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Confirmado o 4o óbito por coronavírus no 
município de Jaguariúna

Na tarde de quinta-feira, 04, Jaguariúna confirmou o quarto óbito por coronavírus no município. De acordo 
com a Secretaria de Saúde, trata-se de um homem de 63 anos.

O paciente tinha problema renal crônico dialisado e diabetes mellitus. Ele estava internado em enfermaria. 
O óbito por Covid-19 foi confirmado com PCR e teste rápido.

Drive-Trhu do McDonald’s tem crescimento 
de 40% desde o início da quarentena

Mesmo no grupo de 
serviços essenciais, empresa 
jaguariunenese congela 
investimentos e contratações

A Prefeitura de Jaguariúna 
publicou novo decreto municipal 
alterando as regras da quarente-

na do coronavírus no município. 
As medidas adequam a situação 
local às novas determinações do 

Governo do Estado, que visam a 
reabertura gradual das atividades. 
A flexibilização, porém, está con-

dicionada a uma série de regras 
estabelecidas pelas vigilâncias sa-
nitária e epidemiológica, sob su-

pervisão da Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme determinação 
do governo estadual.        Página 5

IVAIR OLIVEIRA

Segundo o decreto de flexibilização, todas as novas medidas podem ser reavaliadas a 
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município

A Jaguar Plásticos é uma 
empresa e está classificada 
como serviço essencial, por-
tanto, não precisou parar suas 
atividades enquanto os setores 
não essenciais pararam. Ainda 

assim, algumas linhas de pro-
dução da fábrica estão sendo 
afetados, como por exemplo, a 
produção de produtos de utili-
dade doméstica.

Página 3

O Drive-Trhu, sistema adotado 
por muitas empresas no momento 
de pandemia do novo coronavírus, 

é uma realidade no McDonald’s 
do Brasil desde 1984. Quanto ao 
serviço, na América Latina, esse 

segmento alcançou um cresci-
mento de até 40% desde que foi 
imposta a quarentena.      Página 4

Fase II: Jaguariúna reabre comércio, 
imobiliárias, concessionárias e escritórios

O horário de funcionamento é de até seis horas por dia no período de 1º a 14 de junho

DIVULGAÇÃO

Pedreira tem um dos menores 
índices de contaminação 
do Covid-19 da Região 
Metropolitana de Campinas

 Página 5

Ministério da Saúde prorroga 
a Campanha de Vacinação 
contra a Gripe  Página 7

 Página 10
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Quando há desrespeito 
à vida, sabemos que a so-
ciedade está doente. Quan-
do a cor de outra pessoa é 
motivo para ódio. Quando 
o pensar diferente é motivo 
para ódio. Quando o ódio é 
o sentimento que escapa na-
turalmente e é tratado com 
naturalidade, como algo co-
mum e normal. 

Se você não percebe isso, 
quem sabe você esteja do-
ente. Mas, essa doença tem 
cura: empatia. Empatia sig-
nifica a capacidade psicoló-

gica para sentir o que sen-
tiria uma outra pessoa caso 
estivesse na mesma situação 
vivenciada por ela. Consiste 
em tentar compreender sen-
timentos e emoções, procu-
rando experimentar de for-
ma objetiva e racional o que 
sente outro indivíduo.

Ninguém nasce odian-
do algo ou alguém. Assim 
como aprendemos a falar, 
aprendemos sobre as emo-
ções e escolhemos aquelas 
que desejamos nutrir. Amar 
ou odiar é uma escolha, pre-

fira aquela que faça o bem 
para o coletivo.

O sentido da vida é cuidar 
e zelar pela minha, pela sua e 
pela vida do outro. Isso tam-
bém se chama humanidade.

É preciso ter respeito quan-
to às diversidades, sejam elas 
de cor, raça, religião, opinião. 
Qualquer coisa. Porque toda 
vida importa. Cada indivíduo 
faz parte de um todo. Tudo 
está interligado.

A Pátria amada não pode 
esquecer de amar. Mais 
amor, por favor!

EDITORIAL
Mais amor, por favor
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Tomaz de Aquino Pires*

Os imigrantes italianos Vincenzo Gran-
chelli, Luzia Di Tullio mais cinco filhos 
chegaram ao Brasil, em setembro de 1901: 
Maria Luísa, Fiorindo, Maria Linda, Pedro 
e Salvatore. Vieram da Região de Abruzzo, 
Província de Teramo, Comunes de Pescara 
e Civitella Casanova. Traziam apenas uma 
muda de roupa e uma oração em sua mala. 
Chegaram com muita esperança de vitória 
pelo trabalho e fé na intercessão de Nossa 
Senhora de Pompeia que os levaria a Je-
sus, ao Divino Salvador. Vieram para tra-
balhar na lavoura do café nas terras do Cel. 
Amâncio Bueno. Levantavam-se muito 
antes do sol. Em muitas ocasiões a família 
unida carpia até sob o luar. A enxada, o sol 
e a lua fortaleciam seus corpos, enquanto 
a oração alimentava seu espírito. A Fé era 
o combustível destas máquinas humanas 
que aspiravam à vitória. O planejamento, 
a economia, a severa contenção de gastos, 
renúncias, alicerçariam o seu amanhã. A 
Vergine Immacolata, Regina di Santissi-
mo Rosario, assistia-os nas horas alegres 
e tristes de apreensão e de pobreza. Certa 
feita o filho Pedro adoecera, gravemente. 
O desespero do Patriarca intensificava-se 
à medida que a febre consumia as forças 

do filho. Vincenzo chorou por não estar 
próximo do Santuário de Pompeia. Lá iria 
ter com a “Vergine. Então, suplicou de jo-
elhos. Prometeu que tendo o filho curado, 
retornaria a Pompeia, traria uma imagem 
da Madonna e construir-lhe-ia uma Ca-
pela. O filho milagrosamente recuperou-
-se. Foram trabalhar nas terras do Barão 
de Ataliba Nogueira, em local conhecido 
como Arraial do Sapo, no Tanquinho Ve-
lho. Com o passar dos anos e o gastar de 
muitas enxadas o Patriarca adquiriu as pri-
meiras terras e colocou nelas o nome de 
Fazenda Pompeia. Na Vila de Jaguary, na 
Rua Alfredo Engler, Nº 233 e 243, com-
prou um quintalão, com várias casas no 
entorno. Chamaram-no, mais tarde de Vila 
Vincenzo Granchelli. Já com economias 
poupadas, retornou à Itália. Trouxe a ima-
gem da Madonna de Pompei com o Rosá-
rio nas mãos, tendo a seu lado São Domin-
gos e Santa Catarina de Sena. Construiu 
uma Capela na Fazenda Pompeia e entro-
nizou a mesma em seu Altar-Mor. Pagou 
assim aquela promessa que fizera. Inaugu-
rou-a no raiar dos anos 30. Os filhos casa-
vam, nasciam os netos. Juntos coabitavam, 
trabalhavam e oravam. Compraram mais 

terras: Fazenda Pinhalzinho. Os filhos, na 
obediência plena aos pais, perseguiam os 
valores assimilados do berço. Da pecuária 
passaram à citricultura. Compraram inclu-
sive as terras onde haviam sido colonos ou 
meeiros no Arraial do Sapo: Fazenda Nova 
Pompeia. Assim a família progrediu ma-
terial e espiritualmente. E num sistema de 
vida patriarcal, viviam unidos, Trabalhando 
arduamente, juntos, dividindo, mais tarde, 
seus lucros, entre si, perseverando no temor 
do Senhor, que é o princípio da Sabedoria. 
Oxalá as gerações de nossos filhos e netos 
possam conhecer e analisar estas trilhas 
abertas por nossos ancestrais e concluir que 
o planejamento, o trabalho, a contenção de 
gastos, a Fé, virtudes de nossos avós, são 
o segredo da prosperidade. “Per aspera ad 
Castra” (Pelos caminhos tortuosos, chega-
mos à Vitória”). Homenagem aos nossos 
ancestrais. Esta Capela e a imagem da Vir-
gem do SS.Rosário de Pompeia é o símbolo 
da Família Granchelli e da imigração italia-
na. É um PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE 
JAGUARIÚNA.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

A Capela da Fazenda Pompeia

João Rodrigues*

Continuamos na Quarentena da Pande-
mia do Coronavírus COVID-19 e algumas 
datas festivas estiveram dentro deste perío-
do como Páscoa, Dia das Mães e a próxima 
é 12 de junho, Dia no Brasil que celebra-
mos o Amor, o DIA DOS NAMORADOS. 
Certamente dessa vez, será bem diferente 
devido a esse momento, que estamos vi-
venciando no mundo e para aumentar o 
problema, temos discursos de ódio e de 
polarização entre as pessoas, sobre o Ficar 
em Casa ou não, uso da Cloroquina ou Não, 
defender o Presidente ou não, defender o 
Governador ou não e assim vai, gerando 
um clima pesado e nada romântico e por 
isso o título dessa semana é para levar as 
pessoas para o foco, do que realmente dá 
resultado e constrói o AMOR, seja ele na 
relação amorosa propriamente dita, ou nas 
relações pessoais e comerciais entre as pes-
soas. Poderia alguém, talvez argumentar: 
AMOR numa relação comercial? Não seria 
muito “piegas”? 

O verdadeiro Líder sabe, que é através 
desse sentimento ganha-se o respeito de 
seus liderados e se fortalece uma relação 
de bons negócios. Sobre isso, vamos tecer 
alguns pontos de vistas interessantes, cujos 
os quais lhe farão refletir.

Um líder é um Educador, por meio de 
bons exemplos (palavras + atitudes) con-
segue realizar coisas extraordinárias na 

organização. Veja alguns itens para ser um 
Líder Exemplar:

1- Liderar pelo Exemplo.
2- Inspirar uma visão compartilhada.
3- Questionar o processo.
4- Capacitar os outros a agirem.
5- Entusiasmar os corações.
Vou focar no 5º item, onde o líder dedi-

ca- se com emoção, reconhecer as contri-
buições de cada pessoa para o desempenho 
da equipe. 

Na visão comum, através de um agra-
decimento, um sorriso e um elogio públi-
co, o verdadeiro líder, dá o exemplo per-
mitindo, que os demais saibam o quanto 
o seu time significa para a organização, 
fazendo as pessoas de sua equipe, senti-
rem-se como heróis.

O líder educador é regado pelo amor, 
ou seja, amor com as pessoas que execu-
tam o trabalho, com o que ocorre com or-
ganizações parceiros e com seus clientes. 
Ao longo do tempo, o amor é a mais dura-
doura forma de sustentar uma liderança. É 
difícil imaginar um líder madrugando todos 
os dias e trabalhando horas a fio, para con-
seguir realizar coisas extraordinárias, sem 
colocar o coração nisso.

A síntese de liderança, que é a arte de 
mobilizar pessoas para se esforçarem em 
prol de um objetivo comum, só pode ser 
conquistada quando o líder cultiva amor, 

produz energia, inspira audácia e apresen-
ta provas coerentes entre suas palavras e 
ações.

Importante destacar, que através do 
Amor é possível construir pontes, já com o 
ódio, o inverso, o mesmo as destroem. Por 
isto, sempre analise se você está querendo 
construir ou destruir as coisas, no dia a dia 
de sua vida. Comece a notar, seja na ques-
tão profissional ou pessoal os prós e contras 
de atitudes e palavras, que está utilizando, 
pois elas farão a diferença entre o sucesso 
e o fracasso.

Como estamos na semana do Dia dos 
Namorados quero ressaltar, que esse ano, 
além dos casais de jovens apaixonados  que 
almejam uma relação duradoura, devem ser 
contempladas também a relação já conso-
lidada, cuja qual está sendo tão preciosa 
neste momento em que o Ficar em Casa, 
é fundamental para Salvar Vidas, por isso 
não deixe de presentear a pessoa, que você 
tanto AMA e quer BEM.

Liderança é relacionamento, por isto 
envolva-se pessoalmente, Liderança não é 
um tema cabeça, Liderança é um assunto 
do coração.

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

Empreendedor do Bem

Líder - Só o amor constrói

*Reinaldo A. Moura

No dia 6 de junho comemora-se o DIA DA LO-
GISTICA e em plena pandemia do Covid-19, nada 
temos a comparar com a data do desembarque dos 
aliados no final da segunda guerra mundial.

Com um total desequilíbrio entre oferta e deman-
da de todos os insumos nas cadeias de suprimentos, 
em especial com uma paradeira da maioria dos veí-
culos de transporte, o abastecimento ao consumidor 
final na denominada “last mile”, não ficou sem aten-
dimento e passou a puxar todos os elos da cadeia.

Impedidos de circulação no comercio, exceto para 
adquirir itens essenciais, os consumidores passaram a 
fazer uso cada vez mais dos serviços de entrega porta-
-a-porta ou delivery, e o meio digital foi fundamental 
para isto. Imagine-se há duas décadas os mesmos ser-
viços sendo atendidos pelos serviços de tele -entre-
gas! Ou retiradas no ponto de venda? Seria um caos.

Não há o que comemorar, pois muitos destes pon-
tos de venda, fecharam as portas e talvez nem voltem 
a reabrir, mas a logística de entregas ao consumidor 
final ajudou muito a transformar em plataformas de 
“e-commerce” de todos os produtos , apoiando o iso-
lamento da população, principalmente nos serviços 
de saúde, que sem o apoio da logística o apagão seria 
muito maior.

A grande eliminação dos papeis em romaneios e 
notas fiscais de entrega com a intensa pratica da di-
gitalização contribuiu para evitar o contagio do vírus 
nas cadeias de abastecimento num regime 24x7.

A logística contribuiu desde o primeiro instante 
no transporte de insumos para os hospitais, abaste-
cendo desde as nações exportadoras aos centros de 
distribuição nacionais em verdadeiras operações de 
guerrilha, os navios deram preferência a cabotagem 
para garantir o abastecimento na costa brasileira , 
sem prejuízo as exportações da safras agrícolas que 
mantem recordes de produção, aeronaves paradas em 
solo, cederam espaço nos assentos para o transporte 
de produtos sensíveis num abastecimento rápido as 
cadeias hospitalares.

Dentro das fabricas e armazéns tudo começa a se 
transformar para o Novo Normal, e a logística esta ai 
contribuindo, desde a higienização de caixas e embala-
gens com filme plásticos, manuseios entre operadores 
distantes pelo menos 1,5m, paletização para transfe-
rência mecânica de cargas, enfim evitando-se o contato 
humano com o produto e os riscos de contagio e conse-
quentemente propagação da contaminação.

Apesar da queda no ritmo da economia, os gal-
pões logísticos que estavam com elevada taxa de va-
cância, ganharam novos inquilinos ou expandiram-se 
com os atuais, motivados pela descompressão e flui-
dez na separação e entrega dos pedidos.

Os ambientes estão sendo arejados e confinados 
em muitos casos para que as pessoas e empilhadeiras 
evitem cruzar os mesmos espaços. As rodas de empi-
lhadeiras passam por superfícies molhadas para de hi-
gienização e não transpor resíduos de um local a outro.

Todo cuidado é pouco. Recorde-se há semanas 
que uma segunda onda do Covid-19 na Coreia do 
Sul, teve origem num centro de distribuição. Assim 
as devoluções (e qualquer atividade da logística re-
versa), e até mesmo trocas ou experimentação de 
roupas em magazines, sofrerão um novo protocolo 
de descontaminação com a reabertura do comercio 
rumo ao Novo Normal.

Haverá mais estoque “just in case” do que “just 
in time (excesso de inventários) nas cadeias de su-
primento num retrocesso ao modelo da globalização 
com fontes únicas praticados nas ultimas 4 décadas.

Como se vê a logística não é tudo, mas tudo de-
pende da logística!

A logística surpreendeu o 
apagão da saúde
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Mesmo no grupo de serviços essenciais, 
empresa jaguariunenese congela 
investimentos e contratações
A Jaguar Plásticos é especializada na produção de artigos plásticos e possui uma extensa linha de 
produtos nos segmentos de utilidades domésticas e embalagens industriais

A Jaguar Plásticos é 
uma empresa e está clas-
sificada como serviço es-
sencial, portanto, não pre-
cisou parar suas atividades 
enquanto os setores não 
essenciais pararam. Ainda 
assim, algumas linhas de 
produção da fábrica estão 
sendo afetados, como por 
exemplo, a produção de 
produtos de utilidade do-
méstica. 

Nos seis meses antes da 
pandemia, a empresa traba-
lhava em um ritmo acelera-
do de produção e vendas. 
“Tanto que contratamos 50 
novos colaboradores neste 
período”, afirma o CEO e 
proprietário, Vaner Vitor 
Versori.

Mas, a partir da metade 
do mês de março, muitos 
setores que a empresa aten-
dia diminuíram e/ou cance-
laram os pedidos de produ-
tos. A queda maior foi no 

seguimento de utensílios 
domésticos, na ordem de 
70%.

“O mercado de embala-
gens que atuamos é muito 
amplo, sendo que alguns 
caíram bastante como: tin-
tas, alimentos para restau-
rantes, lojas de shoppings, 
caixas para flores”, explica 
Vaner. Outros setores aque-
ceram ou mantiveram 
iguais, como higiene e 
limpeza, farmacêutica, ali-
mentos de consumo resi-
dencial e agronegócios.

“Frente a esta queda, 
que no geral foi em torno de 
40% do nosso faturamento, 
antecipamos férias para a 
maioria dos colaboradores, 
bem como entramos no 
Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego 
e da Renda, visando uma 
redução de produção igual 
a queda do faturamento”, 
conta. Não foi realizada ne-

nhuma redução de colabo-
radores por eliminação da 
função, somente a empresa 
não está com a rotatividade 
normal de oportunidades, 
que gira em torno de 10 a 
20 vagas mensais.

Uma situação muito 
preocupante para o empre-
sário é a inadimplência de 
clientes que fizeram com-
pras a prazo antes da pan-
demia. “Temos muitas ne-
gociações para postergação 
de prazos nos pagamentos 
e outros que nem sabem se 
terão condições de honrar 
os compromissos assumi-
dos”.

No momento, a empre-
sa congelou por 90 dias os 
investimentos que estavam 
programados neste período 
e estão atentos as oportuni-
dades de negócios que po-
dem acontecer com a aber-
tura parcial do comércio em 
algumas regiões do País. A empresa tem atuação nacional e exporta para mais de 20 países

DIVULGAÇÃO 

Reflexos da PANDEMIA
3por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

A Isalog Carrinhos, de 
Campinas, está há oito anos 
no mercado. É fabricante de 
carrinhos industriais e hote-
laria, distribuidor de rodas e 
rodízios, equipamentos de 
limpeza, lixeiras plásticas, 
lixeiras de aço inox, caixas 
plásticas e outros que são 
fornecidos para indústrias, 
hotéis, motéis, pousadas, 
condomínios, prefeituras, 
transportadoras em geral, 
supermercados, distribuido-
ras de gás e bebidas e etc.

O proprietário, Luis 
Alexandre Sant´Ana pos-
sui 35 anos de experiência 
no mercado. Ele conta que 
com a quarentena, as ven-
das caíram 40% e a ina-
dimplência que não tinha, 
começou a ter. “Hoje já es-
tabilizou, pois só estamos 
aceitando vendas avista ou 
nos cartões de crédito ou 
débito”, explica.

“No início ficamos 
fechados por dois dias. 
Viemos na empresa para 
verificar pagamentos e 
despachar algumas enco-
mendas, porém o telefone 
não parava de tocar e havia 
clientes batendo na porta 
da nossa loja”, conta. Com 
isso, a empresa começou 
a trabalhar com portas fe-
chadas e horário reduzido, 
mas após um período, abriu 
meia porta.

O acesso de clientes co-
meçou a ser controlado e o 
uso de máscaras, álcool em 
gel e líquido tornaram-se 
indispensáveis, bem como 
outras proteções. “Esta-
mos atendendo também via 
WhatsApp, e-mail e reser-
vamos uma área em nosso 
estacionamento para drive-
-thru”, conta Luis.

A empresa vem conse-
guindo manter o quadro de 

colaboradores e o estoque 
está sendo mantido, pois, 
de acordo com Luis, os for-
necedores só diminuíram a 
carga horária na produção, 
mas estão conseguindo for-
necer em tempo hábil. Os 
investimentos e melhorias 
foram congelados. 

Antes da quarentena e, 
consequentemente, da pan-
demia, a empresa trabalha-
va com campanhas nas re-
des sociais e este momento 
serviu para ivestir nas ações 
e impulsionar as campa-
nhas. Com isso, Luis relata 
que houve um aumento nas 
solicitações de orçamento e 
fechamento de pedidos via 
WhatsApp. “Como dizem 
que as crises são oportu-
nidades de crescimento, 
estamos adquirindo novas 
experiências e inovando 
para sair desta mais fortes”, 
finaliza.

Empresa de equipamentos 
para logística tem queda de 
40% nas vendas

A empresa teve aumento nos preços na linha de importados, em torno de 15%

DIVULGAÇÃO 
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Drive-Trhu do McDonald’s tem crescimento 
de 40% desde o início da quarentena
O sistema drive-trhu adotado recentemente por muitas empresas é realidade no McDonald’s do Brasil desde 1984

O Drive-Trhu, sistema 
adotado por muitas em-
presas no momento de 
pandemia do novo coro-
navírus, é uma realidade 
no McDonald’s do Brasil 
desde 1984. Quanto ao 
serviço, na América La-
tina, esse segmento al-
cançou um crescimento 
de até 40% desde que foi 
imposta a quarentena. 

Visando comunicar 
os novos cuidados de 
prevenção ao Covid-19, 
a maior cadeia mundial 
de restaurantes lançou a 
campanha McProtegidos. 
A campanha foi criada 
para comunicar os novos 
cuidados que a empresa, 
os colaboradores, clien-
tes e parceiros precisam 
adotar para uma opera-
ção cada vez mais segura 
para as pessoas.

“Os protocolos de se-
gurança desse serviço 
foram reforçados para 
garantir a segurança de 
funcionários e clientes: 
instalamos dispensers de 
álcool em gel na parte 
externa da cabine e bar-
reiras acrílicas para pro-

teção, todos os funcioná-
rios passaram a utilizar 
máscara e reforçamos 
ainda mais os cuidados 
com a higienização do 
local. Também incentiva-
mos formas de pagamen-
to sem contato, em par-
ceria com o Sem Parar”, 
explica a Corporação.

De acordo com ela, a 
empresa como um todo 
está comprometida em 
preservar os empregos de 
seus colaboradores. Até o 
momento, na franquia de 
Jaguariúna, não foi reali-
zado nenhum movimento 
de redução de quadros 
em função da crise.

Além disso, em par-
ceria com seus fornece-
dores, o McDonald’s ali-
nhou seus processos de 
produção de acordo com 
a demanda atual para 
evitar perda de qualquer 
ingrediente dos restau-
rantes.  “Lembramos que 
seguimos atendendo via 
delivery, drive-thru e pe-
didos para viagem, onde 
é possível. Além disso, 
fizemos um movimento 
pelo Brasil para transfor-

Reflexos da PANDEMIA
4por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br
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O proprietário da 
Serralheria Santa Rita, 
Deusdedith Fernandes 
Lima, conta que muitas 
alterações foram adota-
das na rotina de trabalho 
e conduta da empresa. 
Elas consistem em aten-
der as normas de funcio-
namento, desde higiene 

até o atendimento ao 
cliente.

O  faturamento da em-
presa caiu 30% e a di-
minuição afeta a renda 
familiar de Deusdedith. 
“Foi necessário fazer cor-
tes de gastos”, conta.

As alternativas do em-
presário neste momen-

to foram aceitar pedidos 
menores e buscar mais 
clientes. Ainda não foi 
preciso fazer o corte de 
colaboradores.

“Acredito que ainda 
enfrentaremos muitas di-
ficuldades. Será necessá-
rio economizar mais ainda 
nos próximos meses”, diz.

Com a quarentena, rotina de 
trabalho sofre alterações em 
todos os segmentos

Empresa jaguariunense

DIVULGAÇÃO

A maior rede de restaurantes fast food deve doar 100 mil refeições para profissionais de saúde, caminhoneiros e entidades que trabalham no combate a fome

mar as nossas cozinhas 
em cozinhas do bem”. 
Em Jaguariúna, o res-
taurante trabalha apenas 
com drive-thru.

“Como parte de uma 
rede global, temos acom-
panhado as inovações e 
protocolos desenvolvi-

dos por mercados que 
tiveram um agravamen-
to da pandemia antes do 
Brasil. As boas práticas 
destes mercados contri-
buíram para as decisões 
da empresa, assim como 
as ações de retomada 
também serão levadas 

em conta”, afirma a Cor-
poração.      

Presente em 119 países 
através de 37 mil pontos 
de venda, a empresa ain-
da deve doar 100 mil re-
feições para profissionais 
de saúde, caminhoneiros 
e entidades que traba-

lham no combate a fome, 
como parte da campanha 
McObrigado. Até o mo-
mento, já foram doados 
mais de 43 toneladas de 
alimentos in natura para 
organizações que forne-
cem refeições para popu-
lação carente.
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Jaguariúna reabre comércio, 
imobiliárias, concessionárias e escritórios
Segundo o decreto de flexibilização, todas as novas medidas podem ser reavaliadas a 
qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município

A Prefeitura de Jagua-
riúna publicou novo de-
creto municipal alterando 
as regras da quarentena do 
coronavírus no municí-
pio. As medidas adequam 
a situação local às novas 
determinações do Gover-
no do Estado, que visam 
a reabertura gradual das 
atividades.

O Decreto Municipal 
4.181, de 29 de maio, libe-
ra a retomada das ativida-
des presenciais de comér-
cios em geral, incluídas 
as galerias comerciais, 
escritórios, concessioná-
rias e atividades imobili-
árias, de forma gradual e 
responsável, desde segun-
da-feira, dia 1º. A flexibi-
lização, porém, está con-
dicionada a uma série de 
regras estabelecidas pelas 
vigilâncias sanitária e epi-
demiológica, sob supervi-
são da Secretaria Munici-
pal de Saúde, conforme 
determinação do governo 
estadual.

Entre as principais re-
gras estão: o preenchi-
mento diário do ques-
tionário epidemiológico 
pelos funcionários e che-
fias imediatas, o envio 
eletrônico do plano opera-
cional, devidamente pre-

enchido, à Secretaria de 
Saúde e o cumprimento 
obrigatório das medidas 
sanitárias estabelecidas 
no decreto. 

O Plano Operacional 
deve conter as medidas 
de prevenção ao contá-
gio do coronavírus e deve 
ser enviado eletronica-
mente pelo e-mail fisca-
liza.covid@jaguariuna.
sp.gov.br, habilitando a 
empresa a implantar as 
medidas sanitárias pre-
vistas no plano e iniciar 
o funcionamento de ma-
neira segura e conscien-
te, enquanto o plano é 
analisado e homologado, 
expressa ou tacitamente, 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde.

Lotação e horário de 
funcionamento

Os estabelecimentos 
também devem observar o 
teto de ocupação do local 
de acordo com as normas 
de distanciamento permi-
tido, bem como no inte-
rior de cada estabeleci-
mento, afixando cartazes 
na entrada do comércio, 
assim como em locais es-
tratégicos, com o objetivo 
de evitar aglomerações.

Devem ser observa-

IVAIR OLIVEIRA

Retorno da atividade econômica

Pedreira tem um dos menores índices 
de contaminação do Covid-19 da Região 
Metropolitana de Campinas

DIVULGAÇÃO

Uma nota técnica do 
Observatório PUC-Cam-
pinas revela que a cidade 
de Pedreira tem um dos 
menores índices de inci-
dência de casos de coro-
navírus na Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), em termos rela-
tivos. Com a ascendên-
cia registrada, Campinas 
apresenta a pior média 
da região em casos abso-

lutos para cada 100 mil 
habitantes, junto aos mu-
nicípios de Morungaba e 
Paulínia. 

As taxas de casos con-
firmados e óbitos por 100 
mil pessoas, anteriormen-
te entre as mais baixas do 
País, indicam comporta-
mento crescente de con-
tágio em toda a região: 
a média de casos nos 20 
municípios que integram 

a RMC, antes de 42,6 
para cada 100 mil habi-
tantes, subiu para 57,94 
num período de sete dias. 
No Estado de São Paulo e 
no Brasil, as médias são 
de 66 e 110,7 casos, res-
pectivamente. 

O aumento exponen-
cial dos casos na região, 
que causa preocupação 
nas autoridades de saúde 
municipais e do Estado, 

reforça a necessidade de 
medidas de contenção. A 
efetividade da contenção 
dos casos e mortes vai de-
pender, necessariamente, 
da capacidade de estru-
tura da saúde regional, 
da conscientização da 
população e da eficiência 
das medidas de isolamen-
to social, como aponta a 
maioria dos especialistas 
no Brasil e no mundo. 

O horário de funcionamento é de até seis horas por dia no período de 1º a 14 de junho

dos os seguintes critérios 
para definição do limite 
de ocupação: 1) a presen-
ça de uma pessoa a cada 4 
metros quadrados do esta-
belecimento, consideran-
do o número de clientes; 
2) o acesso de apenas um 
representante por família.

Já o horário de funcio-
namento é de até seis ho-
ras por dia no período de 
1º a 14 de junho, sendo 
das 10h às 16h, confor-
me as características do 
estabelecimento, crité-
rios de risco ocupacional 
e grau de adesão às exi-

gências contidas no Pla-
no Operacional.

Bares e restaurante
Enquanto os bares, lan-

chonetes, padarias e res-
taurantes, “inclusive os 
localizados no interior de 
hipermercados, supermer-
cados, mercados e postos 
de combustíveis e deriva-
dos”, continuam a atender 
o público mediante servi-
ços de entrega rápida no 
local, drive thru e delivery, 
observadas as recomenda-
ções das autoridades sani-
tárias. O consumo no lo-

cal dos estabelecimentos 
continua proibido.

Outras regras
Os estabelecimento 

também estão obrigados 
a fornecer equipamentos 
de proteção individual 
(EPIs) adequados para a 
atividade exercida e em 
quantidade suficiente para 
cada trabalhador. Tam-
bém devem: reorganizar 
as posições das mesas ou 
estações de trabalho para 
atender a distância míni-
ma entre pessoas, mar-
cando a posição de cada 

trabalhador no chão no 
caso de trabalhos em pé, e 
adotar sistemas de escalas, 
de revezamento de turnos 
e de alterações de jornadas 
de trabalho, para reduzir 
fluxos, contatos e aglome-
rações de trabalhadores.

As imobiliárias e con-
cessionárias de veículos 
também têm regras especí-
ficas a serem observadas, 
sobretudo quanto aos cui-
dados no contato presencial 
com clientes e no controle 
do fluxo de pessoas no in-
terior dos estabelecimentos.

Fiscalização e denúncias
A fiscalização dos esta-

belecimentos é feita pelas 
equipes de fiscalização e 
de segurança pública do 
município. As infrações às 
regras previstas no decre-
to municipal implicarão 
na abertura de processos 
administrativo-sanitários 
contra os estabelecimen-
tos infratores.

A população também 
pode contribuir com de-
núncias de possíveis irre-
gularidades (aglomerações, 
eventos não permitidos, 
funcionamento inseguro de 
comércios, etc.), através do 
e-mail fiscaliza.covid@ja-
guariuna.sp.gov.br.

Confira o mapa e os números

Prefeitura de Artur 
Nogueira doa máscaras 
para a Polícia Militar

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio das 
Secretarias de Saúde e 
Assistência de Desen-
volvimento Social do 
município, doou 200 
máscaras para o 3° Ba-
talhão da Polícia Mili-
tar. A entrega aconteceu 
na última semana do 
mês de maio.

O cabo da Polícia 
Militar, Amauri Batis-
tela, agradece em nome 
da corporação o ato do 
Poder Executivo. “Nes-
se momento difícil con-
tar com essa contribui-
ção é muito importante. 
Venho, em nome do ca-
pitão Aguinaldo, agra-
decer a prefeitura e ao 

prefeito Ivan por essa 
iniciativa”, comenta.

O prefeito Ivan Vi-
censotti afirma que a 
doação é uma forma de 
gratidão ao trabalho re-
alizado pela corporação 
no município. “É com 
muito orgulho que faze-
mos essa doação, é um 
pequeno gesto, assim 
como eles trabalham 
para cuidar da nossa 
segurança, nós também 
pensamos na saúde de-
les”, exclama Ivan.

As máscaras aten-
dem a 3ª Companhia 
da Polícia Militar, res-
ponsáveis por Artur No-
gueira, Cosmópolis em 
Engenheiro Coelho.

A doação contempla o 3º Batalhão da Polícia Militar

DIVULGAÇÃO
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Secretaria de Saúde de Pedreira 
recebe duas novas ambulâncias
As ambulâncias foram 
adquiridas por meio de emenda 
parlamentar junto ao deputado 
Luiz Lauro Filho, que faleceu no 
dia 18 de maio

Foram entregues ambulâncias devidamente equipadas 

O prefeito de Pedreira, 
Hamilton Bernardes Junior 
e a secretária municipal 
de Saúde, Ana Lúcia Nieri 
Goulart, receberam nesta 
semana duas novas am-
bulâncias, adquiridas por 
meio de emenda parlamen-
tar. As ambulâncias da mo-
delo Furgão Master 2.3 re-
forçam a frota municipal.

Ambas estão devida-
mente equipadas com 
conjunto de sinalização 
acústico visual; piso em 
material lavável, imper-
meável e antiderrapante; 
maca retrátil; mobiliário 
para acondicionamento 
de objetos e cilindro de 
oxigênio. “Tenho certe-
za que o trabalho desen-
volvido pela Central de 
Ambulâncias irá melho-

rar ainda mais com esses 
dois novos veículos, prin-
cipalmente no socorro e 
atendimento de urgên-
cias”, afirma o prefeito 
Hamilton.

As duas novas ambu-
lâncias foram adquiridas 
por meio do trabalho de-
senvolvido pelo vereador 
Alessandro Luis de Go-
doy (Mole) e do prefeito 
Hamilton junto ao depu-
tado Luiz Lauro Filho, 
que faleceu no dia 18 de 
maio, após sofrer infar-
to. “O prefeito Hamil-
ton, através do Decreto 
Nº 2.887, declarou “Luto 
Oficial” por três dias no 
município de Pedreira em 
homenagem ao deputa-
do Luiz Lauro Filho, que 
com seu trabalho, exem-

mos um programa que se 
chama Mãos que Ajudam, 
acontece no mundo todo. 
A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos 
Dias tem alas e unidades 
no mundo todo, distribu-
ímos máscaras por todo o 
Brasil e é muito gratifican-

te poder ajudar a cidade de 
Atur Nogueira”, diz.

As máscaras devem ser 
distribuídas pela Prefei-
tura em diversos lugares 
como feiras, Unidades bá-
sicas de Saúde e em ações 
desenvolvidas pelo Poder 
Executivo.

Prefeitura de Artur Nogueira 
recebe doação de mil máscaras

DIVULGAÇÃO

Foram doadas mil máscaras

IVAIR OLIVEIRA

plo e dedicação, contri-
buiu para o bem-estar da 
população”, lembra o ve-
reador Mole.

Segundo a secretária 
Ana Lúcia, as novas am-
bulâncias propiciam um 
avanço considerável na 
área da saúde, disponibi-
lizando mais serviços e 

melhorando significati-
vamente a segurança na 
transferência dos pacien-
tes bem como o tempo-
-resposta de mobiliza-
ção para a realização de 
atendimento, priorizando 
a chamada do munícipe. 
“Não podemos nos esque-
cer que a cidade tem pres-

tado um trabalho de extre-
ma relevância”, salienta.

Cada ambulância cus-
tou ao Ministério da Saú-
de R$130.400,00 totali-
zando o investimento de 
R$260.800,00. “Estamos 
sempre preocupados com 
o bem-estar e a qualida-
de de vida de nossos mo-

radores. O repasse des-
tes novos veículos dá a 
Central de Ambulâncias 
maior agilidade e segu-
rança no atendimento. 
Com esta renovação de 
frota ganham o municí-
pio e os moradores”, con-
cluiu o prefeito da cidade 
de Pedreira.

Quando posso 
me aposentar

Quando posso me apo-
sentar? Essa é a primeira 
pergunta que nos vem à 
mente quando estamos 
prestes a aposentar. Quer 
seja conosco ou com al-
guém próximo, sempre 
surgem dúvidas a respei-
to e essa pergunta sempre 
vem primeiro. A resposta 
sempre é variável, pois 
depende de condições 
do pretendente. Uns são 
empregados, outros con-
tribuintes individuais, 
outros facultativos, temos 
ainda MEIs, professo-
res, ruralistas, e mais, as 
condições especiais de 
trabalho de cada pessoa, 
interfere diretamente nes-
sa resposta. Embora não 
se consiga uma resposta 
única, é possível abordar 
cada categoria e suas pe-
culiaridades. Iniciemos 
pela regra básica. A nor-
ma que trazia as condi-
ções para aposentadoria 
foi radicalmente mudada 
e com a Emenda Cons-
titucional 103/19 nasce 
uma nova gama de dis-
posições que norteiam os 
benefícios da Previdên-
cia Social. Qual então, é 
a nova regra padrão para 

aposentadoria? A altera-
ção constitucional edita-
da em 12 de novembro de 
2019, define o primeiro 
critério para conquista da 
aposentadoria comum. O 
art.201 da Constituição 
Federal define que o ho-
mem se aposentará aos 65 
anos de idade e a mulher 
aos 62 anos de idade. O 
mínimo de tempo de con-
tribuição para o homem 
é de 20 anos e o tempo 
mínimo da mulher é de 
15 anos. Vemos aqui que 
o tempo mínimo de tem-
po de contribuição para a 
aposentadoria da mulher 
se manteve em 15 anos, 
mas para o homem o tem-
po aumentou de 15 para 
20 anos. Nesse contexto, 
quem alcançar essas duas 
condições já pode entrar 
com pedido de aposenta-
doria perante o INSS. Na 
regra anterior, bastava o 
tempo de contribuição, 
para o homem 35 anos 
e para a mulher 30 anos, 
para que pudessem plei-
tear seu pedido de apo-
sentadoria. Como ficam 
então aqueles que antes 
da Reforma da Previdên-
cia já detinham as condi-

ções para aposentadoria? 
Não há prejuízo para es-
ses. Aqueles que até 12 
de novembro de 2019, 
possuíam os requisitos 
necessários a aposenta-
doria, não perderam sua 
condição, podem ainda 
pedir sua aposentadoria 
e desfrutar de seu direito. 
Foi preservado o “Direi-
to Adquirido”, condição 
essa que, ao se adquirir, 
não se perde mais. A apo-
sentadoria é um direito 
que alcança a todos, po-
bres e ricos, empregados 
e empregadores, homens 
e mulheres, não faz dis-
tinção, mas se adequa às 
fragilidades da função, 
assim é o tempo de con-
tribuição reduzido para 
professores, empregados 
rurais, ou mesmo empre-
gados que possuem con-
dição especial de trabalho 
por trabalharem em situ-
ações insalubres, como 
por exemplo os mineiros. 
Nessa coluna, além de 
analisarmos as novidades 
do mundo previdenciário, 
abordaremos detalhes so-
bre aposentadorias, seus 
valores e demais benefí-
cios previdenciários. 

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do 

Jaguarprev
OAB/SP 256.159

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria Assistência e 
Desenvolvimento Social, 
recebeu nesta semana a 
doação de mil máscaras. A 
contribuição foi feita pela 
Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias 
da cidade.

A secretária da pasta, 
Viviane Vicentin Miollo, 
agradece a ajuda da ins-
tituição religiosa. “Toda 
ajuda é muito bem vinda, 
estamos passando por um 
momento difícil e estamos 
abertos para essas doações, 
em nome do prefeito Ivan 
Vicensotti eu agradeço essa 
doação de hoje”, exclama.

Presidente do ramo, Ro-
mildo Junior, afirma que a 
doação é algo gratificante e 
explicou que tal ação acon-
tece em todo o País. “Te-

Cuidados com a saúde

NOVA PREVIDÊNCIA
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Campanha nacional

Ministério da Saúde prorroga a 
Campanha de Vacinação contra a Gripe 
A prorrogação do prazo para vacinação é mais uma oportunidade para que as pessoas dos grupos 
prioritários possam receber a vacina nas Unidades Básicas de Saúde

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até esta terça-feira, 02, foram vacinadas 10.688 pessoas em Jaguariúna

A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Gripe foi prorrogada 
pelo Ministério da Saúde 
e a imunização continua 
até 30 de junho. A inicia-
tiva é com o objetivo de 
atingir a meta ao menos 
de 90% dos grupos prio-
ritários.

A terceira etapa da va-
cinação começou no dia 
11 de maio em todas as 
salas de vacina nas se-
guintes Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s) de Ja-
guariúna: Nova Jaguariú-
na, Fontanella, Florianó-
polis, Roseira de Cima, 
Roseira de Baixo, Cruzei-
ro, Miguel Martini, Doze 
de Setembro e Zambon, 
no horário de funciona-
mento das unidades.

O público prioritário 
da campanha são idosos, 
profissionais da saúde, 
profissionais das forças 
de segurança e salvamen-
to, pessoas com doença 
crônica, caminhoneiros, 
motoristas e cobradores 
de transporte coletivo, 
crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, pes-

DIVULGAÇÃO

soas com deficiência, 
gestantes, puérperas até 
45 dias do parto, adultos 
de 55 a 59 anos e profes-
sores das escolas públi-
cas e privadas.

A vacina da gripe não 
previne contra o corona-
vírus, mas ajuda a imuni-
zar a população contra o 
vírus influenza e, assim, 
contribui para diminuir a 
demanda na rede pública 
de saúde.

Em Santo Antônio de 
Posse

O último balanço da 
Vigilância Epidemioló-
gica de Santo Antônio de 
Posse mostra que, no qua-
dro geral, 87% do públi-
co-alvo já foi imunizado. 
O Ministério da Saúde 
tem como meta vacinar, 
pelo menos, 90% de cada 
grupo prioritário.

No município, dois gru-
pos estão abaixo do espe-

rado: crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos e ges-
tantes. Apenas 32% das 
crianças com até 6 anos e 
27% das gestantes estão 
imunizadas. 

As doses da vacinação 
serão aplicadas nas uni-
dades de PSF de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 
15h30. E na Vigilância 
Epidemiológica, de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

Prefeitos e secretários 
da Saúde debatem 
sobre melhora 
da estrutura e 
financiamento dos leitos 
de UTI para a região

O prefeito de Am-
paro, Luiz Oscar Vitale 
Jacob, o prefeito Edson 
Rodrigo de Oliveira 
Cunha, de Monte Ale-
gre do Sul, e o prefeito 
Sidney Antônio Ferra-
resso, de Serra Negra, 
e seus secretários da 
Saúde estiveram reuni-
dos nesta semana para 
alinhar uma estrutura-
ção de financiamento 
em conjunto de UTI que 
atenda a região. O obje-
tivo foi debater ações e 
analisar a mudança de 
cenário, devido ao au-
mento de casos e utili-
zação da UTI na Santa 

Casa Anna Cintra, Hos-
pital-referência para es-
sas cidades.

“As cidades do Cir-
cuito das Águas somam 
mais de 130 mil habi-
tantes. Isso sem contar 
com o público flutuante 
que visita a região du-
rante o ano. É preciso 
criar ferramentas e unir 
forças para o financia-
mento dos leitos de UTI 
e ampliar a estruturação 
da Saúde destas cida-
des. É uma preocupação 
do prefeito Jacob, nossa 
como gestor da Saúde”, 
ressalta o secretário Vi-
nicius Tonon.
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Para a comunidade

Prefeitura de Jaguariúna promove reuniões 
com setores para discutir reabertura gradual 
A Prefeitura já promoveu mais de 15 reuniões com os diversos setores da economia jaguariunense

Comerciantes jaguariunenses reunidos na prefeitura

IVAIR OLIVEIRA

A Prefeitura de Jaguari-
úna realizou nesta semana 
uma série de reuniões com 
os setores do comércio e 
serviços, além de lideranças 
religiosas da cidade, com o 
objetivo de discutir as ações 
e protocolos para a retoma-
da gradual das atividades. 
Participaram dos encontros 
representantes de bares e 
restaurantes, colégios parti-
culares, academias, padres 
e pastores, setores que neste 

momento ainda não podem 
retomar as atividades por 
causa das restrições impos-
tas pela quarentena do coro-
navírus. 

Membros da Secretaria 
Municipal de Saúde e do 
Departamento de Fiscali-
zação da Prefeitura falaram 
sobre as regras e normas 
previstas no Decreto Mu-
nicipal 4.181, que prevê o 
restabelecimento gradual do 
funcionamento de serviços 

e atividades não essenciais 
a partir de 1º de junho, em 
acordo com a fase classi-
ficatória de Jaguariúna no 
Plano Regional autorizado 
pelo Governo do Estado.

A Prefeitura já promoveu 
mais de 15 reuniões com os 
diversos setores da econo-
mia jaguariunense, sempre 
com o objetivo de informar 
e orientar os empresários a 
se prepararem para uma re-
tomada segura e gradual.

Secretaria de Obras realiza limpeza e 
manutenção no bairro Santa Cruz

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, re-
aliza ações de limpeza 
e manutenção no bairro 
Santa Cruz. Segundo a 

secretária de Obras, Fer-
nanda Santana, os servi-
ços incluem capinação, 
manutenção de quadra 
esportiva, pintura de sar-
jetas, remoção de pedras 
soltas do asfalto e opera-

ção tapa-buracos.
O trabalho integra o 

cronograma de ações na 
área de manutenção urba-
na, previsto para ocorrer 
em toda a cidade.

O prefeito de Ampa-
ro, Luiz Oscar Vitale Ja-
cob, parabenizou na tarde 
desta quinta-feira, 04, os 
Guardas Civis Munici-
pais (GCM) pela data de 
51 anos de início dos tra-
balhos da corporação. O 
Chefe do Executivo esteve 
acompanhado do coman-
dante da GCM, Hildo Do-
rigan e dos secretários de 
Segurança Pública, Sid-
ney de Oliveira Poloni e 
Infraestrutura e Serviços, 
Carlos Roberto Piffer, fi-
lho do ex-prefeito Carlos 
Piffer, que transformou a 
antiga Guarda Noturna na 
Guarda Municipal. 

O espaço, na avenida 

Carlos Burgos, ao lado 
do Unidade de Saúde do 
Centro está em funciona-
mento. No equipamento 
público estão a central de 
monitoramento, salas de 
capacitação e palestras, 
sala administrativa, Defe-
sa Civil, Trânsito, vestiá-
rios, banheiros e o Canil 
da GCM.

“Nestes 33 anos de 
GCM, nunca tivemos uma 
sede deste porte. Podemos 
planejar e preparar ações 
que garantam a segurança 
da cidade. Só temos a agra-
decer ao prefeito Jacob, 
pois, é um local a contento 
nossos guardas”, ressalta o 
comandante Hildo.

Jacob defende os in-
vestimentos na GCM e 
importância dela para a ci-
dade de Amparo. “Nestes 
anos, conseguimos estru-
turar com novas viaturas 
e pudemos criar a secreta-
ria de Segurança Pública, 
que reforçará ainda mais 
as questões da segurança. 
Pudemos nos tempos de 
vereador e Conselho Co-
munitário de Segurança 
(Conseg) elaborar e apro-
var a lei que possibilitou 
a mudança para a Guarda 
Civil Municipal, buscan-
do novos recursos para o 
crescimento da GCM em 
Amparo”, finaliza o pre-
feito de Amparo.

Os serviços de manutenção urbana continuam em Jaguariúna

IVAIR OLIVEIRA

Prefeito de Amparo vistoria nova sede e 
parabeniza a GCM nos 51 anos de existência

Autoridades realizam vistoria nas obras da nova sede da guarda

DIVULGAÇÃO
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Uma ideia legislativa foi 
apresentada ao Senado e 
propõe aos parlamentares a 
criação da gratificação nata-
lina emergencial a ser paga 
no mês de dezembro de 
2020 a todos os aposenta-
dos e pensionistas do INSS. 
Ou seja, a proposta quer que 
seja criado o décimo quarto 
salário emergencial para os 
segurados em todo o país.

O autor da proposta é 
Sandro Gonçalves, de São 
Paulo. Ele justifica o proje-
to dizendo que os aposenta-
dos não terão qualquer be-
nefício no mês de dezembro 
deste ano, devido ao adian-
tamento do 13º para aju-
dar os segurados em abril 
e junho. “Implementando 
o 14º salário emergencial, 
além de socorrer aos apo-
sentados (grupo de risco), 
também fará uma injeção 
de recursos na economia, 
movimentando o comércio 
no mês de janeiro de 2021”.

A meta de Sandro é 
conseguir receber votos 
de apoio da população. 
Ao receber 20.000 votos 
de apoios, a ideia deve ser 
debatida pelos Senado-
res para virar um Projeto 
de Lei. Qualquer cidadão 
pode votar gratuitamente 
no portal e-Cidadania, do 

Nova proposta quer aprovar décimo quarto 
salário emergencial para aposentados do INSS

Novos benefícios

A proposta foi apresentada no congresso nacional, mas para ser apreciada pelos 
senadores, precisa de voto da população em uma plataforma online

Mais de 6 mil pessoas já votaram

DIVULGAÇÃO

Senado Federal. 
A votação segue aberta 

até o dia 29 de setembro e 
o prazo para receber apoio é 
de quatro meses. Mais de 6 
mil pessoas já votaram.

O que acontece se a 
proposta tiver os votos 
necessários

Depois de preenchido 
e enviado o formulário, a 
proposta passa por uma 
avaliação da equipe técnica 
do Senado. São analisados 
critérios como adequação 
aos termos de uso do por-
tal e-Cidadania, existência 
de proposições semelhan-
tes em tramitação na Casa, 
compatibilidade com as 

cláusulas pétreas da Cons-
tituição e se ela não escapa 
às competências do Poder 
Legislativo.

Caso atenda a todos os 
critérios e não contenha 
erros impossíveis de serem 
sanados, a proposta segue 
para a página do portal 
e-Cidadania. Lá, ela fica 
disponível publicamente 
para receber votos de apoio 
de outras pessoas.

Após atingir 20 mil vo-
tos de apoios, a proposta é 
encaminhada para a Comis-
são de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa 
(CDH) e será debatida pelos 
senadores que ao final emi-
tem um parecer.

Botijão de gás pode ser comprado com 
Cartão de Débito Virtual da Caixa

O Chama, aplicativo 
que conecta revendedo-
res de botijão de gás a 
consumidores, oferece 
mais uma vantagem para 
beneficiar os consumido-
res em tempos difíceis 
de Covid-19. O app pas-
sou a aceitar o Cartão de 
Débito Virtual da Caixa 
Econômica, do aplicati-
vo Caixa Tem, lançado 
pelo banco para auxiliar 
os beneficiários do au-
xílio emergencial, para 
pagamento da compra de 
botijões de gás. A opção 
está disponível, no mo-
mento, para aparelhos 
Android e deve estar ade-
quada ao sistema IOS na 
segunda-feira, 08.

Benefício financeiro 
destinado aos trabalhado-
res informais, microem-
preendedores individuais 
(MEI), autônomos e de-
sempregados, o Auxílio 
Emergencial tem por ob-
jetivo fornecer assistên-
cia financeira no período 
de enfrentamento à crise 

causada pela pandemia. 
Neste mês, o Governo 
Federal começou a libe-
rar o saque da segunda 
parcela do programa, no 
valor de R$600.

De acordo com o 
presidente da empresa, 
Sheynna Hakim Rossig-
nol, esse foi um passo 
importante do Chama 
do Brasil para ajudar as 
pessoas que recebem o 
auxílio a terem acesso 
ao produto por um preço 
justo. “Essa possibilida-
de de pagamento surgiu 
por conta da demanda 
dos nossos consumido-
res, o que tornou nosso 
aplicativo ainda mais 
acessível e funcional. 
Além disso, estamos 
ajudando as pessoas a 
comprarem o botijão de 
gás de suas casas pagan-
do um preço mais justo, 
utilizando o recurso do 
auxílio emergencial com 
comodidade e seguran-
ça”, afirma.

No início da pande-

mia, sem saber o que ia 
acontecer e com medo 
do futuro, muitos consu-
midores correram para 
estocar diversos itens 
básicos, dentre eles o bo-
tijão de gás, o que gerou 
uma falta do produto em 
vários bairros da cida-
de de São Paulo. Agora, 
com a distribuição nor-
malizada, o problema é 
de ordem econômica.

Com mais essa fun-
cionalidade, o Chama do 
Brasil pretende reforçar 
ainda mais sua vocação 
de levar o produto com o 
melhor preço para a casa 
das pessoas. “Com o car-
tão da Caixa, os consu-
midores conseguem fazer 
compras em farmácias, 
mercados, pagar boletos 
e até mesmo abastecer 
o carro. Agora também 
podem comprar botijão 
de gás de distribuidores 
confiáveis, regulamenta-
dos pela ANP, com óti-
mos preço e atendimen-
to””, conclui Sheynna.



10 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 6 DE JUNHO DE 2020 GAZETA REGIONAL

Retomada  
em Jaguariúna

A semana foi marcada 
pela retomada gradual das 
atividades do comércio de 
Jaguariúna. Como a cida-
de apresenta bons índices 
de combate ao coronaví-
rus – tendo, por exemplo, 
criado leitos de UTI e uma 
unidade de campanha para 
tratamento dos pacientes 
com Covid-19 -, a rea-
bertura gradual e segura 
foi possível, atendendo às 
novas diretrizes do Gover-
no do Estado. A Prefeitura 
publicou o Decreto Mu-
nicipal 4.181, que libera 
a retomada das atividades 
presenciais de “comércios 
em geral, incluídas as ga-
lerias comerciais, escri-
tórios, concessionárias e 
atividades imobiliárias”, 
de forma gradual e res-
ponsável. 

Plenário Virtual...
Devido à necessidade 

de medidas de conten-
ção da transmissão do 
coronavírus, a Câmara 
de Jaguariúna estuda a 
realização de sessões 
ordinárias e extraordiná-
rias por meio de Plenário 
Virtual. “O objetivo, de 
caráter excepcional, será 
viabilizar as discussões 
e votações de propostas 
necessárias para a conti-
nuidade da vida do cida-
dão jaguariunense, mes-
mo durante a emergência 
de saúde pública atual, 
mantendo assim o com-
promisso democrático da 
Casa”, informa a asses-
soria do Legislativo.

...e votação remota
Para a implantação 

das sessões virtuais, o 
Departamento de Tecno-
logia da Informação da 
Câmara já está realizan-
do testes em diferentes 
sistemas de transmissão 
ao vivo, inclusive com a 
possibilidade de incluir 
a votação de projetos de 
forma remota, através da 
Internet. Segundo o pre-
sidente da Casa, Walter 
Tozzi (MDB), a ideia é 
que cada um dos 13 ve-
readores possa participar 
das sessões de suas casas, 
diminuindo a presença 
de pessoas no plenário 
do Poder Legislativo. 

À disposição
Aliás, por falar no pre-

sidente da Câmara, ele 
participou nesta semana 
de mais uma série de reu-
niões com representantes 
dos diversos setores do 
comércio de Jaguariúna e 
da Prefeitura. Tozzi colo-
cou o Legislativo à dispo-
sição dos empresários no 
sentido de contribuir com 
a retomada gradual e se-
gura da economia local.

Convenção virtual 
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) autorizou, 
por unanimidade, a rea-
lização de modo virtual 
das convenções partidárias 
para a escolha dos candi-
datos nas eleições muni-
cipais deste ano, tendo em 
vista as recomendações de 
distanciamento social du-
rante a pandemia do novo 
coronavírus. Pela decisão, 
ficou estabelecido que os 
partidos têm liberdade de 
estabelecer regras e esco-
lher os procedimentos para 
a realização das conven-
ções virtuais, desde que 
garantam ampla publici-
dade a todos os filiados e 
atendam a todas exigências 
da legislação eleitoral já 
em vigor. De acordo com a 
legislação eleitoral, as con-
venções, obrigatórias para 
a escolha dos candidatos, 
devem ser realizadas por 
todos os partidos entre 20 
de julho e 5 de agosto.

Protestos
O governo federal ame-

aça usar a Força Nacional 
de Segurança nos protes-
tos em Brasília, contra e 
a favor do presidente Jair 
Bolsonaro, previstos para 
ocorrer neste domingo. 
Bolsonaro tem atacado 
as manifestações contra o 
seu governo e tenta crimi-
nalizar de alguma forma 
esses movimentos.

 Bastidores do poderConfirmado o 4o óbito 
por coronavírus no 
município de Jaguariúna

Na tarde de quinta-fei-
ra, 04, Jaguariúna confir-
mou o quarto óbito por 
coronavírus no município. 
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, trata-se de 
um homem de 63 anos.

O paciente tinha pro-
blema renal crônico dia-
lisado e diabetes mellitus. 
Ele estava internado em 
enfermaria. O óbito por 
Covid-19 foi confirmado 
com PCR e teste rápido.

Outros óbitos
O primeiro óbito confir-

mado foi de um homem de 
74 anos, que tinha hiper-
tensão, câncer e que estava 
tratando uma pneumonia 
em casa quando morreu, 
em sua própria residência, 
no dia 17 de maio. O caso 
era tratado como suspeita 
de Covid-19, mas o resul-
tado do exame, no entanto, 
só foi divulgado terça-fei-
ra, 26, pelo Instituto Adol-
fo Lutz.

O segundo, o pacien-
te de 62 anos internou no 
Hospital Municipal Walter 
Ferrari no dia 06 de maio, 

foi transferido para Cam-
pinas via CROSS, para o 
AME que está recebendo 
internações no dia 12 de 
maio. Após 26 dias de in-
ternação, no dia 29 de maio 
o paciente faleceu. Ele não 
tinha comorbidades.

A terceira confirmação 
de óbito também é de um 
homem. Ele tinha 40 anos, 
foi internado na Unicamp 
no dia 13 de maio e no dia 
29 de maio faleceu. O pa-
ciente era portador de cir-
rose hepática, transplanta-
do hepático.

O primeiro óbito foi confirmado no dia 26 de maio

Em três meses, Unidade de Vigilância 
em Zoonoses já atendeu cerca de 400 
animais em Artur Nogueira

Saúde e política

A Unidade de Vigilân-
cia em Zoonoses (UVZ), 
setor mantido pela Prefei-
tura de Artur Nogueira, já 
atendeu aproximadamen-
te 400 animais. Os aten-
dimentos começaram há 
três meses e são divididos 
em vacinações, resgates, 
denúncias de maus tratos 
entre outros.

Somente em números 
de atendimentos gerais, o 
setor já cuidou de 53 bi-
chinhos. A averiguação de 
denúncia de maus tratos 
já geraram outros 47 aten-
dimentos. Também foram 
anotados sete resgates de 
animais silvestres e 15 
orientações sobre animais 
sinantrópicos (animais 
que se adaptaram a viver 
junto ao homem, a despei-
to da vontade), investiga-

ções de animais com raiva 
geraram nove atendimen-
tos e além destes núme-
ros, 260 animais já foram 
vacinados.

O prefeito Ivan Vicen-
sotti destaca que o cuida-
do com os animais tam-
bém diz respeito à saúde 
pública. “Eu quero pa-
rabenizar o trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
pela Unidade de Vigilân-
cia em Zoonoses, sabe-
mos que é um serviço de 
saúde pública que, além 
de cuidar dos animais, 
também cuida da saúde 
de nossa população”.

A secretária de Saú-
de, Sandra Banin Gaido, 
afirma que está satisfeita 
com o trabalho da uni-
dade. “Foi de fato uma 
conquista para a cidade, 

estamos colhendo ótimos 
frutos com esses atendi-
mentos. Isso garante be-
nefícios para os animais 
e para a saúde pública de 
Artur Nogueira, graças 
ao incentivo do prefei-
to Ivan e do trabalho de 
toda equipe, estamos nos 
tornando referência no 
atendimento dos nossos 
bichinhos”, exclama.

O coordenador de Vi-
gilância em Saúde, Mar-
celo Silva, explica que 
esse é um trabalho gratifi-
cante e que já tem gerado 
muitos resultados. “Toda 
a equipe tem atendido os 
animais com muito ca-
rinho e prestado um ser-
viço de qualidade para a 
sociedade, seguiremos 
trabalhando para o bem 
da nossa população”.

DIVULGAÇÃO

A cidade tem quatro mortes causadas por Covid-19

O setor está localizado no início da Estrada do São Bento, ao lado da Delegacia de Polícia Civil do município

DIVULGAÇÃO Respiradores consertados pelo  
Senai-SP são entregues para Pedreira

Desde o início da 
pandemia causada pelo 
novo coronavírus, o Se-
nai-SP trabalha inten-
samente para consertar 
respiradores hospitala-
res artificiais na sua uni-
dade da Vila Leopoldina, 
na Zona Oeste da cidade. 
“Nosso objetivo é fazer 
uma rede de recupera-
ção de respiradores, que 
é um dos equipamentos 
essenciais no tratamento 
dos casos mais graves 
da Covid-19”, afirma o  
presidente da Fiesp e do 
Senai-SP, Paulo Skaf. 
“É uma contribuição da 
indústria de São Pau-
lo nesta guerra contra o 
novo coronavírus.”

Dos mais de 100 apa-
relhos consertados pela 
entidade, dois têm desti-

no certo. Eles foram en-
tregues para a Fundação 
Beneficente de Pedreira 
(FUNBEPE) nesta quin-
ta-feira, 04, pelo diretor 
do Senai-SP, para Jagua-
riúna e Paulínia, prof. 
Tomás Leite. “Ficamos 
felizes de poder ajudar 
neste momento tão de-
licado e sabemos que 
esses respiradores serão 
essenciais para ajudar os 
que estão lutando brava-
mente para salvar vidas”, 
enfatiza o diretor.

Segundo dados do 
Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), mantido 
pelo Ministério da Saú-
de, no Brasil há mais de 
3.600 respiradores para-
dos por problemas como 
a falta de manutenção 

adequada, sendo mais 
de 700 aparelhos fora 
de operação apenas no 
estado paulista. Assim 
que chegam à unidade, 
os respiradores quebra-
dos passam por triagem, 
desinfecção, quarente-
na (se necessário), para 
depois serem encami-
nhados aos laboratórios 
de manutenção de equi-
pamentos biomédicos 
existentes no Núcleo, 
onde é feita a segunda 
triagem e o reparo dos 
respiradores.

O conserto dos res-
piradores é um serviço 
à sociedade. Entidades 
que necessitem realizar 
o reparo devem entrar 
em contato com o Senai-
-SP para participar do 
programa.
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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:

LUCAS CASSOLI DEBBANI e TANIA 
CRISTINA SANTANA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileiro, pecuarista, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 08 
de junho de 1990, residente e domicilia-
do na Rua Chames Larur Hossri, Nº 49, 
Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de KALIL ALEXANDRE DE-
BBANI e de SILVIA CRISTINA CAS-
SOLI DEBBANI. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, engenheira de produção, di-
vorciada, nascida em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 14 de julho de 1976, residen-
te e domiciliada na Rua Chames Larur 
Hossri, Nº 49, Vila Mário Finotelli, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de VOLNEI 
AFONSO SANTANA e de MARAIZA 
DA SILVA SANTANA. 

JOÃO ALBERTO BASSANI e JÉS-
SICA APARECIDA LUIZ. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, instalador de 
som automotivo, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 22 de outubro 
de 1990, residente e domiciliado na Rua 
Artur Venturini, Nº 101, São Pedro, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de CARLOS 
ALBERTO BASSANI e de MARIA 
DE FATIMA SILVA BASSANI. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, manicure, sol-
teira, nascida em MORUNGABA, SP, 
no dia 03 de janeiro de 1991, residente 
e domiciliada na Rua Artur Venturini, 
Nº 101, São Pedro, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de JOÃO MANOEL LUIZ e de 
LAUDELINA APARECIDA ELIAS. 

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

JAGUARIÚNA, 05 de junho de 2020.


