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Saúde de Jaguariúna
é eleita a melhor da RMC
Este é um
levantamento que
tem o objetivo
de identificar
os índices de
satisfação dos
principais serviços
e agentes públicos
A saúde pública de Jaguariúna conquistou, mais uma
vez, a liderança do ranking na
Pesquisa INDSAT (Indicadores de Satisfação do Serviço
Público na Região Metropolitana de Campinas), no segundo
trimestre de 2020. A cidade foi
a primeira colocada nesta área
no levantamento dentre municípios da RMC, conquistando
o índice de Alto Grau de Satisfação, com 697 pontos. Em
2019, a cidade também esteve
na liderança do ranking.
Página 5

Centro de especialidades inaugurado recentemente

Pedreira aplica multas
Grande ação do Canil da Polícia
advertências pelo não uso
Municipal de Jaguariúna localiza
de máscara em combate ao
canil clandestino
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Gazeta Regional promove
live para comemorar os
15 anos do grupo Simples
Fato e arrecadar fundos
Com 36 anos, a Gazeta
Regional está comprometida com a sociedade com informação e tradição e, neste
momento de pandemia onde
as lives solidárias ganham

força, ela não poderia ficar
de fora. Por isso, no sábado
25, a Gazeta promove uma
live com o grupo de samba e
pagode Simples Fato.
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Empresa moveleira não perde
força e investe em projetos
A Medina Móveis, especialista em móveis residenciais de alto
padrão, pensando que o digital
é o futuro sempre investiu tempo e recursos nas redes sociais e

anúncios na internet. Então, na
contramão de empresas que começaram a investir no nicho com
a pandemia, a Medina já tinha
esse olhar atento.
Página 3

Grupo especialista na prevenção e ações contra maus tratos, abandono e omissão de socorro aos animais

Grupo especialista na prevenção e ações contra maus
tratos, abandono e omissão de
socorro aos animais de Jaguariúna, juntamente com a equipe

de fiscalização e Polícia Civil
do município, localizou uma
residência onde eram comercializados vários cães ilegalmente. A ocorrência foi enca-

minhada para a delegacia de
polícia da cidade onde foi feito o Boletim de Ocorrência de
maus tratos.
Página 4

Conexão Solidária da EPTV tem
ponto de arrecadação de alimentos
em Jaguariúna e região
Cidades da cobertura da EPTV Campinas participam neste sábado, 18, da segunda edição
da campanha Conexão Solidária. A iniciativa tem o objetivo de mobilizar os municípios
da região para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
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Sol o dia todo sem
nuvens no céu. Noite
de tempo aberto ainda
sem nuvens.
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Esperança
Tem dias que deixamos de acreditar
que tudo isso vai passar e achamos que
somos destinados a viver e passar por
dificuldades a vida toda. Tem dias que
é difícil confiar que tudo vai ficar bem.
Mas é necessário pensar o bem para
atrair o bem. A lei da atração é muito
forte e não podemos ser sabotados por
nossas próprias mentes, por mais impossível que isso pareça ser.
Temos crenças, às vezes inconscientes, sobre diversos aspectos da
vida. Crescemos ouvindo não, ouvindo que está errado, que não é desse
jeito é daquele e na vida adulta projetamos isso, vivenciamos a cada dia,
imperceptivelmente.

www.gazetaregional.com.br

A mente é vasta e cheia de armadilhas que nos machucam. É estranho, né? Nós queremos nosso bem,
mas vivemos repetindo comportamentos e atitudes estranhas que nos
causam dor.
Por isso o autocuidado e autoconhecimento são primordiais para buscar um caminho de calmaria, pois a
mente pode ser avassaladora. E para
buscar essa elevação pessoal é preciso buscar ajuda profissional e isso
não é loucura.
Se cuide, se ame, se perdoe. A
vida é sim bela e todos podem ser feliz, embora muitas coisas mostrem o
contrário.

/gazetaregional.jaguariuna
recepcao@gazetaregional.com.br
@jornalgazetaregional
Rua Cândido Bueno, 1299 – Sala 4 - Piso Superior
(Jaguar Center Plaza) - Jaguariúna

Precisa-se de líderes
empáticos*
Tomaz de Aquino Pires*

*Por Thaísa Passos

Empatia é a capacidade de entender a experiência, a perspectiva e os sentimentos do
outro. Foi-se o tempo em que ser um chefe
autoritário, crítico e inflexível trazia boas
métricas para as empresas. Hoje em dia,
ocorre exatamente o oposto. Gestores com
alto nível de empatia alcançam resultados
melhores e conseguem reduzir de maneira
exponencial a rotatividade, demissões e faltas ao trabalho.
Por isso, como líder, você deve se perguntar constantemente: minha equipe se
sente confortável na minha presença? Será
que sou visto como uma pessoa aberta ao
diálogo e que trata as pessoas com humanidade, coerência e profissionalismo?
Liderar diz respeito, basicamente, aos
outros. É estimular o próximo a agir além de
suas habilidades, impondo novos desafios,
com boa dose de inspiração.
A empatia está, justamente, na base de
todo esse processo porque permite que você
saiba, de fato, se sua equipe está sendo impactada positivamente. E uma vez entendendo o outro, é possível prever os efeitos
que suas decisões terão para, assim, criar
estratégias eficientes.
Pois é, mas não confunda empatia com
fazer as pessoas felizes. A ideia é bem mais
complexa. Pense no conceito como uma
ferramenta que permite compreender o ambiente no qual se está trabalhando, o que,
portanto, vai lhe impulsionar na direção de
previsões mais assertivas, com efetividade.
Ao mesmo tempo, inspira a lealdade e lhe
ajuda a comunicar-se com maior clareza.
Sem empatia é impossível formar laços
embasados na confiança. Obter a lealdade
das pessoas é consequência dessa capacidade fundamental na vida dos líderes. E, mais
que isso, a falta desta habilidade pode acarretar problemas graves para uma empresa.
Pois qualquer desequilíbrio ou atitude impensada do líder pode ocasionar pequenos
constrangimentos ou grandes dores emocionais.
Sabemos que um grande time se faz a
partir de gente, de humanidade e de respeito. Por isso, os líderes devem fazer um exercício cotidiano de empatia.
A boa notícia é que essa conexão tão importante pode ser trabalhada e aprendida. Por
certo, não é fácil praticar empatia em meio
a uma rotina atribulada e cheia de pressões.
Mas, basta querer, para notar as nuances da
personalidade do outro e realizar mudanças
que vão impactar em um bem maior, no qual
todos ganham, líder e liderados.
*Por Thaísa Passos, gerente de marketing global
da S.I.N. Implant System

Uma das admirações dos católicos e
apreciadores do Patrimônio Histórico era
o prédio da Casa Paroquial que foi inaugurada no dia 16 de julho de 1945. Neste
dia a Igreja também celebra a Festa de
Nossa Sra. Do Carmo, protetora do Carmelo. Entregava-se aos fiéis nesta data
o escapulário de N. Sra. do Carmo. Consistia em dois quadrados bem cosidos de
pano castanho escuro. Um trazia a estampa bordada de N.Sra. do Carmo e o outro,
do Sagrado Coração de Jesus. Eram unidos por um cordão, pendurado ao pescoço, uma estampa ficava sobre o peito e a
outra, nas costas. A palavra vem do latim
escápula que significa ombros, armadura,
proteção. Era um sinal de confiança em
N. Sra. do Carmo, sinal de proteção e de
graças. Maria Santíssima entregou a São
Simão Stock, fundador da ordem do Carmelo, como sinal de sua aliança, salvação
nos perigos, paz e amor eterno. Grandes
santos deram testemunhos miraculosos
sobre o escapulário. Esta devoção desapareceu na Igreja pós-conciliar. Por que
não voltar? E a Casa Paroquial também
pode voltar através da reposição de sua
memória, sendo reconstituídas as fachadas de sua frente e de seu fundo. Aquele

patrimônio cultura material com a sua riqueza arquitetônica em suas duas fachadas traria de volta a riqueza de histórias
cristãs ali vivenciadas pelos sacerdotes
e fiéis paroquianos que teceram nossa
identidade. Hoje, neste local, temos a
Casa da Memória Padre Gomes cuja instalação, sem dúvida, se tornou exemplo
para a nossa região. Ela foi instalada segundo modelo do Instituto Moreira Sales
de São Paulo e demais instituições do gênero, dentro dos princípios da mais avançada tecnologia e informatização. Em sua
Reserva Técnica abriga com eficiência
“ad aeternum” fotografias e documentos
referentes às memórias e história do município. Contém armários de aço deslizantes, aparelhagem de ar condicionado
de última geração, em funcionamento 24
horas por dia. Acondicionamento documental em jaquetas de papel neutro, não
alcalino, protegidas por plástico de polipropileno que não deixam o documento
envelhecer, com proteção total do acervo
para estudo e pesquisas dos consulentes
para a posteridade. A nova construção é
uma fortaleza e seu espaço interno, arquitetura moderna, abriga esse precioso
arquivo cultural: Casa da Memória. Nela,

internamente, tudo deve ser preservado!
Porém as grosseiras, altíssimas, feias e
antipáticas paredes laterais, quais Muros
de Berlim, são inconstitucionais, porque
prejudicam a visibilidade do Patrimônio
Histórico do século XIX, a Matriz Centenária, marco da fundação de Jaguariúna.
A retirada dos dois muros de Berlim e a
reconstituição das duas referidas fachadas e telhado da Casa Paroquial, reporão,
com certeza, a doce memória daquela
“Casa” tão cara à população de Jaguariúna, assim como sua rica arquitetura na
varanda em arcos da década de 40. Na
época foi considerada pela “A Comarca” (22/07/45) como uma das mais belas
da Diocese de Campinas. Faz anos que os
munícipes, o CONPHAAJ, a Associação
Amigos do Padre Gomes , a Casa da Memória bradam, gemem, choram pela referida reposição dessa imperdível memória.
As muitas e prósperas indústrias de ponta
que aqui se instalaram poderiam satisfazer
este anseio abraçado inclusive pelos poderes públicos locais. Concretizar este sonho, quem há-de? Desistir dele, Nunca!
Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Líder do diálogo
João Rodrigues*
Estamos há quatros meses nesta quarentena da pandemia do coronavírus e a
agonia, desânimo, impaciência, aflição,
desespero, rispidez, truculência, imposição começam a aparecer no dia a dia no relacionamento entre as pessoas e, claro, na
vida das empresas. É neste momento que
o líder deve saber ouvir a todos e manter
um diálogo direto com o seu interlocutor.
O momento requer dar voz as pessoas que estão presas em suas casas e nas
empresas esperando que alguém os ouça
com a atenção devida e as oriente de
forma empática. O distanciamento social
onde o “Ficar em Casa” é a palavra que
mais se ecoa na sociedade, faz com que a
questão do presencial (estar fisicamente
no local) não seja a recomendada neste momento, gera-se então a percepção
de solidão, onde se imagina que ninguém
está realmente atenta a seus anseios e necessidades, é quando se pensa em criar
a sua própria solução para resolver este
difícil problema.
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Quais lembranças
traz o dia 16 de julho?

Uma publicação semanal da
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Como Presidente da Associação Comercial e Industrial neste momento de
crise, o que mais tem surgido é a questão
do abre e fecha, onde o pedido mais frequente é a oportunidade do diálogo com
os líderes que tem o poder da decisão seja
na esfera Federal, Estadual ou Municipal.
O fator divergência de opiniões aparece em cena onde as pessoas tem a “sua
verdade”, pois muitas vezes elas se baseiam nas informações que tem sobre o
seu domínio, cabe ao líder dar voz a todos
sem fazer juízo de valores e de forma sensata e serena nutrir as pessoas das informações que cada parte ainda não dispõe
transformando isto num poderoso conhecimento a todos, facilitando para que se
possa chegar a um entendimento entre as
partes de forma a um ganha-ganha coletivo onde muitas vezes cada parte tem que
ceder um pouco para que se possa construir pontes ao invés de dinamitar e destruir o que cada um já tinha construído.
O Líder do diálogo escuta, reflete,

CIRCULAÇÃO E COBERTURA
• Jaguariúna
• Pedreira
• Sto. Antonio de Posse
• Holambra
• Artur Nogueira
• Amparo

pondera e transmite as pessoas com assertividade a compilação do que recebeu
dos seus interlocutores de forma clara,
objetiva e as leva ao “outro lado do rio”
de uma maneira que possam continuar
suas vidas com a certeza que alguém se
solidarizou com sua questão e além disto
trouxe a esperança de velejar junto com
elas nesta tempestade, mesmo em barcos
diferentes, mas orientadas por um norte
que foi dado pelo bom comandante.
Diálogo ao contrário do que muitos
pensam não torna o líder fraco, mas sim
é uma forma superior de liderança onde o
pilar confiança se faz presente, é um ambiente onde as cobranças internas e externas se fazem presentes de uma forma respeitosa e focadas no resultado maior – O
ENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES.
João Rodrigues*
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Negócios –
Empreendedor do Bem

Os artigos não refletem
necessariamente a mesma
opinião deste jornal
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Empresa moveleira não perde força e
investe em projetos
DIVULGAÇÃO

A empresa precisou fazer redução de
colaboradores, mas o volume e capacidade de
produção foram mantidos proporcionalmente
A Medina Móveis, especialista em móveis residenciais de alto padrão,
pensando que o digital é
o futuro sempre investiu
tempo e recursos nas redes
sociais e anúncios na internet. Então, na contramão
de empresas que começaram a investir no nicho
com a pandemia, a Medina
já tinha esse olhar atento.
Do ponto de vista comercial, o esforço da empresa aumentou para a
concretização de novos
contratos e a receita caiu
bastante. “Porém, estamos sobrevivendo a este
período graças aos serviços fechados e a expertise
do Diego (administrador)
que tem desenvolvido
estratégias importantes
para que continuemos vivos”, conta o empresário
Diego Medina.
Para ele, este período
traz um aprendizado diário. “A pandemia tem o
lado triste pelas perdas de
vidas, mas é uma experiência gigante de revermos
todos os nossos conceitos
sociais e pessoais e, na
marcenaria, não têm sido
diferente: os atendimentos presenciais dão lugar
para o atendimento à distância, no início feitos em
home office e agora do escritório da empresa, mas
mantendo todas as pre-

cauções de distanciamento e higiene possíveis. A
produção da mesma forma: uso de máscara, limpeza das mãos constantemente e distância”.
De acordo com o empresário, os prazos de entrega tem sido os mesmos
de antes da pandemia,
graças ao esforço de fornecedores e time de colaboradores que literalmente
vestem a camisa. “Aqui
somos uma família e isso
se reflete na grande virada
de perspectiva que vivemos desde o início”.
As montagens, por sua
vez, têm acontecido especialmente em casas e
condomínios de casas que
permitem a entrada, visto
que em condomínios de
apartamentos, a entrada
de pessoal está reduzida.
Nestes casos, ou em casos
onde não permitem a montagem, a empresa trabalha
com prazos de acordo com
o período de liberação.
Mesmo à distância,
a Medina também mantém contato direto com
outras empresas do setor
e fornecedores para alinhar melhor a presença
no mercado e assim continuar oferecendo a maior
tecnologia possível para
seus clientes. “Este ano
teríamos algumas feiras
e encontros importantes,

porém por conta da pandemia, foram cancelados.
Mas o lado bom é que com
a tecnologia acontecem lives e contatos digitais com
esses eventos e procuramos nos manter informados dos conteúdos”, explica Medina.
A empresa está com
projetos para um futuro
próximo que são inaugurar, ainda este ano, um
showroom na fábrica e
um novo site com o intuito de melhorar a presença digital da marca.
Em relação à produção,
há perspectiva de compra
de novos equipamentos e
a manutenção dos colaboradores. “O lado humano
aqui é muito valorizado e
isso tem surtido um resultado surpreendente para
nossos clientes e, consequentemente, para nós”.
Mesmo um pouco mais
lentos por conta da ameaça
de fechamento do comércio como um todo, a Medina Móveis também firmou
parceria com um escritório
de arquitetura de Campinas para a produção do
projeto showroom. “Não
deixamos de crescer, esperando com fé que no segundo semestre tudo passe
e voltemos a poder estar
mais presente fisicamente
na vida de nossas famílias
e clientes”, finaliza.

Lojistas se adaptam a
trabalhar com portas fechadas,
atendimento online e delivery
DIVULGAÇÃO

O Espaço Fio a Fio,
sob direção de Emily
desde 2019, existe em
Jaguariúna há sete anos.
Este período de quarentena tem sido recheado
de constantes mudanças,
conta a nova empresária.
“Estamos tendo que
nos adaptar com muita
rapidez a todas elas. No
início da pandemia, a sensação foi de muito medo,
mas a primeira adaptação
que fizemos logo no primeiro dia foi trabalhar
com as portas da loja fechadas, fazendo o atendimento online e saindo
para fazer delivery”, conta Emily sobre a solução
não parar de trabalhar. “E
deu muito certo”.
De acordo com ela,
as vendas do Espaço aumentaram e a empresa
ficou mais conhecida na
cidade. “Nosso nicho foi
muito procurado nesse
período pela população
e pelos profissionais que
fizeram da venda de mascara a sua renda”.
Após
a
pandemia
Emily espera receber todos os clientes na loja,

Espaço Fio a Fio

mas os deliverys e atendimentos online com
certeza devem continuar.
“Com toda essa crise, a

internet também tem ajudado muito e estar aberta
a mudanças tem sido a solução”, finaliza.

O site da Medina Móveis ganha recebe um up neste ano

CACHORRO não é brinquedo
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Grande ação do Canil da Polícia Municipal
de Jaguariúna localiza canil clandestino
O ambiente, pequeno e sem estrutura, estava totalmente sujo, com alimentos misturados com as fezes dos animais
Grupo especialista na
prevenção e ações contra
maus tratos, abandono e
omissão de socorro aos
animais de Jaguariúna,
juntamente com a equipe
de fiscalização e Polícia
Civil do município, localizou uma residência onde
eram
comercializados
vários cães ilegalmente.
A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de
polícia da cidade onde foi
feito o Boletim de Ocorrência de maus tratos.
De acordo com o inspetor e responsável pelo Canil, GM Menezes, o canil
clandestino foi encontrado
após uma denúncia de venda ilegal e maus tratos. Na
verificação, o GM e equipe, que conta com Juliano
Cesar Daolio e José Claudio Rodrigues (GM’s Daolio e Rodrigues) localizou

a casa em questão com 23
cães de várias raças, entre
filhotes e adultos. O ambiente, pequeno e sem estrutura, estava totalmente
sujo, com alimentos misturados com as fezes dos
animais.
Alerta Menezes que, a
proprietária já havia sido
orientada em outro momento, sobre os cuidados
necessários para com os
cães em relação à estádia,
apoio médico veterinário
quando se fizesse necessário e que a venda de animais sem autorização seria
ilegal. Na primeira conversa, a dona negou que estaria vendendo os animais.
Nesta semana, Menezes
foi procurado por uma mulher que comprou um cão
que, após ser levado ao
veterinário, constatou-se
que ele estava com par-

vovirose. Menezes reuniu
informações e logo percebeu que este cão teria sido
vendido pela mulher da
denúncia averiguada anteriormente. Há provas.
O parvovírus canino é
um vírus contagioso que
afeta principalmente cães
e segundo Menezes, quem
fez a venda estaria sabendo
que o cão estava com o vírus. “Mesmo que fosse doação ela não poderia estar
fazendo. Por quê? Porque
os animais estão com contágio. Ela tem que prestar
apoio primeiro. Isso é desumano”, afirma.
O grupo informa que
a ocorrência teve um desfeche nesta quinta-feira,
16. Os cães foram apresentados para autoridade
policial e devem ser encaminhados para fiéis depositários.

DIVULGAÇÃO

Animais devem ser encaminhados para fiéis depositários

Jaguariunense cobra posição mais efetiva por parte da
prefeitura municipal em relação a animais abandonados
Em setembro de 2019,
a jaguariunense Hellen
Aparecida Ferreira de Oliveira estava atrasada cerca
de trinta minutos para o
trabalho. Ao abrir o portão de sua casa, viu uma
cachorra, da raça Golden, andando desnorteada. “Achei que ela tinha
escapado de algum lugar,
coloquei para dentro de
casa, dei água e ração dos
meus cachorros, separei
os meus no quintal do fundo e fui trabalhar”, relata.
Ao retornar, Hellen
começou a procurar pelos
donos. Fez divulgação em
ONG’s e consultórios veterinários, até ter a certeza de que a cachorra havia
sido abandonada. Com
isso, a jaguariunense assumiu a responsabilidade. “Afinal, não poderia

abandoná-la novamente”.
A Golden recebeu o
nome de Mel e foi levada
até a clínica veterinária
Amigo Pet, sendo diagnosticada com muitos
problemas, entre eles a
doença do carrapato que
foi tratada. Após dois meses, foi descoberto um
linfoma sem cura.
Com isso, foi dado
início ao tratamento com
quimioterapia no começo
de janeiro de 2020, mas
Hellen e os veterinários
acreditam que ela já havia
sido tratada pelos antigos
donos. Mel não resistiu e
faleceu no dia 07 de junho.
“Aqui em casa dei todo o
amparo que ela precisava
e muito amor. Sentimos
muito pela morte dela e
por não ter conseguido fazer mais”, lamenta Hellen.
DA REDAÇÃO

Grupo especializado em ocorrências de maus tratos

DIVULGAÇÃO

“Acho que por ser uma
cidade com uma universidade com Medicina Veterinária, não deveríamos
ter donos abandonando
por falta de tratamento.
A prefeitura deveria olhar
para isso”, clama.
A jaguariunense relata que tratamento para
câncer em animais é realmente muito caro. “Gastei
mais de 14mil em cinco
meses. Não me arrependo
em nada e faria de novo, só
gostaria de um olhar diferente das pessoas sobre os
animais, eles não podem
mais serem tratados como
coisas, merecem respeito
e eu acho sim que é um
problema que precisa ser
tratado pelas prefeituras”,
volta a afirmar. “Acredito
que a nossa cidade é muito
pequena para ter um problema muito grande de
abandono e maus tratos
aos animais”, finaliza.
Posição do município
O inspetor e responsável pelo Canil de Jaguariúna, GM Menezes, explica
que há algum tempo a cidade luta contra situações
de maus tratos, abandono
e omissão de socorro aos
animais. Inclusive, em todos os plantões o grupo
formado por Menezes, GM
Rodrigues e Daolio, especializado nessas ocorrências é solicitado.
“Foi feito um Projeto
de Lei para dar poder em
primeira instância para a
guarda municipal autuar
a pessoa que abandonou,
maltratou ou omitiu socorro”, lembra. A pessoa
pode ser multada pelo
agente fiscalizador, com
valor mínimo de R$250
e máximo de R$200 mil,
que pode ser investido em
ajuda. O não pagamento

Hellen custeou 14 mil em tratamento para a Mel

da multa ou ressarcimento
dentro dos prazos implica
no débito endividativo.
O Projeto foi encaminhado para a Câmara
Municipal, mas ainda
aguarda aprovação. Ainda, há outro aliado na

defesa dos animais que
já pode ser acessado e é
uma novidade.
Trata-se de um aplicativo municipal de informação e denúncias, disponível para Android e iOS.
O app “Jaguariúna – Maus

tratos animais” é gratuito.
Com ele a denúncia
pode ser feita inclusive
sem se identificar. O objetivo é que mais pessoas
façam queixas e caia o número de animais que sofrem maus tratos.
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Saúde pública de Jaguariúna é líder no
ranking de satisfação INDSAT 2020
DIVULGAÇÃO

Este é um levantamento que tem o objetivo de
identificar os índices de satisfação dos principais
serviços e agentes públicos

IVAIR OLIVEIRA

PÉSSIMA
RUIM

ÓTIMA

REGULAR
BOA

Centro de especialidades inaugurado recentemente

A saúde pública de Jaguariúna conquistou, mais
uma vez, a liderança do
ranking na Pesquisa INDSAT (Indicadores de Satisfação do Serviço Público
na Região Metropolitana
de Campinas), no segundo

trimestre de 2020. A cidade foi a primeira colocada
nesta área no levantamento
dentre municípios da RMC,
conquistando o índice de
Alto Grau de Satisfação,
com 697 pontos. Em 2019,
a cidade também esteve na

5% ótima, 51% boa, 34% regular, 7% ruim e 3% péssima

liderança do ranking.
Ocupando o segundo lugar da pesquisa está a cidade de Indaiatuba, com 681
pontos, também com alto
grau de satisfação. Com
grau médio de satisfação
está Vinhedo, em terceiro

Gazeta Regional promove live para
comemorar os 15 anos do grupo
Simples Fato e arrecadar fundos
DIVULGAÇÃO

lugar (553 pontos), Monte
Mor em quarto (534 pontos), Itatiba em quinto (528
pontos) e em sexto lugar
Nova Odessa (524).
Segundo a secretária de
Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira
Pelisão, os bons resultados obtidos pela cidade
nas pesquisas INDSAT
refletem o investimento
contínuo da Prefeitura no
setor. “Ficamos felizes
com mais essa avaliação
positiva da nossa saúde,
que reflete todo nosso esforço em manter um atendimento de qualidade,
sobretudo nesse momento
de pandemia da Covid-19,
em que há um aumento

expressivo da demanda”,
diz Maria do Carmo.
O INDSAT é um levantamento que tem o
objetivo de identificar os
índices de satisfação dos
principais serviços e agentes públicos das cidades
envolvidas. São entrevistados eleitores de 16 anos ou
mais das cidades analisadas, com margem de erro
de 4,8 pontos percentuais
para mais ou para menos,
nos resultados gerais, e nível de confiança de 95%.
Os resultados são apresentados em pontos, que
variam de 200 a 1.000,
sendo: até 350 pontos
(Baixíssimo Grau de Satisfação); entre 350 e 499

pontos (Baixo Grau de Satisfação); entre 500 e 649
pontos (Grau Médio de
Satisfação); entre 650 e
799 pontos (Alto Grau de
Satisfação) e acima de 800
pontos (Grau de Excelência).
A rede pública de saúde de Jaguariúna conta
com 11 Unidades Básicas
de Saúde (UBS’s) – das
quais seis foram entregues na atual gestão -, um
Centro de Especialidades
Médicas – recém-inaugurado pela Prefeitura -, uma
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com serviço
24 horas, além do Hospital
Municipal Walter Ferrari,
entre outros.

“Essa live é o bicho” é
apresentada neste sábado, 18
SAMUEL OLIVEIRA

Grupo Simples Fato comemora 15 anos

Com 36 anos, a Gazeta
Regional está comprometida com a sociedade com
informação e tradição e,
neste momento de pandemia onde as lives solidárias ganham força, ela
não poderia ficar de fora.
Por isso, no sábado 25, a
Gazeta promove uma live
com o grupo de samba e
pagode Simples Fato.
A ação é especial, tem
o intuito de comemorar os 15 anos do grupo
Simples Fato e arrecadar fundos para o Fundo
Social de Jaguariúna. O
repertório da live é composto por canções próprias do grupo, pagodes
da nova geração e sambas de grandes nomes da
música brasileira.
O grupo homenageado surgiu em 2005 por

meio de um reencontro
de ex-sambistas e pagodeiros da cidade para realização da abertura do
show do Grupo Pixote na
Quéops. Agora, comemora seus 15 anos com
um CD demo e músicas
de trabalho: Tá de Brincadeira, Cena de Novela
e Vem Pro Papai.
O grupo Simples Fato
tem como meta estar entre os melhores do gênero, sempre com muita
dedicação, profissionalismo e principalmente
com humildade e amor
pelo que faz.
Além de apresentações de vários eventos,
festas comemorativas e
particulares na região, o
grupo Simples Fato já realizou abertura de shows
de artistas renomados

como Jorge Ben, Exaltasamba, Pixote, Doce Encontro, Turma do Pagode,
Belo, Art Popular, Arlindo Cruz entre outros.
A iniciativa conta com
parceiros como a TV Artes que transmite a live ao
vivo, bem como a Rádio
Nova FM 105,9. A ação é
apresentada por Roberto
Torrecilhas e conta com
colaboradores como o
Botequim da Estação, Vinícola Terraços, Centro
Universitário de Jaguariúna (UniFaj), Azevedo
Tintas e Ceaflor.
O grupo é composto por:
Denis: Cavaco e voz
kiko: Rebolo e voz
Thiaguinho: Surdo e voz
Cafú: Percussão geral
Canal do YouTube: Gruposimplesfato

Se você gosta de animais de estimação, não
pode perder a próxima
live que a Prefeitura de
Jaguariúna preparou, por
meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Setuc). “Essa Live
é o bicho” é apresentada
neste sábado, 18, às 15h,
com vários vídeos de
cães, gatinhos e muitos
outros animais.
A ação visa arrecadar
doações de produtos de
higiene e de limpeza dos
animais, areia de gato,
medicação ou ração que
devem ser doados para

Ação visa arrecadar produtos para animais

a ONG Xodó de Bicho.
Para doar basta ir até um
dos pontos de arrecadação:
Parque dos Lagos e Centro

Cultural onde uma equipe
da Setuc fica de plantão
durante a realização da live
para receber as doações.
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Boas ações

Conexão Solidária da EPTV tem ponto de
arrecadação de alimentos em Jaguariúna e região
As doações podem ser feitas das 8h às 17h e acontecem simultaneamente em mais de 300 municípios
IVAIR OLIVEIRA

Cidades da cobertura
da EPTV Campinas participam neste sábado, 18, da
segunda edição da campanha Conexão Solidária. A
iniciativa tem o objetivo de
mobilizar os municípios da
região para o enfrentamento da crise provocada pela
pandemia do novo coronavírus.
Em Jaguariúna, a ação
é realizada no estacionamento do Centro Cultural,
localizado na estação da
Maria Fumaça, em sistema
de drive-thru, para evitar
aglomerações. Funcionários da Secretaria de Assistência Social e do Fundo
Social de Solidariedade
devem estar no local para

receber as doações.
Em Amparo as doações
podem ser feitas Avenida Bernardino de Campos
(em frente ao Paço Municipal Prefeito Carlos Piffer),
das 8h às 17h, exclusivamente pelo sistema “drive-thru”. Podem ser doados
alimentos não perecíveis,
material de limpeza, roupas e material de higiene e
proteção pessoal.
A primeira edição da
campanha, realizada nos
dias 25 e 26 de abril, 91 cidades confirmaram a participação. Ao todo foram
cerca de 70 mil pessoas envolvidas nas doações, que
arrecadaram mais de 200
toneladas de alimentos,

CDHU realiza o
sorteio de moradias
populares de
Amparo
DIVULGAÇÃO

Na primeira edição, realizada nos dias 25 e 26 de abril, foram arrecadadas
três toneladas de produtos em Jaguariúna

roupas, produtos de limpeza, produtos de higiene
e de proteção pessoal. Só

em Jaguariúna foram arrecadadas três toneladas de
produtos.

Bastidores do poder
Saúde nº 1
Mesmo em meio à pandemia do coronavírus, momento em que a demanda
por atendimento aumentou muito, a Saúde pública de Jaguariúna continua
sendo destaque na Região
Metropolitana de Campinas (RMC). Mais uma
vez, o setor conquistou a
liderança do ranking na
Pesquisa INDSAT (Indicadores de Satisfação do
Serviço Público na Região
Metropolitana de Campinas), no segundo trimestre de 2020. A cidade foi
a primeira colocada nesta
área no levantamento dentre municípios da RMC,
conquistando o índice
de Alto Grau de Satisfação, com 697 pontos. Em
2019, a cidade também
manteve-se na liderança
do ranking.
Opinião pública
O INDSAT é um levantamento que tem o
objetivo de identificar os
índices de satisfação dos
principais serviços e agentes públicos das cidades
envolvidas e é totalmente

baseado na opinião dos
usuários dos serviços nos
municípios. O prefeito
Gustavo Reis (MDB) e a
secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo
de Oliveira Pelisão, comemoram o bom resultado,
claro.
Volta às aulas
O prefeito Gustavo
Reis tem se manifestado contrário à retomada
das aulas em setembro,
conforme anunciou o
Governo de São Paulo.
Reis entende que ainda é
prematuro definir a volta
às aulas no momento em
que o Estado de São Paulo ainda enfrenta aumento
nos casos de Covid-19,
especialmente no interior.
Nesta sexta-feira, 17, o
secretário de Educação
do Estado, Rossieli Soares, disse que o governo mantém a previsão de
retorno das aulas nas escolas paulistas para o dia
08 de setembro, porém,
condicionou a reabertura
das escolas à situação da
pandemia do novo coronavírus no Estado.

Sem biometria
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), Luís Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação
biométrica, por meio de impressão digital, nas eleições
municipais deste ano, tendo
em vista o risco de contágio
por Covid-19. A decisão foi
tomada após uma primeira
reunião de técnicos do tribunal com os médicos David Uip, do Hospital Sírio
Libanês, Marília Santini, da
Fundação Fiocruz, e Luís
Fernando Aranha Camargo,
do Hospital Albert Einstein.
Parceria
As três instituições
firmaram parceria com o
TSE para a elaboração de
um protocolo de segurança que reduza o risco de
contágio durante a votação. Segundo o tribunal,

a consultoria sanitária é
prestada sem custos. Dois
fatores pesaram para excluir a biometria. Primeiro, o leitor de impressões
digitais não pode ser higienizado com frequência,
como a cada utilização.
Também pesou o fato de
que a identificação biométrica tende a causar filas maiores, favorecendo
aglomerações, já que o
processo é mais demorado
do que a simples coleta de
assinatura.
Filiados
Segundo dados do TSE,
o Brasil tem quase 17 milhões de pessoas filiadas a
partidos políticos no país.
São, no total, 16.499.493
pessoas filiadas, sendo
9.015.650 do sexo masculino, 7.476.783 do sexo feminino e 7.060 sem gênero
informado. Das 33 legendas registradas no TSE, o
MDB é o que tem mais filiados: 2.163.450 pessoas.
Já o recém-criado Unidade
Popular (UP) é a agremiação política brasileira com
menos filiados, totalizando
1.116 membros.

As transmissões podem ser acompanhadas pelas redes sociais da CDHU

A Companhia Habitacional e Urbano
(CDHU) do Estado de
São Paulo, em parceria com a Prefeitura de
Amparo realiza na segunda-feira, 20, às 9h, o
sorteio das moradias dos
empreendimentos Amparo - D e G. Seguindo
as orientações do Centro
de Contingência do Coronavírus do Estado para
evitar aglomerações, o
sorteio é realizado com
transmissão ao vivo pelo
Facebook e Youtube.
O evento ocorre em
São Paulo, na sede da
CDHU. “Para nós, do
Poder Público é uma satisfação participar de um

momento desses. Amparo, apesar do momento
difícil, tem conseguido
trabalhar em prol da população. Moradia digna
para a população é um
anseio que temos trabalhado a frente da Prefeitura”, diz o prefeito do
município, Luiz Oscar
Vitale Jacob.
Todos os procedimentos de segurança e
transparência devem ser
adotados para permitir
igualdade de direitos a
todos os inscritos, segundo a CDHU. A Reis
Assessoria Empresarial
Limitada é a responsável pela Auditoria do
sorteio.

Pedreira intensifica pedido de
doações para Campanha do Agasalho
O Fundo Social e a
Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social continuam
desenvolvendo a Campanha do Agasalho 2020, em
Pedreira. Todas as doações
já estão sendo encaminhadas para pessoas cadastradas pela Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, além de entidades do município.
Foram instaladas caixas
coletoras nos supermercados, farmácias, postos
de saúde e em dezenas de
outros
estabelecimentos
comerciais, onde os pedreirenses podem deixar
suas doações. “As pessoas
devem separar o que não
usem mais e que esteja em
boas condições para doar
aos que mais necessitam”,
enfatiza a presidente do

DIVULGAÇÃO

Foram instaladas caixas coletoras em diversos pontos da cidade

Fundo Social e primeira-dama, Maria Luiza Maganha Bernardes.
O prefeito Hamilton
Bernardes Junior ressalta
que este é momento das
pessoas pensarem no pró-

ximo. “Peço para que as
pessoas doem aquilo que
ainda pode ser usado, aquilo que poderia continuar
usando, mas do qual vai se
desapegar e dividir com o
próximo”.

coronavírus
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Pedreira já aplicou 86 multas e 138 advertências
pelo não uso de máscara em combate ao coronavírus
O uso obrigatório de máscaras passou a vigorar em todo o Estado de São Paulo, no dia 7 de maio
DIVULGAÇÃO

Em Pedreira, desde
o dia 14 de abril, a Prefeitura Municipal tornou
por meio de Decreto,
obrigatório o uso de máscaras em qualquer espaço público ou estabelecimento comercial, como
forma de prevenção ao
Covid-19. A Vigilância
Sanitária e a Secretaria
Municipal de Saúde atuam para que o Decreto
seja cumprido.
A fiscalização é efetuada diariamente e até o
momento aplicamos 138
advertências e 86 multas,
sendo que permanecer em
espaço público sem máscara gera uma primeira
advertência, depois, na
‘primeira reincidência,
multa de R$201,40, na
segunda
reincidência,
multa de R$1.007,00 e

na terceira reincidência,
multa de R$1.014,00.
“Permitir o ingresso ou
permanência de qualquer
pessoa sem máscara de
proteção, haverá advertência, depois, na ‘primeira reincidência, multa
de R$1.007,00, na segunda reincidência, multa de
R$ 2.014,00 e na terceira
reincidência, multa de R$
4.028,00 além da cassação do Alvará ou Licença”, informou a secretária
de Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart.
Para ser eficiente
como uma barreira física, a máscara caseira
precisa seguir algumas
especificações, que são
simples. É preciso que
a máscara tenha pelo
menos duas camadas de
pano, ou seja, dupla face.

Permanecer em espaço público sem máscara gera uma primeira advertência

E mais uma informação
importante: ela é individual. Não pode ser dividida com ninguém.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior,
além de eficiente, a máscara é um equipamento

simples, que não exige
grande
complexidade
na sua produção e pode
ser um grande aliado no

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Holambra realiza desinfecção
a residenciais e espaços públicos
A Prefeitura de Holambra e a equipe de voluntários realizaram nesta
semana a desinfecção de
ruas e calçadas de condomínios residenciais da
cidade. Foram contemplados pela ação as regiões
do Flor D’Aldeia, Vila das
Tulipas, Nova Holanda,
Villa de Holanda, Palm
Park, Filhos do Sol e Portal do Sol e espaços públicos, de lazer e de grande

circulação de pessoas.
A pulverização foi feita
com solução química à base
de amônia quaternária. A
intenção é reduzir o risco de
contágio por contato com
superfície contaminada.
A ação de desinfecção
começou a ser realizada no
mês de março e é feita por
servidores com apoio de
empresários e comerciantes, além de bombeiros civis e cidadãos voluntários.

O trabalho foi intensificado
na nesta semana com a reclassificação dos municípios que integram a regional de saúde de Campinas,
pelo Governo do Estado,
para a fase de alerta máximo para contágio do novo
coronavírus, a vermelha.
“Estamos realizando
uma série de ações, em
diferentes áreas, para minimizar os impactos da
pandemia em nossa ci-

Saúde de Jaguariúna realiza
treinamento de enfermeiros
para agilizar testes de Covid-19
DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Saúde
de Jaguariúna promoveu
nesta semana um treinamento que visa ampliar o
número de profissionais
aptos a realizar os testes
rápidos para coronavírus.
O objetivo, segundo a secretaria da pasta, Maria do
Carmo de Oliveira Pelisão, é agilizar os procedimentos e a divulgação dos
resultados dos exames.
O treinamento foi ministrado pela coordenadora de Atenção Básica
da Secretaria Municipal
de Saúde, Luciana Burini, na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA)
24 horas. “Os testes continuarão sendo realizados

Treinamento realizado na quinta-feira, 16

conforme protocolos do
Ministério da Saúde. Os
enfermeiros
treinados
hoje serão multiplica-

dores, isto é, ajudarão a
treinar outros profissionais também”, explica a
secretária.

Jaguariúna registra 11º óbito
por coronavírus
Na quinta-feira, 16, Jaguariúna confirmou o 11º
óbito por coronavírus no
município. De acordo com
a Secretaria de Saúde, a

paciente de 56 anos esteve
internada no Hospital Municipal Walter Ferrari entre
os dias 16 de junho e 03 de
julho.

Após a alta, teve nova
internação no dia 07 de
julho e faleceu na quarta-feira, 15. Paciente com
comorbidades.

combate à propagação
do coronavírus. “Nossa
Administração Municipal mais uma vez saiu na
frente das demais cidades
da região e do Governo
do Estado, pois exigimos
o uso de máscara na prevenção do Coronavírus
bem antes dos demais
gestores, sempre com o
objetivo de prevenção ao
COVID-19”, ressalta.
As máscaras caseiras
podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline,
TNT ou outros tecidos,
desde que desenhadas e
higienizadas corretamente. O importante é que a
máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo
totalmente a boca e nariz
e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar
espaços nas laterais.

Desinfecção intensificada

dade”, diz o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “O
momento é sério, muito

difícil e precisamos da
colaboração de toda a população. União, reforço

nos hábitos de higiene e o
isolamento social são fundamentais”.
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Instalado novo reservatório de água
em Santo Antônio de Posse
DIVULGAÇÃO

O reservatório tem capacidade de
armazenamento de 300 mil litros
A Prefeitura Municipal
de Santo Antônio de Posse, por meio da Diretoria
de Água e Esgoto (DAE),
finalizou nesta semana a
instalação do novo reservatório de água do município. Ao todo sete bairros
devem ser beneficiados
com a finalização da obra.
Após a instalação, a
equipe do DAE concluiu a
primeira etapa da interligação do reservatório na rede
de abastecimento. Portanto, os bairros Jd. Vila Rica,
Jd. Vila Rica II, Jardim
Planalto, Jardim Progresso
já recebem água provinda
do novo reservatório, totalizando 897 ligações. A
segunda etapa deve compreender a interligação da
rede dos bairros Jd. Beca-

ri, Jd. São Quirino, e parte
do Jd. Luciana, totalizando
106 ligações.
Reservatório
O reservatório tem capacidade de armazenamento de 300 mil litros
e possui 27 metros de altura, fator que diminui a
falta de pressão existente
em horários de pico do
consumo. Além disso, o
sistema de distribuição
por gravidade utilizado no
novo reservatório, promove redução no consumo de
energia e melhora na rede
de abastecimento, uma
vez que, as novas bombas
funcionam sob demanda e
registram menor incidência de vazamentos e rupturas na rede.

Cerca de 1000 residências devem ser beneficiadas com a ampliação

SAAE Pedreira divulga balanço dos serviços prestados
O Departamento Operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira (SAAE)
encaminhou, ao prefeito
de Pedreira, Hamilton
Bernardes Junior, o relatório dos serviços desenvolvidos no mês de

junho. Foram efetuadas
657 ações pelos técnicos
da autarquia.
De acordo com o diretor geral, Leonardo Selingardi, foram realizados
os seguintes atendimentos
no setor de água: 59 vazamentos na rua; 69 vaza-

mentos nas calçadas; 65
vazamentos em cavaletes;
38 trocas de registros;
4(quatro) atendimentos
por falta de água; 21 por
pouca pressão; 12 novas
ligações de água; 8(oito)
mudanças de Hidrômetro;
1(uma) troca de Cavalete;

202 viagens do Caminhão
Pipa; 4(quatro) religações de Água. No setor
de Esgoto foram efetuadas: 117 desobstruções;
23 ligações de Esgoto; 14
desobstruções de PV; 10
limpezas de Fossa; 10 ligações novas.

O diretor de operações, Nelson Cremasco
diz que para atender à
grande demanda, o trabalho é forte, muitas vezes, fora do horário de
expediente, bem como
aos sábados, domingos
e feriados, quando ocor-

rem problemas que exigem soluções imediatas.
“Há um grande comprometimento da equipe e
isso é fundamental para
quem atua num setor
como esse, cheio de desafios a cada dia”, declara Cremasco.

Cap. Aramil - Navio Fantasma
Ghost Recon, Watch Dogs e Assassin’s
Creed: Valhalla. Confira esses e outros
anúncios do mega evento da Ubisoft.
No domingo, 12, a Ubisoft fez sua primeira transmissão e trouxe tantas novidades, que foi até difícil destacar só
algumas. Logo no pré- show foi anunciado a atualização do Might Magic:
Era of Chaos; uma nova DLC para o
Just Dance 2020; além de mostrar os
bastidores da primeira série cômica Mythic Quest: Raven’s Banquet.
The Division 2 não teve nenhum anúncio específico, mas a Ubisoft comentou
sobre os Easter Eggs existentes no jogo
e os seus reais significados (o pato representa esperança e o urso trauma), e
ainda revelou que até o momento nenhum jogador encontrou com todos os
Easter Eggs existentes.
A Thunder Lotus, criadora dos jogos Jötunn
e Sundered, anunciou
o Spiritfarer, que será
em perspectiva 2D. A
história conta com a
Stella, uma barqueira
novata que tem a missão
de levar as almas para o pós-vida. O jogo aborda a importância de
se despedir das pessoas queridas quando
partem. Estará disponível para PC, PS4,
Xbox One, Switch e Xbox Game Pass e
chegará ainda este ano.
Ghost Recon Breakpoint trouxe uma
nova atualização. O personagem principal ganhou três novos companheiros
“IAs” (Inteligência Artificial), que poderão tanto ser desligados nas “Opções”,
quanto serem totalmente customizados
e seguir o modo de jogo do jogador. Ou
seja, se o jogador preferir o modo “furtivo”, os companheiros andarão agachados e portarão silenciadores em suas
armas. No modo mais “agressivo” poderão atirar para todos os lados. Aproveite,
pois neste final de semana o jogo
estará liberado de graça.

O primeiro jogo anunciado pela Ubisoft
no show por meio de uma cutscene foi
Watch Dogs: Legion. Esse game, mais
um no formato de mundo aberto, não
terá um protagonista específico. Qualquer pessoa poderá ser recrutada, desde
que o jogador faça algum favor a ela.
Cada pessoa terá um perfil e suas próprias skills. Chegará às lojas e nos consoles em 29/10.
O jogo Hyperscape tem forte inspiração no livro e filme Ready Player One
(ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Jogador Nº1). O universo do game
é praticamente o mesmo do filme, a diferença é que existe um Battle Royale
dentro desse mundo. O objetivo é pegar
a coroa e desvendar o mistério sombrio
envolvendo a trama. O mais legal do
jogo será a possibilidade de interação
do jogador com os seus espectadores da
Twitch, que poderão, por meio de votações, mudar o rumo das partidas.
O jogo será disponibilizado de graça, mas ainda sem data oficial para
lançamento.
Para encerrar,
apresentaram
mais detalhes de
Assassin’s Creed: Valhalla. O
jogo vai continuar seguindo
seus antecessores
Assassin’s Creed:
Origins e Odissey.
Seu diferencial será mostrar que os
Vikings não eram bárbaros, como são
conhecidos, mas, sim, mostrar sua verdadeira face: fazendeiros tentando encontrar um lugar para morar. O jogador
terá que lutar contra inimigos poderosos
para fazer seu clã prosperar.

Siga meu canal “Navio Fantasma”
no YouTube e na Twitch.
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Defesa social

Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha
de roubo a caminhões em Jaguariúna
ROBERTO TORRECILHAS

Policiais rodoviários encontraram
os criminosos dentro de um carro
quando se preparavam para o
assalto
A Polícia Rodoviária
prendeu, nesta semana, em
Jaguariúna, três homens
suspeitos de integrar uma
quadrilha de roubo a caminhões. De acordo com a
corporação, o motorista de
uma carreta foi contratado
por aplicativo para fazer um
frete, mas não encontrou
ninguém no local combinado e chamou os policiais.
A polícia encontrou os
suspeitos em um carro pre-

Casal é preso
em Pedreira
com grande
quantidade
de drogas
Na tarde de quinta-feira, 16, uma ação
conjunta entre a Polícia Militar, Civil e
Guarda Municipal de
Pedreira
apreendeu
grande quantidade de
drogas com um casal.
Segundo as informações, eles foram presos em flagrante.

to, próximo à carreta. Eles
tentaram fugir, mas foram
encontrados pela corporação. Os três homens que
estavam no carro foram
presos. Um deles era procurado pela justiça.
Com os suspeitos, os
policiais encontraram um
revólver calibre 38 com
numeração raspada e celulares. Eles devem responder por tentativa de roubo
de veículo.

Jovem é preso por
danos ao patrimônio
em Santo Antônio
de Posse
DIVULGAÇÃO

O fato aconteceu na terça-feira, 14

Mulher é encontrada morta
em Artur Nogueira
Um adolescente de 17
anos foi apreendido na
manhã de quinta-feira,
16, em Artur Nogueira
suspeito de matar uma
mulher de 32 anos. Segundo a apuração da
EPTV, afiliada da TV
Globo, o jovem teria
admitido para a família
que cometeu o assassinato e se entregou.
A informação é que o
suspeito e a vítima eram
conhecidos e, na data do

crime, saíram para usar
drogas. Eles se desentenderam, houve uma
discussão e o jovem teria espancado a mulher
e abandonado o corpo
em uma estrada rural do
Parque dos Trabalhadores.
Após o crime, o jovem foi para a casa e
contou para a avó. A
mulher avisou os pais do
jovem, que mandou que
ele se entregasse à Po-

lícia Civil. Até esta publicação, o adolescente
e os pais estavam sendo
ouvidos na delegacia.
A vítima, identificada
como Midian Gonçalves
Pinto, moradora do bairro Itamaraty deixou um
filho de dois anos. Ela
teria saído de sua casa
na noite de quarta-feira, dia 15, e desde então
não retornou para casa
onde morava com a mãe
e seu filho.

Fato aconteceu na noite de terça-feira, 14

Durante patrulhamento ostensivo, pela cidade
de Santo Antônio de Posse nesta semana os Guardas Municipais receberam uma denúncia da
base que no Jardim Brasília, um indivíduo havia
danificado as placas de
sinalização. Ao chegar
ao local os guardas se
depararam com o autor
segurando um facão e a
placa de sinalização arrancada do poste.
Ao ser abordado o

indivíduo tentou impedir a sua prisão, fazendo uso do facão, mas foi
contido e apresentado
ao delegado de plantão.
De acordo com as informações, sob visível
intoxicação alcoólica,
o indivíduo confessou
a prática. O indiciado
foi recolhido na Unidade de Detenção Triagem e Encaminhamento (UDTE) de Itapira,
onde permanece a disposição da Justiça.
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Plano SP

Governo de SP autoriza retomada do
automobilismo e motociclismo
Provas e treinamentos devem obedecer protocolo
rígido de segurança e podem ocorrer em regiões
na fase amarela do Plano São Paulo
O Governador João
Doria anunciou nesta sexta-feira, 17, a retomada
das atividades do automobilismo e do motociclismo. Como ocorreu com o
futebol, apenas as regiões
na fase amarela do Plano
São Paulo podem realizar
treinos e competições.
“Automobilismo e motociclismo são esportes
individualizados e controlados. Será obrigatório o
cumprimento fiel e rigoroso das medidas de seguran-

ça e restrição de público
nas corridas”, diz Doria.
Serão exigidos a testagem regular dos pilotos e equipes técnicas, a
aferição de temperatura
frequente dos profissionais envolvidos e o uso de
máscara em todos os ambientes (exceção dos pilotos, durante as atividades),
além da adoção dos protocolos geral e específicos
para o setor, aprovados
pelo Centro de Contingência do coronavírus.

Unicamp acompanha
caso de famílias que
tiveram contato
com mercúrio
DIVULGAÇÃO

Centro de toxicológica da universidade acompanha os
pacientes que tiveram contato direto com o metal pesado

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) está
acompanhando o caso
das pessoas que tiveram
contato com mercúrio em
Santa Bárbara d’Oeste.
Um homem teria levado
o frasco com metal para
casa, na semana passada,
e crianças brincaram com
o produto.
O médico Eduardo
Mello de Capitani, que
faz parte da equipe esteve em Santa Bárbara
d’Oeste, relata que os casos assistidos estão estáveis com exceção de uma
menina de dois anos, que
está internada e teve uma
exposição maior ao metal
pesado. Ainda assim, o
especialista informa que
o quadro de saúde dela é
moderado, porém não é
classificado como grave.
Ele explica que os
pacientes estão passando por tratamento para
eliminar o mercúrio por
meio da urina e que a unidade de saúde deve estar
atenta ao sistema nervoso
central deles. “Ninguém
vai morrer por causa disso ou ter uma intoxicação
mais aguda do que houve”, afirma o médico.

Sobre consequências
mais graves à saúde, Capitani esclarece que apenas pessoas que tem contato prolongado com o
mercúrio pode facilitar o
desenvolvimento de doenças degenerativas ou
câncer. O tratamento para
a retirada do metal do organismo leva em média
20 dias a depender de
cada paciente.
“Um medicamento é
utilizado para puxar o
mercúrio para fora do
corpo. O elemento é eliminado pela urina, o tratamento completo leva
em média 20 dias e muda
de pessoa para pessoa”,
pontua.
O caso
Ao menos três famílias foram contaminadas
por mercúrio em Santa
Bárbara d’Oeste depois
que um morador do bairro Santa Fé levou o metal
pesado para casa.
Tanto vizinhos como
familiares afirmam que o
homem agiu sem conhecer os riscos de contaminação, uma vez que estava
movido pela curiosidade.
Vídeos de crianças brincando com o metal foram
divulgados em uma rede
social.

DIVULGAÇÃO

As entidades responsáveis pelo envio do protocolo ao Governo de
São Paulo foram a Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA),
a Federação de Automobilismo de São Paulo
(FASP), a Confederação
Brasileira de Motociclismo (CBM) e a Federação
Paulista de Motociclismo Os eventos não podem ter a presença de público
(FPM).
“Sabemos que o mo- apresentaram seus proto- portanto, demonstraram
mento exige muita paci- colos, aguardaram o posi- preocupação com a saúência, mas os dirigentes cionamento do governo e, de de todos os envolvidos

em seus eventos”, afirma
o Secretário de Esportes,
Aildo Ferreira.

NOVA PREVIDÊNCIA

Benefício por incapacidade
temporária
O Auxílio Doença,
após a reforma da previdência passou a chamar-se Benefício por Incapacidade Temporária. É
necessário que o segurado comprove em perícia médica sua incapacidade temporária para o
trabalho, ainda que em
decorrência de doença
ou acidente. O direito
ao benefício precisa de
alguns requisitos, tais
como carência quando
exigida, qualidade de segurado, e estar incapacitado total ou parcialmente para a atividade que
habitualmente exerce. A
comprovação da incapacidade será feita pelo
médico perito do INSS

que avaliará se o benefício será ou não deferido.
Não terá direito ao benefício aquele que ao se filiar a previdência social
já tiver doença ou lesão
pré-existente, salvo, se a
incapacidade resultar do
agravamento da enfermidade. O tempo de carência necessário para ter direito ao benefício são de
12 contribuições quando
for doença comum, isso
porque algumas doenças previstas em lei dispensam esse tempo, são
elas, tuberculose, hanseníase, neoplasia maligna, câncer, cegueira,
paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia, doença de parkinson

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev
OAB/SP 256.159
E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br

entre outras. O segurado empregado faz jus
ao benefício a partir do
16º dia de afastamento
da atividade, sendo que
os primeiros 15 dias de
afastamento serão pagos
pela empresa e somente
o restante será pago pelo
INSS. Aos demais segurados o INSS paga todo
o período de afastamento
a contar da data do início
da incapacidade. Ao segurado que exerce mais
de uma atividade abrangida pela previdência
social e estando incapacitado para uma ou mais
atividades, inclusive em
decorrência de acidente
de trabalho, será concedido um único benefí-

cio. O valor do auxílio
corresponderá a 91%
do salário de benefício,
caso não seja maior que
a média das últimas 12
contribuições. Referido
benefício por substituir
salário, não poderá ser
inferior ao salário mínimo nem superior ao
teto do INSS. O segurado especial, trabalhador
rural, terá direito ao benefício por incapacidade
temporária no valor de 1
salário mínimo caso não
tenha contribuído facultativamente. O período
de benefício é contado
como tempo de contribuição para aposentadoria quando entre períodos de atividade.
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Andréa Poltroniei

Antônio Marcos Poltronieri

Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

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

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492
Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)
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EDITAIS DE PROCLAMAS
Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do município e comarca de JAGUARIÚNA-SP, faz saber
que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem:
DIEGO ALEX DOMINGUES DOS
SANTOS e BEATRIZ XAVIER ALVES.
Ele, de nacionalidade Brasileiro, marceneiro, divorciado, nascido em BOM
REPOUSO, MG, no dia 16 de dezembro
de 1997, residente e domiciliado na Rua
Marconato, Nº 212, Vila Miguel Martini,
JAGUARIÚNA, SP, filho de ADRIANO
PEDRO DOS SANTOS e de JANAÍNA
DE PAULA DOMINGUES. Ela, de nacionalidade Brasileira, estudante, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no
dia 09 de outubro de 2000, residente e
domiciliada na Rua Marconato, Nº 212,
Vila Miguel Martini, JAGUARIÚNA, SP,
filha de JOSÉ PEDRO ALVES e de ANDRÉIA PIRES XAVIER ALVES.
MARCELO PINHEIRO MACHADO
ADELINO e ANA CLAUDIA TSUCHIYA. Ele, de nacionalidade Brasileiro,
médico, solteiro, nascido em DRACENA,
SP, no dia 13 de janeiro de 1981, residente
e domiciliado na Rua Maranhão, Nº 2390,
São Pedro, JAGUARIÚNA, SP, filho de
MARCELO GRANDINETTI ADELINO
e de TEREZINHA DE FÁTIMA PINHEIRO MACHADO ADELINO. Ela, de nacionalidade Brasileira, professora, solteira, nascida em CAPÃO BONITO, SP, no
dia 17 de maio de 1987, residente e do-

miciliada na Rua Maranhão, Nº 2390, São
Pedro, JAGUARIÚNA, SP, filha de ISAO
TSUCHIYA e de BENEDITA IRMA DE
MORAES TSUCHIYA.
CARLOS DE MATOS RODRIGUES e
GLAUCIA DIVINA BORBA. Ele, de nacionalidade Brasileiro, técnico em eletrônica, solteiro, nascido em BASTOS, SP, no dia
03 de fevereiro de 1970, residente e domiciliado na Rua Nistarda, Nº 106, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, SP, filho
de ANTONIO ALBINO RODRIGUES e
de IRENE DE MATOS RODRIGUES. Ela,
de nacionalidade Brasileira, serviços gerais,
divorciada, nascida em CONCEIÇÃO DA
APARECIDA, MG, no dia 04 de novembro de 1975, residente e domiciliada na Rua
Nistarda, Nº 106, Núcleo Residencial São
José, JAGUARIÚNA, SP, filha de PEDRO
RODRIGUES BORBA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA BORBA.
AXELL KOU MINOWA e CECÍLIA
HULSHOF. Ele, de nacionalidade Brasileira, biólogo, solteiro, nascido em
CAMPINAS, SP, no dia 02 de janeiro de
1995, residente e domiciliado na Rodovia
SP-340, Km 134, Sítio Yamaguishi, JAGUARIÚNA, SP, filho de ISACK RYUJI
MONOWA e de MARCELINE LUZIA

IMBODEN MINOWA. Ela, de nacionalidade Brasileira, produtora editorial,
solteira, nascida em BURITIS, MG, no
dia 15 de julho de 1992, residente e domiciliada na Rua das Angélicas, Nº 51, Jardim Holanda, HOLAMBRA, SP, filha de
VALTER FRANCISCO HULSHOF e de
MARGARIDA MARIA HULSHOF.
HENRIQUE MARCOLAN e ANGELA
CRISTINA DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, garçom, solteiro, nascido em CONSTANTINA, RS, no dia 10
de maio de 1982, residente e domiciliado
na Rua José Carvalho Mineiro, Nº 86, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP,
filho de ETELVINO MARCOLAN e de
VILMA MARCOLAN. Ela, de nacionalidade Brasileira, vigilante, solteira, nascida
em CAJAZEIRAS, PB, no dia 05 de junho
de 1984, residente e domiciliada na Rua
José Carvalho Mineiro, Nº 86, Recanto
Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha
de ADAUTINO FERREIRA DA SILVA e
de MARIA ELIZABETH DE LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento,
deve acusá-lo nos termos da lei e para fins
de direito.
JAGUARIÚNA, 16 de julho de 2020.

