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Campinas atinge 100% de ocupação de 
UTI’s para coronavírus no SUS municipal

Campinas atingiu na quarta-feira, 10, taxa de 100% de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para 
Covid-19 no SUS municipal - primeira vez que isso ocorre durante a pandemia. Em toda a cidade, contan-
do a rede pública estadual e privada, são 54 leitos de alta complexidade disponíveis para pacientes com o 
novo coronavírus.  Página 5

Vazamento 
de gás 
provoca 
explosão em 
apartamento 
no bairro 
Cruzeiro 
do Sul, em 
Jaguariúna

Empreendedora conta rotina de 
conhecimento, aprendizado e 
evolução durante a quarentena

Por recomendação do 
Ministério Público, decreto de 
reabertura do comércio sofre 
alterações em Posse

A Prefeitura de Jaguariúna 
inaugura na segunda-feira, 15, 
às 18h30, a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro Tanqui-
nho. A nova unidade é fruto de 
uma parceria entre a Adminis-
tração Municipal e o Centro 
Universitário Jaguariúna (Uni-
faj) e deve beneficiar toda a po-
pulação do local. 

A entrega deve ser feita por 
representantes da prefeitura e 
da Unifaj e também obedecerá 
às restrições impostas pela qua-
rentena do coronavírus.

                    
 Página 6

DIVULGAÇÃO

A inauguração 
acontece em 
cerimônia 
fechada e com 
transmissão ao 
vivo pelas redes 
sociais 

Para a empreendedora, a pri-
meira semana do isolamento 
social foi o suficiente para sen-
tir tédio, angústia, insatisfação 
e preocupação. “Naquele mo-
mento eu pensei que tinha duas 
possibilidades: entregar-me ao 

isolamento social e mergulhar 
no desequilíbrio emocional que 
me proporcionará ou, a segunda 
opção: torno a minha quarentena 
em algo objetivo, produtivo e po-
sitivo. É claro que fiquei com a se-
gunda opção”, afirma.      Página 4

A Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Posse rece-
beu nesta semana um ofício da 
promotora de justiça de Jagua-
riúna, Flavia Travaglini Zulian, 
com recomendações a respeito 

da retomada das atividades co-
merciais no município. O texto 
considera o Decreto Estadual n. 
64.994/2020 e a classificação 
por fases para a reabertura gra-
dual do comércio.      Página 7

Por volta das 5h de 
quarta-feira, 10, um va-
zamento de gás no Con-
domínio Minha Casa 
Minha Vida, na rua Eny 
Ponce Villela Lima, no 
bairro Jardim Cruzeiro 
do Sul, em Jaguariúna, 
provocou uma explosão. 
Os destroços ficaram es-
palhados na rua.   

Página 9

Prefeitura de Jaguariúna inaugura 
UBS Tanquinho na segunda-feira, 15

A UBS Tanquinho é a sexta unidade básica de saúde entregue pela atual gestão

Após infecção por Covid-19, 
Correios fecha agência em 
Holambra

 Página 7
Paredes do local ficaram no chão; destroços atingiram a calçada

ROBERTO TORRECILHAS
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Certamente todos passam 
por situações que não enten-
dem o motivo. Dedicam-se tan-
to a algo ou alguém que ficam 
desolados quando as coisas não 
dão certo. Isso vale para o âm-
bito tanto pessoal quanto pro-
fissional.

Nestes momentos é comum 
pedir ajuda, auxílio e conselhos, 
mas procuramos tantas pesso-
as que nossas próprias ideias e 
convicções se perdem. É neces-
sário manter a cautela e mesmo 
com várias controversas, seguir 
seu próprio coração.

Ninguém é mais dono da 
sua vida que você mesmo. Siga 
seu coração, tome a atitude que 

quiser pautada no melhor para 
você, pois só você vai arcar com 
as ‘consequências’.

Não é fácil manter o pé no 
chão. Dá vontade de sumir, de 
procurar refúgio e soluções 
imediatas para acabar com a 
frustração, mas é preciso man-
ter o controle.

Não é aceitar a situação, é 
buscar dentro de você o con-
forto pela desilusão da expec-

tativa criada por você mesmo e 
projetada em algo ou alguém. É 
simples: quando não esperamos 
nada, não é muito que nos afeta.

É difícil não idealizar uma 
situação perfeita, pois sempre 
queremos e desejamos que tudo 
de bom nos aconteça. Possivel-
mente, ninguém nunca pediu 
‘que me aconteça algo de ruim’.

Deitamos a cabeça no tra-
vesseiro e desejamos por um 
dia melhor. Acordamos es-
perando por um dia melhor. 
Vivemos esperando por dias 
melhores. Mas, isso não é um 
defeito, só nos causa dores 
imensuráveis quando as coisas 
não acontecem. 
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Tomaz de Aquino Pires*

“A Eucaristia é o milagre supremo do Sal-
vador e o dom soberano de seu amor!” escre-
veu Santo Tomás de Aquino, filósofo e teólo-
go, doutor da Igreja. Em1243, a freira belga 
de Liège, Juliana de Cornion, em oração, teve 
visões de Jesus Cristo, em que apontava não 
haver festas para honrar tão grande sacramen-
to: Aquele em que ELE está presente ao nosso 
lado e se faz alimento, o Pão da Vida, o Pão do 
Céu, para nos salvar. O Papa Urbano IV insti-
tuiu a festa no mesmo século XIII, em 1264. 
Feriado Nacional. O mundo todo ajoelha-se 
diante do SS Sacramento, adorando-o,  levado 
em procissão. Aqui sempre se fez refletir tais 
preparativos para acolher a Santa Eucaristia 
que percorre as ruas e abençoa a humanidade. 
Por isso a igreja acorda em plena madrugada 
“decorando as ruas para atapetar a passagem 
de Jesus Cristo, Deus vivo e verdadeiro. Padre 
Gomes reunia representantes das associações 
religiosas e das novas pastorais pós conciliares 
solicitando planejamento e execução de ações 
para o grande Dia Santo da Igreja Mundial. 
Nas quadras do Centro Histórico ao redor da 

Igreja Matriz de Santa Maria, antes dos anos 
70, quando não havia asfalto traziam sacos de 
estopa de folhas de árvores para atapetar as 
ruas. Vinha carreta de fazenda com bambuíras 
que eram fincadas nas sarjetas de paralelepí-
pedos e nas ruas de terra. As irmandades con-
feccionavam bandeirinhas coloridas de papel 
que eram coladas com cola de farinha de trigo 
caseira em um fio de barbante.   Este cordão 
ornamentado coloria as bambuíras verdes e 
eles desciam também do alto da torre pelos 
quatro lados da Praça Umbelina Bueno.  Bus-
cavam-se flores nos jardins da Fazenda Santa 
Úrsula para todas as cerimônias religiosas, 
autorizadas por Dona Úrsula, filha do Barão 
de Ataliba Nogueira: primaveras, hortênsias, 
rosas. Depois dos anos 70, os fiéis madru-
gavam com sacos de serragem já tingida em 
casa, muito pó de café coado durante o ano, 
outros traziam a cal em pacotes, latas de areia, 
de pedrisco, tampinhas de garrafa revestidas 
de papel prateado e dourado, retalhos de lã e 
de tecidos diversos. Tudo para representar no 
chão os motivos eucarísticos: o cálice, o trigo, 

o pão, a uva, o vinho, o Mistério do Corpo e 
do Sangue do Senhor, presentes na Eucaris-
tia. Não faltava a equipe das flores que ia a 
Holambra buscar palmas de Santa Rita para 
o altar-mor. Produtores doavam muitas flores 
para serem despetaladas: rosas, palmas, cri-
sântemos, margaridas. Elas traziam colorido 
real aos desenhos que ornamentavam aquelas 
passadeiras confeccionadas no centro da rua. 
Apenas o sacerdote com o hostensório e nele, 
Jesus Eucarístico, passava sobre o artesanato 
preparado com esmero. Ao redor da praça, 
os fiéis, artesãos daquele feriado, corriam à 
casa de D. Nazira  tomar um café com leite 
quente e comer um lanche na madrugada fria 
e retornavam ao ofício. Durante toda a ma-
nhã o povo acompanhava curioso apreciando 
os tapetes ao longo de todo o trajeto que per-
correria a procissão. Os sinos tocavam cons-
tantemente lembrando os fiéis da Solenidade 
que se aproximava. Ao meio-dia, espocavam 
rojões e Padre Gomes colocava o disco de 
vinil: “Brasileiros, levantemos nosso cântico 
jocundo! Cristo Vive! Cristo reina! Cristo im-

pera em todo o mundo!” O povo de Deus co-
locava seus ternos e gravatas, as associações 
religiosas seus uniformes e fitas As crian-
ças da Cruzada Eucarística com suas boinas 
brancas e com luvas levavam as Bandeiras do 
Brasil, de São Paulo e do Vaticano.Todos da 
cidade e do campo participavam da Soleni-
dade de ‘Corpus Christi”. O Largo da igreja 
ficava tomado das charretes e cabriolés com 
seus cavalos amarrados à cerca viva, enquan-
to ocorria a cerimônia. As casas enfeitavam 
suas janelas com toalhas bordadas e de ren-
das, plantas e flores nas frentes. O Povo fazia 
genuflexão dupla nas calçadas, assim que se 
aproximava o SS. Sacramento, coberto com o 
pálio, guardado pelos Irmãos do SSmo, lade-
ado pelos coroinhas com o turíbulo, incenso 
e campainhas. Doces memórias de uma so-
lenidade que celebra tão grande mistério do 
Corpo de Deus.

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

“Solenidade do Corpo de Deus: Corpus  Christi”

Sandra R. Ribeiro*

“Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) não existe uma definição 
para saúde mental. Coisas como dife-
renças culturais, teorias concorrentes e 
julgamentos subjetivos afetam em como 
a saúde mental é definida. Saúde mental 
pode ser descrita como qualidade de vida 
emocional e cognitiva de uma pessoa. 
Percepção da realidade, integração social 
e emocional, dentre outros itens avaliados 
para definir saúde mental.”

Cuidar da saúde mental é fundamental 
para se sentir motivado em todas as áreas 
da vida e para realizar mudanças de com-
portamentos que estejam interferindo na 
saúde física e emocional, ou seja, quando 
algo não vai bem ou quando percebemos 
que estamos perdendo o controle da situ-
ação pode ser indícios de um desequilí-
brio emocional, e esse desequilíbrio pode 
afetar sua saúde em vários aspectos. Nes-
te momento em que estamos em meio a 
uma pandemia provocada pelo CORONA-
VÍRUS tudo está mais complicado para 
nós seres humanos. Além de tomarmos 
cuidados com nosso corpo para que não 
haja contaminação, precisamos da mes-
ma forma cuidar da nossa mente. Às ve-
zes é normal acordarmos desanimados ou 
deprimidos, sem vontade de fazer nada, 
isso pode acontecer por vários motivos, 
como problemas no trabalho, insatisfação 

pessoal, conflitos familiares ou cansaço 
extremo. O que não é normal é que essa 
situação de desanimo se prolongue por 
períodos mais longos de tempo, atrapa-
lhando a vida profissional e pessoal. Mui-
tos desses problemas citados acima estão 
presentes nas pessoas que estão em isola-
mento social.  A sobrecarga emocional é 
muito grande. Nesses casos é preciso pro-
curar a ajuda de um profissional da saúde 
mental. É importante prestar atenção às 
suas necessidades e seus sentimentos. O 
acúmulo de estresse, sentimentos indese-
jados, e de situações mal resolvidas são 
fatores que interferem de maneira signi-
ficativa na saúde física e mental e con-
sequentemente contribui para o desequi-
líbrio. É o que estamos passando nesse 
momento. A pessoa torna-se suscetível e 
exposta a diversas doenças, além, de ter 
que lidar com a COVID19.

  A prevenção é importante, pois a pes-
soa estará mais preparada quando surgir 
alguma doença que afete seu corpo ou 
sua mente. Lembrando que mesmo com 
alguma enfermidade a pessoa pode se 
sentir bem e ter uma qualidade de vida 
melhor. É comprovado que a atividade 
física, uma alimentação saudável, cuida-
dos com o corpo, ter uma boa noite de 
sono, controlar o estresse, baixar a ansie-
dade, não levar uma vida sedentária, tudo 

isso contribui para melhorar a qualidade 
de vida e a autoestima, e, principalmen-
te adquirir uma ótima imunidade que é 
essencial e ajuda a se prevenir contra a 
Covid19. Assim a pessoa consegue levar 
uma vida equilibrada e resolver situações 
provocadas por eventos estressores. O 
ser humano é “biopsicossocial” e quando 
for avaliado por um profissional da saú-
de mental, este profissional irá avaliá-lo 
como um todo. É importante que a pessoa 
se conheça, conheça seu organismo, pois 
ele dá sinal quando algo não está bem, e 
nesse momento deve procurar ajuda. 

Em meio à pandemia, os cuidados com 
a saúde precisam ser redobrados. Toda a si-
tuação pode afetar também a saúde mental 
das pessoas, aumentando a ansiedade, inse-
gurança, tristeza, e outros sentimentos diante 
do isolamento social e das incertezas. 

Parece que estamos enxergando uma 
luz no fundo do túnel. Me refiro à vaci-
na anunciada pelo nosso governador João 
Dória, que está sendo desenvolvida aqui 
mesmo no Brasil pelo Instituto Butan-
tan. Mas, ainda necessitamos de cuidados 
específicos para as reações e sintomas 
manifestados.  Relaxar agora pode com-
prometer todo o esforço que fizemos para 
sobrevivermos à Covid19. 

Os profissionais da saúde estão mais 
sujeitos a ter sua saúde mental afetada, 

seja por situações vivenciadas direta ou 
indiretamente. É recorrente o aumento 
dos sintomas de ansiedade, depressão, 
perda da qualidade do sono etc. os fami-
liares dos profissionais de saúde também 
estão mais propensos a apresentarem so-
frimento psíquico durante a pandemia. 
Como podemos ver, essa doença faz um 
estrago na vida das pessoas. Por tudo 
isso, vamos lutar juntos contra esse mal 
que invadiu nossas vidas. De que forma 
podemos fazer isto? Colocando em prá-
tica a higienização lavando as mão com 
água e sabão, usando álcool em gel, usan-
do máscara quando sair de casa, manter 
distância de 2 metros. O mais importante 
no momento é sair de casa o estritamen-
te necessário, uma vez que sabemos que 
essa é uma medida muito eficaz segundo 
os infectologistas, virologistas e a OMS. 
Essa atitude diminui a mortalidade se-
gundo os especialistas.

Nota: Meus sentimentos a todas as fa-
mílias de Jaguariúna que perderam seus 
entes queridos. Força! A dor vai passar 
e restará boas lembranças e saudade. Fi-
quem em paz! 

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

Pandemia: o momento ainda “inspira cuidados” melhor  
não ignorar os riscos proteja sua saúde fisica e mental

“Mas é claro que o sol
Vai voltar amanhã

Mais uma vez, eu sei” 
– Renato Russo
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Centro de Equoterapia de Jaguariúna 
intensifica os trabalhos internos 
durante a quarentena
Devido a quarentena o quadro de colaboradores não foi alterado, mas, 
houve alguns desligamentos e contratações por alinhamento de propósito

Referência em habilita-
ção e reabilitação no Bra-
sil, o Centro de Equotera-
pia de Jaguariúna (CEJ) 
atua diretamente na vida 
das pessoas. O principal 
objetivo do trabalho desta 
empresa é atender pessoas 
com necessidades motora, 
mental e física. 

Segundo a diretora do 
CEJ, Veridiana Mellilo, fi-
lha do proprietário Wilson 
Mellilo, com a quarentena, 
pela primeira vez na histó-
ria o Centro teve uma pausa 
desta proporção. Ela esti-
ma que foram seis semanas 
sem atividades. A pausa 
dos atendimentos acon-
teceu de maneira geral, 
mas alguns atendimentos 
de emergência, que foram 
poucos, aconteceram, tanto 

no CEJ quanto no Centro 
de Autismo (CAJ).

“Para nós a situação é 
muito delicada, pois a nos-
sa forma de contratação 
mediante as prefeituras, é 
por atendimento realizado. 
Então nossa entrada de di-
nheiro desaparece”, expli-
ca. “Estamos lidando com 
a situação, porque enten-
demos e compreendemos 
a responsabilidade com to-
das as famílias em relação 
ao atendimento que a gente 
fornece”, acrescenta.  

Veridiana relata que, por 
sorte, algumas das empre-
sas parceiras conseguiram 
manter seu patrocínio en-
tão isso ajudou muito com 
os compromissos financei-
ros. “Isso nos impacta di-
retamente porque estamos 

terminando a obra do CAJ 
e tem toda a estrutura para 
ser mantida, quadro de fun-
cionários e animais. Foi 
bem desafiador”, diz.

O Centro retomou as 
atividades a partir do dia 
04 de maio atendendo ex-
clusivamente os praticantes 
e pacientes com transporte 
próprio, com horários pre-
viamente agendados e es-
paçados com a utilização 
de máscaras para todos aci-
ma de dois anos. “Fornece-
mos máscaras para quem 
não tinha e criamos um 
processo de higienização 
recorrente de todas as áreas 
em comum”, explica.

Assim que foi autoriza-
da a retomada do transporte 
público pelas Prefeituras, 
outros atendimentos foram 

retomados com os mesmos 
protocolos. A cada semana 
há uma volta maior de ati-
vidades e aos poucos o CEJ 
coloca para funcionar a en-
grenagem normal prevista 
de atendimentos. 

A diretora conta que 
buscou converter o pro-
blema em uma próspera 
solução, dentro do possí-
vel e, por isso, aproveitou 
o momento para uma re-
avaliação em todos os se-
tores do CEJ. “Os cavalos 
ganharam um super-trato 
e fizemos um check-up 
completo. Em toda a es-
trutura a grama foi cor-
tada também, visando a 
otimização do tempo. Na 
parte administrativa foi 
feito uma reavaliação de 
tudo”, finaliza. A Equoterapia é marcada pela questão de crianças especiais, mas não é exclusivo

DIVULGAÇÃO 

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

A hamburgueria Gau-
cho’s Burguer durante a 
pandemia tem reforçado 
o atendimento delivery, 
modalidade qual a empre-
sa sempre trabalhou. O 
reforço consiste, princi-
palmente, em cuidar dos 
clientes para que tenham 
um bom atendimento pe-
los canais de venda.

Na semana antes do 
decreto de quarentena do 
Governo do Estado e, con-
sequentemente do municí-
pio, a proprietária Mônica 
Kologeski relata que o 
movimento no estabele-
cimento havia diminuído. 
“Mesmo com todas as nor-
mas sanitárias adotadas o 

pessoal reduziu o consu-
mo nas lojas e, quando se 
tornou obrigatório, aí sim 
foi uma caída semanal”. A 
queda representa cerca de 
40 e 50% do faturamento 
da empresa.

Para manter os cola-
boradores, a empresária 
adotou o plano do gover-
no e uma parte dos fun-
cionários foi afastada. No 
entanto, não foi possível 
adequar a solução para 
todos. “Não teve como 
manter a quantidade de 
funcionário pela quantia 
da redução de serviço”, 
explica.

Mônica também ten-
tou manter os colabora-

“É muito difícil olhar para o seu negócio e ver que ele está respirando 
por máquinas”, diz empresária

A hamburgueria atende delivery as cidades de Jaguariúna, Pedreira, Holambra e Santo Antônio de Posse

DIVULGAÇÃO 

Alexandre Cunha é marido de Mônica 
e seu sócio e, segundo ela, eles estão 

usando o momento para tentar inovar 
e buscar coisas diferentes, como novos 

produtos. Além disso, considera essencial 
se reinventar. 

dores com uma forma de 
escala para que ninguém 
fosse prejudicado e con-
seguir manter a produção 
da empresa. “Quando co-
meçou a pandemia, na 
primeira semana, foi feita 
uma reunião: explicamos 
que trabalharíamos com 
equipe reduzida e quando 
tudo voltar, iremos cha-
mar todos de volta”.

A empresária diz que, 
como proprietária, se pre-
ocupa com as famílias 
que dependem do seu ne-
gócio. “Como a gente tem 
essa preocupação com 
eles, a gente espera que 
isso acabe o quanto an-
tes para que os impactos 
na vida de todos sejam os 
menores”.

Além disso, hambur-
gueria tem feito promo-
ções para tentar incentivar 
o consumo e a empresária 
agradece a parceria de to-
dos os clientes. “A gente 
fica muito feliz em poder 
contar com a população 
de Jaguariúna”, finaliza.
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Empreendedora conta rotina de conhecimento, 
aprendizado e evolução durante a quarentena
A rotina familiar foi intensificada com o período de isolamento social e ainda assim a 
empreendedora tem dedicado seus dias para evolução profissional

Danielle Luca, 36 anos, 
dona de casa, casada e mãe 
do Artur, trabalha desde a 
adolescência e a partir do 
nascimento de seu filho, 
teve o desejo de empreen-
der dentro de casa. “Optei 
por profissões que possibi-
litam isso para aproveitar 
mais do meu tempo com 
meu filho, assim, adminis-
trando meus próprios ho-
rários”, explica.

Com isso, o empreen-
dedorismo teve início na 
vida de Danielle em 2018 
com a realização de cur-
sos livres como Florais de 
Bach, Reiki e Auriculote-
rapia. Ao adquirir esses 
conhecimentos, despertou 
seu interesse em trabalhar 
com práticas integrativas 
e naturais. “Desde então 
não parei de me atualizar. 
Atualmente faço gradua-
ção de Terapia Integrativa 
Complementar, mas para 
conseguir colocar meu 
nome no mercado, pensei 
em outra profissão para 
agregar e que geraria rota-
ção de clientes no qual eu 

consiga propagar a Terapia 
Integrativa”, explica. 

Por isso, em 2019, Da-
nielle se especializou em 
depilação, com o objetivo 
de cuidar do emocional e 
autoestima de seus clien-
tes. A profissional é espe-
cialista no método Bra-
zillian Depil.

Para ela, a primeira se-
mana do isolamento social 
foi o suficiente para sentir 
tédio, angústia, insatisfa-
ção e preocupação. “Na-
quele momento eu pensei 
que tinha duas possibilida-
des: entregar-me ao isola-
mento social e mergulhar 
no desequilíbrio emocional 
que me proporcionará ou, 
a segunda opção: torno a 
minha quarentena em algo 
objetivo, produtivo e posi-
tivo. É claro que fiquei com 
a segunda opção”, afirma.

Com o caminho defi-
nido, o primeiro passo da 
empreendedora foi ler es-
pecificamente três livros: 
Os segredos da mente 
milionária (Haver Eker), 
Estresse, ansiedade e de-
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THIAGO TEDESCHI

Com o surgimento da 
pandemia, a dupla ser-
taneja Rick e Rodrigo 
não pode mais trabalhar 
com eventos. Para não 
ficar parado, rapidamen-
te o Rodrigo Bordotti 
pesquisou outro ramo 
de atuação e, com isso, 
a Bordotti Clean está há 
quatro meses no mercado 
atuando na higienização 
de estofados em geral e 
estética automotiva. 

Rodrigo conta que, em 
quatro meses neste novo 
ramo inovador e neces-
sário a saúde humana, há 
muita procura. “Porém 
ainda existem dúvidas de 
como será o cenário eco-

nômico do País, por isso 
há procura pelo serviço, 
porém muitos optam em 
esperar a situação nor-
malizar”.

O empreendedor conta 
que fez alguns cursos e 
adquiriu os equipamentos 
necessários para dar início 
a essa nova fase, intensi-
ficando propagandas nas 
redes sociais e também 
por meio dos contatos. O 
trabalho realizado por ele 
muitas das vezes é na casa 
do próprio cliente. 

“Com isso, tomamos 
os devidos cuidados na 
execução dos serviços, 
usando os equipamentos 
de proteção necessários 

para segurança nossa e 
dos clientes”, relata. Os 
serviços de estética auto-
motiva são realizados na 
sua própria residência.

“Sinto-me muito orgu-
lhoso de poder sempre me 
reinventar diante das difi-
culdades. Sai do ramo de 
atuação que era eventos e 
muito rapidamente come-
cei atuar em um novo onde 
graças a meus amigos e as 
minhas divulgações tenho 
conseguido sobreviver”, 
diz. “Aprendi que na difi-
culdade estão as grandes 
possibilidades e espero 
que tudo isso passe logo e 
que nossa economia volte 
a girar”, finaliza Ricardo.

Com eventos cancelados, cantor sertanejo 
se reinventa e começa atuar em outro ramo

A dupla deve voltar a trabalhar no ramo de eventos

DIVULGAÇÃO

Danielle é especialista em depilação, método Brazillian Depil

pressão – Como prevenir 
através da nutrição (Gisele 
Savioli) e O cérebro des-
conhecido (Helion Pávoa). 
Ela conta que já terminou a 
leitura e recomenda.

Durante esse período de 
quarentena – que ainda não 
acabou – Danielle ainda fez 
cursos como: Lash Lifting; 

Como montar curso online 
e vender; e Curso barras de 
Acceses. Durante o proces-
so de conhecimento mon-
tou um curso presencial de 
Lash Lifting personaliza-
do. Além destes cursos, a 
profissional ainda tem uma 
especialização profissional 
ainda não realizada que foi 
adiada para o fim de junho 
devido à pandemia. 

“Durante a quarentena 
tive um bom aproveita-
mento do meu tempo, in-
vestindo em conhecimento 
e produção. Transformei 

o tédio em algo objetivo, 
cheio de vida e significati-
vo, promovendo esperan-
ça, entusiasmo e positivi-
dade”, diz.

Danielle ressalta que é 
casada, tem família e que 
certamente tem outros 
compromissos e respon-
sabilidades. “Meu filho de 
seis anos é aluno de escola 
pública e está realizando as 
aulas online. Ele necessita 
de atenção e auxílio para 
realizar as atividades, com-
preendendo que, apesar da 
infeliz pandemia, é preciso 
prosseguir. Sim, é necessá-
rio focar nas soluções dian-
te das circunstancias. Nesse 
momento todas as crianças 
e adulto estão sentindo o 
quanto é importante seguir 
com seus estudos”.

Para ela, a quarentena 
exige mais do que cuida-
dos especiais para evitar a 
contaminação. Durante o 
isolamento social, a em-

preendedora considera que 
é indispensável o equilí-
brio emocional, sabedoria 
e fases de adaptação.

Na sua concepção, a 
situação fez a população 
conhecer outros meios de 
aprendizados, como a re-
volução das aulas e cursos 
onlines. Ela considera que 
muitos tinham receios des-
sa modalidade e que, devi-
do à necessidade, acaba-
ram aderindo na rotina por 
causa da comodidade em 
administrar os próprios ho-
rários. “Diante disso enfa-
tizo que, o mundo não será 
mais o mesmo em relação 
ao aprendizado”, relata.

“Toda dedicação é 
transformadora, libera blo-
queios, crenças e promove 
amadurecimento e cresci-
mento pessoal e profissio-
nal. Estou feliz com meu 
progresso durante o isola-
mento social e estou ape-
nas começando”, conta.

“O ser humano tem uma capacidade 
incrível de superação e inovação. São 
admiráveis. Nascemos para vencer e 
merecemos. Olhe para você e emerge 
sua essência, prossiga sempre, com 

positividade. Somos extraordinários”.
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Campinas atinge 100% de ocupação de 
UTI’s para coronavírus no SUS municipal
Todos os 119 leitos da rede pública do município exclusivos para tratamento de pacientes 
com Covid-19 estavam ocupados na quarta-feira, 10

Campinas atingiu na 
quarta-feira, 10, taxa de 
100% de ocupação dos lei-
tos de UTI exclusivos para 
Covid-19 no SUS munici-
pal - primeira vez que isso 
ocorre durante a pandemia. 
Em toda a cidade, contan-
do a rede pública estadual 
e privada, são 54 leitos de 
alta complexidade disponí-
veis para pacientes com o 
novo coronavírus.

Na quarta, o governo 
do Estado confirmou que 
a região de Campinas per-
manece na fase laranja do 
Plano SP de flexibilização 
da quarentena, mas com 
um alerta diante da alta de 
casos e mortes - o que pode 
fazer a região regredir para 
fase vermelha em sete dias 
se não houver melhora dos 
números.

Os números do boletim 

epidemiológico mostram 
a evolução de casos e in-
ternações na cidade. Em 
relação ao dia anterior, a 
cidade conta com um leito 
a menos no SUS municipal 
(119), e 13 a mais na rede 
estadual. Contando apenas 
a rede pública, são quatro 
leitos livres. A cidade tem 
3.169 casos confirmados e 
120 mortes pela doença.

Procurada para comen-
tar os novos dados, a prefei-
tura de Campinas se mani-
festou por nota e defendeu 
que “todos os pacientes 
que precisarem de leitos 
de UTI para tratamento de 
Covid-19 serão atendidos”, 
uma vez que a regulação 
de vagas é feita de acordo 
com a necessidade. “Lem-
brando que há quatro leitos 
vagos no SUS Estadual e 
outros 50 na rede particu-

lar”, diz a nota.
Ainda segundo a admi-

nistração, “serão abertos 
nos próximos dias mais 
23 leitos de UTI Covid no 
SUS Municipal, sendo 15 
no Hospital Metropolitano 
e oito na Santa Casa”.

“Desde o início da pan-
demia, a administração 
municipal vem investindo 
na ampliação de leitos na 
cidade. Apenas no último 
final de semana foram aber-
tos 32 novos. A ampliação 
é de mais de 70%. A Pre-
feitura tem feito a abertura 
de leitos de acordo com a 
necessidade, garantindo 
o acesso com qualidade a 
todos os pacientes. A admi-
nistração municipal lembra 
que a quarentena não aca-
bou e ressalta a importân-
cia do isolamento social”, 
completa o comunicado.

DIVULGAÇÃO

Isolamento social

O governador João 
Doria anunciou na quar-
ta-feira, 10, em coletiva 
de imprensa, no Palácio 
dos Bandeirantes, que 
14 das regiões do estado 
permaneceram ou avan-
çaram para fase laranja 
do Plano SP. Por outro 
lado, três regiões: Ribei-
rão Preto, Presidente Pru-
dente e Barretos, retro-
cederam para a fase mais 
restritiva, a vermelha, por 
conta do crescimento no 
número de casos de coro-

navírus e de óbitos.
A Região Metropolita-

na de SP avançou da fase 
mais restritiva, a verme-
lha, para a laranja. “Des-
taco o aspecto positivo 
do aumento do número 
de leitos de UTI dispo-
níveis em toda a Grande 
SP, com o fortalecimento 
da capacidade hospita-
lar”, afirma o secretário 
Marco Vinholi, de De-
senvolvimento Regional. 
“A epidemia desacelerou 
na Baixada Santista e 

no Vale do Ribeira, bem 
como na Capital. Na Re-
gião Metropolitana, hou-
ve aumento de 40% na 
capacidade hospitalar, 
com 304 novos leitos de 
UTI”, acrescenta Vinholi.

Desde abril, as proje-
ções do Estado aponta-
vam que a contaminação 
estava mais acelerada no 
interior do que na capi-
tal. Com os dados mais 
recentes do Plano SP, o 
Governo decidiu ampliar 
restrições a atividades 

É a primeira vez que 100% dos leitos ficam ocupados durante a pandemia 

Coletiva de imprensa, no Palácio dos Bandeirantes, anunciou que Região Metropolitana

Outras localidades

UTI da Santa Casa de Amparo atinge 100% de ocupação; casos oficiais são 93

Governo do Estado anuncia desdobramentos do Plano São Paulo 
com maioria das regiões avançando para fase menos restritiva

Amparo chega a 93 
casos confirmados de 
pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus e a 
ocupação de leitos da 

Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) da Santa 
Casa Anna Cintra atinge 
100%. Era de 78% no 
sábado, 06. As informa-

ções estão no boletim 
informativo divulgado 
pela Prefeitura Munici-
pal.

.A enfermaria da 

Santa Casa da cidade 
do Circuito das Águas 
Paulista se mantém no 
50%, enquanto o Hos-
pital Beneficência Por-

tuguesa (BPA-Grêmio) 
apresenta índices de 
25% (UTI) e registra au-
mento de 25% para 44% 
(enfermaria). Além de 

pacientes com sintomas 
de Covid-19 da cidade, 
Amparo também atende 
pessoas de muncípios 
da região. 

Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi conta com 30 leitos dedicados 
exclusivamente aos pacientes com Covid-19, dos quais 10 têm respiradores e 15 são 
para pacientes de média complexidade. Até terça, 09, 80% da UTI estava ocupada. 
Nos hospitais privados São Francisco, Unimed e São Lucas, a taxa de ocupação de 
leitos exclusivo era, respectivamente, 40, 50 e 100%, de acordo com o infectologista 

Arnaldo Gouveia Junior, que faz parte do Comitê de Crise do Coronavírus de 
Americana.

O Hospital Santa Bárbara (HSB) tinha 100% de seus 
leitos UTI do SUS ocupados (um total de cinco) e 56% 

dos 16 leitos de média complexidade, na quarta.OS 
10 leitos destinados ao atendimento de outras doenças 

também estão lotados.
Enquanto o hospital de campanha, com 50 leitos de 

observação (baixa complexidade), ainda não está em uso.

econômicas não essen-
ciais em cinco regiões. 
Araraquara e Bauru vol-
taram da fase amarela 
(fase III) para a laranja 
(II), enquanto que as áre-
as de Ribeirão Preto, Bar-
retos e Presidente Pru-
dente voltaram à etapa 
vermelha (I) de máxima 
restrição.

Nas regiões da Baixa-
da Santista e de Regis-
tro, a melhora nos índices 
semanais de variação de 
casos confirmados, inter-
nações e mortes por Co-
vid-19 levou à reclassi-
ficação da fase vermelha 
para a laranja, que permite 
reabertura restrita de imo-
biliárias, concessionárias, 
escritórios, comércio de 
rua e shoppings centers. O 
mesmo ocorreu em todas 
as cinco sub-regiões da 
Grande SP.

Na capital e demais re-
giões – Araçatuba, Cam-
pinas, Franca, Marília, 
Piracicaba, São João da 
Boa Vista, São José do 
Rio Preto, Sorocaba e 
Taubaté – que estavam 
na fase II de retomada 
restrita desde o início do 
mês, houve estabilidade 
na maioria dos índices. 
Todas permanecem na 
mesma classificação até 

a próxima atualização de 
painel do Plano SP, pre-
vista para o dia 17.

O Plano SP fixou cinco 
fases de retomada gradu-
al e faseada das ativida-
des sociais e econômicas, 
com as 17 regiões do es-
tado classificadas por co-
res. Da mais restritiva, a 
vermelha, com funciona-
mento permitido somente 
aos serviços essenciais, 
à azul, de abertura con-
trolada, com todos os se-
tores em funcionamento, 
mas mantendo medidas de 
distanciamento e higiene. 
Os critérios foram fixados 
pelo Comitê de Contin-
gência do Coronavírus.

A cor de cada uma das 
regiões foi estabelecida 
segundo critérios como 
capacidade do Sistema 
de Saúde, taxa de ocupa-
ção de leitos, evolução da 
epidemia, número de ca-
sos, etc. A flexibilização 
é posta em prática nos 
municípios que tiverem 
redução de casos e dispo-
nibilidade de leitos.

Estes indicadores se-
rão avaliados a fim de 
estabelecer a fase em 
que se encontra cada re-
gião do estado, a cada 15 
dias uma região poderá se 
mover para fases menos 

restritivas, mas poderá 
regredir conforme os in-
dicadores recuem.

Isolamento
Cidades da Região 

Metropolitana de Campi-
nas (RMC) vivem escala-
da de casos confirmados 
de coronavírus e de mor-
tes, segundo os boletins 
diários das prefeituras. 
Em médio, o aumento do 
número de casos de 10 
de maio a 10 de junho foi 
de 250,6% e de óbitos, 
de 278%. A região ain-
da não atingiu o pico da 
pandemia.

O avanço nos municí-
pios de Americana, Hor-
tolândia, Nova Odessa, 
Santa Bárbara d’Oeste e 
Sumaré ocorre desde o 
início de maio. O maior 
crescimento foi em Santa 
Bárbara e Sumaré.

Esses municípios tam-
bém foram os que regis-
traram a pior média de 
isolamento social entre 
10 de maio e 08 de ju-
nho, segundo o Sistema 
de Monitoramento Inte-
ligente do Governo. Pelo 
Plano SP, as cidades fo-
ram classificadas para a 
fase II e na reavaliação, 
na quarta-feira, 10, man-
teve a classificação.
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Prefeitura de Jaguariúna inaugura 
UBS Tanquinho na segunda-feira, 15
A inauguração acontece em cerimônia fechada 
e com transmissão ao vivo pelas redes sociais 

Foram entregues ambulâncias devidamente equipadas 

A Prefeitura de Jagua-
riúna inaugura na segun-
da-feira, 15, às 18h30, a 
Unidade Básica de Saú-
de (UBS) do bairro Tan-
quinho. A nova unidade 
é fruto de uma parceria 
entre a Administração 
Municipal e o Centro 
Universitário Jaguariúna 
(Unifaj) e deve beneficiar 
toda a população do local.

A entrega deve ser fei-
ta por representantes da 
Prefeitura e do Centro 
Universitário de Jaguari-
úna (Unifaj) e obedece-
rá às restrições impostas 

pela quarentena do co-
ronavírus. A cerimônia é 
fechada e transmitida ao 
vivo pelas redes sociais 
da Prefeitura de Jaguari-
úna.

A UBS Tanquinho é a 
sexta unidade básica de 
saúde entregue pela atu-
al gestão. De 2017 até o 
momento, foram entre-
gues outras cinco UBS’s: 
Zambom, Roseira de 
Cima, Nova Jaguariúna, 
Fontanella e Cruzeiro do 
Sul. Essas novas UBS’s 
integram o programa de 
governo da gestão e têm 

o objetivo de fortalecer a 
estrutura de atendimento 
à saúde nos bairros.

“É mais uma unidade 
de saúde que entregamos 
à nossa população, me-
lhorando ainda mais nos-
so sistema de atendimen-
to. Estamos muito felizes 
com essa parceria com a 
Unifaj”, comemora a se-
cretária de Saúde de Ja-
guariúna, Maria do Car-
mo de Oliveira Pelisão.

“É um benefício muito 
grande para a comunida-
de de Jaguariúna e tam-
bém para a área da Saú-

O prefeito de Amparo, 
Luiz Oscar Vitale Jacob 
esteve nesta semana na 
Santa Casa Anna Cintra 
vistoriando novos equi-
pamentos para a UTI. Por 
meio do Governo do Es-
tado de São Paulo, cinco 
novos respiradores para 
abrir mais leitos de UTI 
no SUS, com foco na as-
sistência aos pacientes 
com Covid-19 foram en-
tregues.

Estes equipamentos 
turcos foram adquiridos 
pela Fundação Butantan e 
doados ao Governo do Es-
tado de São Paulo para o 
enfrentamento da pande-

mia do coronavírus, uma 
vez que respiradores são 
essenciais para a implan-
tação de novos leitos de 
terapia intensiva. A Secre-
taria de Estado da Saúde 
montou uma grande ope-
ração logística e técnica 
que inclui a montagem, 
testagem e calibragem dos 
equipamentos e permitem 
que eles sejam entregues 
aos hospitais já em con-
dições para uso imediato. 
A operação está sendo 
realizada pelas equipes 
de engenharia clínica do 
Hospital das Clínicas e da 
Secretaria Estadual. Na 
quarta-feira, 10, a entrega 

de Amparo foi realizada 
pela Rota.

“Nossas demandas têm 
sido atendidas pelo Gover-
nador João Doria e pelo 
secretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco 
Vinholi. É um agradeci-
mento do povo de Ampa-
ro a eles. Temos tido total 
transparência com o trato 
da coisa pública, realizan-
do compras sem utilizar 
os decretos de calamidade 
pública e emergência. Te-
mos sido uma das poucas 
cidades da região que tem 
sido elogiada pelo Tribu-
nal de Contas”, ressalta o 
prefeito Jacob.

A CPFL Energia, por 
meio do Instituto CPFL 
(plataforma de investi-
mento social do grupo), 
anunciou a doação de 
R$6 milhões, contri-
buindo com ações para 
o combate ao novo coro-
navírus. Entre os valores 
doados, R$5 milhões de-
vem ser destinados a 20 
instituições de saúde de 
toda a área de concessão 
de suas quatro distribui-
doras – CPFL Paulista, 
CPFL Piratininga, CPFL 
Santa Cruz e RGE – para 
aquisição de testes para 
Covid-19, máscaras e 
materiais de limpeza.

Na região de Campi-
nas, três hospitais estão 
na lista de beneficiados 
pela ação. Na área de atu-
ação da CPFL Paulista, o 
Hospital Mario Gatti e o 
Hospital de Clínicas da 
Unicamp, em Campinas, 
recebem parte da verba. 
A terceira instituição de 
saúde contemplada é o 
Hospital Municipal Wal-
ter Ferrari, em Jaguariú-

na, cidade atendida pela 
distribuidora CPFL San-
ta Cruz.

Entre as contribui-
ções, o Instituto CPFL 
doa mais R$1 milhão 
ao Programa “Salvan-
do Vidas”, do Banco 
Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e 
Social (BNDES), para 
apoiar as ações no en-
frentamento da pan-
demia. Esse programa 
deve beneficiar mais de 
mil hospitais públicos 
em todo o País.

“Recebemos apoio to-
tal da State Grid para essa 
doação que demonstra a 
nossa alta consideração 
no combate à epidemia. 
Diante dessa crise sem 
precedentes, estamos 
reforçando esta atuação 
para que as instituições 
de saúde tenham melho-
res condições de atender 
a população infectada 
pelo novo coronavírus”, 
afirma o presidente do 
grupo CPFL Energia, 
Gustavo Estrella.

Além das doações 
para auxiliar no comba-
te à pandemia, por meio 
do Programa CPFL nos 
Hospitais, a empresa já 
investiu desde 2019 qua-
se R$34 milhões em hos-
pitais públicos por meio 
de iniciativas de efici-
ência energética e ações 
com foco em humaniza-
ção via Instituto CPFL. 
“São 21 projetos conclu-
ídos e 78 em andamento. 
Até 2022, investiremos 
R$ 150 milhões para co-
laborar com a melhoria 
da saúde pública nas ci-
dades em que atuamos”, 
reforça Estrella. 

State Grid. A State 
Grid Corporation of Chi-
na (SGCC), por meio da 
sua subsidiária integral 
brasileira SGBP, com-
prou 120 mil máscaras 
para apoiar o combate 
ao coronavírus, das quais 
60 mil foram destinadas 
ao Governo de Estado 
de São Paulo e outras 60 
mil foram direcionadas à 
Prefeitura de Campinas. 

Amparo recebe cinco novos 
respiradores para a UTI da Santa 
Casa Anna Cintra 

CPFL Energia faz doação ao 
Hospital Municipal Walter 
Ferrari para o combate ao 
novo coronavírus 

IVAIR OLIVEIRA

Saúde pública

de, principalmente agora 
nesse momento em que 
a saúde pública tem sido 

tão demandada e há tanta 
necessidade de se chegar 
mais próximo da popula-

ção”, considera o diretor 
acadêmico da Unifaj, Flá-
vio Pacetta.

DIVULGAÇÃO

Entre as iniciativas, por meio do Instituto CPFL, companhia doou R$5 milhões a 20 instituições do 
programa CPFL nos Hospitais e a SGCC, controladora do grupo, destinou 120 mil máscaras ao Governo 
do Estado e à Prefeitura de Campinas
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Ação, reação e conscientização

Por recomendação do Ministério 
Público, decreto de reabertura do 
comércio sofre alterações em Posse
Foi vedada o funcionamento de salões de beleza, clínicas estéticas, barbearias e academias de ginástica

O horário reduzido do comércio é das 11h às 15h

A Prefeitura Munici-
pal de Santo Antônio de 
Posse recebeu na noite de 
domingo, 07, um ofício 
da promotora de justiça 
de Jaguariúna, Flavia Tra-
vaglini Zulian, com reco-
mendações a respeito da 
retomada das atividades 
comerciais no município. 
O texto considera o Decre-
to Estadual n. 64.994/2020 
e a classificação por fases 
para a reabertura gradual 
do comércio. 

Por conta do documen-
to, o Decreto Municipal n. 
3.512/2020 sofreu altera-
ções, uma vez que, Santo 
Antônio de Posse faz par-
te da região de Campinas, 
atualmente classificada na 
fase 2- laranja. Neste sen-
tido, o comércio em geral 
deve funcionar em horário 
reduzido de funcionamen-
to de quatro horas diárias, 
das 11h às 15h, seguindo 
as orientações de atendi-
mento e higiene. As alte-
rações de expediente não 
se aplicam aos serviços 
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essenciais.
Para finalizar, ficam 

revogados os incisos IV 
e V do art. 2º do Decreto 
n. 3.512, de 28 de maio 
de 2020, vedando-se, por 

consequência disso, o fun-
cionamento de salões de 
beleza, clínicas estéticas, 
barbearias e academias 
de ginástica vez que tais 
atividades não encontram 

previsão na atual fase 
de nossa região junto ao 
“Plano São Paulo” do Go-
verno do Estado de São 
Paulo. As medidas estão 
em vigor.

Após infecção por 
Covid-19, Correios 
fecha agência em 
Holambra

A agência dos Cor-
reios de Holambra está 
fechada desde a se-
gunda-feira, 08, após 
a confirmação de um 
caso positivo para Co-
vid-19 em funcionário 
que trabalha dentro da 
unidade. Na porta do 
local a instituição co-
locou um anúncio em 
que confirma o caso de 
um infectado e anuncia 
o fechamento temporá-
rio. Com a suspensão 
dos serviços os mora-
dores da cidade devem 
procurar o atendimen-
to em Jaguariúna ou 
Artur Nogueira, sendo 
as agências mais pró-
ximas.  

Segundo a empre-
sa, a unidade deve ser 
reaberta após todas as 
medidas de segurança 
serem concluídas, mas 
ainda não há previsão 

de data. A empresa 
também não informa 
quantos funcionários 
foram confirmados com 
a doença na agência.

Em nota, os Cor-
reios afirmam que es-
tão acompanhando a 
situação de saúde dos 
empregados, prestando 
o apoio e atuando para 
garantir o bom funcio-
namento das atividades 
operacionais e lamen-
tou o fechamento. “Os 
Correios lamentam 
eventuais transtornos à 
população, neste mo-
mento de adversidade 
e adaptação de todos os 
setores da sociedade. 
A empresa reitera que 
está trabalhando para 
viabilizar, com segu-
rança, a continuidade 
de suas atividades, es-
senciais para atender a 
população”, diz a nota.

Cartaz foi colocado em frente a unidade anunciando o fechamento Mulher de 69 anos é o 5º óbito confirmado por 
Covid-19 em Jaguariúna

O boletim de corona-
vírus de Jaguariúna desta 
quarta-feira, 10, apresen-
tou um novo dado: a quin-
ta morte confirmada por 
coronavírus. De acordo 
com a Secretaria de Saú-
de, a vítima, mulher de 69 
anos estava internada no 
Hospital Municipal Wal-
ter Ferrari em cuidados 
intensivos desde o dia 1º 
de junho.

O óbito aconteceu na 
terça-feira, 09, às 23h50. A 
mulher tinha comorbidades.

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 paciente 
de 62 anos internou no 
Hospital Municipal Wal-
ter Ferrari no dia 06 de 
maio, foi transferido para 
Campinas via CROSS, 
para o AME que está re-
cebendo internações no 
dia 12 de maio. Após 26 
dias de internação, no dia 
29 de maio o paciente fa-
leceu. Ele não tinha co-
morbidades.

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.

No início de junho, a 
cidade confirmou o quar-
to óbito. De acordo com 
a Secretaria de Saúde, o 

homem tinha 63 anos e 
tinha problema renal crô-
nico dialisado e diabetes 
mellitus. Ele estava in-
ternado em enfermaria. 
O óbito por Covid-19 foi 
confirmado com PCR e 
teste rápido.

A Prefeitura de Pe-
dreira, por meio de suas 
Secretarias municipais 
de Saúde e de Segurança, 
contando com o apoio 
da Vigilância Sanitária, 
Bombeiros Municipais e 
Polícia Municipal reali-
zou, durante o primeiro 
final de semana de re-
abertura do “comércio 
turístico”, barreiras sani-
tárias nas dependências 
do Center Louças e Praça 

Coronel João Pedro. Se-
gundo a enfermeira da 
Vigilância Sanitária, Isa-
bel Cristina dos Santos 
Lima, essa é uma ação 
que tem sequência nas 
próximas semanas. 

Para o prefeito Ha-
milton Bernardes Junior, 
as barreiras sanitárias 
são essenciais neste mo-
mento que o comércio 
voltado para o turis-
mo está sendo reaberto. 

A cidade atualiza as informações do coronavírus diariamente
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Prefeitura de Pedreira realiza barreiras sanitárias na extensão do “comércio turístico”

“Nosso principal objetivo é a prevenção, 
os visitantes estão sendo orientados 

sobre a importância de lavar as mãos 
corretamente, a importância do álcool 

em gel e o uso obrigatório de máscara”, 
afirma Isabel.

“Inicialmente o trabalho 
é educativo e de preven-
ção, sem o impedimen-
to da circulação dos vi-
sitantes nos locais que 
concentram as lojas de 
produtos industrializa-
dos em Pedreira, preci-
samos nos cuidar contra 
o Covid-19, porém todos 
precisam trabalhar para 
a economia voltar a cres-
cer”, destaca.

A secretária de Saúde, 
Ana Lúcia Nieri Gou-
lart, agradece a todos os 
colaboradores que não 
medem esforços para re-
alizar com dedicação o 
trabalho a qualquer dia e 
hora. “As barreiras sani-
tárias pararam os turistas 
para saber se eles apre-
sentavam algum sintoma 
ou tiveram contato com 

alguém positivo para o 
Covid-19. Foram avalia-
das centenas de pessoas 

e nenhuma delas apre-
sentou febre. Também 
distribuímos máscaras e 

folders de esclarecimen-
to sobre o coronavírus”, 
conclui.

As barreiras foram realizadas com o apoio da Vigilância Sanitária, Bombeiros Municipais e Polícia Municipal

DIVULGAÇÃO
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Cidade linda e bem cuidada

Prefeitura de Jaguariúna orienta empresas para a 
retirada de placas de publicidade de vias públicas 
A ação integra um programa permanente da Prefeitura

Ao todo, 16 empresas foram orientadas

IVAIR OLIVEIRA

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio do Depar-
tamento de Fiscalização, 
orientou empresas da ci-
dade a retirarem placas 
de publicidade afixadas 
em canteiros de vias pú-
blicas, como avenidas e 
rotatórias. A ação integra 
um programa permanente 
da Prefeitura, em várias 
frentes, para a manutenção 

da limpeza da cidade, que 
inclui capinação, remoção 
de entulho, operação cata-
-bagulho, pintura e sinali-
zação viária, entre outras.

Segundo o diretor do 
departamento, Ícaro Bat-
toni, 16 empresas foram 
orientadas verbalmente so-
bre a necessidade da retira-
da das placas. “Não foi ne-
cessária a autuação dessas 

empresas. Os empresários 
acataram nossa orientação 
e retiraram as placas ime-
diatamente”, explica.

“É sempre importante 
também reforçar a neces-
sidade da conscientização 
da população. Cada um fa-
zendo a sua parte,fica mais 
fácil manter a cidade sem-
pre limpa e livre de polui-
ção visual”, conclui Ícaro.

Estradas rurais do Pantaleão, em 
Amparo, recebem manutenção

Equipes da Secretaria 
de Infraestrutura e Ser-
viços da Prefeitura de 
Amparo trabalham nos 
serviços de melhorias e 
manutenção no bairro do 
Pantaleão, na zona rural 
do município. O trabalho 
tem por objetivo dar con-
dições para o escoamento 
agrícola na região. 

No mês de maio a Pre-
feitura também realizou a 
troca das sustentações da 
ponte que liga a região do 
MARP, onde funciona a 
Escola, o Centro Comu-
nitário e Posto de Saúde 
do bairro. “O prefeito Ja-
cob nos determinou que 

Os casos confirmados 
de dengue caíram 77% 
na cidade de Jaguariú-
na neste ano. Segundo a 
Secretaria Municipal de 
Saúde, de janeiro a maio 
foram confirmados 28 ca-
sos da doença no municí-
pio, contra 124 no mesmo 
período do ano passado. 
O número de notificações 
da doença também caiu de 
307, em 2019, para 170, 
neste ano – uma redução 
de 44,6%. 

A manutenção da cida-
de feita regularmente pela 
Prefeitura, com serviço 
de remoção de entulhos 

Trabalho de manutenção e melhorias

DIVULGAÇÃO

Casos de dengue caem 77% em Jaguariúna

“Jardim das Oliveiras” do Morro do Cristo 
recebe projeto paisagístico

De janeiro a maio foram confirmados 28 casos da doença no município

DIVULGAÇÃO

déssemos atenção especial 
para a zona rural, pois, 
agricultura é uma das fren-
tes da economia da nossa 
cidade. Temos trabalhado 

em todos os bairros rurais 
da cidade, com esse obje-
tivo”, ressalta o secretário 
de Infraestrutura e Servi-
ços, Carlos Roberto Piffer.

e operação cata-bagulho, 
contribui para a redução 
do número de focos do 
mosquito Aedes Aegypti. 
Mutirões de limpeza e vi-

sitas de agentes de saúde 
nas residências e comér-
cios da cidade também são 
outras ações importantes 
no combate à dengue.

A Secretaria Municipal 
de Turismo de Pedreira, 
contando com o apoio da 
Secretaria de Meio Am-
biente e parceria da Paró-
quia de Sant’Ana, repre-
sentada pelo seu pároco 
Padre César Domingues 
de Oliveira desenvolve o 
projeto de construção do 
“Jardim das Oliveiras”, nas 
dependências do Complexo 
Turístico do Morro do Cris-
to. As obras fazem parte do 
grande projeto de revitali-
zação do Complexo.

“Através de convê-
nio com o Governo do 
Estado, pelo Município 
de Interesse Turístico 
(MIT), já estamos refor-
mando o Teleférico. Em 
breve vamos entregar o 
Jardim das Oliveiras e 
pretendemos iniciar a 
construção de um Café 
e um Restaurante, tudo 
isso com o objetivo de 
dotar o Morro de Cristo 
de atrações turísticas”, 
destaca o prefeito Hamil-
ton Bernardes Junior.

Os técnicos da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente plantaram no 
Morro 33 mudas de oli-
veiras, além de flores es-
pecialmente escolhidas 
para o local. “Além das 
oliveiras também serão 
implantadas grades de 
proteção, imagens dos 
apóstolos e pedras ao pé 
da imagem do Cristo Re-
dentor”, acrescenta o se-
cretário de Turismo, Ro-
dolfo Firmino. 

As obras fazem parte do grande projeto de revitalização do Complexo Turístico

DIVULGAÇÃO
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Por volta das 5h de 
quarta-feira, 10, um vaza-
mento de gás no Condo-
mínio Minha Casa Minha 
Vida, na rua Eny Ponce 
Villela Lima, no bairro Jar-
dim Cruzeiro do Sul, em 
Jaguariúna, provocou uma 
explosão. Os destroços fi-
caram espalhados na rua.

De acordo com as in-
formações de uma mora-
dora da rua, Hellen Apa-
recida Ferreira, foi uma 
explosão muito forte com 
desabamento. Ela conta 
que a vítima da explosão 
mudou-se para o aparta-
mento na semana passada 
e nesta madrugada levan-
tou fazer café e quando 
acendeu a luz aconteceu a 
explosão.

“Acordamos com um 
barulho enorme”, relata. 

Vazamento de gás provoca explosão em apartamento 
no bairro Cruzeiro do Sul, em Jaguariúna

Acontecimentos

Mãe e filha foram levadas ao hospital com queimaduras leves

Paredes do local ficaram no chão; destroços atingiram a calçada

ROBERTO TORRECILHAS

“Na hora minha casa, que 
é bem perto, estremeceu. 
Achei que o trem tinha 
descarrilado, ou acidente 
com carreta. Muitos carros 
estavam estacionados den-
tro do condomínio e foram 

bastante destruídos”.
Duas pessoas ficaram 

feridas, sendo uma mulher 
adulta e uma criança – 
mãe e filha. Ambas foram 
levadas ao Hospital Muni-
cipal Walter Ferrari.

Em maio de 2020, um 
empresário residente em 
Amparo, registrou um bole-
tim de ocorrência, narrando 
que indivíduo (s) desconhe-
cido (s) havia (m) invadido 
sua residência e subtraído 
sua caminhonete. A Policia 
Civil iniciou as investiga-
ções visando a identificação 
do autor e a localização da 
caminhonete, porém com o 
desenrolar dos trabalhos e 

algumas inconsistências no 
depoimento da vítima, os 
Policiais descobriram que na 
verdade se tratava do famoso 
“golpe do seguro”.

O empresário acabou con-
fessando que estava tentando 
vender a caminhonete, contu-
do, um indivíduo desconhe-
cido se ofereceu para “dar 
um fim” no veículo, ficando 
para o empresário apenas re-
gistrar o boletim de ocorrên-

cia e receber a indenização. 
A trama toda foi descoberta 
pelos Policiais Civis e agora 
o empresário de vítima pas-
sa a ser autor do crime, onde 
deve ser investigado pela 
prática de Falsa Comunica-
ção de Crime e Estelionato 
Qualificado pela Fraude a 
Seguros (Artigos 340 e 171 
§2º Inciso IV do CP), cuja as 
penas podem chegar a cinco 
anos de reclusão.

Cap. Aramil – Navio Fantasma

Heavy Metal Ma-
chine: Exclu-
sivo para PC, 
esse jogo é um 
M.O.B.A. de 
batalha entre ve-
ículos. As parti-
das são bem dinâmi-
cas levando, no máximo, 
20 minutos (casuais em 
ranqueadas o tempo pode 
diminuir), tendo como 
objetivo levar a bomba 
até a base inimiga, en-
cerrando-se a partida 
quando alguém marcar 
três vezes. Conta, tam-
bém, com o Narrador, o 
Detonator (Vocalista da 
Banda de Heavy Metal 
Massacration), promo-
vendo um certo tom de 
humor ao jogo. 

Warframe (todas as 
plataformas): Com o 
gênero “Ficção cientifi-
ca e mecânicas de RPG” 
(Role-Playing Game) 

em tercei-
ra pes-
s o a , 
c o n t a 
c o m 
d i v e r -

sas ar-

mas, armaduras, 
sentinelas e pets, 
além dos cosmé-
ticos. A grande 
sacada da Di-
gital Extremes 

foi deixar o jogo 
- o máximo possível 

-acessível para os joga-
dores, ou seja, tudo no 
jogo pode ser consegui-
do sem investir dinheiro, 
inclusive a própria moe-
da. O jogo conta com 
o cooperativo e PVP 
(Player Vs Player). Atu-
almente, é o jogo que te-
nho mais jogado. 

Total War Saga: 
Troy: Este  jogo 
deve ser lan-
çado no dia 
13 de agosto 
na plataforma 
da Epic Games 
e,  somente nes-
te dia,  será grátis. 
Depois, custará o preço 
de um jogo em lança-
mento e fica exclusivo 
por 12 meses no PC. To-
tal War Saga: Troy é um 
jogo de ação, simulação 
e estratégia, seguindo o 
mesmo conceito dos de-

mais títulos, com grande 
gerenciamento de turnos. 
Total War Saga: Troy vai 
colocar o jogador tendo 
as duas v i -
s õ e s : 
a  da 
G r é -
cia e 
a de 
T r o i a 
n e s t e 
conflito. 

Call of Duty: WW II. 
Esta promoção é exclu-
siva da Playstation Store 
(PSN). Há três maneiras 
de jogar: o Cooperativo, 
de 2 a 4 jogadores (on-

line); o Multiplayer, 
com até 12 jogadores 
(online), contendo 
diversos mapas e ar-
mas, remetendo-nos  

à época própria e, 
finalmente, a Campa-

nha,  contando-nos sobre a 
Segunda Guerra Mundial 
e,  no modo cooperativo, 
terá o divertido e desafia-
dor Nazi Zombie. 

Gostou? Estou todos 
os dias no Mixer Navio_
Fantasma. 

Empresário tenta dar golpe do seguro em Amparo

Uma pequena lista com jogos “free to play” ou, que estão de graça.
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Nova UBS 1
Apesar de todo o im-

pacto da quarentena do 
coronavírus e do isola-
mento social, que já dura 
quase três meses, a Pre-
feitura de Jaguariúna tem 
conseguido a agenda de 
obras e ações. Nesta se-
gunda-feira, a Adminis-
tração Municipal entrega 
mais uma UBS (Unidade 
Básica de Saúde), a sexta 
da atual gestão do prefei-
to Gustavo Reis (MDB).  

Nova UBS 2
A nova unidade é fru-

to de uma parceria entre 
a Prefeitura e o Centro 
Universitário Jaguariúna 
(Unifaj) e vai beneficiar 
toda a população do local. 
Importante ressaltar que, 
de 2017 para cá, já fo-
ram entregues mais cinco 
UBSs: Zambom, Roseira 
de Cima, Nova Jaguariú-
na, Fontanella e Cruzeiro 
do Sul. 

Vem mais aí
A agenda não para por 

aí. A Prefeitura tem pela 

 Bastidores do poderO novo normal 
da comunicação

O ser humano tem uma 
capacidade incrível de se 
adaptar. Existem estudos 
e suposições de que, para 
adquirir um novo hábito, 
é preciso praticá-lo por 21 
dias ininterruptos. Pode-
mos dizer que grande parte 
de nós desenvolveu novos 
hábitos por conta da pan-
demia, que já ultrapassa os 
60 dias. Hábitos desenvol-
vidos não por opção, mas 
por necessidade. Tentan-
do equilibrar a vida entre 
o trabalho, o carinho com 
as crianças, os animais, os 
familiares à distância e os 
amigos, refletimos bastante 
sobre prioridades e como 
colocar as coisas pra rodar 
frente a esse novo cenário. 
Tempos de pandemia nos 
fazem repensar modelos de 
negócio: como atuar, como 
vender, como comunicar, e 
acredito que algumas des-
sas novas práticas sejam 
um caminho sem volta. 

Mudamos para o bem. 
Compreendemos que é pos-
sível trabalhar e confiar à 
distância. Que podemos re-
alizar projetos com pessoas 
que nunca antes tínhamos 
cogitado, simplesmente 
porque estavam longe fisi-
camente. Passamos a con-
sumir deliveries e provar 
outras marcas mais perto de 
nós, tanto no sentido de va-
lorizar a cultura local como 
numa oportunidade de ten-
tar algo novo e se permitir. 
Essa revolução digital nos 
faz pensar mais estrategica-
mente. Nos forçou a com-
preender padrões de consu-
mo e o que é relevante para 
a sociedade atual.

Se você estudou alguma 
coisa de marketing, admi-
nistração, economia, sobre 
como posicionar produtos, 
marcas e serviços, ou mes-
mo se já deu aquela famosa 
“Googada” em princípios 
de marketing para seu pró-
prio negócio, deve ter es-
barrado no nome de Philip 
Kotler. Não é à toa. Kotler é 
um pensador formidável e, 
para usar a palavra da boca 
do povo, disruptivo (desde 
quando não se falava em 
disrupção). Dentre diversas 
outras leis e princípios do 
Marketing compilados por 
ele, acredito que os 4Ps es-
tejam no topo do share of 
mind e dentre os mais usa-
dos, possivelmente.

Todo negócio de sucesso 
surge de uma ideia genial. 
Às vezes um pouco absur-
da, às vezes óbvia, muitas 
vezes meio fora da caixa 
mas, indiscutivelmente, um 
ideia genial. E como colo-
car toda essa genialidade 

em prática? Com um plano 
de ação. Antes de qualquer 
decisão ou investimento é 
fundamental que se racioci-
ne a respeito desse projeto e 
que se faça um plano bem 
estruturado sobre como as 
coisas vão funcionar, além 
de pensar qual a melhor for-
ma de levar esta marca para 
o consumidor. Um excelen-
te caminho para começar 
são os famosos 4Ps: produ-
to, preço, praça e promoção.

Pensem nos seus pró-
prios negócios. Nas em-
presas em que atuam. Com 
certeza existe ao menos um 
PRODUTO bem estabele-
cido. Seja um item de con-
sumo, um curso, um artigo 
da moda, uma cadeia de 
restaurantes ou mesmo um 
serviço para a conveniên-
cia de seus consumidores. 
Existe também um PREÇO 
pautado em cima de custos 
diretos, despesas, impostos, 
custos indiretos (overhead), 
insumos, savings, levando 
em conta o lucro desejado 
e o quanto seus consumi-
dores estão dispostos a pa-
gar pela marca e os valores 
dela, não tem? 

Junto disso, foi determi-
nada uma área de atuação 
dessa empresa ou negócio 
em que você trabalha com 
um público específico, le-
vando em conta, principal-
mente, a situação geográfica 
- Se o lugar em que uma loja 
está determina sua atuação, 
a praça é restrita a essa por-
ção territorial e às pessoas 
que lá consomem. Se uma 
empresa consegue vender 
online e entregar para todo 
o Brasil, sua praça é con-
sideravelmente maior. In-
dependente de onde sejam 
fornecidos os serviços, o P 
da PRAÇA corresponde à 
abrangência de atuação do 
seu negócio. 

Por último, mas não me-
nos importante, a PROMO-
ÇÃO. Alexandre Bassora, 
outro pensador muito que-
rido e um grande amigo que 
a profissão me deu, costu-
ma dizer que “as empre-
sas conseguem sobreviver 
com os 3 primeiros Ps, mas 
só o P da PROMOÇÃO/
PROPAGANDA pode fa-
zer marcas atingir lugares 
inimagináveis na mente e 
coração das pessoas.” Essa 
promoção vai além do fa-
moso “leve 3, pague 2”. 
É a promoção no sentido 
de promover, propagar, de 
conceituar, de criar vontade 
e fazer com que seus consu-
midores tenham verdadeira 
paixão pelo seu produto e 
seus targets verdadeiro de-
sejo por ele. Essa promo-

ção faz com que a gente 
ouça “Feito pra você”, sem 
marca nem nada e saiba de 
que instituição financeira 
estamos falando.

Mas, recentemente, os 4 
Ps não têm sido suficientes 
para comunicar, posicio-
nar e gerar negócio. Na era 
do consumidor consciente 
e preocupado com o novo 
modo de consumir pós-
-pandemia, surge um novo 
P para agências, empresas, 
marcas e pessoas se preocu-
parem: o P da PROTEÇÃO.

O mundo inteiro está 
numa campanha em prol 
da proteção. Do isolamen-
to. Do cuidado. Da higiene. 
Com as marcas não é dife-
rente. Restaurantes repen-
sam suas embalagens, apli-
cativos de delivery criam 
campanhas e iniciativas 
para que os entregadores 
não entrem em contato com 
os consumidores. Empre-
sas divulgam suas formas 
de precaução na não disse-
minação do novo Corona-
vírus em seus ambientes de 
trabalho. E nós, consumi-
dores, nos tornamos ainda 
mais exigentes quando o 
assunto é esse. 

Queremos nos proteger 
para que a nossa economia 
seja restabelecida. Para que 
voltemos a abraçar nossos 
familiares e amigos. Preci-
samos de proteção nos mo-
mentos em que necessita-
mos ir ao mercado e nos faz 
bem interagir com marcas 
que se solidarizam com esse 
momento e se preparam 
para nos receber em cima 
desse novo P do Marketing.

Álcool em gel para higie-
nizar carrinhos, cestinhas e 
mãos; produtos embalados 
individualmente, serviços 
de entrega e retirada no sis-
tema Drive Thru e mais uma 
série de outras comodidades 
que estabelecem uma rela-
ção forte e duradoura entre 
as marcas e seus clientes. 
Ativos que geram identifi-
cação e admiração. Fideli-
zando clientes antigos, con-
quistando novos e fazendo 
com que o mundo se adapte 
a essa nova realidade.

O P da proteção surgiu 
de um novo hábito. E veio 
para ficar. Da mesma forma 
que os seres humanos se 
adaptam facilmente às ad-
versidades, as marcas preci-
sam se manter em constante 
movimento e atualização. 
Quando tudo isso passar, 
teremos incorporado outros 
costumes. As marcas que já 
entenderam isso vão sair na 
frente. Às que ainda não, é 
melhor começar se prote-
gendo da concorrência.

Por : Fábio Wanderley e Leopoldo Azevedo – Agência SALA

Os 5Ps do marketing

frente pelo menos outras 
seis obras a serem entre-
gues ainda neste mês, entre 
elas o novo Portal Turístico, 
que já está concluído. O já 
famoso plano de metas do 
prefeito Gustavo Reis con-
tinua sendo cobrado à risca 
pelo prefeito, em reuniões 
semanais com o secretaria-
do. Tudo para a cidade não 
parar. 

Respiradores 
Nesta semana, Jaguariú-

na recebeu cinco respirado-
res do Governo do Estado, 
o que aumentou para 20 o 
número de aparelhos dis-
poníveis no município. Os 
respiradores são importan-
tes no tratamento intensivo 
de pacientes moderados e 
graves de Covid-19. Com 

isso, a cidade fortalece 
seus bons índices que aju-
dam o município a manter 
a retomada gradual e segu-
ra da economia. 

 
Ministério da polêmica

E por falar em Saúde, o 
governo Bolsonaro conti-
nua sua saga de confusões 
e desinformação. Depois 
de perder dois ministros 
em menos de um mês, o 
Ministério da Saúde foi 
foco de nova polêmica ao 
atrasar e, depois, alterar os 
dados de mortos pela Co-
vid-19 no balanço divulga-
do diariamente. O ministro 
interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, foi chamado para 
dar explicações sobre a 
mudança na Câmara Fede-
ral. O ministério também 
teve de voltar atrás e di-
vulgar os dados completos 
da Covid no Brasil após 
determinação do STF (Su-
premo Tribunal Federal). 

Eleições em outubro?
O Ministério Público 

Eleitoral enviou ao Con-
gresso um ofício defen-
dendo a manutenção das 
datas das eleições munici-
pais de outubro. A mudan-
ça é discutida por causa da 
pandemia do coronavírus. 
Pelas regras eleitorais, o 
primeiro turno da disputa 
deve ocorrer no dia 4 de 
outubro, e o segundo turno 
em 25 de outubro.
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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:

RODRIGO GASPAR DE OLIVEIRA e IZABELA LUANA DO 
NASCIMENTO SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileiro, serviços 
gerais, solteiro, nascido em ITAOBIM, MG, no dia 24 de novem-
bro de 1991, residente e domiciliado na Rua Fortunato Lana, Nº 42, 
Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ GASPAR DE 
OLIVEIRA e de TEREZA CELESTINA DE OLIVEIRA. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em SOLEDADE, PB, 
no dia 26 de julho de 1999, residente e domiciliada na Rua Fortunato 
Lana, Nº 42, Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filha de REGI-
NALDO NASCIMENTO CORREIA e de CÉLIA DA CONCEIÇÃO 
SILVA. 

ROBINSON GEREMIAS DE CAMPOS e VALDETE SIARMOLI. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, chapeiro, divorciado, nascido em 
VALINHOS, SP, no dia 02 de dezembro de 1969, residente e domi-
ciliado na Rua Rita Villela de Andrade Lima, Nº 74, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO DE CAMPOS e de 
DURVALINA VALONGA DE CAMPOS. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, vendedora, divorciada, nascida em ALVINLÂNDIA, SP, no 
dia 08 de junho de 1966, residente e domiciliada na Rua Rita Villela 
de Andrade Lima, Nº 74, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de MIGUEL SIARMOLI e de MARIA DO CARVALDETE 
SIARMOLI. 

TASSYO CLEMENTE DE PIETRO e CAMILA DE LOURDES 
DOS SANTOS SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileiro, bancário, 
solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 14 de maio de 1987, 
residente e domiciliado na Rua Alagoas, Nº 251, Jardim Sônia, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE PIETRO e de 
DINAH MARGARIDA CLEMENTE DE PIETRO. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, estudante, solteira, nascida em BREJO, MA, no 
dia 17 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada na Rua Alagoas, 
Nº 251, Jardim Sônia, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de MARIA 
IVANICE DOS SANTOS SILVA. 

LUCAS VILELA RAMOS e AMANDA NOVAES DOS SANTOS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, comerciante, solteiro, nascido em 
MOGI GUAÇU, SP, no dia 22 de junho de 1997, residente e domici-
liado na Rua Joaquim Pinto Andrade, Nº 568, Jardim Botânico, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de PAULO CESAR RAMOS e de PRISCILA 
APARECIDA VILELA RAMOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
pedagoga, solteira, nascida em ÁGUAS DE LINDÓIA, SP, no dia 09 
de junho de 1993, residente e domiciliada na Rua Itapira, Nº 399, Jar-
dim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de LOURIVAL BISPO DOS 
SANTOS e de VALERIA CLARA NOVAES DOS SANTOS. 

TIAGO DOMINGOS FERREIRA e ROSIMEIRE PEREIRA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, motofretista, divorciado, nascido em JA-
GUARIÚNA, SP, no dia 11 de novembro de 1989, residente e domi-
ciliado na Rua Gelson Tonietti, Nº 162, Vila Primavera, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de DOMINGOS DE SOUZA FERREIRA e de MARIA 
APARECIDA FERREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, cuida-
dora, divorciada, nascida em DOURADOS, MS, no dia 08 de julho 
de 1982, residente e domiciliada na Rua Gelson Tonietti, Nº 162, 
Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO PEREIRA e de 
ESPERIDIANA DA COSTA PEREIRA. 

MIGUEL ALEXANDRE MUINHO MARCONATO e LARISSA 
MENEGUETTE. Ele, de nacionalidade Brasileira, mecânico, soltei-
ro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 08 de janeiro de 1989, re-
sidente e domiciliado na Rua José do Couto Menezes, Nº 257, Jardim 
Boa Vista I, JAGUARIÚNA, SP, filho de DARCÍ MARCONATO e 
de LOURDES APARECIDA MUINHO MARCONATO. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, confeiteira, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 29 de dezembro de 1998, residente e domiciliada na Rua 
José do Couto Menezes, Nº 257, Jardim Boa Vista I, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de LUÍS ACÁCIO MENEGUETTE e de VALÉRIA REGI-
NA MARCHESINI MENEGUETTE. 

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

JAGUARIÚNA, 10 de junho de 2020.

EDITAL


