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8º morte por coronavírus é 
confirmada em Jaguariúna

Na tarde de quinta-feira, 25, a oitava morte por coronavírus foi confirmada no mu-
nicípio de Jaguariúna. A informação foi divulgada por meio do boletim diário da doença, 
pela administração.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente era um homem de 80 anos. Ele deu 
entrada no Hospital Municipal Walter Ferrari no dia 07 de junho e faleceu no dia 08, 
ainda no pronto socorro. O homem tinha comorbidades.

Sem perder o ritmo e a 
esperança: O esporte na luta

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou nesta sexta-feira, 26, o 
novo Portal Turístico, localizado na rotatória de entrada da cida-
de, na rodovia João Beira. A cerimônia de entrega do espaço teve 
transmissão ao vivo pelas redes sociais da Administração e con-
tou com a presença da secretária municipal de Turismo e Cultu-
ra, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, representantes 
da secretaria e outros.                          Página 4

IVAIR OLIVEIRA

Portal Turístico localizado na 
rodovia João Beira

CPFL Santa Cruz oferece opção 
de pagamento de contas de 
energia por cartão de débito do 
Auxílio Emergencial

Campinas mantém comércio fechado 
até 05 de julho

DAEE faz monitoramento da vida aquática e 
qualidade das águas do Rio Jaguari e afluentes

Para facilitar o pagamento das 
contas de energia no cenário atu-
al, a CPFL Santa Cruz disponi-
biliza, desde o dia 22 de junho, 
a quitação da fatura por meio 
do cartão de débito virtual para 
quem recebe o Auxílio Emergen-

cial do governo federal. A novi-
dade foi incorporada às opções 
de pagamento da distribuidora 
em seu site e app “CPFL Ener-
gia” como mais uma comodidade 
aos clientes que querem manter 
suas faturas em dia.      Página 9

Campinas permanece na 
fase laranja do Plano SP, com a 
restrição de manter fechado o 
comércio de rua e de shoppin-
gs até o dia 05 de julho. Deve 
ser publicado novo decreto 
incluindo que os camelôs tam-
bém devem permanecer fecha-
dos. A medida foi anunciada 
pelo prefeito Jonas Donizette 
(PSB), na manhã desta sexta-
-feira, 26, durante transmissão 
pelas redes sociais. O decreto 
deve ser publicado neste sába-
do, dia 27

Página 10

Técnicos especializados rea-
lizaram na região da construção 
da Barragem de Pedreira, obra 
implementada pelo Departa-
mento de Águas e Energia Elé-
trica (DAEE), a 6° campanha 
de monitoramento da ictiofauna 

(peixes da região); monitora-
mento da Biota Aquática (con-
junto de seres vivos existentes 
no ambiente aquático) e análise 
das águas superficiais e dos se-
dimentos em locais estratégicos 
do Rio Jaguari e do córrego En-

tremontes. A campanha faz parte 
de um conjunto de ações de pre-
servação ambiental que visam 
reduzir os impactos durante o 
período de implantação da obra 
e resguardar a fauna e flora local.
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O taekwondo é uma arte marcial e esporte olímpico
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Primeiro as máscaras para prote-
ção contra o coronavírus Covid-19, 
agora, as raquetes para se defender 
da nuvem de gafanhotos. 

Brincadeiras a parte, segundo 
análise da Federação da Agricultura 
e Pecuária de SP (FAESP), a nuvem 
de gafanhotos que se formou no Pa-
raguai e atravessou várias regiões da 
Argentina, não deve impactar o Bra-
sil. Além de questões climáticas e ha-
bitats, há procedimentos e processos 
para minimizar possíveis impactos.

Esse tipo de formação é feito por 
poucas espécies. A que está ocorren-
do agora é do gênero Schistocerca 
cancellata. É a mesma espécie da 
história da praga bíblica. 

Esse gênero é considerado migra-
tório e, ao mesmo tempo, tem hábito 
gregário, isto é, eles formam bandos. 
Eles vivem em bando e acabam for-
mando essas nuvens para ir atrás de 
alimento e facilitar a reprodução. 

É importante salientar que eles 
não atacam seres humanos nem ani-
mais. O biólogo André Maia expli-
ca que os danos causados por esses 
animais são apenas econômicos. 
“Quando eles estão agregados, via-
jando, é porque estão querendo re-
produzir para formar os gafanhotos 
jovens. Devemos ficar atentos e sa-
ber que esses animais não fazem mal 
à saúde humana. O dano que causam 
é na economia, pois devoram todo o 

nosso alimento”, explica.
O monitoramento feito pelo Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) indica que, 
até o momento, estão mantidas as 
previsões sobre a rota da nuvem de 
gafanhotos, que não entrou em ter-
ritório brasileiro. Segundo a pasta, 
o trabalho do Mapa segue em ritmo 
de alerta em conjunto com as equi-
pes técnicas das Superintendências 
Federais de Agricultura e dos órgãos 
estaduais de Defesa Agropecuária 
nos estados do Paraná, Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina, além 
de unidades federais de vigilância 
agropecuária localizadas na frontei-
ra com o Rio Grande do Sul. 

EDITORIAL
Máscaras e raquetes

GAZETA REGIONAL NA REDE

/gazetaregional.jaguariuna

recepcao@gazetaregional.com.br

www.gazetaregional.com.br

Rua Cândido Bueno, 1299 – Sala 4 - Piso Superior 
(Jaguar Center Plaza) - Jaguariúna

@jornalgazetaregional

Tomaz de Aquino Pires*

Já se ouviu dizer sobre o respeito que 
os professores recebem da sociedade ja-
ponesa. Com efeito são os segundos pais 
que formam a todas as profissões.Eles in-
formam e formam seu material humano 
de trabalho que são os alunos. Todos os 
profissionais lembram-se de seus profes-
sores por suas caracteríticas diversas, mas 
sempre aqueles exigentes constroem le-
vam o educando a construir concretamente 
seu saber. Que deus abençoe a todos Eles! 
A mestra em questão primava-se por ser 
enérgica, elegante e de atitudes transpa-
rentes.  Chamava-se Maria Olinda, mas 
era conhecida como Dona Nilde. Filha de 
Alberto de Almeida e Paulina Mestieri. 
Formou-se Professora pelo Colégio Co-
ração de Jesus, em Campinas, em 1940. 
Iniciou sua carreira, como substituta, em 
Pedreira. Ingressou como titular em Caju-
ru, nos  anos de 1946 e 1947. Foi removida 
para Palestina.. Removeu-se para  Itapira 
e depois,  Pedreira. Chegou à Jaguariú-
na, sua terra, nos anos 50: Grupo Escolar 
Cel. Amâncio Bueno, aposentando-se em 
1974. Seus alunos reconheceram que de 

seu trabalho ficou muito, avaliando posi-
tivamente sua contribuição na formação 
profissional de cada um. Tornou-se mode-
lo para eles. . Como seu aluno, procurei 
em sala de aula, na direção de escola, na 
supervisão escolar, e  nos dias atuais, na 
coordenação da  Casa da Memória Padre 
Gomes, seguir  seu modelo de trabalho e  
diretriz pedagógica. Persegui os valores de 
suas palavras e sua orientação educacio-
nal. Vários amigos daquela risonha classe 
de 1959 seguiram o Magistério e tantos 
outros, em diversas carreiras, aprendendo 
com seus caminhos didáticos, assimilaram 
suas lições, e têm procurado desempenhar 
jornada profissional com dignidade, pro-
bidade e AMOR. Estes são os troféus que 
colhem os BONS MESTRES: o reconhe-
cimento e as lembranças de seus alunos. 
Como isto é gratificante. Suas aulas foram 
preparadas com pesquisa e ministradas, 
com dedicação e competência. Ela  foi ca-
sada com o Sr. Aristides Rizzoni, de  famí-
lia também pioneira, exemplo de cidadão 
íntegro, participante, benemérito da vida 
da Igreja e do Distrito de Paz de Jagua-

riúna. Representava-a, quando distrito, 
na Câmara Municipal de Mogi-Mirim, 
onde foi Vereador e Secretário da mesma. 
Conseguiu benfeitorias para Jaguariúna. 
Ela recebeu homenagem dos ex-alunos 
de Pedreira em memorável festa, em no-
vembro de 2001, entregando-lhe precio-
sa placa com os dizeres: -“À professora 
Maria Olinda de Almeida Rizzoni (Dona 
Nilde) que ajudou a construir o alicerce 
cultural dos alunos que hoje comemoram 
meio século de formatura”. Dona Nilde, 
em 27 de outubro de 2010, ao completar 
89 anos, recebeu da Câmara Municipal 
de Jaguariúna, Moção de Congratulações 
(Nº102/2010), assinada pela unanimidade 
dos vereadores. Moção proposta por um 
de seus ex- alunos, Prof. Antônio Maurí-
cio Cordeiro Hossri. A Câmara saudou a 
educadora construtora da nossa história 
que passou a vida dedicando-se ao municí-
pio, no campo da Educação. A educadora 
declarou que nasceu para ser professora, 
pois sempre  amou muito sua profissão e 
que era muito bom ter recebido em vida 
tão linda e significativa homenagem! Na 

passagem de seus noventa anos, no ano 
seguinte, recebeu homenagem da  Câmara 
Municipal de Pedreira  através da Moção 
nº 168/2011 com  os cumprimentos pelo 
dom da vida.Sempre agradeceu e respon-
deu com elegância e correção gramatical a 
todas as homenagens.  A grande comemo-
ração nonagenária aconteceu com a comu-
nidade educacional de Jaguariúna, com os 
amigos, familiares e parentes ,no dia 29 de 
outubro de 2011, quando recebeu carinho-
sos cumprimentos , homenagens, lembran-
ças e textos   escritos  registrados em um 
álbum, num momento especialíssimo de 
confraternização. Dona Nilde em sua vida 
longeva colheu homenagens daquilo que 
semeou no exercício digno e competen-
te de seu magistério. Ela passou aos seus 
alunos sua Reverência a Deus, à Pátria, à 
Família, verdadeiros valores da nobre, tra-
dicional e autêntica educação brasileira. 
Muito obrigado, dona Nilde!

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

Uma educadora enérgica e inesquecível

Sandra R. Ribeiro*

Eu gostaria de começar esse artigo dizen-
do que a pandemia acabou e não teremos mais 
que nos preocupar com a contaminação provo-
cada pelo coronavírus. Mas, estaria me iludin-
do, pois isso ainda não corresponde à realidade 
que presenciamos dia após dia. Prova disso, é o 
aumento dos casos que segundo as autoridades 
em saúde estão ocorrendo. Desde que soube-
mos da invasão do Coronavírus ficamos todos 
apreensivos sem saber o real risco que poderí-
amos correr, o tempo foi passando e o vírus foi 
se espalhando de forma assustadora em todo o 
mundo, mas os especialistas no assunto foram 
tomando providências para que fosse contida a 
proliferação dos casos. Porém, até o momento 
isso não ocorreu, porque segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde não fizemos corre-
tamente a lição de casa que desde o início da 
pandemia nos foi passada. As autoridades em 
saúde se refere ao isolamento social, peça cha-
ve para conter a contaminação e evitar a do-
ença provocada pelo Coronavírus chamada de 
COVID19, a higienização também é importan-
te como lavar às mãos com água e sabão, usar 
álcool em gel, e manter um distanciamento de 
2 metros entre pessoas, dentre outras lições 
que nos foi passada. Nós aprendemos, porém 
temos que apreender, essas duas situações são 
distintas. Aprender refere-se ao ato de obter 
conhecimento teórico e apreender refere-se ao 
ato de tomar posse, compreender ou assimilar 
alguma informação que foi transmitida. 

O que foi dito acima tem a ver com a te-
oria de Jean Piaget um renomado psicólogo, 
biólogo e filósofo, que fundou a Epistemologia 
Genética, teoria do conhecimento com base no 
estudo da gênese psicológica do pensamento 
humano. Foi o nome mais influente no campo 
da educação durante a segunda metade do sé-
culo 20, sua contribuição na educação foi mui-
to forte. Como biólogo, Piaget dedicou a vida 
a submeter à observação científica rigorosa o 
processo de aquisição de conhecimento pelo 
ser humano, seu foco era o aprendizado infan-
til. Para Piaget, é preciso aprender, assimilar e 
acomodar para ocorrer o processo de aprendi-
zagem. Com Piaget, ficou claro que as crian-
ças não raciocinam como os adultos e apenas 
se inserem nas regras, valores e símbolos da 
maturidade psicológica. Essa inserção se dá 
mediante dois mecanismos: assimilação e aco-
modação. A criança assimila objetos do mun-
do externo que não corresponde totalmente ao 
conhecido. Já a acomodação se refere a modi-
ficações dos sistemas de assimilação por influ-
ência do mundo externo, por exemplo: a crian-
ça que tem a ideia mental de uma ave como 
animal voador, com penas e asas, ao observar 
um avestruz vai tentar assimilá-lo (entender) 
um esquema que não corresponde totalmente 
ao conhecido. Já a acomodação (adaptação) se 
refere à modificações dos sistemas de assimi-
lação por influência do mundo externo. Assim 
depois de aprender que um avestruz não voa, 

a criança vai adaptar seu conceito “geral” de 
ave para incluir as que não voam. O que Piaget 
quer dizer com isso? Que por um lado não se 
pode fazer a criança aprender o que ela ain-
da não tem condições de absorver. Por outro, 
mesmo tendo essas condições, não vai se inte-
ressar a não ser por conteúdos que lhe façam 
falta em termos cognitivos. 

Um conceito essencial da epistemologia 
genética é o egocentrismo, que explica o cará-
ter mágico e pré-lógico do raciocínio infantil. 
A maturação do pensamento rumo ao domí-
nio da lógica consiste num abandono gradual 
do egocentrismo. Com isso se adquiri noção 
de responsabilidade individual, indispensável 
para autonomia moral da criança. 

Mas, o que tudo isso tem a ver com Pan-
demia, Coronavírus e Covid19? É que talvez 
esteja faltando maturidade quando não en-
tendemos que precisamos colaborar para que 
haja redução dos casos de Covid19. Muitas 
vezes, nós adultos aprendemos, mas não apre-
endemos e por isso não temos condições de 
fazer o que nos é pedido para fazer. Que é fi-
car em casa e sair o estritamente necessário. 
Isso, no caso da Pandemia. Todos os dias ou-
vimos dizer em aceleração dos casos, princi-
palmente depois da reabertura das atividades 
não essenciais. Para os especialistas os casos 
voltaram a crescer por causa da aglomeração 
de pessoas nas ruas, muitas dessas pessoas 
podem estar contaminadas ser assintomáticas 

e contaminar outras pessoas. O resultado des-
sa atitude foi o retrocesso de algumas cidades 
à fase anterior por mais tempo, até que tome-
mos consciência do problema que nos envol-
ve. Não vamos generalizar, pois é uma ques-
tão de autonomia de cada um para que possa 
ter olhar crítico sobre à questão da pandemia. 

 Devemos todos torcer para que tudo volte 
ao normal, novo normal, diferente, etc. Para 
começarmos de onde paramos sem maiores 
complicações e corrermos atrás do prejuízo 
que sem dúvida alguma foram muitos. Mas, se 
você está se sentindo descrente, negando o que 
está acontecendo, às vezes fugindo da situação 
com medo de encará-la, é bem provável que 
esteja com um grau de ansiedade elevado, sen-
tindo-se angustiado ou até mesmo depressivo. 
Procure ajuda de um profissional fale o que 
está sentindo, a fuga não resolve, muito pelo 
contrário, ela adia o seu enfrentamento e o 
medo te paralisa. O profissional da saúde pode 
ajudar você a encontrar estratégia para lidar 
com seus medos e seus conflitos interno. Fale 
da sua dor, não tenha medo, e sentirá alívio.

A pandemia ainda não acabou, portanto 
precisamos de equilíbrio emocional para ter-
mos paz interior.

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

Aprender e apreender
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Sem perder o ritmo e a esperança:  
O esporte na luta
Seguindo as instruções da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que recomenda o isolamento 
social como a melhor maneira de combater a 
disseminação do novo coronavírus, os treinos 
presenciais de taekwondo foram suspensos 
desde o fim do mês de fevereiro

As academias fecha-
das por conta do corona-
vírus não têm sido impe-
ditivo para os praticantes 
de taekwondo, alunos do 
professor José Luiz, con-
tinuarem participando de 
aulas e até disputar tor-
neios online. Mas, o pro-
fissional tem sido bastante 
afetado financeiramente.

José conta que no pri-
meiro mês do decreto de 
quarentena, conseguiu re-
ceber 100% dos pagamen-
tos dos alunos de sua esco-
la e outras academias onde 
trabalha. Mas, logo foram 
suspensos os pagamentos 
e contratos do projeto so-
cial do Governo do Estado 
de São Paulo, Centro de 
Formação de Taekwon-
do São Paulo Não Foge a 
Luta, e de uma escola par-
ticular que o profissional 
havia sido contratado há 
cerca de um mês.

“No segundo mês, é 
possível considerar que 
houve 100% do paga-
mento, mas com o ofere-
cimento de desconto nas 
mensalidades devido às 
circunstâncias. A cada 
mês os pais, também per-
dendo empregos, foram 
cortando as atividades ex-
tras. A cada mês, mais de-
sistências, até mesmo pelo 
desinteresse dos alunos, 
pois eles gostam da ativi-
dade pela interação, então 
é complicado”, relata José.

Aliado a estes dois fa-
tores, o profissional con-
sidera que, atualmente, 
há uma luta maior contra 
a tecnologia. Para ele, 
as crianças e adolescen-
tes não tem muito inte-
resse na atividade física 
se não for a grupo, com 
convivência e interação. 
“Além disso, eles foram 
sobrecarregados com as 
atividades de casa e ou-
tros cursos, então gera 

um desinteresse em fazer 
as aulas online”. 

Reflexo disto, neste 
mês de junho, José re-
cebeu cerca de 20% de 
mensalidade e muitos co-
municados de desistên-
cia para o próximo mês. 
“Alguns pais que comu-
nicaram [a desistência] 
pela situação financei-
ra, oferecemos manter o 
serviço, mas muitos se 
sentem constrangidos de 
não estar pagando para o 
filho fazer aquela ativida-
de e acabam tirando-o”, 
observa. Neste cenário, 
José considera também a 
sobrecarga de muitos pais 
que estão trabalhando em 
home office e se desdo-
brando como professores 
para ajudar os filhos com 
as atividades escolares.

Comprometimento
No primeiro momento 

de quarentena, o profis-
sional iniciou aulas por 
meio de aplicativos e gra-
vações de vídeos expli-
cativos e demonstrativos 
de técnicas para dar aos 
alunos a oportunidade de 
treinar fora dos horários 
de aula. Além disso, fez 
diversos comunicados 
tentando motivá-los.

Ele conta que a Fe-
deração de Taewkondo 
do Estado de São Paulo, 
por sua vez, também tem 
ajudado a manter o ritmo 
da modalidade produzin-
do campeonatos online. 
“Mas nada se compara 
aos presenciais”, diz.

A maior dificuldade 
em relação aos alunos 
é, principalmente, com 
o público infantil, pois 
para os competidores, o 
professor monta planilha 
de treinos para a sema-
na toda e acompanha por 
reunião. “O atleta tem 
uma disciplina maior. Ele 

sabe que os sonhos dele, 
o resultado dos objetivos 
dele, depende disso. Ele 
não pode parar, tem que 
continuar ativo”, explica.

Reabertura
O maior problema das 

fases de abertura dos se-
tores é a população, con-
sidera José. “Eu precisei 
sair um dia e pude per-
ceber que até os próprios 
donos dos comércios não 
se importam muito. Pro-
prietários com máscara 
no queixo, nariz de fora; 
No banco, tinha o case de 
álcool, mas vazio; E a po-
pulação não entende que 
deve sair somente para o 
necessário, eles saem por 
lazer, então complica”, 
lamenta.

José acredita que deve 
demorar muito até a libe-
ração da quarta fase, que é 
quando as academias são 
liberadas para funcionar, 
de acordo com o Plano 
São Paulo de retomada 
das atividades. Mas, de 
todas as categorias, o pro-
fissional acha que o setor 
é a que vai voltar com 
mais consciência dos es-
paços e limitações. 

“Eu acredito que se 
essa situação se prolon-
gar por mais dois ou três 
meses, muitos espaços 
serão fechados. É claro 
que é mais importante a 
saúde e, a gente estan-
do vivo, conseguimos 
reconstruir tudo, mas é 
muito complicado”, diz.

Para o profissional, 
o decreto não é maior 
problema do seu traba-
lho, pois, ao fazer uma 
pesquisa com os pais e 
alunos, caso a atividade 
seja liberada, muitos tem 
medo de retornar. “Maior 
porcentagem do meu 
público é de crianças e 
adolescentes que depen-

DIVULGAÇÃO 

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

Inaugurada no dia 22 
de fevereiro, a loja KM 
Moda e Acessórios, de Ja-
guariúna, precisou fechar 
as portas e devolver a sala 
comercial alugada. A pro-
prietária, Keli Menezes, 
trabalha agora de maneira 
online.

A loja física não con-
seguiu manter-se um mês 
devido a queda significa-
tiva de vendas. Com isso, 
Keli recorreu as redes 

Empreendedora fecha as portas 
de sua loja em menos de um mês

Loja de moda feminina

sociais para continuar as 
vendas, mas que, para ela, 
é bem mais difícil e re-

quer muito trabalho, pois 
a clientela feminina gosta 
de ver a peça.

“Me sinto totalmente 
insatisfeita. Infelizmente 
as pequenas e micro em-
presas da cidade foram 
esquecidas e perdidas. 
Único auxílio que tive 
está sendo das redes so-
ciais que é de graça e é o 
que está sendo motivação 
para eu não desistir total-
mente”, lamenta.

dem dos pais que não 
mandariam de imediato. 
Estão todos com medo. 
O decreto está impondo, 
mas mesmo se quisermos 
abrir, não vai ser a mesma 
coisa. É uma situação que 
vai além, é muito mais 
profunda”, considera.

“Tenho certeza que não 
é a primeira vez que a hu-
manidade passa por algo 
assim e não vai ser a últi-
ma. “Vamos nos recuperar, 
mas a gente depende da 
consciência da população 
e de nossos governantes. A 
gente sente que existe uma 
crise política muito gran-
de, mas ficamos na torcida 
para que tudo se resolva o 
mais rápido possível para 
voltar a trabalhar”. O taekwondo é uma arte marcial e esporte olímpico
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Prefeitura de Jaguariúna inaugura Portal Turístico 
A cerimônia foi transmitida nas redes 
sociais oficiais da prefeitura

A Prefeitura de Jagua-
riúna inaugurou nesta sex-
ta-feira, 26, o novo Portal 
Turístico, localizado na 
rotatória de entrada da ci-
dade, na rodovia João Bei-
ra. A cerimônia de entrega 
do espaço teve transmissão 
ao vivo pelas redes sociais 
da Administração e contou 
com a presença da secretá-
ria municipal de Turismo e 
Cultura, Maria das Graças 
Hansen Albaran dos San-
tos, representantes da se-
cretaria e outros.

Com 5 mil m² de área, 
o destaque da obra são as 
grandes letras que formam 
o nome “Jaguariúna”, ilu-

minadas com LED colori-
do, e um espelho d’água, 
que dão ainda mais realce 
ao monumento Estrela da 
Mogiana, famosa obra de 
autoria de Pedro Abrucês, 
já presente no local. O es-
paço também conta com 
paisagismo moderno, que 
promete encatar as pessoas 
que chegam à cidade.

“Jaguariúna não tinha 
um portal e é uma cida-
de muito importante, de 
grande relevância turís-
tica. Além de ser o portal 
do Circuito das Águas, tão 
importante no cenário tu-
rístico paulista, essa obra 
faz parte de um novo rotei-

ro criado para nossa cidade 
que, com certeza, mudará 
o turismo de lazer e de 
negócios em Jaguariúna”, 
explica a secretária Maria 
das Graças. 

Segundo a titular da 
pasta municipal de Turis-
mo e Cultura, o novo ro-
teiro inclui ainda o Bou-
levard, um grande espaço 
cultural e de eventos – que 
também deve ser inaugura-
do em breve -, que forma 
um polo turístico em con-
junto com o Centro Cul-
tural, a Maria Fumaça e a 
nova estrutura da Feira de 
Artesanato (Feart). 

IVAIR OLIVEIRA

nistrativos internos de-
vem ser unificadas, o que 
deve proporcionar maior 
agilidade na resolução 
dos pedidos protocolados 
junto à Prefeitura.

Além disso, o aplicativo 
também possui um sistema 

de notificação por meio do 
qual a Prefeitura pode a 
qualquer momento dispa-
rar publicações de acon-
tecimentos municipais em 
tempo real. Para baixar o 
APP basta acessar a Play 
Store ou Apple Store.

O app permite que o anexo de documentos para a ouvidoria da Prefeitura 

DIVULGAÇÃO

Portal Turístico localizado na rodovia João Beira

Jaguariúna em foco

Prefeitura disponibiliza app para 
sugestões dos moradores

Os moradores de Ja-
guariúna agora contam 
com uma nova forma de 
enviar sugestões, recla-
mações, denúncias e elo-
gios à Prefeitura. Pelo 
APP Cidadão Online, 
que pode ser baixado dos 
aparelhos smartphones, é 
possível enviar a mensa-
gem a qualquer momento.

Para facilitar ainda 
mais a comunicação, o 
aplicativo também per-
mite que a pessoa anexe 
documentos como fotos e 
envie para a ouvidoria da 
Prefeitura o local exato 
no caso de reclamações e/
ou denúncias que podem, 
inclusive, até ser feitas de 
forma anônima. Com a 
novidade as informações 
do banco de dados exis-
tentes nos sistemas admi-

A Prefeitura de Ja-
guariúna inaugurou nesta 
semana, a nova sede da 
Defesa Civil e do Corpo 
de Bombeiros do muni-
cípio. A cerimônia oficial 
de entrega do espaço foi 
transmitida ao vivo pelas 
redes sociais da adminis-
tração. 

A nova sede possui 
área total de 1.500 m² e 
área construída de 700 
m², com dois pavimentos. 
O piso inferior (Bombei-
ros) conta com recepção, 
sala de administração, 
sanitários, cozinha, refei-
tório, alojamento, vestiá-
rio, sala de EPI, depósito, 
doca e amplo estaciona-
mento para as viaturas. 
No piso superior, ficam 
as salas da administração, 
direção e treinamento e 
reunião da Defesa Civil, 
além de mais dois sanitá-
rios.

Os Bombeiros e o De-
partamento de Defesa Ci-
vil também contam com 
frota de dois caminhões 
autobombas de salva-
mento (de 4 mil e 1 mil 

litros de água), uma ca-
minhonete com tanque de 
600 litros de água e dois 
veículos picape para o 
apoio em ocorrências.

A cerimônia contou 
com as presenças do se-
cretário municipal de 
Segurança Pública, Re-
nato José de Almeida 
Chaves Filho, o Tenente 
Renato, e da diretora da 
Defesa Civil de Jaguari-
úna, Fernanda de Sousa 
Rodrigues Tesche, além 
de funcionários das cor-
porações. A vice-prefei-
ta, Rita Bergamasco, e 
os vereadores Walter To-
zzi (MDB), presidente da 
Câmara de Jaguariúna, 
e Inalda Barros (MDB), 
também participaram do 
evento.

A cerimônia oficial foi 
aberta com a fala do bom-
beiro Sérgio Vendt, que 
representou os colegas 
de profissão. “Agradeço a 
todos os que colaboraram 
por essa grande conquis-
ta”, comenta.  

Em discurso emocio-
nado, a diretora Fernanda 

agradeceu o empenho da 
Prefeitura em inaugurar 
o novo espaço da Defesa 
Civil. “Esse dia tão es-
pecial eu quero dedicar à 
toda minha equipe, todos, 
que são tão honrados, tan-
to bombeiros quanto mo-
toristas. Eles me motivam 
todos os dias e são muito 
especiais”, diz Fernanda.

“É com muita alegria 
que estou aqui hoje, com 
essa conquista muito im-
portante para a comuni-
dade de Jaguariúna. A 
cidade cresce e precisa 
estar estruturada para 
atender aos anseios da co-
munidade”, diz o secretá-
rio Tenente Renato. “A 
Prefeitura não mediu es-
forços para implementar 
o que há de mais moder-
no na área de Bombeiros 
e Defesa Civil que existe 
hoje na nossa região”, 
completa. 

Logo em seguida, o 
secretário de Segurança 
Pública e a diretora da 
Defesa Civil descerraram 
a placa de inauguração. 

Nova sede da Defesa Civil e 
do Corpo de Bombeiros de 
Jaguariúna é inaugurada

IVAIR OLIVEIRA

A nova sede está localizada na Rua Maranhão, nº 1.808, no bairro Capotuna
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Obras na Rota dos Imigrantes provocam 
mudanças no trânsito a partir de segunda, 29
A intervenção que faz parte da segunda etapa das obras de remodelação de uma das principais vias do município

A Prefeitura de Ho-
lambra dá início na se-
gunda-feira, 29, a mais 
uma intervenção que faz 
parte da segunda etapa 
das obras de remodelação 
de uma das principais vias 
do município, a Rota dos 
Imigrantes. O trabalho, 
que deve durar cerca de 
30 dias, provoca altera-
ções no trânsito na região 
do semáforo. 

Durante este período, 
deve ser construída uma 
passagem elevada de pe-
destres no cruzamento 
com a Rua Dr. Jorge La-
tour. A circulação de veí-
culos no trecho se dará de 
maneira parcial. Nos pri-
meiros quinze dias o trá-
fego será interrompido no 
sentido Portal Turístico. 
Na quinzena seguinte, o 
bloqueio acontece no sen-
tido Praça da Cachoeira. 
O local estará sinalizado e 
agentes do departamento 
municipal de Segurança 

e Trânsito ficam no local 
para orientar os motoris-
tas. O trânsito de pedes-
tres fica liberado.

“Para que as melho-
rias propostas aconteçam, 
a obra e essas alterações 
temporárias são neces-
sárias. Pedimos cautela 
e compreensão para os 
moradores durante o pro-
cesso de execução do ser-
viço”, explica o diretor de 
Obras e Desenvolvimento 
Urbano e Rural, Kahlil 
Barbosa.

Perto dali, em outro 
trecho da mesma via, a 
Prefeitura inicia também 
no dia 29 obras de mobi-
lidade no trecho compre-
endido entre o Memorial 
do Imigrante e o Portal. 
Principal acesso à cidade, 
o local recebe ciclofai-
xas, passagens elevadas 
e iluminação ornamental. 
Nesta área não há inter-
rupção ou mudanças no 
tráfego de veículos.

Infraestrutura

O trabalho deve durar cerca de 30 dias

DIVULGAÇÃO

Trabalhos de manutenção e 
conservação são realizados em 
bairros de Jaguariúna

Prefeitura de Pedreira inicia a 
implantação de lombofaixas

A equipe da Secreta-
ria de Obras e Serviços 
Urbanos da Prefeitura 
de Jaguariúna realizou 
nesta semana, diversos 
trabalhos de manutenção 
e conservação na cidade. 
Nos bairros Florianó-
polis, Pinheiros, Capela 
Santo Antônio e Jardim 

Primavera, a equipe exe-
cutou trabalhos de cata 
entulho e galhos que 
estavam atrapalhando a 
circulação nas calçadas 
e ruas.

Na manhã de traba-
lhos, também foi insta-
lado um ponto de ônibus 
na Rodovia Vicinal Oscar 

Pereira Dias, próximo ao 
Lago da Barra. A equipe 
também realizou ações de 
conservação da Estrada 
Rural do Picadão, que dá 
acesso ao bairro Carlos 
Gomes, além do trabalho 
de capinação no bairro 
Jardim Bela Vista e na rua 
Alexandre Marion.

Por meio de convênio 
firmado com o Ministério 
das Cidades, do Governo 
Federal, a Prefeitura de Pe-
dreira iniciou o projeto de 
implantação de lombofai-
xas em diversas ruas da ci-
dade. A lombofaixa é uma 
mistura de lombada com 
faixa de pedestre, possui 
quatro metros de largura e 
15 centímetros de altura, 
tendo como objetivo obri-
gar o motorista a diminuir 
a velocidade, facilitando a 
travessia dos pedestres. 

“As lombofaixas tam-

bém colaboram com a 
acessibilidade do trânsito, 
já que elas ficam na altura 
da calçada e do canteiro 
central, facilitando a tra-
vessia de cadeirantes e pes-
soas com necessidades es-
peciais”, ressalta o prefeito 
Hamilton Bernardes Junior. 

Segundo o secretário de 
Segurança e Cidadania, Ân-
gelo Milani Pavão, devem 
ser instaladas 30 lombofai-
xas na cidade. “A empresa 
vencedora do processo lici-
tatório já iniciou os serviços 
na Avenida Antônio Serafin 

Petean, a Marginal, porém 
também serão beneficiadas 
ruas da região central e de 
bairros”, destaca Pavão.

A Divisão de Trânsito 
solicita que os motoristas 
redobrem a atenção, pois to-
dos os locais que receberam 
a lombofaixas tem desvios 
devidamente sinalizados.

Os serviços estão sendo 
coordenados pelas secreta-
rias municipais de Obras 
e Vias Públicas, Seguran-
ça e Cidadania, contando 
com o apoio da Divisão de 
Trânsito (DITRAN).

Diversos trabalhos foram realizados

IVAIR OLIVEIRA

A Prefeitura de Ampa-
ro, por meio da Secretaria 
de Infraestrutura e Servi-
ços, realizou nesta semana 
serviços de manutenção 
nas estradas rurais do bair-
ro do Brumado. O trabalho 
tem por objetivo dar con-
dições para o escoamento 
agrícola na região. 

No mês de junho, os 
trabalhos também foram 
realizados no bairro do 
Pantaleão, com o mesmo 
objetivo. Os bairros Jar-
dim Cachoerinha, Planal-
to da Serra e Beira Rio 
também foram contem-
plados.

 “É um trabalho contí-

nuo que o prefeito Jacob 
nos determinou. Nesta 
época de estiagem, pode-
mos não só dar manuten-
ção, mas, efetivar melho-
rias para o trabalhador da 
Zona Rural”, diz o secre-
tário de Infraestrutura e 
Serviços, Carlos Roberto 
Piffer – o Carlão Piffer.

O trabalho tem por objetivo dar condições para o escoamento agrícola na região

Brumado recebe manutenção e 
melhorias nas estradas rurais

DIVULGAÇÃO

Devem ser instaladas 30 lombofaixas na cidade
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DAEE faz monitoramento da vida aquática e 
qualidade das águas do Rio Jaguari e afluentes 

Qualidade de vida

As atividades desenvolvidas por especialistas fazem parte dos programas de preservação 
ambiental inseridos no projeto de construção da Barragem de Pedreira 

A campanha faz parte de um conjunto de ações de preservação ambiental

DIVULGAÇÃO

tica (incluindo peixes e 
outros organismos vivos) 
responde diretamente 
pela qualidade da água, 
ou seja, quando há uma 
mudança brusca na qua-
lidade da água, como 
quantidade elevada de 
fósforo e nitrogênio, por 
exemplo, a comunidade 
aquática é afetada, dimi-
nuindo assim a diversi-
dade de peixes em deter-
minado ponto. Em caso 
de variação dos resulta-
dos entre campanhas é 
possível correlacionar 

os dados da qualidade 
da água com os dados de 
biota aquática”, explica 
o coordenador dos Pro-
gramas do Meio Biótico, 
engenheiro florestal Luis 
Alberto Oliveira. 

 As coletas para o mo-
nitoramento de Biota 
Aquática, de qualidade 
das águas e sedimentos 
têm como parâmetro uma 
malha amostral (distribui-
ção de pontos para coleta) 
e são realizadas sempre 
nos mesmos pontos para 
efeito comparativo.

Nova avaliação certifica 
qualidade da água 
distribuída em Posse

A Agência Reguladora 
dos Serviços de Sanea-
mento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jun-
diaí (Ares-PCJ) emitiu os 
resultados de mais uma co-
leta de amostras que certi-
ficam a qualidade da água 
distribuída nos municípios 
associados a PCJ.

Em Santo Antônio de 
Posse, a coleta foi reali-

zada em 08 de maio, em 
uma residência no bairro 
Vila Esperança. O traba-
lho gerou o Relatório de 
Ensaio nº 6564.2020 que 
certificou a qualidade da 
água tratada e distribuída 
no município, o que ga-
rante que não há nenhum 
parâmetro em desconfor-
midade com a legislação 
vigente.

Técnicos especializa-
dos realizaram entre os 
dias 20 e 23 de junho, 
na região da construção 
da Barragem de Pedrei-
ra, obra implementada 
pelo Departamento de 
Águas e Energia Elétrica 
(DAEE), a 6° campanha 
de monitoramento da ic-
tiofauna (peixes da re-
gião); monitoramento da 
Biota Aquática (conjunto 
de seres vivos existentes 
no ambiente aquático) e 
análise das águas superfi-
ciais e dos sedimentos em 
locais estratégicos do Rio 
Jaguari e do córrego En-
tremontes. A campanha 
faz parte de um conjunto 
de ações de preservação 
ambiental que visam re-
duzir os impactos durante 
o período de implantação 
da obra e resguardar a 
fauna e flora local. 

As campanhas de con-
servação e monitoramen-
to começaram a ser feitas 
antes mesmo do início 
das obras e seguem um 
cronograma de retomada. 
Os dados armazenados 
servem como bioindica-
dores que tornam possí-
vel a observação de alte-
rações no ecossistema da 
região, além de basear es-
tudos técnicos de preser-
vação. Ao final da obra, 
os ambientalistas podem 
ainda comparar evoluções 
na qualidade das águas e 
nos sedimentos, na bio-
ta aquática e na ictiofau-
na em relação ao período 
antes da implantação da 
barragem. 

 “A comunidade aquá-

Faltavam apenas 
dois anos para 
me aposentar

Primeiro é necessário 
esclarecer que, quem já 
possuía todas as condi-
ções para se aposentar 
quando veio a mudança 
nas regras da previdência 
(nov/19), continua com 
direito a aposentadoria, 
não teve seu direito usur-
pado. Basta dar entrada 
em seu pedido e aguar-
dar o retorno positivo do 
INSS. Mas, e quem já 
que estava quase se apo-
sentando, aquele que fal-
tavam dois anos para ter 
o direito ou aquele que 
já tinha idade avançada e 
estava por um triz da apo-
sentadoria. O legislador 
não deixou tais situações 
sem amparo. Em função 
disso, temos algumas re-
gras diferentes as quais 
chamamos de “Regras de 
Transição”. A Emenda 
Constitucional 103/2019 
inseriu em seus dispositi-
vos, a chamada “Regra do 
Pedágio”, a qual veremos 
hoje. O art. 17 vem socor-
rer exatamente aquele que 
estava nessa situação, ou 
seja, ao homem ou a mu-

lher que faltavam apenas 
dois anos ou menos para 
completar o tempo de sua 
aposentadoria. Bastava o 
homem ter, no momento 
da alteração (13/nov/19), 
33 anos ou menos de con-
tribuição e à mulher 28 
anos ou menos. E qual en-
tão, é a regra para que ele 
possa se aposentar? Bas-
ta contribuir com mais 
50% do tempo que falta-
va quando saiu a Emenda 
Constitucional. Exemplo. 
Faltavam dois anos para 
um determinado homem 
se aposentar quando saiu 
a Emenda Constitucio-
nal, ele precisa completar 
os 2 anos que lhe restam, 
mais 50% que é um ano, 
ou seja, três anos. Outro 
exemplo. Uma mulher 
que no momento da E.C 
103/19, contava com 29 
anos de contribuição, e 
precisava ter 30, falta-
va apenas um ano para 
completar o tempo. Nes-
te caso, basta trabalhar 
o ano que lhe falta, mais 
50% dele, ou seja, um 
ano e meio e já poderá 

dar entrada em seu pedi-
do de aposentadoria. Nos 
termos dessa regra, sem-
pre o segurado terá traba-
lhado mais que o mínimo 
exigido, mas não precisa-
rá cumprir todas as con-
dições da mudança na lei 
previdenciária, qual seja, 
o homem precisa ter 65 
anos de idade e a mulher 
62 anos de idade. É sufi-
ciente aqui, o tempo de 
contribuição, assim como 
era na regra previdenciá-
ria anterior. O benefício 
concedido nos termos 
dessa regra será calcu-
lado com base na média 
aritmética simples, mas 
incidirá o fator previden-
ciário, que nem sempre é 
favorável. Concluindo, ao 
homem e à mulher, que 
no tempo da E.C 103/19, 
(13/nov/2019), faltavam 
apenas dois anos ou me-
nos para adquirir o direito 
a aposentadoria, é con-
dição para ter o direito a 
se aposentar, trabalhar o 
tempo que lhe faltava e 
mais 50% desse tempo 
restante.

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

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

NOVA PREVIDÊNCIA

Qualidade da água em Santo Antônio de Posse

DIVULGAÇÃO
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Pedreira investe mais de R$2 milhões 
no Hospital Humberto Piva

Secretaria de Saúde e Hemocentro da Unicamp 
preparam Campanha de Coleta de Sangue

Tiro de Guerra de Amparo 
participa de campanha de 
conscientização sobre o 
Covid-19 

O investimento é em obras, reformas, equipamentos e segurança

A Administração 
Municipal 2017/2020 
já investiu no Hospital 
Humberto Piva mais de 
R$2 milhões entre novas 
obras, reformas, equipa-
mentos e segurança. En-
tre eles, destaque para a 
área destinada exclusiva-
mente para os leitos de 
UTI para atendimento de 
Covid-19, inclusive com 
respiradores; área exclu-
siva para atendimento de 
sintomas de gripe; novas 
camas, aparelhos de ar 
condicionado, guincho 
para transporte de pacien-
tes, entre outros.

Destaque ainda para 
as reformas e constru-

ções efetuadas até o mo-
mento: reforma completa 
do centro cirúrgico com 
três salas para operações; 
Pronto Socorro Munici-
pal; sala semi-UTI; labo-
ratório de exames; sala 
de exame de RX; pintura 
interna e externa padro-
nizada; abrigo para lixo 
hospitalar; adequação de 
refeitórios para as áreas 
Covid-19 e enfermaria.

Existem ainda obras 
em andamento como a 
construção de novos ves-
tiários masculino e fe-
minino na antiga área do 
Hospital da Mulher, que 
também tem suas obras 
terminadas para amplia-

ção do Hospital Humber-
to Piva.

Para o prefeito Ha-
milton Bernardes Junior, 
saúde é prioridade para a 
Administração Municipal, 
sempre com muita res-
ponsabilidade e dentro da 
capacidade de investimen-
to. “Estamos resgatando 
o nosso Hospital Hum-
berto Piva, que oferece a 
população atendimento 
com respeito, dedicação e 
qualidade. Os nossos pa-
rabéns a todos os profis-
sionais da área de saúde, 
tanto do Hospital como 
da Rede Municipal que se 
dedicam a cuidar das pes-
soas”, enfatiza.

A Secretaria de Saúde 
de Pedreira e o Hemo-
centro da Universidade 
de Campinas (Unicamp) 
realizam na quinta-feira, 
02, a Campanha de Cole-
ta de Sangue nas depen-
dências do Salão Paro-
quial da Igreja Matriz de 
Sant’Ana. A distribuição 
de senhas tem início às 7h 
e das 8h30 às 12 horas são 
realizados os procedimen-
tos de preenchimento das 
fichas e a coleta. 

Em virtude da pan-
demia do coronavírus, o 
Hemocentro da Unicamp, 
trabalhando em conjunto 
com a Secretaria Munici-

pal, visando reforçar a hi-
gienização e tranquilizar 
os doadores, adota medi-
das para atendê-los ade-
quadamente, agilizando o 
processo para evitar aglo-
meração, promovendo o 
distanciamento determi-
nado pela OMS, desde a 
entrega de senhas até a co-
leta, além de incluir álcool 
gel em todas as etapas da 
doação.

De acordo com as infor-
mações, a maioria dos ban-
cos de sangue do estado 
está com estoques baixos, 
em função da queda drásti-
ca por conta da pandemia.  
Quem doa sangue pode 

salvar até quatro vidas.
Para se tornar um doa-

dor de sangue é necessá-
rio ter entre 18 e 69 anos. 
Serão aceitos candidatos à 
doação de sangue a partir 
dos 16 (dezesseis) anos, 
com o consentimento for-
mal e presencial do res-
ponsável legal, para cada 
doação. O doador deve 
pesar mais de 50 quilos, 
não ter ingerido bebida 
alcoólica nas 24 horas que 
antecedem a doação, ter 
dormido pelo menos seis 
horas. Não é necessário 
estar em jejum. 

Os doadores ao chega-
rem, devem efetuar o ca-

dastramento, pois o aten-
dimento é realizado por 
ordem de retirada das se-
nhas. É necessária a apre-
sentação de documento 
com foto, de preferência 
o RG.

São dispensados os do-
adores que estiveram em 
viagem internacional nos 
últimos 30 dias. Também 
não devem comparecer as 
pessoas que apresentarem 
sintomas gripais ou febre. 
Os que tomaram a vacina 
contra a gripe devem ter 
se imunizado há pelo me-
nos 48h. É importante que 
o doador esteja em boas 
condições de saúde.

O Tiro de Guerra 02-
001, em Amparo, está par-
ticipando da Campanha de 
Conscientização da popula-
ção em logradouros públi-
cos do município em apoio 
à sociedade local, durante 
o mês de junho. Os atira-
dores estão realizando a 
distribuição de cartilhas in-
formativas elaboradas pela 
Secretaria de Saúde do mu-
nicípio para leitura e cons-
cientização quanto às me-
didas sanitárias preventivas 
no combate ao Covid-19, 
tais como: necessidade de 

utilização de máscaras de 
proteção individual e higie-
nização das mãos.

Além disso, estão sen-
do distribuídas máscaras 
descartáveis aos munícipes 
que permanecem transi-
tando sem o equipamento 
de proteção e álcool gel 
70% para higienização 
das mãos. Esta ação cívi-
co-social além de ofere-
cer assistência e auxílio à 
comunidade, desperta nos 
atiradores voluntários o 
espírito de civismo, solida-
riedade e cidadania.

Saúde para todos

Investimentos na área da Saúde

DIVULGAÇÃO

A secretaria pede para que o doador não leve acompanhantes

DIVULGAÇÃO

Ação cívico-social

DIVULGAÇÃO
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Nesta semana, nas de-
pendências do Paço Mu-
nicipal, o vice-prefeito de 
Pedreira, Fábio Polidoro, 
recebeu a visita do novo 
Comandante da 2ª Com-
panhia do 26º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, 
capitão PM Tiago Eugê-
nio Modena Fernandes, 
acompanhado do Coman-
dante do 2º Pelotão da Po-
lícia Militar de Pedreira 
sargento Edinaldo Eleoté-
rio da Costa.

O capitão Modena as-
sumiu o comando da 2ª 
Companhia, que tem sua 
sede na cidade de Mogi 
Mirim, no dia 15 de ju-
nho. “Estou me colocando 

à disposição das autorida-
des das cidades de Mogi 
Mirim, Holambra, Jagua-
riúna e Pedreira, que fa-
zem parte da 2ª Compa-
nhia do 26º Batalhão de 
Polícia Militar. O prefeito 
Hamilton Bernardes, o vi-
ce-prefeito Fábio Polidoro 
e o secretário de Seguran-
ça Ângelo Pavão podem 
contar com a parceria da 
Polícia Militar”, afirma o 
Comandante.

Durante o encontro, o 
prefeito Hamilton Ber-
nardes Junior por te-
lefone, parabenizou o 
Capitão Modena pela 
promoção, desejando su-
cesso em seus projetos e 

colocando a administra-
ção municipal a disposi-
ção da Polícia Militar. O 
vice-prefeito, Fábio, por 
sua vez, lembra que a atu-
al administração investiu 
forte na área de seguran-
ça do município. “Reno-
vamos 100% a frota da 
nossa Polícia Municipal 
com a aquisição de três 
caminhonetes, adquiri-
mos novas armas, muni-
ções, uniformes, coletes 
a prova de bala, além de 
sistema de videomoni-
toramento. Estamos tra-
balhando para unificar 
o atendimento da popu-
lação juntamente com a 
Polícia Militar”.

Vice-prefeito de Pedreira recepciona  
o novo Comandante da 2ª Companhia  
do 26º Batalhão de Polícia Militar

Novo comando

O capitão Modena assumiu o comando da 2ª Companhia, que tem sua sede na cidade de Mogi Mirim

Capitão Modena assume comando da 2º Cia Polícia Militar

DIVULGAÇÃO

Cap. Aramil – Navio Fantasma

A EA vai unir os seus 
jogadores de diversas 
plataformas abusando, 
dessa vez, do Crossplay 
(quando não precisa ter o 
mesmo console para jo-
gar o mesmo jogo, com 
ou contra outros jogado-
res COD: Warzone faz 
isso). 

O primeiro anúncio 
foi o lançamento de Apex 
Legends, para Ninten-
do Switch que trouxe o 
evento Lost Treasure 
com modo de jogo com 
tempo limitado, senti-
nelas removidas e tra-
rá mais novidades neste 
evento. O jogo esta pre-
visto pra ser lançado para 
o Switch, entre novembro 
e Dezembro.

The Sims foi o próxi-
mo jogo a ser comen-
tado pela Lyndsay 
Person, produto-
ra executiva da 
franquia, ela fa-
lou que o jogo 
trata de igualda-
de, liberdade, criati-
vidade e sem preconcei-
tos. Um jogo que une os 
jogadores e um mundo de 
possibilidades. The Sims 
4 já esta disponível na 
Steam. 

Command e Con-
quer voltou totalmente 
Remasterizado (só mexe 
na parte gráfica do 
jogo diferente de 
Remake) e fo-
cado no Mul-
tiplayer, com 
mais pacotes de 
expansão e mais 

de sete horas de músicas 
refeitas.

It Take Two 
conta a histó-
ria de Rose, 
que não quer 
ver os pais se 
separarem, e 
cria dois bonecos 
um de madeira e outro 
de argila, que acabam 
controlando as emoções 
dos pais. Esse jogo trará 
a mesma experiência de 
A Way Out e chegará em 
2021.

Lost in Ran-
don é um jogo 
de ação e pla-
taforma que 
traz uma ga-
rotinha “com o 
coração gigante 
e cheio de personalida-

de” como conta Klaus 
Lyngeled, Dire-
tor criativo da 
Zoink Ga-
mes. Em um 
mundo com 

forte referên-
cia a Tim Burton, 

essa garotinha que viven-
ciou um evento traumá-
tico, parte para uma jor-
nada e nela ela encontra 
Dice, que possuí o poder 
de alterar certas coisas. O 
jogo ainda mostra a alea-
toriedade e a incerteza da 
vida que são geradores de 

medo. A protagonis-
ta abraça isso e vê 

até onde ela pode 
chegar. O game 
deverá chegar 
em dezembro de 

2021.

Rocket Arena é um 
shooter (é um subgêne-

ro de jogos de ação, 
os quais se dispões 
com sua principal 
mecânica de usar 
projéteis para eli-

minar inimigos) que 
lembra Paladins sendo 

a mecânica de 3 contra 
3 e tendo partidas dinâ-
micas, ou seja o jogador 
não vai ficar em uma fila 
esperando sua vez. Cada 
personagem possui habi-

lidades únicas. O Jogo 
sairá agora dia 14 
de julho para PC, 
Xbox One e PS4 
e também contará 
com o sistema de 

Crossplay.
No final da con-

ferência foi divulgado 
Star Wars: Squa-

drons, ele se 
passará logo 
após, o filme 
Retorno de 
Jedi e para 
os fãs da saga 

que sentiam 
falta das batalhas 

espaciais esse jogo será 
assim, além de mostrar 
as duas visões, tanto dos 
Rebeldes quanto do Im-
pério. As batalhas serão 
5 contra 5 e um lobby, 
que permitira que o es-
quadrão possa planejar 
estratégias antes de en-
trar em batalha. O di-
ferencial será o suporte 
de VR (“óculos” de re-
alidade aumentada) ele 
também terá Crossplay 
e chegando já outubro.     

Segunda semana de conferência, foi a EA Games.

A Corporação Musi-
cal 24 de Junho comple-
ta 96 anos e é motivo de 
orgulho para a Prefeitura 
de Artur Nogueira. Tal 
sentimento tem motivo: a 
corporação é parceira do 
Poder Executivo em um 
projeto que muda a vida 
de milhares de pessoas, o 
Projeto Retreta.

Nascida em 1924, antes 
mesmo que Artur Noguei-
ra existisse, a Corporação 
24 de Junho carrega em 
sua história diversas rea-
lizações e apresentações 
memoráveis. Há 10 anos 
a corporação é parceira 
da prefeitura por meio do 
Projeto Retreta, que atu-
almente atende alunos da 
Rede Municipal de Ensi-
no, com aulas de música 
totalmente gratuitas.

 O presidente da Cor-
poração, Gilberto de Lelis 

Ribeiro, comemora o su-
cesso da companhia. “Te-
nho nesse momento muita 
gratidão por nossa dire-
toria, professores, músi-
cos e a todos àqueles que 
apoiam nossas ações”, ex-
clama o presidente.

Além disso, Gilberto 
faz questão de agrade-
cer o Poder Executivo de 
Artur Nogueira e a uma 
pessoa que considera es-
pecial. “Gostaria de agra-
decer a parceria com a 
Prefeitura, que não mede 
esforços para apoiar to-
das as nossas ações e 
atividades, além disso, 
agradecer ao maestro Ri-
cardo Michelino, que em 
2010 implantou o Proje-
to Retreta na corporação 
musical, projeto esse que 
é motivo de muito orgu-
lho para nós”, pontua.

A secretária de Cul-

tura, Karoline Townsend 
Lucke, afirma que a par-
ceria entre corporação e 
prefeitura é muito impor-
tante. “A corporação é 
motivo de muito orgulho 
para a nossa cidade, é um 
trabalho impecável, além 
disso, a parceria com a 
Prefeitura certamente ge-
rará muitos frutos, pois 
são muitas crianças, adul-
tos e idosos tendo contato 
com a música, e isso cer-
tamente pode transformar 
vidas, parabéns para a 
Corporação Musical 24 
de Junho pelos seus 96 
anos”, exclama.

O Projeto Retreta 
atende mais de três mil 
alunos, entre oficinas de 
música e Rede Municipal 
de Ensino, levando aulas 
dos mais variados instru-
mentos musicais sem ne-
nhum custo.

A Cooperativa de Pro-
dução Agro Industrial Fa-
miliar (Cooprafan) de Artur 
Nogueira deve ter sua estru-
tura melhorada em breve.  
Uma cozinha industrial será 
instalada no local, possibili-
tando aos produtores mais 
possibilidades no manufa-
turamento de seus produtos.

O secretário de Agri-

cultura do município, Ro-
simaldo Magossi, explica 
que essa é uma iniciativa 
que faz a cooperativa subir 
de patamar. “Vamos come-
çar a montar essa cozinha e 
isso vai possibilitar que eles 
tenham mais variedades, 
como mandioca a vácuo, 
couve picadinha, abóbora 
descascada, entre outras”, 

explica o secretário.
Rosimaldo ainda afirma 

que é muito feliz ver que 
Prefeitura e produtores ru-
rais podem se ajudar. “Meu 
respeito com esses profis-
sionais é imenso, eles são 
responsáveis por boa parte 
da produção da nossa cida-
de e com a cozinha indus-
trial”, enfatiza.

União entre corporação e Prefeitura oferece aulas de música para mais de 3 mil alunos

Corporação 24 de Junho 
completa 96 anos

Com apoio da Prefeitura, cooperativa de 
Artur Nogueira terá cozinha industrial

DIVULGAÇÃO

A Cooprefan fica localizada no início da vicinal entre Artur Nogueira e Limeira

DIVULGAÇÃO
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CPFL Santa Cruz oferece opção de 
pagamento de contas de energia por cartão 
de débito do Auxílio Emergencial

Benefícios

Facilidade está 
disponível via 
app e site da 
distribuidora 
desde o dia 
22 de junho e 
beneficia os 
clientes que 
recebem o 
auxílio

O principal objetivo da ação é colaborar para que os clientes tenham mais uma forma de cumprir com seus compromissos

DIVULGAÇÃO

seus compromissos junto 
à CPFL Santa Cruz e evi-
tar que seu fornecimento 
de energia possa ser in-
terrompido após o dia 31 
de julho, nova data limite 
determinada pela Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) para a 
suspensão dos cortes por 
inadimplência de clientes 
residenciais e rurais, além 
dos prestadores de servi-
ços essenciais.

Usando o cartão do 
Auxílio Emergencial, é 
possível quitar as faturas 
correntes ou até mesmo 
débitos vencidos no valor 

de no máximo R$1,2 mil. 
Por funcionar apenas na 
opção débito, não é pos-
sível que os valores sejam 
parcelados. Caso o cliente 
tenha interesse nessa fun-
ção, ele pode optar por di-
versas outras modalidades 
de pagamento oferecidas 
também pelo site ou apli-
cativo da companhia.

Como usar
Para os correntistas da 

Caixa Econômica Federal, 
o cartão de débito virtual 
do Auxílio Emergencial 
pode ser emitido por meio 
do Internet Banking ou o 

aplicativo do banco para 
smartphones. Neste link é 
possível realizar a emissão 
contando com a ajuda de 
um tutorial: https://youtu.
be/Iv9ECZFtCCI.

Depois de emitido o 
cartão, o cliente da CPFL 
Santa Cruz pode acessar o 
site  www.cpfl.com.br ou o 
app “CPFL Energia” (por 
meio do botão “Débitos e 
2ª via de conta”) e realizar 
o pagamento de sua conta 
de energia normalmente e 
sem sair de casa. A condi-
ção é válida para todos os 
clientes residenciais e pe-
quenos comércios.

EMTU/SP distribui duas mil máscaras 
em ônibus de linhas intermunicipais no 
Terminal Metropolitano de Campinas

Motoristas de ônibus 
de linhas metropolitanas 
recebem a partir das 9h30 
de segunda-feira, 29, um 
lote de duas mil máscaras 
de proteção contra o novo 
coronavírus, ao parar nas 
plataformas do Terminal 
Metropolitano Prefeito 
Magalhães Teixeira, em 
Campinas. O objetivo é 
que elas sejam entregues 
aos passageiros que en-
trarem nos ônibus sem 
o acessório ao longo da 
viagem, evitando assim 
incidentes que podem 
atrasar o cumprimento 
do itinerário e prejudi-

car outros usuários. A 
utilização de máscaras é 
obrigatória no transporte 
público em todo o Estado 
de São Paulo.

A iniciativa da EMTU/
SP, em parceria com a 
Igreja de Jesus Cristo 
dos Últimos Dias, dispo-
nibiliza as máscaras de 
pano acondicionadas em 
caixas que devem ser en-
tregues aos motoristas. A 
ação se soma a outras ini-
ciativas da EMTU/SP no 
combate à pandemia do 
Covid-19, como a higie-
nização regular dos ôni-
bus e dos terminais.

Para facilitar o paga-
mento das contas de ener-
gia no cenário atual, a 
CPFL Santa Cruz dispo-
nibiliza, desde o dia 22 de 
junho, a quitação da fatu-
ra por meio do cartão de 
débito virtual para quem 
recebe o Auxílio Emergen-
cial do governo federal. A 
novidade foi incorporada 
às opções de pagamento da 
distribuidora em seu site e 
app “CPFL Energia” como 
mais uma comodidade aos 
clientes que querem man-
ter suas faturas em dia.

O principal objetivo da 
ação é colaborar para que 
os clientes tenham mais 
uma forma de cumprir com 

Na segunda-feira, 29, motoristas recebem os acessórios para entregar 
aos passageiros que entrarem nos ônibus sem a proteção obrigatória

DIVULGAÇÃO
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Nova sede...
Jaguariúna teve mais 

uma conquista nesta se-
mana, com a inauguração 
da nova sede do Corpo de 
Bombeiros e da Defesa Ci-
vil do município, na quar-
ta-feira. A entrega foi feita 
pela Prefeitura, com a pre-
sença do prefeito Gustavo 
Reis (MDB), em cerimônia 
fechada devido às restri-
ções da quarentena do co-
ronavírus. A nova sede pos-
sui área total de 1.500 m² e 
área construída de 700 m², 
com dois pavimentos. Está 
equipada com recepção, 
salas de administração, sa-
nitários, cozinha, refeitório, 
alojamento, vestiário, sala 
de EPI, depósito, doca e 
amplo estacionamento para 
as viaturas.

...e portal
A inauguração da nova 

sede dos Bombeiros e De-
fesa Civil faz farte do paco-
te de entregas que a Prefei-
tura programou neste mês, 
que ainda incluiu, nesta 
sexta-feira, o novo Portal 
Turístico. As cerimônias 
são fechadas ao público, 
mas são transmitidas ao 
vivo pelas redes sociais da 
Prefeitura de Jaguariúna. 
“Esse é o nosso compro-
misso de, mesmo durante 
a pandemia, a gente conti-
nuar trabalhando para po-
der garantir que a estrutura 
de Jaguariúna cresça ainda 
mais”, diz o prefeito.   

Presença
Os vereadores Walter 

Tozzi, presidente da Câ-
mara Municipal de Jagua-
riúna, e Inalda Cabeleireira 
prestigiaram a inauguração 
da nova sede do Corpo 
de Bombeiros e da Defe-
sa Civil. Tozzi destacou a 
importância da nova sede 
para o trabalho da corpo-
ração. “Tanto o Corpo de 
Bombeiros quanto a Defe-
sa Civil desempenham um 
papel fundamental para a 
nossa população. Com este 
novo espaço, os nobres pro-
fissionais que nelas atuam 
poderão desempenhar suas 
atividades com ainda mais 
qualidade”, ressaltou.

Novo ministro
Demorou, mas o pre-

sidente Jair Bolsonaro 
anunciou, na tarde de quin-
ta-feira, a nomeação do 
professor Carlos Alberto 
Decotelli da Silva para o 
cargo de ministro da Edu-
cação. Ele entra no lugar 
do polêmico Abraham 
Weintraub, que, após 14 
meses no cargo, anunciou 

demissão na semana passa-
da para assumir um posto 
de diretor representante do 
Brasil no Banco Mundial, 
em Washington (EUA). 
Decotelli será o terceiro 
ministro da Educação no 
governo Bolsonaro. Já o 
Ministério da Saúde con-
tinua nas mãos do interino 
Eduardo Pazuello.

Supremo
O ministro do Supre-

mo Tribunal Federal (STF) 
Luiz Fux foi eleito para 
o cargo de presidente da 
Corte. Atualmente, Fux 
ocupa a vaga de vice-pre-
sidente e passará a coman-
dar o tribunal no dia 10 de 
setembro, quando termina 
o mandato de dois anos do 
atual presidente, Dias Tof-
foli. A ministra Rosa We-
ber será a vice.

Eleição 2020
O Senado aprovou a 

PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) que adia 
as eleições municipais 
de 2020, de outubro para 
novembro deste ano, sem 
a extensão de mandatos 
de prefeitos, vice-prefei-
tos e vereadores. Segun-
do a versão aprovada da 
proposta, as eleições mu-
nicipais passarão a ter o 
primeiro turno em 15 de 
novembro e o segundo 
turno em 29 de novembro. 
Mas ainda falta a Câmara 
aprovar a proposta.

 Bastidores do poderGoverno de SP anuncia 
retomada das aulas 
para setembro

Campinas mantém comércio fechado 
até 05 de julho; Camelôs também 
estão impedidos de trabalhar

Márcio & Tchelo retornam  
à Jaguariúna para produção  
de grande live show

mada das aulas presen-
ciais foi detalhado pelo 
Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soa-
res. Ele se recupera em 
casa após ficar internado 
por complicações decor-
rentes do Covid-19 e fez 
uma apresentação via te-
leconferência.

“Especialmente após 
a pandemia, a educação 
será ainda mais impor-
tante em todas as suas 
dimensões, do ensino 
infantil ao superior e 
complementar. Por isso, 
o plano de retorno é tão 
importante, com segu-
rança e dentro do que é 
estabelecido pelas auto-
ridades de saúde”, decla-
ra Rossieli.

O Governo do Estado 
estima que o sistema edu-
cacional paulista envolva 
12,3 milhões de alunos da 
educação infantil, básica, 
superior e profissionali-
zante, além de 1 milhão 
de professores e demais 
profissionais. A partir de 
08 de setembro, cada es-
cola pode trabalhar com 
até 35% da capacidade 
total em sala de aula.

Ou seja, em uma uni-
dade escolar com mil 
estudantes, somente 350 
podem ter aulas presen-
ciais a cada dia, enquanto 
que os demais continuam 
a cumprir atividades re-
motas. Cada escola deve 
definir o revezamento de 
alunos e cada estudante 
deve ter, ao menos, um 
dia de aula presencial por 
semana.

A definição do reve-
zamento leva em conta 
a capacidade física de 
cada unidade escolar. As 
instituições de ensino 

ou rede terão autonomia 
para escolher as melho-
res estratégias junto com 
a comunidade escolar ou 
acadêmica. As prefeitu-
ras são autônomas para 
regulamentar o plano de 
retomada a partir do dia 
02 de julho.

Evolução de etapas
Na segunda etapa, a 

previsão é que até 70% 
dos alunos poderão voltar 
às escolas. A meta será 
cumprida se ao menos 
10 dos 17 Departamen-
tos Regionais de Saúde 
do Estado permanecerem 
por 14 dias consecuti-
vos na fase verde - quar-
ta etapa com restrições 
mais brandas - do Plano 
São Paulo.

Para chegar à terceira 
etapa, que vai englobar 
100% dos alunos, será 
necessário que ao menos 
13 dos 17 Departamen-
tos Regionais de Saúde 
estejam por outros 14 
dias na fase verde. Se 
uma região regredir para 
as fases mais restritivas 
- vermelha e laranja 1 e 
2, consideradas de alerta 
máximo e controle - a re-
abertura das escolas será 
suspensa em todas as ci-
dades daquela área.

A educação comple-
mentar, que abrange cur-
sos livres e não é regula-
da pelo Estado, seguirá o 
faseamento regionaliza-
do do Plano São Paulo. 
Assim, o funcionamento 
de escolas de idiomas, 
música e atividades di-
versas já está autorizado 
nas regiões que atingirem 
os indicadores de saúde 
exigidos para classifica-
ção na fase amarela.

Campinas permanece 
na fase laranja do Plano 
SP, com a restrição de 
manter fechado o comér-
cio de rua e de shoppings 
até o dia 05 de julho. Deve 
ser publicado novo decre-
to incluindo que os came-
lôs também devem perma-
necer fechados. A medida 
foi anunciada pelo prefei-
to Jonas Donizette (PSB), 
na manhã desta sexta-fei-

ra, 26, durante transmis-
são pelas redes sociais. O 
decreto deve ser publica-
do neste sábado, dia 27.

Uma das questões foi 
manter o serviço de drive 
thru, pelo qual os comer-
ciantes levam o produto 
da venda até o veículo. Há 
vagas, demarcadas espe-
cialmente para essa finali-
dade, nas quais os veícu-
los podem parar e receber 

a compra. “A possibilida-
de de cancelar esse servi-
ço havia sido aventada por 
alguns comerciantes, para 
evitar aglomerações. Mas 
é uma forma de sobrevi-
ver e por isso é importante 
manter, da forma correta e 
com segurança”, explica a 
secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Social 
e de Turismo, Alexandra 
Caprioli.

quíria, Bruno & Rodrigo 
Magrão, Joel e Geovan e 
Lucas Avona que teve como 
convidados Emy Maziero 
e Ramon & Rodolfo. Em 
julho, a produção é para a 
dupla Ramon & Rodolfo, 
dessa vez em live exclusiva.  

 O show ao vivo online, 
também deve arrecadar do-
ações por meio de QR Code 
na tela para o Centro de Re-

ferência PAICA - Progra-
ma de Atenção Integral à 
Criança e ao Adolescente 
que trabalha para Campi-
nas e região com um novo 
conceito em saúde mental. 
O PAICA possui atendi-
mento integral a Criança e 
ao Adolescente com distúr-
bio mental, em especial os 
portadores de  Transtorno 
do Espectro Autista (TEA).

Retomada

As escolas devem obedecer a rígidos protocolos 
de segurança para a reabertura, inclusive tomar 
medidas específicas de higiene pessoal

As escolas devem obedecer a rígidos protocolos de segurança para a reabertura

DIVULGAÇÃO

O Governador João 
Doria anunciou nesta se-
mana que a retomada de 
aulas presenciais em to-
dos os níveis de ensino 
das redes pública e par-
ticular está previsto para 
o dia 08 de setembro. Na 
primeira de três etapas, 
as salas devem ter ocupa-
ção máxima de 35%, com 
revezamento de estudan-
tes durante a semana e 
sob rígidos protocolos de 
segurança definidos no 
Plano São Paulo de indi-
cadores de saúde.

“O Governo de São 
Paulo apresenta um pla-
no consolidado, gradual, 
cuidadoso e seguro de 
volta às aulas. Todas as 
decisões serão comparti-
lhadas com o Comitê de 
Saúde para garantir pre-
venção e segurança a alu-
nos, professores e funcio-
nários das redes pública e 
privada de ensino. Será 
uma volta gradual e res-
ponsável, que tem como 
princípio fundamental 
garantir a saúde e a vida 
dos alunos e profissio-
nais de Educação”, afir-
ma Doria.

O cronograma de rea-
bertura das escolas está 
diretamente condiciona-
do às fases de flexibili-
zação do Plano São Pau-
lo. A retomada das aulas 
presenciais só acontecem 
se todas as regiões do es-
tado permanecerem na 
etapa amarela - a terceira 
menos restritiva segundo 
critérios de capacidade 
hospitalar e progressão 
da pandemia - por 28 dias 
consecutivos.

“Vinte e oito dias de 
fase amarela estará indi-
cando uma estabilização 
consolidada, esperamos 
que várias regiões já es-
tejam nas etapas verde 
ou azul. Esse período é 
o que vai indicar uma si-
tuação de segurança. Nós 
teremos os meses de ju-
lho e agosto para fazer 
as avaliações a cada ci-
clo de 15 dias”, explica 
o Coordenador do Centro 
de Contingência do coro-
navírus, Carlos Carvalho.

O programa para reto-

Nesse sábado, 26, a par-
tir das 16h30, tem conti-
nuidade o projeto de Live 
Shows realizado pela Ei-
som Sonorização, Ilumina-
ção e Vídeo, que dessa vez, 
tem sua transmissão direto 
do Vila Bueno, espaço lo-
calizado no Centro de Ja-
guariúna, a antiga casa do 
Coronel Amâncio Bueno, 
fundador da cidade.

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 com a 
produção de lives e conteú-
do de entretenimento onli-
ne. O intuito também é de 
auxiliar a cultura musical 
local a divulgar seu traba-
lho e continuar levando en-
tretenimento ao seu público 
por meio das mídias sociais 
e, com isso, manter a visibi-
lidade que hoje está preju-
dicada pelos cancelamentos 
de shows e eventos.

A live deste sábado dá 
continuidade à outras par-
ticipações no projeto como 
Banda Som Br’, Matt, Val-

A live é transmitida no canal YouTube da dupla

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:

OCTÁVIO LUÍS CAZZONATTO CARVALHO e 
MAVYANI LOUREIRO GARCIA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido 
em PIRACICABA, SP, no dia 29 de junho de 1984, 
residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, 
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de LUIZ SERGIO DIAS CARVALHO e de MA-
RIA ELIZA CAZZONATTO CARVALHO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, assistente administra-
tiva, divorciada, nascida em VITÓRIA, ES, no dia 
13 de dezembro de 1990, residente e domiciliada 
na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de LAUDECIR SILVA 
GARCIA e de ROZANIA LOUREIRO GARCIA. 

SAULO BOM JOANNI FEDERICCI e STEPHA-
NIE OLIVEIRA CARVALHO. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, paisagista, solteiro, nascido em 
MORUNGABA, SP, no dia 24 de agosto de 1980, 
residente e domiciliado na Rua Pedro Federicci, Nº 
49, Lagos de São Pedro, MORUNGABA, SP, filho 
de JOSÉ HAMILTON FEDERICCI e de VERA 
LUCIA BOM JOANNI FEDERICCI. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, farmacêutica, solteira, nas-
cida em CAMPINAS, SP, no dia 06 de agosto de 
1993, residente e domiciliada na Rua Bernardino, 
Nº 1856, Vila 12 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de EMERSON OLIVEIRA CARVALHO e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. 

FABRICIO DA VERSA VIEIRA e BRUNA DE 
FÁTIMA NEVES. Ele, de nacionalidade Brasi-
leiro, vigilante, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 24 de março de 1991, residente e do-
miciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 
695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de SILAS ALVES VIEIRA e de ROSANA 
APARECIDA DA VERSA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, analista de departamento pessoal, soltei-
ra, nascida em TRÊS PONTAS, MG, no dia 20 de 
agosto de 1996, residente e domiciliada na Estrada 
Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de CRISTIAN 
APARECIDO NEVES e de EUNICE DE FÁTI-
MA NEVES. 

BRUNO DE LIMA e KARINA BOCCIA LEITE. 

Ele, de nacionalidade Brasileiro, operador de pro-
dução, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no 
dia 27 de janeiro de 1990, residente e domiciliado 
na Rua Capitão Ulisses Masotti, Nº 955, Jardim Pa-
raíso, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ MANO-
EL DE LIMA e de LUZIA DE JESUS DE LIMA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedora, soltei-
ra, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 11 de julho 
de 1992, residente e domiciliada na Rua Capitão 
Ulisses Masotti, Nº 955, Jardim Paraíso, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de IVAN VESPOLI LEITE e de 
MARIA SALETE BOCCIA LEITE. 

PAULO SÉRGIO LUCAS DE FREITAS e SI-
MONE CUNHA DE OLIVEIRA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, mecânico, divorciado, nascido 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 23 de março de 
1973, residente e domiciliado na Rua Bernardino, 
Nº 1547, Vila 12 de Setembro I, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de DIRCEU LUCAS DE FREITAS e de 
LOURDES BUENO DE MORAES FREITAS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, industriária, sol-
teira, nascida em JOÃO PESSOA, PB, no dia 07 
de julho de 1986, residente e domiciliada na Rua 
Gomes, Nº 211, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
BRAS e de PAULA FRASSINET CUNHA DE 
OLIVEIRA. 

HARUO KUSSABA e CRISTINA ROCHA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, Intérprete, divorciado, 
nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 18 de maio de 
1977, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, 
Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de PAULO KUSSABA e de MISAKO KUS-
SABA. Ela, de nacionalidade Brasileira, professo-
ra, divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no 
dia 18 de março de 1977, residente e domiciliada 
na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSUÉ LEMOS RO-
CHA e de LAZARA MARIA DE ANDRADE 
ROCHA. 

LUCIANO JOSÉ DA SILVA FILHO e REGIA-
NE BISPO DE MENEZES. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido 
em RECIFE, PE, no dia 14 de novembro de 1991, 

residente e domiciliado na Rua Candinho Antônio 
Venturini, Nº 163, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de LUCIANO JOSÉ DA SILVA e de 
SANDRA LINO DOS SANTOS. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteira, 
nascida em SANTOS, SP, no dia 19 de abril de 
1978, residente e domiciliada na Rua Candinho 
Antônio Venturini, Nº 163, Jardim Pinheiros, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de LUCIO BISPO DE ME-
NEZES e de MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEI-
RA MENEZES. 

ITAMAR GOMES DA SILVA e JHANNIFFER 
KARINY DA SILVA NEVES. Ele, de nacionali-
dade Brasileiro, comerciário, divorciado, nascido 
em IMPERATRIZ, MA, no dia 17 de novembro de 
1987, residente e domiciliado na Estrada Judite dos 
Santos Pinto, Nº 421, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de ESTEVAM PEREIRA 
DA SILVA e de CLEONICE GOMES DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de pro-
dução, solteira, nascida em BOA VISTA, RR, no 
dia 06 de outubro de 1996, residente e domiciliada 
na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 421, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de NA-
ZARENO SOARES DAS NEVES e de LUZINE-
TE DA SILVA MATOS. 

ADRIANO PEDRO FREITAS DA SILVA e 
ELAINE FÁTIMA SCHULZ. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, técnico em plásticos, divorciado, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 19 de outubro 
de 1981, residente e domiciliado na Rua José Luiz 
Silho, Nº 487, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA e 
de LUCI DE FREITAS DA SILVA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, nutricionista, solteira, nascida 
em SÃO CAETANO DO SUL, SP, no dia 06 de 
novembro de 1982, residente e domiciliada na Rua 
Carlos Gobbi, Nº 260, Nova Jaguariúna, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de HENRIQUE SCHULZ e de 
NEIDE CANISELA SCHULZ. 

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

JAGUARIÚNA, 25 de junho de 2020.


