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Pulverização contra o coronavírus é 
realizada diariamente em Jaguariúna

Em Jaguariúna é realizado o trabalho de pulverização dos pontos de maior movimento du-
rante a quarentena. A Prefeitura, com o apoio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e 
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, segue aplicando pela cidade uma mistura de água e 
detergente à base de amônia com o objetivo de conter o avanço da pandemia de coronavírus.

Prefeito de Holambra busca apoio do Estado 
e do Governo Federal por mercado de flores

Primeiro caso positivo de 
coronavírus é confirmado em 
Artur Nogueira 

Pedreira antecipa o início da 
Campanha do Agasalho 2020

A Prefeitura de Jaguariúna 
deve ampliar em 70% o número 
de leitos hospitalares públicos na 

cidade, para atender ao aumen-
to da demanda provocado pela 
disseminação do coronavírus. A 

Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) – que voltou a funcionar 
24h por dia – deve ter um hos-

pital de campanha e o Hospital 
Municipal “Walter Ferrari” tem 
sua capacidade de leitos aumen-

tada. O total de leitos, somadas 
as duas unidades de saúde, sobe 
de 93 para 157.             Página 5

DIVULGAÇÃO

A medida visa preparar a cidade para um possível aumento da demanda por leitos 
hospitalares, com a expansão dos casos de contaminação pelo Covid-19

Na noite de terça-feira, 
07, a Secretaria da Saúde da 
Prefeitura de Artur Nogueira, 
confirmou o primeiro caso de 
coronavírus registrado na ci-
dade. Segundo informou, a pa-
ciente é uma jovem de 24 anos 
que apresentou os sintomas no 

dia 24 de março e procurou o 
PSF no dia 30 de março quan-
do foi orientada a realizar os 
procedimentos conforme o 
protocolo do Ministério da 
Saúde já que a paciente estava 
clinicamente estável.

Página 5

A presidente do Fundo So-
cial de Pedreira, Maria Luiza 
Maganha Bernardes, anunciou 
oficialmente na quarta-feira, 
08, o início da Campanha do 

Agasalho 2020. A campanha 
conta com a organização da Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social.

    Página 10

O prefeito de Holambra, 
Fernando Fiori de Godoy, en-
caminhou nesta semana car-
tas ao governador João Dória 
e ao vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, soli-

citando a abertura de merca-
do de flores em todo o Esta-
do, para atacado e varejo, a 
fim de atender à necessidade 
de escoamento e vendas para 
o Dia das Mães, celebrado 

em 10 de maio. A data está 
entre as mais concorridas e 
uma das mais rentáveis do 
calendário anual de fatura-
mento para o setor.     

Página 3

Jaguariúna terá hospital de campanha e amplia 
em aproximadamente 70% a quantidade de leitos

O hospital de campanha deve ser construído na parte de trás da UPA

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Posse e Instituto 
Dú Olivério produzem 
máscaras para população

 Página 5
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Uma pesquisa realizada pelo 
Datafolha nos dias 5 e 6 de de-
zembro de 2019 e publicada pelo 
jornal Folha de São Paulo em ja-
neiro de 2020 aponta que 50% 
dos brasileiros são católicos, 
31% evangélicos e 10% não pos-
suem uma religião. Diante disto, 
é possível afirmar que o período 
de Páscoa, para a maioria destas 
pessoas, é de grande importância, 
afinal, é nesta época que as famí-
lias costumam cumprir a tradição 
de se reunir. 

Na Sexta-Feira Santa é relem-
brada a crucificação de Jesus e a 
sua morte no calvário e no Do-
mingo de Páscoa é o dia de co-
memorar a ressurreição do Cristo. 
Mas como fazer isso atualmente 

com a pandemia do novo corona-
vírus assolando o mundo?

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a estraté-
gia de combate ao Covid-19, doen-
ça causada pelo novo coronavírus, 
é a restrição social, que foi adotada 
por todo o País. Neste momento, o 
mais importante é preservar a saú-
de, portanto, a Páscoa é comemora-
da de uma forma diferente.

Sem visitas, apertos de mão ou 
abraços. É assim que fica a Pás-
coa. Quando muitos optavam por 
passar esse dia com outras pesso-
as que não fossem de sua família, 
neste ano esta é a única opção. E 
não, não é uma coisa ruim.

Estar reunido com as pessoas 
do seu sangue, as pessoas que te 

conhecem do acordar ao deitar, 
faz com que esse dia seja mais 
leve, livre de julgamentos de ou-
tros parentes perguntando ‘e as 
namoradinhas?’. Então, é preciso 
aproveitar.

É preciso olhar para si, para 
sua família e para Deus. É preci-
so notar essa Páscoa precisa ser 
como sempre deveria, priorizando 
o afeto, o amor, o perdão e não a 
troca de doces e choolates.

Difícil quebrar algumas tradi-
ções como o almoço em família? 
Sim. Mas no próximo ano com 
certeza essa reunião será bem 
mais valorizada.

Portanto, deixamos nossa Feliz 
Páscoa para todos os leitores. Que 
a paz de Jesus esteja com vocês.

EDITORIAL
Ressignificando a Páscoa
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Tomaz de Aquino Pires*

Seis países e dois territórios compuse-
ram aquela sofrida nação milenar, após a 
Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918) 
e após a Segunda Guerra Mundial (1939 
a 1945) formada pelos povos eslavos do 
Sul ocupando a península Balcânica, no 
Mar Adriático. A antiga Iugoslávia, após a 
morte do governo socialista comunista do 
Marechal Tito (1980), com sucessores me-
nos esclarecidos foi colocando no coração 
de cada povo integrante  o desejo de auto-
nomia político-administrativa. O governo 
de Tito, pós 2ª Guerra,  foi independente 
da União Soviética, apresentou um comu-
nismo mais brando e o marechal garantiu 
moradia e trabalho para os iugoslavos. Po-
rém, a partir da década de 1990, o caldeirão 
étnico, assim designado, foi lutando ardu-
amente por sua independência, almejando 
a liberdade, rejeitando a pretensa soberania 
da antiga Iugoslávia com sede na Sérvia,em 
Belgrado. Hoje há as repúblicas democráti-
cas da Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herze-
govina, Montenegro, Macedônia do Norte e 
Sérvia com dois territórios Kosovo e Voivo-
dina. Corrijam-me historiadores e geógra-
fos, em caso de alguma possível incorre-
ção. Antecipo desculpas, faço comentários 
a partir do deslumbramento de turista en-
cantado, como o “Guardador de Rebanhos” 

de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa: “_ O 
que vejo, a cada momento, é o que nunca 
antes tinha visto. Sinto-me nascido, a cada 
momento, para a eterna novidade do mun-
do”. Povos milenares talvez procedentes da 
região do Irã constituíram impérios na An-
tiguidade, receberam colonização romana 
do Ocidente, depois colonização bizantina, 
invasão dos turcos otomanos,  fizeram parte 
do Império Veneziano, pertenceram ao Im-
pério Austro-Húngaro... Nestes países há 
muitas cidades medievais ou de uma Anti-
guidade Clássica tardia com estreitas ruas 
de característico calçamento em pedras ir-
regulares ou macadames lustros muito bem 
assentados, ruelas fechadas por edifícios 
cuja arquitetura espelha a influência de 
cada época histórica, tudo isso encanta o 
turista do ocidente e do oriente que super-
lota os locais em eterna visita e apreciação. 
Como é bom, perder-se nestes becos e ex-
plorá-los! A memória arquitetônica preser-
vada por esta civilização europeia em cada 
edifício do Centro Histórico de suas cidades, 
em seus mínimos detalhes artísticos é o mais 
nobre ensinamento ao turista de como res-
peitar a Memória, a História, a Identidade de 
cada local e de seu Povo. Em cada região 
houve presença de povos diversificados em 
língua, religião, cultura em geral. Assim per-

cebem-se predominantemente os católicos 
(93%) na Croácia, os ortodoxos ( +/- 90%, 
católicos fieis a um Patriarca) na Sérvia. E 
na Bósnia e Herzegovina os dois anteriores 
mais os muçulmanos, todos falando a língua 
servo-croata.. Nestas nações há católicos 
croatas, sérvios ortodoxos. Estes países con-
têm centros históricos que são verdadeiros 
museus a céu aberto. Não faltam palácios de 
imperador romano (Diocleciano, século IV 
d.C), anfiteatros, catedrais, mosteiros, cida-
des amuralhadas com gigantescos castelos 
medievais, pontes em pedra, construções 
decoradas com esculturas, heranças renas-
centistas, arquitetura em estilo veneziano, 
edifícios construídos no período do Império 
Austro-Húngaro. Tudo devidamente preser-
vado, porque compôs a história destes paí-
ses. O país e o povo que não têm Passado, 
não têm presente, nem futuro. Aprendamos 
a preservar os monumentos de época de que 
dispomos. Famílias, Escolas, Instituições, 
ajudem a valorizar a paisagem cultural de 
Jaguariúna, preservando seu patrimônio his-
tórico. Aprendamos com os países balcâni-
cos, apreciemos quantos patrimônios decla-
rados universais pela UNESCO!

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Visita à Ex-Iugoslávia

João Rodrigues*

Dias após os decretos do Governo Federal, 
Estadual e Municipal sobre a quarentena da 
pandemia do coronavírus Covid-19, que afe-
tou a todos, diretamente o comércio e presta-
dores de serviços que não podem mais realizar 
suas vendas na forma presencial, no Brasil este 
formado de venda representa quase o total do 
faturamento do comércio. O faturamento do 
mês foi muito fraco, mal cobrindo os custos 
fixos (aluguel, contador, água, luz, telefone, 
etc), além dos acordos já fechados com forne-
cedores sobre aquisição de produtos.

O desespero começa a aparecer, não se 
dorme direito, aflição, ansiedade, começa a 
se imaginar e pensar “que hora chegará uma 
medida emergencial do Governo”. Dias vão 
passando e nada, exceção apenas a questão da 
concessão de crédito financeiro, como fazer 
então? A solução imediata é negociar com 
seus credores (fornecedores). Veja aqui dicas 
de como deixar a negociação mais igualitária, 
respeitosa e equilibrada.

Desenvolva a habilidade da negociação. 
Sim você pode, você consegue, pois negociar 
já ocorre desde que nascemos (primeiros pas-
sos e começar a falar)

Para negociar é preciso conhecer. Pesqui-
se quem é seu fornecedor, qual foi o acordo, 
leia as clausulas do contrato e se prepare.

Negociação na prática. O Bom argumento 
é a realidade dos fatos, veja itens que precisa 
ter na negociação: percepção, critérios, argu-
mentação, posicionamento, análise, respeito, 
decisão, tempo, prazo, orçamento, alternati-
vas, conhecimento, pessoas e o processo de 
negociação em si.

Uma boa negociação. Precisa ter o ganha-
-ganha, não coloque culpa em ninguém, seja 
equilibrado, educado, inclua a questão de par-
ceria e da duração do relacionamento.

Lucidez e Cautela. Negociação requer co-
nhecimento e cautela, mas também envolve 
confiança entre as partes. Com pessoas se cons-
trói a confiança, parcerias e negócios sólidos.

9 dicas para uma boa negociação
1- Para chegar ao acordo não deduza as 

intenções do outro e partir do seu entendi-
mento. 

2- “Identifique emoções e legitimidades, 
se preciso use metáforas para melhorar a co-
municação e escute além das palavras. 

3- Concentre-se nos interesses, não nas 
posições. 

4- Seja objetiva, mas flexível. Rigorosa 
e focada no problema, mas gentil com as 
pessoas.

5- Faça um diagnóstico bem feito, ouça 
várias fontes de informações e analise ade-

quadamente os pontos a negociar.
6- Desenhe algumas opções de negocia-

ções e várias alternativas possíveis de solução 
para os interesses e cenários. 

7- Empresa não filantropia, e o lucro é 
inerente ao negócio. Se a negociação não for 
boa, caia fora.

8- Políticas são importantes, mas usá-las 
sem flexibilidade pode estragar a negociação 
e levar ao fechamento das portas ou desinte-
resse do outro em buscar negociar com a sua 
empresa.

9- E se perceber que o jogo é sujo, caia 
fora. Não valerá permanecer numa negocia-
ção desequilibrada. O negócio só é bom se for 
bom para ambos. Lembre-se que a roda gira e 
que o mundo é pequeno.

Como diria o velho guerreiro Chacrinha, 
neste momento é preciso se comunicar, pois 
“quem não se comunica se estrumbica”. O 
acordo sempre é possível e neste momento 
terrível as partes já sabem que é algo inédito, 
inesperado e precisam estar juntos para que 
voltem a crescer rapidamente. .

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

Negociação

Manoel Seixas*

ANTIGAMENTE 
ERA ASSIM...

Mais tarde, quando meu pai se 
transferiu para a cidade de Ribeirão 
Preto, isto por volta do ano de 1940, 
conheci, na ocasião, um maquinista 
que se chamava Ormindo Lima. Co-
mandava com maestria a sua locomo-
tiva de nº 691.

E sempre que ele passava por mim, 
fazia repicar, com exuberância de som, 
o seu velho sino. Era o cumprimento 
afável do experimentado maquinis-
ta para com um garoto pobre, que se 
amarrava nos encantamentos de um 
trem de estrada de ferro.

No rosto cansado do ferroviário, 
estampava-se uma vermelhidão crôni-
ca, malfadada herança das fornalhas, 
devoradoras de cascorentos paus de 
lenha de infindáveis cerrados.

Manhã risonha de primavera.  
A locomotiva 691, também conhecida 

de rio-grandense, aporta à estação. Che-
gou silenciosa. Apito emudecido e o sino 
sem dobre. Suas faixas douradas, dante 
tão cintilantes, estavam agora vestidas de 
negror, como se um luto profundo as en-
volvesse. De seu bojudo e torneado reser-
vatório de vapor, gotículas brancas de di-
luíam como se fossem lágrimas amargas.

Mas que mistério, meu Deus!!!
Não sabia eu, de que o seu apai-

xonado maquinista, que tanta ventura 
lhe dera, conquanto fosse ela um ser 
inanimado, um monstro de ferro, não 
retornara naquela manhã de sol arden-
te, morrera resignado, bendizendo o 
eterno apito de sua locomotiva.

Para a gente que estava nos primór-
dios da infância e tinha a cabecinha 
cheia de sonhos, pensava-se, a prin-
cipio, que a locomotiva tivesse alma, 
posto que, após o desaparecimento de 
seu maquinista, nunca mais se ouviu, 
na calada da noite os acordes de seu 
apito, machucando os corações.

Não compreendi que o maquinista 
que o substituirá, não possuindo a pro-
digalidade e uma alma sublimada na 
essência do amor, onde florescem as 
divinais virtudes, não poderia, é claro, 
transmitir os mesmos fluxos de criativi-
dade e beleza que, em vida, tivera o ve-
lho Lima à testa de sua imponente 691.

Manoel Seixas* 
é ferroviário aposentado e ex-vice-

-prefeito de Jaguariúna

O silêncio
de uma 
locomotiva
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A Prefeitura de Jagua-
riúna publicou nesta se-
mana o Decreto nº 4.161, 
que prevê a prorrogação 
da quarentena na cidade 
até o próximo dia 22 de 
abril, seguindo determi-
nação anunciada pelo go-
verno do Estado. O novo 
decreto municipal tam-
bém prevê a permissão da 
comercialização de pro-
dutos on-line, por aplica-
tivo, entrega rápida no lo-
cal, drive thru ou delivery 
no município de Jaguari-

úna, independentemente 
de licença ou alvará para 
o exercício destas moda-
lidades de entrega.

O decreto também es-
tabelece que os bares, 
lanchonetes, padarias e 
restaurantes, inclusive os 
localizados no interior de 
hipermercados, supermer-
cados, mercados e postos 
de combustíveis e deri-
vados, podem atender o 
público mediante serviços 
de entrega rápida no lo-
cal, drive thru, delivery ou 

Prefeitura de Jaguariúna renova 
quarentena e altera regras para comércio

Comércio de Jaguariúna 
se adapta a quarentena e 
trabalha com entrega rápida

Enfrentamento ao Coronavírus

A quarentena foi adotada em 
Jaguariúna após a publicação do 
Decreto Municipal nº 4.154, no dia 
23 de março

As regras do decreto de quarentena devem ser seguidas e os comerciantes 
precisam se adaptar a um novo formato de vendas

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Em reunião com o pre-
feito Gustavo Reis, pre-
sidente da Associação 
Comercial e Industrial 
(ACI) Jaguariúna, João 
Rodrigues e diretor de 
fiscalização da Secretaria 
Municipal de Adminis-
tração e Finanças, Ícaro 
Batoni, comerciantes ja-
guariunenses foram infor-
mados que as regras para 
o comércio e prestadores 
de serviços, bem como, 
as atividades essenciais, 
continuam as mesmas, po-
rém vários cogitam a pos-
sibilidade de se adaptar a 
um novo formato de ven-
das. Os serviços devem 
seguir as determinações 
do decreto de quarentena 
do Governo do Estado de 
São Paulo em combate ao 
coronavírus Covid-19.

“O potencial de con-
taminação desse vírus é 
imenso, ele é muito for-

te na proliferação. Nos-
so principal foco é evitar 
esse contágio, por isso a 
prestação de serviço foi 
prejudicado, pois a grande 
maioria existe um contato 
pessoal”, diz o diretor da 
fiscalização, Ícaro.

Ícaro lembra que, não 
cabe ao prefeito liberar o 
funcionamento do comér-
cio. Este é um decreto do 
Governo do Estado que 
deve ser seguido por todos 
os municípios paulistas.

“Sem contar que temos 
a iniciativa da promotoria 
de justiça. O Ministério da 
Justiça oficiou o prefeito e 
oficiou a gente para fazer 
a fiscalização. O Estado 
está apertando a gente por 
todos os lados”, explica.

Portanto, o comercian-
te, não pode fazer a venda 
presencial. Seu primeiro 
contato com os clientes 
deve ser online e as portas 
do estabelecimento ficam 
abertas apenas para entre-
ga rápida ou delivery. Ou 

seja, o cliente não pode 
entrar na loja.

O Presidente da ACI, 
João Rodrigues, ressalta 
que neste momento é pre-
ciso ter criatividade e ino-
vação nas vendas e tem 
passado várias sugestões 
nas redes sociais, como 
por exemplo, o pedeno-
zap.com.br e o drive thru 
inteligente. Ele orienta as 
pessoas a seguirem a lei 
para não sofrerem puni-
ções e sanções da fiscali-
zação do município que 
deve se intensificar.

O Prefeito Gustavo re-
força a questão da impor-
tância de salvar vidas nes-
te momento, bem como 
tem tomado iniciativas 
para ajudar o comércio 
local, como a postergação 
de impostos e taxas, por 
exemplo. Em suas redes 
sociais, diariamente, às 
15h, o prefeito atualiza 
toda população sobre me-
didas de enfrentamento ao 
coroanvírus.

IVAIR OLIVEIRA

venda presencial, obser-
vadas as recomendações 
das autoridades sanitárias 
e vedado, unicamente, o 
consumo no local. O do-

cumento também proíbe a 
exposição e manuseio de 
produtos na parte externa 
de estabelecimentos co-
merciais, sendo somente 

permitida a entrega rápida 
no local ou drive thru. Ou-
tra proibição prevista é a 
comercialização de bebi-
das alcoólicas no período 
das 22h às 6h em todo o 
município.

A nova publicação da 
Prefeitura ainda esclarece 
que “não estão abrangidos 
pela medida de quarente-
na, conforme as delibe-
rações do Comitê Admi-
nistrativo Extraordinário 
Covid-19 do Governo do 
Estado de São Paulo”, os 
seguintes setores:

– Estabelecimentos 
comerciais de assistência 
técnica de produtos ele-
troeletrônicos;

– Estacionamentos e 
estabelecimentos de lo-
cação de veículos;

– Atividades de produ-
ção, distribuição, comer-
cialização e entrega de 
produtos agropecuários e 
agroindustriais, incluin-
do transporte de pessoas 
e de produtos, armaze-
namento, processamento, 
beneficiamento, manu-
tenção de produtos, equi-
pamentos e insumos e a 
industrialização de pro-
dutos agrícolas, químicos 
e veterinários.

O decreto ainda prevê 
que os estabelecimen-
tos citados devem ado-
tar medidas para evitar a 
aglomeração de pessoas e 
promover as medidas de 
higiene e limpeza deter-
minadas pelas autorida-
des sanitárias estaduais e 
municipal.

Comércio jaguariunense

DA REDAÇÃO

Prefeitura de Artur Nogueira recebe 
repasse da Câmara de Vereadores

Prefeito de Holambra busca apoio do Estado e 
do Governo Federal por mercado de flores

Na terça-feira, 07, o 
Prefeito de Artur Noguei-
ra, Ivan Vicensotti, recebeu 
em seu gabinete o Presi-
dente da Câmara Muni-
cipal de Artur Nogueira, 
Beto Baiano. A visita teve 
o intuito de fazer a entrega 
oficial de um cheque no 
valor de R$70 mil, que é 
destinado para a ajuda no 
combate e enfrentamento 
ao Covid-19 no município.

Segundo o Presidente do 
legislativo nogueirense, os 
vereadores têm acompanha-
do os esforços da Prefeitura 
no enfrentamento a pande-
mia e por isso, reuniram-se 

todos e decidiram antecipar 
esse valor que seria retorna-
do só no final do ano. O di-
nheiro deve ajudar em com-
pras emergenciais e auxiliar 
nas diversas demandas que 
a Secretaria de Saúde. 

O valor devolvido é re-
ferente ao orçamento da 
Câmara que não foi gasto 
durante o ano e que, por lei, 
deve voltar para o Executi-
vo para serem revertidos em 
investimentos necessários 
para a cidade, porém, dian-
te a crise mundial, o valor 
é revertido especificamen-
te para ações no combate 
a pandemia do Covid-19. 

“Nós agradecemos a sensi-
bilidade e a atenção que a 
Câmara de Vereadores, na 
pessoa do nosso Presiden-
te Beto Baiano, teve com o 
município em antecipar a 
devolução deste valor para 
atender à nossa população. 
Temos trabalhado incansa-
velmente todos os dias para 
amenizar os impactos que 
essa crise tem gerado em 
todo o País e, com certeza, 
esse valor é de grande va-
lia para adquirirmos mais 
materiais para os nossos 
agentes de saúde continua-
rem seus trabalhos”, diz o 
prefeito.

O prefeito de Holam-
bra, Fernando Fiori de 
Godoy, encaminhou nesta 
semana cartas ao governa-
dor João Dória e ao vice-
-governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, solicitan-
do a abertura de mercado 
de flores em todo o Esta-
do, para atacado e varejo, 
a fim de atender à necessi-
dade de escoamento e ven-
das para o Dia das Mães, 
celebrado em 10 de maio. 
A data está entre as mais 
concorridas e uma das 
mais rentáveis do calendá-
rio anual de faturamento 
para o setor.

Antes disso, em 1º de 
abril, o prefeito havia en-
caminhado cartas aos Mi-
nistérios da Economia, da 
Agricultura e à Casa Civil, 
bem como às Secretarias 
de Estado de Agricultura e 
Abastecimento, Fazenda e 
Desenvolvimento Regio-
nal, requerendo a liberação 
de pacotes emergenciais de 
resgate aos produtores, com 
linhas de crédito facilitadas 
para enfrentamento da crise.

No documento, Dr. 
Fernando ressalta os “im-
pactos devastadores” da 
pandemia para a cadeia 

produtiva do setor de flo-
ricultura em Holambra e 
no País – e defendeu “in-
tervenção imediata” para 
oferta de benefícios que 
proporcionem “a este uni-
verso de produtores condi-
ções mínimas de sobrevi-
vência até que controlada 
a crise de ordem sanitária, 
sendo possível, a partir 
daí, a retomada do cres-
cimento característico do 
setor dentro do espectro 
econômico”.

Desde a segunda quin-
zena de março, diante do 
avanço do Covid-19 no 
Brasil e das dificuldades 
enfrentadas pelo mercado 
de flores, a prefeitura tem se 
mobilizado em busca de al-
ternativas para as empresas 
locais. A intenção, segundo 
reforça o prefeito, é reduzir 
a retração econômica – hoje 
em 70%, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Flo-
ricultura (Ibraflor) – e evitar 
falência de empreendedores 
e demissões que ampliem o 
desemprego.

Em 20 de março, o pre-
feito realizou videocon-
ferências com o deputado 
federal Arnaldo Jardim e 
com o secretário estadu-

al de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, 
com o objetivo de buscar 
soluções viáveis para a 
preservação do mercado 
de flores em todo o Esta-
do. Neste terça, 07, o tema 
foi debatido também por 
videoconferência com o 
secretário estadual de Tu-
rismo, Vinícius Lummertz.

“O setor vem sofrendo 
quedas agressivas de fatu-
ramento que colocam em 
risco grande parte dos pro-
dutores de flores do país. 
A estimativa do Ibraflor é 
que 66% deles entrem em 
processo de falência e que 
mais de 120 mil pesso-
as percam seus postos de 
trabalho nos próximos 75 
dias caso nada aconteça”, 
destaca.

Holambra detém hoje 
cerca de 50% do merca-
do nacional de flores. São 
cerca de 400 produtores lo-
cais, 3.500 empregos dire-
tos na cidade e pelo menos 
outros 2 mil indiretos. “É 
uma cadeia grande, que en-
volve milhares de famílias, 
e que precisa de soluções 
urgentes e de atenção plena 
por parte dos governos do 
Estado e de Brasília”.
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Guarda de Artur Nogueira registra boletim de 
ocorrência contra base sem água e banheiro

Crimes da Região

Guardas relatam ainda problemas em ficar de plantão de 12 horas no local, na praça Santa Rita, 
sozinhos. Inspetor da corporação diz que estrutura está em reforma

Base da Guarda Municipal de Artur Nogueira sem vidros, água e banheiro é motivo de reclamações

DIVULGAÇÃO

Mulher é morta a facadas em Amparo e ex-
namorado é preso em flagrante

Guardas municipais de 
Artur Nogueira denunciam 
condições precárias de uma 
base localizada na praça 
Santa Rita, no Jardim Pla-
nalto. Um boletim de ocor-
rência foi registrado contra 
a situação, onde relatam a 
falta de segurança, água e 
banheiro no local.

“O guarda municipal 
é deslocado aqui para um 
plantão de 12 horas sozi-
nho. Não é de praxe, tanto 
da Polícia Militar quanto 
da Polícia Civil e Guarda 
Municipal, trabalhar sozi-
nho. Já está sendo quebra-
da uma regra de segurança 
aí”, conta um dos guardas.

Segundo o agente de se-
gurança municipal, o servi-
dor que assume o posto na 
base está totalmente des-
guarnecido de condições 
mínimas de trabalho. “Ao 
assumir o trabalho, ele não 
tem água potável e todos 
os banheiros estão tranca-
dos. O guarda fica sozinho 
para tomar conta deste lo-
cal, que já teve várias ocor-
rências envolvendo tráfico 
de entorpecentes”, diz.

Inspetor da Guarda Mu-
nicipal, Eugênio dos San-
tos gravou um vídeo na 
manhã desta terça-feira, 
07, em que explica sobre 
como é a rotina de trabalho 

na base. Ele alega que a es-
trutura está em reforma.

“Como aqui está em 
reforma, a priori, está sem 
banheiro e sem água. Po-
rém, já foi orientado a to-
das as viaturas que se o 
guarda precisar ir ao ba-
nheiro, de hora em hora, 
a viatura vai estar vindo 
aqui e fazendo a rendição 
do guarda, levando-o até o 
banheiro. Referente a re-
feições e água, mantém do 
mesmo jeito”, explica.

Uma guarda, que traba-
lhou no local e presenciou 
toda a situação, foi quem 
registrou o boletim de ocor-
rência na Polícia Civil.

A jovem foi socorrida e 
levada ainda com vida para 
a Santa Casa Anna Cintra, 
em Amparo, mas não re-
sistiu. O homem deve ser 
transferido nesta sexta, 09, 
para o Centro de Detenção 
Provisória de Jundiaí, in-
forma a Polícia Civil. 

Mulher tinha medida 
cautelar

De acordo com as in-
formações, o advogado da 
família da vítima afirma 
que ela havia registrado 
um boletim de ocorrência 

na semana passada contra 
o ex-companheiro, acu-
sando-o de estupro e se 
mudou com os filhos para 
a casa de uma tia para ten-
tar se proteger. Havia uma 
medida cautelar protetiva 
para evitar a aproximação 
do homem. 

No entanto, o ex-com-
panheiro de Tatiane des-
cobriu aonde ela estava, 
foi até o local e cometeu 
o crime. A polícia afirma, 
ainda, que ele é usuário de 
drogas e estaria sob efeito 
de entorpecentes.

Dois suspeitos de es-
pancar um homem até a 
morte foram detidos em 
flagrante, na tarde de sá-
bado, 04, em Holambra. 
Segundo a Polícia Mu-
nicipal, os suspeitos são 
da mesma família, tio e 
sobrinho, e teriam agre-
dido o atual companheiro 
da ex-mulher de um dos 

detidos. De acordo com a 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP-SP), o motivo 
teria sido ciúme.

Ainda de acordo com 
a Polícia Municipal, após 
o espancamento, a vítima 
foi atendida na Policlínica 
Municipal, onde os pro-
fissionais de saúde acio-

naram a polícia. A esposa 
da vítima, ex-mulher do 
suspeito mais velho, não 
foi ferida.

Segundo os policiais, 
o caso foi registrado no 
plantão da Delegacia de 
Polícia Civil da Jaguariú-
na como homicídio e am-
bos os suspeitos permane-
cem presos.

Um indivíduo assaltou dois estabelecimen-
tos na manhã de terça-feira, 07, em Jaguariú-
na. É possível reconhecê-lo por meio das ima-
gens de segurança dos comércios.

O primeiro alvo do indivíduo foi a Panifi-
cadora Ki Pão. Minutos depois, a Panificadora 
Ki Delícia.

Nas imagens, é possível ver o indivíduo 
chegar aos estabelecimentos em uma moto e 
fazer o assalto ainda com o capacete na cabeça 
e uma arma. Ele não foi capturado.

Suspeitos de espancar homem até a morte, 
tio e sobrinho são detidos em Holambra

Duas panificadoras são assaltadas em 
questão de minutos em Jaguariúna

Mulher é morta a facadas por ex-namorado em Amparo

Uma mulher de 27 
anos foi morta a facadas 
em Amparo na manhã de 
quarta-feira, 08. O ex-na-
morado dela, de 32, é o 
principal suspeito e foi pre-
so em flagrante, segundo 
informações das polícias 
Civil e Militar. Os dois ti-
veram um relacionamento 
que durou cerca de quatro 
anos e meio e dois filhos, 
um de 1 ano e o outro de 4. 
O caso foi registrado como 
feminicídio no 1º Distrito 
Policial.

A vítima é Tatiane Fá-
tima de Santana Rocha e 
o homicídio ocorreu por 
volta das 8h15. Segundo a 
polícia, o rapaz teria pula-
do o portão da casa onde 
a mulher estava com os 
filhos para ter uma con-
versa no sentido de reatar 
o relacionamento, mas 
houve uma discussão e ele 
acabou golpeando Tatiane 
com uma faca. A faca foi 
encontrada na área de ser-
viço da residência e foi 
apreendida pela Polícia 
Civil.
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Enfrentamento ao Coronavírus

Secretaria de Saúde de 
Pedreira entrega máscaras 
para servidores públicos

Primeiro caso positivo de coronavírus é 
confirmado em Artur Nogueira

Prefeitura de Posse e Instituto Dú Olivério 
produzem máscaras para população

O Departamento de 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Pedreira, represen-
tado pela enfermeira Iza-
bel Cristina dos Santos 
Lima, realizou a entrega 
de máscaras aos servido-
res da Secretaria de Meio 
Ambiente, Cemitério 
Santa Cruz, Polícia Mu-
nicipal e Guarnição do 
Corpo de Bombeiros. De 
acordo coma secretária 
Ana Lúcia Nieri Goulart, 
todos os departamentos 
municipais que estão tra-
balhando internamente 
recebem as máscaras.

As máscaras foram 
confeccionadas atenden-
do determinação do pre-
feito Hamilton Bernardes 
Junior. De acordo com 
ele, a administração mu-
nicipal adquiriu o tecido 
TNT e contratou costu-
reiras para a produção de 
máscaras. O elástico foi 
uma doação.

Segundo a Secretaria 
de Saúde, o equipamen-
to é simples e eficiente, 
funcionando como uma 

barreira física contra a 
propagação do novo co-
ronavírus. “Ela faz uma 
barreira tão boa quanto 
às outras máscaras. A di-
ferença é que tem que ser 
lavada pelo próprio indi-
víduo para que se possa 
manter o autocuidado. Se 
ficar úmida, tem que ser 
trocada. Pode lavar com 
sabão ou água sanitária, 
deixando de molho por 
cerca de 20 minutos. E, 
nunca compartilhar, por-
que o uso é individual”, 
explica a enfermeira Iza-
bel Cristina.

Desde o início da pan-
demia, provocada pelo 
novo coronavírus, hou-
ve uma corrida mundial 
em busca de máscaras de 
proteção, fazendo com 
que o equipamento su-
misse das prateleiras. A 
escassez põe em risco a 
saúde dos profissionais 
que precisam trabalhar 
protegidos na assistência 
aos doentes.

Então, o Ministério da 
Saúde incentiva que a po-

pulação para que produza 
máscaras caseiras, con-
feccionadas com tecido.  
“A ideia é que as pessoas 
usem máscaras caseiras 
poupando máscaras ci-
rúrgicas para os profis-
sionais de saúde. Elas 
servem para diminuir o 
risco de um portador as-
sintomático transmitir o 
vírus”, ressalta o prefeito 
Hamilton Bernardes Ju-
nior.

Segundo o Ministério, 
para ser eficiente como 
barreira física, a másca-
ra caseira precisa seguir 
algumas especificações, 
que são simples. Ela ne-
cessita ter, pelo menos, 
duas camadas de pano, 
ou seja, ser dupla face.

O Ministério ressalta, 
também, que o uso é indi-
vidual, não pode ser com-
partilhado com ninguém. 
As máscaras caseiras 
podem ser feitas em teci-
do de algodão, tricoline, 
TNT ou outros, desde 
que desenhadas e higie-
nizadas corretamente.

Na noite de terça-fei-
ra, 07, a Secretaria da 
Saúde da Prefeitura de 
Artur Nogueira, con-
firmou o primeiro caso 
de coronavírus registra-
do na cidade. Segundo 
informou, a paciente é 
uma jovem de 24 anos 
que apresentou os sinto-
mas no dia 24 de março 
e procurou o PSF no dia 
30 de março quando foi 
orientada a realizar os 
procedimentos conforme 
o protocolo do Ministé-
rio da Saúde já que a pa-
ciente estava clinicamen-
te estável.

Juntamente com o mo-
nitoramento domiciliar, 
a paciente procurou por 
consulta médica particu-
lar e fez o exame em labo-
ratório, também particu-

lar, onde teve diagnóstico 
positivo para Covid-19. 
Ainda na noite de terça, 
a jovem de 24 anos, que 
foi a primeira paciente 
da cidade a testar positi-
vo para a doença, postou 
um vídeo em suas redes 
sociais, onde esclareceu 
sobre a sua situação. 

No vídeo ela escla-
rece que está em isola-
mento domiciliar desde 
que chegou de uma via-
gem a São Paulo e que 
já no primeiro dia que 
começou a sentir alguns 
sintomas falou por te-
lefone com um médico 
do seu plano de saúde e 
foi orientada a ficar em 
isolamento domiciliar o 
qual não deixou de res-
peitar. “Não sai nenhum 
um dia do isolamento 

desde que cheguei em 
casa, mesmo porque meu 
pai faz parte do grupo de 
risco”, conta.

Ela afirma que está 
bem, que seus sintomas 
foram fracos e que conti-
nua em isolamento. Artur 
Nogueira tem casos sus-
peitos para coronavírus, 
108 casos monitorados, 
29 descartados, 02 nega-
tivos e 01 positivo.

Sobre a paciente
A digital influencer 

Maju Mazalli, de 24 anos, 
foi a primeira pessoa a tes-
tar positivo para o corona-
vírus em Artur Nogueira. 
A blogueira mantém todos 
os cuidados e seguiu todas 
as orientações antes de ter 
a confirmação da infecção 
por Covid-19.

A Prefeitura de Jagua-
riúna deve ampliar em 
70% o número de leitos 
hospitalares públicos na 
cidade, para atender ao 
aumento da demanda 
provocado pela dissemi-
nação do coronavírus. A 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) – que vol-
tou a funcionar 24h por 
dia – deve ter um hospital 
de campanha e o Hospital 
Municipal “Walter Ferra-
ri” tem sua capacidade de 
leitos aumentada. O to-

tal de leitos, somadas as 
duas unidades de saúde, 
sobe de 93 para 157.

O hospital de campa-
nha deve ser construído 
na parte de trás da UPA e 
com isso a capacidade de 
leitos da unidade aumenta 
em quase 200%, que pas-
sa dos atuais 15 para 44 
leitos de observação. Já 
o projeto para o hospital 
municipal prevê o aumen-
to de 78 para 113 vagas 
em leitos clínicos e pedi-
átricos (aumento de 45%).

“Iremos criar uma 
nova estrutura atrás da 
UPA para atendimento 
das síndromes gripais e 
casos de Covid-19. Essa 
nova estrutura será uma 
unidade de campanha. 
Isso independente da 
estrutura da UPA, que 
mantém seu atendimento 
24h a toda a população, 
exceto síndromes gri-
pais”, explica a secretá-
ria municipal de Saúde, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão.

Teve início nesta se-
gunda-feira, 06, o proje-
to da Prefeitura Munici-
pal de Santo Antônio de 
Posse em parceria com 
o Instituto Dú Olivério 
que visa confeccionar 
25 mil máscaras de teci-
do para proteção da po-

pulação possense contra 
o novo coronavírus. A 
ação conta com a parti-
cipação de costureiras 
voluntárias que traba-
lham na produção do 
material. 

Àqueles que puderem 
e quiserem participar do 

projeto por meio de do-
ações de tecido, linha e 
elástico, basta entrar em 
contato com o Instituto 
no telefone (19) 99823-
3337. Mais informações 
sobre distribuição das 
máscaras devem ser di-
vulgadas em breve. 

Jaguariúna terá hospital de campanha e amplia 
em aproximadamente 70% a quantidade de leitos
A medida visa preparar a cidade para um possível aumento da demanda por leitos hospitalares, 
com a expansão dos casos de contaminação pelo Covid-19

O hospital de campanha deve ser construído na parte de trás da UPA

IVAIR OLIVEIRA
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Fique Antenado

Móveis Planejados: Uma tendência de mercado
Qualidade, durabilidade, organização e beleza para espaços internos

Dicas para transformar um 
cantinho da casa com até R$100

Campinas Decor 2019 – Projeto: Beto Tozi – Execução: Medina Móveis

LEANDRO FARCHI

Medina Móveis é es-
pecialista em móveis re-
sidenciais de alto padrão, 
utilizando as principais 
técnicas do setor e entre-
gando um produto com 
um excelente valor agre-
gado. O maior diferencial 
é orientar o cliente em re-
lação a todo o processo, 
desde o início da reforma 
até a entrada da marcena-
ria. “Pensamos que não 
basta atender o cliente 
apenas com nossos mó-
veis que são lindos, mas o 
que realmente é importan-
te é resolver as questões 
que o cliente necessita”, 
diz Medina.

De acordo com o em-
presário, mais do que uma 
tendência, os móveis pla-
nejados são uma neces-
sidade e uma realidade 
nos dias atuais. “Pois as 
plantas, principalmente as 
residenciais, estão dimi-
nuindo expressivamente, 
em especial nos grandes 
centros. Com a explosão 
do setor de construção ci-
vil houve um aquecimen-
to muito grande em todos 
os ramos que o envolvem 
e, com isso, a marcenaria 
se tornou mais do que um 
bem de consumo baseado 
em sonho, tornou-se uma 
necessidade visto que as 
opções do mercado hoje 
são engessadas, à exem-
plo de modulares onde 
você não pode escolher 

como deseja o miolo dos 
armários e também depen-
de de módulos já prontos. 
No nosso caso, encontra-
mos uma fatia do mercado 
onde atendemos em gran-
de maioria clientes que 
estão realizando a com-
pra do primeiro imóvel. 
São casais recém casados 
ou pessoas que exercem 
algum cargo executivo e 
precisam de um espaço 
confortável, organizado e 
bonito”.

Os móveis planejados 
são uma vantagem para 
o consumidor, com toda 
certeza, afirma Medina. 
“Quem adquire um móvel 
planejado hoje tem a cer-
teza de ter ambientes mais 
bonitos, funcionais e du-
ráveis, visto que a matéria 
prima é sempre de exce-
lente qualidade”.

O móvel fabricado 
pela Medina Móveis, por 
exemplo, recebe uma ga-
rantia de cinco anos de 
fabricação e montagem, 
além de garantia por defei-
to em ferragens e MDF’s 
de um ano, o que assegura 
ao cliente que ele sempre 
terá tudo em ordem em 
sua casa. “E, se por algum 
motivo ocorrer algo que 
a garantia não cubra, não 
deixaremos o cliente des-
coberto. Realizamos as 
manutenções necessárias 
para que tudo volte a or-
dem novamente”, garante.

O valor de um planeja-
do, em primeiro momento, 
pode parecer mais cara. 
“Mas, em um longo prazo, 
por exemplo, comprando 
um guarda roupas em al-
guma loja de varejo das 
conhecidas no Brasil, va-
mos pensar que seja uma 
pessoa super cuidadosa 
um armário como este vai 
durar uns três anos e já es-
tará caindo gavetas, que-
brando puxadores e portas 
e o mesmo com sua estru-
tura comprometida, isso 
sem pensar em mudanças 
de endereço, já um armá-
rio planejado pode chegar 
à 15 ou 20 anos ou mais na 
mão desta mesma pessoa. 

Partindo do principio que 
um armário no varejista 
custe até um terço do valor 
do planejado basta pensar-
mos no longo prazo quan-
tas vezes iremos trocar de 
móvel sendo que com um 
planejado poderemos até 
nos esquecer de gastar 
com aquela finalidade por 
um longo período”.

Qualquer espaço pode 
ser mobiliado com móveis 
planejados, especialmente 
em alguns que não é pos-
sível receber móvel mo-
dular ou os tradicionais 
de lojas de varejo, existem 
ambientes pequenos ou 
apertados que ficam muito 
melhores com planejados. 

“Sem contar que a pessoa 
pode customizá-los con-
forme seu gosto e neces-
sidade o que garante um 
design único”.

A personalização dos 
ambientes possui uma 
infinidade de elementos 
possíveisentro das prin-
cipais novidades estão a 
serralheria, vidros pinta-
dos, painéis de vidro com 
televisores escondidos 
atrás, MDF com textura 
de pedra, Silestone no lu-
gar das bancadas de pedra, 
ou até mesmo laminados 
de alta pressão de 10mm 
que também é uma opção 
bem interessante. “Além é 
claro de revestimentos que 

em alguns casos incorpo-
ram aos móveis, ou seja, de 
acordo com o arquiteto ou 
com o idealizador do proje-
to, o céu é o limite”, brinca.

Mais sobre a empresa
A Medina Móveis é 

uma marcenaria que exis-
te em Campinas há 7 anos, 
fundada e administrada 
por Diego Medina. Tudo 
nasceu do sonho de em-
preender seu próprio negó-
cio, mas também de uma 
necessidade de mercado 
que apesar de ser bastante 
competitivo tinha espaço 
para uma empresa jovem, 
dinâmica e comprometida 
com suas propostas para 
atender ao cliente. “E as-
sim, de cozinha à cozinha, 
de orçamento em orça-
mento, nasceu a Medina 
Móveis e respira neste am-
biente até hoje”, conta o 
proprietário.

A prioridade da empre-
sa é a satisfação do cliente 
e para isso eles pesquisam 
e se atualizam constante-
mente, priorizando sempre 
se aproximar do cliente e 
deixá-lo ciente de todo o 
processo até que o móvel 
chegue na casa dele. Para 
mais informações, a em-
presa está localizada na Av. 
José Carlos do Amaral Gal-
vão, 543 - Jardim São José, 
Campinas. Telefones (19) 
3367-1732, (19) 98821-
3899 e (19) 98338-4993.

A regra é #fiqueemca-
sa, todos sabemos. E que 
tal aproveitar o fim de se-
mana para deixar ela mais 
agradável? Para você que 
acha que uma transforma-
ção custa muito tempo e 
dinheiro, a gente separou 
algumas dicas para mudar 
um cantinho de sua casa 
de forma rápida, prática e 
- principalmente - barata! 
Vamos lá? 

1. Decore com fita iso-
lante 

Essa aqui você não vai 
gastar nem duas horas para 
fazer e terá um resultado in-
crível! Vai precisar apenas 
de uma boa fita isolante e 
tesoura. Corte a fita na dia-
gonal, formando pequenos 
triângulos e cole na parede. 

Você pode fazer na pa-
rede do seu quarto ou mes-
mo em azulejos brancos do 

seu banheiro ou cozinha. O 
importante aqui é só lim-
par bem a parede antes de 
colar a fita. Talvez, você 
já tenha todo o material 
em casa. Mas, se precisar 
comprar, não vai gastar 
mais de R$ 60. 

2. Faça a sua “gallery 
wall” 

Essa é uma tendência 
de decoração de 2020 que 
você pode adaptar de uma 
forma muito simples e fofa. 
Imprima fotos que conte 
mais sobre a sua história e 
da sua família e monte uma 
galeria na parede. O legal 
aqui é trabalhar fotos de ta-
manhos diferentes para dar 
uma bossa. Misture ainda 
cartões postais de viagens 
ou outros itens que tenham 
valor afetivo. A moldura não 
é um item obrigatório, pois 
você pode colar com fita du-

pla-face. 
3. Verticalize com ni-

chos e prateleiras 
Essa dica é principal-

mente para aquele cantinho 
mais apertado da sua casa 
ou para quem mora em 
apartamentos pequenos. As 
prateleiras e nichos são uma 
ótima solução para quem 
precisa de mais espaço e ao 
mesmo dar uma cara nova.

4.  Aposte nas plantas 
Quem não ama um con-

ceito #urbanjungle? Que as 
plantas dão vida para qual-
quer cantinho, todo mundo 
já sabe. Mas a novidade é 
que elas podem também ser 
aliadas na transformação 
daquele cantinho sem graça 
da sua casa. As mais bara-
tas e que se adequam fácil 
com qualquer ambiente são: 
jiboia, zamioculca, samam-
baia e Espada de São Jorge. 
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Com a quarentena ins-
tituída pelo Governo do 
Estado de São Paulo, por 
conta do novo coronavírus 
Covid-19, muitos estabe-
lecimentos próximos às 
rodovias, que prestam au-
xílio aos caminhoneiros, 
fecharam as portas tempo-
rariamente ou estão fun-
cionando em horários re-
duzidos e com restrições. 
Isso gera um grande trans-
torno aos profissionais, 
que, muitas vezes, rodam 
por horas até encontrar 
um local seguro para fazer 
suas refeições, tomar ba-
nho e dormir.

Diante desta situação, 
os caminhoneiros pas-
saram a contar com os 
Postos Gerais de Fiscali-
zação (PGF) como ponto 
de apoio neste período de 
dificuldades. Com o de-
creto do governo paulista, 
que suspende a pesagem 
dos caminhões no Estado, 
os PGFs são importantes 
aliados para o descanso 
dos motoristas.

Na malha viária da 
Renovias, que faz par-
te do Programa de Con-
cessões Rodoviárias, há 
dois locais à disposição 
dos motoristas na Rodo-
via SP-340: nos quilôme-
tros 120,4 (pista Norte), 
em Campinas e no 198,2 
(pista Sul), em Aguaí. Os 
pontos de apoio aos ca-
minhoneiros contam com 
chuveiro e banheiro, além 
de espaço para os cami-
nhões pernoitarem.

Além dos PGFs, a 
concessionária continua 
oferecendo conforto e 
conveniência aos cami-
nhoneiros na Área de 
Descanso, localizada no 
quilômetro 151 (pista 
Sul) da SP-340, no mu-
nicípio de Mogi Mirim. 
O espaço conta com es-
tacionamento para cerca 
de 100 caminhões, com 
banheiros, tanques para 
a lavagem de roupas, sala 
de jogos e refeitório. To-
dos os dias são ofereci-
dos pães, manteiga, café 

Com o decreto do governo paulista, os postos são importantes aliados para o descanso dos motoristas

Os pontos de apoio aos caminhoneiros contam com chuveiro e banheiro, além de espaço para os caminhões pernoitarem

DIVULGAÇÃO

Enfrentamento ao Coronavírus

e leite, das 4h às 7h, de 
forma gratuita.

A Renovias oferece 
ainda, nestes três locais, 
kits com alimentos e itens 
de higiene pessoal, como 
forma de apoio à classe 
profissional neste perío-
do em que muitos cami-
nhoneiros não encontram 
locais abertos. Serão en-
tregues mais de 20 mil 

kits, que contém produtos 
alimentícios, suco e itens 
de higiene pessoal, como 
álcool 70% para a higie-
nização das mãos. Junto 
com os materiais, um fo-
lheto dá orientações aos 
usuários sobre o coronaví-
rus, como sintomas e for-
mas de prevenção.

Além dos locais de 
apoio, com funcionamen-

to durante das 24 horas 
do dia, a concessionária 
disponibiliza uma relação 
atualizada com os postos 
de serviços localizados às 
margens das rodovias ad-
ministradas. A listagem, 
que auxilia os motoristas 
no planejamento sobre 
onde parar durante o tra-
jeto, pode ser acessada no 
site www.renovias.com.br.

Barreiras sanitárias são 
realizadas diariamente nas 
entradas de Jaguariúna

Educação de Santo Antônio de Posse lança plataforma digital de aprendizagem

A Prefeitura de Jagua-
riúna realiza diariamente 
barreiras sanitárias nas 
principais entradas da ci-
dade por conta da pande-
mia de coronavírus. Po-
sicionadas em diferentes 
pontos, as equipes da Po-
licia Municipal param os 

motoristas que chegam 
no município para aferir 
a temperatura.

As barreiras são rea-
lizadas em diferentes lo-
cais e horários. Sempre 
no início da manhã, à 
tarde e à noite. O obje-
tivo da ação é prevenir e 

orientar as pessoas sobre 
a pandemia de coronaví-
rus, por isso é feita uma 
triagem dos motoristas 
para saber se eles estão 
com sintomas de doença. 
Em caso de febre alta, a 
pessoa é orientada a pro-
curar um médico.

A Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Pos-
se, por meio da Secretaria 
de Educação lançou uma 
plataforma para oferecer 
atividades educacionais aos 
alunos que se encontram 
em recesso escolar e isola-
mento social em virtude do 
combate ao coronavírus. 

Esta é uma iniciativa que 
visa preencher com conhe-
cimento os horários livres 
na rotina dos alunos da rede 
municipal de ensino e, por 
isso, não são obrigatórias. 

A Secretaria utiliza 
a plataforma do Google 
Classrooms onde possui 
acervo digital de livros, 

jogos e atividades comple-
mentares que abrangem o 
lúdico e o pedagógico.  Os 
conteúdos, selecionados e 
pensados pela equipe pe-
dagógica do município, 
são diferenciados para os 
alunos da Educação In-
fantil, Fundamental I e II, 
EJA e Educação Inclusiva.

A sala do Ensino In-
fantil está disponível para 
acesso, mas ainda em fase 
de testes. Por isso, a Se-
cretaria pede para que as 
mães acessem e usem o 
material disponível na 
plataforma com seus fi-
lhos. Para acessar a pla-
taforma é só seguir os 5 

passos abaixo:

Acesse: https://edu.
google.com/intl/pt-BR/
products/classroom

2 – Faça o login com 
um e-mail Google; 

3 – Clique no sinal de 
mais (+) no canto superior 
direito do site; 

4 – Clique em “Partici-
par da turma”;

5 – Digite o código de 
acesso da sua turma. O có-
digo deve ser passado para 
cada aluno da sala, no caso 
da sala inicial são para to-
dos os alunos do ensino 
infantil, código de acesso: 
avx7w6k.

O cadastro deve ser feito por telefone ou no site da prefeitura

Alunos da rede municipal 
sem acesso à internet ganham 
instalação gratuita

Os estudantes do ensi-
no fundamental 1 e 2 de 
Jaguariúna da rede mu-
nicipal de ensino que não 
têm acesso à internet em 
casa recebem uma ajuda 
da Prefeitura para conse-
guir estudar online duran-
te o recesso escolar. Para 
isso, basta fazer um cadas-
tro solicitando a instalação 
de um ponto de internet. O 
serviço é realizado gratui-
tamente por uma empresa 

parceira da Prefeitura.
O cadastro deve ser fei-

to pelo telefone (19) 3867-
4238 ou no site. Para isso é 
preciso informar o CPF e o 
Cartão Cidadão do respon-
sável pelo aluno. Vale res-
saltar que após preencher 
todos os dados o respon-
sável deve confirmar se o 
cadastro foi feito correta-
mente.

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal 

de Educação, oferece esse 
serviço para que nenhum 
aluno fique sem estudar. 
A secretária de educação, 
Cristina Catão, ressalta que 
o ponto de internet que é 
instalado na casa desses 
estudantes permite o aces-
so exclusivo à plataforma 
digital de ensino. “A ideia 
é compensar pelo menos 
parte do conteúdo presen-
cial que seria dado nas es-
colas”, explica a secretária.

IVAIR OLIVEIRA

Postos de fiscalização viram locais de apoio 
aos caminhoneiros durante pandemia

Mesmo com a pande-
mia do covid-19, todas as 
equipes operacionais da 
concessionária permane-
cem em atividade, visan-
do garantir uma adequada 
prestação de serviços aos 
usuários. O Sistema de 
Ajuda ao Usuário (SAU) 
da Renovias está à dispo-
sição 24 horas por dia aos 
motoristas. 

Locais de apoio aos 
caminhoneiros

Área de Descanso da 
Renovias (Rodovia Go-
vernador Adhemar Pereira 
de Barros, km 151 – pista 
Sul – SP-340, em Mogi 
Mirim)

Posto Geral de Fisca-
lização (PGF) em Campi-
nas (Rodovia Governador 
Adhemar Pereira de Bar-
ros, km 120,4 - pista Norte 
– SP-340, em Campinas)

Posto Geral de Fisca-
lização (PGF) em Aguaí 
(Rodovia Deputado Mário 
Beni, km 198,2 - pista Sul 
– SP-340, em Aguaí)

IVAIR OLIVEIRA
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Falando de Direito

No início de dezembro 
de 2019 o mundo desco-
bria o Covid-19. O que 
começou em uma cidade 
chamada Wuhan, em uma 
província chinesa, passou 
rapidamente a espalhar-se 
pelo mundo de maneira 
tão rápida e abrupta quan-
to o encurtamento das 
distâncias causadas pelo 
mundo globalizado e inte-
grado.

Em meados de janei-
ro ouvi pela primeira vez 
sobre o assunto, ainda 
quando estava cumprindo 
créditos do curso de dou-
toramento em ciências ju-
rídicas em Lisboa, Portu-
gal. Naquela altura, havia 
dois suspeitos de contami-
nação pelo vírus e eu, sin-
ceramente, não acreditei 
que o tal vírus atravessaria 
o oceano. 

Em fevereiro, ao retor-
nar ao Brasil recebemos 
orientações para compra 
de máscara e, para minha 
surpresa, já estavam em 
falta nas farmácias. Desde 
30 de janeiro de 2020, a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou o 
surto uma “Emergência de 
saúde pública de âmbito 
internacional” solicitando 
uma ação coordenada de 

combate à doença.
Em 11 de março de 

2020 a OMS declarou o 
surto uma pandemia. Até 
07 de abril a doença foi 
confirmada em mais de 
200 países e territórios. E, 
é claro, o Brasil está entre 
estes países.

Neste contexto, várias 
medidas legislativas foram 
editadas no Brasil, dentre 
elas a portaria interminis-
terial nº5 de 17 de março 
de 2020, que dispõe sobre 
a compulsoriedade das 
medidas de enfrentamen-
to da emergência de saú-
de pública prevista na Lei 
nº 13.979/2020. Em seus 
artigos 4º e 5º, estabele-
ce medidas criminais em 
caso de descumprimento 
de algumas medidas ado-
tadas pelo governo.

Com o intuito de se-
guir uma lógica didática, 
cabe esclarecer que a Lei 
nº 13.979/2020, estabele-
ce que as autoridades po-
dem adotar medidas como 
isolamento, quarentena e 
determinar a realização 
compulsória de exames 
médicos, testes laborato-
riais e tratamentos médi-
cos específicos. Pois jus-
tamente, os artigos 4º e 
5º da portaria expressão 

que sob algumas circuns-
tâncias quem descumprir 
as medidas adotadas pode 
responder pelos crimes de 
desobediência ou crime 
de infração de medida sa-
nitária preventiva.

Assim, cabe ressaltar 
alguns tipos penais pre-
vistos em nosso orde-
namento, que antes tão 
pouco estudados, agora 
vistos com outros olhos: 
um olhar atento e de inte-
resse público, que podem 
se adequar à situação: 1º) 
crime de contágio de mo-
léstia grave (art. 131, do 
Código Penal); 2º) crime 
de perigo para a vida ou 
saúde de outrem (art. 132, 
CP); 3º) crime de epide-
mia (art. 267, do CP); 4º) 
crime de infração de me-
dida sanitária preventiva 
(art. 268, do CP) e; 5º) cri-
me de desobediência (art. 
330, do CP).

Vejamos uma a um: 
No primeiro, previsto 

no artigo 131 do Código 
Penal o legislador descre-
ve: “Praticar, com o fim 
de transmitir a outrem 
moléstia grave de que está 
contaminado, ato capaz de 
produzir o contágio: Pena 
- reclusão, de um a qua-
tro anos, e multa.” Para a 

Aspectos penais 
do Covid-19

Por - Camila Moura
Professora de Direito Penal e Processo Penal, 

Advogada proprietária do escritório Camila Mou-
ra Advocacia e doutoranda em ciências jurídicas 

pela Universidade Autônoma de Lisboa

configuração desse crime 
faz-se necessário que a 
agente tenha a finalidade 
ou vontade específica de 
contaminar outras pesso-
as, praticando ato capaz de 
transmitir doença grave. 
Não basta simplesmente 
descumprir as medidas de 
quarentena ou isolamento.

No crime previsto no 
artigo 132: “Expor a vida 
ou a saúde de outrem a 
perigo direto e iminente: 
Pena - detenção, de três 
meses a um ano, se o fato 
não constitui crime mais 
grave”. Menos grave que 
o que comentamos ante-
riormente, trata-se de um 
crime de perigo concre-
to, ou seja, é necessário 
a prova da existência do 
perigo para a sua configu-
ração. 

De qualquer manei-
ra, nos dois casos a pes-
soa além de ter ciência, 
ou pelo menos suspeita, 
de que porta a doença, 
por meio de realização 
de exame médico ou por 
apresentar os sintomas no 
Covid-19, deve de fato ter 
a intenção de colocar a 
saúde de outras pessoas 
em risco.

No que diz respeito ao 
artigo 267, o Código Penal 
dispõe: “Causar epidemia, 
mediante a propagação de 
germes patogênicos: Pena 
- reclusão, de dez a quinze 
anos”. Esse ilícito penal, 
com pena de até 15 anos 
de reclusão, portanto, já 
mais grave que os outros, 
exige para a sua configu-
ração que o agente de cau-
sa a epidemia conscien-
temente. Cabe ressaltar: 
epidemia até então não 
existente que, como sabe-

mos, não é o caso.  
Por fim, os dois últimos 

crimes são aqueles citados 
na portaria interminis-
terial, quando há o des-
cumprimento das medidas 
adotadas pelo governo, 
quais sejam: Os crimes de 
infração de medida sanitá-
ria preventiva e o crime de 
desobediência. 

O artigo 268 do Códi-
go Penal prevê que: “In-
fringir determinação do 
poder público, destinada 
a impedir introdução ou 
propagação de doença 
contagiosa: Pena - deten-
ção, de um mês a um ano, 
e multa”. E o artigo 330 
determina: “Art. 330 - De-
sobedecer a ordem legal 
de funcionário público: 
Pena - detenção, de 15 
dias a seis meses, e mul-
ta.”

Pois bem, na portaria 
está previsto em seu artigo 
4º que quem descumprir 
as medidas de isolamento 
e determinação de exames 
médicos, testes laborato-
riais ou tratamentos espe-
cíficos poderá responder 
pelos crimes acima men-
cionados. ocorre que para 
tanto há a necessidade, de 
no caso de isolamento, de 
que a pessoa “doente” re-
ceba prévia comunicação 
sobre a compulsoriedade 
da medida e, no caso dos 
tratamentos, exames e tes-
tes, além da necessidade 
de prévia comunicação, 
tal exigência deve estar 
fundamentada em indica-
ção médica ou de profis-
sional de saúde.

No artigo 5º do mesmo 
diploma há a previsão de 
que pode responder pelos 
crimes de desobediência 

ou/e infração de medida 
sanitária de prevenção 
quem descumprir a medi-
da de quarentena, porém 
para que isso ocorra, ou 
seja, para que o sujeito 
que descumpre a medida 
de quarentena responda 
criminalmente tal medida 
depende de ato específi-
co das autoridades com-
petentes, que no caso é: 
ato administrativo formal 
e devidamente motivado, 
editado por Secretário de 
Saúde do Estado, do Mu-
nicípio, do Distrito Fede-
ral ou Ministro da Saúde 
ou superiores em cada ní-
vel de gestão, publicada 
no diário oficial. 

Cabe salientar que o 
crime de desobediência 
se caracteriza quando há 
uma ordem específica de 
um funcionário público 
dirigida a uma determina-
da pessoa, portanto, difi-
cilmente se configure.  Em 
nosso entender o tipo pe-
nal mais adequado à quem 
descumpre as medidas de 
enfrentamento da emer-
gência de saúde pública 
causada pelo Covid-19 é o 
previsto do artigo 268, de 
infração de medida sanitá-
ria preventiva. 

Dessa maneira, há sim 
a possibilidade de incorrer 
em crime quando se des-
cumpre as medidas adota-
das pelo governo, porém 
há também requisitos para 
que isso ocorra. Lembran-
do que os Estados somen-
te podem se socorrer do 
Direito Penal quando não 
há mais nenhuma via de 
controle social, afinal o 
Direito Penal é a “ultima 
ratio”. 

A Prefeitura de Ampa-
ro comunica na semana 
passada, dia 03, por vol-
ta das 14h42, um cidadão 
amparense esteve em uma 
Unidade de Saúde para o 
atendimento médico. Na 
ocasião, ele foi orientado 
para que permanecesse em 
quarentena. O paciente as-

sinou o termo de consenti-
mento livre e esclarecido e 
naquela ocasião foi colhi-
do o material para envio ao 
Instituto Adolfo Lutz.

No mesmo dia, por vol-
ta das 16h30, a funcionária 
da Unidade encontrou com 
o homem em frente ao 
ponto de Táxi da praça Pá-

dua Salles. O fato foi con-
firmado por uma segunda 
funcionária pública.

Desta forma, como ci-
dadão, ele teria infringido 
o artigo 330, do código pe-
nal – Desobediência, pois 
não permaneceu em isola-
mento, que o paciente con-
sentiu e assinou. 

O balanço dos casos de 
Covid-19 divulgados pelo 
Ministério da Saúde nesta 
quinta-feira (9) aponta:

941 mortes
17.857 casos confirmados

Letalidade: 5,27%
Na quarta (8), havia 800 

mortes e 15.927 casos con-
firmados. São 1.930 casos 
(alta de 12%) e 141 mortes 
(alta de 18%) a mais em 24 
horas. Tocantins é o único 
estado do país sem mortes 
devido à Covid-19.

Em 24 horas, foram 

mais 1.930 casos e 141 
mortes somadas às estatís-
ticas. O ministério também 
divulgou as regiões com 
maior incidência da doen-
ça no país - número de in-
fecções para cada 100 mil 
habitantes. Veja a lista:

1ª região de Fortaleza (CE) 
- 43,9
São Paulo (SP) - 40,4
Manaus, entorno, e Alto do 
Rio Negro - 28,1
Distrito Federal (DF) - 
16,9
Área Central (AP) - 16,8
Laguna (SC) - 15,7

Rio Negro e Solimões 
(AM) - 15,4
Metropolitana (RJ) - 15,4
São Luís (MA) - 15,1
Região 22 - Pampa (RS) - 
14,9

As três primeiras regi-
ões com a maior incidência 
também são as que tem o 
maior coeficiente de mor-
talidade - óbitos por 100 
mil habitantes. São elas: 
São Paulo, com índice de 
2,8 mortes por 100 mil; 1ª 
Região de Fortaleza, com 
1,5; e Rio Negro e Soli-
mões, com 1,3.

Homem descumpre isolamento em 
Amparo e infringe artigo do código penal

 Brasil tem 941 mortes e 
17.857 casos confirmados de 
coronavírus, diz ministério
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Em Jaguariúna, beneficiários do Bolsa Família 
aumentam 33% em abril
O aumento não acontecia desde junho de 2019 por uma demanda 
reprimida do Governo Federal

Ações da Região

DIVULGAÇÃO

neficiarios-do-programa-
-bolsa-familia/

Benefício emergencial
Desde terça-feira, 07, 

está liberado o aplicativo 
para a retirada do benefí-
cio emergencial de R$600 
para amenizar o efeito da 

crise provocada pela pan-
demia do coronavírus. O 
valor começa a ser pago 
aos trabalhadores infor-
mais. 

Trabalhadores que já 
estão no Cadastro Único e 
já recebem o Bolsa-Famí-
lia não precisam realizar 

qualquer cadastro adicio-
nal: o pagamento do bene-
fício é feito a todos que se 
enquadrem na medida.

Para mais informa-
ções, ligue na Secretaria 
de Assistência Social nos 
telefones: 3837-3311 e 
3837-3373.

A Prefeitura de Pe-
dreira, por meio das suas 
secretarias municipais de 
Obras e Vias Públicas e 
de Meio Ambiente con-
cluiu as obras de reforma 
da Praça Palmiro Bas-
san, localizada no bairro 
Jardim Andrade, entre as 
ruas José Serra e Ângelo 
da Costa Lima. O projeto 
contemplou os morado-
res com um espaço para 
momentos de lazer de 
adultos e crianças

Segundo o prefeito 
Hamilton Bernardes Ju-
nior, o projeto foi elabo-
rado pelo Departamento 
de Engenharia da Se-
cretaria de Obras e foi 
executado pela empresa 
vencedora do processo 
licitatório. “Atendemos 
as solicitações dos mo-
radores deste importante 
bairro. Inclusive, no local 
instalamos uma academia 
de saúde com sete apare-
lhos”, conta o prefeito.

Em Pedreira, obras de 
reforma da Praça Palmiro 
Bassan são concluídasO número de benefi-

ciários no programa Bol-
sa Família em Jaguariúna 
teve um aumento de 33%, 
passando de 952 em março 
para 1265 em abril. O au-
mento não acontecia desde 
junho do ano passado, por 
uma demanda reprimida 
do Governo Federal, que 
só liberou agora os novos 
beneficiários.

Os novos inscritos no 
Bolsa Família começam a 
receber o benefício neste 
mês de abril e para realizar 
o primeiro saque, devem 
comparecer com os docu-
mentos CPF e RG no caixa 
de atendimento presencial 
da agência da Caixa Econô-
mica Federal. Caso tenha o 
Cartão Cidadão, é permiti-
do sacar direto no caixa ele-
trônico das agências.

O calendário operacio-
nal do Bolsa Família é de 
16 a 30 de abril. Confira a 
relação dos beneficiários 
do Bolsa Família no site 
da Prefeitura https://www.
jaguariuna.sp.gov.br/aten-
dimento/listagem-de-be-

Bem feitorias na Praça Palmiro Bassan

DIVULGAÇÃO

Estádio Municipal “Wanderlei José 
Vicentini” passa por obras

A Prefeitura de Pedrei-
ra, atendendo solicitação 
do Ministério Público, rea-
liza obras para que o Está-
dio Municipal “Wanderlei 
José Vicentini” receba o 
alvará de funcionamento 
do Corpo de Bombeiros. 
Segundo o secretário de 
Esportes e Lazer, Valdir 
Carlos Volpato, uma série 
de melhorias está sendo re-
alizada no local, após todo 

o tramite do Departamento 
de Licitações e Contratos. 

Para o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior, as 
melhorias são necessárias, 
pois garantem a segurança 
da população que frequenta 
o Estádio Municipal. “As 
obras deverão estar conclu-
ídas em três meses e assim 
o estádio poderá voltar a 
receber os jogos e outros 
eventos”, diz.

 “Estamos construindo 
uma rampa de acesso para 
portadores de deficiência 
física, vamos implantar 
alambrados que dividirão 
as torcidas e outros pontos 
do interior do estádio, siste-
ma contra incêndio, portões 
para evacuação de torcedo-
res”, conta o secretário de 
Esportes. Ele ressalta que as 
obras atendem as exigências 
do Corpo de Bombeiros.

Com o objetivo de levar 
alegria e lazer à criançada, 
as secretarias municipais de 
Obras e Vias Públicas e de 
Meio Ambiente da Prefei-
tura de Pedreira, instalaram 
um novo Parque Infantil na 
Praça Santana. São brinque-
dos atrativos que garantem 
segurança e levam diversão 
às crianças.

“Os balanços, escorrega-
dor e gangorra foram fabrica-
dos com madeira, seguindo 
o mesmo padrão dos brin-
quedos já existentes na Praça 
Ângelo Ferrari”, informa o 
prefeito Hamilton Bernardes. 
“As crianças são o futuro e 

A obra é necessária para receber alvará do Corpo de Bombeiros

levando alegria a elas, po-
demos colaborar para que 
cresçam felizes. Estamos 

trabalhando para que todas 
tenham uma educação de 
qualidade e lazer”, conclui.

Prefeitura de Pedreira instala 
parque infantil na Praça Santana

Os brinquedos são seguros

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Cidadania

Férias dos profissionais da 
educação são antecipadas em 
Jaguariúna

Pedreira antecipa o início da 
Campanha do Agasalho 2020

Campanha de Coleta de 
Sangue é realizada no dia 
07 de maio em Pedreira

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Educa-
ção, antecipa as férias de 
julho dos profissionais que 
trabalham nas escolas mu-
nicipais. Devem tirar férias 
de 15 a 29 de abril todos os 
diretores, vice-diretores, 
coordenadores e profes-
sores das CEIs, EMEIs e 
CEJA.

A secretária municipal 
de educação, Cristina Ca-
tão, lembra que mesmo 
com as férias desses pro-
fissionais a plataforma de 
estudo “Educa ação em 
casa” disponibilizada pela 
Prefeitura aos estudantes 
permanece funcionando 

Férias de 15 a 29 de abril

IVAIR OLIVEIRA

Quarentena prorrogada
O governo estadual pror-

rogou as medidas de quaren-
tena de combate ao corona-
vírus em todos os municípios 
do Estado de São Paulo. 
Com isso, a Prefeitura de Ja-
guariúna também teve de re-
novar o período de restrições 
à circulação e funcionamen-
to do comércio e serviços 
na cidade até o próximo dia 
22 de abril. O Decreto Mu-
nicipal nº 4.161, que prevê 
a prorrogação da quarentena 
em Jaguariúna, foi publicado 
na terça-feira, 07.

Permissão
O novo decreto munici-

pal também prevê a permis-
são da comercialização de 
produtos on-line, por aplica-
tivo, entrega rápida no local, 
drive thru ou delivery em 
Jaguariúna, “independente-
mente de licença ou alvará 
para o exercício destas mo-
dalidades de entrega”.

Dá certo
Uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Butantan com-
provou que a quarentena e 
as medidas de isolamento 
social e prevenção à trans-
missão do coronavírus dão 
resultado. Segundo o estu-
do, desde que o isolamento 
social foi adotado em São 
Paulo, a taxa de transmissão 
por infectado do coronaví-
rus caiu de seis pessoas para 
menos de duas no estado.

Com máscaras
Os vereadores de Jagua-

riúna têm seguido a qua-
rentena e as orientações do 
Ministério da Saúde sobre as 
medidas de prevenção contra 
a Covid-19. Na sessão desta 
semana, realizada na terça-
-feira, os parlamentares utili-
zaram máscaras de proteção 
individual e respeitaram o 
distanciamento entre as ca-
deiras. O acesso do público 
também não foi permitido.

Verba para saúde
Os parlamentares aprova-

ram projetos de lei que desti-
nam recursos de R$100 mil 
para a área da Saúde do mu-
nicípio, incluídos em regime 
de urgência. As propostas 
visam compor o quadro or-
çamentário referente a con-
vênio firmado com a União, 
que tem como objetivo a 
transferência de recursos fi-
nanceiros para investimentos 
na área de saúde. A próxima 
sessão ordinária está marca-
da para terça-feira, 14, nova-
mente às 18h30.

Doações
Por falar em sessão, o ve-

reador Cristiano Cecon (PV) 
apresentou requerimento soli-
citando aos supermercados de 

Jaguariúna a doação de ali-
mentos e outros produtos para 
o programa Jaguariúna So-
lidária, que foi lançado pelo 
prefeito Gustavo Reis (MDB) 
como uma forma de estimular 
as doações às pessoas neces-
sitadas durante o período de 
quarentena. O requerimento 
do parlamentar foi aprovado 
na sessão desta semana.

De olho em 2022
A eleição para a Presi-

dência do Brasil é só em 
2022, mas a pandemia do 
coronavírus antecipou a lar-
gada da disputa. O grande 
embate entre o presidente 
Jair Bolsonaro e o governa-
dor de São Paulo, João Do-
ria, parece que será a tônica 
das discussões políticas até 
o pleito. Bolsonaro se coloca 
contra ao isolamento social 
“horizontal”, tal como é fei-
to hoje. Já Doria defende as 
atuais regras da quarentena, 
também apoiadas pela gran-
de maioria dos líderes de 
outros países, por médicos e 
cientistas da área. 

Pesquisas
Pelas pesquisas divulga-

das até o momento, Doria 
tem levado a melhor. A pos-
tura do governador paulista 
de enfrentamento ao corona-
vírus tem sido reconhecida 
pela população como a mais 
correta. Do outro lado da 
balança, Bolsonaro amarga 
uma queda acentuada em 
sua popularidade e na apro-
vação de seu governo. Quem 
viver, verá.

 Bastidores do poder

normalmente. “A platafor-
ma será alimentada pela 
Secretaria de Educação 
para os pais que não qui-
serem deixar seus filhos 

ociosos. Os estudantes 
continuam tendo os recur-
sos de aprendizagem dis-
poníveis”, afirma.

A presidente do Fundo 
Social de Pedreira, Maria 
Luiza Maganha Bernar-
des, anunciou oficialmente 
na quarta-feira, 08, o iní-
cio da Campanha do Aga-
salho 2020. A campanha 
conta com a organização 
da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social.

“Instalamos caixas co-

letoras nos supermerca-
dos, farmácias e postos de 
saúde, onde os pedreiren-
ses poderão deixar suas 
doações. As pessoas de-
vem aproveitar que estão 
em casa, devido à quaren-
tena contra o coronavírus 
e, separar o que não usam 
mais e que estejam em 
boas condições para doar 
aos que mais necessitam”, 

enfatiza a presidente do 
Fundo Social Malú.

Para o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior este é 
momento das pessoas pen-
sarem no próximo. “Peço 
para que as pessoas doem 
aquilo que ainda pode ser 
usado, aquilo que poderia 
continuar usando, mas do 
qual vai se desapegar e di-
vidir com o próximo”.

A Secretaria de Saúde 
de Pedreira e o Hemocen-
tro da Universidade de 
Campinas (UNICAMP) 
realizam no dia 07 de 
maio Campanha de Co-
leta de Sangue, nas de-
pendências do Salão Pa-
roquial da Igreja Matriz 
de Sant’Ana, com a distri-
buição de senhas a partir 
das 7h. Das 8h30 às 12h o 
Hemocentro faz as fichas 
dos doadores voluntários 
e a devida coleta. 

Para se tornar um doa-
dor de sangue é necessário 
ter entre 18 e 69 anos. São 
aceitos candidatos à doa-
ção a partir dos 16 (dezes-

seis) anos, com o consenti-
mento formal e presencial 
do responsável legal. 

O doador deve pesar 
mais de 50 quilos, não ter 
ingerido bebida alcoólica 
nas 24 horas que antece-

dem a doação e ter dormi-
do pelo menos seis horas. 
Não é necessário estar em 
jejum. 

O Departamento de Vi-
gilância Epidemiológica 
lembra que, as pessoas 
que tomaram vacina, seja 
ela qual for, somente após 
um mês podem doar san-
gue.

Os doadores ao chega-
rem, devem efetuar o ca-
dastramento, pois o aten-
dimento é realizado por 
ordem de retirada das se-
nhas. É necessária a apre-
sentação de documento 
com foto, de preferência 
o RG.

A decisão foi tomada devido ao recesso escolar que 
acontece por conta da pandemia do coronavírus

Diocese de Amparo realiza 
celebrações da Semana Santa 
sem a presença de fiéis

Devido à pandemia 
mundial do coronavírus 
a Diocese de Amparo, a 
qual as paróquias de Pe-
dreira pertencem, realiza 
suas celebrações da Se-
mana Santa sem a pre-
sença de fiéis nas igrejas. 
Segundo o Padre César 
Domingues de Olivei-
ra, pároco da Matriz de 
Sant’Ana em Pedreira, 
todas as celebrações são 
transmitidas pela redes 
sociais, estando cancela-
das as procissões e a tra-

dicional peregrinação ao 
Complexo Turístico do 
Morro do Cristo. 

“Pedimos aos católi-
cos para que não saiam de 
casa nesta época de pan-
demia da Covid-19. Pro-
curem assistir os canais 
de televisão da Igreja Ca-
tólica e também acompa-
nhar nossas celebrações 
pelo Facebook. Vamos 
todos juntos respeitar as 
decisões das autoridades 
e em breve voltaremos ao 
nosso convívio normal”, 

ressalta Padre César.
O secretário de Segu-

rança e Cidadania, Ânge-
lo Milani Pavão, informa 
que as polícias Municipal 
e Militar efetuam rondas 
nas proximidades do Mor-
ro do Cristo, para evitar a 
aglomeração de pessoas. 
“O Governo do Estado 
de São Paulo prorrogou 
a quarentena até o dia 22 
de abril, portanto solicita-
mos as pessoas para que 
fiquem em casa”, enfatiza 
o secretário.
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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


