
Governo do Estado promove 6ª atualização do Plano SP
O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira, 10, a sexta atualização de fases da retomada econômica do 

Plano São Paulo, com quarentena prorrogada até o dia 30 de julho. De acordo com o governador, a estratégia do Estado 
de SP tem sido bem-sucedida e permitiu melhora gradual de indicadores de controle da pandemia e capacidade hospita-
lar, levando ao avanço controlado da flexibilização de atividades na maior parte do interior, litoral e Grande São Paulo. 

A nova classificação vale a partir de segunda-feira, 13. Em relação à semana anterior, somente municípios abrangidos 
por quatro das 17 regiões de DRSs (Departamentos Regionais de Saúde) permanecem na fase vermelha de restrição total 
de atividades não essenciais: Araçatuba, Campinas, Franca e Ribeirão Preto.
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O município integra a relação de 118 cidades no País cujas redes municipais de ensino 
são reconhecidas como destaque em razão dos bons resultados que apresentam

Educação pública de Jaguariúna 
está entre as melhores do Brasil 

A educação pública de Jaguariúna está entre as melhores do Brasil, segundo o estudo “Educação que faz a Diferença”, divulgado pelo Comitê 
Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), em parceria com a Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE) e 28 
Tribunais de Contas brasileiros com jurisdição na esfera municipal.                               Página 8

Programa Jaguariúna Solidária já 
arrecadou cerca de 11 toneladas em 
alimentos e refeições

Doações da JBS 
chegam a Santo 
Antônio de Posse

Nesta semana a JBS entre-
goua mais de 50 mil equipa-
mentos de proteção individual 
(EPIs) – aventais, máscaras 
cirúrgicas e N95, luvas ci-
rúrgicas e viseiras faciais – à 
Prefeitura Municipal de San-

to Antônio de Posse. A doa-
ção da empresa à cidade faz 
parte do programa “Fazer o 
Bem Faz Bem – Alimentando 
o Mundo com Solidariedade”, 
da JBS.

Página 7

O programa Jaguariúna So-
lidária já recebeu cerca de 11 
toneladas em doações de ali-
mentos e refeições coletivas. 

Segundo balanço divulgado 
pela Secretaria de Assistência 
Social do município, o progra-
ma mobilizou mais de 100 do-

adores desde o início da qua-
rentena do novo coronavírus, 
em março.     

Página 7
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Programa mobilizou mais de 100 doadores

A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos

Ibraflor estima queda de 40% nas 
vendas desde o início da quarentena

Desde março, quando teve iní-
cio o isolamento social provoca-
do pela pandemia do Covid-19, o 
Instituto Brasileiro de Floricultu-

ra (Ibraflor) estima a queda de até 
40% em vendas. De acordo com 
o diretor do Instituto, Renato Op-
tiz, as plantas ornamentais foram 

as que conseguiram uma recupe-
ração mais rápida. “Elas prati-
camente recuperaram as vendas 
normais”, afirma.            Página 3

Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor)
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Curados somam 61% dos 
casos em Artur Nogueira

Do total de casos positivos 
para Covid-19 em Artur No-
gueira, 61% já são considerados 
curados. Os números oficiais da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura 

do município também mostram 
que a maioria das pessoas que 
ainda não se recuperaram se en-
contram em bom estado clínico.

Página 5

A Prefeitura de Artur Nogueira divulga diariamente o quadro atualizado e detalhado 
sobre a situação da pandemia na cidade, às 17h
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Como boa parte das pessoas 
teve de permanecer em casa, ar-
tistas, empresas, empreendedo-
res, professores, padres e pres-
tadores de serviço descobriram 
nas transmissões em vídeo uma 
nova maneira de interagir com 
o público. A atual onda de lives 
— termo em inglês pelo qual as 
transmissões ficaram conheci-
das — impulsionou o consumo 
de um formato de vídeo que até 
a pandemia era utilizado ape-
nas em situações especiais.

As lives ganharam uma di-
mensão nunca vista. Agora, 
artistas buscam ajudar no com-

bate do Covid-19, destinando o 
dinheiro de doações arrecada-
das durante as lives para a com-
pra de recursos para famílias em 
situação de vulnerabilidade. 

O Instagram registrou um 
aumento de cerca de 70% na 
produção de lives em mar-
ço deste ano, comparado ao 
mesmo período de 2019. Já o 
YouTube, registrou um cresci-
mento de 19% nas lives e um 
aumento de 4.900% de buscas 
por conteúdos ao vivo. Todo 
esse consumo é uma oportuni-
dade para que artistas, jornalis-
tas, influenciadores e os mais 

diversos tipos de criadores de 
conteúdo produzam e atinjam 
ainda mais seguidores.

A interação em tempo real 
pode diminuir a sensação de 
solidão devido ao isolamen-
to, além de nos oferecer uma 
chance de ajudar e contribuir 
no combate ao coronavírus 
sem sair de casa com doações 
de qualquer valor por meios de 
pagamento digitais. Em tem-
pos tão difíceis, a tecnologia 
é nossa aliada, sendo usada de 
maneira positiva, contribuindo 
para a sociedade e para o nosso 
bem-estar.
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A era das lives
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Tomaz de Aquino Pires*

No Velho Jaguary designavam as esquinas com 
o nome da família dos moradores de suas casas. 
Esta situava-se na confluência das ruas Cândido 
Bueno com Júlia Bueno. A casa e os imóveis ane-
xos foram construídos nas primeiras décadas do 
século XX. Infelizmente, suas linhas arquitetôni-
cas foram prejudicadas por descuidadas reformas 
e, modernamente, pela poluição visual que ocorre 
diante da maioria dos estabelecimentos comerciais 
do centro histórico de Jaguariúna.  Postes, fiação 
elétrica, outdoors, placas e outros mais... É um 
imóvel construído no alinhamento da calçada, com 
provável alicerce em pedras justapostas, tendo seu 
arcabouço principal em grandes e pesados tijolos 
manuais.  As portas originais na esquina, da parte 
comercial, eram em madeira de lei em folhas du-
plas, encimadas por bandeiras de ferro. As mesmas 
garantiam claridade e ventilação ao ambiente inter-
no. O salão tinha piso hidráulico. Os janelões da 
parte residencial voltados para as duas ruas apre-
sentavam folhas duplas internas em madeira, fecha-
das por trancas, e externamente apresentavam vi-
draças abertas em duas folhas.  As portas e janelas 
eram todas ornamentadas por grossas molduras em 
argamassa que as contornavam em sua totalidade. 
Lamentavelmente, elas desapareceram, quando as 
portas e janelas foram substituídas ou fechadas por 
parede. As paredes externas continuam encimadas 
por cornijas que enfeitam e arrematam sua parte su-

perior. Telhado, provavelmente, era de três ou qua-
tro águas, coberto, originalmente, por telhas france-
sas.  Altas paredes externas em platibandas, estilo 
republicano. O telhado, portanto, fica escondido. 
Esta fachada frontal e lateral está registrada no 
Cadastro Municipal do Patrimônio Histórico pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio (CONPHAAJ). 
Logo, a preservação destas duas paredes externas 
será obrigatória. Libera, todavia, ao proprietário, 
caso seja de seu interesse futuro, a construção in-
terna de um edifício de quatro andares, atrás das 
mesmas, conforme preceitua a legislação.  Para 
tanto faz-se necessário reconstituir, em sua origina-
lidade as características arquitetônicas das fachadas 
externas.  É chegado o momento de os poderes pú-
blicos fazer restaurar nosso centro histórico, fazer 
reconstituir as características originais dos imóveis 
pioneiros, não deixando  perder as marcas históri-
cas destas construções.É preciso também, através 
de legislação  livrá-las da poluição visual(outdoors, 
posteres, postes e fiação, placas, etc...  Isto é terrível 
nas casas comerciais, porque escondem a  identi-
dade de uma cidade e de seu povo: Arte, Memória, 
História. Quanto à memória, segundo depoimento 
de Carlos Frachetta Tozzi, seu avô, Odoardo ( Edu-
ardo Tozzi) foi quem estabeleceu ali, próximo da 
esquina da Rua Júlia Bueno com Cândido Bueno 
um Moinho de Milho e Máquina de Beneficiar Ar-
roz. Montou outro Moinho na Rua Cândido Bueno, 

Nº 731, próximo aos antigos pontilhões ferroviá-
rios. O 1º Moinho na Rua Júlia Bueno, nº 297 foi 
vendido ao Sr. Pedro Maion que o revendeu ao Sr. 
João Frazato, em 1945. Este adquiriu todo o com-
plexo arquitetônico até a esquina e fez ali sua resi-
dência e comércio. Movimentou o Moinho com seu 
filho Rubens até o final dos anos 1970/80.  Com o 
desenvolvimento de Jaguariúna, todos estes imó-
veis sofreram reformas e encontram-se alugados 
como imóveis comerciais. Restou, em parte, a fa-
chada da esquina que resiste ao capitalismo  avas-
salador . Esta preservação do patrimônio  revela 
história do Velho Jaguary. Muitos meninos iam 
constantemente ao Moinho comprar fubá para as   
mães.  Elas coziam  polenta com costela de porco 
ou frango ensopado e assavam o bolo na brasa do 
fogão a lenha. Era interessante observar o salão do 
moinho com rodas de ferro que giravam rápidas 
movidas por correias de lona que faziam mover 
pesada pedra do moinho chamada mó. De uma 
enorme caixa triangular de madeira, escoavam os 
grãos de milho no centro da mó. O milho torna-
do fubá quentinho era recolhido  por uma vasilha. 
Quanto que um patrimônio cultural material reve-
la de memória e história de um povo! 

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

A arquitetura e memória 
da esquina do Frazato 

Sandra R. Ribeiro*

É o mecanismo de defesa do organismo 
contra substâncias estranhas que invadem 
nosso organismo. O sistema imunológico é 
responsável por desencadear esse processo de 
defesa, manter o equilíbrio e o bom funciona-
mento do organismo.

A imunidade pode apresenta-se de diversas 
formas, dentre elas podemos destacar a imuni-
dade inata, ou seja, a pessoa já nasce com ela, 
está presente no individuo, a imunidade adqui-
rida, que ocorre após contato com um agente in-
vasor, é, específica contra esse agente. A Imuni-
dade e prevenção caminham juntas, segundo os 
especialistas a prevenção ainda é por enquan-
to a melhor defesa contra o CORONAVÍRUS. 
Muitos desses cuidados podem vir de dentro 
para fora, além dos cuidados como o hábitos de 
higiene, uso de máscaras, distanciamento so-
cial, lavar bem às mãos com água e sabão, usar 
álcool em gel e não ficar em aglomeração.

O sistema imunológico tem como função no 
combate às doenças manter o equilíbrio inter-
no do organismo, através de boa alimentação, 
sono, relaxamento, hidratação, e exercícios físi-
cos. Essas são algumas das atitudes que conser-
vam o corpo saudável e ajuda o Sistema Imune 
a se fortalecer e reagir de forma favorável ao 
nosso organismo, isto é, combater a doença.

O nosso sistema imunológico é responsá-
vel pelas defesas orgânicas contra às agressões 
principalmente aquelas ocasionadas por vírus, 
bactérias, fungos, protozoários e vermes. “Isso 
quer dizer, que no caso especifico do novo CO-
RONAVÍRUS, se nosso sistema de defesa está 
equilibrado, teremos mais chances de reagir 

contra essas agressões provocadas pelo CORO-
NAVÍRUS e por outros agentes infecciosos.” 
Diz o infectologista, Dr. Luís Alberto Marinho.

Para ele, a forma como o Sistema Imunoló-
gico se equilibra para enfrentar os “invasores” 
está diretamente ligada aos hábitos saudáveis. E 
uma das lições que o CORONAVÍRUS está im-
pondo com força total é a mudança de hábitos. 
A pessoa deve observar seu estado de ansiedade, 
seu estresse, pois interferem sim, na evolução 
das doenças. Quando a pessoa passa por situa-
ção estressante, libera uma substância chamada 
cortisol. Ao ser liberado em grande quantidade 
esse hormônio baixa as defesas, porque elas tra-
balham menos eficientes. Quanto maior o es-
tresse, mais a pessoa fica vulnerável à infecções. 
As defesas do organismo também dependem de 
uma boa alimentação, porque quando o Sistema 
Imunológico entra em ação para nos defender ele 
gasta muita energia. E uma alimentação equili-
brada à base de proteínas e vitaminas em maior 
quantidade auxiliam contra infecções. Essa ali-
mentação de qualidade deve incluir de prefe-
rência ingredientes como vitamina A.B.C.D. 
Selênio, ferro, zinco, dentre outros. Diz o infec-
tologista. “Ainda ressalta que quando a pessoa já 
mantém uma dieta razoável, de uma forma re-
gular, não precisa recorrer aos multivitamínicos 
como se fosse uma fonte extra de energia para 
o organismo. Algo poderá estar em excesso no 
organismo e ser prejudicial à sua saúde. Isto é: 
Se a pessoa já tem uma alimentação à base de 
vitaminas e proteínas o organismo não precisa de 
complexos vitamínicos. As medicações à base de 
vitaminas devem ser usadas apenas em determi-

nadas ocasiões, como por exemplo, se a pessoa 
está se alimentando mal diante de uma doença 
que a faz perder o apetite, os médicos prescre-
vem medicamentos à base de vitaminas que fal-
tam no organismo. Vitaminas são encontradas 
naturalmente na alimentação balanceada.

“A variedade de sintomas diferentes entre 
pessoas com à COVID-19 é comum e se rela-
ciona com a individualidade de cada organis-
mo, incluindo seu estado imunológico. Na CO-
VID-19 é comum a febre, a tosse e a fraqueza. 
Mas, em algumas pessoas pode comprometer 
mais o sistema nervoso e em outras o aparelho 
digestivo, assim a sintomatologia pode ser dife-
rente de uma pessoa para outra, embora com a 
mesma doença.”

Os especialistas em saúde se empenham 
para encontrar a cura. Isso, requer atenção e 
bom senso diz o médico. Ressalta ainda que 
para controlar uma doença nova infecciosa 
como à COVID-19, só a vacina. Enquanto isso, 
aguardamos por esse “milagre” capaz de nos dá 
segurança e alívio. Em outras doenças as vaci-
nas deram certo e continuam dando, não será di-
ferente com à COVID-19. Por enquanto vamos 
seguir em frente tomando os cuidados necessá-
rios que estão a nosso alcance para desacelerar 
os casos de CORONAÍRUS, dessa forma esta-
remos ajudando as pessoas e a nós mesmos.

 É uma postura muito consciente da nossa parte!

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

Imunidade

Pé quente, cabeça fria e estar pre-
parado física e mentalmente para a 
longa jornada que está por vir. Es-
tes são os requisitos básicos para que 
o corpo aguente o longo percurso de 
um IRONMAN, de uma maratona ou 
do Gran Fondo (evento de ciclismo). 
Como IRONMAN, conheço bem esses 
requisitos e os coloco em prática nas 
provas.

E quer saber? Eles não valem apenas 
para os mais de quarenta quilômetros 
de corrida, mas se aplicam também na 
minha rotina diária e, particularmente, 
nos desafios do mundo corporativo, es-
pecialmente em tempos de pandemia.

Como descendentes dos homo sa-
piens, somos animais sociais, ou seja, 
temos a necessidade de interação com 
outros indivíduos para sobreviver e 
para a adaptação ao mundo e a hábitos 
que nos trazem conforto.

Eventos como a pandemia da CO-
VID-19, que estamos vivendo, pro-
movem o afastamento social com con-
sequente quebra na rotina e modelo 
mental a que estamos acostumados. 
Desde que o surto chegou por aqui, há 
cerca de quatro meses, estamos passan-
do por mudanças rápidas e constantes 
no nosso dia a dia. E, nesse contexto, 
a maior parte dos processos foram al-
terados, com aumento do estresse e do 
medo, que afloram justamente por es-
tarmos fora da rotina e são potencia-
lizados porque não tivemos sequer a 
chance de dedicar um tempo (por mí-
nimo que fosse!) para planejar todas 
essas mudanças.

Pois é, amigos, a tempestade che-
gou para valer e nos deixou um pouco 
desamparados. Mas estamos vivendo, 
de fato, uma grande mudança cultural, 
sem volta. As empresas e a sociedade 
precisam fazer um exercício diário em 
cima do “novo normal”. E criar solu-
ções em tempo recorde para lidar com 
os novos desafios.

Para nós, em cargos de liderança, 
os obstáculos são ainda maiores, pois 
temos a responsabilidade de conduzir 
equipes nesse processo, inicialmente 
bem caótico. Ainda assim, vos digo: 
não há motivo para desespero. Afinal, 
é justamente nos momentos de descon-
forto que somos impelidos a agir com 
criatividade, “sair da caixa” de verdade.

Na maratona e no mundo 
corporativo: pé quente e 
cabeça fria para lidar com 
as mudanças causadas pela 
pandemia*

(*) Fernando Henriques

Fernando Henriques, diretor financei-
ro, S.I.N. Implant System
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Diretor do Ibraflor estima queda de 40% 
nas vendas desde o início da quarentena
Produtores de flores de corte foram os mais afetados considerando o cancelamento de eventos

Desde março, quando 
teve início o isolamen-
to social provocado pela 
pandemia do Covid-19, o 
Instituto Brasileiro de Flo-
ricultura (Ibraflor) estima 
a queda de até 40% em 
vendas. De acordo com o 
diretor do Instituto, Rena-
to Optiz, as plantas orna-
mentais foram as que con-
seguiram uma recuperação 
mais rápida. “Elas prati-
camente recuperaram as 
vendas normais”, afirma.

Entretanto, o diretor 
revela que os produtores 
de flores de corte foram 
os mais afetados conside-
rando o cancelamento dos 
eventos já programados e 
a proibição da realização 
de novos eventos particu-
lares e corporativos, sem 
previsão para o retorno à 
normalidade. As flores de 
corte são as mais utiliza-
das nos projetos de deco-
ração

Os produtores, por suas 
vezes, adotaram dinâmicas 
individuais de produção 

e de escoamento de seu 
produto conforme a de-
manda. “Assim, cada um 
deles teve que se adequar, 
em um primeiro momen-
to, para reduzir as perdas 
do primeiro mês de iso-
lamento social e criar es-
tratégias próprias (novas 
embalagens, por exemplo) 
ou associadas às campa-
nhas criadas às coopera-
tivas para assegurar e até 
a estimular as vendas nas 
datas comemorativas que 
se sucederam em maio e 
junho (Dia das Mães e Dia 
dos Namorados)”, explica 
Renato.

Segundo o diretor, 
os desafios do cenário é 
manter os pontos de ven-
da abertos, garantir que 
as flores e plantas chegas-
sem até eles, reorganizar 
o gerenciamento das pro-
duções (corte de gastos, 
adequação do volume de 
produção ao mercado etc) 
e criar campanhas cons-
tantes para estimular o 
consumo.

DIVULGAÇÃO 

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

A clínica Verità Care, 
franquia de Jaguariúna, 
teve uma pausa de mais ou 
menos 60 dias com o iní-
cio da pandemia. Neste pe-
ríodo, a clínica teve perda 
de faturamento, mas tam-
bém inovou com a criação 
de um método de emagre-
cimento.

Segundo a franqueada 
e coordenadora, Silvana 
Guerra, a clínica, que pre-
sa pela saúde e bem estar, 
optou por parar os atendi-
mentos no dia 18 de mar-
ço, enquanto, na realidade, 
o comércio parou em 24 de 
março. Consequentemen-
te, a clínica sofre com per-
da de faturamento devido 
às faltas de atendimentos. 

“Tivemos muitas pesso-
as que preferiram não re-
tornar por serem do grupo 

de risco, porém todos os 
cuidados dentro da clínica 
são tomados com máscara, 
álcool gel, protetor de pé 
e também sem aglomera-
ções de pessoas”, afirma a 
franqueada.

De acordo com Silvana, 
o quadro de colaboradores 
foi alterado com alguns 
pedidos de demissão, mas 
por parte da clínica apenas 
uma dispensa foi realiza-
da. Negociações de paga-
mento com alguns clientes 
também foi preciso ser fei-
to.

Na contramão, a clínica 
inovou com a criação do 
“ciclo do cinto”, que de 
acordo com Silvana, é um 
ciclo criado para ajudar no 
emagrecimento das pesso-
as que não podem sair de 
casa e precisam emagrecer. 

“As consultas são feitas de 
maneira online e com di-
cas de estética e exercícios 
para serem feitos em casa. 
Também estamos com nos-
sa nutricionista fazendo as 
consultas online”, conta. A 
pretensão da clínica é con-
tinuar com o projeto pós-
-pandemia.

A expectativa da fran-
queada para o futuro é o 
retorno dos clientes que 
estão afastados devido ao 
risco. “Temos a esperan-
ça que, não somente para 
nós, mas para todo nosso 
comércio de nossa cidade, 
retorne com muitas expec-
tativas positivas e princi-
palmente que se abram as 
portas de emprego nova-
mente, pois muitas famí-
lias foram infelizmente 
prejudicadas”, deseja.

Clínica de estética sofre com 
perda de faturamento, mas inova 
em método de emagrecimento

Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor)

Franquia de clínicas especializada em saúde e bem-estar

DIVULGAÇÃO 
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Eleições municipais 2020 
são adiadas para novembro
A medida serve de prevenção 
ao contágio do novo 
coronavírus entre os eleitores 
no dia da votação, antes 
marcada para outubro

No dia 02 de julho, o 
Congresso Federal pro-
mulgou a Emenda Consti-
tucional nº 107, que adia, 
em razão da pandemia 
do Covid-19, as eleições 
municipais de outubro de 
2020 e os prazos eleitorais 
respectivos. Foram fixa-
das as datas de 15 de no-
vembro, para o primeiro 
turno, e 29 de novembro, 
para o segundo turno. 

No documento oficial, 
o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) informa que a 
presidência TSE realiza, 
durante o mês de julho, 
os trabalhos destinados 
a viabilizar a aprovação 
de resoluções alterado-
ras no início de agosto, 
quando retornam as ses-
sões plenárias. “Consi-
derando, porém, que a 
Emenda Constitucional 
nº 107/2020 alterou al-
guns prazos previstos 
já para o mês de julho, 
desde logo, comunica-se 
a todos os interessados 
que, nos termos do art. 1º, 
§2º da Emenda Constitu-
cional nº 107, os eventos 
do Calendário Eleitoral 

originariamente previstos 
para o mês de julho de 
2020 ficam prorrogados 
por quarenta e dois dias”.

Dentre as alterações, 
o período de convenções 
partidárias foi movido 
para 31 de agosto a 16 
de setembro; de registro 
de candidatos, cuja data 
limite passa a ser 26 de 
setembro; e o início da 
propaganda, após 26 de se-
tembro. Quanto ao restan-
te, a Emenda Constitucio-
nal previu, no §2º do art. 
1º, que “Os demais prazos 
fixados na Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997, e 
na Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965, que não 
tenham transcorrido na 
data da publicação desta 
Emenda Constitucional e 
tenham como referência a 
data do pleito serão com-
putados considerando-se a 
nova data das eleições de 
2020”.

Opiniões
Para o Presidente do 

Partido Social Democrá-
tico (PSD) de Jaguariú-
na, Sergio Bergamasco, a 
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As eleições definem os prefeitos e vereadores que vão governar os municípios brasileiros entre 2021 e 2024

“Pra fazer política, você não precisa estar 
filiado em nenhum partido”.

Eleições MUNICIPAIS
4por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

saúde é o mais importante 
neste momento e acredita 
que a mudança no calen-
dário não deve prejudicar 
os candidatos. Ele diz que 
como a pré-campanha já 
começou, o atraso na cam-
panha não altera o plane-
jamento, apenas adia. 

O presidente do Partido 
dos Trabalhadores (PT) de 
Pedreira, Geferson Oli-
veira, também comparti-
lha da opinião que o novo 
calendário muda pouca 
coisa em relação ao que 
já estava sendo feito. “No 
nosso caso, ganhamos um 
fôlego para trabalhar um 
pouco mais na preparação 
de nossos pré-candida-

tos”, conta. Por isso Ge-
ferson considera que os 
candidatos não são preju-
dicados com a mudança.

Além disso, Sergio 
considera que no dia das 
eleições, as horas de vota-
ção deveriam ser aumen-
tadas para evitar aglome-
rações. “Até mesmo por 
estarmos em uma pande-
mia sem data de término”.

Sobre o fim das coli-
gações dos partidos para 
a eleição de vereadores, 
Sergio alega que a ação 
exige mais fidelidade par-
tidária. “Sempre fui a fa-
vor de chapa pura”, diz.

Para Geferson, essa 
questão une dois pontos. 

“Na minha opinião pes-
soal, esse cenário é mais 
justo, porém prejudica 
muito os partidos meno-
res. No caso do DM de 
Pedreira, acaba prejudi-
cando um pouco, pois es-
tamos em reconstrução, 
tendo em vista que o par-
tido foi usado e abando-
nado por algumas pessoas 
de má fé”, diz. “Com isso 
fica mais difícil você con-
seguir lançar uma chapa 
completa de vereadores, e 
a coligação ajudaria no fe-
chamento de uma unidade 
maior com outros partidos 
de esquerda”.

Geferson ainda acres-
centa que, para os candi-
datos que sempre traba-
lharam em suas propostas 
e eram usados pelas coli-
gações apenas para puxar 
votos, o cenário ficou me-
lhor. “Quem vai ter que se 
empenhar mais são aque-
les candidatos que sempre 
foram eleitos nas costas 
dos outros”.

Geferson acredita que 
nestas eleições os elei-
tores devem continuar a 
buscar novos candidatos, 
a exemplo de 2018. Ele 
espera, sinceramente, que 
os eleitores continuem 
sempre a buscar novas 
pessoas, novas ideias e, 
mais que isso. “Que en-
tendam que o papel de 
cada um de nós cidadãos 

não é apenas votar, mas 
participar ativamente da 
política”. 

“O brasileiro peca mui-
to nesse quesito, pois não 
querem se envolver nos 
problemas de sua rua, de 
seu bairro e depositam 
toda a responsabilidade 
da solução dos problemas 
na urna, e depois ficam 
reclamando que os polí-
ticos não fazem nada. A 
partir do momento que o 
povo começar a participar 
coletivamente da admi-
nistração e acompanhar e 
cobrar ações dos candida-
tos eleitos, teremos uma 
cidade bem melhor para 
viver”, conclui o presi-
dente do PT do município 
de Pedreira.

O presidente do PSD, 
Sergio, por sua vez, acre-
dita que a mudança faz 
parte da evolução huma-
na. “Precisamos destacar 
que os nossos candidatos, 
são novos políticos, sem 
vícios e com transparên-
cia, mas acima de tudo, 
estão muito capacitados 
e possuem bagagem e co-
nhecimento de gestão pú-
blica em todas as áreas. 
Estes candidatos do PSD 
merecem a oportunidade 
de demonstrar e por em 
prática seus projetos e 
ideias que levarão Jagua-
riúna ao patamar que ela 
deve estar”.
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Curados somam 61% dos casos em Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira divulga diariamente o quadro atualizado e detalhado sobre a 
situação da pandemia na cidade, às 17h

Do total de casos positi-
vos para Covid-19 em Ar-
tur Nogueira, 61% já são 
considerados curados. Os 
números oficiais da Secre-
taria de Saúde da Prefeitu-
ra do município também 
mostram que a maioria das 
pessoas que ainda não se 
recuperaram se encontram 
em bom estado clínico.

O levantamento é com 
base no boletim de quarta-
-feira, 08, onde Artur No-
gueira atingiu o número de 
cem casos. No entanto, 61 
pessoas já são considera-
das curadas da doença.

A secretária de saúde 
de Artur Nogueira, San-
dra Bonin Gaido, explica 
que a luta e o empenho 
contra o vírus tem sido 
muito grande e que ainda 
há muita luta pela frente, 

no entanto, ela comemora 
o fato de haver crescimen-
to no número de pessoas 
curadas. “Os profissionais 
de saúde tem se dedicado 
ao extremo no combate 
ao vírus, não temos tido 
descanso, mas é preciso 
dar esse destaque de que 
a maioria das pessoas tem 
conseguido vencer o ví-
rus”, comenta a secretária.

Outro número que cha-
ma a atenção está no gru-
po de pessoas que, embo-
ra não estejam curadas, 
estão em boas condições 
clínicas. “Das 37 pessoas 
que ainda não se curaram, 
33 estão em suas residên-
cias e sendo monitoradas 
pela saúde municipal, 
esse também é um dado 
positivo e que chama a 
atenção”, conta.

Saúde pública

Levantamento com base nos dados de quarta-feira, 08

DIVULGAÇÃO

Holambra realiza ação de 
desinfecção de ruas e calçadas

Jaguariúna chega a marca de 
dez mortos por coronavírus

DIVULGAÇÃO

Com a reclassificação 
dos municípios que inte-
gram a regional de saúde 
de Campinas pelo Gover-
no do Estado para alerta 
máximo para contágio do 
novo coronavírus, a Pre-
feitura de Holambra e o 
grupo de voluntários in-
tensificam a desinfecção 
de ruas, calçadas e de es-
paços públicos e de conví-
vio da cidade. O trabalho 
foi realizado nos bairros 
Morada das Flores, Groot, 
Jardim das Tulipas, Jar-
dim Flamboyant, Parque 
dos Ipês, Jardim Holanda, 
Imigrantes e Centro.

A pulverização foi fei-
ta com solução química à 
base de amônia quaterná-
ria. A intenção é reduzir 
o tanto quanto possível o 

risco de contágio por con-
tato com superfície con-
taminada. A orientação é 
que, durante os trabalhos, 
os moradores fiquem 
dentro de casa, guardem 
veículos na garagem, re-
colham animais de esti-
mação e não deixem rou-
pas no varal.

A ação, que começou 
a ser realizada no mês de 
março, é feita por servi-
dores com apoio de em-
presários e comerciantes, 
além de bombeiros civis 
e cidadãos voluntários do 
município. Já passaram 
pela limpeza reforçada 
postos de atendimento da 
saúde, academias ao ar 
livre, pontos turísticos, 
igrejas, prédios públicos, 
pontos comerciais, praças 

e equipamentos públicos 
como bancos e corrimãos.

“Precisamos fechar 
ainda mais o cerco contra 
o novo coronavírus para 
que possamos retomar 
em nossa região uma si-
tuação de maior norma-
lidade”, explica o pre-
feito Fernando Fiori de 
Godoy. “Este trabalho é 
mais uma arma de nosso 
município para combater 
o vírus, mas é fundamen-
tal que todos redobrem 
os cuidados com a higie-
ne e que, os que pude-
rem, fiquem em casa. Se 
for necessário sair, usem 
máscara. Somente com 
a colaboração de todos 
vamos avançar na escala 
do Plano São Paulo, reto-
mando a flexibilização”.

A pulverização é feita com solução química à base de amônia quaternária

Na quarta-feira, 08, Ja-
guariúna confirmou o 10º 
óbito por coronavírus no 
município. Segundo a Se-
cretaria de Saúde, a pacien-

te, do sexo feminino, tinha 
64 anos e comorbidades.

Ela deu entrada no Hos-
pital Municipal Walter Fer-
rari no dia 26 de junho e foi 

feito o exame do corona-
vírus. O PCR deu positivo 
para Covid-19 no dia 04 de 
julho e a paciente faleceu 
nesta terça-feira, 07.

O prefeito Hamilton 
Bernardes Junior lembra 
que, ao assumir o Exe-
cutivo o grande proble-
ma eram os caminhões 
de coleta de lixo, que se 
encontravam sucateados. 
“Com esforços de toda a 
nossa equipe, adquirimos 
três novos caminhões e 
solucionamos o proble-

ma. Também renovamos 
100% à frota da Polícia 
Municipal com caminho-
netes devidamente equi-
padas, compramos novas 
ambulâncias e vans para 
o transporte de pacientes, 
automóveis para Assis-
tência Social, Meio Am-
biente, Turismo, Educa-
ção, entre outros”, diz.

Secretaria de Saúde de 
Pedreira recebe novo veículo 
para atendimento ao CAPS e 
Postos de Saúde da Família

DIVULGAÇÃO

A atual administração municipal já adquiriu cerca de 35 veículos 
para as secretarias e departamentos

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Pedreira 
recebeu um novo veículo 
para ser usado nos servi-
ços diários de atendimen-
to as unidades da Rede 
Municipal de Saúde. A 
atual administração mu-
nicipal já adquiriu cerca 
de 35 veículos para as se-
cretarias e departamentos.

Segundo a secretá-
ria de Saúde, Ana Lúcia 
Nieri Goulart, a cami-
nhonete cabine dupla, da 
marca Nissan, foi adqui-
rida por meio de emenda 
parlamentar do deputado 
federal Carlos Sampaio. 
“Em nome da população 
agradecemos ao deputa-
do Carlos Sampaio pela 
Emenda Parlamentar 
com a qual adquirimos 
o veículo e mais equipa-
mentos para atender os 
pedreirenses”, destaca.
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Artur Nogueira deve receber ponte 
que facilita acesso entre bairros

Desenvolvimento regional

Além do acesso entre moradores das duas regiões, a ponte também contribui com o acesso dos moradores à Rodoviária

As obras já foram iniciadas

DIVULGAÇÃO

Revitalização do lago da 
Nova Serra Negra tem início

vadeira, esteira e pá car-
regadeira. São de cinco a 
seis caminhões carregan-
do os detritos. A retroes-
cavadeira é utilizada para 
locais de maior risco de 
afundamento por ser mais 
leve; a escavadeira, que 
tem 28 toneladas, é para 
serviços mais pesados; a 
esteira é utilizada na parte 
que está menos irregular 
por conseguir trabalhar 
em cima da terra molhada 
e a pá carregadeira é utili-
zada para carga e descar-
ga de terra seca para fazer 
o caminho para dar aces-
so à máquina.

Na semana passada, o 
prefeito e o vice, acom-
panhados do secretário de 
Serviços Municipais esti-
veram no local e elogia-
ram o profissionalismo da 
equipe da garagem mu-
nicipal. “Estamos cum-
prindo mais um compro-
misso com a população. 
Logo esta área terá um 
belo lago e uma área de 
lazer maravilhosa. Servi-
ço de primeira qualidade 
e mais uma vez em nome 
do secretário de Serviços, 
temos que elogiar os ser-
vidores da Garagem pela 
eficiência, e agradecer os 
moradores que por meio 
da associação do bairro, 
onde temos muitos ami-
gos, que estão sempre 
lutando por melhorias e 
agora também acompa-
nhando mais esse traba-
lho”, destaca o prefeito.

Os moradores têm 
acompanhado ativamen-
te os serviços no local. O 
secretário da Associação 

de Moradores do Bairro 
Nova Serra Negra, Edu-
ardo Oliveira de Jesus, 
agradece ao Poder Pú-
blico pelo empenho em 
resolver as necessidades 
da população. “Estamos 
contemplando esta obra 
feita pela Prefeitura e pa-
rabenizando o prefeito e 
o vice. É uma aspiração 
da comunidade há muito 
tempo e ficamos felizes 
quando vemos que esse 
sonho está se realizando. 
Nós estamos fazendo um 
trabalho muito forte com 
a Associação de Morado-
res, no sentido de cons-
cientizar cada um sobre 
sua cidadania. Hoje, o 
Poder Público está aberto 
para entrarmos e sairmos, 
e a recíproca é verdadei-
ra”, diz.

Pavimentação
Nesta semana tiveram 

início também as obras de 
infraestrutura e pavimen-
tação asfáltica em mais de 
30 ruas do bairro, o que 
colabora também com a 
diminuição de materiais 
como barro, terra e areia, 
que acabavam sendo le-
vados pela chuva ao local 
justamente pela falta de 
pavimentação. “Além des-
se programa de pavimen-
tação, um dos maiores da 
história de Serra Negra, 
estamos promovendo essa 
revitalização que vai me-
lhorar ainda mais o bairro. 
Mesmo em meio a essa 
pandemia e a crise que 
estamos vivendo, estamos 
conseguindo vencer”, des-
taca o vice-prefeito.

DIVULGAÇÃO

uma volta para chegar até 
a Rodoviária e à saída da 
cidade, no entanto, quan-
do o acesso estiver pronto, 

quem estiver nessa região 
terá muito mais facilidade 
para acessar esses pontos”, 
exclama Érico.

Moradores do loteamento Nova Serra Negra são beneficiados

Aposentadoria 
de Professor

Na regra geral para 
aposentadoria do em-
pregado comum, a ida-
de mínima é de 65 anos 
para o homem, e de 62 
anos para a mulher, mas 
no caso do professor a le-
gislação reduziu o tempo 
de   idade em 5 anos. O 
legislador entendeu que 
o professor que exerce 
as funções de magistério 
na educação infantil até o 
ensino médio, possui um 
desgaste maior em fun-
ção do estresse profissio-
nal em que vivem, e não 
são poucos os que preci-
sam de afastamento por 
distúrbios emocionais. 
Muitos dobram a jornada 
para melhorar a remune-
ração e se doam sem li-
mites para formarem os 
homens e mulheres de 
amanhã. Saem das sa-
las de aula, engenheiros, 
médicos, advogados, ele-
tricistas, pintores, cien-
tistas, presidentes, inclu-
sive outros professores, 
dentre tantos profissio-
nais que são forjados na 
sala de aula. Numa pro-

fissão que foi tão bana-
lizada pela política pas-
sada e atual, nada mais 
justo que uma redução 
na idade para adquirir o 
direito a aposentadoria 
desse profissional. Pela 
norma atual, o professor 
adquire o direito a apo-
sentadoria, se homem, 
aos 60 anos de idade e a 
professora aos 57 anos, 
ambos precisam ter 25 
anos de contribuição. É 
importante destacar que 
para adquirir a aposenta-
doria de professor, é ne-
cessário que esse tempo 
de contribuição seja ex-
clusivamente no efetivo 
exercício das funções de 
magistério na educação 
infantil e no ensino fun-
damental e médio. Quais 
problemas podem ocor-
rer? Se o atual professor 
possui tempo híbrido, ou 
seja, tempo de trabalho 
como professor e tempo 
de trabalho como traba-
lhador comum, não po-
derá se aposentar como 
professor, salvo se já pos-
suir os 25 anos mínimos 

exigidos de contribui-
ção no magistério. Nes-
se caso o cálculo de sua 
aposentadoria será feita 
somente sobre os rendi-
mentos como professor. 
Caso queira se utilizar de 
todo o tempo de efetivo 
exercício profissional, 
incluindo o tempo de 
trabalho como empre-
gado comum, sua idade 
deverá ser outra, ou seja, 
a da regra comum. 65 
anos para o homem, e 57 
anos para a mulher. Mas 
tem algo capcioso na lei. 
Veja, mesmo que o pro-
fessor possa se aposentar 
com menos idade que o 
trabalhador da regra ge-
ral, o cálculo de sua apo-
sentadoria é idêntica ao 
do trabalhador comum. 
Ambos precisam do mes-
mo tempo mínimo e sua 
média se dará da mesma 
forma, calculando 60% 
da média de salários e 
acrescentando 2% ao ano 
que ultrapassar o tempo 
mínimo exigido, para a 
mulher 15 anos e para o 
homem 20 anos. 

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

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

NOVA PREVIDÊNCIA

A Prefeitura de Ser-
ra Negra, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços, iniciou mais 
um trabalho que benefi-
cia milhares de morado-
res do Loteamento Nova 
Serra Negra. O bairro, 
que passa por obras de 
infraestrutura e pavi-
mentação em mais de 30 
ruas, também está sendo 
contemplado com o ser-
viço de desassoreamen-
to, limpeza de margem e 
revitalização do lago.

Após dois anos de 
tramitação, o Executivo 
Municipal obteve auto-
rização da Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) para 
as intervenções. A lami-
na de água, que ocupa-
va uma área de apenas 
400 m², passa a ter uma 
ocupação de 2,5 mil m², 
formando um espelho 
d’água agradável de se 
contemplar. Deve haver 
também uma área de 
lazer no entorno, com 
passeio, grama, bancos 
e árvores.

Para a infraestrutura 
do lago, são colocadas 
tubulações de águas plu-
viais. Além do lago prin-
cipal, há um lago menor 
em cima onde deve ser 
feito um aterro para a ins-
talação de uma tubulação, 
com um desnível para o 
de baixo. Apenas com 
relação ao lago principal, 
serão realizadas em torno 
de 900 viagens de cami-
nhões com o material de 
desassoreamento.

O tempo de conclusão 
depende das condições 
climáticas, pois quando 
chove os trabalhos pre-
cisam ser interrompidos, 
mas a estimativa é que 
leve em torno de 90 dias. 
Equipamentos novos, do 
financiamento de R$3,6 
milhões com a Caixa 
Econômica Federal para 
a renovação da frota 
municipal, estão sendo 
utilizados no local. Os 
serviços estão sendo re-
alizados por caminhões, 
retroescavadeira, esca-

Em breve a cidade de 
Artur Nogueira pode con-
tar com uma ponte que fa-
cilita o acesso entre vários 
bairros da cidade. A ponte 
é construída na Rua Bruno 
Calstron, via que liga a re-
gião dos bairros Sacilotto 
e Jaridm Santa Rosa. As 
obras já começaram.

Para o secretário de 
Obras de Artur Nogueira, 
Érico Cunha Claro, a obra 
é muito importante para a 
cidade. “Sem dúvidas essa 
ponte vai facilitar e muito a 
vida da população, que ago-
ra terá mais facilidade para 
acessar duas regiões, não 
será mais preciso dar uma 
volta para transitar de um 
ponto ao outro”, pontua.

Além do acesso entre 
moradores das duas regi-
ões, a ponte também con-
tribui com o acesso dos 
moradores à Rodoviária. 
“Quem mora no Sacilot-
to, atualmente, precisa dar 

Pedreira recebe máquina 
retroescavadeira para atender 
o Produtor Rural

Com recursos da banca-
da federal paulista, o Go-
verno do Estado entregou 
190 equipamentos agrícolas 
para 173 municípios paulis-
tas, entre eles Pedreira, den-
tro da Frota Agro 2020, que 
busca fortalecer o agrone-
gócio de São Paulo. Pedrei-
ra foi agraciada com uma 
máquina retroescavadeira 
que deve ser utilizada na 
manutenção e recuperação 
de estradas rurais. 

Segundo o vice-prefeito 

Fábio Polidoro, o investi-
mento para a compra dos 
equipamentos é decorrente 
de emenda parlamentar de 
deputados federais e sena-
dores da bancada federal 
paulista de 2018 e conta 
com recursos da Secreta-
ria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado e do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

O evento de entrega 
simbólica, realizado no 
Palácio dos Bandeirantes, 

contou com a participação 
do vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, dos 
secretários de Agricultura 
e Abastecimento, Gusta-
vo Junqueira, Desenvolvi-
mento Regional, Marcos 
Vinholi, secretário especial 
e chefe do escritório de 
representação do Estado 
de São Paulo em Brasília, 
Antônio Imbassahy, além 
do coordenador da bancada 
federal paulista, deputado 
Vinicius Poit, e de deputa-

dos federais e do senador 
Major Olímpio.

Pedreira esteve repre-
sentada pelo vice-prefeito 
Fábio, Marcelo Coutinho 
do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural e 
pela secretária municipal 
de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente, 
Ágata Gasparini. “Temos 
que destacar o importante 

trabalho desenvolvido pelo 
Departamento de Agri-
cultura e pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvi-
mento Rural”, concluiu o 
vice-prefeito.

O evento de entrega simbólica, realizado no Palácio dos Bandeirantes

DIVULGAÇÃO
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Doações da JBS chegam a Santo Antônio de Posse

Programa Jaguariúna Solidária já arrecadou cerca  
de 11 toneladas em alimentos e refeições

Ação integra o programa de responsabilidade social da empresa, “Fazer o Bem Faz Bem – 
Alimentando o Mundo com Solidariedade”

Ações solidárias

DIVULGAÇÃO

sos considera um diag-
nóstico feito com siste-
mas de saúde municipais 
e estaduais e incluiu en-
trevistas e análise de da-

dos. Essas informações 
foram avaliadas por es-
pecialistas dos três co-
mitês independentes do 
programa da JBS nas 

áreas de saúde, social e 
ciência e que, com larga 
experiência em seus res-
pectivos setores de atua-
ção, apoiaram na defini-

ção das ações e projetos 
atendidos.

Saiba mais sobre o pro-
grama no site jbs.com.br/
fazerobemfazbem.

A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos

Nesta quinta-feira, 09, 
a JBS entregou a mais 
de 50 mil equipamentos 
de proteção individual 
(EPIs) – aventais, más-
caras cirúrgicas e N95, 
luvas cirúrgicas e viseiras 
faciais – à Prefeitura Mu-
nicipal de Santo Antônio 
de Posse. A doação da 
empresa à cidade faz par-
te do programa “Fazer o 
Bem Faz Bem – Alimen-
tando o Mundo com Soli-
dariedade”, da JBS.

Santo Antônio de Pos-
se é um dos mais de 200 
municípios que devem ser 
beneficiados pelo progra-
ma no Brasil. No Estado 
de São Paulo, a JBS faz a 
doação de R$39 milhões, 
sendo R$10 milhões para 
o Estado e R$29 milhões 
para 34 cidades paulistas, 
beneficiando mais de 18 
milhões de pessoas. 

Para a gerente de Re-

cursos Humanos da uni-
dade da JBS em Santo 
Antônio de Posse, Patrícia 
Tonello, a como empresa 
cidadã, é muito significan-
te poder contribuir com 
as comunidades. “As doa-
ções chegam em um mo-
mento importante para o 
atendimento da população 
e para ajudarmos a salvar 
vidas”, afirma. 

“Fazer o Bem Faz Bem 
– Alimentando o Mundo 
com Solidariedade”

Os R$400 milhões que 
serão doados pela JBS 
contra a pandemia no 
Brasil serão aplicados nas 
três frentes de atuação do 
programa – saúde, assis-
tência social e ciência. A 
estimativa é que mais de 
63 milhões de pessoas se-
jam beneficiadas com as 
ações.

A alocação dos recur-

O programa Jaguariúna 
Solidária já recebeu cerca 
de 11 toneladas em doa-
ções de alimentos e refei-
ções coletivas. Também 
foram doados 2.800 litros 
de leite e mais de 4 mil 
cestas básicas, além de kits 
de limpeza e higiene, más-
caras e aventais, álcool em 
gel e fraldas descartáveis.

Segundo balanço di-
vulgado pela Secretaria 
de Assistência Social do 
município, o programa 
mobilizou mais de 100 do-
adores desde o início da 
quarentena do novo coro-

navírus, em março. O pro-
jeto, criado pela Prefeitura, 
tem o objetivo de estimu-
lar as doações e facilitar o 
exercício da solidariedade 
no município.

“O programa está sen-
do muito importante nesse 
período difícil, em que a 
as demandas na área so-
cial aumentaram muito”, 
explica a secretária de As-
sistência Social, Andréa 
Dias Lizun. “A palavra de 
ordem é solidariedade. A 
sociedade civil e as em-
presas estão nos ajudando 
muito”, afirma.

Cadastro
Para se cadastrar no 

Jaguariúna Solidária, os 
interessados em doar ou 
em receber ajuda podem 
acessar o hotsite https://
j aguar iuna . sp .gov.b r /
coronavirus/jaguariuna-
-solidaria/ e preencher 
os dados. Também há a 
opção de fazer a doação 
pessoalmente na sede do 
Fundo Social de Solida-
riedade, que fica na rua 
Cândido Bueno, 792. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(19) 3867-2344. Programa mobilizou mais de 100 doadores
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Prefeitura de Artur Nogueira 
distribui kits de alimentos

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio da 
Secretaria de Educação, 
distribuiu nesta semana 
kits de alimentos para fa-
mílias de alunos da Rede 
Municipal de Ensino que 
fizeram o cadastramen-
to pedindo o benefício. 
Foram disponibilizados 
4339 kits compostos por 
arroz, feijão, óleo, fubá e 
três pacotes de leite em 
pó. Além desses, produtos 
da agricultura familiar.

A secretária de edu-
cação, Elaine Vicensotti 
Boer, afirma que é grati-
ficante saber que os kits 
estão ajudando muitos 
alunos. “Todos temos nos 
empenhado para amenizar 
as dificuldades encontradas 
pelas famílias. Agradeço 
aos profissionais envolvi-
dos nessa ação. Quando ve-
mos a gratidão das pessoas 
pelo kit, nosso sentimento 
é de realização. Fico feliz, 
que neste momento tão 

difícil, nossos alunos rece-
bam alimentos da merenda 
escolar.”, comenta.

A ação feita pela Secre-
taria Municipal de Educa-
ção aconteceu em confor-
midade com as orientações 
do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(PNAE). Todos os profis-
sionais envolvidos se aten-
taram às medidas de prote-
ção contra o coronavírus, 
usando máscaras e manten-
do distância necessária. 

Os kits são entregues para famílias de alunos da Rede Municipal de Ensino

DIVULGAÇÃO
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Educação pública de Jaguariúna 
está entre as melhores do Brasil 

Provas do Enem 2020 acontecem em janeiro e fevereiro de 2021

Escolas municipais de Holambra 
contam com termômetros digitais

Educação

O município integra a relação de 118 cidades no País cujas redes municipais de ensino 
são reconhecidas como destaque em razão dos bons resultados que apresentam

Cap. Aramil - Navio Fantasma

Um jogo que os 
fãs de Harry Pot-
ter aguardam 
ans io samen-
te pode estar 
próximo de 
ser anuncia-
do. A Warner 
Bros comprou re-
centemente alguns 
domínios e, ao que tudo indica , 
o jogo que foi vazado nas redes sociais 
há alguns anos, ainda está em desenvol-
vimento e terá o suposto título de Ho-
gwarts: A Dark Legacy. Os rumores 
sobre o jogo indicam que terá o formato 
de Mundo Aberto e dará ao jogador o 
poder de explorar cada pedacinho deste 
castelo tão amado por muitos. Contará, 
também, com a mecânica de R.P.G, onde 
será possível subir de nível e aprender 
novos feitiços, poções e muito mais. A 
história vai se passar após os eventos 
que aconteceram nos livros e provavel-
mente terá os personagens principais. 
Um novo bruxo é aceito no quinto ano 
em Hogwarts com a capacidade de ras-
trear e identificar remanescentes de um 
poder antigo. Após a sua chegada, even-
tos estranhos começam a acontecer na 
Floresta Proibida e dentro dos muros do 
castelo. Caberá ao joga- dor ir 
atrás e acabar com 
o mistério, antes 
que seja tarde de 
mais.

Na última 
edição trouxe 
aqui algumas novi-
dades sobre a nova jor-
nada do Warframe: Protocolo De-

adlock, dentre elas a Warframe Protea. 
Agora, a Digital Extremes anunciou que 
em 14 de julho terminará o prazo para 
adquirir o acesso ao Prime Vault da Ti-
tania, às relíquias do Chroma Prime, e 
às armas Rubico Prime e Gram Prime. 
Ou seja, quem correu atrás e já adquiriu 
as relíquias permanecerá com elas em 
seu inventário, quem ainda não adquiriu 
terá até o próximo dia 14 para conquis-
tá-las.  Com isso, virá um novo Warfra-
me chamado Inaros Prime, o qual dará 
acesso às novas armas Panthera Prime e 
Karyst Prime. Vamos aguardar!

Ainda neste mês ocorrerão outros 
lançamentos. Acompanhe aqui as datas 
e prepare-se para a diversão: 

• 10 de julho - Sword Art Online: Alici-
zation Lycoris (PS4, XOne e PC) 

• 10 de julho - Deadly Premonition 2: A 
Blessing in Desguise (Switch) 

• 10 de julho - F1 2020 (PS4, XOne e PC) 

• 17 de julho - Ghost of Tsushima (PS4) 

• 17 de julho - Paper Mario 2: The Ori-
gami King (Switch) 

• 28 de julho - Des-
troy All Humans! 
Remake (XOne, 
PS4 e PC) 

• 30 de julho - DLC 
Nioh 2: The Tengu 
Diciple (PS4)

O evento virtual da E3 2020 deu uma pausa, mas ainda tem 
novidades que podem chegar. 

Siga meu canal “Navio 
Fantasma” no YouTube.

O município também é reconhecido com outros prêmios na área da educação

A educação pública de 
Jaguariúna está entre as 
melhores do Brasil, se-
gundo o estudo “Educa-
ção que faz a Diferença”, 
divulgado pelo Comitê 
Técnico da Educação do 
Instituto Rui Barbosa 
(CTE-IRB), em parceria 
com a Interdisciplinarida-
de e Evidências no Debate 
Educacional (IEDE) e 28 
Tribunais de Contas bra-
sileiros com jurisdição na 
esfera municipal.

De acordo com o le-
vantamento nacional, Ja-
guariúna integra a relação 
de 118 cidades no País 
cujas redes municipais de 
ensino são reconhecidas 
como destaque em razão 
dos bons resultados que 
apresentam. Em todo o 
Estado de São Paulo, ape-

nas 31 municípios fazem 
parte da lista e, na Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC), além de 
Jaguariúna, só Pedreira 
e Santa Bárbara d’Oeste 
são citadas.

O estudo leva em con-
ta boas práticas na rede 
de ensino de Jaguariú-
na, como monitoramento 
contínuo da aprendiza-
gem dos alunos e ofereci-
mento de capacitação aos 
professores, utilização 
de sistemas de gestão e 
de acompanhamento dos 
estudantes, investimento 
na gestão escolar, oferta 
constante e diversificada 
de formação continuada 
de educadores e cultura de 
observação de aulas, com 
avaliações individuais e 
construtivas.

“Para o município de 
Jaguariúna, esse reconhe-
cimento foi muito impor-
tante porque vem validar 
todas as ações e investi-

mentos que a Prefeitura 
tem feito e também todo 
o trabalho que é desenvol-
vido na rede de educação 
municipal”, diz a secretá-

ria de Educação, Cristina 
Catão. “Aproveito para 
parabenizar todas as equi-
pes escolares, o trabalho 
desenvolvido pelos pro-

As 13 unidades muni-
cipais de ensino de Ho-
lambra receberam nesta 
semana termômetros para 
aferição da temperatura 
dos funcionários e tam-
bém de pais e alunos, pre-
sentes durante a retirada 
de kits de alimentação e 
apostilas para estudo à 
distância. Os equipamen-
tos são nova arma na luta 
contra o novo coronavírus 
na cidade.

Os aparelhos são digi-
tais e com sensor infraver-
melho, que permite a me-
dição a partir do calor que 

emana da superfície cor-
poral, sem necessidade de 
contato direto. “A febre é 
um dos sintomas mais co-
muns da Covid-19 e a afe-
rição funciona como uma 
triagem inicial”, explica o 
diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Igle-
cias. “Em caso de tempe-
ratura acima do normal, 
a orientação é procurar a 
unidade de saúde do bair-
ro para avaliação”.

Segundo Valmir, ape-
sar de útil, a ferramenta 
precisa ser aliada a outras 
medidas, como a lavagem 

frequente das mãos e o 
uso de máscara e de álco-
ol em gel 70%.

De acordo com o dire-
tor municipal de Educa-
ção, Alexandre Moreira, 
os equipamentos devem 
ser utilizados também 
quando as aulas presen-
ciais forem retomadas. 
“Estamos preocupados 
com a saúde de todos”, 
comentou. “Esses ter-
mômetros são de grande 
importância para garantir 
a proteção de funcioná-
rios, pais e alunos contra 
o novo coronavírus”.

fessores e todos os fun-
cionários da Secretaria de 
Educação, que vem fazen-
do a diferença na vida dos 
nossos alunos”, completa.

Outros prêmios
Jaguariúna já recebeu 

outras importantes pre-
miações na área, como a 
de melhor educação da 
Região Metropolitana de 
Campinas pelo Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (IDEB), e 
o quarto maior IDEB do 
Estado, em 2018, segun-
do avaliação do Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), 
do Ministério da Educa-
ção, alcançando índice de 
qualidade comparável à de 
países desenvolvidos.

DIVULGAÇÃO

Com os aparelhos não há necessidade de contato direto

As provas do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2020 serão 
aplicadas em janeiro e fe-
vereiro de 2021, de acor-
do com o Ministério da 
Educação (MEC). A nova 
data foi definida mais de 
quatro meses após a sus-
pensão das aulas presen-
ciais e fechamentos das 
escolas em todo o Brasil 
por causa da dissemina-
ção do coronavírus.

O anúncio foi feito 
pelo secretário-executivo 
do MEC, Antonio Paulo 
Vogel, e o presidente do 
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Edu-

Adiado após pressão de estudantes e parlamentares por causa 
da pandemia do Covid-19, o novo cronograma do Enem prevê:

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos
Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos
Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais 
problemas de estrutura)
Resultados: a partir de 29 de março

cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Alexandre Lopes, 
durante coletiva de im-
prensa, em Brasília. “En-
tendemos que essa de-
cisão não seja perfeita e 
maravilhosa para todos”, 
afirma o secretário. “Mas 
buscamos uma decisão 

técnica, que melhor se 
adequava para todos”.

Segundo o MEC, a 
data não prejudica o in-
gresso dos aprovados nas 
universidades no primeiro 
semestre de 2021. “Se a 
gente deixasse para maio 
do ano que vem, os in-

gressos [nas faculdades] 
seriam somente no se-
gundo semestre do ano 
que vem”, justifica Vogel, 

afirmando que a defini-
ção da data do Enem traz 
uma “reação em cadeia” 
em relação a processos 

e programas como Sisu, 
Prouni, Fies e as matrícu-
las públilcas e privadas no 
ensino superior.

DIVULGAÇÃO
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Prefeito de Holambra busca em São Paulo 
destinação de leitos de UTI para a região

Recursos

A ampliação de 
vagas de UTI é 
um dos critérios 
decisivos para o 
avanço de fase

Reunião entre prefeito de Holambra e secretário estadual

DIVULGAÇÃO

em São Paulo, para uso ex-
clusivo da regional de Cam-
pinas. Mais de 80 pacientes 
da região já encontravam-se 
internados no local até o fim 
do dia desta quinta-feira, 09.

“O retorno à Fase 1 do 
Plano São Paulo, apesar de 
necessário em função do 
avanço da doença, é muito 
prejudicial para centenas de 
comerciantes holambrenses 
que dependem do trabalho 
para garantir a renda familiar. 
Por esse motivo estamos nos 
mobilizando junto ao Estado 
para criar condições de pro-
mover uma retomada segura 
o mais rápido possível”, des-
taca o prefeito. “A intenção 
é trabalhar para ampliar os 
leitos disponíveis e, através 
da conscientização, conter o 
crescimento no número de 
casos. Assim teremos condi-
ções de voltar à Fase 2, com 
mais flexibilização”.

De acordo com o secre-
tário, o Estado atua neste 

momento para ampliar o 
número de vagas de UTI 
disponíveis para a região 
– seja através da abertura 
de hospitais na capital para 
pacientes locais ou por meio 
da entrega de novos respi-
radores às cidades com es-
trutura hospitalar adequada 
para ampliação de leitos.

A reunião de Dr. Fernan-
do com a Secretaria de De-
senvolvimento Regional re-
força uma ação conjunta que 
está sendo mobilizada pelas 
cidades da Região Metropo-
litana de Campinas voltada 
solicitação de vagas exclu-
sivas na capital para aten-
dimento desta regional de 
saúde. Além desta ação, mu-
nicípios que integram o Cir-
cuito das Águas e das Flores 
Paulista, como Holambra, 
estão pleiteando uma avalia-
ção independente que permi-
ta a redução das restrições e 
a retomada gradativa da ati-
vidade comercial.

Observatório PUC-Campinas lança 
painel interativo com indicadores 
diários do Covid-19 na RMC

O Observatório PU-
C-Campinas, visando 
facilitar o acompanha-
mento da pandemia nos 
municípios da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC), criou um 
painel interativo, já dis-
ponível, que permite a 
obtenção de indicadores 
diários do Covid-19. A 
plataforma mostra a va-
riação de casos e mortes 
em tempo real, além das 
taxas de mortalidade e 
letalidade, com o auxí-
lio de recursos visuais 
como mapas e gráficos, 
desenvolvidos por estu-
dantes da Universidade. 

 De acordo com o 
professor extensionista 
que coordena o proje-
to, a ferramenta oferece 
informações mais sim-
ples e rápidas sobre a 
evolução da doença nas 
cidades que integram a 
RMC, uma vez que as 
plataformas oficiais dis-
ponibilizam os dados 
por estado ou municí-
pio. O painel interativo, 
que utiliza as estatísticas 

O prefeito de Holambra, 
Fernando Fiori de Godoy, 
esteve nesta semana com o 
secretário estadual de De-
senvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, em São 
Paulo, para tratar de alter-
nativas para as cidades da 
região de Campinas em face 
das restrições impostas pelo 
Plano São Paulo, sobretudo 
ao comércio. Os municípios 
que integram esta regional 
de saúde retrocederam na 
sexta-feira, 03, à Fase 1 do 
Plano, de alerta máximo, 
que determina o fechamen-
to de estabelecimentos co-
merciais de bens e serviços 
não essenciais.

Na pauta do encontro 
estava o pedido para desti-
nação de leitos de UTI insta-
lados na capital paulista para 
Holambra e região, uma vez 
que a ampliação de vagas é 
um dos critérios decisivos 
para o avanço de fase que 
que deve ser avaliado na 
próxima semana, no dia 17. 
Ainda nesta reunião, o Esta-
do anunciou a liberação de 
55% das vagas do hospital 
de campanha do Ibirapuera, 

O painel interativo está disponível no site do Observatório PUC-Campinas

fornecidas pelo Seade, 
permite a filtragem por 
cidade da região, dos De-
partamentos Regionais de 
Saúde, e também do Esta-
do de São Paulo. 

Com a iniciativa, o 
Observatório PUC-Cam-
pinas espera favorecer o 
trabalho das autoridades 
públicas locais e con-
tribuir à proposição de 
políticas conjuntas de 
combate à pandemia no 
âmbito regional. A pla-
taforma se soma às notas 
técnicas semanais pro-
duzidas pelo economista 
Paulo Oliveira, voltadas 
à análise crítica da evo-
lução do coronavírus na 

RMC, bem como sua 
consequência para a eco-
nomia e para a saúde. 

“Essa nova ferramenta 
vem ao encontro do obje-
tivo do Observatório PU-
C-Campinas, que é forne-
cer meios para subsidiar 
o aprimoramento do pro-
cesso de planejamento, 
criação e execução de 
ações e políticas públicas 
nos municípios da RMC. 
Em um momento tão im-
portante como esse, que 
requer o esforço conjunto 
das prefeituras e da socie-
dade, a plataforma busca 
ser um mecanismo faci-
litador à tomada de deci-
sões”, destaca Oliveira.

DIVULGAÇÃO
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Saúde em destaque 1
O prefeito Gustavo Reis 

(MDB) entregou na sexta-
-feira, 03, o novo Centro de 
Especialidades Médicas de 
Jaguariúna. Como ocorreu 
em outras inaugurações, a 
cerimônia foi fechada ao 
público e transmitida ao 
vivo pelas redes sociais. O 
novo centro está localizado 
na Rua Pará, 181, no Jar-
dim Fontanella, e possui 
470 m², com 14 consul-
tórios, duas salas de aten-
dimento de enfermagem, 
recepção e sala de espera. 
São 46 médicos e outros 
profissionais e mais de 20 
especialidades para atendi-
mento à população.

Saúde em destaque 2
Aliás, a área da Saúde 

tem sido um dos destaques 
da atual gestão de Gustavo 
Reis, que é pré-candidato à 
reeleição nas eleições deste 
ano. O prefeito entregou, re-
centemente, a sexta UBS em 
sua atual gestão, a do Tan-
quinho, investiu em novos 
equipamentos hospitalares 
e reativou o atendimento 24 
horas da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), entre 
outras ações de destaque. 

Academia
O vereador de Jaguari-

úna, Cristiano José Cecon, 
teve a sua academia de artes 
marciais furtada nesta sema-
na. Fechada ao público há 
mais de três meses devido 
às regras da quarentena do 
coronavírus, o local foi in-
vadido. Objetos como TV, 
micro-ondas e aparadores 
foram furtados, segundo in-
formou o próprio parlamen-
tar em suas redes sociais. 
Depois, os objetos foram 
localizados.   

Na praça
Outro parlamentar de 

Jaguariúna, José Muniz, 
anda conferindo de perto as 
obras realizadas pela Pre-
feitura. Nesta semana, ele 
informou que passou pela 
praça Mário Finotelli, onde 
estava sendo feito o traba-
lho de revitalização do local 
pela Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos. “Passei 
no local quando o pessoal 
de Obras estava trabalhan-
do, agradeci pessoalmente 
por ter atendido a solicita-
ção. Gratidão à secretária 
de Obras, Fernanda (Santa-
na), a todos os funcionários 
que fizeram esse excelente 

trabalho e ao prefeito Gus-
tavo Reis”, diz Muniz.

Congresso em Foco
O Prêmio Congresso 

em Foco tem sua 13ª edi-
ção neste ano. A premiação 
homenageia os parlamen-
tares mais bem avaliados 
pelo público, por um júri 
especializado e pelos jor-
nalistas que cobrem o Con-
gresso Nacional. A entrega 
será no dia 20 de agosto. 
A novidade nesta edição é 
que o evento de premiação 
será digital, por causa da 
pandemia.

Doações
O presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Luís Roberto Bar-
roso, reuniu-se com empre-
sários para discutir a doação 
de itens para garantir a segu-
rança e a saúde de mesários 
e eleitores nas eleições mu-
nicipais deste ano, que fo-
ram adiadas para 15 de no-
vembro devido à pandemia 
de coronavírus. Represen-
tantes da Febraban, Fiesp e 
Ambev se comprometeram 
a doar materiais e equipa-
mentos, como máscaras e 
álcool em gel.

 Bastidores do poderCircuito das Águas Paulista e 
Sebrae-SP promovem evento 
online focado na retomada

Na Web

Fórum reúne lideranças empresariais da região, consultores de 
negócios e gestores públicos; micro e pequenas empresas terão 
acesso a e-books e programação de capacitações gratuitas

DIVULGAÇÃO

Versão pocket do Show de Matt é 
live no próximo fim de semana

No próximo domingo, 
19, a partir das 18h, tem 
continuidade o projeto de 
Live Shows realizado pela 
Eisom Sonorização, Ilumi-
nação e Vídeo. Dessa vez, 
sua transmissão acontece 
direto do Studio284, do 
parceiro Alexandre Magno.

A Eisom lançou em 
abril o projeto de Live 
Shows com o intuito de 
motivar profissionais de 
eventos que estão inati-
vos em razão da crise do 
coronavírus com a produ-
ção de lives e conteúdo de 
entretenimento online e 
também auxiliar a cultura 
musical local a divulgar 
seu trabalho e continuar 

levando entretenimento ao 
seu público por meio das 
mídias sociais. Com isso, 
manter a visibilidade que 
hoje está tão prejudicada 
pelos cancelamentos de 
shows e eventos. 

A live dá continuidade a 
outras participações no pro-
jeto como Banda Som Br’, 
Valquíria, Bruno & Rodri-
go Magrão, Joel e Geovan, 
Márcio e Tchelo, Lucas 
Avona que teve como con-
vidados Emy Maziero e 
Ramon & Rodolfo. Acon-
tecem ainda outras lives, já 
confirmadas, nos meses de 
julho e agosto, destacando 
mais uma live de Márcio 
& Tchelo em novo estilo e 

cenário, a live apresentada 
por Kleber Almeida e a live 
Quintal do Netinho, apre-
sentada por Netinho Mari-
nelli com três super shows.

O Pocket Show de 
Matt, também arrecada 
doações por meio de QR 
Code na tela para a So-
ciedade de São Vicente de 
Paulo, os vicentinos de Ja-
guariúna, instituição que 
ajuda tanto os que mais 
precisam, uma oportuni-
dade para ouvir boa músi-
ca e ainda ajudar o próxi-
mo com doações.      Matt, 
que também é compositor, 
faz sua terceira live e des-
sa vez apresenta algumas 
músicas autorais.

Músico de Jaguariúna faz sua terceira live em novo estilo

Transmissão: sempre das 19h às 21h no canal do YouTube do Sebrae-SP

do dia, 14, é a vez da prosa 
regional com café e cacha-
ça, onde será evidenciada a 
indicação geográfica como 
diferencial competitivo.

No terceiro dia, 15, se-
rão apresentados todos os 
protocolos para a retomada 
da economia no Circuito 
das Águas Paulista. Esses 
protocolos, que abrangem 
os principais setores da 
economia local como o tu-
rismo, alimentação, meios 
de hospedagem e comércio 
em geral, serão debatidos 
durante o evento. Por fim, 
no quarto e último dia, 16, 
o turismo tem destaque 
para a discussão nesses no-
vos tempos pós-pandemia 
na região do Circuito das 
Águas Paulista.

Os participantes tem 
acesso a e-books gratui-
tos produzidos pelos líde-
res locais, com o apoio do 
Sebrae-SP. São materiais 
focados em atrativos turís-
ticos, serviços de alimen-
tação, meios de hospeda-
gem e comércio em geral. 
Para ter acesso ao material 

e obter certificado de par-
ticipação no evento, os 
interessados devem se ins-
crever pelo link https://bit.
ly/FORUM_CIRCUITO-
DASAGUASPAULISTA e 
solicitar o envio.

“Realizar este Fórum é 
um grande passo e repre-
senta muito para a região, 
pois será uma ótima opor-
tunidade para nos conhe-
cer e nos unir em torno 
desse objetivo comum que 
é o desenvolvimento do 
Circuito”, afirma a empre-
endedora Márcia Bicha-
ra, integrante do Progra-
ma Líder do Circuito das 
Águas Paulista. O gerente 
regional do Sebrae-SP Ní-
lcio Freitas reforça que a 
iniciativa deste grupo de 
líderes traduz o espírito 
de transformação regional 
pela construção de uma 
agenda de desenvolvimen-
to através da união da ini-
ciativa privada, poder pú-
blico e terceiro setor, como 
é o propósito do Programa 
LÍDER no Circuito das 
Águas Paulista. 

O Grupo Líder do Cir-
cuito das Águas Paulista e 
o Sebrae-SP, em parceria 
com lideranças empresa-
riais e gestores públicos da 
região, apresentam entre 
os dias 13 e 16 de julho, 
das 19h às 21h, o “1º Fó-
rum Online: Liderança e 
Integração para o Desen-
volvimento do Circuito das 
Águas Paulista”. O evento 
visa sensibilizar a comuni-
dade do Circuito, mobilizar 
e preparar as nove cidades 
da região para a retomada, 
além de apresentar, debater 
e validar os protocolos es-
tabelecidos nos principais 
setores da economia local, 
sensibilizar a comunida-
de para as oportunidades 
de mercado e apresentar 
as ações de marketing que 
cada município está reali-
zando no momento. 

Além disso, os parti-
cipantes terão acesso a 
e-books gratuitos e a uma 
programação especial 
também gratuita de capa-
citação empreendedora. 
A transmissão acontece 
no canal do Sebrae-SP no 
YouTube.

O Líder Circuito das 
Águas Paulista é um pro-
grama do Sebrae iniciado 
em 2019 e que tem por ob-
jetivo promover o desenvol-
vimento econômico e social 
da região e contempla nove 
municípios: Amparo, Águas 
de Lindóia, Holambra, Ja-
guariúna, Lindóia, Monte 
Alegre do Sul, Pedreira, 
Serra Negra e Socorro. No 
primeiro dia do Fórum, 13, 
acontece a abertura e a apre-
sentação do Programa Lí-
der, iniciativa que tem foco 
na mobilização de gover-
nanças regionais com obje-
tivo de promover a criação 
de um ambiente favorável 
aos pequenos negócios para 
o desenvolvimento regional 
sustentável, fomentando as-
sim o empreendedorismo, 
estratégias e políticas públi-
cas para a região. No segun-

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:

LEONARDO LAURINDO DA SILVA e 
SABRINA BIANCA DE SOUZA NO-
VAIS. Ele, de nacionalidade Brasileiro, 
assistente financeiro, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 05 de dezembro 
de 1988, residente e domiciliado na Rua 
Ferrari, Nº 70, Chácaras Santo Antonio do 
Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filho de DIVI-
NO ISIDORO DA SILVA e de MARILENE 
LAURINDO DA SILVA. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, auxiliar de produção, divor-
ciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 25 de junho de 1990, residente e domici-
liada na Rua Ferrari, Nº 70, Chácaras Santo 
Antonio do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lha de FRANCISCO ANTONIO NOVAIS e 
de FÁTIMA DONIZETE DE SOUZA. 

CLEITON DIONNE DUARTE PEREIRA 
e DANIELLY MARINHO DE SOUZA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, eletri-
cista, solteiro, nascido em PADRE PA-
RAÍSO, MG, no dia 21 de junho de 1990, 
residente e domiciliado na Rua Yasuo 
Iseki, Nº 13, Chácaras Bocaiúva Nova, 
CAMPINAS, SP, filho de JAIME PEREI-
RA NEVES e de MARIA DUARTE PE-
REIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
auxiliar de escritório, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 18 de janeiro de 
1992, residente e domiciliada na Rua Lan-
zoni, Nº 375, Núcleo Residencial Dr. João 

Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOÃO MARINHO DE SOUZA NETO e 
de MARIA JOSÉ TORRES DE SOUZA. 

RENATO DE SOUZA AGUIAR e 
ADRIELE GONÇALVES SILVA. Ele, de 
nacionalidade Brasileiro, vigilante, divor-
ciado, nascido em GUARUJÁ, SP, no dia 
15 de agosto de 1977, residente e domici-
liado na Rua Portugal, Nº 66, Jardim Santa 
Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOEL 
FERREIRA DE AGUIAR e de MARIA 
DE SOUZA AGUIAR. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, do lar, divorciada, nascida 
em MONTE AZUL PAULISTA, SP, no 
dia 10 de dezembro de 1985, residente e 
domiciliada na Rua Portugal, Nº 66, Jar-
dim Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ADÃO CARLOS SILVA e de LAURA 
GONÇALVES PEREIRA. 

GUILHERME GANDOLPHI e RAFAE-
LA BATAGLIOLI. Ele, de nacionalidade 
Brasileiro, farmacêutico, solteiro, nas-
cido em CAMPINAS, SP, no dia 02 de 
março de 1993, residente e domiciliado 
na Estrada Municipal Governador André 
Franco Montoro, Nº 801, Condomínio 
Residencial Lago da Barra, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de CARLOS ROBERTO 
GANDOLPHI e de LOIDE PEREIRA 
GANDOLPHI. Ela, de nacionalidade Bra-

sileira, Educadora Física, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 22 de julho 
de 1992, residente e domiciliada na Rua 
João Luiz Alvarenga, Nº 251, Vale Verde 
I, PEDREIRA, SP, filha de ADHEMAR 
ELIZEU BATAGLIOLI e de EMILIA RE-
GINA BARUCHI BATAGLIOLI. 

RAFAEL VITOR DINIZ e BEATRIZ 
DE MENESES GARCIA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileiro, supervisor de segu-
rança, solteiro, nascido em CARMO DO 
RIO CLARO, MG, no dia 26 de junho 
de 1985, residente e domiciliado na Rua 
Lazinho Granzotti, Nº 28, Vila Primavera, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCOS 
DINIZ e de DALVA ROSÂNGELA DE 
OLIVEIRA DINIZ. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 10 de março 
de 1984, residente e domiciliada na Rua 
Lazinho Granzotti, Nº 28, Vila Primavera, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de CLAUDE-
CIR APARECIDO GARCIA e de MARIA 
APARECIDA DONIZETI DE MENESES 
GARCIA. 

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

JAGUARIÚNA, 09 de julho de 2020.


