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Prefeitura de Jaguariúna disponibiliza receitas e 
despesas com Covid-19 no Portal da Transparência

A Prefeitura de Jaguariúna disponibiliza no Portal da Transparência todas as informações referentes às receitas, despe-
sas e contratações relativas às ações municipais de enfrentamento ao Covid-19. As informações podem ser acessadas por 
qualquer cidadão no site da Administração. 

A maior parte das despesas se refere a repasses da Prefeitura para o Hospital Municipal Walter Ferrari. Os gastos incluem 
também aquisição de insumos e equipamentos hospitalares e materiais sanitários e de proteção, como luvas, máscaras, 
aventais e álcool em gel, entre outros. Já as receitas incluem os repasses pela União e Governo do Estado de São Paulo.

Com o aumento dos cuidados 
com a saúde, vendas em 
farmácias aumentam

Pedreira recebe 
quatro respiradores 
do Governo do Estado 

Jaguariúna amplia testes de 
Covid-19 para população 
sintomática e de risco da doença

A Prefeitura de Jaguariúna 
inaugurou nesta sexta-feira, 19, 
a fonte luminosa e o conjunto de 

pedalinhos do Parque dos Lagos. 
A cerimônia de entrega dos equi-
pamentos públicos foi fechada e 

transmitida ao vivo pelas redes 
sociais da Administração. Estive-
ram presentes, com todas as re-

comendações de distanciamento 
e proteção contra o coronavírus, 
a secretária de Turismo e Cultura, 

Maria das Graças Hansen Alba-
ran dos Santos e representantes 
da secretaria.                Página 10

A entrega da fonte e dos pedalinhos reuniu poucas lideranças municipais e pode ser 
acompanhada pela população pela página da Prefeitura no Facebook

O setor farmacêutico é con-
siderado serviço essencial 
desde o início da pandemia 
do Covid-19 e fez as vendas 
da Farmácia Santa Rosa, de 

Pedreira, aumentarem consi-
deravelmente.  Tendo em vis-
ta um aumento nas vendas de 
alguns produtos, o faturamento 
da empresa também aumentou 

proporcional ao crescimento 
nas vendas de alguns produtos 
mais específicos relacionados 
com o atual momento.

Página 3

A Secretaria de Saúde de Ja-
guariúna está ampliando a testa-
gem para Covid-19 da população 
que apresenta sintomas de sín-

dromes gripais e esteja no grupo 
de risco, além de profissionais 
com possibilidade de contrair a 
doença provocada pelo novo co-

ronavírus. Os testes são feitos sob 
avaliação médica e seguem pro-
tocolos de testagem da Secretaria 
de Estado da Saúde.        Página 5

Prefeitura de Jaguariúna inaugura fonte 
luminosa e pedalinhos no Parque dos Lagos

DIVULGAÇÃO

A cerimônia de inauguração foi restrita e seguiu as recomendações de distanciamento e proteção contra o Covid-19

A Prefeitura de Pedreira re-
cebeu, do Governo do Estado 
de São Paulo, quatro respira-
dores que devem ser utilizados 
para tratamento intensivo de pa-

cientes com Covid-19. Os equi-
pamentos foram entregues no 
início da semana, no Hospital 
Humberto Piva. 

Página 4

Os equipamentos foram entregues no Hospital Humberto Piva

DIVULGAÇÃO
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Em um País como o Brasil, 
em que os beijos e abraços 
fazem parte das interações 
entre as pessoas o tempo in-
teiro, o isolamento parece 
causar ainda mais estresse. 
Por isso, esse é um dos efei-
tos mais difíceis para muitos 
dos brasileiros.

Não poder estar em conta-
to com os outros faz as pes-
soas se sentirem mais tristes. 
Mas saber que isso é tempo-
rário dá um conforto e ajudar 
a lidar com a saudade.

Apenas trabalhando em 
conjunto o mundo poderá 
enfrentar as consequências 

devastadoras do Covid-19, 
afirma o secretário-geral 
das Nações Unidas, António 
Guterres, em artigo de opi-
nião publicado em jornais de 
todo o mundo.  Ele defende 
testagem e identificação de 
contatos, quarentenas, trata-
mentos e medidas de segu-
rança para equipes médicas, 
combinadas com a restrição 
de movimento e de contatos 
até que apareçam terapias e 
vacinas.

Nenhum país pode resol-
ver esse problema sozinho e 
nenhuma parcela da socieda-
de pode ser desconsiderada 

se quisermos efetivamente 
enfrentar este desafio global. 
O Covid-19 é um teste não 
apenas dos sistemas e meca-
nismos de assistência médi-
ca para responder a doenças 
infecciosas, mas também da 
capacidade de trabalharmos 
juntos como uma comunida-
de de nações diante de um 
desafio comum.

É um teste da cobertura 
dos benefícios de décadas de 
progresso social e econômi-
co em relação àqueles que 
vivem à margem de nossas 
sociedades, mais distantes 
das alavancas do poder.
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Tomaz de Aquino Pires*

Era uma vez um Capitão-Mor chama-
do  Antônio Correia Barbosa, canoeiro 
em Itu. Ele teve a incumbência de fundar 
uma vila, às margens do Rio Piracicaba. 
E assim o fez! Fundou Piracicaba. Seu 
filho de gênio explosivo teve que sair, 
às pressas, de lá. Veio tomar posse da 
Sesmaria que o pai havia recebido de 
D. João VI, às margens do Rio Jaguary, 
com 3.000 alqueires de terra. Desbravou 
a mata, plantou cana-de-açúcar. Casou-
-se com Úrsula Franco de Andrade e co-
meçou a construção da grande sede da 
Fazenda Jaguary, por volta de 1829. Ele 
morre cedo e a esposa termina a constru-
ção da sede, construindo grande império 
que produzia 6.000 arrobas de açúcar/
ano. Sua filha, Úrsula Camargo, casa-
-se com o Capitão Camilo Xavier Bueno 
da Silveira, irmão de Cândido Bueno. 
Era tio do Cel. Amâncio Bueno. Úrsula 
Camargo morre após o 2º parto e a avó 
cria a neta, sua herdeira, Luísa. Esta se 
torna Baronesa ao casar-se com o Barão 
de Ataliba Nogueira, título concedido 
ao advogado pelo Imperador D. Pedro 
II. Desaparecendo os engenhos, a fa-
zenda passou a ser grande produtora de 
café. Nela havia trilhos e por sobre eles 
deslizava um bondinho que transporta-
va café, puxado por quatro burros, até a 
Estação de Jaguary. Nos porões da sede 
havia uma garagem para uma  condução 

particular dos barões que se conectava 
ao comboio da Cia Mogiana,  quando 
precisavam ir a Campinas.. A Fazenda 
recebia visitas de personagens célebres 
da nossa história como, o Conde D’Eu, 
a Princesa Isabel, o Jurista Rui Barbo-
sa, seu parente. João de Ataliba Noguei-
ra formou-se pela Academia de Direito 
em São Paulo. Foi um dos fundadores 
da Cia Mogiana de Estradas de Ferro e 
presidiu-a durante 18 anos. O Barão era 
partidário do Império e chegou a projetar 
uma estrada de ferro que ligasse Campi-
nas a S.Sebastião, passando por Mogi-
-das-Cruzes. O governo imperial auto-
rizou-o a realizar tal planejamento, mas 
com a Proclamação da República, seus 
planos não se realizaram. Com a que-
da do Império, o Barão exilou-se com a 
família em Paris por três anos. O casal 
de Barões deixou a fazenda para a filha, 
D.Úrsula de Ataliba Nogueira em 1921. 
Ela casa-se com o Sr. Celso Camargo 
de Moraes. Este era filho de Alberto de 
Moraes Bueno e neto de Joaquim Bueno, 
irmão do Cel. Amâncio Bueno. Depois 
de 1929 com  a queda do café a fazen-
da produziu  algodão, cereais e investiu 
na pecuária.  A família Moraes era tam-
bém  proprietária de grandes fazendas 
e  era ligada geneticamente à família de 
D. Umbelina de Moraes Bueno, mãe do 
Cel. Amâncio Bueno. As tradicionais 

famílias paulistas casavam seus filhos 
entre primos, de ambos os lados, prefe-
rencialmente, unindo os laços sanguíne-
os e suas terras. O último casal citado  
Úrsula e Celso deixa seus bens para os 
filhos: Alberto e Celsinho. Alberto fica 
com a sede histórica e terras no entorno 
e Celsinho com terras chamadas Fazen-
da Jaguary. De acordo com os registros 
do Sr. Lauro Navarro, memorialista dos 
primeiros tempos da cidade, em a “Ga-
zeta Regional” de 12/09/91, lemos: a 
Fazenda Santa Úrsula mantém até hoje, 
sua linha arquitetônica e em tudo lem-
bra o passado de escravos e senhores, 
em volta do engenho e riqueza.” De fato 
sua filha, Sra. Abigail N. M. Ziggiatti, 
historiadora, co-autora de “Vila Bueno, 
ensaios para a história”/2007...valorizou 
Jaguariúna com sua obra e restaurou a 
sede de sua fazenda e um dos primeiros 
casarões , no centro do Jaguary, chama-
do “Pousada Vila Bueno”. “Gerações 
passadas dos Ataliba Nogueira  em mui-
to contribuíram com o crescimento do 
município”(Lauro Navarro) “...continu-
am contribuindo com nobres lições  de 
zelo por e preservação de nosso  patri-
mônio histórico”(Casa da Memória Pe. 
Gomes).

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Fazenda Santa Úrsula 

João Rodrigues*

Junho, mês das tradicionais festas juni-
nas. Muita alegria, diversão, comidas e be-
bidas (quentão, vinho quente, pipoca, batata 
doce, canjica, cachorro quente, doces varia-
dos). A famosa dança da quadrilha, quer-
messe, brincadeiras (pau de sebo, cadeia do 
amor, barraca do beijo), muita música com 
sanfona, erguer o mastro aos Santos Antô-
nio, Pedro e João. Pessoas se confraternizan-
do juntinhas para esquentar o frio do inverno 
que se aproxima, mas pera, pera... estamos 
em época de quarentena da pandemia do co-
ronavírus, como faremos isto?

Neste momento é que a figura do líder 
tem que se destacar propondo formas cria-
tivas e inovadoras junto ao grupo. Caso o 
líder não tenha algo em mente, nada me-
lhor do que propor um Brainstorm (“Toró 
de Parpite”, “Chuva de Ideias”), visando 
sugestões para se comemorar as festas ju-
ninas e não deixar passar despercebido este 
mês tão importante de nosso calendário.

Para ajudar todos a festejarem os Santos 
Padroeiros do mês e celebrarem as festas juni-

nas, vejam algumas alternativas muito criativas 
que os empreendedores estão fazendo neste 
período e agregando valor, empatia e conexão 
com seu cliente e gerando fidelização.

KIT JUNINO – composto de bandei-
rinhas, bexigas, paçoca, brindes, canjica, 
pé de moleque, amendoim, cachaça, bolo 
de milho, pinhão, pipoca e vários doces da 
época. Você pode ajudar o pequeno comér-
cio adquirindo ou indicando os kits.

ARRAIÁ VIRTUAL – Você reunirá sua 
família que se preparará a caráter, acompa-
nhará o arraiá, degustará o que você prepa-
rou ou adquiriu para este dia especial, além 
de aquecer a todos com as brincadeiras 
com materiais simples que todos têm em 
casa (baldes, pregadores de roupa, papel, 
caneta, laranja ou limão). Sugestão: afastar 
o sofá da sala e realmente entrar no ritmo 
das danças.

 
QUENTÃO DELIVERY – Imagina 

você comprar seu quentão e receber ai na 
sua casa?

REDES SOCIAIS – Que tal criar a 
hashtag da sua festa junina? Concurso do 
melhor traje junino e pedir para os amigos 
escolherem o campeão? 

LOCAL DE TRABALHO – Que tal 
incentivar o uso de traje típico naquele dia 
especial?

O importante é celebrar e, claro, orar 
para que a pandemia passe logo e que pos-
samos depois todos juntos celebrarmos a 
vida. Festeje nossos Santos Lideres e as 
boas músicas juninas como Cai Cai Ba-
lão... Capelinha de Melão... É Noite de São 
João... Pula a Fogueira...

O verdadeiro líder nesta época de pan-
demia quando pedem para apanhar a batata 
quente na fogueira, volta com ela descasca-
da e a serve a seus liderados para aprecia-
rem o doce da batata doce.

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

Empreendedor do Bem

Liderança Junina

André Lima *

Junho, 2020 - Ok, eu sei que você deve es-
tar pensando que esse não é o melhor lugar para 
falar sobre séries. Acontece que esse não é um 
papo sobre série, é sobre time, empreendedoris-
mo e coisas legais que você deveria estar assis-
tindo nessa quarentena.

Antes que você me considere algum fanboy 
ou algo do tipo, é bom deixar claro que eu nun-
ca gostei de basquete. Talvez por que sempre 
fui muito alto e a pergunta que mais ouvia era: 
“Mas, você joga basquete né?”, como se fosse 
algum tipo de obrigação de todo sujeito relativa-
mente alto.

“Arremesso Final”, que na versão original 
recebe o nome muito mais massa de “The Last 
Dance”, narra a história da formação do time do 
Chicago Bulls, multicampeão na década de 90, e 
da ascensão de Michael Jordan, desde seu início 
até o momento que eu chamo de “master fun-
ckin’ glória que poucos no universo chegarão”.

O roteiro é perfeito, as imagens de bastidores 
são impensáveis para a época, e as viagens no 
tempo entre os títulos da equipe e o último ano 
deles juntos constrói toda a narrativa da história. 
Tudo é perfeito, tão forte que faz você se trans-
portar e viver aquilo.

Ver a diferença entre os craques daquele time 
e como eles se completavam.

A excentricidade transgressora de Dennis 
Rodman.

A humildade e generosidade em ser o melhor 
“número 2” possível de Scottie Pippen.

A genialidade e sede incansável de vitória de 
Michael Jordan.

O maestro zen Phil Jackson.
É impossível assistir à história e não conec-

tar esses personagens reais com pessoas que co-
nhecemos e, até mesmo, se identificar por vários 
momentos.

É louco também perceber como Michael Jor-
dan, que já era disparado o melhor do mundo, só 
conseguiu chegar ao topo quando teve um grande 
time ao seu lado e aprendeu a liderá-lo e jogar 
junto, explorando as habilidades, os defeitos e 
até temperamentos de cada um (inclusive os seus 
próprios).

Deve ser por isso que o esporte é algo tão ma-
luco e apaixonante. Por ter essa proximidade in-
sana com o mundo real.

As tretas, as autocobranças, a pressão. Tudo, 
absolutamente TUDO, se parece com a vida.

A série mostra o time do Chicago Bulls, mas 
o que vemos poderia ser facilmente comparado 
com empresas de sucesso. As lições vão desde as 
dificuldades e o tempo que se leva para se formar 
um grande time, até o entendimento de que as 
pessoas têm habilidades e papéis diferentes, mas 
que juntas elas podem fazer a diferença.

Assistir só o monólogo final do episódio 7 já 
vale mais do que qualquer coaching e faz arre-
piar, mostrando as verdades e dificuldades por 
trás das conquistas.

The Last Dance dá uma surra na nossa cara 
sobre liderança, vontade de vencer e faz até 
quem odiava o basquete (como eu) passar a amar.

‘Se não quiser jogar 
assim, não jogue!’

(*) André Lima, é paulista, do interior de São 
Paulo, e escolheu o interior gaúcho para viver 

e empreender desde os 19 anos. Publicitário, 
cofundador e diretor de criação da agência 

Batuca, é viciado em metáforas com futebol e 
apaixonado por pão com manteiga na chapa.
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Com o aumento dos cuidados com a 
saúde, vendas em farmácias aumentam
Assim como os demais setores de comércio e serviços, a inovação em redes sociais tornou-se 
uma constante no setor farmacêutico e tem ajudado muito nas vendas

O setor farmacêutico 
é considerado serviço es-
sencial desde o início da 
pandemia do Covid-19 e 
fez as vendas da Farmácia 
Santa Rosa, de Pedreira, 
aumentarem considera-
velmente.  Tendo em vista 
um aumento nas vendas de 
alguns produtos, o fatura-
mento da empresa também 
aumentou proporcional ao 
crescimento nas vendas 
de alguns produtos mais 
específicos relacionados 
com o atual momento.

De acordo com a pro-
prietária Rosângela Pic-
colomini Geraldi, neste 
período, observa-se um 
comportamento repetitivo 
em relação à compra de 
produtos farmacêuticos 
como: máscara, álcool gel, 
antitérmicos, antigripais, 
suplementos a base de vi-
taminas principalmente 
Vitamina D3 e Vitamina C 
para reforçar a imunidade. 
“É óbvio que nós como 
farmacêuticos e sendo a 
farmácia um estabeleci-

mento destinado á saúde, 
alertamos sobre o risco de 
automedicação que causa 
sérios danos à saúde da 
população principalmente 
em tempos de pandemia”, 
explica Rosângela.

Assim como os demais 
setores de comércio e ser-
viços, a inovação em re-
des sociais tornou-se uma 
constante no setor farma-
cêutico e tem ajudado mui-
to nas vendas. “Porque de 
certa forma traz muitas in-
formações e conteúdos de 
alta relevância, o que atrai 
muito o interesse do clien-
te”, explica a proprietária. 
De acordo com a Associa-
ção Brasileira das Redes 
de Farmácias (Abrafarma), 
o movimento do comércio 
eletrônico na indústria far-
macêutica subiu 72% entre 
janeiro e abril deste ano, 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado.

No setor de entregas, 
a empresa montou um es-
quema próprio, uma vez 
que aumentou muito esse 

tipo de serviço em função 
do isolamento social.

A proprietária conta que 
se sente apreensiva com a 
situação, por saber da gra-
vidade e do alto potencial 
de transmissão do novo 
coronavírus que se espa-
lha rapidamente.  “Procu-
ro seguir a orientação do 
Ministério da Saúde e ter 
os cuidados básicos para 
reduzir o risco de contrair 
a doença, mesmo porque 
estou constantemente em 
contato com as pessoas, 
porém faz parte da minha 
profissão e eu tenho muito 
orgulho de ser farmacêuti-
ca e poder orientar as pes-
soas”, relata.

Quanto ao que espera 
do futuro, Rosângela diz 
que as consequências da 
pandemia em longo prazo 
deve impactar vários seto-
res, principalmente a eco-
nomia. “Espero que possa-
mos sair dessa pandemia 
pessoas melhores e mais 
capazes de enfrentar novos 
desafios”, finaliza. Proprietária da Farmácia Santa Rosa, Rosângela Piccolomini Geraldi

DIVULGAÇÃO 

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

O Centro de Contingência 
do coronavírus justifica 
a necessidade de manter 
suspenso o atendimento 
presencial em academias, 
pois, diante de outras ati-
vidades, o contato pessoal 
desta área é de alto risco, 
explica o Coordenador do 
grupo, o médico infecto-
logista Dimas Covas.

“É algo fora da nos-
sa realidade e aceitação. 
Nos promovemos saúde, 
os profissionais que traba-
lham nas academias são da 
área da saúde e estão aptos 
a orientar e lidar com essa 
situação melhor que mui-
tos comércios que já estão 
liberados. Poderíamos ser 
um aliado muito significa-
tivo no combate e controle 
da pandemia promovendo 
saúde, melhorando a imu-
nidade, curando doenças, 
combatendo o estresse e 
ansiedade e orientando a 
população sobre os cui-
dados a serem tomados”, 

afirma Richard.
O proprietário explica 

que a academia tem pro-
movido aulas on-line, que 
é um mercado novo para o 
setor, alunos e professores. 
“Vem crescendo aos pou-
cos, mas ainda existe resis-
tência dos alunos e pouca 
adesão, não gerando um 
retorno próximo aos das 
aulas presenciais”.

“Hoje me sinto em uma 
situação muito difícil de 
aceitar: um serviço essen-
cial provedor de saúde, 
reabilitação e prevenção, 
sendo tratado como cen-
tro de lazer”, lamenta Ri-
chard. “Ver seus parceiros 
fechando as portas, profis-
sionais desempregados e 
correndo o risco de acon-
tecer o mesmo. Um negó-
cio que você batalhou anos 
para conquistar podendo 
terminar por conta de ar-
gumentos políticos não 
infundados. Essa é nossa 
triste realidade”, finaliza.

Com as portas fechadas, academias 
tem faturamento quase zero

Richard é proprietário da Rsport Academia e está 
a frente da parte administrativa e marketing

DIVULGAÇÃO 

A academia Rsport 
existe há 12 anos em Ja-
guariúna e dispõe de di-
versas modalidades como 
musculação, dança, pila-
tes, artes marciais, crossfit 
e treinamento funcional. 
Também oferece os servi-
ços de avaliação física e 
massoterapia, suplementos 
e assessórios.

Com o decreto de qua-
rentena, o proprietário Ri-
chard de Castro Buonger-
mino considera que este é 
um dos setores mais preju-
dicados. A academia fun-
ciona de forma pré-paga, 
sendo o faturamento nesse 
período praticamente zero.

“Hoje estamos no li-
mite, sem poder trabalhar, 
ignorados pelos órgãos 
responsáveis, sendo um 
serviço essencial por trazer 
saúde, bem estar e quali-
dade de vida para popula-
ção. Está sendo o momento 
mais difícil dentro na nos-
sa história, para donos de 
academia e profissionais de 
educação física”, lamenta.

Com o fechamento das 
academias, Richard conta 
que muitos alunos se en-
contram desmotivados e 
com medo devido à forma 
como o setor está sendo 
mostrado pelo governo e 
mídia. “Assim podemos 
esperar que a volta desses 
alunos após a liberação 
seja lenta e gradativa, ainda 
assim causando prejuízos 
para academias”.

A reabertura das aca-
demias, de acordo com o 
Plano São Paulo de reto-
mada gradativa das ativi-
dades, está previsto para a 
fase 4 (a fase atual é a 2). 
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Comércio de rua e shoppings voltam a 
fechar em Campinas
Depois de 14 dias reabertos, o comércio de rua e os shoppings de Campinas voltam a baixar as 
portas diante da pandemia do coronavírus

O prefeito de Cam-
pinas, Jonas Donizette, 
decidiu voltar a fechar o 
comércio de rua e sho-
ppings centers a par-
tir da próxima semana. 
Neste sábado, 20, deve 
ser publicado um novo 
decreto em edição extra-
ordinária determinando 
o fechamento dos esta-
belecimentos de segun-
da-feira, 22, até a outra 
segunda, 29, com possi-
bilidade de prorrogação. 
O anúncio foi feito em 
transmissão ao vivo nas 
redes sociais nesta sex-
ta-feira, 19.

O governo do esta-
do já tinha decidido na 
manhã desta sexta-feira, 
19, manter a região de 
Campinas na fase 2 de 
cor laranja porque a taxa 
de letalidade em decor-

rência da Covid-19 ain-
da está abaixo de 4%, 
mas fez recomendações 
técnicas para o prefeito 
analisar o retrocesso à 
fase 1 vermelha (fun-
cionando apenas servi-
ços essenciais) devido 
ao aumento de casos, 
internações e mortes na 
cidade. Com essa reco-
mendação do estado, o 
prefeito de Campinas 
decidiu manter a cidade 
na fase 2 laranja, porém 
com restrição dos co-
mércios de rua e sho-
ppings centers.

Jonas ressalta três 
justificativas para a de-
cisão: salvaguardar a 
vida das pessoas devido 
ao alto índice de ocupa-
ção de leitos hospitala-
res. “Precisamos pensar 
nas vidas. Do jeito que 
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O Hospital Municipal 
Walter Ferrari, de Jagua-
riúna, recebeu do governo 
estadual mais dois res-
piradores, aparelhos que 
são essenciais para o tra-
tamento intensivo de pa-
cientes com Covid-19. Na 
semana anterior, o Estado 
já havia entregue cinco 
equipamentos à Prefeitura 
de Jaguariúna. Com mais 
esses dois aparelhos, a ci-
dade conta agora com 22 

respiradores, mais que o 
dobro do que havia no iní-
cio da pandemia.

No total, o Governo de 
São Paulo distribuiu nesta 
semana 104 respiradores 
para hospitais localiza-
dos em 17 cidades de di-
versas regiões do Estado. 
Os novos equipamentos 
permitem a ampliação de 
Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs) para garan-
tir atendimento a pacien-

tes contaminados pelo 
coronavírus que estão em 
estado grave. Para a re-
gião de Campinas, foram 
destinados mais 30 novos 
aparelhos.

Segundo o Governo do 
Estado, o critério de dis-
tribuição é técnico e leva 
em conta a estrutura e as 
condições de abertura de 
novos leitos, permitindo 
ampliação da rede e da ca-
pacidade de atendimento.

O prefeito de Amparo, 
Luiz Oscar Vitale Jacob 
defendeu novos investi-
mentos para a Santa Casa 
Anna Cintra, nesta sema-
na. O Chefe do Executivo 
vistoriou os novos leitos 
de UTI que estão sendo 
preparados no hospital. 

Na semana anterior, 
Jacob recebeu os cinco 
novos respiradores do 
Governo do Estado de 
São Paulo. Os equipa-

mentos turcos foram ad-
quiridos pela Fundação 
Butantan e doados ao 
Governo para o enfren-
tamento da pandemia 
do coronavírus, uma vez 
que respiradores são es-
senciais para a implan-
tação de novos leitos de 
terapia intensiva.

“Estamos buscando 
recursos para que tenha-
mos mais equipamen-
tos para o atendimento 

de urgência. Temos que 
agradecer ao Governador 
João Doria e pelo secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinho-
li, que entenderam nosso 
pleito”, ressalta Jacob.

Nestes dias, Amparo 
também recebeu quatro 
novos respiradores, com 
monitores cardíacos e 
carrinhos para a aneste-
sia. Eles foram doados 
pela Química Amparo.

Jaguariúna recebe mais dois 
respiradores do Governo Estadual

O município conta, atualmente, com 22 respiradores

SAMUEL OLIVEIRA

Os estabelecimentos estavam funcionando desde o dia 08

está, estamos enxugando 
gelo”, diz o prefeito. A 
segunda foi mostrar para 
a população que as coi-

sas não estão normais. 
“Estamos numa pande-
mia e tem pessoas que 
tem dificuldades de ter 

essa compreensão”, diz. 
E também dar alento aos 
profissionais de saúde. 
“Muitos trabalhadores da 
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saúde estão tendo muito 
trabalho face a face com 
a doença e alguns che-
gam a ficar indignados 
com as pessoas que estão 
vivendo em outra realida-
de”, afirma Jonas.

Segundo o prefeito, a 
aglomeração nos comér-
cios de rua, em especial 
na região central, tam-
bém foi um fator impor-
tante para determinar o 
fechamento a partir da 
próxima semana. Em re-
lação aos shoppings, Jo-
nas afirma que não teve 
muitos problemas desde 
a abertura no dia 1º de 
junho. “As administra-
ções dos shoppings fize-
ram tudo certinho, não 
tivemos problemas, mas 
seria injusto fechar ape-
nas uma camada dos co-
merciantes”, justifica.

Novas UTIs estão sendo equipadas 
na Santa Casa Anna Cintra

DIVULGAÇÃO

UTIs são vistoriadas pelo Prefeito municipal

Pedreira recebe quatro respiradores 
do Governo do Estado

A Prefeitura de Pedrei-
ra recebeu, do Governo 
do Estado de São Paulo, 
quatro respiradores que 
devem ser utilizados para 
tratamento intensivo de 
pacientes com Covid-19. 
Os equipamentos foram 
entregues no início da se-
mana, no Hospital Hum-
berto Piva. 

O Governo do Estado 
informou que o critério 
de distribuição é técnico e 
leva em conta a estrutura 
e as condições de abertura 

de novos leitos, permitin-
do ampliação da rede e da 
capacidade de atendimen-
to. “Agora, o município 
conta com 18 (dezoito) 
aparelhos para tratamento 
do Coronavírus”, informa 
a secretária municipal de 
Saúde, Ana Lúcia Nieri 
Goulart, que esteve acom-
panhando a entrega dos 
respiradores. 

 “O Coronavírus atin-
ge principalmente a parte 
pulmonar. Nos casos mais 
graves de Covid-19, que 

evoluem para a necessida-
de da máquina, esse equi-
pamento substitui a respi-
ração. Faz toda a diferença 
no tratamento”, enfatiza 
o prefeito Hamilton Ber-
nardes Junior. O chefe do 
executivo ressalta que a 
chegada desses respirado-
res só foi possível graças 
a um trabalho direto da 
Administração Municipal 
junto ao Governo Estadu-
al, que pleiteou e mostrou 
a necessidade dos equipa-
mentos para o município. Os equipamentos foram entregues no Hospital Humberto Piva

DIVULGAÇÃO
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Jaguariúna amplia testes de Covid-19 para 
população sintomática e de risco da doença
Os testes são feitos sob avaliação médica e seguem protocolos de testagem da Secretaria de Estado da Saúde

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna está am-
pliando a testagem para 
Covid-19 da população 
que apresenta sintomas de 
síndromes gripais e esteja 
no grupo de risco, além de 
profissionais com possibi-
lidade de contrair a doen-
ça provocada pelo novo 
coronavírus. Os testes são 
feitos sob avaliação médi-
ca e seguem protocolos de 
testagem da Secretaria de 
Estado da Saúde.

Há dois tipos de tes-
te. O principal é o PCR, 
que detecta a presença do 
vírus no organismo. No 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), esse teste é proces-
sado pelo Instituto Adolfo 
Lutz e, por isso, o resul-
tado leva alguns dias para 
ser divulgado. A coleta do 
material, por swab nasal 
(uma espécie de cotonete 
que é introduzido no na-

riz do paciente), deve ser 
feita a partir do 3º dia do 
início dos sintomas e até 
o 7º dia. 

Já o teste rápido iden-
tifica a presença de an-
ticorpos e é realizado a 
partir da amostra de san-
gue do paciente. O re-
sultado sai em 15 minu-
tos, mas tem limitações, 
como falsos positivos e 
negativos. Para que o tes-
te tenha maior sensibili-
dade, é recomendado que 
seja realizado a partir do 
8º dia do início dos sinto-
mas e até o 14º dia.

Segundo a coordena-
dora de enfermagem da 
Secretaria de Saúde de 
Jaguariúna, Luciana Bu-
rini, os testes são feitos 
na Unidade de Campanha 
ou no pronto-socorro do 
Hospital Municipal Wal-
ter Ferrari. “Recebemos 
cerca de mil testes rápidos 
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Há dois tipos de teste

do Ministério da Saúde e 
temos a previsão de rece-
ber novos quantitativos. 
Já o PCR é ilimitado: todo 

paciente que estiver entre 
o 3º e o 7º dia de sintomas 
e estiver nos grupos de ris-
co, será testado”, explica.

A quem destinam- se 
os testes: População de 
risco

Indivíduos sintomáticos 

com atividades profissio-
nais de risco que facilitam 
a exposição e transmissão 
do vírus: profissionais da 
saúde, segurança, limpeza 
pública, transporte público 
e do sistema funerário (se-
pultadores). 

População com condições 
de risco

Pessoas que apresentam 
risco para desenvolvimen-
to de complicações nas 
infecções por Covid-19, 
por necessitarem de cuida-
dos avançados que podem 
impactar a rede hospita-
lar: pessoas sintomáticas 
com mais de 60 anos ou de 
qualquer idade que apre-
sentem comorbidades (do-
enças cardiovasculares, 
neurológicas, diabetes, 
entre outras), gestantes de 
alto risco, população em 
situação de vulnerabilida-
de social, entre outras.

DIVULGAÇÃO

Amparo aumenta a testagem 
para Covid-19

Secretaria de Meio Ambiente de 
Pedreira reinicia desinfecção de áreas 
públicas para combater o coronavírus

A Prefeitura de Ampa-
ro aumentou o número de 
testagem para coronavírus. 
Na segunda-feira, 15, a Vi-
gilância em Saúde recebeu 
do Governo do Estado de 
São Paulo, uma delibera-
ção autorizando a expan-
são das coletas dos cinco 
polos, além dos hospitais.

O objetivo da Secretaria 
de Saúde e coletar, ao má-
ximo, casos suspeitos que 
estejam entre o terceiro e 
sétimo dia dos sintomas. 
Caso contrário, a coleta 

acontece no 12º dia, com o 
teste rápido.

O PCR serve para de-
tectar a presença do vírus 
no organismo do paciente. 
Analisando o material co-
letado do nariz e da gar-
ganta do paciente, o exa-
me consegue identificar a 
presença do RNA do vírus. 
“O PCR é um exame mais 
preciso para que possamos 
atender o paciente”, ressal-
ta a coordenadora Marina 
Leitão David, sobre a im-
portância do exame que é 

feito entre o terceiro e sé-
timo dia.

Na deliberação, dois ti-
pos de população estão si-
nalizados. Os profissionais 
da Saúde, Segurança, Lim-
peza Pública, Transporte 
Público e Funerária e as 
pessoas com comorbida-
des. “Consequentemente 
teremos aumentos de ca-
sos positivos, negativos e 
no tempo da divulgação do 
resultado”, diz o secretário 
de Saúde do município, 
Vinicíus Grana Tonom.

realizando essa desinfec-
ção nas áreas externas dos 
Postos de Saúde, Terminal 
Rodoviário, Lar dos Ve-
lhos “Flamínio Maurício”, 
Paço Municipal, Hospital 
Humberto Piva, Central de 
Saúde, além de praças e 
jardins”, diz.     

Fábio Polidoro, vice-

-prefeito, lembra que a hi-
gienização das vias se faz 
necessária para que o co-
ronavírus circule o mínimo 
possível em Pedreira. “A 
empresa estará realizando 
a desinfecção dos locais 
públicos pelos próximos 
45 dias”, ressaltou Polido-
ro.

A Secretaria Municipal 
de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente de 
Pedreira, atendendo solici-
tação do prefeito Hamilton 
Bernardes Junior, seguindo 
orientações do Departa-
mento de Vigilância Epi-
demiológica, da Secretaria 
de Saúde reiniciou a desin-
fecção de áreas públicas 
em combate ao coronaví-
rus. Segundo a secretária 
de Meio Ambiente, Ágata 
Gasparini, a desinfecção 
vem sendo feita com hi-
poclorito e água, mistura 
eficaz no combate, elimi-
nação e circulação de mi-
croorganismos como bac-
térias, fungos e vírus que 
podem causar infecções. 
“Os locais podem ser fre-
quentados após 15 minu-
tos de aplicação”, enfatiza 
Ágata Gasparini.

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior informa 
que os serviços tem início 
sempre às 18h, de segunda 
a sexta-feira. “Contratamos 
uma empresa que estará 

A desinfecção acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 18h
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Duas novas mortes por Covid-19 são 
confirmadas nesta semana em Jaguariúna

Coronavírus e dengue

A cidade soma sete óbitos por coronavírus e aguarda o resultado de uma suspeita

O município disponibiliza boletim diário do coronavírus

DIVULGAÇÃO

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.

A segunda morte foi de 
um paciente de 62 anos que 
foi internado no Hospital 
Municipal Walter Ferra-
ri no dia 06 de maio, foi 
transferido para Campinas 
via CROSS, para o AME. 
Após 26 dias de interna-
ção, no dia 29 de maio o 

paciente faleceu. Ele não 
tinha comorbidades.

A terceira confirmação 
também é de um homem. 
Ele tinha 40 anos, foi inter-
nado na Unicamp no dia 13 
de maio e no dia 29 de maio 
faleceu. O paciente era por-
tador de cirrose hepática, 
transplantado hepático.

O quarto óbito, de 
acordo com a Secretaria 
de Saúde, trata-se de um 
homem de 63 anos. O pa-
ciente tinha problema re-
nal crônico dialisado e dia-
betes mellitus. Ele estava 

internado em enfermaria. 
O óbito por Covid-19 foi 
confirmado com PCR e 
teste rápido.

Na quarta-feira, 10, a 
quinta morte confirmada 
por coronavírus. De acor-
do com a Secretaria de 
Saúde, a vítima, mulher 
de 69 anos estava interna-
da no Hospital Municipal 
Walter Ferrari em cuida-
dos intensivos desde o dia 
1º de junho. O óbito acon-
teceu na terça-feira, 09, às 
23h50. A mulher tinha co-
morbidades.

Pedreira registra 95 casos 
positivos de dengue

A Secretaria de Saúde 
de Pedreira informa que 
foram confirmados 95 
casos de Dengue, entre 
1º de janeiro e 17 de ju-
nho de 2020. Não houve 
mortes causadas pela do-
ença e todos os pacientes 
foram diagnosticados 
com a Dengue Tipo 2.  

A luta contra a Den-
gue exige uma contrapar-
tida de toda a sociedade. 
A Prefeitura de Pedreira 
mantém um programa 
de controle e prevenção 
da doença. “Mas cada 
cidadão precisa fazer 
a sua parte, destinando 
corretamente os resídu-
os e evitando criadouros. 
Levantamento aponta 
que 80% dos criadouros 
estão dentro de casa”, 
enfatiza a secretária de 
Saúde, Ana Lúcia Nieri 
Goulart.

O trabalho contra a 
Dengue realizado pela 
Administração Munici-
pal é ininterrupto. “Mon-
tamos uma equipe exclu-
sivamente para coletar 
os resíduos despejados 
irregularmente na cida-

de e também atendemos 
as solicitações da popu-
lação para limpeza. A 
Secretaria de Meio Am-
biente disponibiliza o 
Caminhão Cata Bagulho, 
que percorre durante os 
dias da semana os bair-
ros. Pedimos a colabo-
ração da população para 
juntos vencermos a Den-
gue”, ressalta o prefeito 
Hamilton Bernardes.

Até o momento a 
Vigilância Sanitária re-
gistrou os seguintes nú-
meros da Dengue em Pe-
dreira: 194 notificados; 
95 positivos; 40 negati-
vos, 28 descartados, 08 
aguardando sorologia e 
23 aguardando retorno.

Para acabar com a 
proliferação do mosquito 
é preciso evitar acúmulo 
de água em latas, pneus 
e outros objetos. Os va-
sos de plantas devem ter 
a água trocada a cada 
dois dias. É importante, 
também, vedar a caixa 
d’água. Os vasos sanitá-
rios que não estão sendo 
usados devem ficar fe-
chados.

Na tarde de terça-feira, 
16, Jaguariúna confirmou 
o 6º óbito por coronavírus. 
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, a vítima é um 
homem de 48 anos, sem 
comorbidades. 

Ele estava internado no 
Hospital Municipal Walter 
Ferrari desde o dia 05 de 
junho, sob cuidados inten-
sivos. O homem deu entra-
da no hospital por queixa 
de dor abdominal e passou 
por uma cirurgia. Sintomas 
respiratórios tiveram início 
no dia 08 de junho.

O 7º óbito foi confirma-
do na tarde de quarta-fei-
ra, 17. Este foi o segundo 
registro de morte causado 
por coronavírus nesta se-
mana no município de Ja-
guariúna.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, a vítima é do sexo 
masculino, 75 anos, que 
estava internado desde o 
dia 1º de junho no Hospital 
Municipal Walter Ferrari. 
O homem era portador de 
comorbidades e faleceu na 
terça-feira, 16.

Outras mortes
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, 
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Como calcular 
minha 
aposentadoria

Saber como estão as re-
gras de cálculo para apo-
sentadoria é fundamen-
tal para entender como 
ficará a remuneração do 
trabalhador ao aposen-
tar. Antes da reforma da 
previdência, todos já es-
tavam acostumados com 
os cálculos, já havia uma 
expectativa de como seria 
o valor da aposentadoria, 
mas as mudanças na lei 
trouxeram prejuízos ao 
trabalhador que se apo-
senta, pois agora precisa 
contar com todo o perío-
do contributivo, desde o 
início da vida de trabalho, 
valores esses que normal-
mente são menores. An-
tes, separava-se 80% das 
melhores remunerações 
atualizadas desde 94, ob-
tinha-se a média e boa 
parte do caminho estava 
pronto, agora, pelas novas 
alterações, as condições 
endureceram. Vou tentar 
resumir a regra geral. A 
Previdência pegará sua 
média salarial atualizada 
desde 1994 até agora, em 
cima dela, extrai-se 60% 

dessa mesma média. A 
partir daí, somamos aos 
60% da média, 2% a cada 
ano trabalhado que supe-
re a carência, para o home 
a carência é de 20 anos 
de contribuição e para a 
mulher a carência é de 15 
anos de contribuição. As-
sim, se o trabalhador con-
tribuiu por 21 anos, terá 
como aposentadoria 62% 
de sua média como remu-
neração de aposentadoria. 
60% referente aos vinte 
anos de carência e os 2% 
de acréscimo, refere-se 
a 1 ano de trabalho além 
dos vinte citados. Para a 
mulher não é diferente, 
mas contagem que deter-
mina o acréscimo de 2% 
ao ano trabalhado acima 
do tempo de carência, ini-
cia-se após 15 anos. Ou-
tro detalhe importe, é que 
nenhum cálculo poderá 
ser inferior ao salário 
mínimo nem superior ao 
teto previdenciário. A lei 
força o trabalhador que 
quer se aposentador com 
100% da média contribu-
tiva, a contribuir por pelo 

menos 40 anos ao Regi-
me Geral de Previdência 
Social. Outro fator im-
portante a se notar, é que 
a nova regra previdenciá-
ria, exige a média de todo 
o período contributivo, 
buscando assim os me-
nores salários percebidos 
no início da carreira de 
trabalho e por fim reduzir 
a remuneração da apo-
sentadoria. Antes, como 
calculavam-se apenas as 
melhores remunerações 
percebidas pelo empre-
gado, as demais, aquelas 
que eram de pouco valor, 
que normalmente são re-
cebidas no início da vida 
de trabalho, eram des-
cartadas. Diferentemen-
te, agora, absolutamente 
tudo é contabilizado para 
formar média salarial e 
apurar a aposentadoria. 
A reforma não veio bene-
ficiar o trabalhador, mas 
criar condições para que 
o beneficiário fique mais 
tempo na atividade pro-
fissional e assim dê fôle-
go financeiro à Previdên-
cia Social. 

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

OAB/SP 256.159
E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br

NOVA PREVIDÊNCIA

Fundo Social de Holambra inicia ações 
para o Inverno Solidário 2020
Neste ano a ação deve arrecadar apenas 
peças novas, para evitar o risco de 
transmissão do Covid-19

A tradicional Campa-
nha do Agasalho de Ho-
lambra, de iniciativa do 
Fundo Social, está dife-
rente das edições anterio-
res em função da pande-
mia do novo coronavírus. 
Rebatizada de “Inverno 
Solidário”, este ano ela 
deve arrecadar apenas 
peças novas, para evitar 
o risco de transmissão do 
Covid-19. A ação tem por 
objetivo ajudar pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade social a enfrentar o 
período de frio.

Empresários e mora-
dores da cidade interes-
sados em participar po-
dem entregar as doações 
em seis pontos de coleta, 
entre eles a sede do De-
partamento de Promoção 
Social, que fica ao lado 
da Polícia Municipal. São 
aceitos agasalhos, meias 

e mantas, todos novos. 
“Este é um ano atípico. 
Não realizaremos muti-
rão de coleta casa a casa. 
Queremos respeitar o iso-
lamento social, o distan-
ciamento entre as pessoas 
e evitar o compartilha-
mento das peças que pos-
sam transportar o vírus”, 
explica a primeira-dama e 
presidente do Fundo, Diva 
de Souza Godoy. 

A iniciativa de trabalho 
com peças novas segue 
orientações do Governo do 
Estado e se dá em função 
da prevenção. A contami-
nação por meio de roupas 
usadas é possível, uma vez 
que elas podem se tornar 
fontes de transmissão da 
doença pelo contato.

A Prefeitura adquiriu 
300 mantas, assegurando 
assistência às famílias em 
situação de vulnerabilidade 

sem exposição a qualquer 
tipo de risco. No início da 
semana, a concessionária 
Águas de Holambra fez a 
doação de mais 200 uni-
dades novas. “Holambra é 
uma cidade solidária. As 
pessoas, os empresários e 
os comerciantes se envol-
vem nas ações. Este é um 
momento de ainda mais 
união. Tenho certeza que 
vamos, mais uma vez, fa-
zer a diferença na vida de 
quem mais precisa neste 
inverno”, diz Diva.

A distribuição dos itens 
deve acontecer a partir da 
próxima semana, em for-
mato adequado às normas 
de prevenção ao novo co-
ronavírus. Mais informa-
ções sobre a campanha 
podem ser obtidas no De-
partamento de Promoção 
Social, por meio do tele-
fone (19) 3902-4092.

A Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cida-
dania de Amparo recebeu 
cerca de 100 máscaras por 
um projeto desenvolvido 
por uma aluna do Centro 
Universitário de Amparo 
(Unifia). As máscaras fo-

ram entregues para a Secre-
taria que deve direcioná-las 
para instituições públicas 
ou sem fins lucrativos.

O “Confecção de Más-
caras para Salvar Vidas”, 
foi elaborado pela estudan-
te de pedagogia Silmara de 

Azevedo Soares. “Foi uma 
experiência transforma-
dora. Tenho certeza que 
sairemos fortalecidos e vi-
toriosos desses dias tão di-
fíceis. Que cada um possa 
dar o seu melhor para aju-
dar o próximo”, comenta.

Edna Brunheira, afirma que 
é um prazer poder contri-
buir com a cidade de Artur 
Nogueira. “Como nós man-
tivemos nossas atividades, 
pois fazemos parte dos ser-

viços essenciais, esta é uma 
forma de poder contribuir 
com todos aqueles que tive-
ram que parar e agora estão 
passando por necessida-
des”, reforça Edna.

Sociedade solidária

Há seis pontos de coleta na cidade

Flortec
Rua das Azaléias, 740 - Mora-
da das Flores

Farmácias Multidrogas
Rua Solidágos, 225 B - Mora-
da das Flores
Rota dos Imigrantes, 636 B - 
Centro

Villa Petit
Rota dos Imigrantes, 490 - 
Centro

Parque Van Gogh
(Barraca Solidária)
Avenida das Tulipas, 339 - 
Morada das Flores

Veiling Holambra
Rodovia SP-107, km 27, s/nº - 
Santo Antônio de Posse

Departamento Munici-
pal de Promoção Social
Rua Protéas, 188 (ao lado da 
Polícia Municipal) - Morada 
das Flores

Confira abaixo os pontos de coleta:

Secretaria de Desenvolvimento Social 
de Amparo recebe doações de máscaras

Doação de 100 máscaras

Prefeitura de Artur Nogueira recebe 
doação de cestas básicas

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio do Fun-
do Social de Solidariedade, 
recebeu a doação de 300 
cestas básicas dos Super-
mercados Pague Menos. A 
presidente da pasta, Viviane 
Vicentin Miollo, afirma que 
a ação da rede é de extrema 
importância no momento. 

“A Assistência de De-
senvolvimento Social não 
tem medido esforços para 
ajudar as famílias nesse 
momento tão difícil. Uma 
ajuda como essa vem pra 
somar e ajudar muito no 
nosso trabalho”, exclama a 
presidente.

A representante dos Su-
permercados Pague Menos, 

A ajuda soma ao trabalho do município 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Música e solidariedade

Lucas Avona é atração principal do ‘Nosso 
Arraiá Integrado’, live show deste sábado, 20
Emy Maziero e Ramon & Rodolfo também participam da festa virtual

A Eisom lançou em abril o projeto de Live Shows com o intuito de motivar profissionais de eventos que estão 
inativos em razão da crise do coronavírus

DIVULGAÇÃO

Neste sábado, 20, a par-
tir das 17h, transmitida di-
reto do Naga Cable Park, 

acontece o “Nosso Arraiá 
Integrado”, versão virtual 
da Tradicional Festa Juni-

na do Colégio Integrado 
de Jaguariúna e Santo An-
tônio de Posse. Em razão 

Entretenimento na quarentena: sábado, 
20, tem apresentação teatral online

Dupla Rick e Rodrigo promove 
live no sábado, 27

A apresentação pode ser conferida no canal da Companhia Talagadá, em YouTube.com/CiaTalagada

DIVULGAÇÃO

Com a necessidade de 
isolamento social em fun-
ção da pandemia do novo 
coronavírus, muita gente 
está em busca de opções 
de entretenimento duran-
te a quarentena. Outra 
alternativa neste sábado, 
20, é a exibição online e 
gratuita da peça Romeu e 
Julieta, com a Companhia 
Talagadá, a partir das 16h. 
Logo após o espetáculo, 
às 17h, está previsto um 
bate-papo com o elenco. 
O projeto é uma realiza-
ção da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo 
por meio do Programa de 

Ação Cultural do Estado 
de São Paulo, o ProAc.

A Cia Talagadá foi 
criada em 2011 por três 
artistas da cidade de Ita-
pira. Depois de trabalha-
rem por muitos anos com 
espetáculos convencio-
nais, eles se especializa-
ram no Teatro de Formas 
Animadas, popularmente 
conhecido como Teatro 
de Bonecos. O drama Ro-
meu e Julieta, de William 
Shakespeare, é um pre-
texto para abordar temas 
como violência, intole-
rância, preconceito e dis-
criminação.

“Esta apresentação es-

tava prevista para aconte-
cer na Praça do Moinho, 
na área externa do Centro 
de Cultura e Eventos de 
Holambra. Com o fecha-
mento de equipamentos 
culturais em todo o país, 
a necessidade de respeitar 
o distanciamento entre as 
pessoas e evitar aglome-
rações, optamos pela exi-
bição virtual”, explica a 
diretora municipal de Tu-
rismo e Cultura, Alessan-
dra Caratti. “Trata-se de 
uma encenação ousada, 
surpreendente, que mes-
cla elementos do teatro, 
artes visuais e música. 
Vale a pena assistir”.

CULTURA
8

da pandemia do Covid-19 
e restrições sanitárias, em 
2020 tornou-se impossível 
a realização da festa como 
normalmente acontece. 

O evento sempre tem 
caráter social e beneficia 
entidades da região. Nes-
se ano, não diferente dis-
so, durante a live serão 
arrecadadas doações para 
a APAE Jaguariúna e Lar 
dos Velhinhos de Santo 
Antônio de Posse. 

Parceiros por 14 anos 
da festa, a Eisom, produ-
tora do evento, está pre-
parada com uma grande 
estrutura de sonorização, 
iluminação e vídeo. “Te-
mos investido constante-
mente em novos equipa-
mentos e, como todos os 
anos, surpreenderemos o 
público da festa. Dessa vez 
com estratégias modernas 
que possibilitarão dina-

mismo com o público, que 
se sentirá dentro do even-
to, mesmo que cada um 
em sua casa”, comenta o 
diretor da Eisom, Vinícius 
Siste Machado.

Empresas parceiras do 
evento promovem a pos-
sibilidade de realizar típi-
cas brincadeiras das festas 
juninas para as mídias so-
ciais e para a live. O pú-
blico pode participar de 
pescaria, correio elegante 
e barraca do beijo. Tudo 
on-line.

A Live Show tem como 
atração principal o cantor 
Lucas Avona e convidados 
especiais, artistas da re-
gião: Emy Maziero e Ra-
mon & Rodolfo. Eles têm 
compartilhado sua ansie-
dade de estarem nessa di-
ferente Live nesses tempos 
tão difíceis, com o amigo 
Lucas Avona. 

A Eisom lançou em 
abril o projeto de Live 
Shows com o intuito de 
motivar profissionais de 
eventos que estão inativos 
em razão da crise do coro-
navírus com a produção de 
lives e conteúdo de entre-
tenimento on-line e tam-
bém auxiliar a cultura mu-
sical local a divulgar seu 
trabalho e continuar levan-
do entretenimento ao seu 
público através das mídias 
sociais e, com isso, manter 
a visibilidade que hoje está 
prejudicada pelos cancela-
mentos de shows e even-
tos. A live deste sábado dá 
continuidade a outras par-
ticipações no projeto como 
Banda Som Br’, Matt, Val-
quíria, Bruno & Rodrigo 
Magrão, Joel e Geovan. 
No próximo sábado, 27, 
acontece a live da dupla 
Márcio e Tchelo.

A dupla sertaneja Rick 
e Rodrigo realizou uma 
live solidária no dia 23 de 
maio, no Rancho Pegora-
ri, arrecadando valores e 
produtos a serem distri-
buídos para quem precisa 
neste momento de pan-
demia do coronavírus. Os 
resultados da ação foram 
maiores do que se espera-
va. “Poder fazer uma ação 
que ajude alguém, seja um 
ou 100 pessoas, é sempre 
muito gratificante e moti-
va fazer a gente a querer 
fazer mais. Motiva a gen-
te a querer motivar outras 
pessoas a fazer o mesmo. 
É um sentimento ótimo de 
fazer o bem e poder aju-
dar fazendo o que a gente 
ama”, dizem os sertanejos.

Os cantores agradecem 
o Rancho Pegorari pelo es-

paço para a realização da 
primeira live, que contou 
com patrocinadores que 
ajudaram a pagar o cus-
to da produção que durou 
cerca de 7h. “Foi bem le-
gal. Foi um momento de 
relembrar os shows e foi 
muito bom. Pudemos re-
viver vários bons momen-
tos”, contam.

Por isso, a dupla está 
na fase final de preparação 
para a realização de uma 
nova live. “Como a gente 
tem acesso às redes sociais 
e consegue atingir pessoas, 
decidimos fazer uma live 
solidária e ajudar as pesso-
as. Foi muito legal. Essa é 
a segunda live e já temos 
uma terceira e quarta live 
programadas”, contam.

A próxima ação acon-
tece no sábado, 27, a par-

tir das 17h, nos canais do 
Youtube e Facebook da 
dupla Rick e Rodrigo Ofi-
cial e transmitida por mais 
seis páginas sertanejas. 
“As páginas somam mais 
de 12 milhões de seguido-
res. Devemos atingir 50 a 
500 mil visualizações nes-
sa live”.

O objetivo desta segun-
da live é, em especial, para 
ajudar um amigo da dupla, 
o Juninho.  “É um amigo 
nosso que está se recupe-
rando do coronavírus. Um 
caso grave que foi para a 
UTI e teve todas as com-
plicações que a gente co-
nhece, que são divulgadas. 
Graças a Deus reverteu, 
saiu da UTI e foi para o 
quarto, mas a UTI era de 
um hospital particular”, 
explicam.
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A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Educação 
Municipal, informa que 
algumas escolas estão re-
cebendo pinturas. A ação 
é feita com recursos do 
Programa Municipal Di-
nheiro Direto na Escola 
(PMDDE). As unidades 
que já receberam as pin-
turas são: EMEF Ver Prof 
Amaro Rodrigues, EMEI 
Maria Lúcia C. Castro e 
Creche São Francisco. A 
EMEF Prefeito Ederaldo 
Rossetti e EMEF Francis-
co Cardona estão com as 
pinturas acontecendo.

A secretária de Edu-
cação, Elaine Vicensotti 
Boer, agradece a Pre-
feitura por ter voltado a 
depositar o recurso do 
PMDDE para as APMs 
das unidades escolares da 
rede municipal. “Parece 
algo simples, mas que faz 
total diferença, a autono-
mia que as escolas têm 
para planejar os gastos 
dos recursos pensando 
sempre no bem estar dos 
alunos. É gratificante ver 
nossas escolas sendo cui-
dadas e preparadas para o 
retorno dos alunos”, afir-
ma Elaine.

Escolas da Rede Municipal de Ensino realizam 
ações de pinturas em Artur Nogueira

Reparos e reformas

A ação é feita com recursos do 
Programa Municipal Dinheiro 
Direto na Escola (PMDDE)

As ações são programadas e fiscalizadas pelas Associações de Pais e Mestres (APMs) de cada unidade escolar

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Ampa-
ro, Luiz Oscar Vitale Ja-
cob deu ordem de serviço 
para o início das obras da 
do Skate Park que deve 
ser construído no Parque 
das Águas, às margens da 
SP-360 Com a construção, 
Amparo terá uma pista aos 
moldes de centros espor-
tivos mundiais referências 
no BMX, skate e patins.

“Os recursos são do 

Ministério Esportes. O 
prefeito Jacob trabalhou 
na articulação dos re-
cursos. Ainda neste ano, 
teremos esse centro de 
referência para o esporte 
brasileiro”, ressalta o co-
ordenador de BMX Frees-
tyle Park na Confederação 
Brasileira de Ciclismo, 
Diogo Canina.

A empresa responsá-
vel é a Rome Construtora 

LTDA EPP. Os recursos 
são de R$493 mil. “Desde 
2017, quando iniciamos o 
projeto, buscamos um pro-
jeto que realmente fosse 
referência. O esporte olím-
pico será difundido em 
nosso município, transfor-
mando-o num verdadeiro 
Centro de Treinamento 
para novos talentos de es-
portes radicais”, afirma o 
prefeito de Amparo.

Cap. Aramil – Navio Fantasma

No dia 11/6/20, reali-
zou-se a Conferência da 
Sony e com mais de uma 
hora de evento tivemos 
muitos anúncios, exclu-
sivos ou não, como o re-
torno da franquia Gran 
Turismo. Quem ganhou 
os maiores holofotes foi a 
revelação do console. Até 
então, só se conhecia o 
controle e muito se espe-
culava sobre a aparência 
do console, que não ficou 
nada a desejar, a Sony sur-
preendeu. O Playstation 
5 chegará, ainda neste 
ano, nas lojas.  

Além desses 
anúncios, desta-
co os que consi-
dero mais impor-
tantes.  Começamos 
com  Spider-Man: Miles 
Morales. Mesmo passa-
dos alguns anos após o 
lançamento do primeiro 
título, o jogo deverá se-
guir com o formato de 
mundo aberto e chegará 
ainda neste Natal. 

A Bluepoint, que já 
tinha realizado um 
ótimo trabalho 
com o remake 
de Shadow of 
the Colossus, 
era outra empresa 

sobre a qual havia grande 
expectativa em relação ao 
remake de Demon Souls 
e não decepcionou. Ain-
da há muita especulação 
sobre o game, pois além 
da alteração na parte es-
tética, haverá outras mu-
danças que não foram 
apresentadas no evento. 
Por enquanto, não 
há previsão para 
o lançamento.

Outro jogo 
que chamou 
atenção por ser 
Indie foi Kena: 
Bridge of Spirit. Ain-
da sem data para chegar às 
lojas, o jogo virá com um 
apelo emocional muito 
forte, tanto pela história, 
quanto por ser cinemato-

gráfico. Com certeza 
irá tirar lágrimas 
de muitas pessoas 
(quem jogou “Ori 
and the Blind Fo-
rest” sabe do que 

estou falando). 

Um anúncio 
que surpreen-
deu a todos foi 
de Resident 
Evil VIII: Villa-
ge. Teremos Cris 
de volta e acredita-se 
que Ethan e Mia também 
estarão na continuação do 

game, considerando o 
trailer que foi apre-

sentado. Ainda 
há um mistério 
sobre quem dei-
xará a franquia. 

A Capcon acertou 

ao trazer 
o terror e a 
tensão em primeira pes-
soa no RE VII e possi-
velmente isso se repetirá 
neste novo game. Chega-
rá em 2021.

Outro anúncio exclusi-
vo da Sony que ninguém 
esperava era a continua-

ção de Horizon Zero 
Down. Também 
seguindo a receita 
de jogo em forma-
to mundo aberto, 

temos a Aloy mais 
madura, que ensinou 

seu povo a domar os ani-
mais robóticos. Podem-
-se observar, também, 
animais de carne e osso, 
o que antes não existia, 
suger indo 
um sal-
to tem-
p o r a l . 
D e v e 
ser lan-
çado em 
2021

Amparo deve ganhar Skate Park 
no Parque das Águas

Avenida Presidente Costa e Silva, 
em Pedreira, volta a ter mão 
dupla de direção

Falando um pouco sobre a Conferência da Sony

A Secretaria Munici-
pal de Segurança e Ci-
dadania de Pedreira, em 
conjunto com a Divisão 
de Trânsito (DITRAN) 
e a Comissão Municipal 
de Trânsito, comunicam 
que, a partir desta segun-
da-feira, 22, a Avenida 
Presidente Costa e Silva, 
na Vila Monte Alegre, 
volta a ter mão dupla de 
direção, entre os números 
29 e 190. 

De acordo com a ad-
ministração, a Comissão 
Municipal recebeu inú-
meros pedidos dos mo-
radores e usuários da via 
que faz a ligação do bairro 
com a região central para 
a volta do fluxo de veícu-
los em mão dupla. “So-
licitamos aos motoristas 
para que fiquem atentos 
à sinalização implantada 
pelos técnicos da Divisão 
de Trânsito”, ressalta o 

secretário de Segurança, 
Ângelo Milani Pavão.

Segundo o prefeito 
Hamilton Bernardes Ju-
nior, a Comissão Munici-
pal de Trânsito realiza um 
minucioso levantamento 
dos problemas e as mu-
danças são implantadas 
gradativamente. “As al-
terações são apresentadas 
a Comissão que com cri-
tério, aceita ou rejeita as 
propostas”, destaca.

DIVULGAÇÃO

Mão dupla entre os números 29 e 190

Errata: Na edição da 
semana passada a imagem 
que acompanhou o trecho 
do jogo Total War Saga: 
Troy estava equivocada. A 
imagem correta é essa. 
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Boa notícia
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) tem conse-
guido manter a retoma-
da gradual da economia 
de Jaguariúna, confor-
me as regras e diretrizes 
estabelecidas no plano 
de reabertura do Gover-
no do Estado. Para isso, 
tem feito gestões junto 
ao governo estadual para 
ampliar a capacidade de 
atendimento de Jagua-
riúna a pacientes graves 
da Covid-19. Nesta sex-
ta-feira, 19, o prefeito 
esteve no Palácio dos 
Bandeirantes para pedir 
a liberação de mais res-
piradores. Foi recebido 
pelo secretário de De-
senvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, que 
anunciou a liberação de 
mais cinco equipamentos 
para Jaguariúna. Agora 
a cidade conta com 27 
respiradores, sendo que 
no começo da pandemia 
eram apenas dez, ou seja, 
um aumento de quase 
200%. Nada mal.

Última sessão
A última sessão da Câ-

mara de Jaguariúna antes 
do recesso de julho apro-
vou três projetos, uma 
proposta de emenda à Lei 
Orgânica, 20 requerimen-
tos e outras duas moções. 
Com nove votos favorá-
veis e três contrários, os 
vereadores aprovaram, 
em única discussão, o 

Projeto de Lei 023/2020, 
do Executivo Municipal, 
que dispõe sobre a regu-
lamentação da Lei Com-
plementar Federal nº 173, 
de 27 de maio de 2020.

Recesso e pré-campanha
Os vereadores de Ja-

guariúna agora só voltam 
a se reunir em plenário 
no dia 04 de agosto, às 
18h30, quando termina o 
recesso parlamentar. Os 
parlamentares que tenta-
rão a reeleição neste ano 
vão aproveitar a pausa 
nos trabalhos do Legis-
lativo para estreitar os 
contatos com os eleitores 
e planejar as futuras cam-
panhas. 

Eleições       
Membros do TSE, par-

lamentares e especialistas 
em saúde voltaram a dis-
cutir a possibilidade de 
adiamento das eleições 
municipais deste ano em 
razão da pandemia cau-
sada pelo coronavírus. O 
assunto foi tema de uma 
reunião virtual, realizada 
na última terça-feira. En-
tre os participantes, houve 
um consenso pelo adia-
mento do pleito por algu-
mas semanas, garantindo 
que seja realizada ainda 
este ano, em data a ser de-
finida pelo Congresso Na-
cional com base em uma 
janela que varia entre os 
dias 15 de novembro e 20 
de dezembro.

Efeito Queiroz
A crise no governo de 

Jair Bolsonaro se agravou 
com a prisão de Fabrício 
Queiroz, ex-assessor do 
senador e filho do presi-
dente, Flávio Bolsonaro. 
Parlamentares ligados ao 
presidente e oposicionis-
tas admitem a gravidade 
do momento e preveem 
dias tensos em Brasília. O 
principal receio dos bolso-
naristas é que Queiroz faça 
uma delação premiada e 
envolva ainda mais a famí-
lia Bolsonaro, incluindo o 
presidente, em esquemas 
ilegais de arrecadação.

Esposa
Por falar em Queiroz, 

a esposa do ex-assessor de 
Flávio Bolsonaro, Márcia 
Oliveira Aguiar, que tam-
bém é investigada pela 
Justiça do Rio de Janeiro 
e está foragida, é uma das 
63 milhões de pessoas que 
receberam o auxílio emer-
gencial de R$ 600 mensais 
criado para ajudar famílias 
de baixa renda durante a 
pandemia de Covid-19. O 
cadastro de Márcia foi de-
ferido pela Caixa Econô-
mica Federal e o primeiro 
pagamento, inclusive, já 
foi depositado.

 Bastidores do poderPrefeitura de Jaguariúna 
inaugura fonte luminosa 
e pedalinhos no Parque 
dos Lagos

Grupo gestor do Programa Líder 
define atuação para enfrentar a 
crise no Circuito das Águas

A Prefeitura de Jaguari-
úna inaugurou nesta sexta-
-feira, 19, a fonte luminosa 
e o conjunto de pedalinhos 
do Parque dos Lagos. A 
cerimônia de entrega dos 
equipamentos públicos foi 
fechada e transmitida ao 
vivo pelas redes sociais da 
Administração. Estiveram 
presentes, com todas as 
recomendações de distan-
ciamento e proteção contra 
o coronavírus, a secretá-
ria de Turismo e Cultura, 
Maria das Graças Hansen 
Albaran dos Santos e re-
presentantes da secretaria.

A fonte luminosa flutu-
ante possui um jato de gran-

de porte, que atinge uma 
altura aproximada de 10 
metros, além de outros dez 
de médio porte cujo jato de 
água chega a sete metros de 
altura. O equipamento tam-
bém conta com três píeres e 
um deck flutuante em ma-
deira tratada formando uma 
plataforma em “L” para em-
barque dos pedalinhos.

São três unidades de 
embarcações tipo pedali-
nho, para até três ocupan-
tes, construídas em fibra de 
vidro e em formato de cis-
ne, com 3 metros de com-
primento, 1,60m de largura 
e 2m de altura cada. “Essa 
obra vem consolidar uma 

série de ações que visam 
desenvolver e aprimorar o 
turismo no município. Ela 
faz parte de uma grande 
ação que engloba o Portal 
de Entrada, o Boulevard 
fase 1 e a Fazenda da Bar-
ra. São novos atrativos tu-
rísticos que farão parte de 
um novo roteiro de lazer 
em nosso município”, ex-
plica a secretária. “O turis-
mo foi um dos setores que 
mais sofreram com a pan-
demia e nós estamos pre-
parados para sua retomada 
com muitas novidades, as-
sim que forem liberadas as 
atividades”, completa Ma-
ria das Graças.

Diante da crise provo-
cada pela pandemia do 
coronavírus, os encontros 
presenciais do Programa 
Líder - Liderança para o 
Desenvolvimento Regio-
nal -foram interrompidos 
durante o período de iso-
lamento social. Mas as li-
deranças do Circuito das 
Águas Paulista, diante do 
cenário adverso, optaram 
por continuar mobilizadas 
por meio de reuniões onli-
ne, em que puderam ava-
liar e organizar medidas 
de enfrentamento conjun-
tas diante da crise.

O grupo definiu três 
pilares de atuação voltada 
para o Circuito das Águas. 
São eles: elaboração de 
protocolos regionais para 
contribuir com a retoma-
da dos trabalhos, criação 
de um plano de marketing 
para evidenciar o potencial 
turístico regional e a reali-
zação de um fórum online 
para identificar e divulgar 
os atrativos turísticos.

O programa, organiza-
do pelo Sebrae-SP, reúne 

lideranças do poder públi-
co, do setor empresarial e 
da sociedade civil com o 
objetivo de construir um 
projeto de desenvolvimen-
to amplo e cooperativo 
para estimular o turismo e 
as demais potencialidades 
da região do Circuito das 
Águas Paulista.

“O momento é desafia-
dor e o Líder é um progra-
ma de cooperação. Temos 
uma rede de parceiros 
pensando e atuando em 
prol do desenvolvimento 
regional”, afirma o geren-
te do Sebrae-SP, Nílcio 
Freitas.

Com a crise, o grupo 
passou a realizar reuniões 
online e se mobilizou para 
traçar ações coordenadas 
para ajudar a região. A 
previsão é que as ações 
sejam executadas até 
agosto.

A primeira ação é a 
produção de protocolos 
regionais para orientar os 
empresários na retomada 
dos trabalhos. As reco-
mendações devem seguir 

as diretrizes estabelecidas 
pelos protocolos definidos 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo.

O grupo também deve 
criar um plano de marke-
ting para destacar o turismo 
da região. Por conta da pan-
demia, uma das tendências 
discutidas pelos especialis-
tas do setor é a busca por 
destinos mais próximos e 
o Circuito das Águas pode 
aproveitar esse movimen-
to para atrair mais turistas 
para as cidades.

A terceira ação é a re-
alização de um fórum 
online para discutir as 
ações previstas e as po-
tencialidades do Circuito 
das Águas. Vale ressaltar 
que as atividades contarão 
com o gerenciamento da 
equipe do Escritório Re-
gional Sebrae-SP de Cam-
pinas, responsável pelo 
acompanhamento do gru-
po, e suporte das Unida-
des de Políticas Públicas e 
Relações Institucionais e 
Desenvolvimento Setorial 
e Territorial da instituição.

Turismo

A entrega da fonte e dos pedalinhos reuniu poucas 
lideranças municipais e pode ser acompanhada pela 
população pela página da Prefeitura no Facebook

A cerimônia de inauguração foi restrita e seguiu as recomendações de distanciamento e proteção contra o Covid-19

DIVULGAÇÃO
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EDITAIS DE PROCLAMAS

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

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:

MARINHO DOS SANTOS DEMETINO e 
ELIANE PINTO DE SOUZA RUFINO. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, pintor automoti-
vo, divorciado, nascido em ALTÔNIA, PR, no 
dia 02 de outubro de 1974, residente e domi-
ciliado na Rua Reynaldo Chiavegato, Nº 222, 
Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de ADÃO JOSÉ DEMETINO e de TEREZA 
MOREIRA DOS SANTOS DEMETINO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, conferente, viúva, 
nascida em RIO DE JANEIRO, RJ, no dia 22 de 
março de 1976, residente e domiciliada na Rua 
Gothardo, Nº 378, Núcleo Residencial Dr. João 
Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
GABRIEL DE SOUZA e de MARIA EMÍLIA 
PINTO DE SOUZA. 

GABRIEL LOZANO BOTTEON e MARCELI 
DE OLIVEIRA HOMEM. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, engenheiro elétrico, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 13 de 
fevereiro de 1991, residente e domiciliado na 
Alameda Aparecida Marconato Tonini, Nº 12, 
Estância das Flores, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de FLÁVIO EDUARDO BOTTEON e de 
MARA SÍLVIA LOZANO. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, enfermeira, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 26 de janeiro de 
1992, residente e domiciliada na Rua Papa João 
XXIII, Nº 106, Vila Santo Antônio, PEDREI-
RA, SP, filha de EDVALDO DE OLIVEIRA 
HOMEM e de ROSÂNGELA APARECIDA 
TONELOTO DE OLIVEIRA HOMEM. 

RAFAEL DA SILVA DANTAS e MAELY 
BRAILA VASCONCELLOS. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, analista fiscal, solteiro, nas-
cido em POUSO ALEGRE, MG, no dia 23 de 
agosto de 1990, residente e domiciliado na Rua 
Marchesini, Nº 77, Núcleo Residencial Dr. João 
Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de AN-
TONIO PINHEIRO DANTAS e de RITA DE 
CASSIA DA SILVA DANTAS. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, engenheira, solteira, nasci-
da em AMPARO, SP, no dia 15 de dezembro de 
1990, residente e domiciliada na Rua Mântova, 
Nº 22, Jardim das Orquídeas, AMPARO, SP, 
filha de FRANCISCO APARECIDO BRAILA 
VASCONCELLOS e de TERESINHA ILANE 
DE PAULO VASCONCELLOS. 

ERISVALDO DOS SANTOS PAULINO e 
LARISSA RODRIGUES SIRQUEIRA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, auxiliar de pro-
dução, solteiro, nascido em ARAPIRACA, 
AL, no dia 25 de fevereiro de 1991, residente 
e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 359, Re-
canto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de OSÉAS PAULINO DA SILVA e de JOSEFA 
NILDA RODRIGUES DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nas-
cida em SÃO MATEUS DO MARANHÃO, 
MA, no dia 07 de março de 1993, residente e 
domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 359, Re-
canto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de JUAREZ DE CARVALHO SIRQUEIRA e 
de LUCILENE DOS SANTOS RODRIGUES. 

EWERTON MONTEIRO DOS SANTOS e 
CARLA PATRICIA CAMARGO MARÇAL. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços ge-
rais, solteiro, nascido em SÃO CARLOS, SP, 
no dia 15 de abril de 1993, residente e domi-
ciliado na Rua Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 
143, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de JOSÉ ISIDIO DOS SANTOS e de VAL-
DETE ALVES MONTEIRO DOS SANTOS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em ITAPIRA, SP, no dia 03 de abril de 
1997, residente e domiciliada na Rua Edivino 
Teodoro Gonçalves, Nº 143, Jardim Pinheiros, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ROGÉRIO MAR-
ÇAL e de ELIANA APARECIDA PRETI CA-
MARGO. 

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

JAGUARIÚNA, 18 de junho de 2020.

EDITAL


