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“Campanha de Combate às Queimadas”
A Prefeitura de Pedreira, por meio de seu Departamento de Agricultura e do Conselho Municipal de Desenvol-

vimento Rural iniciou a “Campanha de Combate às Queimadas”, nas propriedades rurais, com o objetivo de evitar 
problemas no período de estiagem. Em documento expedido pelos órgãos, os proprietários rurais devem atender as 
práticas adequadas para manter os pastos baixos, as divisas das propriedades com aceiros adequados e as estradas 
internas da propriedade em condições de trafego para eventuais sinistros. 

Justiça determina o fechamento do 
comércio de Pedreira

Anulada a liberação do 
funcionamento de salões de beleza 
e similares em Serra Negra

Exame confirma terceiro caso do 
novo coronavírus em Holambra

Começou a funcionar na noi-
te de quarta-feira, 22, a unidade 
de campanha de Jaguariúna lo-
calizada na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 24 horas. 
Com cerca de 400 metros qua-
drados de área, o local foi cons-
truído em duas semanas e cen-
traliza o primeiro atendimento 
a pacientes com problemas res-
piratórios e sintomas de síndro-
mes gripais e de Covid-19.

             Página 3

IVAIR OLIVEIRA

São 29 novos 
leitos exclusivos 
para a unidade, o 
que representa o 
aumento de quase 
200% o total de 
leitos da UPA

O Comitê Municipal de Pre-
venção e Enfrentamento ao 
coronavírus Covid-19 de Ser-
ra Negra emitiu nesta semana 
uma deliberação permitindo o 
funcionamento de salões de be-
leza, cabeleireiros, barbearias e 
similares, observando as regras 

sanitárias previstas nos decretos 
estaduais e municipais vigentes, 
a partir do dia 27.  Considerando 
a recomendação do Ministério 
Público e também a confirmação 
do primeiro caso de coronavírus 
na cidade, o municipío revogou 
a deliberação.               Página 4

Holambra confirmou na ma-
nhã de quarta-feira, 23, por meio 
de exame laboratorial, o terceiro 
caso do novo coronavírus na ci-
dade. A paciente, uma mulher 
de 38 anos, passa bem e encon-
tra-se em isolamento domiciliar. 

Ela é enfermeira, atua na rede 
municipal de saúde e também 
em hospital da região. Todas as 
medidas de prevenção e supor-
te necessárias já foram tomadas 
pela equipe de saúde local.

    Página 5

O Município de Pedreira 
publicou no dia 20 de abril o 
Decreto Municipal que além 
de estender a quarentena de 
isolamento social dos cida-
dãos pedreirenses até 10 de 

maio de 2020, em sintonia 
com a decisão do Governo 
do Estado de São Paulo, au-
torizou o retorno gradual do 
funcionamento de algumas 
atividades não essenciais. O 

Ministério Público de São 
Paulo, visando defender a 
população pedreirense, der-
rubou o decreto de forma rá-
pida por liminar.     

Página 4

Unidade de campanha 
de Jaguariúna começa 
a funcionar

A unidade de 
campanha é localizada 
na UPA 24h

DIVULGAÇÃO

A cidade possui um caso confirmado de coronavírus
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É oficial! Se você ainda não 
sabe, você vai ficar sabendo 
agora.

O Home Office é hoje um dos 
grandes temas quando o assunto 
é trabalho do futuro. Este modelo 
de trabalho é relativamente novo 
no Brasil e é importante esclare-
cer pontos e mitos sobre o traba-
lho realizado remotamente.

Bom, Home Office não signi-
fica trabalho em casa. Apesar de 
ser esta a tradução literal do ter-
mo, no Brasil ele define de forma 
genérica o trabalho que é realiza-
do em espaço alternativo ao escri-
tório da empresa. Esse local pode 

ser, ou não, o escritório em casa.
Outro fato é que este modelo 

não é para todo mundo. Existe 
uma série de fatores para traba-
lhar neste formato, que consis-
tem basicamente em três perfis: 
ambiente de trabalho, família e 
colaborador devem possuir ca-
racterísticas necessárias para que 
o trabalho seja realizado de forma 
adequada e producente.

Se você trabalha em casa para 
uma empresa, a chance é grande 
de que também passe a trabalhar 
mais do que no escritório tradi-
cional. Além disso, no trabalho 
remoto não existem pausas para 

o cafezinho ou as interrupção 
dos colegas: trabalha-se de for-
ma mais contínua e, portanto, 
mais intensa.

O home Office não é um 
mar de rosas. Engana-se quem 
acha que vai poder dormir até 
as 11h da manhã, passear no 
shopping (não neste momento 
de pandemia).

Para funcionar com produti-
vidade, o home Office exige um 
grande autocontrole e uma dose 
de disciplina. E, apesar dos desa-
fios, quem consegue administrar 
seu tempo e produzir com quali-
dade, acaba trabalhando melhor.

EDITORIAL
O sonho do Home Office 
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Tomaz de Aquino Pires*

De há muito, temos afirmado  que a 
maior riqueza existente em uma terra são 
os recursos humanos que ela apresenta. 
Porque eles são “tesouros que a traça 
não corrói, nem a ferrugem consome”.  
E neste 19 de abril de 2020, Deus Pai 
de infinito amor colheu um Lírio da Paz 
que encantou, perfumou e enalteceu sua 
família, sua comunidade  e a Paróquia 
de Santa Maria. Foi um dos onze reben-
tos do casal de imigrantes italianos, Au-
gusto Chiavegato e Águeda Cavallini, 
criada no trabalho, na fé cristã, na hu-
mildade das famílias pioneiras. Ela nas-
ceu em 28 de maio de 1920. Faltaram 
40 dias para completar seu centenário, 
exemplo de dignidade, bondade, dis-
crição, silêncio, polidez, voluntariado 
e abnegação.  Após autêntica e longeva 
vivência cristã, partiu para a eternidade. 
Recebeu no batismo o nome de sua avó 
paterna: Regina. Do batismo ao Matri-
mônio sua dedicação à paróquia foi ple-
na, quando se casou com o benemérito 
Bento Alves de Godoy em 12 de junho 
de 1955. Até então, integrou a Pia União 
das filhas de Maria. Foi presidente des-
sa associação religiosa, ocupou sempre 
seu quadro diretor.  Dos meados da dé-

cada de 1930, 1940, 1950 desempenhou 
importante trabalho na formação cris-
tã   das crianças. Foi catequista, tipo: 
coordenadora da catequese. Fez crescer 
a formação cristã das crianças. Coorde-
nou a Cruzada Eucarística feminina, da-
va-lhe, inclusive, aulas de bordado. Na 
época os armazéns vendiam tudo a gra-
nel: arroz, feijão, açúcar cristal, farinha 
de trigo que vinham em grandes sacos 
tecidos em resistente algodão trançado. 
Vazios eram vendidos. Eram alvejados e 
tornavam-se toalhas, panos de prato, for-
ro de prateleiras e cortinas... Depois de 
bordados eram arrematados com capri-
chado artesanato e crochê. Muitos iam 
para a exposição beneficente da igreja. 
Na paróquia nunca houve dízimo. Tudo 
era doação. Tudo era  piedoso  volunta-
riado. A sobrinha Therezinha conta que 
a via, mensalmente, organizando, no 
Dispensário da Casa Paroquial,  sacos 
cheios de produtos de cesta básica que 
Pe. Gomes entregava às famílias caren-
tes. Coroinhas, víamos toda sexta-feira à 
tarde, escrevendo com giz branco a lousa 
do Batistério que continha as “Missas e 
Avisos da Semana” com perfeita ordem 
e legibilidade. Lembro-me de seu casa-

mento em missa das 7 h da manhã, no dia 
12 de junho de 1955,  com o benemérito 
Bento Alves de Godoy.Casada integrou 
nova associação religiosa : Liga de São 
José, onde  integrou  sua diretoria e re-
gistrou também  suas atas mensais. Em 
toda a sua vida valorizou a organização 
dos documentos que continham a histó-
ria, as memórias de tudo aquilo que edi-
ficava diariamente. Guardava as fotogra-
fias, valorizando-as como um documento 
histórico e com extrema lucidez, identi-
ficava  as personagens, recompondo  a 
época e todo contexto situacional focado 
nas suas imagens.Isto ocorria após seus 
88 anos, quando se inaugurou a Casa 
da Memória e acorríamos constante-
mente em seu auxílio. Exemplarmente 
emprestou seu acervo para cópia nesta 
Instituição de Memória, porque vivia a 
nossa convicção a respeito da utilidade 
da guarda de documentos para a poste-
ridade. Doou fotos que testemunharão 
para sempre a história da vila, da Igreja 
e da família pioneira que ficarão armaze-
nados “ad aeternum”.!

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Regina Chiavegato de Godoy

João Rodrigues*

No ano de 2019 fui convidado para per-
tencer a uma chapa de um grupo empresa-
rial, visando concorrer a eleição daquela en-
tidade, porém quis o destino e o andamento 
das conversas que figurasse meu nome a 
presidente e que fosse atrás de outras pes-
soas que acreditam na filosofia do JUNTOS 
SOMOS FORTES, para fazerem parte jun-
to comigo deste processo eleitoral e assim 
nasceu a Chapa ATITUDE. Ao final do mês 
de janeiro, fomos aclamados vencedores na 
eleição da ACIJ. Assumimos o mandato em 
01 de fevereiro daquele ano e imediatamen-
te fui atrás da MISSÃO da entidade e lá en-
contrei o que move a associação: Fomentar 
negócios e ajudar a desenvolver o social e 
econômico de nossa cidade. 

Missão é o que move uma Empresa, é o 
sangue que jorra em sua veia e isto precisa 
estar no dia a dia e em toda conversa com 
toda sua rede de relacionamento, é o cora-
ção que pulsa. Feito este trabalho de casa, 
a outra pergunta que surgia era: Para que 
serve a associação? Uma dúvida que afligia 
as pessoas e que parecia vaga a resposta, 
prontamente informei que a visão lhes daria 
um norte, mas esta resposta precisava ser 
encontrada na história de criação da enti-
dade,  lá fomos resgatar esta rica história 

de 39 anos (02/04/1981), onde encontramos 
um grupo de amigos comerciantes que des-
de aquela época já viam que para se conse-
guir algo em prol do comércio era neces-
sário se juntarem, se fortalecerem e irem 
mais longe, diante disto tínhamos resolvido 
a dúvida existente. 

Procurei me alicerçar de dados esta-
tísticos, números atuais da nossa cidade e 
região, fazer um benchmarking com asso-
ciações, criar um SWOT com nossa equipe, 
conhecer os stakeholders (rede de relacio-
namento), preparar um Storytelling envol-
vente para conversar com todos e assim fi-
zemos no primeiro ano de gestão mais de 
450 reuniões, internas e externas, sempre 
exaltando o poder do JUNTOS SOMOS 
FORTES e o motivo de nossa existência, e 
enviávamos um gift desta história linda da 
Associação para todos que nos visitavam, 
bem como a história desta cidade que é des-
taque e será uma das grandes propulsoras 
de nossa região a Bonita que Brilha – JA-
GUARIÚNA. Chegou o ano de 2020 e tudo 
que divulgamos e fizemos no 1 ano de nossa 
gestão, agora é comprovado com a chegada 
da Pandemia do CoronaVírus COVID 19, 
porque falo isto? Simples, pois neste mo-
mento é demonstrado a enorme importância 

do Associativismo e do JUNTOS SOMOS 
FORTES, pois é através desta união que 
estamos caminhando, negociando, tendo 
ideias criativas, inovadoras e acima de tudo 
o RECONHECIMENTO que nossa ASSO-
CIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
DE JAGUARIÚNA é a legitima represen-
tante do Comércio, Prestador de Serviços 
e da Indústria. Respaldados por este reco-
nhecimento do Poder Público, dos grupos 
que se formaram, conseguimos em comum 
acordo inovar e colocar o Delivery, Drive 
Thru e Entrega rápida em todo comércio, 
além de: postergação de impostos, analise 
da energia elétrica, criação de comissões 
por segmento, ofícios de análise de abertu-
ra gradual, e-book, sites de delivery, Live, 
etc.

Diante deste grave momento de pande-
mia é importante salientar que isto passa-
rá em breve, porém a lição que fica é que 
se você está ASSOCIADO terá muito mais 
força e preparo para a retomada da econo-
mia e com certeza muito mais rápido.

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

Associação - juntos somos fortes 

Sandra Regina Ribeiro

Autoconhecimento é um aprendizado sobre 
nós mesmos, é descobrir quem realmente so-
mos sem precisar inventar uma pessoa que não 
existe. A partir do momento que começamos 
ter um autocontrole não seremos mais domina-
dos, passamos a conhecer nossos sentimentos 
e com isso conseguimos administrar melhor 
nossa vida. Podemos nos valer de coisas que 
nos torna seguros e de estratégias para encon-
trarmos caminhos para descobrir quem somos. 
Assim começamos fazer escolhas melhores, 
conseguimos equilibrar nossa vida deixando a 
consciência liderar nossos atos e nossas ações.

O autoconhecimento facilita as relações so-
ciais, seja ela, familiares, profissionais, amigos, 
grupos, conjugais e outras relações que às ve-
zes nos deixam confusos e sem saída. Portan-
to, exercitar o autoconhecimento é de extrema 
importância para vivermos nos tempos atuais, 
caso contrário, seremos “sugados.” É através 
da reflexão sobre o modo que fomos criados, 
educados, e também nos relacionamentos com 
outras pessoas no meio em que vivemos que 
somos capazes de descobrir quem somos e 
que papel exercemos diante da vida. Às vezes 
nos encontramos em situações difíceis e nos-
sa reação pode ser totalmente desfavorável a 
nós mesmos. Isso ocorre quando não sabemos 
quem somos, diante disso é muito provável que 
nossas escolhas sejam corretas ou inadequadas. 
Assim, vai se formando um ciclo de sofrimen-
tos que poderá até interferir na nossa identida-
de e consequentemente perder nossa essência.

O autoconhecimento é um processo trans-
formador, o maior investimento que podemos 
fazer por nós mesmos, pois quando nos co-
nhecemos, não reagimos impulsivamente aos 
nossos processos internos e à vida, mas desen-
volvemos uma conexão consciente com nosso 
“eu” e com o mundo externo. Através desse 
processo, nos é permitido conhecer e traba-
lhar nossos conflitos e resistência, bem como 
conhecer e desenvolver os nossos recursos, 
possibilidades e potencialidades, aumentan-
do, desta forma nossa autoestima, nos tornan-
do mais fortes para encarar as diversidades da 
vida, gerando sentimento de autossatisfação 
e autorrealização, o que é muito diferente do 
sentimento de euforia.  

Em outras palavras, através do autoconheci-
mento, “nos encontramos e nos acolhemos na 
unicidade e complexidade que nos é própria, 
para a partir desse ponto de partida ser oportu-
nizada a conscientização para rever valores e 
crenças e consequentemente nos posicionamos 
como pessoas ativas e responsáveis diante de 
nós mesmos e da vida.

Neste momento que fomos pego de surpresa 
por uma doença altamente contagiosa, a CO-
VID-19, um revertério ocorreu em nossa mente 
que nos “obrigou” a sair da nossa zona de con-
forto. Estávamos tranquilos cuidando de nossas 
vidas, nosso trabalho, filhos, amigos, etc. De re-
pente, tivemos que aderir mudanças de hábitos 
radicais, tivemos que nos adaptar à normas do 
Ministério da Saúde, e, outros profissionais da 
saúde para juntos conseguirmos colocar um fim 
nessa Pandemia que está nos assolando. 

O autoconhecimento é de grande valia, pois 
se nos conhecemos, sabemos quem somos, fica 
clara a nossa compreensão sobre o problema, e 
por isso, conseguimos passar com serenidade..

Sandra Regina Ribeiro
Psicóloga Clínica – CRP 06/128296

Contatos: (19) 38377414 / (19) 989432884

Autoconhecimento
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Enfrentamento ao Coronavírus

Unidade de campanha de 
Jaguariúna começa a funcionar
São 29 novos leitos exclusivos para a unidade, o que representa 
o aumento de quase 200% o total de leitos da UPA

IVAIR OLIVEIRA

A unidade de campanha é localizada na UPA 24h

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Para contribuir com as 
ações de austeridade da 
máquina pública para poder 
destinar mais recursos para 

a Saúde durante o período 
de combate à pandemia do 
coronavírus, o prefeito de 
Jaguariúna, Gustavo Reis, 
decretou na quinta-feira, 
23, o corte de 20% de seu 
salário e do salário de todos 

os secretários de primeiro 
escalão. “É um gesto de 
cortar na própria carne e a 
gente poder ajudar nesse 
momento. Toda colabora-
ção é importante”, diz.

A medida foi determi-

nada pelo próprio chefe do 
Executivo e tem validade de 
60 dias. “Temos que encon-
trar formas de todos nós nos 
ajudarmos nesse momento, 
para sair desse problema 
que afeta a todos nós”.

A Secretaria de Assis-
tência Social de Jagua-
riúna ampliou em 75% 
a distribuição de cestas 
básicas para famílias em 
vulnerabilidade social ca-
dastradas no município. O 
aumento da distribuição, 
que passou de 400 para 
700 cestas básicas neste 
mês, aconteceu devido à 
maior necessidade da po-
pulação decorrente da cri-
se do coronavírus.

Junto com a cesta bá-
sica, também estão sendo 
distribuídas máscaras de 
pano para as famílias. As 
máscaras ajudam no com-
bate à pandemia do co-
ronavírus na cidade, pois 
evitam a disseminação do 
vírus entre a população.

As máscaras foram fei-

Prefeito de Jaguariúna reduz o próprio 
salário em 20% e de secretários

Prefeitura de Jaguariúna amplia 
distribuição de cestas básicas e doa 
máscaras de tecido 

Começou a funcionar 
na noite de quarta-feira, 
22, a unidade de campa-
nha de Jaguariúna locali-
zada na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) 24 
horas. Com cerca de 400 
metros quadrados de área, 
o local foi construído em 
duas semanas e centraliza 
o primeiro atendimento a 
pacientes com problemas 
respiratórios e sintomas 
de síndromes gripais e de 
Covid-19. 

No total, são 29 novos 
leitos exclusivos para a 
unidade de campanha, o 
que aumentou em quase 
200% o total de leitos da 
UPA, que possui 15. Sete 
leitos, localizados em sa-
las de alvenaria, devem 
ficar como legado após 
a pandemia, sendo incor-
porados à unidade 24h.

A unidade de campa-
nha foi planejada para 
atender pessoas de to-
das as idades. Além da 

recepção, há uma ala só 
para pediatria, uma sala 
de medicação e um es-
paço exclusivo para os 
leitos. 

Segundo a secretária 
municipal de Saúde, Ma-
ria do Carmo de Oliveira 
Pelisão, nos primeiros 
dois dias, foram feitos 
38 atendimentos na nova 
unidade. “O novo es-
paço faz parte do plano 
municipal de enfrenta-
mento à disseminação do 

coronavírus e integra as 
ações de prevenção ao 
aumento da demanda por 
leitos hospitalares, com 
a expansão dos casos de 
contaminação pela Co-
vid-19”, explica. 

A ampliação dos leitos 
no Hospital Municipal 
“Walter Ferrari” também 
integra as medidas. Es-
tas implementações re-
presentam o aumento da 
capacidade de internação 
no município em 69%.

“Jaguariúna está 
preparada e equipada 
para eventual problema 
com o coronavírus”, 
afirma Gustavo Reis

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Nesta sexta-feira, 24, 
completou um mês do 
decreto de quarentena 
do Governo de São Pau-
lo, onde os 645 municí-
pios do estado seguem a 
medida que visa evitar 
o colapso do sistema de 
saúde devido ao novo 
coronavírus Covid-19. 
Com isso, apenas os ser-
viços considerados es-
senciais tem autorização 
para funcionar.

O prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis, diz 
que foram tomadas todas 
as medidas no combate 
ao coronavírus no mu-
nicípio. “Nós fizemos 
pulverização na cidade 
toda, fizemos barreiras 
sanitárias com a Polícia 
Municipal, dobramos o 
horário de atendimento 
da UPA, tripliquei o nú-
mero de leitos na UPA, 
no Hospital Municipal 
tínhamos 20 leitos re-
servados para o corona-
vírus e ampliamos para 
mais 30. Tudo, tudo o 
que poderíamos fazer, 
nós fizemos”.

Com isso, o prefeito 
afirma que Jaguariúna 
está preparada e equi-
pada para eventual pro-
blema com o Covid-19. 
“Hoje temos pouquíssi-
mos casos confirmados 
na cidade, o que nos 
possibilita, baseado na 
ciência e medicina, po-
der flexibilizar o comér-
cio”, comunica.

“Portanto, vendo o 
lado dos comerciantes, 
criamos comissões for-
madas por um membro 
da Saúde, um da Fisca-
lização, da Vigilância 
Sanitária, com o presi-
dente da Associação Co-
mercial, o secretário de 
Desenvolvimento eco-
nômico e também os co-
merciantes”, explica. As 
comissões devem alinhar 
as regras que garantem 
a segurança dos comer-
ciantes e de seus clientes. 

A flexibilização deve 
acontecer de acordo 
com a realidade de Ja-
guariúna, que é de muita 
responsabilidade. “Es-

tou editando um decreto 
que determina o uso de 
máscaras de proteção 
e também libera o fun-
cionamento de hotéis e 
bancas de jornais”, diz. 
“Dessa maneira vamos 
flexibilizando com res-
ponsabilidade e assim 
vamos salvando o co-
mércio”.

Gustavo ainda diz 
que a flexibilização deve 
ser feita junto com o Mi-
nistério Público e Justi-
ça, assim gradualmente 
o comércio que está há 
um mês fechado pode 
reabrir as portas. “Esta-
mos preparados para po-
der avançar. Juntos va-
mos conseguir superar”, 
finaliza.

Sobre o decreto
A Prefeitura de Ja-

guariúna publicou na Im-
prensa Oficial na quarta-
-feira, 22, o Decreto nº 
4.165, que adequa as me-
didas de enfrentamento 
ao coronavírus na cidade 
às novas determinações 
do governo do Estado. 
Entre as medidas, o novo 
decreto municipal pror-
roga a quarentena no 
município até o próximo 
dia 10 de maio e resta-
belece o funcionamento 
de hotéis, motéis e pou-
sadas, além de bancas de 
jornais.

O documento tam-
bém inclui a recomenda-
ção do uso de máscaras 
por toda população de 
Jaguariúna, em locais 
públicos e privados, se-
guindo nova orientação 
do Ministério da Saúde 
sobre o assunto.

Pelo decreto, os ho-
téis e congêneres (pou-
sadas, motéis, etc), além 
das bancas de jornais 
da cidade, passam a ser 
incluídos na relação de 
atividades consideradas 
essenciais, voltando a 
funcionar, mas obser-
vando as medidas de hi-
giene e segurança sani-
tária preconizadas pelo 
Ministério da Saúde e 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS), como 
ações para evitar aglo-
merações e o uso do ál-
cool em gel.

A prefeitura continua realizando ações contra a disseminação do 
coronavírus 

DIVULGAÇÃO

tas pelas costureiras do 
Fundo Social de Solida-
riedade. Voluntários do 
projeto Jaguariúna So-
lidária trabalharam para 
embalar as máscaras e 

colocar as instruções de 
utilização e higienização 
na embalagem.

A distribuição das ces-
tas e máscaras acontece 
até dia 30 de abril na sede 

da Secretaria de Assistên-
cia Social, que fica na rua 
Julia Bueno, 179, no cen-
tro da cidade. Dúvidas, 
ligue nos telefones (19) 
3837-3373 ou 3837-3311.

As máscaras ajudam no combate à pandemia do coronavírus
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Justiça determina o fechamento do 
comércio de Pedreira

Anulada a liberação do 
funcionamento de salões de beleza 
e similares em Serra Negra

O ministério Público, visando defender a população Pedreirense, derrubou de forma rápida por liminar o Decreto 
Municipal nº 2869/2020

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

O Município de Pe-
dreira publicou no dia 
20 de abril o Decreto 
Municipal nº 2.869, que 
estende a quarentena de 
isolamento social dos ci-
dadãos pedreirenses até 
10 de maio de 2020, em 
sintonia com a decisão 
do Governo do Estado 
de São Paulo. O decreto 
ainda autorizou o retorno 
gradual do funcionamen-
to de algumas atividades 
não essenciais.

A juíza Dayse Lemos 
de Oliveira, da 2ª Vara de 
Pedreira, suspendeu, de 
forma parcial, o decreto 
que permitia a flexibiliza-
ção do comércio na cidade. 
Todas as medidas tomadas 
pelos órgãos Federais e Es-
taduais têm como objetivo 
a proteção da coletividade, 
ressalta a decisão que der-
rubou o decreto municipal 
pedreirense.

De acordo com a Jus-
tiça, o decreto do municí-

pio estava em conflito de 
competência das ações 
de vigilância sanitária e 
epidemiológica com o 
Estado. “A questão ora 
analisada refoge da esfe-
ra territorial do Municí-
pio de Pedreira. Não há 
controle sobre eventual 
ingresso de cidadãos de 
outros municípios para 
utilização das atividades 
não essenciais autoriza-
das nos artigos 8º, 9º e 
11 e 12 do Decreto, o que 
permitiria os cidadãos 
daqui e de fora a atuarem 
como dispersores e pro-
pagadores do Covid-19 
para todas as cidades vi-
zinhas, não só para Pe-
dreira”, diz o documento 
do Ministério.

Os dados apresenta-
dos pelo Decreto para a 
abertura de alguns servi-
ços falam dos 10 leitos 
para casos urgentes e 36 
leitos para casos leves e 
moderados disponíveis 
na cidade, mas, segundo 
a justiça, não há qualquer 
respaldo científico acer-

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

O Comitê Municipal de 
Prevenção e Enfrentamen-
to ao coronavírus Covid-19 
de Serra Negra emitiu nes-
ta semana uma deliberação 
permitindo o funciona-
mento de salões de beleza, 
cabeleireiros, barbearias e 
similares, observando as 
regras sanitárias previstas 
nos decretos estaduais e 
municipais vigentes, a par-
tir do dia 27.  Consideran-
do a recomendação do Mi-
nistério Público e também 
a confirmação do primeiro 
caso de coronavírus na ci-
dade, o municipío revogou 
a deliberação. 

De acordo com o vi-
ce-prefeito, Dr. Rodrigo 
Pellegrini Magaldi, o fe-
chamento do comércio foi 
feito em vanguarda, pois 
entende-se o sofrimento 

econômico da cidade. “Até 
porque, a Prefeitura é a 
maior empresa da cidade. 
Temos 1.150 funcionários 
e seis mil pessoas direta-
mente ligadas à prefeitura. 
Precisamos das arrecada-
ções do ICMS, ISS, dos 
impostos”, diz.

Dr. Rodrigo ainda ex-
plica que o comércio é a 
força motriz da cidade e 
que gostaria que todas as 
empresas estivessem aber-
tas. “Precisamos desse tipo 
de comércio, o turismo é 
muito importante na nos-
sa cidade. Porém, temos 
optado por vidas. Temos 
seguido as orientações da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Ministério 
da Saúde e também da Se-
cretaria de Saúde Estadual. 
Então esse fechamento se 
faz necessário”.

De acordo com ele, 
dentre as ações de comba-

te ao coronavírus, também 
foram tiradas pessoas vul-
neráveis das ruas, houve 
o aumento do atendimen-
to médico, criação de um 
hospital de campanha e 
em relação ao comércio, 
um auxílio em relação aos 
impostos. “Volto a refor-
çar que Serra Negra está 
tomando medidas de van-
guarda. A cidade tem ver-
tente turística, recebemos 
muita gente, então não 
podemos no sujeitar ou 
arriscar a receber turistas 
contaminados”. 

“Infelizmente, tempo-
rariamente, a gente sabe 
do sofrimento e entende a 
onda econômica, a recessão 
e o risco que estão sofrendo 
os comerciantes. Porém, te-
mos optado pela vida, tem 
optado por tentar fazer o 
que é possível economica-
mente, mas sempre prezan-
do pela vida”, finaliza.

A cidade possui um caso confirmado de coronavírus

DIVULGAÇÃO
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de de todo o Estado. “A 
concessão da liminar é, 
neste cenário, medida de 
rigor, ainda que de forma 
parcial, já que o artigo 11 
do Decreto Municipal nº 
2869/2020 inclui as ati-
vidades de funerárias e 
lavanderias, as quais fo-
ram caracterizadas como 
serviços essenciais não só 
pelo próprio Decreto Mu-
nicipal em seu art. 2º, item 
“1” e “7”, como se encon-
tram previstas no Decreto 
Federal nº10282/20 (art. 
3º, inc. XIII) e Decreto 
Estadual nº 64.881/2020 
(art. 2º,§1º, “1”)”, explica 
o documento.

Desta forma, conside-
rando que o risco é ine-
rente à própria situação 
de calamidade epidemio-
lógica e sanitária a Jus-
tiça defere parcialmen-
te a liminar requerida e 
suspende a eficácia dos 
artigos 8º, 9º, 11 (com 
exceção das lavande-
rias e funerárias) e 12, 
do Decreto Municipal nº 
2869/2020. 

ca da suficiência destes 
leitos em caso de eventu-
al crescimento desenfre-
ado no número de casos 
de infectados. O docu-
mento ainda destacava 
que até o dia 19 de abril, 
Pedreira contava com 16 
dezesseis casos suspeitos 

de Covid-19, sendo que 
desses, seis obtiveram 
resultados negativos. 
Ou seja, 10 casos ainda 
aguardavam resultado e 
podem impactar sobre-
maneira a estrutura exis-
tente. A cidade tem hoje 
um caso confirmado.

A liminar da Justiça 
reconhece que o resul-
tado da autorização, ora 
combatida, pode pesar 
sensivelmente na vida 
de todos os cidadãos pe-
dreirenses, nas cidades 
vizinhas, e, em consequ-
ência, no sistema de saú-

Após 1º caso, Serra Negra recua e mantém salões de beleza e barbearias fechados



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

25 de abril de 2020coronavírus 
5

Enfrentamento ao Coronavírus

Produção de máscaras caseiras para 
doação ocupa quarentena

Centros universitários criam grupo 
de estudos e desenvolvimento para 
produção de álcool em gel e máscaras 
Todos os produtos devem ser 
doados a estabelecimentos 
de saúde de natureza jurídica 
pública ou sem fins lucrativos

Grupo formado por docentes, alunos e colaboradores decidiu produzir 
equipamentos de EPI

DIVULGAÇÃO

Holambra confirmou 
na manhã de quarta-
-feira, 23, por meio de 
exame laboratorial, o 
terceiro caso do novo 
coronavírus na cidade. A 
paciente, uma mulher de 
38 anos, passa bem e en-
contra-se em isolamento 
domiciliar. 

Ela é enfermeira, atua 
na rede municipal de 
saúde e também em hos-
pital da região. Todas as 
medidas de prevenção e 
suporte necessárias já fo-
ram tomadas pela equipe 
de saúde local.

A nova confirmação se 
dá uma semana depois da 
segunda – a de um rapaz 
de 32 anos, morador da 
Grande São Paulo e que 
trabalha em um canteiro 
de obras em Holambra. 
Ele foi internado na Uni-
dade de Terapia Intensi-
va (UTI) do Hospital de 
Clínicas da Unicamp, 

em Campinas, no dia 
14, mas já recebeu alta 
e encontra-se em casa, 
cumprindo quarentena. 
Outras 10 pessoas que 
trabalham com ele estão 
sob suspeita de contágio 
e também foram isoladas 
do convívio social.

A cidade tem hoje, 
além dos três casos con-
firmados, 12 suspeitos. 
“O surgimento de novos 
casos, de um lado, é um 
fator esperado diante da 
situação em todo o País 
e, especialmente, no Es-
tado de São Paulo. De 
outro, é extremamente 
preocupante. Precisamos 
redobrar os cuidados e 
seguir as orientações e 
recomendações. Ficar 
em casa, sair somen-
te quando necessário, 
de máscara, e higieni-
zar permanentemente as 
mãos”, destaca o diretor 
municipal de Saúde, Val-

mir Marcelo Iglecias.
De acordo com ele, é 

fundamental que todos, 
sem exceção, respeitem 
o distanciamento social. 
“Sabemos que é uma 
mudança drástica de ro-
tina, mas é apenas nesse 
momento. Precisamos 
respeitar e aguardar com 
paciência. Vai passar”, 
diz. “Estamos próximos 
do período de maior in-
cidência da doença no 
Brasil. Do pico. Temos 
que tomar todas as medi-
das preventivas para pre-
servar a saúde e a vida. 
A nossa e a das pessoas 
com quem convivemos”.

As reuniões do comitê 
de crise, acompanhadas 
pelo prefeito Fernando 
Fiori de Godoy, seguem 
acontecendo regular-
mente para definição de 
novas ações multiseto-
riais e de novas diretrizes 
de trabalho.

O uso de máscaras é fundamental no combate à disseminação do coronavírus

Diante da pandemia do 
coronavírus Covid-19 e da 
carência de equipamentos 
de proteção individual no 
mercado, docentes, alu-
nos e colaboradores da 
UniFaj, UniMAX e FAA-
GROH decidiram criar um 
grupo de estudos e desen-
volvimento para produ-
ção de equipamentos de 
proteção individual (EPI) 
denominado ‘Respira’. O 
objetivo do grupo é buscar 
parcerias para ampliar a 
atual produção subsidia-
da pela Mantenedora das 
Unidades de Ensino, de 
álcool em gel (100 litros/
dia) e de máscaras (500 
unidades/dia), para 250 li-
tros e 1.500 unidades por 
dia, respectivamente.

“Temos capacidade 
instalada e equipe técni-
ca treinada para cumprir 
esse objetivo. Nossa ex-
pertise ainda nos possibi-
lita fabricar máscaras do 
tipo Face Shield e aven-

tais”, informa o coorde-
nador da Escola de Negó-
cios da UniFAJ, professor 
Rogério Gomes.

Todos os produtos são 
e serão doados a estabele-
cimentos de saúde de na-
tureza jurídica pública ou 
sem fins lucrativos. Dessa 
forma, a UniFaj doou 100 
litros de álcool em gel para 
o Centro Infantil Boldrini, 
de Campinas, além de ter 
realizado doações o pro-
duto produzido por alunos 
à Prefeitura de Jaguariúna 
e ao Hospital Mário Gatti, 
de Campinas. Na ocasião, 
também foram benefi-
ciados 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.

“Nossos laboratórios 
de engenharia são equi-
pados com impressoras 
3D e máquinas de corte 

à laser que nos possibi-
lita diversificar a pro-
dução de equipamentos 
médicos, mas dependem 
da contribuição de insu-
mos. Portanto, contamos 
com a colaboração de 
empresas e/ou empresá-

rios para melhorarmos as 
condições de segurança 
no trabalho das equipes 
de saúde e minimizarmos 
os riscos de transmissão 
do coronavírus”, explica 
o coordenador da Escola 
de Negócios.

Exame confirma terceiro caso do 
novo coronavírus em Holambra

A paciente é uma mulher de 38 anos

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br 

Jaguariunense e pro-
fessora da rede municipal 
de ensino de Holambra, 
Simone Barbosa Andriot-
ti, também trabalha com 
artesanato. Resistente aos 
pedidos para produzir 
máscaras de proteção de-
vido à pandemia de coro-
navírus Covid-19, Simone 
enfim cedeu. 

“Quando eu vi que o mi-
nistro da Saúde disse que a 
máscara de tecido poderia 
ser usada, eu decidi apren-
der a fazer. Fiz um molde 
e arrisquei”, conta. Como 
Simone tinha retalhos de 
tecido do tempo que traba-
lhava com artesanato, co-
meçou a confeccionar.

O objetivo da produção 
era contemplar os fami-
liares, vizinhos e parentes 
próximos. Como sobra-
ram algumas, ela postou 
em suas redes sociais e em 
questão de cinco minutos a 
professora doou todas.

Além do tecido, é pre-
ciso de elástico para fazer 
a máscara e ela ficou sem 
por um tempo, mas logo 
conseguiu e continuou a 
doação. Com os retalhos, 
Simone conseguiu con-
feccionar e doar 150 más-
caras.

Em isolamento social, 
essa é uma maneira de se 
ocupar e ajudar as pesso-
as. “É gratificante ajudar 
porque alguns da família 

são do grupo de risco, en-
tão estou protegendo-os”, 
diz Simone.

Ela revela ainda que 
agora está realizando 
uma campanha para arre-
cadar tecido e continuar a 
produção. Mas, agora, a 
doação acontece median-

te a troca de um quilo de 
alimento para ajudar as 
famílias carentes.

Para falar com Simone 
e fazer a troca do alimen-
to pela máscara, ligue 
(19) 99455-6706. Ou, 
acesse facebook.com/Si-
mone.adriotti.31.

DIVULGAÇÃO

Alunos da rede municipal 
recebem kits de 
alimentação escolar

A Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Pos-
se, por meio da Secretaria 
de Educação, deve distri-
buir kits de alimentação 
escolar aos alunos matri-
culados no Ensino Infantil 
e Fundamental I e II da 
rede municipal de ensino. 
O benefício contempla 
cerca de 4 mil famílias 
possenses enquanto as au-
las nas escolas estiverem 
suspensas por conta da 
pandemia do coronavírus. 

A ação visa reforçar a 
alimentação balanceada 
e saudável das crianças e 

adolescentes que fazem 
parte das escolas da rede 
municipal de ensino. A 
Secretaria Municipal de 
Educação iniciou nesta 
semana os trâmites lici-
tatórios necessários para 
que a aquisição dos ali-
mentos seja realizada. 

Por isso, a distribuição 
ainda não está acontecen-
do. Nos próximos dias a 
Secretaria deve disponi-
bilizar uma tabela com 
horário, local e data de 
distribuição para que se 
evite a aglomeração dos 
pais e responsáveis.

Iniciativa beneficia cerca de 4 mil famílias durante o período de 
pandemia do coronavírus

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna participa da campanha “Conexão Solidária” da EPTV 

Prefeitura de Serra Negra repassa 
mais de R$500 mil para Hospital
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Governo anuncia reabertura gradual das atividades 
econômicas no estado de SP a partir do dia 11 de maio
Quarentena está mantida até o dia 10 de maio por causa da pandemia de coronavírus; Número de 
ocupação de leitos por região é um dos índices usados para flexibilizar o isolamento por região

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou na quarta-feira, 
22, a reabertura gradual 
da economia no estado a 
partir do dia 11 de maio. 
A medida de flexibiliza-
ção do isolamento social 
devido ao coronavírus 
deve ser feita em etapas, 
com autorizações especí-
ficas para cada região do 
estado, de acordo com o 
avanço da doença.

O governo não infor-
mou quais estabeleci-
mentos poderão voltar a 
funcionar no dia 11 de 

maio em cada região do 
estado. Os detalhes serão 
divulgados somente no 
dia 8 de maio.

“Numa pandemia como 
essa, quem determina os 
nossos passos são a saúde 
e a medicina. A saúde e a 
ciência e assim continua-
rá a partir de 11 de maio, 
após o término da atual 
quarentena que vai até 10. 
Vamos levar em conta si-
tuações locais, regionais 
e setores que possam re-
tornar a economia com as 
devidas medidas de prote-
ção”, diz Doria.

O plano de reabertura da 
economia após a quarente-
na foi batizado de “Plano 
São Paulo”. As autoriza-
ções para o funcionamen-
to do comércio dependem 
da situação específica de 
cada cidade ou região do 
estado. “Nós não estamos 
anunciando que no dia 11 
de maio nós não teremos 
nenhuma quarentena. Te-
remos o Plano São Paulo, 
flexível, amparado sempre 
na ciência, na medicina, 
nas questões regionais, em 
dados analíticos e também 
na economia.”

Cada município será 
classificado conforme a 
evolução da epidemia e 
deve ser classificadoem 
três níveis de risco: zona 
vermelha, zona amarela e 
zona verde, de acordo com 
a gravidade. Segundo a 
secretária do Desenvolvi-
mento Econômico, Patrí-
cia Ellen, serão monitora-
dos os leitos disponíveis 
nos hospitais por cada re-
gião, diariamente, para sa-
ber como as medidas res-
tritivas serão afrouxadas. 
O monitoramento de leitos 
diários já é feito na cidade 

de São Paulo.
“Primeiro passo é seg-

mentar os municípios de 
acordo com a situação da 
pandemia, capacidade do 
sistema de saúde. Nós re-
ceberemos da Saúde [se-
cretaria] a definição de 
quais os critérios chave, 
meta de número de casos, 
quantidade de leitos, testes 
para sintomáticos e suspei-
tos. Aqui, vamos precisar 
de uma colaboração muito 
grande do setor privado da 
testagem massiva em gran-
des empresas, em grandes 
ambientes econômicos. 

Nós trabalharemos em 
conjunto para que as re-
giões sejam definidas por 
níveis de risco. Teremos 
três níveis de risco: zona 
vermelha, zona amarela 
e zona verde. Lembrando 
que hoje nós temos todas 
as regiões entre a verme-
lha e a amarela. Para estar 
na zona verde, nos preci-
samos alcançar um baixo 
número de casos, baixa 
ocupação de leitos de UTI, 
testes disponíveis para sin-
tomáticos e suspeitos, e 
protocolos setoriais imple-
mentados”, afirma.

Jaguariúna participa 
neste fim de semana da 
campanha “Conexão So-
lidária”, promovida pela 
EPTV e que conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Jaguariúna. A campanha 
– que acontece nestes 
sábado e domingo, dias 

25 e 26, das 8h às 17h 
– tem o objetivo de mo-
bilizar para arrecadação 
de alimentos e outros 
produtos que devem ser 
doados a pessoas caren-
tes atingidas pela crise 
do coronavírus.

O evento acontece no 

estacionamento do Cen-
tro Cultural, localizado 
na estação da Maria Fu-
maça. Funcionários da 
Secretaria de Assistência 
Social e Fundo Social de 
Solidariedade estarão no 
local para receber as do-
ações.

Serão aceitos, nos dois 
dias de arrecadação, ali-
mentos não perecíveis, 
materiais de limpeza, 
roupas e materiais de hi-
giene e proteção pessoal. 
As doações devem feitas 
pelo sistema “drive thru”, 
para evitar aglomerações.

O prefeito de Ser-
ra Negra assinou nesta 
semana um cheque de 
R$425 mil referente ao 
convênio com o Hospital 
Santa Rosa de Lima. Foi 
a quarta parcela do con-
vênio anual, que totaliza 
R$5.100.000,00.

Além do valor cedido 
mensalmente dos cofres 
municipais, foi efetuada, 
como em todos os meses, 

a transferência bancária 
no valor de R$94.664,91 
do Teto Municipal de 
Média e Alta Complexi-
dade (MAC), do Minis-
tério da Saúde.

Ainda, durante esta 
pandemia do novo coro-
navírus, a Prefeitura tam-
bém auxilia o hospital 
com os custos de um se-
gundo médico de plantão 
noturno aos finais de se-

mana, sexta, sábado e do-
mingo. E, para desafogar 
a demanda do hospital, a 
Prefeitura providenciou a 
reestruturação da Unidade 
de Saúde do Alto das Pal-
meiras que funciona 24 
horas por dia para atender 
exclusivamente pacientes 
com sintomas mais leves 
de coronavírus, deixando 
o hospital apenas para ur-
gências e emergências.

A Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Posse 
deve retomar o serviço de 
atendimento dos setores 
de Protocolo e Caixa na 
segunda-feira, 27. O ho-
rário de atendimento per-
manece de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h30.

 A medida visa desa-
fogar as filas na casa lo-
térica e instituições ban-
cárias, oferecendo mais 

uma opção para pagamen-
tos das contas. Para que o 
serviço seja retomado, a 
administração adota me-
didas preventivas contra 
o coronavírus, entre elas a 
obrigatoriedade do distan-
ciamento, uso de másca-
ras e disponibilização de 
álcool em gel para aqueles 
que passarem pelo Paço 
Municipal. Além disso, 
um funcionário deve ficar 

responsável por fiscalizar 
a quantidade de pessoas 
no local, para que se evite 
aglomeração.

Os demais atendimentos 
presenciais são mantidos 
suspensos até 10 de maio, 
embora os departamentos 
continuem com expediente 
interno, priorizando o re-
vezamento de funcionários 
e o atendimento via telefo-
ne e e-mail.

Hospital de Serra Negra

DIVULGAÇÃO 

A campanha acontece neste fim de semana

Prefeitura de Posse deve retomar 
os serviços de Caixa e Protocolo 
na segunda-feira, dia 27
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Falando de Direito

Desde o dia 24 de mar-
ço, início da quarentena em 
São Paulo, já temos dados 
e informações de que o re-
gistro de casos de violência 
doméstica aumentou em 
30% em todo o estado, afi-
nal, as vítimas estão isola-
das junto de seus agresso-
res e, todos nós sabemos, 
ou deveríamos saber, que 
sair de um ciclo de violên-
cia não é simplesmente ir 
embora. Este aumento está 
presente não só aqui em 
São Paulo. 

No Rio de Janeiro, a 
violência doméstica cres-
ceu em 50% durante este 
tempo de isolamento. Ou-
tros países, como China, 
Itália, França também re-
gistraram e expuseram que 
a violência doméstica, con-
tra a mulher, obteve maior 
número após este período 
de reclusão, ocasionada 
para a prevenção ao Co-
vid-19. Situação essa tão 
presente em todas as reali-
dades no planeta, que um 
documento divulgado pela 
ONU Mulheres e também 
a OMS pedem que gover-

nos do mundo todo tratem 
desse tema com prioridade. 

Então podemos pensar 
que o problema é o iso-
lamento? Ou então, qual 
seria o caminho ideal para 
que uma vítima dessa vio-
lência possa ser retirada 
desse ciclo de agressões e 
crimes, muitas vezes termi-
nando com o seu assassina-
to? Ou seja, o Feminicídio? 

O primeiro ponto neces-
sário a ser observado, é de 
que a violência doméstica 
não se inicia com o isola-
mento. O que pode ocorrer, 
é o agravamento de um sis-
tema familiar e/ou afetivo 
em que a violência contra a 
mulher já está inserido. 

É importante ficar mui-
to evidente de que o ciclo 
da violência doméstica não 
começa com a agressão fí-
sica. A dificuldade muitas 
vezes da mulher identificar 
que está sendo vítima de 
um relacionamento abusivo 
e violento, se dá justamente 
porque os atos criminosos 
são confundidos com uma 
manifestação de ciúmes 
ou amor. Gritar, ofender, 

restringir a liberdade de ir 
e vir, controlar e escolher 
roupas, posturas, dinhei-
ro, bens materiais e patri-
moniais, exigir sexo sem 
consentimento (estupro) 
também são considerados 
crimes. Ou seja, isso é tam-
bém Violência Doméstica. 

A violência contra a 
mulher é uma caracterís-
tica histórica, cultural e 
social presente nas nossas 
vidas tão cotidianamente, 
que normalizamos e, pior, 
romantizamos as atitudes 
criminosas e que fazem ví-
timas o tempo todo em to-
dos os lugares. E é na casa 
da vítima que essa violên-
cia se faz mais presente. A 
maioria dos agressores e 
dos autores de feminicídio 
são maridos, namorados, 
ex-maridos, ex-namorados. 

O isolamento só eviden-
ciou um mal que existe no 
dia a dia de uma vítima de 
violência doméstica. Um 
agressor e possível femi-
nicida em potencial já car-
rega culturalmente em si 
comportamentos violentos. 
O aumento nos registros 

desse tipo de crime mostra 
que se uma mulher não está 
segura dentro da própria 
casa em que ela mora, o 
que precisa ser combatido 
e levado para a Justiça é a 
violência de gênero, neste 
caso a violência doméstica. 

O problema não é o iso-
lamento. Ele é apenas uma 
medida preventiva e com 
prazo de validade. Não fi-
caremos em quarentena 
para sempre. Mas, a vio-
lência contra as mulheres 
continuarão presentes se 
a sociedade não escolher 
combater de fato esse mal. 
E este é o segundo ponto 
que desejo responder, se-
guindo os questionamentos 
que coloquei. O que fazer 
diante desse cenário? 

Denunciar. Procurar os 
órgãos de polícia e do Judi-
ciário que atendem as víti-
mas é um caminho que ne-
cessariamente precisa ser 
percorrido para que uma 
vítima possa sair de um ci-
clo de violência. 

Os pedidos de Medi-
da Protetiva em São Paulo 
aumentaram em 29% du-

rante a quarentena. E esse 
dado ainda nem considera 
os casos subnotificados. O 
que significa que há, neste 
momento, muitas mulhe-
res sendo vítimas, vivendo 
junto de seus agressores, e 
muitas vezes em silêncio. 

Portanto, é mais do 
que urgente, que mulheres 
possam ter ciência sobre a 
importância de denunciar. 
E junto disso, que possam 
contar com apoio de fami-
liares, amigos, de centros 
de acolhimento e apoio 
para que essa vitima se reti-
re desse ciclo de violência. 

Ainda que saibamos to-
dos das falhas presentes na 
condução de alguns casos, 
muitas vezes pela demora 
do Judiciário, ou por falta da 
atenção necessária por parte 
da polícia, não podemos ge-
neralizar. Temos que com-
preender sobre o que é a Lei 
Maria da Penha, os avanços 
a partir dela no combate à 
violência doméstica e usa-la 
em favor das vítimas. 

Sabendo que temos que 
atravessar esse processo de 
isolamento por mais um 

tempo, eu desejo que pos-
samos ficar todos atentos 
com as nossas vizinhas, 
nossas amigas, familiares, 
e que possamos ser uma 
pessoa em que essas víti-
mas confiem para ajuda-
-las. Seja ligando para a 
polícia, guarda municipal, 
ou nem que seja apenas ou-
vindo, sendo uma pessoa 
que de alguma forma pode 
acolher a vítima. Julgar as 
razões e os porquês que 
mantêm uma vítima ain-
da em um relacionamento 
abusivo e violento, não vai 
ajudar em nada no momen-
to em que a vítima estiver 
sendo agredida. 

Hoje a força que temos 
para enfrentar esse mal que 
o machismo produz e que 
agride, violenta e assassina 
mulheres todos os dias é 
denunciando! 

E é também encorajan-
do as mulheres vítimas a 
fazer isso. É mostrar para 
elas que não estão sozinhas. 

Denunciem! Não se ca-
lem diante de uma brutali-
dade que é ver uma mulher 
sendo agredida!

coronavírus 
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Violência Doméstica 
e Quarentena – A 
importância de denunciar

Dr. Thaís Cremasco
Fundadora do grupo 

mulheres pela hídrica e 
Presidente da Associação 
dos Advogados Trabalhis-

tas de Campinas

Há um paradoxo exis-
tente entre a pandemia do 
Covid-19 e a pandemia da 
violência contra a mulher. 
Para quem não sabe, a pa-
lavra paradoxo significa 
uma afirmação que aparen-
temente parece verdadeira, 
mas que leva uma contra-
dição lógica. E, pandemia 
é o termo utilizado para 
descrever uma situação em 
que determinada doença 
apresenta uma dissemina-
ção de larga proporção es-
palhando-se por diversos 
países e continentes. 

Dessa maneira, pode-
mos considerar a violência 
doméstica contra a mulher 
uma doença social pandê-
mica, pois está presente em 
diferentes camadas sociais 
e espalhada pelo mundo. 

Para qualquer ser vivo, 
o lugar em que se sente 
mais seguro é o seu lar, tan-
to que para proteger-se do 
Covid-19 a expressão mais 
utilizada é: Fique em casa! 
No entanto, para as mulhe-
res que sofrem violência do-
méstica essa frase é exata-
mente a causa de sua maior 
angústia e preocupação.

O lugar que deveria ser 
seu porto seguro é onde en-
contra o seu maior perigo, 
pois os índices indicam que 
há maior incidência de vio-
lência contra a mulher em 
sua própria casa.

Dados retirados em um 
“Raio-X” feito pelo Ministé-
rio Público do Estado de São 

Paulo demonstra que 66% 
dos feminicídios - homicídio 
causado a mulheres em ra-
zão do sexo ou por violência 
doméstica - quer tentados ou 
consumados foram pratica-
dos na casa da própria víti-
ma. Daí o paradoxo, além 
de enfrentar o problema 
Covid-19, a mulher que so-
fre violência doméstica fica 
mais vulnerável se estiver 
isolada com sua família, o 
que significa estar presa jun-
to ao seu algoz.

A combinação de fatores 
gerados pela pandemia, tais 
como: tensões econômicas 
e sociais provocadas pelo 
isolamento e desemprego, 
o aumento considerável do 
consumo de álcool e dro-
gas, bem como às restrições 
ao movimento, aumentaram 
dramaticamente o número 
de mulheres e meninas que 
enfrentam as mais diversas 
formas de agressão em seu 
próprio lar. Além do aumen-
to nos casos, outro fator im-
portante a ser considerado 
é que muitas mulheres têm 
medo ou maior dificuldade 
em pedir ajuda neste con-
texto de isolamento, primei-
ro porque não podem sair de 
casa e, segundo pelo risco 
da proximidade do parceiro.

Mesmo com determi-
nados fatores dificultantes 
para as denúncias, o fato 
é que com a pandemia do 
Covid-19, os atendimentos 
da Polícia Militar a mulhe-
res vítimas de violência au-

mentaram 44,9% no estado 
de São Paulo. Dados reti-
rados do relatório divulga-
do no Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP) 
mostram que o total de au-
xílio dispensado às vítimas 
dessa situação, passou de 
6.775 para 9.817, na com-
paração entre março de 
2019 e março de 2020. A 
quantidade de feminicídios 
também subiu no estado, de 
13 para 19 casos (46,2%).

No mesmo sentido, os 
referido Raio-X do Minis-
tério Público do Estado de 
São Paulo aponta que em 
fevereiro de 2019 foram 
deferidas 1.566 medidas 
protetivas na cidade de São 
Paulo, já no mesmo mês do 
corrente ano, ou seja, no 
contexto de pandemia, fo-
ram deferidas 1934 medidas 
protetivas, uma variação de 
368, 23,5% no índice. En-
tretanto, em março de 2020 
os números ainda aumenta-
ram em comparação ao mês 
anterior. Após um mês de 
declarada a pandemia, mar-
ço registrou o deferimento 
de 2500 medidas protetivas, 
elevando 29,2% o índice.

Na Comarca de Jagua-
riúna, segundo dados do 
Tribunal de Justiça, foram 
deferidas 20 medidas pro-
tetivas e instaurados 12 In-
quéritos Policiais nos me-
ses de março e abril deste 
ano, enquanto que no mes-
mo período do ano passado 
foram deferidas 12 medi-

das protetivas e foi instau-
rado 1 Inquérito Policial.

Trata-se, portanto, de 
um problema extremamen-
te relevante que ganhou no-
vas proporções com a pan-
demia do COVID-19.

Cabe salientar que as 
formas de violência do-
méstica e familiar contra 
a mulher, tratadas pela Lei 
Maria da Penha (Lei nº 
11.340/06) não se restrin-
gem puramente a violência 
física, ou seja: a lesão cor-
poral e ao feminicídio. A 
lei vai muito além e prote-
ge a mulher de mais quatro 
formas de violência: a psi-
cológica, retrata pelas ame-
aças sofridas, a violência 
sexual, a patrimonial, como 
a distribuição ou até mes-
mo subtração de seus bens 
ou documentos e, a moral, 
consubstanciada na injúria, 
calúnia ou difamação.

É alarmante! Mesmo 
antes da disseminação glo-
bal do novo coronavírus, 
as estatísticas mostraram 
que um terço das mulheres 
em todo o mundo experi-
mentou alguma forma de 
violência em suas vidas. 
tenho certeza que você que 
lê esse texto agora ou já 
sofreu violência domésti-
ca ou conhece uma mulher 
que tenha sofrido.

Toda essa violência traz 
impactos perturbadores na 
saúde física, financeira, se-
xual, reprodutiva e mental 
das mulheres, pesquisa da 

Organização Mundial da 
Saúde (OMS) detalhou “que 
mulheres que sofrem abuso 
físico ou sexual têm duas 
vezes mais chances de fazer 
um aborto, e a experiência 
quase dobra sua probabili-
dade de cair em depressão. 
Em algumas regiões, elas 
têm 1,5 vez mais chances 
de adquirir HIV, e existem 
evidências de que mulheres 
agredidas sexualmente têm 
2,3 vezes mais chances de 
ter distúrbios com álcool”. 
Ainda segundo a ONU, sur-
preendentemente, a violên-
cia contra a mulher é uma 
causa tão grave de morte e 
incapacidade entre as mu-
lheres quanto o câncer, além 
de ser uma causa maior de 
problemas de saúde que os 
acidentes de trânsito e a ma-
lária combinados.

Fica então o alerta para 
que as autoridades públi-
cas, em todos os seus níveis 
e esferas de poder atente-se 
para tais fatores e reforcem 
ou ampliem os esforços de 
combate a violência de gê-
nero que ganhou maiores 
dimensões com a pande-
mia, com medidas como: 
Execução de campanhas 
com cartazes informati-
vos em farmácias, bancos, 
supermercados e redes so-
ciais, com alerta sobre o 
atual aumento da violência 
doméstica e familiar no 
Brasil e divulgação de ca-
nais para realizar denúncia 
e procurar o auxílio; Moni-

toramento dos casos, com 
a divulgação periódica dos 
dados de ocorrências e me-
didas concedidas e; Reco-
mendação às Polícias Civis 
e Guarda Municipal para a 
implantação de canais di-
gitais para facilitação dos 
mecanismos de denúncia 
pelos órgãos institucionais, 
a exemplo de WhatsApp 
e aplicativos, bem como o 
treinamento especializa-
do para atendimento desse 
tipo de ocorrência.

Finalmente, cabe ressal-
tar que um dos canais de 
denúncia o disque 180 con-
tinua funcionando e é um 
dos canais mais eficientes 
para buscar informações.

Além disso, caros leito-
res, a máxima existente de 
que “em briga de marido 
e mulher não se mete CO-
LHER” caiu em desuso, e 
isso porque a sua denúncia 
pode salvar uma vida. Vi-
zinhos, amigos, familiares 
podem meter a colher SIM 
e chamar a polícia, ao me-
nos a sua parte você fez, 
essa é uma responsabilida-
de de todos para com todos. 

(Dados retirados do: ht-
tps://www.conjur.com.br/
dl/violencia-domestica-m-
p-sp.pdf, em acessado em 
24/04/2020, http://forumse-
guranca.org.br/estatistica-2/, 
acessado em 23/04/2020 e 
Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo, Comarca 
de Jaguariúna, consultado 
em 24/04/2020) 

Covid-19 e violência 
doméstica

Por - Camila Moura
Professora de Direito Penal e Processo 

Penal, Advogada proprietária do escritório 
Camila Moura Advocacia e doutoranda em 

ciências jurídicas pela Universidade Autôno-
ma de Lisboa e Thaina de Moura, estagiária 

do escritório Camila Moura Advocacia
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O departamento mu-
nicipal de Saúde de Ho-
lambra realizou nesta se-
mana a vacinação contra 
o vírus Influenza, cau-
sador da gripe, para mo-
radores com 60 anos ou 
mais em sistema de drive 
thru, sem precisar descer 
do carro. Durante a ação, 
realizada das 8h às 16h 
na Rua da Amizade (Rua 
Coberta), foram imuni-
zadas 385 pessoas desta 
faixa etária.

“A ideia foi atender 
um número grande de 
pessoas de maneira rápi-
da e sem aglomeração”, 
explica o diretor da pas-
ta, Valmir Marcelo Igle-
cias. “De dentro do carro 
mesmo o morador apre-

sentava o Cartão Cida-
dão e recebia a dose”.

O gerente financeiro, 
Sérgio Nozomu Maeda, 
de 60 anos, foi ao local 
logo cedo para garantir 
a proteção. “A fila come-
çou a andar bem pontual-
mente às 8h30, mas já an-
tes disso estava tudo bem 
organizado e sinalizado”, 
conta. “Acho que foi prá-
tico e importante. Uma 
forma de manter boa dis-
tância entre as pessoas”.

Moradora do Centro, 
Gemma Groot, de 64 
anos, também aprovou 
a vacinação em sistema 
de drive thru. “Gostei da 
iniciativa. Ótima ideia”, 
considera. “Muito prá-
tico e interessante, prin-

cipalmente pela situação 
atual”, contou ela, que 
também recebeu a dose 
no período da manhã.

Desde o início da 
campanha, que teve iní-
cio em 23 de março, 
receberam a dose na ci-
dade 1828 idosos – nú-
mero que corresponde 
a 168,16% da meta do 
Grupo de Vigilância Epi-
demiológica de Campi-
nas (GVE). “A meta do 
GVE é vacinar 90% dos 
moradores do município 
em cada grupo prioritá-
rio. O cálculo é realiza-
do com base nos dados 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). A quantidade de 
moradores cresceu desde 

Holambra vacina mais de 380 idosos em 
campanha por Drive Thru

População Consciente

Desde o início da campanha, que teve início em 23 de março, receberam a dose na cidade 1828 idosos

A vacinação drive thru aconteceu na quarta-feira, 22

DIVULGAÇÃO

Convênio com a AGEMCAMP 
garante novo veículo para a Secretaria 
Municipal de Turismo de Pedreira

renovar a frota de veícu-
los que prestam serviços a 
população. Investimos em 
todas as secretarias e de-
partamentos municipais, 
com isso melhoramos o 
atendimento prestado a 
comunidade”, enfatiza o 
prefeito.

Hamilton ainda lem-
bra que neste mandato 

Pedreira recebeu o título 
de Município de Interes-
se Turístico (MIT). “E 
estamos trabalhando para 
conquistar o posto de Es-
tância Turística, o qual 
reverteria em importantes 
verbas para serem implan-
tadas neste setor que mo-
vimenta uma boa parte da 
renda do Município”, diz. 

A Prefeitura de Ho-
lambra realiza na sexta-
-feira, 08, a segunda eta-
pa do ano da Campanha 
de Doação de Sangue 
promovida em parceria 
com o Hemocentro da 
Unicamp. A ação solidá-
ria é realizada das 8h às 
13h no Salão da Terceira 
Idade e tem como objeti-
vo garantir o estoque du-
rante a pandemia do novo 
coronavírus.

Para doar é preci-
so apresentar um do-
cumento de identidade 
com foto, ter entre 18 e 

65 anos de idade, pesar 
mais de 50 kg e estar em 
boas condições de saúde. 
Homens que já fizeram 
uma doação nos últimos 
60 dias não poderão doar 
novamente. As mulheres 
devem aguardar 90 dias 
entre uma doação e ou-
tra. Quem tomou recen-
temente a vacina contra 
a Febre Amarela também 
deve ficar alerta. O tempo 
de espera para poder doar 
é de quatro semanas.

Todo o sangue coletado 
é distribuído gratuitamen-
te a hospitais públicos e 

filantrópicos da região. 
“A ação é realizada aqui 
em nossa cidade quatro 
vezes ao ano, mas agora 
ela tem ainda mais impor-
tância, uma vez que com 
a pandemia do novo Co-
ronavírus e a necessidade 
de distanciamento social 
os estoques estão bai-
xos”, explica o secretário 
Valmir Marcelo Iglecias. 
“Recomendamos que 
pessoas acima de 60 anos 
não façam a doação dessa 
vez, assim como pessoas 
que apresentarem sinto-
mas respiratórios”.

A administração municipal trabalha para viabilizar a compra de novos 
veículos e maquinários para as Secretarias Municipais

o último Censo, por isso 
o número de imunizados 
supera os 100%”, explica 

Valmir.
Segundo ele, a previ-

são inicial era de oferta 

de 100 doses na ação des-
ta quarta-feira, 22, mas o 
último lote entregue pelo 
Governo do Estado per-
mitiu a ampliação da dis-
ponibilidade de vacinas. 
A campanha contra o In-
fluenza ocorre em etapas. 
Devem receber a dose, 
além de idosos, profis-
sionais de saúde, pro-
fissionais das Forças de 
Segurança e Salvamento, 
portadores de doenças 
crônicas, funcionários 
dos Correios, pessoas a 
partir de 55 anos, ges-
tantes, mães com filhos 
recém-nascidos, crianças 
entre 6 meses e menos de 
6 anos de idade, professo-
res, população indígena e 
pessoas com deficiência.

COMDEMA de Pedreira promove Reunião Ordinária virtual
O Conselho Munici-

pal de Defesa do Meio 
Ambiente (COMDE-
MA) de Pedreira realiza, 
na quarta-feira, 29, sua 
2ª Reunião Ordinária de 
2020, em ambiente vir-

tual, a partir das 15h. 
Entre os temas em pauta, 
destaque para: leitura, 
discussão e aprovação 
do Projeto de Empre-
endimento Imobiliário 
localizado no Bairro 

Águas de Março; Apre-
sentação da implanta-
ção do novo loteamento 
“Residencial Águas de 
Março II”, para apre-
ciação e avaliação dos 
membros conselheiros; 

Parcelamento de solo 
localizado na Rua Fran-
cisco Tasso, próximo ao 
Conjunto Habitacional 
Oswaldo Teixeira de 
Magalhães.

A presidente do 

COMDEMA, Daiana 
Cavasoti, explica que 
a Reunião Ordinária 
acontece virtualmente 
em razão das medidas 
de isolamento contra 
o coronavírus. “Os as-

suntos são importantes 
e necessitam da análise 
dos membros do Conse-
lho Municipal, por esta 
razão estaremos reali-
zando o encontro pela 
Internet”, conclui.

A Prefeitura Municipal 
de Pedreira, por meio de 
convênio firmado com a 
Agência Metropolitana 
de Campinas (AGEM-
CAMP), viabilizou a 
aquisição de um novo 
veículo destinado à Se-
cretaria Municipal de Di-
vulgação do Turismo. O 
veículo Pick-Up, cabine 
dupla, zero quilômetro, 
deve atender todas as de-
mandas relacionadas ao 
setor de turismo. 

Segundo o prefeito Ha-
milton Bernardes Junior, 
o convênio foi assinado 
há mais de um ano e, após 
todos os trâmites legais, o 
veículo foi comprado pela 
administração municipal 
e pela Agência Metropoli-
tana de Campinas, repre-
sentando o Governo do 
Estado de São Paulo. “Es-
tamos trabalhando desde 
o início do mandato para 

Holambra sedia doação de sangue em 
busca de assegurar estoque para pandemia



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 9SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2020GAZETA REGIONAL

Sérgio Moro anuncia saída do governo Bolsonaro
Saída é reflexo da exoneração de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal

Ações e Decisões

DIVULGAÇÃO

PF, Valeixo, e que desco-
briu decisão pelo Diário 
Oficial da União.

Entenda
No começo do ano, 

o presidente disse que 
estudava a recriação do 
Ministério de Segurança 
Pública, o que tiraria o 
comando da Polícia Fe-
deral, o Departamento 
Penitenciário Nacional 
(Depen) e a Polícia Ro-

doviária Federal (PRF), 
os três órgãos mais im-
portantes, da pasta de 
Moro.  Em agosto do 
ano passado, o presiden-
te disse que o diretor da 
PF era subordinado a ele 
e não a Moro, sinalizan-
do que pretendia trocar o 
comando.

Valeixo foi indicado 
por Moro para a dire-
ção-geral da PF ainda 
em novembro de 2018, 

durante a transição pre-
sidencial. Ele era supe-
rintendente da Polícia 
Federal no Paraná, onde, 
assim como Moro, atuou 
na Operação Lava Jato.

De acordo com as 
informações, com a de-
missão de Sérgio Moro, 
Bolsonaro avalia indicar 
para o posto de ministro 
o chefe da Secretaria-
-Geral da Presidência, 
Jorge Oliveira.

Dois túmulos da 
mesma família foram 
arrombados e tiveram 
a ossada dos cadáveres 
revirada no cemitério 
municipal de Jaguari-
úna. Foram duas ações 
distintas em um espaço 
de 48 horas. 

Um dos casos acon-
teceu na madrugada de 
domingo, 19, e foi re-
gistrado na delegacia do 
município como Vilipên-
dio de Cadáveres. A sus-
peita é de magia negra. 

Na ação, os crimino-
sos usaram martelo e ta-
lhadeira para arrombar 
as sepulturas. O primei-
ro arrombamento acon-
teceu na madrugada de 
sexta-feira, 17, no tú-
mulo onde foram sepul-
tados os avós paterno e 
o casal de tios da dona 
de casa que fez o bole-
tim de ocorrência. 

Os familiares estão 
enterrados no local en-
tre um e dez anos. Três 
dos corpos estavam em 
sacos separados e ape-
nas um, da avó, estava 
ainda no caixão, em de-
composição. Os ossos 

foram deixados espa-
lhados próximos da se-
pultura.

Na madrugada deste 
domingo, foi violado o 
mausoléu da avó ma-
terna da dona de casa, 
onde também estão o 
casal de idosos. O ho-
mem enterrado há cerca 
de 20 anos e a mulher 
há cinco anos, sendo 
estava no saco plástico 
e o outro ainda no cai-
xão. “Soubemos da vio-
lação do túmulo através 
da funerária para a qual 
pagamos para fazer o 
serviço de manutenção. 
É muito triste isso”, fala 
a dona de casa.

A Polícia Científica 
foi ao local e, segundo a 
família, foi verificado se 
há falta de ossos nos ca-
dáveres. Não se sabe se 
algum foi retirado, uma 
vez que o relatório peri-
cial só deve ficar pronto 
em no mínimo 30 dias. 
A família também não 
soube dizer se havia al-
gum osso faltando, po-
rém todos que estavam 
próximos e foram reco-
lhidos para análise.

Túmulos são 
arrombados no 
cemitério de Jaguariúna

Após o Diário Ofi-
cial da União desta sex-
ta-feira, 24, confirmar a 
exoneração de Maurício 
Valeixo do comando da 
Polícia Federal, o mi-
nistro da Justiça, Sergio 
Moro, anunciou sua sa-
ída do governo de Jair 
Bolsonaro. Valeixo era o 
braço-direito e homem de 
confiança do ex-juiz da 
Lava Jato.

Na manhã de quinta-
-feira, 23, Moro pediu 
demissão quando foi in-
formado pelo presiden-
te da decisão de demitir 
Valeixo. O ministro avi-
sou o presidente que não 
ficaria no governo com a 
saída do diretor-geral.

Em seu pronuncia-
mento, Moro diz que não 
é uma questão do nome 
que ocupa o cargo de co-
mando da PF. “Há outros 
delegados igualmente 
competentes. O grande 
problema é que haveria 
uma violação à promes-
sa que me foi feita, de ter 
carta branca, não haveria 
causa e estaria havendo 
interferência política na 
PF, o que gera abalo na 
credibilidade”.

O ex-ministro afirmou 
ainda que o presidente o 
quer fora do cargo. “Por-
que essa precipitação na 
realização da exoneração 
não tem muito sentido”, 
faz referência à exone-
ração do diretor-geral da 

Moro pediu demissão quando foi informado pelo presidente da decisão de demitir Valeixo

MPF cobra fiscalização de cortes 
de energia por falta de pagamento 
durante pandemia em SP

Campanha do Agasalho está 
sendo realizada em Pedreira

O Ministério Público 
Federal (MPF) deve acom-
panhar o cumprimento no 
estado de São Paulo de 
uma norma da Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) que proíbe 
distribuidoras de cortarem 
o fornecimento de energia 
a consumidores de baixa 
renda por atraso no pa-
gamento da conta. A Re-
solução 878/2020 foi edi-
tada para evitar que esses 
clientes enfrentem inter-
rupção do serviço devido 
a dificuldades na liquida-
ção das faturas no período 
de combate à pandemia de 
Covid-19.

A proibição de cor-
te está em vigor desde o 
fim do mês de março e 
vale por 90 dias em todo 

o País. Questionada pelo 
MPF, a Aneel informou 
que está monitorando a 
atuação das distribuido-
ras, com a solicitação de 
envio periódico de da-
dos sobre o atendimento 
a consumidores de baixa 
renda, entre outras infor-
mações. A agência regu-
ladora comprometeu-se 
a consolidar os números 
e disponibilizá-los para 
consulta pública e refor-
çou a disposição de coibir 
eventuais descumprimen-
tos da resolução.

O MPF cobrou tam-
bém o empenho do gover-
no paulista para garantir a 
manutenção do serviço às 
famílias mais pobres. Em 
ofício enviado à Procura-
doria-Geral do estado de 

São Paulo, o Ministério 
Público requisitou infor-
mações sobre as medidas 
que o Executivo estadual 
vem adotando na fiscaliza-
ção das concessionárias de 
energia para que a norma 
da Aneel seja cumprida.

Consumidores de baixa 
renda que tiverem o forne-
cimento de energia inter-
rompido devem solicitar 
diretamente às distribui-
doras o restabelecimento 
do serviço e acionar as 
ouvidorias das empresas 
caso o problema não seja 
resolvido. Se ainda assim 
a falta de luz persistir, os 
clientes podem registrar 
reclamação na Aneel, por 
meio do telefone 167 ou 
do formulário disponível 
no site.

Norma da Aneel proíbe interrupção do serviço para clientes de baixa renda por 90 dias

DIVULGAÇÃO

não usem mais e que este-
ja em boas condições para 
doar aos que mais necessi-
tam”, enfatiza a presidente 
do Fundo Social e primei-
ra-dama, Maria Luiza Ma-
ganha Bernardes.

Para o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior, este 

é momento das pessoas 
pensarem no próximo. 
“Peço para que as pesso-
as doem aquilo que ainda 
pode ser usado, aquilo que 
poderia continuar usando, 
mas do qual vai se desape-
gar e dividir com o próxi-
mo”, ressalta.

O Fundo Social e a 
Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social de Pedreira 
desenvolvem a Campanha 
do Agasalho 2020. As doa-
ções devem ser encaminha-
das para pessoas já cadas-
tradas pela Secretaria de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social, além de en-
tidades do município.

“Instalamos caixas co-
letoras nos supermercados, 
farmácias e postos de saú-
de, onde os pedreirenses 
podem deixar suas doações. 
As pessoas devem aprovei-
tar que estão em casa, de-
vido à quarentena contra o 
coronavírus e separar o que 
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Hospital de campanha
O “hospital de cam-

panha” de Jaguariúna 
começou a funcionar 
nesta semana na UPA 
24 horas. Com cerca de 
400 metros quadrados 
de área, o local centrali-
za os atendimentos a pa-
cientes com problemas 
respiratórios e sintomas 
de síndromes gripais e 
de Covid-19. No total, 
são 29 novos leitos ex-
clusivos para a unidade 
de campanha, o que au-
mentou em quase 200% 
o total de leitos da UPA. 

Salários
O prefeito Gustavo 

Reis determinou nesta 
quinta-feira, 23, o corte 
de 20% no seu próprio 
salário e nos vencimen-
tos de todos os secretá-
rios municipais. A me-
dida vale por dois meses 
e tem o objetivo de con-
tribuir com as ações de 
austeridade da máquina 
pública para poder des-
tinar mais recursos para 
a Saúde durante o perí-
odo de combate à pan-
demia do coronavírus. 
“É um gesto simbólico 
e uma forma de ajudar 
nesse momento tão difí-
cil para todos nós”, diz o 
prefeito.

Duodécimo
Por falar com con-

tribuição, a Câmara 
Municipal de Jagua-
riúna também deve 
colaborar com o com-
bate à pandemia do 
coronavírus na cidade. 
Durante a sessão ordi-
nária desta semana, o 
presidente do Legisla-
tivo, vereador Walter 
Tozzi (MDB), anun-
ciou a assinatura da 
Portaria 44/2020, em 
que determina que os 
recursos referentes ao 
duodécimo recebido 
pela Câmara, previs-
tos pela LDO, sejam 
devolvidos ao Poder 
Executivo para inves-
timento no combate à 
Covid-19.

Interlocutor
O presidente da As-

sociação Comercial e 
Industrial de Jaguariú-
na (ACI), João Rodri-
gues dos Santos, tem 
sido o principal inter-
locutor dos empresá-
rios da cidade com a 
Prefeitura na discussão 
sobre a adequação da 
quarentena e a possibi-
lidade de retomada do 
atendimento em alguns 
setores. Ele tem parti-
cipado das reuniões di-
árias que têm sido fei-
tas no Paço Municipal 
com representantes do 
comércio local e com o 
prefeito Gustavo Reis.

 Bastidores do poder

CONTAS DE RESULTADO  ASSISTENCIA 
SOCIAL  EDUCAÇÃO  FEDERAL  GERAIS E 

ADM 
 RECURSOS 
PRÓPRIOS 

 ACUMULADO 
2019 

RECEITAS DE CUSTEIO 965.624,45            214.822,08     5.400,00          -                   289.960,34     1.475.806,87      
  Doações e Subvenções Públicas 965.624,45            214.822,08     5.400,00          -                   1.185.846,53      
  Doações e Contribuições Privadas -                           -                    -                    -                   126.140,62     126.140,62          
  Rendas de Festas e Eventos -                           -                    -                    -                   163.819,72     163.819,72          

DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO (1.020.730,38)       (206.062,47)   (3.734,91)        (2.680,59)       (248.327,86)   (1.481.536,21)    
Conta Taxas Custo Depreciação Líquido Líquido    Folha de pagamento (566.851,69)           (168.813,53)    -                    -                   -                    (735.665,22)        

Terrenos - 2.031.580,00              - 2.031.580,00            2.031.580,00               Encargos sociais e benefícios a empregados (65.594,43)             (13.799,00)      -                    -                   -                    (79.393,43)           
Edificações 4% 594.216,00                 (192.129,84)             402.086,16                594.216,00                   Despesas Gerais Operacionais (354.639,42)           (22.087,49)      (1.433,88)         (2.680,59)       (160.127,03)    (540.968,41)        
Móveis e Utensílios 10% 218.944,04                 (99.417,91)               119.526,13                171.446,64                   Serviços profissionais administrativos (9.481,96)                -                    -                   (21.067,71)      (30.549,67)           
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 10% 65.485,30                    (42.524,69)               22.960,61                  65.485,30                     Despesas Gerais Administrativas (24.664,61)             (1.858,38)         (2.247,37)         -                   (71.291,99)      (100.062,35)        
Veículos e Acessórios 20% 108.174,50                 (88.174,50)               20.000,00                  108.174,50                   Despesas Tributarias -                           -                    -                    -                   (396,00)            (396,00)                
Equipamentos de Informática 20% 35.663,11                    (25.351,10)               10.312,01                  27.402,90                     Despesas Financeiras (1.906,37)                (469,73)            (82,50)              -                   (2.030,96)         (4.489,56)             
Instalações Fixas Gerais 10% 4.454,00                      (2.989,30)                  1.464,70                     4.454,00                        Receitas Financeiras 2.408,10                 965,66             28,84                -                   6.585,83          9.988,43              
Equipamentos de Uso Didático 10% 42.615,40                    (31.542,88)               11.072,52                  42.615,40                  

Total - 3.101.132,35              (482.130,22)             2.619.002,13            3.045.374,74            SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (55.105,93)             8.759,61          1.665,09          (2.680,59)       41.632,48       (5.729,34)            

                        Diretoria

        Nelson Sperone                                    Luis Carlos Marquezini
                                                                                                                                                                                      1º Diretor Financeiro                                                             2º Diretor Financeiro      .             

O total de aquisições do ano de 2019 foi de R$ 56.557,61 (cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um
centavos).

NOTA 09
De acordo com o CPC 01, aprovado pela NBCT 19.10 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, os itens do ativo imobilizado, que
apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores aos seus valores de recuperação, deverão ser revisados para determinar a
necessidade de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realização. Até o final do exercício social de 2019 a entidade não
identificou evidências de ativos corpóreos com custos registrados superiores a seus valores de recuperação.

NOTA 18
O valor usufruído da quota patronal da Previdência Social no exercício de 2019 foi de R$ 196.484,88 (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e
quatro reais e oitenta e oito centavos).
NOTA 19
O valor usufruído do PIS s/folha no exercíco de 2019 foi de R$ 7.175,72 (sete mil, cento e setenta e cinco reais, setenta e dois centavos).
NOTA 20
Todos os serviços prestados aos usuários, da Entidade, são 100% (cem por cento) gratuitos, não havendo em nenhuma hipótese contrapartida do
usuário.

   As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.    As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados MEMBROS DO CONSELHO FISCAL da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARIÚNA, inscrita no CNPJ sob n° 58.383.944/0001-75, com sede na Rua Amazonas n° 1296, bairro Jardim Mauá, nesta cidade de Jaguariúna, estado de São Paulo, em reunião realizada nesta data, com a finalidade de 

examinar a prestação de contas, apresentada pela Diretoria Executiva da Instituição, aprovou sem restrições o BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS 

EXPLICATIVAS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.

Jaguariúna, 17 de Abril de 2020.

NÁDIA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA RAMOS - 1º Membro

PATRÍCIA DE SOUZA GIÃO - 1º SUPLENTE

JUSTINA LUIZ DA SILVA - 2º SUPLENTE

                                              Contador

Ramon G. Brancalhone
Contador CRC 1SP 202.283/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em reais)

31/12/201831/12/2019

NOTA 10
Em atendimento aos requisitos da CPC 28, aprovada pela NBCT 19.26 - Propriedade para Investimento, a entidade divulga por meio desta que não
possuía, até o final do exercício de 2019, propriedades para Investimentos.                                                         
NOTA 11
As receitas da Entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles Avisos Bancários, Recibos de Depósitos e Extratos Bancários. 
NOTA 12
As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais, fiscais, e normas emanadas pelos
Conselhos Federal e Regional de Contabilidade.
NOTA 13
Rotineiramente em 2019,a entidade recebeu contribuições e doações de associados no valor de R$ 1.333.30 (hum mil, trezentos e trinta e três reais e
trinta centavos), tal valor refere-se e é composto de doações anônimas, ou seja, não passíveis de identificação.Doação de pessoas físicas R$ 30.327,56
(trinta mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos); doação pessoas jurídicas no valor de R$ 88.487,88 (oitenta e oito mil, quatrocentos
e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) e, doações do poder judiciário no valor de R$ 5.991,88 (cinco mil, novecentos e noventa e um reais e
oitenta e oito centavos). Tais valores são comprovados com recibos e depósitos bancários.
A Entidade também promove diversas atividades internas, afim de obter rendas que no ano de 2019 somaram a quantia de R$ 163.819,72 (cento
sessenta e três mil, oitocentos e dezenove reias e setenta e dois centavos), sendo festas e eventos no valor de R$ 70.949,70 (setenta mil, novecentos e
quarenta e nove reais e setenta centavos), renda de nota fiscal paulista, repassada pela Secretaria da Fazenda no valor de R$ 46.062,19 (quarenta e seis
mil, sessenta e dois reais e dezenove centavos), renda de restituição do pis no valor de R$ 39.085,07(trinta e nove mil, oitenta e cinco reais e sete
centavos) e, uma renda vinculada ao consumo dos atendidos no valor de R$ 7.722,76 (sete mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos).
NOTA 14
A entidade reconhece suas receitas de Subvenções e Assistência Governamentais, em conformidade com a NBCT 19.04 que aprova a CPC 07, sendo que a
entidade recebeu no ano de 2019 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:        
I- Uma verba municipal totalizando o valor de R$ 1.026.852,60 (hum milhão, vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos),
conforme os seguintes processos e termos de colaboração: Termo de Colaboração nº 12/2017, Processo Adminstrativo nº 16.740/2017 no valor de R$
558.567,96 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos); Termo de Colaboração Município/Educação-
T.C. nº 001/2019 no valor de R$ 370.476,64 (trezentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e seis mil, sessenta e quatro centavos) e, Termo de Fomento
Município - T.C. nº 001/2019 no valor de R$ 97.808,00 (noventa e sete mil, oitocentos e oito reais). Teve devolução no valor de R$ 61.228,15 (sessenta e
um mil, duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos), sendo R$ 1.883,53 (hum mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos),
conforme Ofício nº 22/2019 (Comissão de Monitoramento Aval Parcerias Celebradas) para Fundo Municipal de Jaguariuna e, o valor de R$ 59.344,62
(cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) referente ao Projeto Estimulação Precoce, também para o Fundo
Municipal de Jaguariúna.
II - uma verba pelo Termo de Colaboração Estadual - T.C. Sp Doc 1266928/2018 processo 1509/2016 Diário Oficial 11/01/2019 no valor de R$ 198.234,08
(cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e oito centavos); verba pelo Termo de Colaboração FEAS (Fundo Estadual de Assistencial
Social) - T.C. nº 12/2017 do Processo Administrativo nº 16.740/2017 no valor de R$ 15.312,00 (quinze mil, trezentos e doze reais) e, a última parcela
referente ao ano de 2018 do T.C. nº 12/2017 também do Processo Administrativo nº 16.740/2017 no valor de R$ 1.276,00 (hum mil, duzentos e setenta e
seis reais).      
III - Uma verba federal no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil, e quatrocentos reais) repassada pelo Município, T.C. nº 12/2017 do Processo Administrativo nº
16.740/2017.
NOTA 15
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas Despesas e
Investimentos Patrimoniais.
NOTA 16
A entidade não se utiliza do Grupo Compensado.
NOTA 17
Com a finalidade de obtenção da certificação CEBAS (Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social), para a concessão do benefício de
ISENÇÃO da cota patronal da previdência social (INSS), a entidade divulga o seu resultado anual segregado por atividades:

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguariúna é uma sociedade civil, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins
lucrativos, com duração indeterminada, com sede à Rua Amazonas, n° 1296, Jardim Mauá, na cidade de Jaguariúna e foro na Comarca de
Jaguariúna, Estado de São Paulo.
São os seguintes os fins desta APAE, que “promoverá o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação”:
a) promover medidas de âmbito municipal que visem assegurar o ajustamento e o bem estar dos excepcionais;
b) coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das APAEs do Estado e da Federação
Nacional das APAEs;
c) servir de órgão de articulação com outras entidades no município, que defendam a causa do excepcional em qualquer de seus aspectos;
d) encarregar-se, em âmbito municipal, da reunião e divulgação de informações sobre assuntos referentes ao excepcional, cabendo-lhe,
especialmente, o planejamento de programas, a publicação de trabalhos e de obras especializadas;
e) encarregar-se da documentação e da divulgação das normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas ao
excepcional, procurando provocar a ação dos órgãos competentes no sentido de aperfeiçoamento da legislação;
f) promover ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes à causa do excepcional, proporcionando avanço
científico e a formação de pessoal técnico especializado;
g) promover e/ou estimular a realização de programas permanentes de prevenção das formas de deficiências;
h) estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela APAE, impondo-se a observância dos mais
rígidos padrões de ética e eficiência;
i) divulgar no município as experiências “apaeanas”.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6404/76, alterada pelas leis 11.638/07 e
11.941/09, normas brasileiras de contabilidade e pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

III – RESUMO DAS PRÁTICAS  
NOTA 03
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil , através da Resolução CFC Nº
1.185/2009, alterada pela Resolução CFC Nº 1.376/11 NBC TG 26 - que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis , e outras
normas emitidas pelo Consleho Federal de Contabilidade, aplicáveis as Entidades sem fins lucrativos, e especialmente a Resolução do
Conselho 1.409/12 - ITG 2002 (R1) - que estabeleceu novos critérios de avaliação, e de reconhecimentos dos valores patrimoniais e de
estruturação das demonstrações contábeis das Entidades sem Finalidade de Lucros. 
As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2019 estão apresentadas com as novas práticas brasileiras, destacando-se o Balanço
Patrimonial , Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido , Demonstração dos Fluxos de Caixa e
Demonstração do Valor Adicionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
NOTA 04
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, demonstrados em moeda corrente nacional e
ajustados a valor presente, quando relevantes, até o último dia do exercício social.
NOTA 05
As aplicações de liquidez imediata estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, deduzidos do
Imposto de Renda Retido na Fonte, até o último dia de cada exercício, com base no regime de competência.
NOTA 06
A Entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.
NOTA 07
A entidade não mantém estoques, adquirindo apenas mercadorias de uso e consumo rápido e de necessidade imediata.
NOTA 08
Os bens do ativo imobilizado estão apresentados nas demonstrações contábeis, pelo custo de aquisição ou valor original, em conformidade
com a NBCT 19.1, que aprova a CPC 27. A depreciação foi calculada pelo método linear, tendo como base a tabela de taxas divulgadas para
fins de imposto de renda. Os saldos do ativo imobilizado, em 31 de dezembro, estavam apresentados como segue:

Ativo 2.019                          2.018                          Passivo e Patrimônio Líquido 2.019                          2.018                           

2.019                           2.018                            
Circulante 744.698,18                363.869,31                Circulante 466.609,06                75.396,96                   

Receitas de Custeio 1.475.806,87             1.258.925,50              
Caixa e Bancos 120.037,69                50.347,94                  Fornecedores 1.774,65                    10.859,39                   Doações e Subvenções Públicas 1.185.846,53             1.000.200,80              
Aplicações de liquidez imediata 204.762,85                285.662,03                Folhas, encargos sociais e tributos 49.759,58                  45.724,75                   Doações e Contribuições Privadas 126.140,62                 122.497,23                  
Contas a receber de clientes 414.901,27                23.093,52                  Outras Contas a pagar 1.398,19                    1.336,82                     Rendas de Festas e Eventos 163.819,72                 136.227,47                  
Despesas antecipadas 325,17                        3.814,97                    Subvenções e Projetos a Realizar 413.676,64                17.476,00                   
Outros creditos 4.671,20                    950,85                        Receitas não operacionais -                               -                                

Receitas não operacionais -                               -                                
Não Circulante -                              -                               

Não Circulante 2.619.002,13             2.614.348,24             Isenções de Contribuições Usufrídas -                               -                                
Exigível a Longo Prazo -                              -                               Isenções de Contribuições Usufrídas 203.660,60                 203.939,92                  

Imobilizado 2.619.002,13             2.614.348,24             -                              -                               (-) Isenções de Contribuições Usufrídas (203.660,60)               (203.939,92)                

Imobilizado em Uso 2.619.002,13             2.614.348,24             RECEITA TOTAL 1.475.806,87             1.258.925,50              

Patrimônio Líquido 2.897.091,25             2.902.820,59              Despesas Gerais Custeio (1.481.536,21)            (1.159.567,60)             

Patrimônio Social 2.897.091,25             2.902.820,59              Despesas com pessoal (815.058,65)               (789.451,46)               
Fundo Patrimonial 102.338,22                102.338,22                 Folha de pagamento (735.665,22)               (713.912,38)                
Ajustes de Avaliação Patrimonial 2.518.567,18             2.518.567,18              Encargos sociais e benefícios a empregados (79.393,43)                  (75.539,08)                  
Resultados Acumulados 276.185,85                281.915,19                 -                                

Serviços Prestados (134.833,09)               (10.065,08)                  
Total do Ativo 3.363.700,31             2.978.217,55             Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.363.700,31             2.978.217,55              Serviços Profissionais (134.833,09)               (10.065,08)                  

Despesas gerais das atividades sociais (391.474,36)               (182.672,23)               
Despesas gerais operacionais (383.751,60)               (182.672,23)                
Despesas atividades sociais condicional (7.722,76)                    

Despesas administrativas (145.668,98)               (178.393,50)               
Folha administrativo, encargos e benefícios (14.660,96)                  (78.063,83)                  
Serviços profissionais administrativos (30.549,67)                  
Despesas Gerais Administrativas (100.062,35)               (99.947,50)                  

Atividades Operacionais 2.019                           2.018                       Despesas Tributárias (396,00)                       (382,17)                        
2.019                          2.018                              Superavit (Deficit) do Exercício (5.729,34)                    99.357,90               

1) Receitas              1.475.806,87                  1.258.925,50 Depreciação 51.087,88                   58.075,27               Outras Receitas (Despesas) Operacionais 5.498,87                    1.014,67                     
Despesas financeiras (4.489,56)                    (7.308,45)                     
Receitas financeiras 9.988,43                     8.323,12                      

Despesas não operacionais -                              -                                
1.1) Operacionais Variação em Adiantamentos a Funcionários (391.807,75)                (23.093,52)              Despesas não operacionais -                               -                                

    Doações e Subvenções Públicas 1.185.846,53             1.000.200,80                 Variação em Despesas Antecipadas 3.489,80                     7,03                         
    Doações e Contribuições Privadas 126.140,62                122.497,23                    Variação em Outros Creditos (3.720,35)                    1.022,22                 DESPESA TOTAL (1.481.536,21)            (1.159.567,60)             
    Rendas de Festas e Eventos 163.819,72                136.227,47                    Variação em Fornecedores (9.084,74)                    6.371,67                 

Variação em Folhas e Encargos Sociais e tributos 4.034,83                     (1.655,35)                
Variação em Outras Contas a Pagar 61,37                           873,10                     Superavit (Déficit) do Exercício (5.729,34)                    99.357,90                    

1.2) Não Operacional Variação em Subvenções e Projetos a Realizar 396.200,64                 17.476,00               
Receitas não operacionais -                              -                                  

2) Bens e Serviços                (620.888,55)                    (313.055,54)
    Bens e serviços adquiridos de terceiros                (620.888,55)                    (313.055,54) Caixa Gerados pelas Atividades Operacionais 44.532,34                   158.434,32             

Fundo Ajustes de Resultados Total
Patrimonial Avaliação Acumulados

Atividades de Investimentos Patrimonial
3) Valor Adicionado Bruto (1-2)                  854.918,32                      945.869,96 Aquisições de Bens Ativo Imobilizado (56.557,61)                  (32.641,82)              

4) Retenções                  (51.087,88)                      (58.075,27) SALDOS EM 31.12.2017            102.338,22             2.518.567,18                  182.557,29                2.803.462,69 
    Depreciação                  (51.087,88)                      (58.075,27) Caixa Gerados pelas Atividades de Investimentos (56.557,61)                  (32.641,82)              

Ajustes de Exercícios Anteriores                            -                                   -                                     -                                      -   
Déficit do Exercício                            -                                   -                                     -                                      -   

5) Valor Adicionado Líquido (3-4)                  803.830,44                      887.794,69 Superavit do Exercício                            -                                   -                       99.357,90                     99.357,90 
Atividades de Financiamentos

6) Valor Adicionado recebido em transferência                      9.988,43                          8.323,12 Variação nas atividades de financiamentos -                               -                           SALDOS EM 31.12.2018            102.338,22             2.518.567,18                  281.915,19                2.902.820,59 
Caixa Gerados pelas Atividades de Financiamentos -                               -                           

    Receitas Financeiras 9.988,43                    8.323,12                        Ajustes de Exercícios Anteriores                            -                                   -                                      -   
Déficit do Exercício                            -                                   -                       (5.729,34)                      (5.729,34)

7) Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)                  813.818,87                      896.117,81 Superavit do Exercício                            -                                   -                                      -   
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (12.025,27)                  125.792,50             

8) Distribuição do Valor Adicionado                  655.032,01                      745.039,65 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa 336.009,97                 210.217,47             SALDOS EM 31.12.2019            102.338,22             2.518.567,18                  276.185,85                2.897.091,25 
    Funcionários                  656.271,79                      638.373,30 
    Financiadores/Juros                      4.489,56                          7.308,45 SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 323.984,70                 336.009,97             
    Governo                                  -                                        -   
    Resultado do Exercício                    (5.729,34)                        99.357,90 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS SUPERAVITS OU DEFICITS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARIÚNA - CNPJ Nº 58.383.944/0001-75

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

Cadastro de alunos 
para receber marmitex 
é prorrogado 

A Secretaria munici-
pal de educação prorro-
gou até terça-feira, 28, o 
cadastro dos alunos das 
escolas municipais in-
teressados em receber 
marmitex oferecidos pela 
Prefeitura durante o perí-
odo em que as aulas estão 
suspensas devido à pan-
demia de coronavírus. A 
entrega é feita a partir do 

dia 04 de maio, sempre 
das 11h às 13h nas uni-
dades escolares definidas 
pela Secretaria.

O programa Minha 
Merenda em Casa tem 
como objetivo garantir a 
segurança nutricional dos 
estudantes. Cada aluno 
terá direito a um marmi-
tex por dia, de segunda a 
sexta-feira, mais um kit 

de legumes e frutas que 
será entregue uma vez 
por semana.

O cadastro deve ser 
feito exclusivamente por 
telefone nos seguintes 
números: 3867-4235, 
3867-4238, 3867-1121, 
3837-2888, 3837-4716 e 
3867-1268. O atendimen-
to para o cadastro é das 9h 
às 11h e das 14h às 16h.

Perto de centrão 1
O presidente Jair 

Bolsonaro se elegeu 
com o discurso da 
“nova política” e de 
defesa do fim do cha-
mado “toma-lá-dá-cá”, 
a troca de favores entre 
os poderes sob a justi-
ficativa de manutenção 
da governabilidade. 
Mas, diante da queda 
de popularidade e do 
isolamento político, 
Bolsonaro já ensaia 
uma aproximação es-
tratégica com partidos 
do “centrão” no Con-
gresso Nacional.

Perto de centrão 2
Embora não admita 

publicamente, nas úl-
timas semanas, o pre-
sidente tem recebido 
dirigentes de PP, PL, 
Republicanos, PSD, 
MDB e DEM. Nos bas-
tidores, o comentário 
é de que as discussões 
envolvem a oferta de 
cargos no governo. Para 
desespero de aliados do 
governo, que criticam a 
“mudança de postura” 
de Bolsonaro.

Saída de Moro
Depois da saída de 

Luiz Henrique Man-
detta do comanda da 
Saúde, nesta sema-
na foi a vez do titular 
da pasta da Justiça, o 
ex-juiz Sergio Moro, 
pedir para sair. Tudo 
porque o presidente 
voltou a querer trocar 
o comando da Polícia 
Federal, sob a tutela 
de Maurício Valeixo, 
indicado por Moro. 
Mandetta e Moro eram 
os ministros mais bem 
avaliados do governo 
Bolsonaro.
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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


