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IVAIR OLIVEIRA

Projeto Jaguariúna Solidária
A prefeitura de Jaguariúna criou o projeto Jaguariúna Solidária que conta com a participação 

da iniciativa pública e privada. As Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Assistência 
Social do município são parceiras no projeto.

O projeto está funcionando e a primeira doação, recebida pelo prefeito Gustavo, foi feita pela 
empresa Cristal e Cores – Chapas Acrílicas, que visa proteger os profissionais da saúde que 
atuam na linha de frente no combate ao Covid-19. A empresa Unicharm também fez a doação 
de fraldas infantis descartáveis, que devem ser distribuídas para a população que necessita, por 
meio das secretarias.

Hospital Humberto Piva, de Pedreira, 
recebe investimentos para enfrentar a 
pandemia do coronavírus

Devido ao aumento da ali-
mentação em domicílio e a cor-
rida para garantir estoques para 
enfrentar o isolamento, os pre-
ços dos alimentos aumentaram 
em março, segundo a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). O assun-
to tem sido pauta dos consumi-
dores nas redes sociais e moti-
vo de preocupação para muitos 
brasileiros.

A questão, levantada pela 
Gazeta Regional em suas redes 
sociais, reuniu consumidores de 
Jaguariúna e região, bem como, 
consumidores de São Paulo ca-
pital, Bahia, Belém do Pará, Re-
cife, Pernambuco e outros. To-
dos reclamam, principalmente, 
do aumento do arroz, feijão, lei-
te e derivados, papel higiênico e 
outros produtos básicos.

Página 3

Isolamento por coronavírus eleva preço 
dos alimentos
A expectativa é que, com o eventual achatamento da renda provocado pela suspensão das atividades 
econômicas, a demanda caia e os preços voltem a ceder

UPA de Jaguariúna volta a funcionar 24h por dia 
e deve concentrar casos suspeitos de coronavírus

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaguariúna está funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana e deve 
concentrar os casos suspeitos de coronavírus. A decisão, já prevista nas diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde na 
atual gestão, visa reforçar as ações de combate à disseminação do coronavírus na cidade e integra o plano municipal de 

enfrentamento à Covid-19.

A Prefeitura de Pedreira está 
investindo na aquisição de equi-
pamentos para dotar o Hospital 
Humberto Piva de infraestrutura 

necessária para atender pacien-
tes com o coronavírus. Na área 
externa do Hospital tamabém 
estão sendo instaladas tendas, 

onde equipes estarão realizando 
a triagem dos pacientes com sus-
peita do Covid-19.  
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No País não existe tabelamento de preço de produtos

Novos respiradores, monitores e bombas de infusão

Campanha de 
vacinação contra a 
gripe H1N1 é retomada 
na segunda-feira, 06

Prefeitura de Posse suspende 
corte de água e possibilita 
parcelamento de contas sem 
multa e juros

A vacinação dos idosos 
e os profissionais de saúde 
de Jaguariúna contra a gripe 
H1N1 deve ser retomada na 
segunda-feira, 06. As vacinas 

estão disponíveis em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s) da cidade, exceto na 
do Guedes.
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A Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Posse, por 
meio da Diretoria de Água 
e Esgoto, anuncia que deve 
suspender o corte de água e 
possibilitar o parcelamento 
de contas de água em até seis 
vezes, sem adição de juros e 

multas, das faturas emitidas 
durante o período de calami-
dade decorrente da pandemia 
de coronavírus. A ação busca 
amenizar alguns dos impactos 
sociais e econômicos gerados 
pelo isolamento social contra 
a Covid-19.                Página 6
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Imprevistos, obstáculos, 
surpresas, desafios... O chefe 
que demite, o noivo que trai, a 
doença que surge, o vírus que 
se alastra. A queda da bolsa, o 
dinheiro mal investido, a pes-
soa mal contratada, o plano mal 
sucedido. Milhares de coisas 
estão fora do nosso controle.

 Porém, seja esperto. Enquan-
to você está se lamentando, tem 
alguém aprendendo. Enquanto 
você está focando no lado ne-
gativo, tem alguém enxergando 
os pontos positivos. Enquan-
to você está aí reclamando das 
circunstâncias tem alguém en-

contrando uma oportunidade. E 
pode ter certeza, é esse alguém 
que está crescendo na vida. 

Se ocupe para que o senti-
mento ruim não te tome 100% 
durante esse tempo de quarente-
na: faça uma listinha para se or-
ganizar e coloque ela em práti-
ca. Coloca uma música boa, faz 
um café da manhã caprichado, 
faça exercício, leia um livro ou 
converse mais com as pessoas 
(seja pessoalmente com as que 
estão com você na quarentena 
ou por vídeo chamada), o que te 
fizer se sentir melhor. E assim 
vamos seguindo.

Um misto de medos, incer-
tezas, mudanças e uma ponti-
nha de esperança. Que o nosso 
psicológico não se torne nosso 
inimigo.

Agradecer por ter o privilé-
gio de poder fazer home office 
e esperar que aqueles que es-
tejam trabalhando fora de casa 
tomem todas as medidas de 
prevenções.

⠀O impacto é e vai ser gran-
de, em todas as áreas, sem es-
quecer que a prioridade no mo-
mento é a saúde. Esperar por 
dias melhores, na esperança 
que tudo isso passe logo.⠀⠀

EDITORIAL
A vida é assim. E nunca deixará de ser

GAZETA REGIONAL NA REDE

/gazetaregional.jaguariuna

recepcao@gazetaregional.com.br

www.gazetaregional.com.br

Rua Cândido Bueno, 1299 – Sala 4 - Piso Superior 
(Jaguar Center Plaza) - Jaguariúna

@jornalgazetaregional

Muitas pessoas estão se sentindo 
angustiadas por conta do isolamento so-
cial, não resta dúvida que qualquer iso-
lamento provoca estresse, ansiedade e 
causa efeitos negativos, mas temos que 
nos conscientizar que este isolamento o 
qual estamos aderindo de forma volun-
tária é fundamental para acabar com a 
proliferação dos casos de COVID-19. 
Vamos pensar que é para o nosso bem 
e para o bem de todos. Esse isolamento 
não significa que estamos sendo aban-
donados ou rejeitados, estamos longe 
fisicamente das pessoas que amamos, 
mas por uma causa justa. Você pode 
perfeitamente estar só, e estar bem, sem 
sentir solidão. Sinta Solitude, que é um 
estado de privacidade de uma pessoa, 
não significando, propriamente, estado 
de solidão, pode representar o isolamen-
to voluntario, porém não diretamente 
associado a sofrimento. Solitude e soli-
dão são coisas distintas.

Eu moro sozinha e estou há quatro 
semanas em isolamento voluntário por 
conta da Covid-19, nem por isso sinto 
solidão, estou bem comigo mesma. A 
solitude está associada a sentimentos 
positivos, à alegria em estar sozinho (a) 
refletindo sobre questões que talvez jun-
to com outras pessoas não seria possí-
vel. Precisamos entender e aceitar que 
esse isolamento é necessário pelo fato 
de que estamos diante de uma crise de 
saúde muito imensa e grave, e, que en-
volve muitas outras crises. Não veja o 
isolamento como algo ruim, mantenha 
o estresse sobre controle e aceite até 
que passe. Acredite nos profissionais da 
saúde, nos médicos, nos infectologistas, 
virologistas, eles passam anos e anos 
estudando sobre doenças e com certeza 
irão encontrar uma saída para livrar as 
pessoas da COVI-19, porém enquanto 
os casos não estiverem sobre controle 
vamos fazer o que eles pedem, “QUE É 
FICAR EM CASA”.

 Gosto tanto da minha casa que arran-
jei um jeito de morar e trabalhar em casa 
mesmo! Além de psicóloga, sou dona de 
casa, amo ler, escrever, cantar, dançar, 
cozinhar. Eu sempre gostei de manter 
meu ambiente limpo e higienizado, e por 
conta da COVID-19 intensifiquei os cui-
dados, sem neurose é claro!

Falo sempre com amigos, familiares, 
minha filha e com a minha neta. Sei que 
as pessoas que já atendi estão bem, e isso 
me faz feliz! Tento deixar meu isolamen-
to agradável.

Beijos e abraços a todos (as)! Nós va-
mos vencer essa doença!

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

Isolamento 
social

Sandra R. Ribeiro* Tomaz de Aquino Pires*

Embora estejamos reclusos em isolamento social 
devido ao coronavírus, três funcionários estão em 
“home office”, “trabalhando em casa”. Ana Piva or-
ganiza, documentos, pesquisando as fotos de caixas 
não processadas. Josi Panini restaura fotografias, tra-
balho incansável de aperfeiçoando das imagens. Eu, 
Tomaz, legendando as fotos, descrevendo o fato, o 
local, a época, procurando identificar  as pessoas. Só 
a caçulinha, Alessandra, fora do grupo de risco, ficou 
recebendo fotos e atendendo na Casa da Memória 
das 08h às 14h, em seu respectivo horário de traba-
lho. Publicação semanal em ambos os jornais. A 12ª 
Exposição virá e surpreenderá a todos. Chegam “re-
tratos” inéditos. Tudo vai passar e logo será inaugu-
rada a 12ª Exposição fotográfica: “Memorial Padre 
Gomes”. Ele nasceu no dia 14 de fevereiro de 1907, 
em Remanso, Bahia. Pai: Procópio Joaquim Gomes. 
Mãe: D. Maria Joanna Vianna Gomes... Recebeu as 
primeiras aulas na zona rural. Veio com a mãe e ir-
mãos para a cidade iniciar os estudos. Segundo de-
poimento da família, desde criança revelava vocação 
para religioso.  Gostava de ir à missa e, pequenino, 
brincava de padre em seu quarto. Foi alfaiate e mú-
sico.Tocava na filarmônica “Dois de Julho. Aos 18 
anos veio para São Paulo, Araçatuba,  com um dos 
irmãos, a fim de  prosseguir seus estudos. A Igreja de 
Araçatuba, através do Mons. Adauto Casemiro Ro-
cha apresenta-o,  em 1932, ao “Colégio Diocesano 
Santa Maria” em Campinas. O clérigo custeia-lhe os 
estudos até 1936, quando termina a 5ª série ginasial, 
curso correspondente ao Seminário Menor. A Igre-
ja de Campinas financia-lhe o curso no Seminário 

Maior “ São José” de Mariana (MG). Ali cursou Fi-
losofia e Teologia de  1937 até a conclusão do curso. 
Do seminário correspondia-se com sua família, pelas 
cartas de  notável caligrafia.Ordenou-se sacerdote na 
Catedral  de Campinas, em 06 de dezembro de 1942, 
pelo Bispo D. Paulo de Tarso Campos. Voltou à terra 
natal. Subiu o Rio São Francisco num vaporzinho,  
abraçando seus queridos pais e irmãos e lá celebrou  
missa diariamente. Voltou para a diocese de Campi-
nas. Tornou-se Vigário Cooperador na Paróquia de 
São Manoel em Leme (SP) de 1943 a 1944. De 1945 
a 1947 tornou-se Vigário Cooperador  na Paróquia de 
S. João Batista em Rio Claro. Aos 40 anos de idade 
chegou a Jaguariúna como pároco titular da Paró-
quia de Santa Maria,  em 17 de agosto de 1947. Aqui 
apresentou dedicação plena ao sacerdócio, o  zelo 
pela Igreja o consumia, piedade franciscana. Amou 
os pequeninos, fundando a Creche Santo Antônio. 
Pensou nos idosos, construindo um Asilo., Lar da  
Terceira Idade “Raízes da Vida”.. Dedicava-se ple-
namente  às cerimônias religiosas, às irmandades e  
às festas dos Santos. Planejava!   Evangelizou! Viveu 
Isaías;_ “O zelo por tua Casa me consome” Em seus 
43 anos como pároco titular não tirou um dia sequer 
de férias. Construiu Cinema e Teatro, um salão Pa-
roquial com salões,  salas de aula.foram  usadas para 
a catequese, reuniões da Igreja, cursos.  Cedeu-as 
à Escola A. Bueno. Fez um  campo de futebol,  o 
Campo do Padre. Vivia a devoção ao Rosário e à 
Virgem Maria,  a devoção das nove primeiras sex-
tas-feiras do mês, entronização do Sagrado Coração 
de Jesus nos lares. Piedoso, discreto, bravo, conser-

vador, perfeccionista, enquanto pároco titular. Antes 
do Cocílio Ecumênico Vaticano II não permitia que 
os membros das associações religiosas participassem 
de bailes e carnaval.  Tornou a Despensa de sua co-
zinha, seu dormitório, qual cela fria de monge fran-
ciscano. Não tinha nem cortinas.  Trouxe médico, en-
fermeira, advogado na Casa Paroquial para atender 
aos necessitados. Montou nela um Dispensário. So-
nhou com Hospital para atender os doentes. No dia 
12 de setembro de 1960 pôs a pedra fundamental do 
Hospital na quadra onde hoje se construiu a Matriz 
Nova. Organizava “Natal dos Pobres”. Obediente se-
guia rigorosamente as orientações da Igreja nas reno-
vações pós-conciliares.     Foi pároco titular até 1º de 
outubro de 1990. Não quis morar na Casa dos Padres 
em Campinas. Quis ficar aqui com seu povo. Muito 
homenageado pela igreja e pelos poderes públicos. 
Deixou terrenos em todos os bairros para construção 
de novas Igrejas.  Nesta época, tornou-se carismático. 
Itaici o levava para as Experiências em Oração. Sua 
vida eram confissões, missas, grupos de oração, missa 
dos doentes. Carismáticos de outras cidades vinham 
confessar-se com Ele e visitá-lo, tanto quanto seu 
povo. Aposentado, apreciava cavalarias, rodeios com 
grandes shows. Com Sorriso largo acolhia os fiéis. 
Deixou-nos aos 96 anos, dormindo, em 27 de julho de 
2003. Seu povo sepultou-o na Matriz Centenária onde 
exerceu, por excelência, seu sacerdócio.

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

Tudo vai passar! 
E logo Padre Gomes chegará!

Sandra R. Ribeiro*

A natureza humana nos compele a sermos in-
dividualistas a fim de preservar a nossa identidade. 
Entretanto, sem um refinamento adequado, isso 
pode evoluir a um quadro onde a realidade pessoal 
e objetiva não se dividem. Descubra o significado de 
egocêntrico e como isso interfere na vida de todos. O 
egocêntrico é aquele que se enxerga como o centro 
de todo o interesse universal. De forma simplista, de-
fine aquelas pessoas que são incapazes de enxergar 
alguém além de si próprias.

O egocêntrico cultiva uma exaltação exagerada 
da própria imagem em relação aos outros. Com isso, 
sua personalidade passa a ser um item sufocante e 
pouco agradável, visto que passa a ferir os outros. 
Sua imaginação está permanentemente ocupada no 
seu próprio Eu, cultivando os seus interesses sem o 
mínimo de empatia pelos outros.

Cabe ressaltar uma falta de projeção empática vi-
sando o que o outro sente. Como sua perspectiva está 
constantemente focada em si, acaba negligenciando 
as demais. Por conta disso, esse tipo de pessoa aca-
ba afastando quem compartilha uma vida próxima. 
Sem que perceba, pouco a pouco passa a ser isolado 
e visto negativamente.

A Psicologia tem uma visão adequada ao motivo 
de alguém se tornar egocêntrico. Segundo ela, isso é 
uma atitude normal da criança entre os 3 e 6 anos de 
idade. A mesma não possui um refinamento social 
para distinguir quando cessar sua projeção e permitir 
a passagem de algo externo. Ela não sabe diferenciar 
realidade objetiva da pessoal ainda.

Para Jean Piaget, um dos maiores nomes em Psi-
cologia, as crianças nessa época são naturalmente 
egocêntricas. O mundo é uma gigantesca possibili-
dade e a mesma acredita que deve desbravá-lo como 
pode. Com isso, acaba cultivando um desejo em fo-

car exclusivamente nelas, sem se preocupar com as 
intenções dos demais.

É bastante fácil reconhecer um indivíduo ego-
cêntrico pela sua forma de agir e pensar. Os mesmos 
tomam a atenção do ambiente, em geral, de forma 
negativa. Dessa forma, ficam rapidamente conheci-
dos nos lugares onde têm de conviver com muitas 
pessoas de uma só vez. Mesmo sendo apenas um, 
acaba chamando a atenção.

É saudável e até recomendado que as pessoas 
nutram sua autoestima como forma de enxergarem 
seus valores. Entretanto, como todo remédio em ex-
cesso vira veneno, os egocêntricos exageram aqui. 
Isso porque acabam criando uma imagem absurda-
mente utópica de si mesmos. Qualquer feito, por me-
nor que seja, é motivo para exaltação.

A ideia aqui é preservar a todo custo a visão que 
tem de si no mundo. Com isso, os egocêntricos po-
dem fingir para si e aos outros, a fim de fugirem da 
realidade. Já que têm receio de ferirem suas exigên-
cias e preferências, os mesmos acabam não enfren-
tando a realidade como esta é de fato

 O comportamento egocêntrico é bastante preju-
dicial a todos. Não apenas quem o cultiva, mas tam-
bém quem presencia sofre com a sua interferência. 
Consequentemente, os relacionamentos passam a 
ser mais conturbados e sensíveis. Isso se deve ao fato 
de não entender a individualidade das pessoas.

Um indivíduo egocêntrico carrega uma espécie 
de cegueira comportamental que o inibe socialmen-
te. Ele é capaz de olhar a si mesmo e apenas isso, 
revelando uma percepção e dedicação pequenas ao 
outro. Dessa forma, fica difícil entender que cada um 
tem uma crença, raciocínio e necessidades diferentes 
das suas.

Dada à falta de empatia que este sente, o mesmo 

não se sensibiliza muito com os problemas dos ou-
tros. Quando alguém se abre com uma pessoa ego-
cêntrica, certamente será instruído de forma crua a 
enfrentar o que lhe aflige. Assim, fica nítido que não 
há preocupação com os seus sentimentos e pensa-
mentos em relação ao empecilho. Mais uma vez, por 
falta de empatia, este não se coloca no lugar de nin-
guém. Em suma, não sobra espaço para se sensibili-
zar com qualquer drama que não pertença a ele. Al-
guns, infelizmente, dão respostas irônicas de forma 
natural sem perceberem o quanto estão sendo rudes e 
evasivos. Um indivíduo egocêntrico carrega uma fa-
cilidade maior em ter problemas interpessoais. Isso 
se deve à sua dificuldade em se conectar à natureza 
diferente de qualquer pessoa. Seu “Eu” é grande o 
suficiente para sufocar qualquer tentativa de aproxi-
mação de terceiros. Em síntese, não dá abertura para 
que ninguém se aproxime de forma profunda.

Isso pode se tornar um elemento sabotador na 
construção de sua carreira, por exemplo. Já que não 
se sensibiliza o suficiente com qualquer pessoa, não 
tem como nutrir bons relacionamentos. Continuando 
nesse caminho, sua rede de contatos se resumirá a 
infinitas versões de si mesmo.

Não é absurdo alguém pensar em si como forma 
de preservar sua integridade física e moral. Entretan-
to, o problema surge quando isso impossibilita de 
manter relação com outras pessoas. É preciso ter em 
mente que todos nós fazemos parte de um conjunto 
que carrega particularidades únicas. A junção delas é 
que tornam um grupo valioso e bem nutrido.

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

O que significa um indivíduo 
egocêntrico?
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Em pronunciamento nas 
suas redes sociais nesta se-
mana o prefeito de Jaguari-
úna, Gustavo Reis, reforçou 
importantes questões deste 
período de quarentena. En-
tre eles, que as pessoas não 
saiam de casa para evitar a 
disseminação do coronaví-
rus Covid-19.

São Paulo está em esta-
do de quarentena estipulado 
pelo Governador João Doria 
até o dia 07 de abril. “Eu es-

pero e torço para que dia 07 
a gente retome as atividades, 
mas depende do decreto, de-
pende do Governo Federal 
estipular se a gente pode am-
pliar algum tipo de serviço 
ou trabalho. Caso contrário, 
é para ficar dentro de casa”.

Além de reforçar esse 
pedido, o prefeito reconhe-
ce que este é um momento 
muito difícil da humanida-
de e por isso a população 
deve buscar informações 
verídicas pois são funda-
mentais para poder regular 
essa nova forma de viver . 

Prefeito de Jaguariúna reforça que 
população fique em casa

Isolamento por 
coronavírus eleva preço 
dos alimentos 

Enfrentamento ao Coronavírus

Ao ver fluxo de pessoas nas ruas da cidade, prefeito Gustavo 
Reis reforça o decreto de quarentena e que as pessoas 
permaneçam em casa

Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis

“Informações verdadeiras 
são essenciais”, afirma.

O cidadão deve acessar 
páginas oficiais da prefeitu-

ra municipal para obter in-
formações verdadeiras, ou 
veículos de comunicação 
que tenham credibilidade. 

“Ás vezes, alguns meios 
de comunicação estão pas-
sando informações erradas. 
Fake news é crime. Não po-

demos nesse momento levar 
informação errada para não 
criar pânico na população e 
muito menos desespero”. 

Paula Partyka com 
informações da Folha de 
São Paulo

Devido ao aumento da 
alimentação em domicílio 
e a corrida para garantir 
estoques para enfrentar o 
isolamento os preços dos 
alimentos aumentaram em 
março, segundo a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). O 
assunto tem sido pauta dos 
consumidores nas redes so-
ciais e motivo de preocupa-
ção para muitos brasileiros.

De acordo com o econo-
mista André Braz, respon-
sável pela pesquisa da FGV, 
há dois fatores que pressio-
naram os preços. “Além do 
aumento da demanda por 
alimentos, pois as refeições 
estão sendo feitas nas re-
sidências, houve aumento 
da estocagem de alimentos 
por receio de que o vírus se 
propague mais e expanda o 
período de confinamento”.

A questão sobre o au-
mento, levantada pela 
Gazeta Regional em suas 
redes sociais, reuniu con-
sumidores de Jaguariúna 
e região, bem como, con-
sumidores de São Paulo 
capital, Bahia, Belém do 
Pará, Recife, Pernambuco 
e outros. Todos reclamam, 
principalmente, do aumen-
to do arroz, feijão, leite e 
derivados, papel higiênico 

e outros produtos básicos.
Segundo a FGV, o arroz 

subiu 1,74% contra alta de 
1,17% no início do mês. 
Houve também aceleração 
no preço dos ovos, que re-
gistraram alta de 9,04% ante 
5,04% no início de março.

Já o feijão reverteu que-
da com a maior procura: o 
carioca saiu de -2,16% para 
0,58% e o preto, de -2,61% 
para 2,24%. O mesmo acon-
teceu com a carne bovina, 
que caía 2,41% e fechou a 
semana passada em alta de 
0,25%. “Foi uma alta gene-
ralizada”, diz o economista.

De acordo com o diretor 
do Procon de Jaguariúna, 
Edison Cardoso de Sá, as 
denúncias de preços abusi-
vos aumentaram expressi-
vamente neste período de 
isolamento. “Antes, era um 
volume de oito pessoas por 
dia. Agora, são inúmeras as 
reclamações”.

Edison explica que este 
órgão é ligado a Fundação 
Procon, ou seja, o Procon 
Jaguariúna não atua sem a 
sua orientação e determi-
nação. Diante da posição 
da Fundação Procon, até o 
momento, produtos como 
álcool em gel, liquido e 
máscara eram os que es-
tavam sendo fiscalizados. 
“Mas isso não significa 
que estamos deixando de 
lado as outras reclamações. 

Achamos que elas são per-
tinentes e importantes. Mas 
é preciso fazer a fiscaliza-
ção de acordo com a Fun-
dação”, explica Edison.

Segundo ele, todos os es-
tabelecimentos alimentícios 
que aumentaram os preços 
são alvos de reclamações, 
sejam supermercados ou 
pequenos mercados. “Es-
tamos estimulando que as 
pessoas façam as denun-
cias. Dessa forma vamos 
acumular forças para cobrar 
uma posição dos mercados 
que estão praticando preços 
exorbitantes”, diz Edison.

Devem ser feitas fisca-
lizações também nos esta-
belecimentos comerciais 
com preços abusivos. “Va-
mos também fazer sobre 
os preços de gás de cozi-
nha, conforme determina-
ção da Fundação Procon e 
do Governo do Estado de 
SP”, anuncia.

O diretor sugere que o 
comerciante não aumente 
o preço e, para o consumi-
dor, que crie uma rede de 
pesquisa. “Fazer grupos 
nas redes sociais e com-
parar os preços. As pes-
soas têm que uma coope-
rar com a outra. Estamos 
em uma situação que está 
tudo fora do lugar e de or-
dem. Então, precisamos 
trabalhar para poder inibir 
essa situação”.

DIVULGAÇÃO

“As pessoas estão começando a relaxar, 
começando a sair de casa. Só estamos 
no começo do pico do vírus. Fiquem 

em casa. A contaminação é muito 
rápida, não dá para ficar relaxando. 
Não estamos em férias, não estamos 
em divertimento. É um momento de 

conscientização”, diz o prefeito.

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

O avanço do novo coro-
navírus Covid-19 mobiliza 
não só as autoridades como 
todo o sistema econômico 
do País. Todo o setor do co-
mércio tem mostrado pre-
ocupação diante do atual 
cenário de quarentena.

A Gazeta Regional con-
versou com o presidente 
da Associação Comercial 
e Industrial de Jaguariúna 
(ACI Jaguariúna), João Ro-
drigues, para informar aos 
comerciantes como reagir 
diante da pandemia. 

Gazeta Regional: Hoje 
a maioria dos comércios, 
com exceção da categoria 
essencial, está com as por-
tas fechadas. Qual sua su-
gestão?

João Rodrigues: Nes-
te momento, para aqueles 
que entenderam a questão 
do isolamento social/sal-
var vidas e não conseguem 
abrir seus estabelecimen-
tos, aproveitem o convívio 
familiar e não fiquem ocio-
sos, refaçam o planejamen-
to anual. Muitos não espe-
ravam esta crise.

Aproveitem para obter 
conhecimento online. Cur-
sos, e-books, palestras e 
outros estão sendo ofereci-
das gratuitamente. O tempo 
sempre foi um problema 
para o comerciante agora 
ele o tem, use isto a seu fa-
vor para ter muitas ideias e 
implantá-las.

Gazeta Regional: Uma 
preocupação muito grande 
dos comerciantes é como 
irão pagar o aluguel, im-
postos, água, luz, folha de 
pagamento. O que fazer?

João Rodrigues: Es-
crevi esta semana o arti-
go Calma (edição 1718), 
onde reforço que muitas 
medidas foram tomadas 
pelo Governo para ajudar 
o comerciante. Porém, o 
que ele (comerciante) deve 

fazer é tomar conhecimen-
to delas e já ir negociando 
com seu fornecedor formas 
de pagamento, postergação 
de prazo, redução de valo-
res, para que tenha folego 
para se recuperar. 

A FACESP e a ACI Ja-
guariúna tem feito também 
vários ofícios aos Governos 
e as concessionárias plei-
teando novas medidas que 
visam ajudar a MPE.

Gazeta Regional: O 
que fazer com os funcioná-
rios neste momento?

João Rodrigues: Tomar 
medidas já anunciadas pelo 
Governo Federal quanto a 
dar férias, redução de horas 
de trabalho, valor salarial, 
congelamento de contrato, 
liberação de FGTS. Po-
rém, eu sempre indico o 
bom senso. Converse com 
a equipe e exponha a rea-
lidade dos fatos que com 
certeza juntos encontrarão 
a melhor solução. Procure 
não demitir.

Gazeta Regional: Mui-
tos comerciantes são da ca-
tegoria MEI e prestadores 
de serviço como cabeleirei-
ros, barbeiros. Como ven-
der se estão proibidos?

João Rodrigues: O 
consagrado especialista 
em varejo, Fred Rocha, 
esses dias sugeriu algo su-
per legal que é o voucher, 
onde estes profissionais 
vendem um produto para 
ser consumido no futuro. 
Por exemplo: compre este 
pacote de cinco depilações 
por R$120, o valor antes 
daria R$150. Você dá des-
contos e parcela, desta for-
ma você dá um benefício 
ao cliente e consegue um 
valor imediato.

Gazeta Regional: O 
que uma empresa preci-
sa fazer para manter seus 
clientes neste momento?

João Rodrigues: Sugi-
ro ajudar a comunidade e as 
pessoas que mais precisam. 

Segundo o Decálogo do 
Cliente, um dos itens é con-
tribuição: “Nossa empresa 
contribui com causas que 
realmente importam para 
nossos clientes?”.  E hoje o 
que importa é a solidarieda-
de, isto fortalece sua marca.

Gazeta Regional: Sa-
bemos que a Associação 
neste ano trouxe o Ecossis-
tema de Inovação Inova Já. 
O que isto pode ajudar nes-
te momento?

João Rodrigues: Ino-
vação, criatividade e em-
preendedorismo são prin-
cípios do Ecossistema. 
Nesta semana anunciamos 
duas delas para vender 
mais e melhor nesta qua-
rentena e dentro da lei: Dri-
ve thru inteligente da pla-
taforma www.keepz.com.
br e o contato para venda 
e compra pelo WhatsA-
pp de forma gratuita pela 
plataforma jaguariuna.pe-
depelozap.com.br. Novi-
dades simples mas de alto 
impacto para o comércio.

Gazeta Regional: Um 
dos importantes parceiros 
de vocês é o SEBRAE. O 
que ele tem feito para aju-
dar a micro e pequena Em-
presa?

João: O SEBRAE dis-
ponibilizou seus consul-
tores online e mais de 117 
cursos gratuitos. Live todo 
dia às 17h para vários seg-
mentos e e-book pelo site 
https://solucoes.sebraesp.
com.br.

Além disso, no Posto 
SEBRAEAQUI de Jagua-
riúna tem o email sebraea-
qui1@acijaguariuna.com.
br, onde nossa equipe irá 
ajuda-lo.

Gazeta Regional: Dei-
xe uma mensagem para 
nossos comerciantes.

João: Mantenha a cal-
ma, tenha atitude de obter 
conhecimento, pois é nas 
crises que vem as grandes 
oportunidades.

Presidente da ACI Jaguariúna fala 
sobre estratégias comerciais em 
tempo de quarentena

No País não existe tabelamento de preço de produtos
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A Secretaria Municipal 
de Educação de Jaguariú-
na disponibiliza aos alu-
nos da rede municipal de 
ensino um hotsite de acer-
vo digital com atividades 
educacionais de apoio aos 
alunos neste período de re-
cesso escolar em razão da 
suspensão das aulas como 
prevenção à pandemia do 
coronavírus. As aulas es-
tão suspensas nas escolas 
municipais desde o dia 23 
de março. A medida segue 
as orientações dadas pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo sobre o enfrenta-
mento ao coronavírus Co-

Jaguariúna lança projeto ‘Educa ação em 
casa’ para alunos da rede municipal

Enfrentamento ao Coronavírus

A prefeitura faz o cadastramento dos alunos sem internet para que recebam um equipamento que 
permite o acesso à plataforma

As atividades propostas não são obrigatórias 

vid-19.
O hotsite ‘Educa ação 

em casa’ conta com livros, 
jogos, atividades lúdicas e 
pedagógicas e sugestões 

de outros conteúdos onli-
ne. As atividades propostas 
não são obrigatórias para 
o desempenho escolar do 
aluno e têm como intenção 

DIVULGAÇÃO

Alunos da Rede Municipal de Amparo tem 
conteúdo online

criar um acervo educacio-
nal e fortalecer as relações 
familiares nesse momento 
em que a criança não pode 
ir à escola. O projeto tem 
conteúdos diferenciados, 
feitos pelos próprios co-
ordenadores da cidade de 
Jaguariúna, para vários 
níveis escolares: Infantil, 
Ensino Fundamental I, En-
sino Fundamental II, CEJA 
e Educação Inclusiva.

“Temos plena convic-
ção que essas atividades 
não substituem o papel do 
professor em sala de aula. 
Porém, em um momento 
de distanciamento social, 

criatividade e novas ações 
são bem-vindas na rotina 
de nossos estudantes”, co-
menta a Secretária de Edu-
cação, Cristina Catão.

Cadastro
A Prefeitura está cadas-

trando os alunos do ensino 
fundamental 2 (do 6º ao 
9º ano) que não possuem 
internet em casa, para que 
possam receber um equi-
pamento que permite o 
acesso à plataforma digi-
tal de ensino a distância 
(EAD) da Secretaria Muni-
cipal de Educação durante 
o período de quarentena de 

prevenção ao coronavírus. 
O equipamento é exclusivo 
para acesso à plataforma 
de aulas online, ou seja, 
não é permitido o acesso 
de outros sites.

O ensino à distância 
compensa, ao menos em 
parte, o conteúdo presen-
cial. Os pais podem fazer 
o cadastro pelo link http://
municipio.jaguariuna.sp.
gov.br/educacao/formula-
rio/ ou por telefone (19) 
3867-4238, na Secretaria 
Municipal de Educação.

Com o objetivo de 
atender a necessidade 
apresentada no período 
de isolamento devido ao 
coronavírus Covid-19, 
bem como complemen-
tar o conteúdo de sala de 
aula em período normal, a 
Prefeitura de Amparo dis-
ponibiliza conteúdo onli-
ne para os alunos da Rede 
Municipal. As plataformas 
foram divididas para o en-
sino infantil e do 1º ao 5º 
ano da Rede Municipal.

As atividades digitais 
foram elaboradas por pro-
fessores e compreendem 

todo o conteúdo que é mi-
nistrado na escola, ou seja, 
língua portuguesa, mate-
mática, ciências, geogra-
fia, história e arte, no for-
mato digital. A plataforma 
funciona a partir de acesso 
a um portal WEB, dispo-
nível pelo endereço www.
amparo.mundodosaber.
com.br.

“Ele pode ser acessado 
em qualquer parte do mun-
do. Nela os professores 
disponibilizam apenas os 
conteúdos que são corre-
latos aos apresentados em 
sala de aula, apresentando 

grande adequação ao con-
teúdo e permite prosse-
guimento da matéria”, ex-
plica a diretora do Mundo 
do Saber, Meire Angélica 
Ferreira, que preparou o 
conteúdo para Secretaria 
Municipal de Educação.

O portal é intuitivo e 
possibilita que os alunos 
acessem por conta própria, 
assim como já usualmen-
te fazem nas escolas. Os 
pais podem acompanhar o 
acesso e dialogar com seus 
filhos sobre o conteúdo, 
participar das atividades e 
também no aprendizado. 

A Secretaria de Edu-
cação de Artur Nogueira 
criou um mecanismo de 
atividades extracurricu-
lares para os alunos da 
rede municipal de ensi-
no. Segundo a gestora 
da pasta, são atividades 
pedagógicas para que as 

crianças tenham uma ro-
tina em casa, neste perío-
do de isolamento social e 
que essas atividades não 
são conteúdos letivos.

 De acordo com a Se-
cretária de Educação, 
Elaine Vicensotti Boer, 
essa é uma iniciativa da 

Secretaria com o objetivo 
de auxiliar pais e respon-
sáveis. “Nossa equipe 
pedagógica está empe-
nhada em selecionar o 
que há de melhor para 
nossos alunos. Desde já 
quero agradecer a todos 
que estão colaborando 

para que esta página pos-
sa contemplar todas as 
modalidades de ensino 
do município”.

O canal criado no Fa-
cebook está em funcio-
namento e aos poucos é 
atualizada com vídeos, 
atividades e sugestões 

para às crianças. Pode 
ser acessada pelo link: 
https://www.facebook.
com/educacaoarturno-
gueira

 Ana Paula Faccini, 
mãe de uma aluna da 
rede municipal conside-
ra que a iniciativa bene-

ficia a todos que dese-
jam aprender mesmo em 
tempos de paralisação. 
“Não pode beijo, abraço, 
nem aperto de mão, mas 
pode sim, atividades, 
jogos, músicas e vídeos 
para o crescimento dos 
nossos filhos.”

Educação de Artur Nogueira cria canal de atividades pedagógicas para a rede municipal

Os pais recebem as senhas de acesso por meio dos grupos de WhatsApp da sala ou escola
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Enfrentamento ao Coronavírus

UPA de Jaguariúna volta a funcionar 
24h por dia e deve concentrar casos 
suspeitos de coronavírus

Hospital Humberto Piva recebe 
investimentos para enfrentar a 
pandemia do coronavírus

A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de 
Jaguariúna está funcio-
nando 24 horas por dia, 
sete dias por semana e 
deve concentrar os casos 
suspeitos de coronavírus. 
A decisão, já prevista nas 
diretrizes da Secretaria 
Municipal de Saúde na 
atual gestão, visa reforçar 
as ações de combate à dis-
seminação do coronavírus 
na cidade e integra o pla-
no municipal de enfrenta-
mento à Covid-19.

Com a ampliação do 
horário de atendimento, 
a capacidade de atendi-
mento da unidade dobrou 
e pode chegar a 10 mil 
pessoas por mês. O nú-
mero de médicos também 
aumentou: agora são sete 
profissionais no perío-
do vespertino e cinco no 
noturno, entre pediatras 
e clínicos. O corpo de 
enfermagem da unidade 
também foi reforçado.

A quantidade de leitos 
passou de seis para oito 
para casos em observa-
ção. Os leitos de urgência 
subiram de um para três.

Além disso, a UPA Ja-
guariúna conta com um 
aparelho de raio-x de úl-
tima geração, entregue no 
dia 04 de março, capaz 
de oferecer diagnósticos 
com agilidade e precisão.

Outros casos
Segundo a secretária 

de Saúde de Jaguariúna, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão, além das 
demandas de suspeitas de 
contaminação pelo novo 
coronavírus, a UPA 24h 
também deve atender aos 
casos de febre alta (aci-
ma de 39°C), fraturas e 
cortes com pouco sangra-
mento, queda com torsão 
e dor intensa ou suspeita 
de fratura, cólicas renais, 
falta de ar intensa, crises 
convulsivas, vômito cons-

tante, entre outros.
“A unidade está pre-

parada para atender a de-
manda da Covid-19, con-
ta com ambiente amplo e 
ventilado, profissionais 
preparados e devidamen-
te orientados para uso 
de EPIs, com retaguarda 
diagnóstica, clínica es-
pecializada a distância e 
transporte sanitário de re-
taguarda para transferên-
cia do paciente ao hospital 
municipal, se for o caso”, 
explica a secretária.

Inaugurada em 2012, a 
UPA Jaguariúna faz par-
te da Rede de Atenção 
às Urgências. O objetivo 
é concentrar os atendi-
mentos de saúde de com-
plexidade intermediária, 
compondo uma rede orga-
nizada em conjunto com 
a atenção básica, atenção 
hospitalar, atenção domi-
ciliar e o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia (Samu).

Ypê une esforços no auxílio ao combate à pandemia do coronavírus

IVAIR OLIVEIRA

Em Jaguariúna, há 43 
suspeitos aguardando o 
resultado do teste de coro-
navírus e quatro deles es-
tão internados. “Portanto, 
temos que tomar cuidado 
aos resultados que vamos 
ter do Instituto Adolf Lutz. 
Temos três pessoas inter-

nadas e a gente não sabe 
ainda se é do coronavírus. 
Uma delas está na UTI”, 
informa o Prefeito Gusta-
vo Reis em live nas redes 
sociais.

O prefeito reforça que 
suspeitos devem ficar em 
casa, devem permanecer 

em quarentena, pois podem 
estar com o vírus e conta-
minar outras pessoas. “Se 
você é um dos 41, fique em 
casa, fique isolado. Se você 
não é, fique também, pois 
você pode correr o risco de 
ser contaminado. Não saia 
de casa”, reforça.

Amparo
Amparo possui, de 

acordo com o monitora-
mento da cidade, dois ca-
sos descartados de infecta-
dos pelo novo coronavírus 
Covid-19. Há 13 casos 
suspeitos e nenhum confir-
mado.

Dos pacientes suspei-
tos, um está internado na 
UTI, dois transferidos para 
a enfermaria e outros dois 
transferidos para outro 
município. Sete deles são 
idosos, quatro possuem de 
41 a 60 anos, um de 21 a 
40 e um de 10 a 20.

Pedreira
O município de Pe-

dreira tem nove casos 
suspeitos aguardando o 
resultado. Duas pessoas 
são idosas, quatro tem 
de 41 a 60 anos, um de 
21 a 40 e dois de 0 a 9 
anos.

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior anun-
ciou, nesta semana, que 
a administração muni-
cipal está investindo na 
aquisição de equipamen-
tos para dotar o Hospital 
Humberto Piva de infra-
estrutura necessária para 
atender pacientes com o 
coronavírus. 

“Compramos com re-
cursos próprios, oito no-
vos respiradores para as 
Unidades de Terapia In-
tensiva (UTI) que esta-

mos montando com mais 
20 monitores e 30 bom-
bas de infusão”, conta o 
prefeito. Anteriormente, 
o hospital possuía qua-
tro respiradores, sendo 
dois no Centro Cirúrgico 
e dois no Pronto Socor-
ro, porém estes aparelhos 
não servem para o trata-
mento do coronavírus.

Na área externa do 
Hospital Humberto Piva 
estão sendo instaladas 
tendas, onde equipes es-
tarão realizando a triagem 

dos pacientes com suspei-
ta do Covid-19. Somente 
após este atendimento te-
rão acesso a ala especial-
mente preparada para os 
procedimentos.

“Solicitamos ao Go-
verno do Estado de São 
Paulo, por meio do vice-
-governador Rodrigo Gar-
cia e do deputado estadu-
al Edmir Chedid, com a 
aprovação da Divisão Re-
gional de Saúde (DRS), a 
viabilização de 40 leitos 
de UTI, ressaltando que 

Jaguariúna tem 43 casos suspeitos de 
coronavírus e quatro deles estão internados
A cidade tem apenas um caso confirmado e aguarda os novos resultados

cada leito tem um custo 
diário de R$2.500,00 e 
com a realização do pro-
jeto o custo passa para 

R$3 milhões ao mês, isso 
seria custeado pelo Go-
verno do Estado, com o 
devido credenciamento 

na Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de 
Saúde (CROSS)”, explica 
o prefeito.

Novos respiradores, monitores e bombas de infusão

DIVULGAÇÃO
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Enfrentamento ao Coronavírus

Prefeitura da Posse suspende corte de água e 
possibilita parcelamento de contas sem multa e juros
As determinações valem apenas durante o período de calamidade pública; contas emitidas em data 
anterior a 1º de abril não se adequam as condições

O Centro Universitário 
de Jaguariúna (UniFaj) 
retornou com as aulas e 
atividades acadêmicas 
presenciais ofertadas de 
forma on-line nesta se-
mana. A iniciativa segue 
a orientação do Ministério 
da Educação (MEC) que 
recomendou às institui-
ções de ensino que bus-
cassem alternativas para 
minimizar os impactos do 
isolamento social decre-
tado pelo governo como 
medida de contenção con-
tra o novo coronavírus 
Covid-19.

Desde o início do re-
cesso antecipado, os pro-
fessores e coordenadores 
dos mais de 20 cursos de 
graduação presenciais da 
UniFaj trabalharam para 
estruturar as aulas, rea-
lizando treinamentos e 
testes a fim de oferecer 
a melhor experiência de 
aprendizado aos alunos e 
evitar o prejuízo do perío-
do letivo. Para isso, a par-
tir deste dia 1º, nos dias e 
horários habituais (manhã 
e noite) de cada discipli-
na, os professores ficam 
disponíveis em tempo real 
para disponibilizar conte-
údos, orientar e sanar as 
dúvidas dos estudantes. 
Mais informações sobre 
as aulas estão disponíveis 

no link Manual do Aluno 
no site da instituição.

Toda a interação entre 
docente e aluno acontece 
por meio das ferramentas 
disponibilizadas pela suí-
te Google for Education 
como Google Classroom, 
Google Meet, Google 
Docs, Gmail, Google 
Agenda, Gdrive, Hangout, 
Youtube, Moodle, entre 
outras. O acesso às ferra-
mentas pelos alunos pode 
ser realizado por meio 
de smartphones, tablets, 
computadores e similares 
e acontecerá por meio da 
conta de e-mail do domí-
nio da UniFaj (Gmail), 
cuja utilização é orientada 
pelos professores.

“Temos passado por 
um momento difícil e no-
vos desafios surgem. Os 
profissionais de saúde es-
tão à frente da batalha. Nós 
professores temos nosso 
papel essencial também: 
em nossas mãos estão no-
vas gerações em formação 
e o compromisso de não 
deixá-las para trás. O que 
e como faremos impactará 
o futuro dessas gerações. 
A forma como lidarmos 
e gerenciarmos essa crise 
será exemplo para o futuro 
desses profissionais”, res-
salta o reitor, professor Dr. 
Ricardo Tannus.

 De acordo com o reitor, 
o principal desafio é, prin-
cipalmente, relacionado às 
novas maneiras de interagir 
com os alunos e oferecer 
uma experiência de apren-
dizagem diferenciada dan-
do continuidade ao que já 
estava sendo desenvolvido. 
“Vamos unir metodologias 
ativas, garantir o engaja-
mento e encantamento dos 
alunos no novo formato, 
assegurando qualidade de 
conteúdo. Vamos agir a fim 
de garantir a experiência de 
aprendizagem significativa 
e, desta forma, amadurece-
mos juntos, crescendo mes-
mo cercados de incertezas”, 
destaca.

“Uma nova rotina nos 
foi imposta. A tecnologia 
trará novas boas práticas. 
O aprendizado será para 
todos, alunos e professo-
res, reforçando a expe-
riência do aprendizado 
presente o tempo todo em 
nossas vida. Tenho con-
fiança de que sairemos 
diferentes ao final dessa 
experiência profissional e 
pessoal. Tenho certeza de 
que faremos nosso me-
lhor, dentro de nossas pos-
sibilidades e limitações, 
exatamente onde estamos, 
com o que somos, temos e 
o que podemos”, conclui 
professor Tannus.

Por recomendação do MEC, UniFaj oferece aulas 
no modelo presencial de forma on-line

A Prefeitura Munici-
pal de Santo Antônio de 
Posse, por meio da Dire-
toria de Água e Esgoto, 
anuncia que deve suspen-
der o corte de água e pos-
sibilitar o parcelamento 
de contas de água em até 
seis vezes, sem adição 
de juros e multas, das 
faturas emitidas durante 
o período de calamidade 
decorrente da pandemia 

de coronavírus. A ação 
busca amenizar alguns 
dos impactos sociais e 
econômicos gerados pelo 
isolamento social contra 
a Covid-19. 

A administração pede 
àqueles que possuem con-
dições, que continuem a 
realizar o pagamento das 
contas e deixem os adia-
mentos, pelo menos neste 
primeiro momento, para 

os munícipes que se en-
contram em dificuldade 
financeira. A arrecadação 
do valor das faturas é de 
extrema importância para 
o município.

O decreto nº 3492 que 
determina a suspensão e 
parcelamento das contas 
de água pode ser acessado 
na edição 645 do Jornal 
Oficial de Santo Antônio 
de Posse.

Vencimento de tributos 
e tarifas

Santo Antônio de Posse 
também adia os pagamen-
tos de IPTU, ISS e da taxa 
de licença da Feira Livre. 
Sendo assim, o Imposto 
Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN) 
apurado no âmbito do Sim-
ples Nacional, tem o ven-
cimento da primeira parce-
la adiado para outubro. Já 
as datas de vencimento do 
ISSQN que não são apura-
dos no âmbito do Simples 
Nacional, são transferidas 
para dezembro.

O pagamento do IPTU 
também sofre alteração, 
uma vez que, as parcelas 

que deveriam ser pagas 
em 10 de abril e 10 de 
maio foram prorrogadas 
para os dias 10 e 18 de de-
zembro, respectivamente. 
Esta mesma data de paga-
mento vale para as taxas 
de licença de Feira Livre. 
As demais parcelas com 
vencimento no ano de 
2020 seguem inalteradas.

Auxílio-transporte 
Os estudantes universi-

tários e de cursos técnicos 
residentes no município 
tem o benefício do auxí-
lio-transporte suspensos 
enquanto durar a pande-
mia de coronavírus e a 
prorrogação do calendário 

escolar. O pagamento re-
ferente a março de 2020 
deve ser efetuado em 20 
de abril e corresponde ao 
calendário letivo vigente 
até a publicação do decre-
to nº 64.881 do Governo 
Estadual, que suspende as 
atividades escolares em 
todos os 645 municípios 
de São Paulo, a partir de 
24 de março. 

Assim que estabeleci-
do a retomada do calen-
dário escolar, a Prefeitura 
Municipal volta a efetuar 
o pagamento do auxílio-
-transporte. Confira a ta-
bela com o valor propor-
cional a ser pago em abril 
no site da prefeitura.

Quem puder deve fazer o pagamento

Nos dias e horários regulares dos cursos (matutino e noturno), os professores devem desenvolver as aulas e 
demais atividades acadêmicas
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O prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis, 
anunciou nesta, que em 
sintonia com o Governo 
Estadual, foi publicado no 
Diário Oficial do municí-
pio nesta terça-feira, 31, 
a liberação do funciona-
mento das lojas de mate-
rial de construção. “Você, 
dono de casa de material 
de construção, faça sua 
parte no sentido de higie-
nizar carrinhos e limitar o 

número de clientes em seu 
estabelecimento”, orienta.

A abertura de casas 
lotéricas também está au-
torizada. A decisão é do 
desembargador do Tribu-
nal Regional Federal e o 
município adapta seu de-
creto de quarentena neste 
sentido. 

O prefeito ainda refor-
ça a importância do isola-
mento social para vencer 
a disseminação do coro-
navírus Covid-19. “Eu 
vejo que muitas pessoas 
ainda não têm a verdadei-

Os estabelecimentos devem adotar as medidas de prevenção contra o coronavírus

Esta é a determinação que vigora no Estado de São Paulo atualmente

DIVULGAÇÃO

Enfrentamento ao Coronavírus

ra compreensão da gravi-
dade que é o coronavírus. 

Não existe medicamento, 
não existe vacina. En-

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
recebe doação da empresa Química Amparo

Jiboia de dois metros é capturada  
pela Defesa Civil de Jaguariúna

O secretário munici-
pal de Assistência e De-
senvolvimento Social de 
Pedreira, Alessandro Luis 
de Godoy (Mole) esteve 
na sede da empresa Quí-
mica Amparo – Ypê, onde 
foi recepcionado pelo 
presidente executivo Wal-
dir Beira Junior, que rea-
lizou a doação de aproxi-
madamente um mil cestas 
com produtos de higiene 
e álcool em gel. O álcool 
em gel deve ser destinado 
ao setor de saúde e os pro-
dutos de higiene para as 
famílias beneficiadas pelo 
Programa Bolsa Família.

Segundo o presiden-
te executivo da Química 
Amparo, a empresa não 
poderia ficar sem ação. 
“Naquilo que foi possí-
vel, fizemos um grande 
esforço para adaptar uma 
linha de produção para 
o álcool em gel, um ele-
mento extremamente im-
portante na prevenção do 
coronavírus e indispensá-
vel nos serviços de saú-
de e também o sabão em 
barra, produto de grande 
valia na limpeza das mãos 
e com eficácia compro-
vada no combate ao CO-
VID-19”, diz Waldir.

“Em nome do povo 
de Pedreira, nosso muito 
obrigado à família Bei-
ra que neste momento 
sensível entenderam que 
os produtos da Química 
Amparo são de extrema 
importância no comba-
te ao coronavírus. Nosso 
muito obrigado também 
ao Dr. Sandro Lenzi que 
nos ajudou no contato 
para que rapidamente pu-
déssemos estar recebendo 
estas doações”, ressalta o 
Secretário de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial Alessandro de Godoy 
(Mole).

Na manhã de quarta-
-feira, dia 1º, a Defesa 
Civil de Jaguariúna cap-
turou uma jiboia no bair-
ro Nova Jaguariúna III. 
Após a captura, o animal 
de 15 quilos e dois me-
tros de comprimento, foi 
devolvido ao seu habitat 

natural.
De acordo com a De-

fesa Civil, esse é o maior 
animal da espécie já cap-
turado na cidade. Parti-
ciparam da operação o 
Bombeiro Lacerda e a 
diretora da Defesa Civil 
Fernanda Rodrigues.

A recomendação à 
população ao se deparar 
com uma situação como 
essa é de não tentar cap-
turar o animal, mesmo 
não sendo uma cobra ve-
nenosa. O mais pruden-
te é ligar para o número 
153, 199 ou 3867-4229.

Na semana passada o Centro Universitário já havia doado álcool para entidades de assistência a idosos da 
região, Prefeitura de Jaguariúna e Hospital Mário Gatti

UniFaj doa álcool em gel para o 
Centro Infantil Boldrini

O Centro Universitário 
de Jaguariúna (UniFaj) 
doou 100 litros de álcool 
em gel para o Centro In-
fantil Boldrini, de Campi-
nas. Anterior a esta ação, 
o Centro Universitário 
já havia doado o produto 
produzido por alunos, à 
Prefeitura de Jaguariúna 
e ao Hospital Mário Gat-
ti, de Campinas. Na oca-
sião, também foram bene-
ficiados o Lar dos Velhos 
Flamínio Maurício, de 
Pedreira, a Terceira Idade 
Raízes da Vida, de Jagua-
riúna, e o Lar São Vicente 
de Paulo, de Santo Antô-
nio de Posse.

“Ainda não sabemos se 
iremos realizar mais doa-
ções para a instituição, 
pois tudo depende da ne-
cessidade do Centro e da 
disponibilidade do pro-
duto”, informa a bióloga 
e coordenadora dos La-
boratórios da UniFaj, Ilza 
Santos Ribeiro. Confor-

me a bióloga, os alunos 
de Farmácia produzem 
álcool gel há aproxima-
damente um ano, junta-
mente com o professor 
Ricardo Hakime e sob a 
coordenação do prof. An-
dré Rennó. 

“Queremos agradecer 
as doações para o Bol-
drini. Só gestos bene-
volentes como este que 
possibilitam renovar as 
esperanças e salvar a 
vida de nossos pequenas 
pacientes, dia após dia. 
Reforçamos, portanto, a 
nossa grande alegria pela 
sua ajuda”, diz Jéssica 
Marina de Oliveira Re-
lações, do departamento 
Institucionais do Centro 
Infantil Boldrini.

Sobre o Centro Infantil
Há mais de quatro 

décadas, o Centro In-
fantil Boldrini se dedica 
a prestação de serviços 
de saúde voltados para 

a criança e adolescente, 
além de oferecer suporte 
às famílias dos pacientes. 
Referência no tratamento 
de doenças onco-hemato-
lógicas na América Lati-
na, atualmente o índice 
de cura chega a 80%

Atualmente, são 10 mil 
pacientes de diversas ci-
dades brasileiras em trata-
mento no Boldrini, sendo 
20% oriundos do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A 
todos os pacientes, a Bol-
drini se propõe a oferecer 
não apenas o atendimento 
médico, visando a cura do 
câncer e doenças do san-
gue, mas uma assistência 
integral que permite a 
continuidade do seu de-
senvolvimento social, es-
colar e emocional durante 
todo o período de trata-
mento. Ao mesmo tempo, 
o Boldrini vem consoli-
dando uma produtiva atu-
ação na área da pesquisa 
clínica e científica. 

DIVULGAÇÃO

“Peço que não se concentrem em uma 
única lotérica. Vamos manter a distância 

mínima de dois metros”.

Lojas de material de construção e casas 
lotéricas estão autorizadas a funcionar

A Polícia Militar 
recebeu Rotary 
Club Jaguariúna 
a doação de 50 
máscaras de tecido 
para prevenção 
dos Policiais 
Militares.

tão, por favor, vamos ter 
a consciência para que a 
gente não precise chorar 
a perda de nenhum ente 
querido”, diz o prefeito, 
preocupado. “Nós temos 
que cumprir com rigidez 
o distanciamento e isola-
mento social. Temos sem-
pre que colocar a vida em 

primeiro lugar”.
O Governo Federal e 

Estadual não liberou o 
funcionamento dos salões 
de beleza. “Você pode tra-
balhar, desde que seja na 
sua casa, uma pessoa por 
vez e utilizando máscara 
e luva”, sugere o prefeito 
Gustavo.
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Brasil tem 359 mortes e 9.056 casos confirmados 
de coronavírus, diz Ministério
Com mais 60 mortes informadas, número aumentou 20%

Enfrentamento ao Coronavírus

DIVULGAÇÃO

estados concluam seus 
preparativos. O ministro 
destaca a situação dos 
casos no Amazonas (260 
casos confirmados), no 
Rio Grande do Norte (176 
casos confirmados) e no 
Ceará (627 casos confir-
mados).

Ao falar especifica-
mente do Amazonas, 
Mandetta lembra que a 
pasta está preocupada 
com a relação entre os po-

vos indígenas e a popula-
ção de Manaus, capital do 
estado.

“Manaus como a capi-
tal da Amazônia, nos pre-
ocupa pela quantidade da 
população indígena que 
frequenta essa região. Os 
indígenas têm uma re-
lação imunológica mui-
to ruim com vírus como 
esse, dos ‘brancos’. A 
história do contato bran-
co e indígenas ela é uma 

história de páginas muito 
triste da história do Bra-
sil”, diz.

O ministro alerta que 
ONGs e igrejas que tra-
balham nessa região estão 
sob “restrição absoluta”. 
“Então colabore, não se 
aproxime do povo indíge-
na. Pedimos a colabora-
ção de todos para que os 
chefes indígenas colabo-
rem e conversem com o 
seu povo”, diz o ministro.

O Estado de São Paulo 
registra nesta sexta-feira, 
03, 219 óbitos relaciona-
dos ao novo coronavírus. 
O número é três vezes 
maior que o da última 
sexta (68 mortes). Os ca-
sos confirmados também 
quadruplicaram, saltando 
de 1.223 para 4.048.

Os óbitos concentram-
-se em 25 cidades, sendo 
que oito delas tiveram 
hoje a confirmação do 
primeiro óbito: Barue-
ri, Carapicuíba, Diade-
ma, Itapecerica da Serra, 
Franco da Rocha e Mogi 
das Cruzes, na Grande 
São Paulo; além de Jabo-
ticabal e Cravinhos, na 
região de Ribeirão Preto.

A soma total é de 121 
homens e 98 mulheres. 
Entre essas, 24 tinham 
mais de 90 anos; 57 na 
faixa de 80-89 anos; 66 
entre 70-79; 45 de 60-69 
anos. As demais vítimas 
incluem pessoas com 
menos de 60 com comor-

bidades que, assim como 
os idosos, representam 
grupo mais vulnerável 
a complicações da Co-
vid-19.

Força-tarefa
O Instituto Adolfo 

Lutz realizou nas últi-
mas 24h uma força-tarefa 
para diagnosticar todos 
os óbitos considerados 
suspeitos que estavam 
no Instituto Adolfo Lutz. 
Das 201 amostras que es-
tavam aguardando resul-
tado, 32 testaram positivo 
para Covid-19, 132 nega-
tivo e 37 foram conside-
radas inadequadas, ou 
seja, a unidade que reali-
zou a coleta não manteve 
a amostras em temperatu-
ra adequada ou não havia 
amostras suficiente para 
análise.

Estes resultados estão 
sendo comunicados para 
as unidades e municípios 
notificantes e sendo inse-
ridos em sistema oficial.

Óbitos por coronavírus 
triplicam em São Paulo 
em uma semanaO balanço dos casos de 

Covid-19 divulgados pelo 
Ministério da Saúde nesta 
sexta-feira, 03, aponta:
- 359 mortes
- 9.056 casos confirmados
- 4% é a taxa de letalidade

Na quinta-feira, 02, ha-
via 7.910 casos confirma-
dos e 299 mortes. Em re-
lação ao balanço anterior 
foram acrescentados 60 
mortes, o que significa um 
aumento de 20%.

“Estamos entrando no 
outono, inverno é nosso 
maior pesadelo. Temos 
uma epidemia de dengue, 
de influenza, de corona, de 
sarampo. Vamos devagar, 
com calma, o momento é 
de muita atenção e foco e 
disciplina. Não vamos per-
der o foco na doença”, diz 
Ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta.

Situação nos estados
Recomendando a ma-

nutenção das medidas de 
restrição social, Mandetta 
afirma que é preciso ga-
nhar tempo para que os 
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A adesão do grupo alvo desta fase de vacinação tem sido alta

Campanha de vacinação contra a gripe 
H1N1 é retomada na segunda-feira, 06

Servidores da Saúde de Amparo devem 
trabalhar no feriado de aniversário da cidade

Ultrapassa 50% o número 
de idosos imunizados 
contra a gripe em Santo 
Antônio de Posse

A vacinação dos ido-
sos e os profissionais de 
saúde de Jaguariúna con-
tra a gripe H1N1 deve 
ser retomada na segunda-
-feira, 06. As vacinas es-
tão disponíveis em todas 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) da cida-
de, exceto na do Guedes.

Para evitar aglome-
ração de pessoas e agi-
lizar o atendimento, a 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, está vacinando 
de uma forma inédita na 
cidade: “drive thru”. Em 
três UBS’s o idoso não 
precisa descer do carro 
quando chegar à unida-
de. O profissional vai até 
ele e aplica a dose.

Até agora, cinco mil 

pessoas já foram vacina-
das em Jaguariúna nessa 
primeira fase da Campa-
nha, que segue até o dia 
15 de abril. A segunda 
fase da campanha come-
ça no dia 16 de abril para 
professores e portadores 
de doenças crônicas e 
equipes da força de segu-
rança e salvamento.

Em 09 de maio é a vez 
de vacinar as crianças 
de seis meses a menores 
de seis anos, gestantes, 
puérperas (mulheres que 
tiveram bebês nos últi-
mos 40 dias), indígenas, 
adolescentes e jovens 
sob medida sócio-edu-
cativas, funcionários do 
sistema prisional e adul-
tos que tenham entre 55 
e 59 anos.

A Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Pos-
se, por meio da Secreta-
ria de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica, imuni-
zou cerca de 1.600 pes-
soas pertencentes ao gru-
po prioritário da primeira 
fase da campanha de vaci-
nação contra a gripe. Com 
isso, mais de 50% da po-

pulação acima de 60 anos 
moradora do município 
está imunizada contra o 
vírus influenza.

Aqueles que não re-
ceberam a dose da vaci-
na devem se dirigir aos 
postos de vacinação do 
município. Na Vigilância 
Epidemiológica, a vacina-
ção acontece de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h. 
Já nas unidades de PSF’s 
e Ambulatório é possível 
se imunizar de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h. 
A vacinação para os ido-
sos e profissionais de saú-
de continua até dia 15 de 
abril e a apresentação da 
caderneta de vacinação é 
indispensável.

O decreto 6054, de 2020, 
do município de Amparo 
alterou a aplicação do pon-

to facultativo no dia 09 de 
abril. Um dia antes, a cidade 
comemora o aniversário de 

fundação.
O decreto considera a 

emergência em Saúde Pú-

blica de importância inter-
nacional pela Organização 
Mundial de Saúde, em de-

corrência da pandemia pelo 
novo coronavírus. Com 
isso, as Unidades Básicas 

de Saúde e Farmácia Cen-
tral funcionam normalmen-
te, nos dias 08, 09 e 10 abril.

Nove das 10 UBS’s da cidade realizam a vacinação

IVAIR OLIVEIRA

Atenção aos horários na Vigilância e nos PSF’s que são distintos

DIVULGAÇÃO 
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PSL de Jaguariúna fecha 
apoio ao prefeito Gustavo Reis

Prefeitura de Amparo renova frota 
com 10 novos carros para a Saúde

O PSL de Jaguariúna 
decidiu fechar apoio ao pre-
feito Gustavo Reis (MDB) 
para as eleições municipais 
de outubro. O partido deve 
compor o arco de alianças 
da futura candidatura do 
prefeito à reeleição.

O acordo foi definido 
nesta semana pelo presiden-
te municipal do PSL, Ri-
cardo Grutila, em sintonia 
com o presidente estadual 
da legenda, Júnior Bozzela. 
Os bons índices de avalia-
ção da atual administração 
municipal, comandada por 
Gustavo Reis, pesaram na 
decisão do partido.

Segundo apurou a re-
portagem da Gazeta, Reis 
também já conta com o 
apoio de muitas lideranças 

Gustavo Reis e Ricardo Gutila

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Amparo 
apresentou nesta semana 
dez novos veículos para as 
equipes das Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s) do 
município. Os veículos, 
VW UP TSI foram adqui-
ridos por R$520 mil, mé-
dia de R$52 mil cada, tem 
motor 1.0 turbo flex , com 
injeção direta e três cilin-
dros, além de terem sidos 
submetidos a uma auditoria 
e teste, com avaliação do 

Latin NCA.
“Os veículos chegam 

para as equipes em boa 
hora, com o objetivo de re-
novação da frota e dando 
condições seguras para que 
as equipes dos postos de 
saúde visitem os pacientes. 
Além do bom desempenho, 
economia de combustível, 
baixa emissão de gás car-
bônico, conforto térmico e 
ergonômico, as equipes po-
derão atender ainda melhor 

a nossa população”, ressal-
ta o prefeito de Amparo, 
Luiz Oscar Vitale Jacob.

O secretário municipal 
de Saúde, Vinicius Grana 
Tonon, complementa que 
a preocupação com o meio 
ambiente, preço dos com-
bustíveis e a durabilidade 
do veículo foram a base de 
escolha dos carros. “Essa é 
a nossa gestão em saúde: 
confiança e melhoria contí-
nua”, diz.

PSL com Gustavo
O prefeito Gustavo Reis 

(MDB) conta com mais um 
apoio à sua futura candi-
datura à reeleição. Nesta 
semana, o PSL decidiu que 
irá apoiar Reis nas elei-
ções de outubro. O acordo 
foi selado pelo presidente 
municipal do PSL, Ricardo 
Grutila, com a anuência do 
presidente estadual da le-
genda, Júnior Bozzela. Os 
bons índices de avaliação 
da atual administração mu-
nicipal pesaram na decisão 
do partido.

Calendário mantido
Apesar do agravamen-

to da pandemia do coro-
navírus, a Justiça Eleitoral 
não alterou o calendário 
eleitoral de 2020. Assim, 
as eleições municipais de 
outubro estão confirma-
das pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), pelo menos 
por enquanto. Por isso, os 
partidos deram sequência 
às articulações e filiações, 
com vistas ao pleito de 04 
de outubro.

  
Janela

A principal movimenta-
ção das legendas nos últimos 
dias foi com relação à chama-
da janela partidária. Ontem 
– há exatos seis meses das 
eleições - terminou o prazo 
para vereadores mudarem de 
partido e poderem participar 
das eleições 2020 sem correr 
risco de perder o mandato. O 
processo começou no dia 05 
de março. A maioria dos par-
tidos disponibilizou em seus 
próprios sites os formulários 
de filiação partidária. 

Trocas na Câmara
Em Jaguariúna, os vere-

adores Romilson Silva (ex-
-PV), José Muniz e Negui-
ta Torres (os dois ex-PTB) 
deixaram suas antigas siglas 
e migraram para o DEM. O 
vereador e pré-candidato a 
prefeito Fred Chiavegato já 
havia trocado o PTB pelo 
PSDB, seguindo os passos 
de seu pai, o ex-prefeito 
Tarcísio Chiavegato. Com 
essas importantes baixas, o 
PTB do vereador e também 
pré-candidato a prefeito 
Davi Neto fica esvaziado na 
Câmara. 

Vídeo
Por falar em pré-candida-

to, Du Corrêa (PTC), outro 
nome já colocado para a dis-
puta pelo comando da Prefei-
tura de Jaguariúna, aderiu aos 
vídeos nas redes sociais para 
falar sobre a pandemia do co-
ronavírus. Em um dos vídeos, 
ele critica as pessoas que não 
estão cumprindo a quarente-
na. “Gente, é preciso levar a 
sério o isolamento social”, diz 
em um dos vídeos publicados 
em sua página no Facebook.  

Ao vivo
Já o prefeito Gusta-

vo Reis (MDB) tem feito 
transmissões ao vivo todos 
os dias em suas redes so-
ciais. As “lives do prefeito” 
já viraram rotina e têm atra-
ído cada vez mais pessoas, 

que participam fazendo 
perguntas para o prefeito. 
Outros chefes do Executivo 
da região também seguem o 
mesmo caminho e têm man-
tido contato direto com os 
moradores através das “li-
ves” nas redes sociais.

Comércio
Gabriel Tenan (PP), ou-

tro pré-candidato a prefeito 
de Jaguariúna, também tem 
usado seu perfil no Face-
book para falar sobre a crise 
do coronavírus. Em vídeo, 
ele defendeu a reabertura 
do comércio. “Nós não po-
demos deixar de trabalhar. 
Essa é a pior providência 
que podemos tomar”, diz. 
No entanto, a quarentena - 
determinada por decreto es-
tadual e municipal -, está em 
vigor pelo menos até o pró-
ximo dia 7 e os comércios e 
serviços não essenciais de-
vem permanecer fechados.

Mandetta x Bolsonaro
Em meio à crise provo-

cada pela disseminação do 
coronavírus no Brasil, chama 
atenção a postura do minis-
tro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, que não se sentiu 
intimidado em bater de frente 
com Jair Bolsonaro. O pre-
sidente insiste que a melhor 
alternativa era o isolamento 
social vertical, apenas com 
as pessoas de grupos de ris-
co, como idosos. Já Mandetta 
defende o isolamento hori-
zontal, como é feito hoje e 
que é uma recomendação da 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e da grande maio-
ria dos especialistas. O clima 
entre os dois não é nada bom, 
tanto que Bolsonaro já disse 
que deverá demitir o ministro, 
“mas não durante a guerra”.

 Bastidores do poder

empresariais, que querem 
a continuidade da atual 
gestão. 

Na composição do atu-
al prefeito, também exis-
tem vários membros da 

área de segurança, dentre 
eles policiais municipais 
e militares. Gustavo Reis 
ainda conta com apoio de 
ex-vereadores e lideranças 
políticas da cidade.
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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

EDITAIS DE PROCLAMAS

LUIS FERNANDO GODINHO MACHADO 
e RITA DE CÁSSIA SCARANO. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, militar aposentado, 
divorciado, nascido em VACARIA, RS, no dia 
30 de agosto de 1956, residente e domiciliado 
na Rua Antônio Gilberto Rosin, Nº 184, Jardim 
Sylvio Rinaldi II, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ARGEMIRO DE OLIVEIRA MACHADO 
e de CARMEN CATHARINA GODINHO 
MACHADO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
administradora de empresas, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 13 de janeiro de 
1976, residente e domiciliada na Rua Antônio 
Gilberto Rosin, Nº 184, Jardim Sylvio Rinaldi 
II, JAGUARIÚNA, SP, filha de ROBERTO 
SCARANO FILHO e de NEUSA FUNCHAL 
BRANDÃO SCARANO. 

CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA 
e FÁTIMA ALINE DOS SANTOS. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, engenheiro, 
divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, 
no dia 20 de agosto de 1981, residente e 
domiciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 
2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOÃO BATISTA DE SOUZA e de 
MARIA ANGELICA SILVA DE SOUZA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, técnica de 
enfermagem, solteira, nascida em SANTOS, 
SP, no dia 25 de janeiro de 1989, residente e 
domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2035, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de 
ROSELI MARIA DOS SANTOS. 

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

JAGUARIÚNA, 02 de abril 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:


