaurante; 
d) academia e centro de 
ginástica; e) ambulante; e 
f) banca de jornal no âm-
bito do Município de Ja-

guariúna até o dia 07 de 
abril (prazo da previsão 
da quarentena no Estado 
de São Paulo).

Ainda no ofício en-
viado à Prefeitura na 
tarde desta sexta-feira, 

a promotora de justiça, 
Flávia, expressou que a 
Prefeitura de Jaguariúna 
deve, além de realizar a 
comunicação formal à 
Associação Comercial e 
Industrial (ACI) de Ja-

guariúna, conferir ampla 
publicidade à presente 
recomendação, com sua 
divulgação nos órgãos de 
publicação dos atos do 
Poder Público Municipal 
e, do seu conteúdo, no seu 
próprio site, além de en-
caminhar documentação, 
no prazo de cinco dias do 
recebimento desta, que 
comprove as providências 
adotadas, bem como rela-
tório detalhado, no prazo 
de quinze dias, do exer-
cício do poder de polícia 
administrativa em relação 
a eventuais violadores das 
restrições fixadas.

 O ofício do Ministério 
Público destaca ainda que 
o não atendimento da pre-
sente recomendação pode 
ensejar o ajuizamento de 
ação civil pública pelo 
Ministério Público para 
que o Poder Judiciário 
obrigue a Municipalidade 
a promover todas as medi-
das necessárias e os par-
ticulares a cumprirem as 
restrições recomendadas. 

DIVULGAÇÃO
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Paula Partyka com 
informações do Jornal 
da EPTV 2ª Edição - 
Campinas/Piracicaba

As medidas restritivas 
para conter o avanço do 
novo coronavírus provo-
caram impacto também 
no mercado de flores. Em 
Holambra, os produtores 
já registraram queda de 
70% nas vendas e estimam 
prejuízo de R$50 milhões.

“A situação é dramáti-
ca. As vendas de flores e 
plantas ornamentais caí-
ram 70% na semana pas-
sada nos supermercados 
e floriculturas de todo o 
País. Não vendemos mais 
do que 30% do fatura-
mento previsto para a se-

Em quarentena, comercialização
do Ceaflor despenca 90%

Enfrentamento ao Coronavírus

Os 10% não 
afetados 
são casos 
específicos que 
trabalham com 
venda on-line

A volta das atividades do Ceaflor está prevista para o dia 08 de abril

mana”, conta o presiden-
te do Instituto Brasileiro 
de Floricultura (Ibraflor), 

Kees Schoenmaker.
Acompanhando as me-

didas do Governo, o Cea-

flor, mercado de flores em 
Jaguariúna, também tem 
sua comercialização afe-

tada em ao menos 90%. 
“Os 10% são casos espe-
cíficos que trabalham na 
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Prefeito de Holambra e produtores 
discutem saídas para setor de flores 
com lideranças do Estado

O prefeito Fernando 
Fiori de Godoy e repre-
sentantes do setor pro-
dutivo de Holambra se 
reuniram, por videocon-
ferência, com o deputado 
federal Arnaldo Jardim e 
com o secretário estadual 
de Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi. 
Na pauta, a crise comer-
cial do mercado de flores 
gerada pela pandemia do 
novo coronavírus.

O objetivo da confe-
rência, que contou ainda 
com a presença do se-
cretário executivo para 
Abastecimento da Prefei-
tura de São Paulo, Carlos 
Fernandes, do professor 
Marcos Fava Neves e 
de Alberto Amorim, foi 
encontrar alternativas 
viáveis para reativar o 
setor e evitar demissões 
e eventual quebra de em-
presas da cidade.

O setor de flores en-
frenta grande queda nas 
vendas devido a can-
celamentos de festas e 
eventos, fechamentos de 
comércios e trânsito dos 
produtos e contabiliza 
que, inicialmente, sofreu 
perdas de aproximada-
mente 70%. Se nenhuma 
ação for tomada urgen-
temente, o setor acredita 
que pode ter perdas de 
até 100%, impactando 
negativamente e até in-
viabilizando a produção.

“O momento é de 
prioridade absoluta às 
ameaças à saúde públi-
ca, mas precisamos tra-
tar desta crise a partir 
de todos os seus pontos 
de impacto”, explica 
Dr. Fernando. “O setor 
florista emprega muitas 
pessoas em nossa cida-
de. A economia é muito 
importante também para 

a garantia do bem-estar 
das famílias nessa hora 
de crise”.

Durante a reunião fo-
ram ouvidos relatos dos 
produtores e sugestões 
de Fava Neves referentes 
a medidas de comerciali-
zação em supermercados 
e hipermercados. Carlos 
Fernandes sugeriu medi-
das de comercialização 
em feiras livres e libera-
ção de trânsito de cami-
nhões para este tipo de 
produto.

O deputado Arnaldo 
Jardim, por sua vez, se 
comprometeu, diante do 
quadro do setor de flores 
e plantas ornamentais, a 
buscar com o auxílio dos 
participantes da reunião 
soluções junto à Prefei-
tura de São Paulo e aos 
governos estadual e fe-
deral medidas para miti-
gar os prejuízos ao setor.

internet e mesmo assim 
o movimento de venda é 
pequeno”, diz presiden-
te, Antônio Carlos Rodri-
gues. O setor de acessórios 
também tem vantagem por 
não se tratar de um produ-
to perecível e não contabi-
lizar perdas. 

O setor de paisagismo 
é afetado um pouco me-
nos, pois geralmente são 
plantas de estufas, ou de 
campo, onde o produtor 
consegue driblar a situa-
ção mantendo a produção, 
explica Antônio. “Mas é 
lógico que, por exemplo, a 
flor de corte tem seu tem-
po de ser colhida, se não 
cortar no tempo, não tem 
mais utilidade”.

 “Vamos torcer que 
tudo volte ao normal, que 
essa pandemia consiga 
dar uma cessada e consi-
gamos trabalhar com os 
cuidados necessários”, 
deseja Antônio. “Vamos 
precisar de ajuda do go-
verno na questão de im-
posto, renegociação de 
aluguel e tudo que faz 
parte. É uma engrenagem 
que todo mundo tem que 
fazer sua parte”, finaliza.

Reunião por videoconferência realizada no dia 20 de março

DIVULGAÇÃO
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A Jaguar Plásticos foi 
consultada pelo Prefeito 
de Jaguariúna, Gustavo 
Reis e pelo secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico do município, Val-
dir Oliveira, se haveria a 
possibilidade da doação 
de frascos para o Centro 
Universitário de Jaguari-
úna (UniFaj) que mobili-
zou o curso de Farmácia 
para aumentar a escala 
de produção do álcool em 
gel neste período de en-
frentamento ao coronaví-
rus. Prontamente, o CEO 
e proprietário Vaner Vi-
tor Versori, fez a doação 
de 500 frascos de 500ml, 
para o que ele chama de 
primeira fase da ação.

Os frascos, de acor-
do com o prefeito, foram 
distribuídos para todos os 
postos de saúde, para a 
Unidade de Pronto Aten-

dimento (UPA) e também 
para o Hospital Municipal 
Walter Ferrari. “Para os 
funcionários estarem sem-
pre higienizados com álco-
ol em gel, para poder aten-
der e fazer um trabalho de 
herói que estão fazendo 
em nossa cidade”, diz.

Para o secretário Val-
dir, essa é uma ação que 
mostra a união da inicia-
tiva privada com a inicia-
tiva pública em prol do 
atendimento dos servido-
res. “Muito obrigado a to-
dos e aos empresários de 
Jaguariúna”, agradece.

O proprietário da Ja-
guar, Vaner, considera 
muito importante que to-
dos possam contribuir no 
combate da disseminação 
do coronavírus. “Uma das 
formas que temos é forne-
cer produtos que de algu-
ma forma possam ajudar”.

A Jaguar é engajada 
em ações sociais como 
essa, afirma o proprietá-

rio. “Em São Carlos há 
uma unidade recicladora 
de plásticos, onde traba-
lhamos junto com a Pre-
feitura em projetos onde 
se utiliza plástico de pós-
-consumo para transfor-
mar em produtos de utili-
dade que são distribuídos 
em escolas”.

Quarentena
Seguindo as recomen-

dações do Ministério da 
Saúde, todo o comércio 
de Jaguariúna e várias 
cidades do País estão fe-
chados, em estado de qua-
rentena. A Jaguar Plásti-
cos é uma empresa e está 
classificada como serviço 
essencial. 

Embora a empresa este-
ja funcionando, alguns se-
tores também estão sendo 
afetados, como por exem-
plo, a produção de produ-
tos de utilidade doméstica. 
“A parte da fábrica que 
produz esses utensílios 

Jaguar Plásticos doa 500 frascos em ação 
contra o coronavírus

Enfrentamento ao Coronavírus

A UniFaj produziu álcool em gel e a Jaguar 
Plásticos contribuiu com os fracos que foram 
doados para a saúde pública de Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

estão em férias coletivas”, 
afirma Vaner. Os colabo-
radores com mais de 60 
anos, grávidas e que pos-
suem alguma doença do 
grupo de risco também en-
traram em férias.

Enquanto isso, a pro-
dução da linha de alimen-

tos, higiene e limpeza, es-
ses estão a todo vapor. A 
empresa também trabalha 
com a produção de emba-
lagens para fertilizantes e 
adubos, que está em alta.

Vaner ressalta que neste 
momento estão sendo se-
guidas todas as recomen-

dações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Colaboradores são orien-
tados a manter distância, 
lavar bem as mãos e usar 
álcool em gel e os colabo-
radores com serviço de es-
critório estão trabalhando 
em home Office.

Jaguar Plásticos é engajada em ações sociais

Ypê une esforços no auxílio ao 
combate à pandemia do coronavírus

Bosque Jaguaribe é conforto e 
cuidado para quem merece

Para a Ypê, empresa 
nacional de produtos de 
limpeza e higiene, o cui-
dado com a vida de todos 
os brasileiros pede total 
atenção. Diante da reco-
mendação das autoridades 
de saúde para que todos si-
gam as determinações téc-
nicas para a prevenção do 
contágio pelo coronavírus, 
a empresa adotou medidas 
com o intuito de colabo-
rar com colaboradores, 
parceiros e sociedade no 
combate à proliferação do 
Covid-19.

A primeira delas é a fa-
bricação de álcool em gel, 
que demandou uma rápida 
adaptação de suas linhas 
de produção na matriz, em 
Amparo e o apoio de for-
necedores. O álcool em 
gel, de 330g, começou a 
ser destinado gratuitamen-
te aos seus colaboradores 

e entidades de saúde, de 
acordo com as indicações 
de órgãos de saúde públi-
ca. O volume da produção 
ainda está condicionado 
ao recebimento de insu-
mos, como o espessante 
do álcool.

A empresa também re-
aliza doações de sabão em 
barra para comunidades 
carentes, de São Paulo e 
Rio de Janeiro. Em Parai-
sópolis, zona sul de São 
Paulo, a distribuição é de 
21 toneladas de sabão em 
barra, o equivalente a mais 
de 100 mil unidades do 
produto. Na comunidade 
do Complexo do Alemão, 
no Rio de Janeiro, são 
mais de 125 mil unidades 
do produto, aproximada-
mente 25 toneladas de sa-
bão. 

Com essas decisões 
e atenta para adoção das 

medidas necessárias que 
preservem a saúde e o 
bem-estar de seus colabo-
radores e parceiros, a Ypê 
espera estar contribuindo 
no combate ao coronaví-
rus.

Sobre a Ypê
Marca líder em impor-

tantes categorias no seg-
mento de limpeza do Bra-
sil, a Ypê possui uma linha 
completa de produtos para 
auxiliar nos cuidados com 
a roupa, a casa e o corpo. 
Com matriz localizada em 
Amparo, interior de São 
Paulo, conta com mais 
quatro unidades fabris: 
Salto (SP), Simões Fi-
lho (BA), Anápolis (GO) 
e Goiânia (GO). Funda-
da em 1950, a Ypê é uma 
empresa 100% brasileira e 
detém as marcas Atol, As-
solan, Tixan e Perfex.

a vivacidade necessária 
para usufruir de todas as 
propostas e estrutura que 
oferecemos. O objetivo é 
ofertar uma hospedagem 
acolhedora e segura”.

A casa tem capacidade 
para 15 hóspedes em suítes 
coletivas e individuais, em 
regime de longa perma-
nência, day care ou pernoi-
tes. Há vagas.

Coronavírus
Devido ao combate na 

disseminação do novo co-
ranavírus, foram instituí-
dos alguns protocolos in-
ternos entre os hóspedes, 
visto que a população 
idosa é o público mais 
sensível ao Covid-19. Por 
isso, houve a diminuição 

do horário de visita e nú-
mero de visitantes.

Experiência
O proprietário, Neto, é 

formado em Fisioterapia 
há 17 anos. Foi diretor de 
reabilitação em Paulínia, 
coordenador do Ambu-
latório de Fisioterapia de 
Sumaré, servidor público 
em Hortolândia e tem ex-
periência de seis anos de 
prestação de serviços em 
reabilitação em uma gran-
de rede de casa de repouso 
em Campinas. Experiência 
em assistência e gestão.

Endereço
Cândido Bueno, 1551
Jaguariúna - Centro
Saindo sentido Pedreira, 
primeiro retorno.

Ypê une esforços no auxílio ao combate à pandemia do coronavírus
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Quando se chega à ter-
ceira idade, há uma preo-
cupação crescente com os 
cuidados exigidos nessa 
etapa da vida. Pensando 
nisso, a Bosque Jaguaribe 
Hospedagem Geriátrica 
é uma instituição de lon-
ga permanência para ido-
sos acima de 60 anos, que 
presta assistência a todos 
os níveis de complexidade 
e debilidade.

A casa conta com uma 
equipe qualificada e estru-
tura necessária para garan-
tir o melhor atendimento e 
cuidado ao idoso. Adminis-
trado pelo fisioterapeuta, 
Oscar Sales Bueno Neto, 
tem como princípios ofere-
cer além da estrutura, aten-
ção e respeito a todos. 

Um diferencial é que 
Neto e sua equipe multi-
profissional buscam com-
bater a ociosidade dos 
hóspedes, ou seja, há uma 
preocupação integral em 
mantê-los em atividades, 
sejam elas cognitivas ou 
físicas. “Mas, o principal 
diferencial, é o atendimen-
to humanizado, que quer 
dizer uma técnica bem 
aplicada somada ao amor 
sob aquilo que é feito. 
Esse é o nosso lema”, afir-
ma o proprietário.

Não menos importan-
te, a equipe oferece todo 
o suporte e rotina de cui-
dados. “Remédios minis-
trados na hora certa, na 
dosagem correta e com a 
frequência pré-estabele-
cida é fundamental para 
mantê-los saudáveis e com 

Terreno de 3.000 metros com jardim e uma casa ampla e arejada

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura de Pedreira apura morte 
suspeita por novo coronavírus

Saúde confirma primeiro caso de 
coronavírus em Jaguariúna

A Prefeitura de Pedrei-
ra apura uma morte sus-
peita de novo coronavírus. 
A vítima é uma mulher de 
74 anos e estava internada 
no hospital da cidade. Ela 
morreu na madrugada de 
sábado, 21.

Segundo o comunicado 
da prefeitura, a causa do 
óbito da moradora foi por 
insuficiência respiratória. 
Foram colhidas amostras 
da idosa para exames e o 
resultado deve ficar pronto 
entre 5 e 10 dias.

De acordo com a 
Central de Prevenção 
e Tratamento ao Coro-
navírus, há cinco casos 
suspeitos de coronaví-
rus em Pedreira. A ci-
dade não registra casos 
positivos da doença.

A Secretaria municipal 
de Saúde de Jaguariúna 
confirmou o primeiro caso 
de infecção por coronavírus 
(Covid-19) na cidade, na 
quarta-feira, 18. O paciente 
é um homem de 32 anos. 
Ele passa bem e apresenta 
melhora nos sintomas.

O paciente permane-
ce em quarentena em sua 

residência, seguindo to-
das as recomendações 
do protocolo de assistên-
cia domiciliar para casos 
confirmados da doença. 
Segundo a Secretaria de 
Saúde, os familiares do 
paciente também estão 
sendo monitorados.

Outros 29 casos suspei-
tos na cidade estão sob in-

vestigação. Nenhum deles 
está internado. Todos aguar-
dam o resultado do exame 
em casa, em quarentena, 
sob monitoramento.

Desde o dia 18, até esta 
sexta-feira, 27, este foi o 
único caso confirmado 
na cidade. O número de 
suspeitos passou de nove 
para 29.

Holambra confirmou 
na segunda-feira, 23, o re-
gistro do 1º caso do novo 
coronavírus na cidade. 
Segundo o Departamento 
de Saúde, trata-se de uma 
paciente de 26 anos, que 

apresenta bom estado de 
saúde, estável, e encon-
tra-se em isolamento do-
miciliar. A família tam-
bém é monitorada.

“A orientação a to-
dos os moradores segue 

a mesma: permaneça em 
casa, evite aglomerações, 
siga as dicas de higie-
nização. Cuide de você 
e das pessoas ao seu re-
dor”, informa a prefeitu-
ra, em nota.

Holambra confirma 1º caso de coronavírus

Enfrentamento ao Coronavírus

Medidas de combate ao coronavírus
Unidas em proteger a população do coronavírus Covid-19, administrações municipais realizam ação 
lavagem, desinfecção e pulverização nos pontos de maior movimento de cada município

A Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente de 
Pedreira iniciou nesta se-
mana uma operação espe-
cial de lavagem, desinfe-
tando pontos específicos 
da cidade em medida de 
combate ao Covid-19. A 

limpeza vem sendo feita 
com hipoclorito e água, 
mistura eficaz no comba-
te, eliminação e circula-
ção de microorganismos 
como bactérias, fungos e 
vírus que podem causar 
infecções. 

A Prefeitura de Jaguari-
úna começou na quinta-fei-
ra, 26, a fazer a pulveriza-
ção sanitária nos pontos de 

maior movimento durante 
a quarentena. O serviço 
de pulverização com amô-
nia quaternária é realizado 

nas ruas das áreas públicas 
e comércios que permane-
cem abertos, como os mer-
cados e supermercados.

A Prefeitura de Ho-
lambra deu início nesta 
semana, à desinfecção 
de espaços públicos, de 
lazer e de grande circu-
lação de pessoas, bem 
como de áreas externas 
de unidades de saúde 
da cidade. O trabalho 
está sendo realizado por 

servidores com amplo 
apoio de empresários e 
comerciantes voluntá-
rios, bem como de bom-
beiros civis voluntários 
do município.

Após reunião com o 
prefeito Fernando Fiori 
de Godoy, o grupo esta-
beleceu uma base opera-

cional provisória no bair-
ro Morada das Flores, ao 
lado da sede da Polícia 
Municipal, para organi-
zar as ações. A pulveri-
zação é feita com solu-
ção química de grande 
eficácia contra bactérias, 
fungos e vírus à base de 
amônia quaternária.

Limpeza de locais públicos em Pedreira

Prefeitura de Jaguariúna realiza pulverização 

Desinfecção de espaços públicos e de convívio

O Prefeito de Artur No-
gueira, Ivan Vicensotti, 
após reunião com os pro-
dutores rurais do municí-
pio, anunciou a ampliação 
do plano de desinfectação 
de ambientes. Desde o iní-

cio da semana as equipes 
de Vigilância em Saúde e 
Defesa Civil do município 
percorreram por diversos 
pontos de possível aglo-
meração de pessoas para 
realizar a pulverização de 

uma substância à base clo-
ro, que segundo especialis-
tas, ajudam a combater a 
propagação e proliferação 
do novo coronavírus Co-
vid-19.

Prefeitura de Artur Nogueira 
amplica plano de desinfecção
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A partir de segunda-
-feira, 30, o agendamento 
de consultas de especia-
lidades médicas e de exa-
mes passa a ser realizado 
exclusivamente nas três 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS’s) do município: 
Imigrantes, Fundão e San-
ta Margarida. O objetivo 
é evitar aglomerações na 
Policlínica Municipal, mi-
nimizando o risco de con-
taminação pelo novo coro-
navírus.

“O atendimento segue 
no local e também em 
unidades externas. O que 
muda é o agendamento”, 
explica o diretor da pasta, 
Valmir Marcelo Iglecias. 
“O que queremos é redu-

zir o número de pessoas 
circulando na Policlínica 
Municipal, onde, até en-
tão, estes agendamentos 
eram centralizados”.

A Policlínica, que aten-
de urgências e emergên-
cias, atua de acordo com 
protocolo internacional de 
classificação de risco, o 
Manchester, que define, de 
acordo com a gravidade, 
a ordem de atendimento. 
Para evitar risco de contá-
gio, pacientes com consul-
tas e exames no local de-
vem acessar o prédio pela 
lateral.

O acesso principal à 
unidade está dedicado a 
casos de pronto-atendi-
mento, organizado para 

O Departamento de 
Água e Esgoto (DAE) 
de Jaguariúna orienta a 
população sobre o uso 
consciente da água para 

evitar o desabastecimen-
to, sobretudo no período 
que durarem as regras do 
isolamento social e res-
trição de mobilidade com 

o objetivo de conter o 
avanço da contaminação 
pelo coronavírus. O DAE 
deve, em primeiro mo-
mento, orientar as pes-

soas que forem flagradas 
utilizando indevidamente 
água potável – como, por 
exemplo, lavando calça-
das e veículos com água 

corrente.
Caso haja reincidên-

cia, o departamento apli-
ca multa aos infratores, 
de acordo com a Lei Mu-

nicipal nº 2250, de 2014. 
O objetivo é evitar o des-
perdício para que não 
falte água em nenhuma 
região da cidade.

O prefeito Fernando 
Fiori de Godoy assinou 
nesta segunda-feira, 23, 
decreto que proíbe o corte 
no fornecimento de ener-
gia elétrica no município 
por 60 dias, mesmo que 
haja falta de pagamento. 
A medida faz parte de um 
pacote de ações que estão 
sendo promovidas pela ad-
ministração para prevenir 
a disseminação do novo 
coronavírus e minimizar 
os efeitos sanitários e eco-
nômicos da pandemia.

“Essa situação que 
estamos enfrentando 
vem causando impactos 
no dia-a-dia em todo o 
País, não apenas na saú-
de, mas também no bol-
so das famílias”, explica 
o prefeito. “Precisamos 
garantir a manutenção de 
serviços essenciais para 
o enfrentamento da ame-
aça neste momento em 
que a maioria da popu-
lação está em isolamento 
social”.

Na sexta-feira, 20, 

a Prefeitura de Holam-
bra já havia determinado 
suspensão, também por 
dois meses, de cortes no 
abastecimento de água, 
dando às famílias mais 
tempo para organizarem 
as economias. Mais in-
formações sobre o Pacote 
de Medidas de Holambra 
para o enfrentamento ao 
vírus e orientações sobre 
prevenção e atendimento 
podem ser encontradas 
no site www.holambra.sp.
gov.br/coronavirus.

UBS’s de Holambra concentram 
agenda de consultas de 
especialidades e exames

DAE orienta população sobre o uso consciente da água e alerta para multa 

Prefeitura proíbe corte de energia 
elétrica em Holambra por 60 dias

Três unidades concentram as consultas; A mudança 
visa o combate ao novo coronavírus

O objetivo é reduzir o número de pessoas circulando na Policlínica Municipal
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separar pacientes com sin-
tomas gripais de morado-
res que buscam assistência 
por outras razões. “A Poli-
clínica está preparada para 
atender casos graves do 
novo coronavírus e conta 

com espaço específico de 
espera para pessoas com 
sintomas respiratórios. 
Em caso de suspeita de 
Covid-19, o paciente será 
imediatamente isolado”, 
explica. 

Pedreira orienta a 
população que continue no 
combate a Dengue

A Secretaria de Saú-
de de Pedreira durante a 
quarentena de combate ao 
Coronavírus suspendeu 
as visitas técnicas em re-
sidências no trabalho de 
conscientização de Com-
bate a Dengue. A secretária 
de Saúde, Ana Lúcia Nieri 
Goulart, pede que a popu-
lação aproveite que está em 
casa para verificar calhas, 
caixas de água, organizar 
e limpar seus quintais. “A 
equipe da Secretaria de 
Meio Ambiente continua 
com o Cata Bagulho, so-
mente as vistas as residên-
cias foram suspensas. Não 
podemos relaxar no com-
bate a Dengue”, enfatiza a 
secretária.

Para o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior, a 
população deve se cons-
cientizar e realizar ações 
para que Pedreira não sofra 
uma nova epidemia como 

no ano passado. “Vamos 
todos juntos enfrentar a 
Dengue”, diz.

Pedreira possui atual-
mente sete casos positivos 
de dengue; oito negativos; 
67 casos notificados; nove 
descartados e 28 casos 
aguardando resultados.

Alerta da Secretaria
Com hábitos diurnos, 

o Mosquito da Dengue se 
alimenta de sangue hu-
mano, sobretudo ao ama-
nhecer e ao entardecer. A 
reprodução acontece em 
água limpa e parada, a par-
tir da postura de ovos pelas 
fêmeas. Quando o foco do 
mosquito é detectado e não 
pode ser eliminado pelos 
moradores, como em ter-
renos baldios ou lixo acu-
mulado na rua, a Secretaria 
Municipal de Saúde deve 
ser acionada para remover 
os possíveis criadouros.

A água deve ser usada com consciência 

A Prefeitura de Ja-
guariúna deve suspender 
a cobrança da tarifa de 
água e esgoto dos be-
neficiários do programa 
Bolsa Família da cidade. 
Projeto de lei que esta-
belece a medida foi en-
tregue nesta quarta-feira, 
25, pelo prefeito Gusta-
vo Reis ao presidente da 
Câmara de Jaguariúna, 
vereador Walter Tozzi.

A proposta – que é vá-
lida pelo período de três 
meses, de 1º de abril até 
30 de junho deste ano – 
visa ajudar as famílias 
em situação de vulnera-
bilidade social no mo-
mento de enfrentamento 
à disseminação do co-
ronavírus, com ações de 
quarentena e restrições 
de mobilidade que im-
pactam a vida das pes-
soas. Pelo projeto, tem 
isenção da tarifa de água 

Prefeitura de Jaguariúna deve suspender 
cobrança da tarifa de água dos 
beneficiários do Bolsa Família

e esgoto a família que 
estiver inscrita no Bolsa 
Família e que consuma 
até 10 metros cúbicos de 
água por mês.

Atualmente, Jaguari-
úna possui 1.200 famí-

lias cadastradas no pro-
grama Bolsa Família. A 
Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social deve in-
formar quais são as fa-
mílias beneficiadas.

DIVULGAÇÃO
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Com a intenção de pre-
servar os empregos, diante 
das restrições comerciais 
impostas pelos Estados e 
Municípios ao funciona-
mento do comércio e in-
dústria, em razão do agra-
vamento do contágio pela 
pandemia mundial causada 
pelo Covid-19, o governo 
federal, por meio de seu 
representante, o presiden-
te Jair Messias Bolsonaro, 
publicou no domingo, 22, a 
MP 927, sendo mal recep-
cionada pelo povo brasi-
leiro por possibilitar a ma-
nutenção do emprego sem 
o pagamento dos salários. 
Em ato contínuo e imedia-
tamente posterior, publicou 
a MP 928, na segunda, 23, 
que excluiu a possibilidade 
do empregador manter o 
empregado sem pagamento 
de salários. 

Em suma, a MP alte-
ra significativamente as 
regras trabalhistas diante 
do estado de calamidade 
pública instaurado, mo-
dificando-se, para esse 
período, as regras referen-

tes aos direitos de férias, 
FGTS, saúde e segurança 
do trabalho. Como se trata 
de uma medida provisó-
ria, o texto passou a valer 
imediatamente, mas ainda 
precisa ser aprovado pelo 
Congresso Nacional no 
prazo de até 120 dias para 
não perder a validade. 

Os advogados traba-
lhistas, Dr. Carlos Eduar-
do R. da Silva e Dr. Ra-
fael Pirogini Norberto, do 
escritório Jaguariúnense 
Pirogini & Rodrigues Ad-
vogados explicam alguns 
pontos da medida:

O artigo segundo, ex-
plica o Dr. Rafael, fala que 
o empregado e a empresa, 
juntos, podem entrar em 
acordo, sem intervenção 
do Sindicato Trabalhista. 
O acordo fica acima das 
leis, instrumentos coletivos 
e normas coletivas, ten-
do apenas que respeitar a 
Constituição Federal.

Uma das críticas feita 
pelos advogados à MP é 
na questão do teletrabalho 
do estagiário e do menor 
aprendiz. A finalidade do 
contrato de estágio é que o 
profissional tenha o contato 

com a vida prática e come-
ce a se moldar como pro-
fissional. Ele necessita de 
supervisão e esse é o artigo 
primeiro da Lei de Estágio. 
“Eu já estou vendo muitas 
ações trabalhistas. Esse 
ponto vai dar brecha para 
vínculo de emprego”, pre-
vê o advogado.

No artigo sexto da MP, 
que fala da antecipação 
das férias individuais, Dr. 
Carlos comenta que, o que 
muda relativamente sobre 
a antecipação das férias 
foram os períodos de no-
tificação. “Ou seja, nesse 
momento temos apenas 
48h para informar ao traba-
lhador sobre suas férias. Os 
30 dias caem por terra pela 
questão emergencial”.

A notificação das férias 
coletivas também passa a 
ser de 48h e foi dispensa-
da a questão de notificar o 
Ministério da Economia e 
o Sindicato e os sindica-
tos dos empregados. Os 
pagamentos dessas férias 
podem ser feitos no próxi-
mo mês.

O banco de horas, por 
sua vez, são horas extras 
dos empregados que não 

são pagas pelo empregador 
e que podem ser utilizadas 
em folga. Com essa MP, O 
advogado Carlos Eduardo 
explica que os dias que o 
funcionário fica em casa 
vão para o banco de horas 
da empresa e quando tudo 
se normalizar, o emprega-
do trabalha 2h a mais por 
dia, até pagar essas horas, 
em até 18 meses. 

“Não é uma situação 
desfavorável. A ideia é boa. 
O problema é ter empresa 
que faça isso”, pontua Car-
los Eduardo. “Sabemos que 
a norma da MP não conse-
gue abranger as situações 
fáticas. É muito fácil falar 
em 10h de trabalho por dia, 
mas muitas vezes o traba-
lho é extenuante, então é 
um momento de bom senso 
e boa fé, tanto do empre-
gado como empregador”, 
reforça Dr. Rafael Pirogini. 
“É preciso respeitar o prin-
cípio da realidade”.

O artigo da saúde e se-
gurança diz que durante 
o estado de calamidade 
pública, fica suspensa a 
obrigação de exame medi-
co ocupacional e exames 
complementares, exceto 

Medida provisória define ações para reduzir 
desemprego durante pandemia do coronavírus
As medidas trabalhistas podem ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda

Enfrentamento ao Coronavírus

exames demissionais. “Essa 
norma vem para antecipar e 
acelerar algumas contrata-
ções, algumas demissões 
ou retorno ao trabalho”, ex-
plicam os advogados. 

Em relação ao Fundo 
de Garantia (FGTS), fica 
suspensa a exigibilidade 
do recolhimento pelos em-
pregadores nos meses de 
março, abril e maio de 2020 
e podem ser parceladas fu-
turamente. “Não vejo pre-
juízo exorbitante levando 
em consideração o índice 
de FGTS. E é um valor que 
realmente servirá para o 
custeio de alguma outra ne-
cessidade da empresa. En-
tão eu vejo com bons olhos, 
até levando em considera-
ção de que haverá prejuízo 
em todas as empresas, pe-
quenas, médias e grandes. 

Então esse valor alivia um 
pouco o empresário”, diz 
Dr. Rafael.

De acordo com o Dr. 
Carlos Eduardo, a maior 
polêmica de toda a MP é 
o artigo 18 que permite a 
redução salarial. “Entre de-
missão em massa e dimi-
nuição salarial é preferível 
a diminuição, mas é preciso 
que o Sindicato participe da 
negociação”, alerta. 

A MP possui outros arti-
gos e pode ser conferida na 
íntegra no site do Planalto 
Federal (https://www.gov.
br/planalto/pt-br). Neste 
período, o prejuízo é tan-
to para o empregado como 
para o empregador. Ambos 
assumem riscos e os advo-
gados esperam que se possa 
extrair o que realmente pos-
sa ajudar.

Os advogados trabalhistas, Dr. Carlos Eduardo R. da Silva e Dr. Rafael Pirogini 
Norberto , do escritório Jaguariúnense Pirogini & Rodrigues Advogados

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna em Foco

Polícia Municipal está equipada com oito novas viaturas

Prefeito Gustavo Reis 
realiza entrega simbólica 
de nova frota de viaturas

ocasião que seriam monta-
dos protocolos, nos próxi-
mos dias, juntamente com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, para criar barreiras 
sanitárias a fim de evitar o 
fluxo de pessoas na cida-
de. “Temos que cumprir, a 
partir de agora, todas as re-
gras para que a gente possa 
vencer essa pandemia, esse 
vírus letal que é o coronaví-
rus”.  As medidas que con-
sistem na abordagem dos 
motoristas, teve início nesta 
sexta-feira, 27.

Quarentena
O Prefeito lembra do de-

creto de estado de quarente-
na que restringe a saída das 

pessoas. Ele sugere que só 
saiam de casa em três oca-
siões excepcionais como a 
compra de mantimentos, ir 
até a farmácia ou posto de 
saúde. “O estado de qua-
rentena é para preservar 
as pessoas dentro de casa, 
especialmente nesse mo-
mento onde temos maior 
possibilidade do contágio 
do coronavírus”.

Todo o comércio do mu-
nicípio está fechados, ex-
ceto os serviços essenciais. 
“Esse é um momento de 
conscientização. O número 
que estamos tendo no mun-
do é alarmante e, aqui em 
Jaguariúna, temos que nos 
precaver”.

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Na tarde desta terça-fei-
ra, 24, o prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis, fez a 
entrega simbólica da nova 
frota de viaturas da Polícia 
Municipal. Estiveram pre-
sentes, em ambiente aberto, 
a equipe da Secretaria de 
Segurança e corporação da 
Polícia Municipal e ROMU.

São oito novos veícu-
los, sendo seis para a Polí-
cia Municipal, uma para a 
ROMU e uma para a Polícia 
Rural. “As viaturas estavam 
velhas e antigas, não davam 
segurança aos nossos poli-
ciais municipais porque eles 
usam praticamente 24h por 
dia”, explica Gustavo.

De acordo com ele, a 
Polícia tem um papel ainda 
mais importante nesse mo-
mento em que a humanida-
de passa. “A presença da 
nossa Polícia Municipal é 
fundamental para garantir a 
ordem em nosso município 
e garantir o cumprimento 
do decreto de emergência 
e do decreto de quarentena, 
de maneira orientativa”.

O Prefeito afirmou na 

Seis viaturas para a Polícia Municipal, uma para a ROMU e uma para a 
Polícia Rural

IVAIR OLIVEIRA

Prioridade
O combate ao corona-

vírus virou a prioridade 
número 1 entre os ges-
tores públicos. No dia 
20 de março, o governo 
estadual publicou o De-
creto nº 64.881, estabele-
cendo a quarentena para 
todos os 645 municípios 
do Estado de São Paulo. 
Além disso, no dia 20 de 
março, o Decreto Federal 
nº 10.282, definiu e re-
gulamentou os serviços 
públicos e as atividades 
essenciais. Em função 
disso, todos os prefeitos 
tiveram que seguir as no-
vas normas, com decretos 
municipais. Em Jaguari-
úna, não foi diferente.

Medidas
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) tomou de-
cisões importantes, com 
ações que visam proteger 
as pessoas em vulnerabi-
lidade social. Uma das 
primeiras medidas, logo 
após a suspensão das au-
las, foi a distribuição de 
kits de cesta básica para 
famílias do programa 
Bolsa Família que têm 
alunos na rede municipal 
de ensino. A medida visa 
complementar a alimen-
tação dessas crianças 
que têm na merenda es-

colar sua principal fonte 
nutricional.   

Suspensão de impostos
Mas nesta semana o 

prefeito foi além: suspen-
deu o pagamento de todos 
os tributos municipais, 
como IPTU, ISS fixo e a 
taxa de alvará. A medi-
da vale pelo período de 
três meses. “Mas quem 
pode pagar, eu peço que 
continue pagando esses 
impostos, pois queremos 
ajudar quem realmente 
precisa”, disse o prefeito.

Ao vivo
Em meio à crise, pre-

feitos e vereadores da 
região têm utilizado as 
redes sociais para se co-
municar com as pesso-
as. Os prefeitos Gustavo 
Reis, de Jaguariúna e, Jo-
nas Donizette, de Cam-
pinas, têm sidos os mais 
assíduos, com “lives” di-
árias no Facebook. Uma 
forma direta de informar 
o cidadão.

Fique em casa
O presidente da Câ-

mara de Jaguariúna, 
vereador Walter Tozzi 
(MDB), fez questão de 
publicar um vídeo re-
forçando a necessidade 
do cumprimento da qua-

rentena do coronavírus 
pela população. “Fique 
em casa, não circule pela 
cidade, só vá fazer o ex-
tremamente necessário”, 
diz o presidente.

‘Coronavaucher’ 1
Depois de idas e vin-

das, o plenário da Câma-
ra dos Deputados apro-
vou na quinta-feira, 26, 
o auxílio emergencial 
por três meses, no va-
lor de R$600 destinados 
aos trabalhadores autô-
nomos, informais e sem 
renda fixa durante a crise 
provocada pela pandemia 
de coronavírus. A maté-
ria ainda terá de ser apre-
ciada pelo Senado.

‘Coronavaucher’ 2
Mas trata-se de um 

avanço nas discussões em 
relação à ajuda do gover-
no federal aos trabalha-
dores prejudicados pela 
pandemia. Quando apre-
sentou o projeto à Câma-
ra, a proposta do governo 
previa apenas R$200 por 
mês de auxílio. A Câ-
mara achou pouco e iria 
aprovar uma proposta de 
R$500, quando o presi-
dente Jair Bolsonaro de-
cidiu aumentar o valor 
para R$600 e encerrar a 
discussão.

 Bastidores do poder
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Mente aberta

Como manter a saúde mental em 
meio a pandemia do coronavírus?

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

Ele veio sem avisar, ba-
teu a porta e entrou sem 
pedir licença, como um 
ladrão que veio roubar a 
paz, a estabilidade e a li-
berdade. Hoje no mundo 
são milhares de pessoas 
confinadas para comba-
ter a pandemia do vírus, o 
número de infectados que 
se aproxima aos 300.000, 
isso até o dia 22 de março 
e o número de mortes que 
nos assusta a cada vez que 
ouvimos o noticiário. 

E então você se per-
gunta, como não entrar em 
pânico com este vírus se 
espalhando pelo mundo? 
Como não se preocupar 
com a crise financeira que 
está por vir? As questões 
não cessam, elas ficam no 
ar, o silêncio guarda a au-
sência das respostas. 

ISTO é fato, – foi ne-
cessário que o mundo pa-
rasse para nós humanos 
pararmos. É momento de 
reflexão, de transformação 
e de muito aprendizado. 
E, para os líderes do nos-
so País e de outros países, 
é momento de ação para a 
lentificação da transmis-
são do vírus. 

PARAMOS em nossas 
casas, estamos confina-
dos! Façamos a nossa par-
te! Mas, será que também, 

paramos a nossa mente, 
ou continuamos agitados, 
aqui dentro? Em um ritmo 
frenético com os pensa-
mentos a todo vapor, mui-
tos se perguntam: como 
será o meu futuro? E o 
futuro da nação? Quando 
isso vai passar? Será que 
vou pegar? Será que vou 
aguentar ficar em casa por 
tanto tempo? Como vou 
pagar as minhas contas? 

Por acaso, antes do co-
ronavírus, você se fazia 
tantas questões assim? Em 
algum momento da sua 
vida, você já teve respostas 
quanto ao futuro?  É claro 
que não! Como o ditado 
diz, “o futuro a Deus per-
tence”. Mas podemos sim, 
nos perguntar sobre o que 
queremos da vida, o que 
desejamos para o nosso fu-
turo, definir as nossas me-
tas, ao invés de tentarmos 
nos tornar vidente do nosso 
futuro e da nação! O que 
também, cabe a nós fazer-
mos, é puxarmos as rédeas 
das nossas emoções e nos 
mantermos estáveis, apesar 
da instabilidade exterior.

Lembre-se que quando 
o coronavírus passar, o de-
semprego, a fome, o divór-
cio, as crises financeiras, 
os relacionamentos mal 
resolvidos entre cônjuges, 

pais e filhos, famílias em 
geral, amigos, chefes e co-
legas de trabalho, continu-
arão, a não ser que, a gente 
se transforme e se torne 
um agente transformador!

Tão logo que esta crise 
passe, não seremos os mes-
mos e, que não sejamos! 
Que possamos ser menos 
egoístas, mais solidários e 
humanos e para atingirmos 
esta evolução devemos fa-
zer um exame de consci-
ência e nos perguntar – o 
que essa situação veio me 
ensinar? O que eu preciso 
aprender? O que eu preci-
so mudar? Já que AGORA 
temos tempo de pensar. Se 
não fizermos isso agora, 
quando faremos?

Ao invés de continuar-
mos empurrando a sujeira 
embaixo do tapete, que 
possamos, não só limpar 
as nossas casas, as nossas 
mãos e tudo o que entra 
em casa, conforme manda 
o protocolo, mas que pos-
samos também, limpar a 
nossa mente, a nossa alma 
e o nosso coração de sen-
timentos e comportamen-
tos nocivos a nós mesmos. 
Que possamos perdoar as 
pessoas e a nós mesmos 
pelos erros que foram co-
metidos, pelas palavras di-
tas e as não ditas e pelo ve-

lho conhecido “eu devia”.
Somos responsáveis 

não só pelas nossas ações, 
mas também, pelos nossos 
pensamentos. Você pode se 
perguntar, mas como sou 
responsável pelos meus 
pensamentos? Na medida 
em que você os alimenta, 
você se torna responsável. 
Passar um pensamento em 
sua cabeça não é da ordem 
do controlável, mas insis-
tir nesta forma de pensar e 
agir a partir dela, torna-se.

Caso você não consi-
ga dominar os seus pen-
samentos, saiba que você 
também não dominará 
as suas emoções e, con-
sequentemente, as suas 
ações. Pois como nos en-
sina a Terapia cognitivo-
-comportamental (TCC) 
que todo pensamento gera 
emoções que geram com-
portamento. 

Para entendermos de 
forma mais clara esta pre-
missa da TCC, fica o con-
vite de assistirmos ao fil-
me A dama de Ferro, que 
conta a história da vida 
real de Margaret That-
cher, a primeira-ministra 
do Reino Unido, em um 
mundo até então domina-
do por homens. Em uma 
cena, que ela faz um de-
sabafo com o seu médico, 

quando ele pergunta como 
ela se sente. 

Ela diz que o grande 
problema era que as pes-
soas se preocupavam mais 
com os sentimentos do 
que com os pensamento 
e ideias e então ela cita o 
seu pai, que sempre di-
zia: “cuidado com seus 
pensamentos, pois eles se 
tornam palavras; cuidado 
com suas palavras, pois 
elas se tornam ações; cui-
dado com suas ações, pois 
elas se tornam hábitos; 
cuidado com seus hábitos, 
pois eles se tornam o seu 
caráter; e cuidado com o 
seu caráter, pois ele se tor-

na o seu destino”.
Margaret Thatcher de-

fendia essa ideia de que 
nos tornamos o que pen-
samos. Então quero deixar 
uma dica para você, caro 
leitor, coloque atenção nos 
seus pensamentos e analise 
que tipos de pensamentos 
você vem alimentando; se 
ele te traz paz, ou se ele 
tira a paz. Lembre-se de 
que você tem poder para 
mudar seus pensamentos 
e caso não consiga sozi-
nho, procure ajuda! Essa 
é a única maneira que te-
mos de mantermos a nossa 
saúde mental – vigiando os 
pensamentos!
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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

BENEDITO XAVIER DE OLIVEIRA e VERA LUCIA SALVADOR. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais aposentado, divorciado, 
nascido em CAMBIRA, PR, no dia 05 de agosto de 1959, residente e 
domiciliado na Rua Jorge Antônio Cury, Nº 499, Colinas do Castelo, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA e de 
MARIA BENEDITA DE JESUS OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, cuidadora aposentada, divorciada, nascida em SÃO PAULO, 
SP, no dia 09 de novembro de 1952, residente e domiciliada na Rua Jorge 
Antônio Cury, Nº 499, Colinas do Castelo, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOÃO SALVADOR FILHO e de APARECIDA SALVADOR LEAL. 

BRUNO LOMBARDI RODRIGUES e BIANCA SILVA DO 
NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico administrativo, 
solteiro, nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 06 
de janeiro de 1995, residente e domiciliado na Rua Amélio Vendrame, 
Nº 331, Jardim Sylvio Rinaldi I, JAGUARIÚNA, SP, filho de JORGE 
ALVES RODRIGUES e de DENISE LOMBARDI RODRIGUES. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, maquiadora, solteira, nascida em DIADEMA, 
SP, no dia 09 de dezembro de 1998, residente e domiciliada na Rua Amélio 

Vendrame, Nº 331, Jardim Sylvio Rinaldi I, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ADERALDO INÁCIO DO NASCIMENTO e de NADIA SIRENE DO 
NASCIMENTO. 

SEBASTIÃO LOPES FERREIRA e ANA PAULA DE LIMA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, operador de torno cnc, solteiro, nascido em SÃO 
PAULO, SP, no dia 17 de junho de 1968, residente e domiciliado na Rua 
Rizzoni, Nº 46, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ANTONIO FERNANDO FERREIRA e de MARIA JOANA FERREIRA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteira, nascida em 
ESCADA, PE, no dia 15 de julho de 1976, residente e domiciliada na Rua 
Rizzoni, Nº 46, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOÃO MARTINS DE LIMA e de JUDITE MARIA DE LIMA. 

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

JAGUARIÚNA, 26 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:

IPA – IND. PRODS. AUTOM. RGS LTDA., estabelecida na 
Pç. Emílio Marconato, 1000, galpão 19, Núcleo Residencial 
Doutor João Aldo Nassif, CEP 13916-074, Jaguariúna – 
SP, solicita o comparecimento do SRA. ADRIANA DA S. 
SANTOS DE SOUSA , no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, para tratar de assunto do seu interesse.

IPA – IND. PRODS. AUTOM. RGS LTDA., estabelecida na 
Pç. Emílio Marconato, 1000, galpão 19, Núcleo Residencial 
Doutor João Aldo Nassif, CEP 13916-074, Jaguariúna – SP, 
solicita o comparecimento do SR. ANTÔNIO BARBOSA 
ARAÚJO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para tratar 
de assunto do seu interesse.

IPA – IND. PRODS. AUTOM. RGS LTDA., estabelecida na 
Pç. Emílio Marconato, 1000, galpão 19, Núcleo Residencial 
Doutor João Aldo Nassif, CEP 13916-074, Jaguariúna – SP, 
solicita o comparecimento do SR. RAFAEL ALEXANDRE 
LOPES, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para tratar 
de assunto do seu interesse.

EDITAL


