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Data de pagamento da 2ª parcela do 
Auxílio Emergencial é divulgada

O calendário do pagamento da 2ª parcela do Auxílio Emergencial de R$600 foi pu-
blicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 15. O cronograma começa a partir 
de segunda-feira, 18, e segue até 13 de junho. Também nesta sexta, foi sancionada a lei 
que amplia o grupo de pessoas aptas a receber o benefício.                                  Página 10

Quarentena completa 50 dias em SP e 
serviços considerados não essenciais são 
impactados diretamente

Educação de Artur Nogueira 
preenche recomendações do MEC 
e recebe novas carteiras 

Aulas de ensino a distância 
tem início para alunos da rede 
municipal de Jaguariúna

Em reunião realizada nesta 
semana no gabinete municipal, 
a JBS Seara anunciou o inves-
timento de R$63 milhões para a 
ampliação da fábrica de Jaguari-
úna. A expectativa é que a nova 
operação inicie em janeiro de 
2021 e gere cerca de 50 novos 
empregos.
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Todo o capital deve 
ser destinado para 
a duplicação da 
linha de produção 
de “Mortadela 
Gourmet”; Com 
isso, a JBS Seara de 
Jaguariúna se torna 
a maior fábrica da 
linha do Brasil

A Prefeitura de Artur No-
gueira recebeu 2.364 jogos de 
carteiras para alunos, além de 
79 cadeiras e mesas para pro-
fessores. O recebimento acon-

tece pelo fato da educação mu-
nicipal preencher as demandas 
do Ministério da Educação 
(MEC).
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Os estudantes da rede muni-
cipal de Jaguariúna começam 
nesta semana as aulas online na 
plataforma de ensino a distância 
(EAD) que contam para a grade 
do ano letivo. A medida integra 
o conjunto de ações adotadas 

pela Secretaria Municipal de 
Educação para dar continuidade 
à aprendizagem dos cerca de 9 
mil alunos no período de dis-
tanciamento social imposto pela 
quarentena do coronavírus.
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Completos 50 dias de quaren-
tena imposta devido à pandemia 
do novo coronavírus no Estado 
de São Paulo, empresas consi-
deradas não essenciais tiveram 
que se adequar às novas normas 
de funcionamento. A aposta no 
sistema drive thru e delivry são 

grandes e muitas imergem em 
dois cenários –  no varejo físico 
e no digital – para tentar minimi-
zar a queda no faturamento. 

A paralisação para deter o 
Covid-19 espalha o medo do de-
semprego, de prejuízos e da fa-
lência de empresas. Ainda estão 

sendo feitas as contas para me-
dir a mudança forçada nos hábi-
tos de consumo dos brasileiros, 
mas, seja qual for o período de 
quarentena do varejo, o comér-
cio on-line deve sair da pande-
mia com a saúde fortalecida. 
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JBS anuncia investimento de R$63 
milhões para duplicação da fábrica 
de Jaguariúna

IVAIR OLIVEIRA

O drama financeiro gerado pelo fechamento do comércio não é exclusividade do Brasil

Município recebeu 2.364 jogos de carteiras e 79 mesas e cadeiras para professores

DIVULGAÇÃO

A ampliação da fábrica deve gerar cerca de 50 novos empregos

DIVULGAÇÃO
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Estimativas feitas por entidades ligadas 
ao comércio preveem demissão de até 5 
milhões de pessoas no setor varejista, de-
vido ao fechamento de bares, restaurantes 
e hotéis, entre outros tipos de negócios. 
O pouco movimento que ainda existe na 
maioria das cidades está concentrado em 
estabelecimentos essenciais, como super-
mercados, farmácias e padarias.

Outros 3 milhões de desempregados 
devem vir dos demais setores afetados 
pela pandemia, especialmente a indústria, 
que tradicionalmente demora mais a de-
mitir em decorrência dos custos das dis-
pensas e pelo risco de perder mão de obra 
qualificada. 

Pelos cálculos da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), as perdas diretas impos-

tas ao comércio pela crise provocada pelo 
novo coronavírus chegaram a R$ 124,7 
bilhões após sete semanas do surto da do-
ença (de 15 de março a 2 de maio). O valor 
representa um encolhimento de 56% no 
faturamento do varejo, em relação ao perí-
odo anterior ao início da pandemia.

A conta considera apenas os três esta-
dos com maiores volumes de vendas do 
Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais) e o Distrito Federal. As quatro re-
giões respondem por 52% do faturamento 
anual do setor. Não estão contabilizadas as 
perdas indiretas decorrentes da queda es-
pontânea da movimentação dos consumi-
dores nas lojas.

A Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC) de março de 2020, divulgada nesta 
quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), registrou 
retração de 2,5% no volume de vendas no 
varejo, na comparação com fevereiro – 
já computados os ajustes sazonais. Foi a 
maior queda para meses de março desde 
2003.

O drama financeiro gerado pelo fecha-
mento do comércio não é exclusividade do 
Brasil. Em todo o mundo, a determinação 
para que se faça isolamento da população 
levou a quase zero as vendas de grandes re-
des nos Estados Unidos, Europa e Ásia. No 
mercado americano, especialistas já enxer-
gam uma antecipação do chamado Apoca-
lipse do Varejo, fenômeno de fechamento 
em massa de lojas e falências causadas 
pelas mudanças nos hábitos de consumo 
dos americanos e pelo “efeito Amazon” de 
explosão do comércio eletrônico.

EDITORIAL
Números alarmantes
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Tomaz de Aquino Pires*

Segundo o Sr.José Maria Toledo de Moraes, 
o Jaguar Tênis Clube nasceu em 1968, motivado 
pela ausência de uma quadra coberta na “União 
Esportiva Jaguariense”. Terrível mão de obra de-
mandava anualmente a preparação da festa junina: 
corte de bambus, varas e mourões de eucalipto, 
encerados arames... As pessoas não dispunham 
de transporte para os materiais necessários. Di-
ficuldades de sobeja,  decidiu-se, então, pensar 
como cobrir aquela simples quadra existente. 
Fervilharam sugestões apreciáveis. O presidente 
do União, Sr. Bento Alves de Godoy,  resolveu 
reunir os membros  da diretoria em sua casa para 
um encontro. Estiveram lá: Antônio Marques de 
Oliveira, Tarcísio Cleto Chiavegato, Plínio Pari-
zio, Lázaro Poltronieri, Jayr Piva, Santo Ventu-
rini, Adelmo Cárpi, Mário Zago, Júlio Gimenez, 
Elói Barbosa, Laércio Gothardo, Pedro Abrucês 
e José Maria Toledo de Moraes.  Ouviram do pre-
sidente Bento e de Tarcísio que amadureceram 
juntos, anteriormente, todas as ideias apresenta-
das. Resumiram num projeto de construção de 
um ginásio de esportes. Como bancário, Tarcísio 
explicou uma  modalidade de serviço do Ban-
co Federal Sul Americano (ITAÚ) tipo débito 
automático. O colaborador doaria NCR$ 10,00 
(dez cruzeiros novos) mensais em dez parcelas 
seguidas. Já se visualizou grande campanha be-

neficente. Aos presentes unanimemente só restou 
a adesão e a satisfação de juntamente com a dire-
toria serrarem fileiras em demanda da efetivação. 
Cada um organizou sua lista de nomes a serem 
visitados. Tarcísio Chiavegato coordenaria a ope-
ração junto ao citado banco. Buscariam a quantia 
de NCR$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros novos). 
No mês seguinte, 08 de agosto realizou-se a 2ª 
reunião. Já havia 70 adesões colaboradoras nas 
mãos de Tarcísio que as organizava no banco, 
agência local.  Logo, chegar-se-ia ao número al-
mejado. O presidente Bento em seguida solicitou 
um auxiliar financeiro. Hermelindo Poltronieri 
Júnior foi indicado e  incumbido da abertura de 
livro para registro de Ativo e Passivo da futura 
obra. José Maria Toledo de Moraes foi escolhido 
para registrar devidamente em atas a história des-
sa realização. E os realizadores visitaram cidades 
vizinhas, conferindo as proporções das estruturas 
metálicas. A quadra oficial deveria ter 26X16m e 
a construção com estrutura de ferro, sem estiran-
tes, necessitaria de 36X20m. Apresentaram-se 
orçamentos de cobertura com eternite e similares 
num montante aproximado de NCR$ 16.000,00 
(dezesseis mil cruzeiros novos). Com novas me-
didas, cogitou-se a compra de terreno vizinho da 
rua Maria Ângela, hoje parte da Avenida Mar-
ginal. Com o concurso da Prefeitura Municipal, 

fechar-se–ia o trecho de rua que dividia aqueles 
terrenos. Cogitava-se também em orçamento de 
cobertura em alumínio. Com a presença de todos 
os colaboradores do novo plano, realizou-se a 3ª 
reunião em casa do presidente do União Esporti-
va Jaguariense. Desta feita houve mais uma ´pre-
sença: Dr. Darcy Machado de Souza, agrônomo. 
As OPPs já passavam de 100, mas não podiam 
ser encerradas, uma vez que, neste momento,  
para seu término, previra-se a necessidade de 
200 pessoas. Com a consulta ao Departamento 
Estadual de Educação Física e Esportes (DEFE) 
soube-se que a medida oficial ideal de quadra co-
berta seria de 36X19m. Deste modo decidiu-se 
não mais construir sobre a velha quadra e sim, 
mais à frente, colocando-a alinhada às duas ruas: 
Gal Gomes Carneiro, esquina com Lauro de 
Carvalho. Aprovou-se o orçamento apresentado 
pela firma “Projecta”. A 4ª reunião realizou-se 
na Casa da Lavoura, gentilmente cedida por Dr. 
Darcy Machado de Souza. Já se contavam 132 
adesões para os débitos automáticos. Assinou-se 
o contrato com a firma “Projecta” de São Paulo, 
decidiu-se também com ela a cobertura em PVC.

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

Jaguar Tênis Clube – primeira parte

Sandra R. Ribeiro*

Ao falar de desemparo aprendido é neces-
sário que se faça a distinção entre o fenômeno 
comportamental e uma de suas hipóteses ex-
plicativa. O desamparo aprendido enquanto 
efeito comportamental caracteriza-se pela di-
ficuldade de aprendizado demostrada por pes-
soas exposta frequentemente a eventos aversi-
vos incontroláveis. O desamparo aprendido é 
estudado profundamente pela psicologia. No 
desamparo aprendido a pessoa aprende que 
não exerce controle sobre suas ações e por esta 
razão não consegue mudar, nem tenta mudar. 
Aceita a situação de sofrimento acreditando 
que nada pode fazer. Nada que a pessoa faz 
é capaz de mudar sua vida. Essa sensação de 
impotência a faz abandonar projetos, sonhos 
e metas que são essências para mudanças. No 
momentos nós estamos passando por eventos 
que estão nos deixando muitas vezes no limite 
do suportável. Nesta hora, devemos parar, res-
pirar fundo e não desistir dos nossos projetos. 
Quando tudo isso passar nós daremos continui-
dade a eles com mais dedicação.

A maioria das coisas não estão ao nosso 
controle, mas outras estão perfeitamente den-
tro do nosso controle, e, com possibilidades de 
mudança. No desamparo aprendido a pessoa 
não se esforça para mudar situações, profissio-
nais que estudam de forma profunda a questão 
do desamparo aprendido, dizem que as pesso-
as devem ser educadas para realizar ações que 
estão ao seu controle e não se preocupar com 
situações que fogem do seu controle. Se lá na 
frente cair ou se for pisado por alguém ou por 
instituições, deve-se levantar e recomeçar. Não 
devemos perder tempo com coisas que não es-
tão sobre nosso controle. Estudos mostram que 
o desamparo aprendido pode estar associado à 

depressão, às vezes a pessoa passa por situa-
ções que a deixa arrasada emocionalmente ao 
ponto de não conseguir reagir de forma positi-
va mudando seu comportamento para se livrar 
do que a faz sofrer e, acaba por adquirir um 
transtorno mental severo como é o caso da de-
pressão. Se sente desanimada e desencorajada 
para tomar o controle da situação e se com-
porta de forma passiva, mesmo havendo possi-
bilidade de ação para mudança. Apesar de es-
tarmos passando por situações adversas, existe 
sim, possibilidades de mudanças que irão nos 
ajudar a viver de forma saudável tanto física 
quanto emocional. É só tomarmos os devidos 
cuidados para não sermos contaminados fisi-
camente e nem psicologicamente.

Quando a pessoa passa por inúmeras situa-
ções traumáticas pode desenvolver sentimento 
de insegurança e passividade e, por conta disso 
não consegue encontrar uma solução e enxer-
gar possibilidades de mudança. Situações como 
maus tratos ou abuso por parte de um parcei-
ro íntimo ou membro da família, bullying (por 
intimidação), assédio no trabalho ou repetidas 
experiência de fracasso podem gerar sentimen-
to de desesperança e desamparo. Pesquisas tem 
mostrado que durante a Pandemia, conflitos, 
violência doméstica, maus tratos têm aumen-
tado, talvez seja porque pessoas precisam fica 
juntas o tempo todo por causa do isolamen-
to social em suas residências. Afinal, muitas 
pessoas se encontram com os nervos “à flor 
da pele.” Todos somos passíveis de cair, sentir 
dor e sofrimento, mas podemos nos levantar 
e seguir em frente, desta vez tomando atitude 
que nos permita controlar as coisas que estão 
à nossa volta. Nada de ficar parado sem tomar 
alguma atitude. Devemos agir para reverter o 

comportamento negativo que foi aprendido e 
dar novo significado aos acontecimentos que 
provocam desconforto, frustrações e danos 
psicológicos comprometedores. 

Todos os dias, quando acordamos, nos de-
paramos com diferentes desafios e obstáculos 
no caminho, no momento nosso obstáculo está 
sendo essa pandemia causadora de muito so-
frimento a todas as pessoas. O nosso maior 
desafio é vencê-la sem perder o equilíbrio 
emocional e a capacidade de encarar com le-
veza acreditando que vai passar, e vai mesmo. 
Muitas pessoas estão se sentindo angustiadas 
por conta do isolamento social, não resta dúvi-
da que qualquer isolamento provoca estresse, 
ansiedade e causa efeitos negativos, mas temos 
que nos conscientizar que este isolamento o 
qual estamos aderindo de forma voluntária é 
fundamental para acabar com a proliferação 
dos casos de COVID-19. Vamos pensar que é 
para o nosso bem e para o bem de todos, esse 
isolamento não significa que estamos sendo 
abandonados ou rejeitados, estamos longe fi-
sicamente das pessoas que amamos, mas por 
uma causa justa. Você pode perfeitamente estar 
só, e estar bem, sem sentir solidão. Vamos ver 
as possibilidades que temos dentro desse iso-
lamento e praticá-las, com certeza iremos nos 
sentir melhor a cada dia fazendo aquilo que 
está sobre nosso controle.

“Um dia, quando olhares para trás, verás 
que os dias mais belos foram aqueles em que 
lutastes.”  Sigmund Freud

Sandra R. Ribeiro*
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta/ Plantão 

Psicológico - CRP 06/128296
Contatos: (19) 3837-7414 / 98943-2884

Desamparo aprendido

Quando acontece qualquer problema no con-
domínio, os moradores falam: chama o síndico. O 
elevador emperrou: chama o síndico. A lâmpada 
da área comum queimou, chama o síndico.  Tem 
alguma pessoa estranha rondando o condomínio, 
chama o síndico.

De fato, o síndico é a autoridade mais importan-
te dentro de um Condomínio. Comparo-o ao dele-
gado que, com sua autoridade garantida em lei, faz 
com que todos sigam as regras. E neste período tão 
desafiador do novo coronavírus, o Síndico continua 
sendo a peça-chave.

É sim a figura principal. Cabe a ele garantir a 
segurança de todos no Condomínio. Em todos os 
sentidos. Deve exigir o cumprimento do fechamen-
to dos equipamentos de lazer, como piscina, salões 
de festas, churrasqueiras, brinquedotecas, entre ou-
tras, neste período.

Pode sim e deve “puxar a orelha” dos morado-
res que estão descumprindo o isolamento social. 
Nada de ficar zanzando pelo condomínio. O risco é 
muito grande de, ao agir assim, ser agente dissipa-
dor da Covid-19. Então, o morador deve ficar dentro 
de sua unidade domiciliar.

Em tempos tão difíceis, o síndico também não 
pode relaxar com a limpeza das áreas comuns, dos 
elevadores e das superfícies. Deve exigir dos cola-
boradores cuidados redobrados para que a limpeza 
seja profunda. Tudo para garantir a saúde de todos.

Isso não quer dizer que o síndico deve extrapo-
lar em seus direitos de cumprimento fiel das regras 
de boa conivência e das regras internas. Deve sim 
agir com mão firme, mas com respeito e com a neu-
tralidade exigida pelo ocupante de tal cargo. 

Diria que a função do Síndico em tempos tão 
excepcionais é que ser o guardião da saúde e da 
segurança dos Condomínios. O que se exige dele 
neste momento é que cumpra fielmente as determi-
nações das autoridades de saúde.

Temos vimos nos últimos tempos muitas pesso-
as descumprindo as recomendações das autoridades 
para ficarem em casa. Tanto que as taxas de isola-
mento monitoradas pelo governo do Estado caem 
a cada dia.

As pessoas estão brincando com sua vida e dos 
seus entes queridos ao fazerem isso. É claro que en-
tendemos que as pessoas estão preocupadas com o 
futuro, com o pagamento das contas, mas a preser-
vação da vida deve ser o centro das atenções neste 
momento. Então, se for sair de casa, use máscara.

Com o coronavírus não se brinca. Esse inimigo 
invisível já matou mais de seis mil pessoas no Brasil 
e já infectou mais de 87 mil pessoas no Brasil. Essa 
não é uma “gripezinha” como tem comentado os 
desavisados.

É uma doença cruel, que tem feito mais vítimas 
entre os idosos, mas que já ceifou a vida de milhares 
de pessoas no mundo, de crianças até idosos. 

E o que o síndico tem a ver com isso? Ele é o 
profissional que deve estar sempre atualizado sobre 
as normas governamentais para orientar os Condô-
minos. E é aquele que deve trabalhar para criar uma 
redoma de proteção nos condomínios. É a luz em 
meio a essa ameaça.

E também cabe a ele tranquilizar e ser um agen-
te de esperança para os moradores. Afinal de contas, 
essa quarentena vai passar. E com a liderança do 
síndico, todos sairão mais fortes desse isolamento 
social. Quem sabe também não vamos renovar nos-
sa visão de mundo. É o que tomos esperamos. Um 
condomínio unido e forte.

(*) José Luiz Bregaida é presidente do Sin-
dicond (Sindicato dos Condomínios), que abrange 
632 cidades, inclusive a Capital Paulista, e repre-
senta 50 mil condomínios de todas as modalidades, 
totalizando cerca de 9 milhões de famílias.

Chama o 
Síndico

(*) José Luiz Bregaida
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Após seis anos, empresa de Jaguariúna 
encerra definitivamente as atividades

Restaurante tradicional de Jaguariúna tem 
queda de 90% no faturamento mensal

Mesmo sabendo que valores de energia e de aluguel poderiam ser renegociados mais para frente, os 
sócios do estabelecimento concordaram que não conseguiram chegar lá devido à falta de capital de giro

A trajetória da Bodega 
do Petisco, em Jaguariú-
na, teve início em 2014 
e chegou ao fim em maio 
de 2020. O encerramento 
das atividades é reflexo 
da quarentena devido à 
pandemia do novo coro-
na-vírus.

O sócio-proprietário 
Marcos Lourenço conta 
que tudo começou quan-
do notou o quiosque sem 
uso e foi até a prefeitu-
ra municipal saber quais 
eram as condições para 
ter o direito de explorar 
o ponto. A iniciativa tam-
bém foi da sócia-proprie-
tária Carla, sócia no ne-
gócio até o final.

“No setor de licitações 
a pessoa responsável nos 
informou que estava para 
haver uma licitação da-
quele quiosque em uma 
semana e nos convidou 
para participar. Partici-
pamos com mais dois in-
teressados e ganhamos o 
direito de explorar aquele 
ponto a partir de maio de 
2014”, lembra Marcos.

Foram dois meses pre-
parando o local, limpando 
e adequando toda parte 
interna até que em 25 de 
julho o Bodega foi aber-
to ao público. “A ideia 
de montar um barzinho 
noturno naquele local foi, 
devido ao sentimento de 
como cliente, a falta de 
uma opção diferente na 

cidade naquela época”.
E realmente deu certo 

já no primeiro ano, lem-
bra Marcos. De acordo 
com ele, as pessoas acei-
taram bem a proposta de 
entretenimento. 

Mas, ao fim de 2015, 
diante da crise que se ins-
talou no Brasil, as coisas 
foram ficando mais difí-
ceis e sempre desafiado-
ras. Ao mesmo tempo, 
outros estabelecimentos 
similares ao Bodega apa-
receram na cidade. 

“Desta forma, resolvi 
inovar montando festivais 
de bandas de rock, pois eu 
também fui músico duran-
te 25 anos, então conhecia 
muitos músicos que ado-
rariam tocar nos lugares, 
mas não tinham oportuni-
dades. Fizemos três even-
tos de bandas de rock e 
todos eles sempre frequen-
tados por muitas famílias, 
o que desde o início foi o 
objetivo: fazer um bar no-
turno familiar”, lembra.

Com isso, Marcos re-
lata que o seu estabele-
cimento ficou conhecido 
como ‘barzinho do Rock 
de Jaguariúna’ por um 
certo tempo, pois depois 
dos festivais, bandas to-
cavam eventualmente aos 
finais de semana. “Ali-
ás, gostaria de agradecer 
muito a cada músico que 
tocou aqui na Bodega do 
Petisco”, diz.

Bodega do Petisco também ficou conhecido como “Barzinho do Rock de Jaguariúna” por um tempo

DA REDAÇÃO

Em 2017e 2018 o mo-
vimento da casa começou 
a cair e Marcos acredita 
que o motivo foi o cresci-
mento da cidade e a diver-
sidade de opção. Então, 
os sócios concordaram em 
focar na parte de alimen-
tação e bebidas. 

Até que, em 2019 a 
Bodega do Petisco rece-
beu o convite para par-
ticipar do maior festival 
de comida de Boteco do 
Brasil. “Fomos um dos 34 
bares escolhidos da região 
de Campinas”, recorda. 
A participação durante 
o concurso rendeu mais 

clientes do município e de 
outras cidades também.  

“Nesse ramo fala-se 
que se passar dos cinco 
anos existe uma certa es-
tabilidade durante os anos 
sequentes. Realmente es-
távamos com quase seis 
anos e sentindo que cada 
vez mais estavam vindo 
novos clientes, confir-
mando uma certa estabili-
dade de funcionamento”, 
conta Marcos. 

Mas, de acordo com 
ele, em todos esses anos 
de funcionamento os só-
cios não se atentaram 
para uma reserva de ca-

pital para qualquer tipo 
de problema que pudes-
se a vir acontecer, como 
essa pandemia. “Nós até 
fizemos alguma tentati-
va de delivery no ano de 
2018/2019 mas não tínha-
mos estrutura nem capital 
para continuar com esse 
tipo de serviço. Então, na 
verdade, nós praticamen-
te não fomos conhecidos 
como um estabelecimen-
to que atendia delivery, 
mas sim somente clientes 
presenciais, apesar de ter-
mos um cardápio bem di-
versificado para delivery 
também”.
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Com o início da pande-
mia o movimento presen-
cial caiu vertiginosamente 
e, depois, com o decreto 
de quarentena em todo o 
Estado, o estabelecimento 
só poderia trabalhar fazen-
do delivery ou retirada no 
local. “Isso realmente não 
era o nosso forte e já ha-
vendo quedas nas vendas 
desde fevereiro/março de 
2020 nós realmente não 
conseguimos continuar”.

Nesta semana, os só-
cios resolveram dar um 
tempo e conversar para 
procurar soluções e tentar 
voltar a funcionar com ou-
tro propósito de trabalho. 
Mesmo sabendo que valo-
res de energia e de aluguel 
poderiam ser renegociados 
mais para frente, ambos 
concordaram que não con-
seguiriam chegar lá devido 
à falta de capital de giro. 

Então, nesta terça-fei-
ra, 12, a Bodega do Petis-
co anunciou oficialmente 
o encerramento definiti-
vo das atividades. “Sinto 
como tivesse perdido um 
filho, porque realmente 
é um ramo que eu gosto 
muito e também sei fazer 
bem”, lamenta Marcos.

Essa era sua, atualmen-
te, única fonte de renda. 
Daqui para frente Marcos 
aguarda ser chamado em 
um concurso público e não 
tenho outra expectativa de 
nada por enquanto.

O Botequim da Esta-
ção, restaurante que serve 
cozinha trivial e petiscos 
na antiga estação de trem 
de Jaguariúna, precisou 
passar por mudanças em 
tempo de pandemia com a 
imposição da quarentena. 
O seu faturamento men-
sal, por exemplo, reduziu 
em 90%. 

A empresa precisou 
fazer corte de custos e co-
laboradores, enxugando 
o quadro e o estoque na 
medida do possível sem 
afetar a qualidade dos 

produtos. Foi preciso tam-
bém fazer a manutenção 
e investir no tempo e em 
novas estratégias para sur-
preender o consumidor, 
além de promoções para 
atingir novos públicos e 
ser solidário ao momento.

De acordo com o pro-
prietário Tiago Messias, o 
mais difícil tem sido hon-
rar com os compromissos 
financeiros, principalmen-
te os custos fixos onde não 
conseguem negociação 
para pagamento, nem que 
seja parcelado. “Estamos 

vivendo um dia de cada 
vez”, diz.

Para driblar as adversi-
dades, o Botequim tem ino-
vado para tentar manter o 
público no delivery. O res-
taurante já trabalhava com a 
modalidade que é autoriza-
da aos serviços não essen-
ciais durante a quarentena. 
“Porém, nos dias de hoje 
nos adequamos ás normas 
da Organização Mundial da 
Saúde investindo em álcool 
gel, luvas e máscaras, além 
de intensificar os processos 
de higienização”, conta.

O restauranteprecisou fazer corte de custos e colaboradores
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Clínica estética de Amparo tem faturamento 
entre 2 e 5% em período de quarentena
O setor não é considerado essencial e busca alternativas para manter funcionários

A empresária Dra. Gi-
sele Campos, proprietária 
e fisioterapeuta dermato 
funcional da Clínica Ma-
demoiselle, de Amparo, 
conta que as adaptações 
em tempo de quarentena 
não tem sido fáceis. O pre-
juízo mensal da empresária 
é grande, ela conta que em 
abril teve um faturamento 
de 2%. Neste mês de maio, 
com o Dia das Mães, fatu-
ramento de 5%.

Com isso, a estrutura 
das colaboradoras da Cli-
nica sofreu alterações. Foi 
preciso fazer cortes, redu-
ção de horários e em alguns 
casos determinar home Of-
fice. Em outros, suspensão 
de trabalho por serem aten-
dimentos totalmente pre-
senciais e manuais.

A Clínica oferece servi-
ços, ou seja, uma atividade 
humana, presencial. “Não 
tem como eu substituir o 
efeito de uma criolipólise, 
de um equipamento ou de 
uma técnica de aplicação 
para fazer em casa. Não é 
algo que eu possa entregar 
na casa da cliente”, explica 
a Dr. Gisele.

Por isso, a empresária 
conta que tem sido neces-
sário pensar em algumas 
estratégias para vendas de 
produtos que as pessoas 
possam adquirir e usar em 
casa. Nesse processo, Gi-
sele está vendendo produ-
tos que havia disponível na 
Clínica, como por exem-
plo, produtos para desin-
char, para acelerar metabo-
lismo, para evitar de comer 
tanto doce, de limpeza de 
pele e outros, que não são 
o foco da clínica mas nesse 
momento tem sido. Gisele 
afirma que esses produtos 
não substituem os trata-
mentos.

Uma forma de garantir 
parte do faturamento, se-
ria a venda de vouchers de 
serviços para serem usufru-
ídos após a quarentena, no 
entanto, a esteticista optou 
em não usar esse tipo de re-
curso. “Para mim, isso não 
é certo, porque as pessoas 
estão sim preocupadas com 
saúde e eliminar peso, mas 
será que esse é o momento 
de vender? Será que se eu 
vender, por exemplo, uma 
criolipólise, daqui dois 

meses a pessoa ainda vai 
precisar desse tratamento? 
Não acho justo”.

Atendimentos on-line 
também não foram ade-
ridos ou adaptados pela 
esteticista e suas outras 
colaboradoras, pois Gisele 
acredita que o presencial 
é indispensável. “É uma 
coisa que eu mesma criei 
para a Clínica de ser algo 
pessoal e não tratar a pes-
soa como um número. Tra-
tá-la como ela merece: com 
aconchego e carinho”.

Na busca por vender e 
melhor atender suas clien-
tes, a Mademoiselle rea-
lizou uma ação de venda 
de kits com um vale de 
massagem relaxante para o 
Dia das Mães. “Uma forma 
de carinho dos filhos com 
as mães e um modo para 
a gente ter uma venda na 
Clínica. Todos os kits fo-
ram montados com muito 
carinho, de forma manual, 
pensando em cada pessoa, 
coisa que no dia a dia, sem 
a pandemia, não iríamos 
focar tanto”.

Gisele então aposta na 
divulgação de produtos 
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nas redes sociais e preten-
de continuar e intensificar a 
ideia após a quarentena. “A 
rede social está me ajudan-
do muito, porque as pessoas 
não estão fazendo procedi-
mentos, mas estão vendo os 
resultados que já tivemos, 
vendo os produtos e servi-
ços. Então eu vou aumen-

tar ainda mais a divulgação 
pela internet e fazer sim o 
serviço de delivery  quando 
as pessoas precisarem e au-
mentar a cartela de produtos 
na clínica”, afirma.

Afine-se
Gisele conta sobre um 

grupo de emagrecimento 

da Clínica chamado ‘Afine-
-se’. Nele, as clientes tem 
suporte de uma nutricionis-
ta de maneira on-line e te-
riam sessões de estética que 
não estão podendo ser reali-
zadas. Mas, ainda assim, as 
participantes do grupo con-
tinuam emagrecendo.

“Pois a nutricionista tra-
balha focando neste perío-
do que estamos vivendo, na 
quarentena. Faz as pessoas 
(do grupo) entenderem que 
se sair do foco elas vão per-
der os resultados, além de 
tudo que já está acontecen-
do. Então a gente se adap-
tou para passar isso ao gru-
po”, explica.

Clínica Mademoiselle
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me obrigou a isso”.
Com essa demanda de 

outras cidades, Raquel 
adiantou um plano que es-
tava em desenvolvimento: o 
lançamento do site da loja. 
“O site não foi criado por 
conta da pandemia, era um 
projeto que eu já tinha, ape-
nas adiantei a realização”, 
reforça.

No site, além da entrega 
pelos Correios, o cliente de 
Jaguariúna e região pode 
optar pela retirada na loja, 
que é outra modalidade de 
entrega neste momento. 
“Essas opções de retirar no 
balcão da loja ou delivery é 

o que eu quero manter após 
a pandemia. Deu super cer-
to”, afirma.

Além disso, Raquel acre-
dita que o comércio tem 
que ser flexível para atender 
seus clientes e que todos 
vão conseguir passar por 
isso. “Por meses teremos a 
resposta do que está acon-
tecendo agora, mas se sou-
bermos nos adaptar do jeito 
certo vamos tirar uma coisa 
boa. De certa forma, essa re-
adaptação para o meu públi-
co foi super bacana e é uma 
coisa que eu quero manter. 
Estou tendo um bom retor-
no”, finaliza.

Logo no iní-
cio da pandemia 
e imposição da 
quarentena, a 
empresária Ra-
quel Bras, de Ja-
guariúna, preci-
sou cortar gastos 
e a primeira op-
ção que ela pen-
sou, foi dispensar 
sua funcionária. 
“Mas, eu não quis dispen-
sar porque é uma pessoa de 
confiança e que eu preciso 
na loja”, conta. 

Para evitar o desligamen-
to, Raquel conversou com 
sua colaboradora e ambas 
concordaram com o reajuste 
do salário e comissão. Ainda 
em busca de outras alterna-
tivas de redução de custo, 
entrou em contato com a 
proprietária do imóvel da 
sua empresa e conseguiu a 
negociação do aluguel.

Com o fechamento dos 
serviços não essenciais, as 
lojas começaram a atuar, 
em sua maioria, nas redes 
sociais. Esse já era um tra-
balho feito por Raquel, mas 
as entregas na modalidade 
delivery eram esporádicas. 
“Intensificamos as entregas 
e isso que trouxe a rentabili-
dade que precisei nesse mês. 
Foi muito bom, as clientes 
aceitaram numa boa e fiz no-
vas clientes também”, conta.

Outro recurso usado pela 
empresária foi impulsionar 
as publicações da sua rede 
social para atingir públicos 
de outras regiões do País. 
“Era uma coisa que eu não 
tinha foco, mas a quarentena 

Vestuário: Opções de delivery 
e retirada no balcão podem ser 
mantidas após a quarentena

A empresa teve uma queda de 30 a 40% no faturamento mensal
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Compromisso com a verdade

Prefeito Gustavo Reis expressa indignação com 
fake news envolvendo o Hospital Municipal
“Quem espalha 
o caos e o 
desespero em 
meio de uma 
pandemia tem 
que pagar por 
isso”, diz o 
prefeito

Desde o início da pandemia Jaguariúna tem tomado medidas de enfrentamento

DIVULGAÇÃO

São Paulo. “São tão co-
vardes que nem assinam 
os ataques. Nada disso 
é verdade”, pronuncia o 
Prefeito Gustavo Reis.

Gustavo esclarece que 
se trata de uma fake news 
e afirma que disseminar 
desinformação sobre a 
Saúde, além de crimino-
so é desumano. “Todos 
vocês sabem o quan-
to estamos trabalhando 
para combater o corona-
vírus e podemos superar 
esse momento tão difícil, 
só não esperava que em 
um momento como esse, 
nós teríamos que lutar 
também com outra doen-
ça terrível, a doença das 
fake news”. 

Em seu desabafo, 
Gustavo diz que tem sido 
atacado por oportunistas 
que querem transformar 
a pandemia como palco 

para fazer política. “Não 
vamos deixar mais esse 
ato criminoso de fake 
news passar em branco. 
Já notificamos as auto-
ridades para que inves-
tiguem os bandidos res-
ponsáveis por isso”, diz.

Desde o início da pan-
demia Jaguariúna tem 
tomado medidas como a 
conquista de seis leitos 
de UTI para o Hospi-
tal Municipal, mudou o 
atendimento da Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) para funcionar 24h 
por dia, fez um Hospital 
de Campanha para os ca-
sos de coronavírus além 
de ter contratado novos 
profissionais para a Saú-
de. Bem como medidas 
para aliviar o sofrimento 
da população com o adia-
mento do pagamento dos 
impostos municipais e a 

distribuição da merenda 
aos alunos durante a sus-
pensão de aulas.

A Prefeitura ainda 
lançou recentemente um 
hotsite exclusivo para 
combater a dissemina-
ção das notícias falsas. 
Desenvolvido pelos de-
partamentos de Comu-
nicação e de Tecnologia 
da Informação da Pre-
feitura, a página tem o 
objetivo de esclarecer 
os boatos que acabam se 
espalhando pelas redes 
sociais e aplicativos de 
mensagens.

Para conferir o hotsite, 
basta acessar o endereço 
eletrônico fakenewsnao.
jaguariuna.sp.gov.br. Na 
página, o usuário encon-
tra as últimas notícias 
falsas que estão sendo 
divulgadas e, ao lado, a 
informação correta.

Desde que passou a 
vigorar a Medida Provi-
sória n° 950, que dá isen-
ção da tarifa de energia - 
exceto taxas e impostos 
- entre o dia 1º de abril 
a 30 de junho aos clien-
tes enquadrados na Tari-
fa Social e com consumo 
mensal de até 220kWh, 
a CPFL Santa Cruz tra-
balha para que cada vez 
mais consumidores com 
baixa renda possam con-
tar com o desconto na 
conta neste período de 
pandemia do novo coro-
navírus. Por isso, a com-
panhia realizou um le-
vantamento para estimar 

os possíveis consumido-
res que tem direito ao 
benefício e ainda não são 
cadastrados na modali-
dade da Tarifa Social. 

Só na região de Ita-
petininga, o número de 
clientes com potencial é 
de quase 2 mil. Em Pe-
dreira é que se encontra 
o maior número de clien-
tes em potencial: 1.237. 
Em Jaguariúna, são 762 
consumidores em condi-
ções. 

Atualmente, nos dois 
municípios, a distribui-
dora tem 1.398 clientes 
já aptos à isenção do 
pagamento de 100% da 

conta de energia para 
consumos mensais até 
220kWh, entre abril e 
junho de 2020. O levan-
tamento revelou que ou-
tros 1.999 consumidores 
poderiam se encaixar na 
mesma prerrogativa e 
obter, por meio do bene-
fício, um alívio nas con-
tas neste momento e ga-
rantir descontos graduais 
depois.

Por meio de cruza-
mento de dados internos 
com o Cadastro Único 
para Programas Sociais 
(CadÚnico), do Gover-
no Federal, a CPFL San-
ta Cruz observou que o 

traga bons frutos para a 
empresa e para a nossa po-
pulação, que com certeza 
será beneficiada com no-
vas oportunidades”.

Novos emprego
Em abril a JBS Seara 

de Jaguariúna oficializou 
a contratação de 18 novos 
empregos na área de pro-
dução. Conforme a coor-
denadora de recursos hu-
manos da empresa, Ângela 
Romano, outras oito con-
tratações devem ser efeti-
vadas na próxima semana.

Essas contratações es-
tão sendo intermediadas 
com apoio Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) da cidade. “Estamos 
na contramão do mundo 
gerando novos empregos 
e mantendo o emprego 
das pessoas que já esta-
vam aqui. Oferecemos as 
condições necessárias para 
que nossos funcionários se 
sintam confortáveis e se-
guros. Isso realmente dá 
resultado, batemos recorde 
de produção”, diz a coor-
denadora.

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br 

Em Jaguariúna, pan-
fletos estão sendo distri-
buídos com uma infor-
mação falsa em relação 
ao Hospital Municipal 
Walter Ferrari. O conte-
údo do panfleto diz que 
o Hospital foi vendido 
ao Governo do Estado de 

CPFL Santa Cruz estima que 2 mil clientes em Jaguariúna e Pedreira 
estão deixando de receber desconto em conta por falta de inscrição 

JBS anuncia investimento de 
R$63 milhões para duplicação da 
fábrica de Jaguariúna

número de beneficiados 
pode quase dobrar se to-
dos os que se enquadram 
nos requisitos se inscre-
verem e forem aprovados 
na categoria Tarifa So-
cial. 

“Esses dados nos 

mostraram que a medi-
da pode contribuir para 
amenizar os impactos da 
pandemia para um núme-
ro muito além das atuais 
424 mil pessoas inscritas 
na tarifa social na área 
de concessão das distri-

buidoras do grupo CPFL 
Energia (CPFL Paulista, 
CPFL Piratininga, CPFL 
Santa Cruz e RGE)”, ex-
plica o Diretor Comer-
cial da empresa, Rafael 
Lazzaretti. 

Em reunião realizada 
nesta semana no gabine-
te municipal, a JBS Seara 
anunciou o investimento de 
R$63 milhões para a am-
pliação da fábrica de Jagua-
riúna. A expectativa é que 
a nova operação inicie em 
janeiro de 2021 e gere cerca 
de 50 novos empregos.

De acordo com o gerente 
interino da empresa, Lucas 
Aleixo, todo o capital deve 
ser destinado para a dupli-
cação da linha de produção 
de “Mortadela Gourmet”.  
Com isso, a JBS Seara de 
Jaguariúna se torna a maior 
fábrica da linha do Brasil.

“Mesmo em tempos de 
crise e de muita dificul-
dade, estamos investindo. 
Tudo para elevar o nível 
de automação, de capaci-
tação técnica e, consequen-
temente, do nosso produto 
final”, diz Aleixo.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico do 
município, Valdir Oliveira, 
participou da reunião e co-
memora a novidade. “Se a 
empresa cresce, a cidade 
cresce junto. Espero que 
esse novo investimento 

A ampliação da fábrica deve gerar cerca de 50 novos empregos

IVAIR OLIVEIRA
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Com a mente aberta

50 dias em isolamento social: como manter as emoções 
controladas?

Nesse período de reclusão forçada, quais possíveis 
danos psicológicos?

Integrante da equipe 
do Intuitá Centro de Psi-
cologia, de Jaguariúna, a 
psicóloga Daniela Stort 
fala sobre efeitos emo-
cionais no período de 
isolamento social devido 
a pandemia do novo co-
ronavírus. . As psicólogas 
que lá trabalham são es-
pecializadas para atender 
as diferentes demandas, 

tais como, luto, ansieda-
de, depressão, transtornos 
alimentares, acompanha-
mento à pacientes pré e 
pós bariátricos, com do-
enças genéticas, queixa 
escolar, orientação pro-
fissional, atendimento de 
casais, famílias e atendi-
mento domiciliar. 

O grupo formado por 
vários profissionais pro-

põe-se a desenvolver um 
trabalho qualificado no 
atendimento em saúde 
mental. Daniela Stort é 
especialista em Orienta-
ção à Queixa Escolar pela 
USP e mestre em Edu-
cação pela Universidade 
Federal de São Carlos 
(UFSCar). É co-autora do 
livro “Palavres Chave em 
Educação Não Formal”.

De saída eu gostaria 
que pensássemos nessa 
ideia de controle. Vive-
mos uma situação descon-
trolada – o novo COVID 
19, nosso grande inimigo, 
é invisível; não sabemos 
sobre a cura; tememos a 
morte; não temos certeza 
quanto ao futuro; perde-
mos a nossa rotina. O iso-
lamento é também uma 
consequência para aque-
les que têm o privilégio 
de ficar isolados, já que 
muitos estão trabalhan-
do porque estão na linha 
de frente, porque estão 
na construção civil ou 
nos serviços essenciais. 
O isolamento social se-
para da convivência com 
outros seres humanos e 
faz sofrer. Ele bloqueia 
qualquer estratégia de 
enfrentamento que nossa 
cultura permite dentro da 
religião, esportes e espa-
ços de lazer. E isso afeta 
a todos, indistintamente. 
Digo isso porque é im-
portante entendermos 
que muitas das nossas re-
ações são normais e são 
respostas a um momento 
de vida anormal. Nossa 
angustia, nossos medos e 

nossas tristezas são reais. 
Estranho seria se não es-
tivéssemos nos sentindo 
assim. Diferentes formas 
de enfrentamento podem 
ser construídas de acor-
do com as necessidades, 
potências e limitações 
de cada um. Uma pessoa 
pode encontrar uma alter-
nativa que seja inviável 
para outra. Mas existem 
algumas recomendações 
mais ou menos gerais. 
Reconstrua seu cotidia-
no com pontos de des-
continuidade, dividindo 
seu tempo entre várias 
atividades. Limpe sua 
casa concreta e metafori-
camente. Concretamente 
considerando que uma 
boa higiene evita doenças 
e a próprio COVID-19 
(pesquisa recente da re-
vista Nature indicou que 
o vírus foi encontrado 
nas partículas suspensas 
de poeira). Metaforica-
mente olhe para sua vida, 
para sua caminhada até 
aqui, para seus sonhos, 
para a finitude. Cuide de 
seu corpo com uma boa 
alimentação e com exer-
cícios físicos. Fale com 
pessoas através das tec-

nologias da informação e 
da comunicação, porém 
não exageradamente - 
participe de vídeos coleti-
vos, assista lives, busque 
conexões socioafetivas. 
Informe-se, mas não de-
masiadamente, através de 
boas fontes. Seja miseri-
cordioso consigo mesmo 
e com os outros, entenda 
que muitos estão “em car-
ne viva”, outros sangram. 
Mas seja tolerante caso 
não consiga gerir seu tem-
po, caso não consiga se 
concentrar, caso sinta-se 
confuso, caso não consiga 
cuidar de sua morada (in-
terna e externa), caso sin-
ta-se angustiado, triste ou 
amedrontado. Faça o que 
for possível! Mas fique 
atento à intensidade e fre-
quência de seu sofrimen-
to. Se está difícil suportar 
sua instabilidade procure 
um amigo, um profissio-
nal da saúde mental. Por 
último, desconfie de qual-
quer solução milagrosa. 
Não há! Eu adoraria di-
zer que ela existe, mas 
não existe, porque não 
estamos atravessando um 
momento. É ele quem nos 
atravessa!

Vou construir uma ideia 
a partir de duas categorias 
diferentes de pessoas – os 
idosos e aqueles com uma 
tendência maior ao iso-
lamento. Logo no início 
da pandemia vimos rolar 
nas redes sociais muitos 
memes que mostravam 
idosos nas ruas ou que 
faziam alusão à sua difi-
culdade de ficar em casa. 
Pois bem, genericamente, 
para os primeiros o apego 
ao cotidiano, e as saídas 
para a rua incluem-se nes-
se cotidiano, é uma função 
vital. Por isso, é muito di-
fícil convencê-los sobre a 
necessidade da mudança. 
Uma maior proximida-
de com a morte também 
favorece esse comporta-
mento dos mais velhos. Já 
para aquelas pessoas que 
são mais recolhidas, esse 

momento pode estar sen-
do enfrentado sem maio-
res problemas, ainda que o 
estar em casa não seja uma 
escolha individual. Quero 
lembrar também daque-
les que vivem nas favelas, 
nos cárceres, nas comu-
nidades terapêuticas, das 
pessoas com deficiência, 
das crianças. Enfim, os 
danos psicológicos depen-
derão de muitos fatores, 
como da idade, do lugar 
que ocupamos na estru-
tura social, da forma que 
fomos cuidados na nossa 
infância; de como enten-
demos e organizamos nos-
sas experiências passadas; 
da qualidade dos vínculos 
que estabelecemos com 
as pessoas no presente, se 
temos ou não estabilidade 
financeira, de nossas con-
dições de trabalho, de nos-

so suporte psicossocial, 
dentre outros. De forma 
geral, podem aparecer sin-
tomas como raiva, reações 
ansiosas, medo, confusão 
mental, insônia, conflitos 
interpessoais, alteração da 
estrutura atencional, alte-
rações do apetite, letargia, 
agitação e até violência. 
Isso significa que nós ado-
ecemos? Não! Contudo, 
esses sintomas podem se 
somar, se agravar e se es-
tender no tempo. Apenas 
uma pequena parcela da 
população tem acesso a 
serviços particulares de 
saúde mental. Por isso, 
precisamos pensar com 
urgência sobre o assunto e 
criar saídas com políticas 
públicas eficientes para 
que não vivamos um au-
mento do caos social.

Os estudantes podem contar com o apoio dos 
professores da rede municipal de ensino na  
plataforma virtual, dentro do seu horário de trabalho

Aulas de ensino a distância 
tem início para alunos 
da rede municipal de 
Jaguariúna

Educação de Artur Nogueira 
preenche recomendações do MEC 
e recebe novas carteiras

Os estudantes da rede 
municipal de Jaguariúna 
começam nesta semana as 
aulas online na plataforma 
de ensino a distância (EAD) 
que contam para a grade do 
ano letivo. A medida integra 
o conjunto de ações adotadas 
pela Secretaria Municipal de 
Educação para dar continui-
dade à aprendizagem dos 
cerca de 9 mil alunos no pe-
ríodo de distanciamento so-
cial imposto pela quarentena 
do coronavírus.

A plataforma digital utili-
zada é o Google Classroom, 
que pode acessado em casa, 
gratuitamente, pelos alunos 
com acesso digital. Os es-
tudantes que não possuem 
acesso à internet fazem as 
mesmas atividades, em ma-
terial impresso, que deve ser 
retirado pelos pais nas uni-
dades escolares.

Os alunos contam com 
vários materiais para subsi-
diar as atividades não-pre-
senciais, como o kit escolar 
2020 – que está sendo dis-
tribuído – e apostilas. “Des-
tacamos que tais atividades 
jamais substituirão o papel 
dos nossos docentes, pois 
são as intervenções desses 
profissionais que otimizam 
a aprendizagem, mas o atu-
al cenário sugere criativida-
de e novas ações”, afirma a 

A Prefeitura de Artur 
Nogueira recebeu 2.364 
jogos de carteiras para 
alunos, além de 79 cadei-
ras e mesas para professo-
res. O recebimento acon-
tece pelo fato da educação 
municipal preencher as 
demandas do Ministério 
da Educação (MEC).

A secretária da pasta, 
Elaine Vicensotti Boer, 
explica como o município 
conseguiu conquistar a 
vinda das carteiras. “Essa 
ação só foi possível gra-
ças ao trabalho realizado 
pela Secretaria Municipal 
de Educação que desde 
2017 vem preenchendo 
as demandas da Educação 

no sistema do MEC (SI-
MEC/PAR – Ministério 
da Educação)”.

O sistema relatado 
por Elaine consiste em 
preencher um diagnósti-
co referente à realidade 
de cada unidade escolar. 
Finalizada esta etapa, o 
próprio sistema libera um 
planejamento de ações 
que deve ser preenchido 
pela Secretaria de Educa-
ção do município. Após o 
preenchimento, o muni-
cípio aguarda a liberação 
do MEC.

Elaine também conta 
que essa não é a primei-
ra conquista e, nem deve 
ser a última, da Secretaria 

de Educação. “Já conse-
guimos dois ônibus pelo 
sistema e agora os mobi-
liários para o Ensino Fun-
damental. Esses jogos de 
carteiras são apropriados 
ao tamanho dos alunos 
e dentro do padrão do 
FNDE. Há mais deman-
das planejadas, porém as 
ações acontecem de acor-
do com a liberação do Go-
verno Federal”, ressalta 
Elaine. 

A partir da adesão ao 
Plano de Metas, os es-
tados, os municípios e o 
Distrito Federal passaram 
à elaboração de seus res-
pectivos Planos de Ações 
Articuladas (PAR).

O Sebrae-SP, em par-
ceria com a Prefeitura de 
Amparo, Associação Co-
mercial e  Posto Sebrae 
Aqui abriram inscrições 
para programa Enfren-
te – 5 Ações online para 

sua empresa. O programa 
é voltado a empresários e 
empreendedores e aconte-
ce nos dias 26 e 28 de maio 
e 02, 04 e 09 de junho, das 
19h30 às 21h30.

As inscrições podem 

ser feitas pelo https://abre.
ai/amparo_enfrente e na 
agência Sebrae Aqui, em 
Amparo, na rua Gustavo 
de Souza, 27. Informações 
podem ser obtidas pelo 
WhatsApp 19-3808-4786.

Município recebeu 2.364 jogos de carteiras e 79 mesas e cadeiras para professores

Amparo tem capacitação de 
programas de ações online 
para empresas

secretária de Educação de 
Jaguariúna, Cristina Catão.

Os coordenadores peda-
gógicos, juntamente com os 
professores, devem contro-
lar o acesso dos alunos no 
Google Classroom e entram 
em contato com os respon-
sáveis daqueles que necessi-
tarem de atividades impres-
sas. Os alunos do Centro de 
Educação de Jovens e Adul-
tos (CEJA) recebem todas 
as atividades impressas.

Maternal e EMEI
Segundo a Secretaria de 

Educação, as crianças ma-
triculadas no maternal tam-
bém serão atendidas nesse 
momento de isolamento 
social, com atividades e ví-
deos que colaboram com o 
desenvolvimento infantil e 
serão disponibilizados no 
hotsite da Educação (ht-

tps://jaguariuna.sp.gov.br/
educaemcasa/). Os alunos 
das EMEIs (infantil e pré) 
irão desenvolver as ativi-
dades propostas na apostila 
NAME/Pearson, com os de-
vidos encaminhamentos dos 
professores.

Os alunos que recebem 
atendimento especializa-
do receberão as atividades 
adaptadas, por especialistas, 
de acordo com as suas ne-
cessidades. Os professores 
também estarão em forma-
ção, remotamente, sema-
nalmente, orientados pelos 
coordenadores das unidades 
e equipe da secretaria.

“Pretendemos, dessa 
forma, atender 100% dos 
nossos alunos, mantendo o 
vínculo com os estudantes 
e fortalecendo os laços com 
as famílias”, conclui a se-
cretária Cristina Catão.

Aulas online na plataforma de ensino a distância

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Educação em progresso
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A Prefeitura de Artur No-
gueira, em parceria com a 
Rota das Bandeiras, realizou 
nesta semana uma ação de 
vacinação em caminhonei-
ros que passaram pela cida-
de. A vacinação aconteceu 
no pátio Posto Geral de Fis-
calização (PGF), localizado 
no km 149+600 da rodovia.

O coordenador de Vigi-
lância em Saúde do municí-
pio, Marcelo Silva, explica 
que os caminhoneiros foram 
vacinados contra o vírus da 
Influenza H1N1. “Além dis-
so, fizemos exames de glice-
mia, pressão e doenças se-
xualmente transmissíveis”, 
explica.

Coordenador de tráfego 
da Rota das Bandeiras, Mu-

Prefeitura de Artur Nogueira e Rota das Bandeiras 
realizam vacinação contra gripe em caminhoneiros

Saúde para todos

A Prefeitura disponibilizou 200 doses da vacina para a ação

A ação teve finalidade de proteger a classe essencial

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Saú-
de de Pedreira realizou, 
no sábado, 09, vacinação 
contra a gripe na área rural 
e também em conjuntos 
habitacionais. O Ministé-
rio da Saúde cancelou o 
“Dia D” da Campanha e 
as equipes foram direcio-
nadas para estas regiões 
da cidade.

Segundo a secretária 
de Saúde, Ana Lúcia Nie-
ri Goulart, no total foram 
aplicadas 900 doses da va-
cina. “Estivemos aplican-
do a vacina em idosos aci-
ma de 60 anos, gestantes, 
crianças menores de 6 me-
ses a 5 anos, trabalhadores 
da saúde, professores, pa-
cientes com doenças crô-
nicas entre outros”, conta.

Os profissionais de 
saúde estiveram nos se-
guintes locais e conjuntos 
habitacionais: Jardim São 
Nilo; Loteamento Fazen-
da Fortaleza; Condomí-
nio Vida Nova; Fazenda 
Camanducaia; Conjunto 
Shigueo Kobayashi e Lo-
teamento Chico Romano. 
“Os moradores do Zoren 
estarão recebendo nossa 
equipe neste sábado, 16, 
a partir das 8h”, informa a 
enfermeira da Vigilância 
Epidemiológica, Isabel 
Cristina dos Santos Lima. 

Na segunda-feira, 11, 
foi iniciada a 3ª fase da 
Campanha de Vacinação 
contra a Gripe. “As doses 
da Vacina Contra a Gripe 
estão disponíveis na Rede 

Municipal de Saúde, das 
15h às 19h, de segunda a 
sexta-feira”, enfatiza a se-
cretária Ana Lúcia.

A Campanha neste 
horário segue até 22 de 
maio, para todo o públi-
co-alvo nos postos de 
saúde e a população pe-
dreirense conta com Dri-
ve Thru nas dependências 
do Terminal Rodoviário 
(esse funcionando na par-
te da manhã). 

A Secretaria reforça 
que não há necessidade de 
correria. Os pedreirenses 
não precisam se preocu-
par, pois, a vacinação vai 
até 5 de junho e todos os 
moradores, dos mais dife-
rentes públicos-alvo serão 
imunizados.

A Prefeitura de Amparo 
recebeu da Ypê produtos 
para a sanitização de am-
bientes públicos. A entre-
ga foi realizada ao prefeito 
Luiz Oscar Vitale Jacob na 
sexta-feira, 08, e no mesmo 
dia a Secretaria de Infraes-
trutura deu início ao traba-
lho de sanitização na região 
central do município.

 A Ypê desenvolveu 
uma fórmula de desinfe-
tante para uso profissional, 
próprio para realizar a sani-

tização de ambientes públi-
cos. O produto foi prepara-
do para doação à Prefeitura 
de Amparo, que realiza a 
higienização em locais de 
grande circulação de pes-
soas e de necessidades co-
letivas da cidade. 

O desinfetante tem a 
finalidade de colaborar 
com mais uma ação no 
combate à proliferação 
do coronavírus. Os locais 
e ambientes que recebem 
a aplicação passam a ter 

uma proteção de maior 
efetividade e duração. 

 “A Química Amparo, 
fabricante dos produtos 
Ypê é uma parceira do nos-
so município. Nesses mo-
mentos de luta, contra um 
inimigo invisível que é esse 
vírus, a empresa tem par-
ticipado efetivamente com 
iniciativas sociais. Presta-
mos nosso reconhecimento 
à toda direção e colabora-
dores da empresa”, agrade-
ce o prefeito Luiz Oscar.

Secretaria de Saúde de Pedreira 
aplica 900 vacinas contra a gripe na 
Área Rural e Núcleos Habitacionais

Amparo recebe da Ypê doação de 
desinfetantes para sanitização da cidade

Moradores do Zoren recebem equipe de saúde neste sábado, 16

DIVULGAÇÃO

rilo Perez, conta que foram 
aplicadas 200 doses da va-
cina, além dos exames que 
foram feitos. “Começamos 

às 8h30 da manhã e termi-
namos às 16h. Tudo com o 
objetivo de proteger esses 
profissionais”, comenta.

Foram doados produtos suficientes para preparação de 30 mil litros da solução sanitizante

CREAS Amparo faz distribuição de kits 
de higiene para população de rua

Em Amparo, o Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (CRE-
AS), por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania re-
alizou a distribuição de kits 
de higiene e limpeza para a 
população em situação de 
rua. A iniciativa cobriu todo 
o perímetro urbano do muni-
cípio, incluindo os Distritos. 

Durante a ação, os mora-
dores foram orientados so-
bre as medidas de prevenção 
a serem tomadas para evitar 
o contágio e a disseminação 
do novo coronavírus. Foram 
entregues kits contendo es-
cova de dente, creme dental, 
sabonete líquido, sabonetes 
em barra e, de acordo com 
a recomendação do Gover-
no do Estado de São Paulo e 
demais órgãos competentes, 
passaram a serem disponi-
bilizadas também máscaras 
de tecido laváveis.  

“Todas as distribuições 
têm sido realizadas graças 

a um esforço conjunto, con-
tando com o apoio de toda a 
sociedade civil que nos pro-
cura diariamente para entre-
gar itens de higiene, másca-
ras, entre outros, e também 
com recursos próprios da 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania. A ideia é que se-
manalmente passemos a re-
alizar a entrega de máscaras 
laváveis e sabonetes para a 
sua higienização e, periodi-
camente, disponibilizemos 
novos kits, para atender o 
maior número de pessoas 
e garantir a proteção e se-
gurança dos moradores em 
situação de rua”, comenta a 
Coordenadora do CREAS, 
Thais Tescarolli. 

O CREAS é uma unida-
de pública vinculada à po-
lítica de Assistência Social, 
no qual ocorre o atendimen-
to e acompanhamento de 
pessoas que se encontram 
com seus direitos violados. 
Há um trabalho articulado 

para assegurar a informação 
dos riscos provocados pela 
exposição à rua, sobretudo 
das pessoas que recusam o 
serviço de acolhimento. As 
abordagens envolvem ain-
da todo o corpo técnico da 
entidade, unindo assistentes 
sociais, psicólogos e educa-
dores sociais.

“Neste momento de in-
tensas dificuldades provoca-
das pela crise do Covid-19, 
é muito positivo testemu-
nhar atos de solidariedade, 
principalmente vindos da 
sociedade civil. Este é o ca-
minho para podermos nos 
fortalecer e enfrentar as li-
mitações da pandemia. A 
Assistência Social é o orga-
nismo capaz de possibilitar 
e direcionar estas ações, de 
forma a beneficiar a popula-
ção que necessita de algum 
apoio. É com certeza mo-
tivo de orgulho para todos 
nós. Nossos profissionais 
estão de parabéns”, enaltece 
o Prefeito Jacob.

O Governo do Estado 
de São Paulo, por meio 
da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Re-
gional e a União da In-
dústria de Cana (Única), 
entidade representativa 
das principais produtoras 
de açúcar, etanol com-
bustível e bioeletricidade 
da região centro-sul do 

Brasil, realizaram a do-
ação de álcool 70% para 
a Prefeitura Municipal 
de Pedreira. O produto 
deve ser repassado para 
os Postos de Saúde, se-
cretarias e departamentos 
municipais, além do Hos-
pital Humberto Piva.

A retirada da doação 
ocorreu na sede do Corpo 

de Bombeiros de Campi-
nas. “Quero em nome da 
população pedreirense, 
agradecer ao secretário es-
tadual de Desenvolvimen-
to Regional Marco Vinho-
li e também a Única pela 
importante doação”, diz o 
prefeito Hamilton Bernar-
des Junior.

Durante o período de isolamento social, o CREAS atende das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira

Governo do Estado repassa álcool 
70% para Prefeitura de Pedreira

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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O Rotary Club de Ja-
guariúna realiza de 04 à 
29 de maio a Campanha 
do Agasalho 2020. Aque-
las roupas que você não 
usa mais podem aquecer 
a vida de famílias carentes 
do município.

Confira os pontos 
de arrecadação em 
Jaguariúna:
Drogão Popular
Auto Posto Planalto
CNA Escola de Idiomas
Mais Top10 Jaguariúna e 

Pedreira
Pelotão Polícia Militar de 
Jaguariúna
Agro Sta Luzia
DG Auto Peças
Gonçalves Presentes
Padarias Serra Dourada, 
Ki Pão, Ki Delícia e Do 
Posto

Em Campinas
Vidraçaria Abate

Em Americana
Centro de Estudos e Psica-
nálise

Campanha do agasalho tem início em Jaguariúna

A Escola das Artes, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo (Setuc), re-
aliza a live ‘Juntos por Ja-
guariúna’ neste sábado, 16, 
a partir das 14h. A progra-
mação tem quatro horas de 
duração e reúne apresen-
tações de diversos grupos 
musicais. 

Dentre eles, a Banda Es-
cola das Artes, Banda Som 
BR, Amigos pela Música, 
Valquíria, Direct Samba e 
Unidos para Adorar. Além 
disso, a live deve contar 
com mensagens de artistas 

de renome nacional, como 
Sorocaba, Edson e Hud-
son, entre outros.

Durante a transmissão 
podem ser doados de ma-
neira online alimentos, 
produtos de higiene pesso-
al, limpeza e de proteção. 
Os itens também podem 
ser doados em dois pontos 
drive-thru que serão mon-
tadas no Centro Cultural e 
no Parque dos Lagos. Os 
itens devem ser entregues 
para o projeto Jaguariúna 
Solidária e repassados à 
população. 

A Campanha do Aga-
salho em Jaguariúna co-
meçou. A iniciativa é do 
Fundo Social de Solida-
riedade e conta com nove 
pontos de coleta espalha-
dos pela cidade.

Em 2019, havia 60 
pontos de coleta, mas, 
neste ano, devido a pan-
demia do novo coronaví-
rus, o número foi reduzido 

para nove. As peças doa-
das devem estar em boas 
condições e deve aquecer 
o inverno de famílias em 
vulnerabilidade social.

Confira os postos de 
coleta de roupas e 
agasalhos:
Órgãos Estaduais:
Delegacia de Polícia de 
Jaguariúna (R. José Alves 

Guedes, 605, Centro).

Empresas:
Banco do Brasil (R. Cân-
dido Bueno, 843, Centro);
Bon-Netto Supermerca-
dos – Loja 1 (R. Tomaz 
Jasso, 480, Santa Cruz);
Bon-Netto Supermerca-
dos – Loja 2 (R. Rinaldi, 
1100, Zambom);
La Rondine (Praça Emilio 

Marconato, 1000, Nassif);
JBS (Rod. Dr. Adhemar 
de Barros, 251, Jd. Ro-
seira);
Jaguar Plásticos (R. Vi-
cenzo Granghelli, 636);
Camfil (Rod. Adhemar 
Pereira de Barros, 133);
Best Center Empreendi-
mentos e Participações 
S.A (R. Maria Ângela, 
390, Centro).

Escola das Artes promove 
live ‘Juntos por Jaguariúna’ 
neste sábado, 16 

Ações solidárias

A transmissão é feita pela TV 
Artes, no canal 19.1, e nas redes 
sociais da Escola das Artes

Live solidária

DIVULGAÇÃO

Cesta básica: alta de 
8,12% em abril

O Núcleo de Inteli-
gência e Pesquisas do 
@proconsp, vinculado 
à Secretaria da Justiça e 
Cidadania, constatou que 
em abril o valor da ces-
ta básica paulistana teve 
alta de 8,12%. Levanta-
mento, feito em convê-
nio com o Departamento 
Intersindical de Estatís-
ticas e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), re-
vela que o preço médio 
no dia 25 de março era 
R$798,10 e passou para 
R$862,87 em 30 de abril.

O grupo de higiene 
pessoal foi o que apre-
sentou maior variação, 
11,09%: alimentação,

7,73% e limpeza, 
9,68%. A variação no 
ano é de 10,04% (base: 
dezembro/2019).

No mês de abril, os 
produtos que mais 
subiram foram:
Cebola (kg) 31,28%
Papel Higiênico Fino 
Branco (com 4 unidades) 
27,74%
Feijão Carioquinha (kg) 
19,30%
Batata (kg) 17,56%
Sabão em Barra (unida-
de) 17,27%

As maiores quedas foram:
Frango Resfriado Inteiro 
(kg) -3,24%
Açúcar Refinado (5 kg) 
-1,04%
Creme Dental (tubo 90g) 
-0,75%

Dos 39 produtos pes-
quisados, na variação 
mensal, 36 apresentaram 
alta e três diminuíram de 
preço.

92% dos produtos pesquisados apresentaram alta de preço no período

Rotary Club de 
Jaguariúna realiza 
Campanha do  
Agasalho 2020

A doação deve aquecer o inverno de famílias

DIVULGAÇÃO

SAMUEL OLIVEIRA

serviço.
Para solicitar o serviço 

é necessário:
- Entrar em contato 

com a operadora;
- Ter em mãos o CPF 

ou Título de Eleitor;
Nesse momento, o 

atendente irá verificar o 
estado da sua elegibilida-
de para ativar o Telefone 
Popular.

No dia 16 de abril, o 
presidente do Tribunal Re-
gional Federal da Terceira 
Região (São Paulo e Mato 
Grosso do Sul) apresentou 
a suspensão da liminar, en-
viada pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel), que proibia os 
cortes nos serviços de tele-
fonia fixa e móvel. O prin-
cipal argumento do presi-
dente do TRF 3ª foi que “a 
covid-19 não representa 
justificativa para não pagar 
contas de quaisquer servi-
ços de telecomunicações”.

Nesse cenário de incer-
tezas, muitas pessoas em 
situação de inadimplência 
não só devem pagar as con-
tas, mas também podem 
ver seu serviço de telefonia 

suspenso pela operadora. 
Para combater esta situa-
ção, existe um plano alter-
nativo de telefonia, viabili-
zado pelo Governo Federal 
e disponibilizado por algu-
mas operadoras, como os 
planos fixos da Oi.

Este pacote é conhecido 
como Telefone Popular e 
podem ter acesso a ele to-
dos os usuários que cum-
prirem com a condição de 
estar inscritos no Cadastro 
Único do Governo Federal 
há, pelo menos, dois anos. 
A tarifa mensal é reduzida 
e por só R$15 ao mês o 
assinante tem direito a 90 
minutos de ligações para 
outros fixos, além da pos-
sibilidade de inserir crédi-
to para continuar usando o 

Tarifação reduzida na telefonia fixa busca 
combater inadimplência

Plano alternativo de telefonia viabilizado pelo Governo Federal

DIVULGAÇÃO
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O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior autori-
zou e, após todo o trâmite o 
Departamento de Compras, 
adquiriu novos uniformes 
e munições para a Polí-
cia Municipal. Segundo o 
secretário de Segurança e 
Cidadania, Ângelo Milani 
Pavão, foram adquiridos 
munições 380 para as 14 
novas pistolas, compradas 
recentemente e já entregues 
e para as outras 12 já exis-
tentes, além de munições 
.40 para as duas novas ca-
rabinas.

O prefeito Hamilton 
lembra que, durante sua 
administração, foram ad-
quiridas três novas viaturas 
devidamente equipadas (2 
Ford Ranger e 1 Renault 
Oroch), além de novas ar-
mas, novo sistema de Rá-
dio Comunicação Digital, 

Em mais um trabalho 
de pulverização dos locais 
de maior movimento de Ja-
guariúna, a Prefeitura apli-
cou nesta quarta-feira, 13, 
a mistura de água e deter-
gente a base de amônia em 
sete bairros. O trabalho é 
realizado por uma empresa 
de dedetização contratada 
pela administração com 
o apoio da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos e 
da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer.

A equipe esteve no bair-
ro Roseira de Cima, Roseira 
de Baixo, Nassif, Guedes, 
Boa Vista, São José, Var-
geão e também na Avenida 
Rinaldi. O objetivo é conter 

Novos uniformes e munições são entregues 
para a Polícia Municipal de Pedreira

Cuidado e prevenção

A atual administração também já adquiriu novas viaturas, armas, sistema digital de comunicação, entre outros

Uniformes e munições

DIVULGAÇÃO

Baep apreende drogas e arma em 
imóvel de Santo Antônio de Posse 
após denúncia anônima

DIVULGAÇÃO

com software de monito-
ramento, GPS das viaturas 
e rádios portáteis, visando 
otimizar recursos humanos 
para atendimento de ocor-
rências, além da gravação 
dos rádios entre viaturas e 
base.

Para o vice-prefeito, 
Fábio Polidoro os inves-
timentos são importan-
tes pois visam melhorar 
as condições do trabalho, 
além de garantir a seguran-
ça da população.

o avanço do coronavírus 
em Jaguariúna, por isso, 
a pulverização é repetida 
nesses locais a cada três 

dias, que é o tempo que o 
produto permanece agindo 
no local aplicado.

Dois indivíduos de Ho-
lambra foram presos em 
flagrante por tráfico de 
drogas pela Policia Mili-
tar Rodoviária (PMR) de 
Mato Grosso do Sul, em 
Ivinhema. A ação ocorreu 
durante a Operação Hó-
rus, desencadeada pela 
Secretaria de Justiça e 
Segurança Pública (SE-
JUSP/MS) e pela Secre-

taria Nacional de Opera-
ções Integradas (SEOPI), 
do Ministério de Justiça e 
Segurança Pública.

O fato ocorreu na BR 
376, quando a PMR abor-
dou um veículo com pla-
cas de Holambra. Dentro, 
os dois indivíduos, um 
de 39 anos, nascido em 
Oswaldo Cruz (SP) e o 
outro 42 anos nascido em 

Londrina (PR), ambos re-
sidentes da cidade de Ho-
lambra.

Durante a abordagem 
os policiais localizaram 
no porta malas 44 tabletes 
de pasta base de maco-
nha, totalizando 54,9 kg. 
O caso foi apresentado na 
Delegacia de Polícia Civil 
de Ivinhema para as devi-
das providências.

Amparo colocou à dis-
posição dos produtores o 
Serviço da Patrulha Agrí-
cola. Para a efetivação do 
benefício, a Prefeitura faz 
o reconhecimento do local 
para avaliar os serviços a 
serem executados e tam-
bém quantas horas de tra-
balho da máquina devem 
ser necessários. Os servi-
ços são destinados para o 
preparo da terra e para a 
plantação de sementes. 

O serviço é agendado 
no Parque Ecológico do 
município, telefone para 
(19) 3808-4475 ou 3808-
4453, se preferir, mande 

Policiais militares 
do Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia 
(Baep) apreenderam 
drogas, dinheiro, arma e 
munições em um imóvel 
na cidade de Santo An-
tônio de Posse. O dono 

da residência foi detido.
A equipe conta que 

chegou ao local após de-
núncia anônima. Foram 
apreendidos dois tijolos 
de maconha, pesando 
1,8kg, além de R$3,3 
mil em dinheiro, uma 

pistola calibre .40 e 11 
munições intactas.

O material apreendi-
do e o suspeito foram 
encaminhados para a 
delegacia de Polícia Ci-
vil, onde o caso foi re-
gistrado.

Tijolos de maconha, dinheiro, arma e munição

Vias de Jaguariúna são pulverizadas 
contra o coronavírus

Dois indivíduos de Holambra são presos 
por tráfico no Mato Grosso do Sul

Prefeitura de Amparo reativa o 
serviço ‘Patrulha Rural’

Pulverização é realizada nos locais de maior movimento

IVAIR OLIVEIRA

um e-mail para bekhou-
ry@amparo.sp.gov.br.

O Parque Ecológico 
está situado na Rua Sa-

lermo s/n - Amparo, na 
Secretaria de Meio Am-
biente - Departamento de 
Desenvolvimento Rural.  

Os serviços são destinados para o preparo da terra e para a plantação de sementes

DIVULGAÇÃO
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Educação em alta 1
Jaguariúna voltou a ser 

destaque nesta semana na 
área da Educação. A Prefei-
tura iniciou a distribuição 
dos kits de material escolar 
e deu início ao programa de 
ensino a distância na rede 
pública municipal. Os kits 
devem ajudar os alunos em 
várias atividades que serão 
dadas pelos professores, 
nas aulas online ministra-
das na plataforma digital 
Google Class. O prefeito 
Gustavo Reis (MDB) fez 
questão de falar sobre a no-
vidade em vídeo divulgado 
em suas redes sociais. 

Educação em alta 2 
A área da Educação de 

Jaguariúna, que é comanda-
da pela secretária munici-
pal Cristina Catão, já havia 
sido destaque recentemente 
pela distribuição da meren-
da e kits de legumes e frutas 
a alunos da rede municipal 
de ensino que estão sem 
aulas. Um bom exemplo de 
iniciativa social positiva e 
de acordo com as possibili-
dades do município.      

Boa notícia
E em meio à crise eco-

nômica provocada pela 
pandemia do coronavírus, 
Jaguariúna teve mais uma 
boa notícia nesta semana. 
Em reunião realizada na 

 Bastidores do poder
a equipe da Secretaria de 
Educação pelo sucesso do 
Programa “Minha Meren-
da em Casa”. Já o segundo, 
da vereadora Cássia Mu-
rer Montagner, enaltece o 
Executivo Municipal e os 
profissionais da Secretaria 
de Educação pela retomada 
das atividades escolares da 
rede municipal de ensino 
por meio do ensino a dis-
tância (EAD) e pelas medi-
das de apoio nutricional aos 
estudantes. 

... e louvor
Por fim, a moção do 

vereador Afonso Lopes da 
Silva homenageia os traba-
lhadores em enfermagem 
da Secretaria de Saúde do 
Município de Jaguariúna e 
do Hospital Walter Ferrari 
pela passagem do Dia do 
Trabalhador em Enferma-
gem, ocorrido em 12 de 
maio.

Bolsonaro
A transcrição de fala de 

Jair Bolsonaro, em reunião 
ministerial que é peça-cha-
ve de um possível proces-
so de afastamento contra o 
presidente, não deixa dú-
vidas sobre suas intenções 
de trocar o comando da 
Polícia Federal no Rio: “Eu 
não vou esperar f. minha 
família toda de sacanagem, 
ou amigo meu, porque eu 
não posso trocar alguém da 
segurança na ponta da linha 
que pertence à estrutura. 
Vai trocar, se não puder tro-
car, troca o chefe dele; não 
pode trocar o chefe, troca 
o ministro. E ponto final”, 
disse o presidente. Pra bom 
entendedor...

quinta-feira, 14, no gabinete 
do prefeito Gustavo Reis, a 
JBS Seara anunciou um in-
vestimento de R$63 milhões 
para a ampliação de sua fábri-
ca na cidade. A expectativa é 
que a nova operação comece 
em janeiro do próximo ano e 
gere cerca de 50 novos em-
pregos.

Eleição no foco
Políticos da região já dão 

como certo o adiamento das 
eleições municipais de outu-
bro. A hipótese mais avaliada 
é de que o primeiro turno seja 
transferido para o dia 15 de 
novembro pela Justiça Eleito-
ral. O assunto ainda está em 
discussão. O prazo final para 
a definição é junho. Se até lá a 
pandemia do coronavírus não 
estiver sob controle, o mais 
provável é que a eleição seja 
adiada. 

Crítica 
Durante sua fala na sessão 

da Câmara de Jaguariúna des-
ta semana, o vereador Cristia-
no Cecon (PV) defendeu os 
comerciantes que estão sem 
conseguir trabalhar por causa 
da quarentena imposto pelo 
governo do Estado. “Esses 
profissionais não estão conse-
guindo mais sobreviver sem 
exercer as suas profissões. Es-
sas pessoas estão em depres-
são”, disse o parlamentar. Ele 
criticou a postura do gover-
nador João Doria (PSDB) em 
relação às cidades do interior. 

Congratulações...
Na 11ª sessão, os vereado-

res de Jaguariúna aprovaram 
três moções de congratula-
ções e louvor. A primeira, 
de José Muniz, parabeniza 

Data de pagamento da 
2ª parcela do Auxílio 
Emergencial é divulgada

O calendário do paga-
mento da 2ª parcela do 
Auxílio Emergencial de 
R$600 foi publicado no 
Diário Oficial da União 
desta sexta-feira, 15. O 
cronograma começa a 
partir de segunda-feira, 
18, e segue até 13 de ju-
nho. Também nesta sex-
ta, foi sancionada a lei 
que amplia o grupo de 
pessoas aptas a receber o 
benefício.

A portaria que definiu 
o calendário também alte-
rou a forma de recebimen-
to dos trabalhadores que 
se inscreveram no progra-
ma por meio do site e do 
aplicativo e informaram 
uma conta já existente 

para recebimento do be-
nefício. Para esses benefi-
ciários, a segunda parcela 
também será depositada 
em poupança digital na 
Caixa em um primeiro 
momento. 

Esses recursos vão 
poder ser usados digital-
mente (para pagamentos 
de contas, boletos e com-
pras por meio de cartão 
de débito virtual) até uma 
segunda data, quando os 
recursos restantes nes-
sa poupança serão então 
transferidos para a conta 
que o trabalhador indicou 
ao fazer o cadastro.

No pagamento da pri-
meira parcela, a Caixa in-
formou que com o aplica-

tivo Caixa TEM, por meio 
do qual o trabalhador 
movimenta os recursos 
da poupança digital, o tra-
balhador poderia efetuar 
transferências ilimitadas 
entre contas da Caixa ou 
realizar gratuitamente até 
três transferências para 
outros bancos a cada mês, 
pelos próximos 90 dias. 
Além disso, poderia pagar 
boletos e contas de água, 
luz, telefone, entre outras.

A portaria atual, no en-
tanto, define que os recur-
sos “estarão disponíveis 
apenas para o pagamento 
de contas, de boletos e 
para realização de com-
pras por meio de cartão de 
débito virtual”.

Governo alterou recebimento para quem 
indicou conta já existente e restringiu uso da 
poupança digital da Caixa

Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário é diferente

O ministro da Saúde, 
Nelson Teich, deixou o 
cargo nesta sexta-feira, 
15, antes de completar um 
mês à frente da pasta. Em 
nota, a pasta confirma que 
ele pediu demissão.

Teich tomou posse 
em 17 de abril. Essa é a 
segunda saída de um mi-
nistro da Saúde em meio à 
pandemia do coronavírus. 
Teich havia substituído 
Luiz Henrique Mandetta.

Assim como Mandet-

ta, Teich também apre-
sentou discordâncias 
com o presidente Jair 
Bolsonaro sobre as me-
didas para combate ao 
coronavírus. Nos últimos 
dias, o presidente e Teich 
tiveram desentendimen-
tos sobre:

o uso da cloroquina no 
tratamento da covid-19 
(doença causada pelo ví-
rus). Bolsonaro quer al-
terar o protocolo do SUS 
e permitir a aplicação do 

remédio desde o início 
do tratamento;

o decreto de Bolso-
naro que ampliou as ati-
vidades essenciais no 
período da pandemia e 
incluiu salões de beleza, 
barbearia e academias de 
ginástica;

detalhes do plano com 
diretrizes para a saída do 
isolamento. O presidente 
defende uma flexibiliza-
ção mais imediata e mais 
ampla.

Nelson Teich pede exoneração do cargo de 
ministro da Saúde em menos de um mês

DIVULGAÇÃO
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Essa é a segunda troca no Ministério da Saúde em meio à pandemia da Covid-19, que já fez quase 14.000 
vítimas e 202.000 infectados no Brasil

A Prefeitura de Cam-
pinas adiou o início do 
rodízio de veículos, que 
estava previsto para se-
gunda-feira, 18, para sub-
meter o projeto à Câmara 
de Vereadores. O anúncio 
da mudança foi feito pelo 
prefeito Jonas Donizette 
(PSB) nesta sexta-feira, 
15. O texto deve ser proto-

colado no Poder Legislati-
vo na segunda.

Segundo a prefeitura, o 
rodízio tem o objetivo de 
ampliar o isolamento so-
cial durante a pandemia do 
novo coronavírus. Outra 
previsão é a queda de até 
50% no número de aciden-
tes, fator que pode aliviar 
a ocupação dos leitos de 

hospitais.
A administração mu-

nicipal também mudou o 
horário do rodízio. Na pro-
posta inicial, a regra vale-
ria entre 6h e 20h. Agora, 
se aprovado, vai ocorrer 
entre 7h e 19h, entre se-
gunda e sexta-feira e em 
todas as vias da cidade. 
São duas horas de redução.

Campinas adia início do rodízio de veículos pra 
submeter projeto à Câmara de Vereadores

Carros de motoristas do transporte por aplicativos entram nas exceções ao sistema

DIVULGAÇÃO
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Decisões
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III, 360M² COM FRENTE PARA 2 RUAS ........................................................R$ 215.000,00

• LOTE RESERVA DA BARRA, PLAINO, OTIMA LOCALIZAÇÃO 350M² ......................................................R$ 130.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III À PARTIR ...............................................................................................R$ 140.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 150.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NOVA CORAÇÃO DE JESUS 3 DORMITORIOS(SUITE) BANHEIR SOCIAL, SALA,  

SALA DE JANTAR, LAVANDERIA, GARRAGEM, DOC OK ...........................................................................R$ 410.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR,  

SALA, LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .............................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR,  

SALA, LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ........................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA,  

SALA DE JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK .............................................................R$ 540.000,00

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JD SYLVIO RINALDI II 02DORM(SUITE), + DEPENDÊCIA, QUARTO, BANHEIRO ............................R$ 480.000,00                                                                                           

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 395.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 250.000,00 

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S,PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI..........  .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.125,00M², TODA MURADA CASA 02 DORMITÓRIOS  .....................................R$ 580.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial 
de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do município e comarca de 
JAGUARIÚNA-SP, faz saber que 
exibiram os documentos exigidos por 
lei, a fim de se casarem:

MÁRIO LIMA DE SOUSA e NEUZA 
PEREIRA DE ALMEIDA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, pedreiro, 
solteiro, nascido em SÃO JOÃO DO 
IVAÍ, PR, no dia 15 de março de 1976, 
residente e domiciliado na Rua Maria 
Munaretti Picelli, Nº 121, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de LUÍS RODRIGUES DE SOUSA e 
de MARIA DE FÁTIMA SOUSA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, manicure, 
divorciada, nascida em PARANAVAÍ, PR, 
no dia 11 de setembro de 1971, residente 
e domiciliada na Rua Maria Munaretti 
Picelli, Nº 121, Parque Florianópolis, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de RAIMUNDO 
PEREIRA DE ALMEIDA e de MARIANA 
PEREIRA DE ALMEIDA. 

RODRIGO CARLOS DOS SANTOS e 
SUÉLLEN MENDES DOS ANJOS. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, eletricista 
automotivo, solteiro, nascido em 
ANGATUBA, SP, no dia 29 de agosto 
de 1979, residente e domiciliado no 
Loteamento Borda da Mata, lote 18, s/n, 
Borda da Mata, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e de 
MARIA ISABEL DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em ITANHAÉM, SP, no dia 15 de 
junho de 1990, residente e domiciliada no 
Loteamento Borda da Mata, lote 18, s/n, 
Borda da Mata, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de LUIZ ANTONIO DOS ANJOS e de 
IVETE IZIDORO MENDES. 

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

JAGUARIÚNA, 14 de maio de 2020.


