
Jaguariúna entra na fase laranja 
do Plano SP e comércio volta a abrir

A partir de segunda-feira, 27, Jaguariúna retorna à fase laranja do Plano São Paulo de retomada das atividades 
econômicas. Nesta fase, o comércio volta a abrir as portas ao público, assim como escritórios e serviços em geral.

Os bares e restaurantes, salões de beleza e academias só podem voltar a abrir ao público na fase seguinte, a 
amarela. No caso do segmento da alimentação, continuam os serviços de retirada no local e delivery.
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IVAIR OLIVEIRA

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, neste sábado, 25, a Gazeta promove uma live com o 

grupo Simples Fato que comemora seus 15 anos e com o objetivo de arrecadar fundos para o Fundo Social de Jaguariúna.

Live da Gazeta Regional é neste sábado, 25

Prefeitura de Jaguariúna reduz despesas em mais de 30% com implantação do pregão eletrônico 

Jaguariúna retoma consultas e 
exames na saúde pública

A Prefeitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, retoma a partir de 
segunda-feira, 27, a realização 
de consultas, exames e outros 
serviços de saúde na rede pú-
blica. O plano de retomada das 
atividades nas unidades básicas 
de saúde segue a definição do 
Plano São Paulo, que prevê a 
classificação por fases.

Página 9

A implantação do pregão 
eletrônico gerou uma economia 
de 31,6% para a Prefeitura de 

Jaguariúna em pouco mais de 
dois meses da adoção do novo 
modelo de licitações públicas. 

Um exemplo da economia gera-
da pela modalidade eletrônica é 
a aquisição de um lote de cestas 

básicas para distribuição a famí-
lias em vulnerabilidade social, 
em que houve uma redução de 

29,5% na despesa com a compra 
pela Prefeitura.
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Jaguariúna está na fase laranja do Plano SP

Holambra realiza barreiras de prevenção 
e orientação neste fim de semana

A Prefeitura de Holambra 
realiza neste sábado e no do-
mingo, dias 25 e 26, barreiras 
de prevenção e orientação a 
moradores e visitantes. O tra-

balho, que teve início em maio 
deste ano, foi retomado em 
função da reclassificação, pelo 
Governo do Estado, dos muni-
cípios que integram a regional 

de saúde de Campinas para 
a fase de alerta máximo para 
contágio do novo coronavírus, 
a vermelha.

Página 7

A ação é feita das 7h30 às 14h, em três diferentes pontos de acesso à cidade

DIVULGAÇÃO

A partir de 
segunda-feira, 
27, retorna-se a 
rotina da rede 
pública de saúde

CDHU sorteia moradias 
populares de Amparo

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.
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Prefeito Jacob confirma que novas moradias serão pleiteadas
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Uma votação considerada 
histórica por parlamentares e 
entidades ligadas à educação 
aprovou na noite de terça-feira, 
21, na Câmara dos Deputados, 
a proposta de emenda consti-
tucional (PEC) do novo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb). 
O Fundeb, que financia cerca de 
dois terços de toda a educação 
básica pública do Brasil, expi-
rava, por lei, no final deste ano.

Sua ausência provocaria, se-
gundo especialistas, um caos 

no financiamento da educação, 
porque não haveria garantia de 
dinheiro para o pagamento de 
salários de educadores e de ma-
nutenção de escolas - em 2019, 
o Fundeb teve mais de R$150 
bilhões em recursos. A PEC foi 
aprovada em dois turnos, por 
499 votos a 7 na primeira vota-
ção e por 492 votos a 6 na se-
gunda. Agora segue para o Se-
nado, onde também tem de ser 
aprovada com maioria qualifi-
cada em dois turnos.

Se o texto for aprovado no 

Senado, torna o Fundeb per-
manente e promove mudanças 
importantes no financiamento e 
na distribuição de recursos para 
a educação pública básica do 
País. A mudança mais importan-
te é que a PEC aumenta o aporte 
do governo federal ao Fundeb. 
Hoje, o fundo é financiado por 
10% de recursos da União e 
90% de recursos de Estados e 
municípios - uma partilha con-
siderada injusta por estes, que 
argumentam que a União arre-
cada muito mais impostos.
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História na educação brasileira

GAZETA REGIONAL NA REDE

/gazetaregional.jaguariuna

recepcao@gazetaregional.com.br

www.gazetaregional.com.br

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

@jornalgazetaregional

Tomaz de Aquino Pires*

Seu berço é na cidade paulista de Leme, 
nasceu no dia 1º de janeiro de 1932. Filha de 
Clara Hildebrand Haiter e de Francisco Hai-
ter, ascendência germânica.  Iniciou os es-
tudos no grupo Escolar Augusto César. Em 
Leme cursou também o antigo Ginásio Es-
tadual. Em seguida buscou o Instituto Edu-
cacional de Pirassununga, dirigido por Irmãs 
Religiosas, onde completou   o Ensino Médio 
Profissionalizante,  Escola Normal, tornando-
-se professora primária ( de 1ª a 4ª série), em 
1948.  Casou-se em 19 de junho de 1954 com 
o Sr. Antônio Marques de Oliveira.  Ingres-
sou no magistério em 28/10/1955 na Escola 
da Fazenda São Rafael. Passou pela Escola 
da Usina Santa Lúcia, ambas em Leme.  Sr. 
Antônio, seu marido, comprara, em 1967, o 
Centro Telefônico de Jaguariúna. Na época 
os serviços locais de telefonia eram explo-
rados por particulares. Era raro ser instalado 
nas casas um aparelho telefônico, era um in-
vestimento caro e possuía quem tinha posses 
financeiras ou negócios que dependiam da 
referida comunicação: fazendeiros, farmácia, 

médicos, alguns comerciantes, motoristas de 
táxi. A ligação não era direta. Fazia-se por 
intermédio de telefonista que ficava a postos 
no citado centro.  As famílias em geral diri-
giam-se ao Centro Telefônico e faziam suas 
ligações, principalmente os chamados interur-
banos. Estes careciam de agendamento prévio 
e havia demora de horas para ser completada a 
ligação. E ali pagavam no ato, o serviço rece-
bido.  O Centro Telefônico nesta época ficava 
na Rua Alfredo Engler, próximo da esquina 
com a Rua José Alves Guedes. Ali instalou-se 
a família procedente de Leme. Ele ficou co-
nhecido como Toninho do Centro. Sua esposa, 
a Prof.ª Deize. As filhas, Nara, Noara, Norma 
e Nádia,  enfeitavam aquele canto de esquina, 
com  suas brincadeiras,  unindo-se às outras 
crianças  na rua calma, ainda não asfaltada. 
A professora lecionava, cuidava da casa e das 
quatro filhas que alegravam a vida do casal.  
Mais tarde nasceu a 5ª criança, o menino  Jú-
nior.  A Prof.ª  Deize conseguiu remoção para 
o  Grupo Escolar da Estação de Guedes, hoje 
Escola Prefeito Francisco Xavier Santiago em 

1968, ali permanecendo até  1977. Cuidou 
com carinho de seus alunos sentindo as suas 
mais urgentes necessidades, fazendo crescer 
o elemento humano que tinha em mãos, por-
que era comprometida com o magistério. Nos 
tempos passados o educador supria, a carência 
da criança com lanche, material escolar. Tinha 
empatia com o educando isto fazia com que 
ele se aproximasse da mestra e, com sua com-
petência, conseguia excelentes resultados. 
Corrigia até a postura dos alunos, com voz fir-
me e decidida, porém com doçura.  Ela supria 
o de que muitos pobrezinhos necessitavam. 
Segundo testemunho de colega e amiga - “o 
carinho e preocupação com os cinco filhos que 
deixava em casa para lecionar, não a impediu 
de ser “Mãe” de tantos outros na escola. No 
seu coração, cabiam todos”. Ela era respeitada 
e estimada pela direção, pelas professoras por 
sua bondade e sinceridade.  Algumas tinham 
nela sua confidente por seu dom de acolhida 
e ser elemento conciliador que levava a paz 
ao ambiente escolar. Compreensiva e conse-
lheira era um porto seguro para as colegas 

que dela necessitassem. Nas comemorações 
cívicas e nas tradicionais festas beneficentes 
da APM contribuía muito com sua criativida-
de e força de trabalho.  De 1977 a 1985 exer-
ceu seu cargo na Escola Prof. Celso H. Tozzi 
onde permaneceu até sua Aposentadoria em 
25/07/1985. A mesma descrição dos colegas é 
ratificada pelos filhos em seu Lar. Não hesita-
va em dar aula particular, em sua casa, para a 
criança carente de um reforço.  Responsável, 
transparente era sempre a conselheira amiga 
e alegre. Era uma educadora exigente e doce 
no exercício das lides familiares e profissio-
nais.  Era a eterna companheira de todos os 
momentos. Nela havia sabedoria, exigência, 
paciência e afeto para com os filhos e alunos. 
Faleceu aos 61 anos, em maio de 1993. Dei-
xou legado de amor e saudade! 
Casa da Memória Padre Gomes, Secretaria 
Municipal de Educação. 

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

Prof.ª Deize Mabel Haite de Oliveira

Sandra R. Ribeiro*

O transtorno de acumulação ocorre quan-
do a pessoa ao longo da sua vida acumula 
objetos diversos sem perceber que já não 
consegue mais um espaço para ela dentro no 
seu ambiente, mesmo olhando, não conse-
gue ter consciência do que está ocorrendo. A 
vontade exacerbada de acumular coisas foge 
do seu controle, passando à fase da compul-
são. Pode também ser desencadeada por al-
guma fuga, uma ansiedade que talvez esteja 
sentindo e num primeiro momento se sente 
aliviada ao juntar objetos.

No transtorno de acumulação compulsiva 
a pessoa tem muita dificuldade em desfazer 
ou descartar objetos. Quando se torna uma 
compulsão o ato de juntar desnecessaria-
mente os objetos, desde uma simples caixi-
nha, até qualquer objeto de valor expressivo, 
a pessoa não consegue se controlar, desor-
ganizando áreas de convívio e impossibili-
tando seu uso. Diferente de colecionadores, 
a pessoa acumula coisas de forma desorde-
nada e não consegue se desfazer daquilo que 
não tem mais serventia. Os sintomas da acu-
mulação excessiva começam durante ado-
lescência, mas pode piorar gradativamente 
conforme a pessoa envelhece, causando 
grandes problemas e sofrimento à própria 
pessoa e para as pessoas que que convive no 
mesmo ambiente. A dificuldade em se des-
fazer de objetos congestionam os espaços e 
comprometem significativamente o uso da 
moradia. Muitas vezes a gravidade da acu-
mulação compulsiva se torna tão severa que 

requer um tratamento e psicoterapia. Mesmo 
se a pessoa mudar de ambiente e não se tra-
tar continuará acumulando objetos piorando 
mais ainda a situação do ambiente. Os itens 
acumulados com mais frequência são (por 
exemplo, roupas, papeis, livros, embalagens 
de comidas vazias e animais). A dificuldade 
em organizar a casa, a vergonha que sente 
diante da desordem e as críticas de familia-
res e de outras pessoas, fazem com que essas 
pessoas comumente sejam isoladas do con-
vívio social facilitando mais ainda o aumen-
to da acumulação. O Transtorno de Acumu-
lação causa riscos à saúde e a segurança dos 
indivíduos, especialmente dos idosos, uma 
vez que leva a condições de higiene precá-
rias, infestações de animais, risco de quedas, 
risco de ferimentos graves ou mortes decor-
rente de soterramentos sob avalanches de 
objetos e incêndios. 

O comportamento de acumular deve cau-
sar sofrimento ou prejuízo funcional por 
causa do ato de acumular. O diagnóstico é 
clinico e só deve ser feito após a exclusão 
de condições médicas gerais e outros trans-
tornos mentais que podem levar ao acumulo 
de objetos. O TA indica ser um transtorno 
de curso crônico e progressivo comumen-
te associado a comorbidades psiquiátricas. 
Estudos indicam a participação de fatores 
genéticos, familiares, cognitivos e de expe-
riências traumáticas na etiologia do TA. A 
abordagem mais estudadas atualmente fo-
ram as psicoterapias, mas os resultados mos-

tram efeitos pequenos. Os estudos farmaco-
lógicos existentes são muito incipientes não 
permitindo conclusões de eficácia. 

O interesse no fenômeno da acumulação 
iniciou-se no século XX, concomitantemen-
te a expansão do movimento psicanalítico. 
Freud em 1908, detalhou o chamado “ca-
ráter anal” como uma combinação de três 
peculiaridades: ordem, obstinação e parci-
mônia (que poderia chegar ao nível da ava-
reza). Mas especificamente, a descrição de 
Freud da parcimônia provavelmente foi um 
dos primeiros esboços do que mais tarde se-
ria chamado de acumulação. O termo “acu-
mulação” foi introduzido na terminologia 
cientifica para descrever o comportamento 
de colecionar comida e animais, especifica-
mente roedores. Em humanos, o termo apa-
receu pela primeira vez em um artigo cien-
tifico de 1966, referindo-se ao extremo do 
continuo do comportamento de acumular. 
Posteriormente, a acumulação foi relatada 
em uma série de transtornos psiquiátricos, 
levantando questões sobre a melhor manei-
ra de classificar esse comportamento. No 
fim da década de 1980, Greenberg descre-
veu vários aspectos psicopatológicos vistos 
na acumulação primaria: iniciando na ter-
ceira década da vida; preocupação com a 
acumulação em detrimento do trabalho e da 
família; insight diminuído; pouco interesse 
em receber tratamento e nenhuma tentativa 
de conter a compulsão. Na década seguin-
te Frost e Hartl reconheceram a acumula-

ção como um transtorno que chamaram de 
“acumulação compulsiva”.

Os critérios de acumulação compulsiva 
eram: aquisição e dificuldade de descartar 
inúmeros itens que pareciam inúteis. Cô-
modos entulhados suficientemente para 
impedir a realização de atividades para os 
quais foram projetados. Sofrimento signi-
ficativo ou prejuízo funcional causado pela 
acumulação.

Diagnostico: até a 4ª edição revisa-
da do Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-IV-TR), a acu-
mulação era classificada como um sintoma 
do Transtorno de Personalidade Obsessivo 
Compulsivo(TPOC) e indiferentemente re-
lacionado ao Transtorno Obsessivo Compul-
sivo (TOC). O Transtorno de Acumulação 
foi classificado como um transtorno inde-
pendente no DSM-5.

O TA é extremamente prejudicial à saúde 
de quem acumula compulsivamente, poden-
do colocar em risco outras pessoas e a socie-
dade. Não se trata de um Coronavírus que 
provoca a doença COVID-19, mas indireta-
mente pode ter relação pelo fato de ambas 
doenças precisarem de muito cuidado em 
relação a higiene individual e coletiva.

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

Transtorno de acumulação
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Supervirosa do PAT Jaguariúna fala sobre 
tendências no mercado de trabalho
Muitos setores devem crescer pós-pandemia, 
dentre eles o da saúde mental e logística

Segundo o IBGE, a 
pandemia da Covid-19 
destruiu 7,8 milhões de 
postos de trabalho no 
Brasil até o mês de maio. 
Isso fez com que a po-
pulação ocupada tivesse 
caído 8,3% na compa-
ração com o trimestre 
encerrado em fevereiro, 
indo para 85,9 milhões 
de pessoas.

Muitas pessoas que 
já estavam desemprega-
das ou que perderam o 
emprego por causa da 
pandemia de coronaví-
rus precisam buscar uma 
nova oportunidade de 
trabalho em meio à qua-
rentena. A supervisora do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador, Renata Lo-
pes, dá algumas dicas das 
tendências de mercado 
neste período.

Gazeta Regional: Com 
o Covid-19, quais as ten-
dências de mercado?

Renata Lopes: Toda 
dificuldade faz pararmos 
para pensar, ter resolver 
e ter criatividades para 
mudanças. Quando per-
cebem que há diminuição 
de custos e aumento de 
resultados, muitas ações 
permanecem em todos 
os setores do mercado 
de trabalho. Tivemos 
que criar, por exemplo, 
vendas onlines, que já 
eram tendências e muitos 
protelavam. Muitos ho-
mework, reuniões online, 
são esforços minimiza-
dos que resultam em qua-
lidade e produtividade 
nas empresas. 

A tendência do merca-
do de trabalho que cres-
cerá muito são todos os 
setores de saúde, inclusi-
ve mental, pós-pandemia 
teremos muitos reflexos 
em todos os sentidos. 
Teremos um crescimento 
e, já estamos sentindo na 
parte de logística, desde 
a compra feita por site, 
profissionais de TI até a 
entrega de mercadoria. 
No Marketing Digital. 
Profissionais de ensino 
a distância, que acredito 
ter sido um dos maio-
res desafios por parte de 
professores que traba-
lhavam com giz e lousa 

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

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da sua 
Secretaria Municipal de 
Educação, disponibiliza 
desde o início da pande-
mia do novo coronavírus 
um hotsite de acervo di-
gital com atividades edu-
cacionais de apoio aos 
alunos da cidade no pe-
ríodo de recesso escolar 
em razão da suspensão 
das aulas como preven-
ção ao Covid-19.

Com isso, a Netell In-
ternet foi procurada pela 
prefeitura, especialmen-
te pelo Prefeito Gusta-
vo Reis e Secretária de 
Educação Cristina Pinto 
Catão Bonini Hosikawa, 
para disponibilizar inter-
net aos alunos que não 
tinham. “E aceitamos de 
plano, ofertando a ajuda 
necessária para a imple-
mentação e funciona-
mento do projeto que tem 
por objetivo manter as 
aulas à distância (EAD), 
pela internet e, assim, 
continuar o desenvolvi-
mento educacional dos 
alunos mesmo durante o 
recesso”, conta Diretor 
de Expansão da empresa, 
Leandro Vendrame M. 
Ferreira.

A internet foi então, 
disponibilizada, para fa-
mílias que possuem fi-
lhos ou tutelados em ida-
de escolar, mas que por 
serem carentes e de baixa 

renda não têm condições 
de custear um plano de 
internet rápida. “As famí-
lias, sob livre demanda e 
respeitando alguns requi-
sitos e critérios especi-
ficados pela Prefeitura, 
fizeram primeiramente 
um cadastro em hotsite 
da Prefeitura lá nos idos 
de março e abril. Na se-
quência, a Prefeitura fez 
um filtro na demanda re-
cebida e tentou elencar 
tão somente aqueles que 
realmente necessitavam 
dos serviços e que faziam 
jus à ele. Então, nos en-
caminhou a listagem pré-
via”, explica Leandro.

De acordo com ele, 
foi realizado em conjun-
to com a Prefeitura um 
novo filtro nesta lista 
mediante visita à todos 
as residências. Ao final, 
foram excluídos aqueles 
que já possuíam planos 
de internet com a Netell 
ou com outros provedo-
res de internet. “E, por 
fim, fizemos a instalação/
ativação de 50 pontos de 
internet banda larga rápi-
da, de maneira totalmen-
te gratuita, sem onerar os 
cofres públicos e sem co-
brança ao usuário final. 
Todos foram instalados 
até o final de maio e uti-
lizam a internet, para as 
aulas on-line, desde en-
tão. Sem interrupções”, 
afirma.

A internet gratuita fica 
disponível para os bene-
ficiários até que haja con-
dições da volta às aulas 
presenciais. “Está sen-
do uma honra participar 
de mais esta ação social 
que nos orgulha bastan-
te. Somos de Jaguariúna 
e daqui crescemos para 
outras regiões do Estado 
de São Paulo, valoriza-
mos muito o povo desta 
linda terra e ajudaremos 
sempre que possível e es-
tiver ao nosso alcance”, 
finaliza o diretor.

Sobre o hotsite
O hotsite Educa Ação 

em Casa conta com li-
vros, jogos, atividades 
lúdicas e pedagógicas 
e sugestões de outros 
conteúdos online. As ati-
vidades propostas não 
são obrigatórias para o 
desempenho escolar do 
aluno, e têm como in-
tenção criar um acervo 
educacional e fortalecer 
as relações familiares 
nesse momento em que 
a criança não pode ir à 
escola. O projeto conta 
com conteúdos diferen-
ciados, feitos pelos pró-
prios coordenadores da 
cidade de Jaguariúna, 
para vários níveis esco-
lares: Infantil, Ensino 
Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, CEJA e 
Educação Inclusiva.

Netell Internet é parceira da Prefeitura 
de Jaguariúna em disponibilizar internet 
gratuita aos alunos da rede municipal

Eu sempre digo que dá trabalho procurar trabalho!

As aulas estão suspensas nas escolas de Jaguariúna desde o dia 23 de março

DIVULGAÇÃO 

e rapidamente precisaram 
substituir por vídeos e 
computadores. 

Podemos ver que a 
pandemia adiantou a Re-
volução 4.0 em nossos 
serviços como seguro 
desemprego que antes se 
enfrentava às vezes espe-
ra no Posto de até 2 ho-
ras, pode se resolver em 
15 minutos pelo celular 
através do aplicativo da 
carteira de Trabalho Digi-
tal. Que é outra novidade 
e se destacou muito nesta 
pandemia, a Carteira de 
trabalho Digital pode ser 
baixada no celular, não 
tem mais a necessidade de 
tirar foto, ter o cuidado de 
não perder a tal foto chan-
celada pelo Ministério 
se não perdia a validade. 
Tudo acaba ficando mais 
simples e fácil.

Gazeta Regional: De 
que maneira as mudan-
ças causadas pela pande-
mia atingem os trabalha-
dores?

Renata Lopes: Vejo 
de duas formas, uma do 
trabalhador precisar se 
modificar se atualizar. 
Aceitar e perceber que é 
necessário a mudança. 

Já estamos na era digi-
tal, agora mais que nunca. 
Desde 2009 na primeira 
gestão do nosso Prefeito 
Gustavo Reis, a Secreta-
ria do Trabalho em parce-
ria com o Instituto Stefa-
nini implantou um curso 
totalmente gratuito de 
informática, na época até 
pensando nos Porteiros 
que tinham a necessidade 
de se adequar a nova fer-
ramenta, mas era aberto a 
qualquer desempregado, 
com o objetivo de quali-
ficá-los para o reempre-
go. Hoje, informática tem 
que estar incluído nos co-
nhecimentos de qualquer 
trabalhador.

Outra forma, esse tra-
balhador terá que estar 
mais atento tanto na pro-
cura do emprego quanto 
na permanência dele no 
trabalho. Já estava difícil 
concorrer a uma vaga de 
emprego antes da pande-
mia, se pensarmos que 
com toda dificuldade os 
empregadores trabalha-
ram com o quadro redu-
zido, este trabalhador 
atual, tem que se dedicar 
mais e a procura aumen-
ta. Ele tem que ser me-
lhor, ele tem que ter mais 
qualificações.

Para se candidatar a 
vagas, no momento está 
sendo 100% online, por 
meio de currículos envia-
dos por email, cadastro 
em sites de empresas e 
agências e a tendência é 
permanecer assim, o que 
muda na forma de se pre-
parar para a busca do em-
prego também.

O trabalhador tem que 
colocar no currículo as 
habilidades e competên-
cias da vaga que está se 
candidatando e convencer 
o selecionador que ele é 
o melhor candidato para 
a vaga e conseguir uma 
entrevista. Ele não pode 
mais ficar com aquele cur-
rículo pronto, que muitas 
vezes nem foi ele que fez, 
entregando para todas as 
vagas sem sentido. 

Gazeta Regional: Como 
é possível acompanhar as 
mudanças?

Renata Lopes: Tem que 
estar realmente compro-
metido em querer. O PAT 
oferece um curso prepa-
ratório para a recolocação 
no mercado de trabalho, 
com um material riquíssi-
mo. Oferece ao trabalha-
dor ferramentas que fazem 
a diferença na concorrên-
cia da conquista da vaga 
no mercado de trabalho.

Gazeta Regional: Nes-
te cenário, há quem saia 
perdendo ou ganhando?

Renata Lopes: Sai per-
dendo quem permanecer 
no lugar e ganhando quem 
se permitir a mudança, 
busca por qualificações é 
essencial. Temos muitos 
cursos oferecidos gratui-
tos online e conseguimos 
fazer até por celular.

Gazeta Regional: É 
possível dizer que os tra-
balhadores sairão mais 
preparados desta crise 
para o mercado de tra-
balho?

Renata Lopes: Acredito 
que sim, toda dificuldade 
nos faz melhores. É claro 
que toda batalha tem os 
vencedores e os vencidos e 
neste momento quem ficar 
sentado esperando aconte-
cer será vencido.
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Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna 
recebe evento artístico neste final de semana
Pintura das fachadas da Instituição pode ser acompanhada nas redes sociais

Com inauguração pre-
vista para o dia 1º de agos-
to, o Centro de Referência 
do Autismo de Jaguariúna 
(CAJ) ganha novas co-
res neste final de semana.  
Membros do Studio Ilustra 
Soul fazem uma pintura 
personalizada de dois mu-
rais da fachada do prédio, 
uma forma de humanizar 
e homenagear futuros pa-
cientes e familiares. 

O trabalho deve ser 
transmitido ao vivo a partir 
das 10h de domingo, 26, 
e pode ser acompanhado 
pelo Instagram @caj_ja-

guariuna. Além da interati-
vidade, o público também 
pode fazer doações para o 
CAJ através de link e QR 
code oferecidos pela em-
presa Smart Pass.

Além da pintura das 
fachadas, o evento #Ar-
teDeFazerOBem tam-
bém tem como objetivo 
arrecadar fundos para a 
manutenção das ativi-
dades. O CAJ nasceu da 
expertise e dos resulta-
dos do trabalho realizado 
pela equipe do Centro de 
Equoterapia de Jaguariú-
na (CEJ) no atendimen-

to de autistas. Com uma 
equipe multidisciplinar 
completa para atendi-
mento de referência, os 
centros se destacam por 
oferecer um ‘’atendimen-
to para todos’’ através do 
apoio de Empresas e Pre-
feituras. 

Segundo uma das dire-
toras dos centros, Veridia-
na Mellilo, o CAJ atende 
atualmente 114 famílias 
da cidade de Jaguariúna, 
com a previsão de expan-
são para outras cidades 
com a inauguração do 
novo prédio.

ANDRESSA CRUZ FOTOGRAFIA

A ação pode ser acompanhada pelas redes sociais do CAJ

Ações solidárias

Live da Gazeta Regional para comemorar os 15 anos do grupo 
Simples Fato e arrecadar fundos é neste sábado, 25

Live Pet arrecada mais de uma 
tonelada de ração para animais 
de Jaguariúna

Com 36 anos, a Gaze-
ta Regional está compro-
metida com a sociedade 
com informação e tradi-
ção e, neste momento de 
pandemia onde as lives 
solidárias ganham força, 
ela não poderia ficar de 
fora. Por isso, neste sá-
bado 25, a Gazeta pro-
move uma live com o 
grupo de samba  e pago-
de Simples Fato.

A ação é especial, tem 
o intuito de comemo-
rar os 15 anos do grupo 
Simples Fato e arreca-
dar fundos para o Fundo 
Social de Jaguariúna. O 
repertório da live é com-
posto por canções pró-
prias do grupo, pagodes 
da nova geração e sam-
bas de grandes nomes da 
música brasileira.

O grupo homenage-

ado surgiu em 2005 por 
meio de um reencontro 
de ex-sambistas e pago-
deiros da cidade para re-
alização da abertura do 
show do Grupo Pixote na 
Quéops. Agora, come-
mora seus 15 anos com 
um CD demo e músicas 
de trabalho: Tá de Brin-
cadeira, Cena de Novela 
e Vem Pro Papai.

O grupo Simples Fato 

tem como meta estar en-
tre os melhores do gê-
nero, sempre com muita 
dedicação, profissiona-
lismo e principalmente 
com humildade e amor 
pelo que faz.

Além de apresenta-
ções de vários eventos, 
festas comemorativas e 
particulares na região, o 
grupo Simples Fato já re-
alizou abertura de shows 

de artistas renomados 
como Jorge Ben, Exalta-
samba, Pixote, Doce En-
contro, Turma do Pagode, 
Belo, Art Popular, Arlin-
do Cruz entre outros.

A iniciativa conta 
com parceiros como a 
TV Artes que transmite a 
live ao vivo na página da 
Gazeta, no Facebook e 
no Youtube, no canal @
gruposimplesfato, bem 

como a Rádio Nova FM 
105,9. A ação é apre-
sentada por Roberto 
Torrecilhas e conta com 
colaboradores e patroci-
nadores de Jaguariúna.

O grupo é composto 
por:
Denis: Cavaco e voz 
Kiko: Rebolo e voz
Thiaguinho: Surdo e voz
Cafú: Percussão geral

ção de toda a cidade. “Foi 
um sábado muito especial. 
Conseguimos doação de 
mais de uma tonelada de 
ração. Muito obrigada a 
todos que se solidarizaram 
junto com a gente por essa 
causa.”, diz Maria das 
Graças.

Para entreter o públi-
co, a live teve participa-
ções especiais, como a 

apresentação da Banda 
Escola das Artes. Teve 
também recitação de po-
emas e uma matéria com 
a Polícia Municipal sobre 
treinamento de cães de in-
vestigação policial. A live 
contou com imagens dos 
animais dos parques da ci-
dade e dos animais de es-
timação dos moradores de 
Jaguariúna.

Live realizada no sábado, 18

No sábado, 18, a Pre-
feitura de Jaguariúna, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Turismo e Cultu-
ra (Setuc), realizou “Essa 
live é o bicho”, uma pro-
dução ao vivo com parti-
cipações especiais. A live 
teve como principal obje-
tivo arrecadar ração para 
cães e gatos e produtos de 
higiene para os animais da 
cidade.

Durante as três horas de 
duração da ação, mais de 
uma tonelada de ração foi 
arrecadada. A equipe da 
Setuc recebeu as doações 
de ração e produtos no 
Centro Cultural e no Par-
que dos Lagos. Moradores 
de Jaguariúna e de outras 
cidades da região se mobi-
lizaram com a causa e aju-
daram nas arrecadações.

A secretária de turismo 
e cultura, Maria das Gra-
ças Hansen Albaran dos 
Santos, apresentou a live e 
agradeceu pela mobiliza-

DIVULGAÇÃO
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CDHU sorteia 
moradias populares 
de Amparo

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Amparo, 
Luiz Oscar Vitale Jacob, 
acompanhou o sorteio 
de 186 unidades habi-
tacionais pela Compa-
nhia de Desenvolvimen-
to Habitacional Urbano 
(CDHU), do Governo 
do Estado de São Paulo, 
nesta semana. Na oca-
sião, o chefe do Execu-
tivo esteve acompanhado 
do secretário de Desen-
volvimento Urbano, Pau-
lo Marinho e confirmou 
que mais moradias serão 
construídas em Amparo. 
As tratativas com o Go-

verno do Estado e União 
já tiveram início, segun-
do Jacob.

“Nós temos terrenos 
para mais 900 unidades. 
Temos a construtora que 
ganhou a licitação. Esta-
mos aguardando a mu-
dança no Governo Fede-
ral do Programa Minha 
Casa, Minha Vida para 
darmos entrada. Além 
disso, estivemos na sede 
da CDHU para apresen-
tar dois novos terrenos, 
que entraram para o pa-
trimônio da Prefeitura”, 
diz o prefeito.

Prefeito Jacob confirma que novas moradias serão pleiteadas

Tem início a Campanha de  
vacinação contra o sarampo

Destaque

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por 
um vírus e que pode levar à morte

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Jaguariúna 
começou nesta segunda-
-feira, 20, a Campanha de 
vacinação contra o saram-
po. As vacinas estão dis-
poníveis em todas as Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS’s) das 8h às 12h  e 
das 13h às 15h30, exceto 
a do Guedes, Tanquinho e 
Zambom, até o dia 31 de 
agosto.

Mais uma vez, para evi-
tar a aglomeração de pes-
soas devido à pandemia 
de coronavírus, a imuni-
zação é feita no esquema 
“Drive Thru” nas seguin-
tes UBS’s: Cruzeiro, Nova 

Jaguariúna, Florianópolis 
e Roseira de Cima. Desta 
forma, as pessoas não pre-
cisam descer do carro para 
receber a dose. A equipe 
da saúde vai até o veículo 
e aplica a vacina.

Devem se vacinar quem 
tem entres 6 meses e 49 
anos. Sendo que os bebês 
com seis meses ou mais 
recebem a “dose zero”, re-
comendada devido à circu-
lação do vírus no País.

O calendário nacional 
de imunização prevê que 
todos tomem duas doses 
da vacina contra o saram-
po. A vacina tríplice viral 
(que protege contra saram-

po, rubéola e caxumba) 
aos 12 meses de idade e 
depois, aos 15 meses, deve 
haver o reforço com a te-
traviral, que protege tam-
bém contra varicela.

Quem ainda não possui 
ambas ou, não sabe se já 
tomou a vacina duas vezes, 
deve ir até uma UBS que 
os profissionais da saúde 
analisam a carteira de va-
cinação.

Em Holambra
O departamento mu-

nicipal de Saúde de Ho-
lambra dá início na se-
gunda-feira, 27 de julho, 
à Campanha Nacional de 

Aposentadoria 
por invalidez

Após a reforma pre-
videnciária originá-
ria na Emenda Cons-
titucional 103/2019, 
a aposentadoria por 
invalidez passou a se 
chamar “Aposentado-
ria por incapacidade 
permanente”. Ela é 
um benefício devido 
ao trabalhador que por 
doença ou acidente, for 
considerado pela perí-
cia médica federal ou 
do respectivo RPPS, 
incapacitado para exer-
cer sua atividade labo-
ral, ou outro tipo de 
serviço que lhe garanta 
o sustento. Se o segu-
rado ao se filiar a pre-
vidência social, já tiver 
doença ou lesão, não 
terá direito a aposenta-
doria por incapacidade 
permanente, salvo se, a 
incapacidade resultar 
no agravamento da en-
fermidade. É condição 
para ter esse benefício, 
nos casos de doença 
comum, a contribuição 
de 12 meses junto ao 
INSS, no entanto, se a 
incapacidade resultar 
de acidente ou doença 
grave prevista em lei, 
referido prazo será dis-
pensado, bastando ape-
nas ter a qualidade de 
segurado. No caso de 
segurado especial, agri-
cultor familiar, pesca-
dor artesanal ou extrati-
vista, não há presunção 

de segurado, devendo 
comprovar o exercício 
da atividade nos 12 úl-
timos meses. Deve-se 
ficar atento pois a apo-
sentadoria por incapa-
cidade permanente é 
um benefício reversí-
vel, e, a cada dois anos, 
a previdência social 
pode convocar o apo-
sentado para realizar 
exame médico pericial, 
com o objetivo de veri-
ficar se ele recuperou 
sua capacidade labora-
tiva sob pena de sus-
pensão do pagamento 
do benefício. Caso o 
segurado não compa-
reça a perícia médica, 
o benefício é suspenso. 
Caso exista a possibili-
dade de reinserção do 
aposentado no merca-
do de trabalho, o segu-
rado será encaminhado 
ao serviço de reabili-
tação profissional para 
validação da proposta. 
E qual o valor do bene-
fício? Com a publica-
ção da Emenda Cons-
titucional 103/2019, o 
valor do benefício da 
aposentadoria corres-
ponde a 60% do salá-
rio de benefício, que 
será, a média aritmética 
simples dos salários de 
contribuição, corres-
pondente a todo perío-
do contributivo contado 
desde julho de 1994 ou 
do início da contribui-

ção do segurado. Vale 
ressaltar, que serão 
acrescidos dois pontos 
percentuais para cada 
ano de contribuição 
que exceder o tempo de 
20 anos para o homem 
e 15 para a mulher. 
Quando o aposentado 
necessitar da assistên-
cia permanente de ou-
tra pessoa, terá direito 
ao acréscimo de 25% 
sobre o valor do cál-
culo, ainda que a soma 
ultrapasse o limite do 
salário de contribuição 
do INSS. No caso de 
aposentadoria por in-
capacidade permanen-
te, quando decorrer de 
acidente de trabalho, 
de doença profissional 
ou doença do trabalho, 
o valor do benefício 
corresponderá a 100% 
da média aritmética do 
período contributivo. 
Em se julgando apto a 
retornar à atividade, o 
aposentado deverá so-
licitar a realização de 
nova avaliação médico 
pericial. Concluída a 
perícia pela recupera-
ção da capacidade labo-
rativa, a aposentadoria 
será cancelada. Aquele 
que retornar voluntaria-
mente a atividade e per-
manecer trabalhando, 
terá sua aposentadoria 
cessada administrativa-
mente a partir da data 
do retorno.

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

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

NOVA PREVIDÊNCIA

Não devem ser vacinadas mulheres grávidas e pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido em 
função de algum tratamento médico

IVAIR OLIVEIRA

Vacinação contra o Saram-
po. “Todos os moradores 
desta faixa etária devem ir 
até o posto de vacinação 
com Cartão Cidadão e ca-
derneta de vacinação para 
que o profissional de saúde 
verifique a necessidade de 
aplicação da dose”, frisa o 
diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Confira dias e horários 
de vacinação:
PSF Santa Margarida
Segunda a sexta-feira: 8h 
às 11h30 e das 13h às 16h
PSF Imigrantes
Segunda a sexta-feira: 8h 
às 11h30 e das 13h às 16h
PSF Fundão
Terça-feira: 13h às 15h30

Sarampo
Neste ano o estado de 

São Paulo registrou a morte 
de uma criança por Saram-
po. Ela era moradora da 
capital paulista. Em 2019, 
foram confirmados 17 mil 
casos e 14 mortes no esta-
do de São Paulo. 

A região foi considera-
da o epicentro de um novo 
surto da doença no Brasil. 
Desde 1997 não eram re-
gistradas mortes pela doen-
ça no País.
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Prefeitura de Jaguariúna reduz despesas em mais 
de 30% com implantação do pregão eletrônico 

Economia

O balanço foi divulgado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças
IVAIR OLIVEIRAA implantação do pre-

gão eletrônico gerou uma 
economia de 31,6% para 
a Prefeitura de Jaguariú-
na em pouco mais de dois 
meses da adoção do novo 
modelo de licitações pú-
blicas. O balanço foi di-
vulgado pela Secretaria 
Municipal de Administra-
ção e Finanças e compre-
ende o período de 08 de 
maio a 17 de julho.

Um exemplo da econo-
mia gerada pela modalida-
de eletrônica é a aquisição 
de um lote de cestas bási-
cas para distribuição a fa-
mílias em vulnerabilidade 
social, em que houve uma 
redução de 29,5% na des-
pesa com a compra pela 
Prefeitura. Em outro caso, 
na contratação de servi-
ços de internet dedicada, a 
economia foi ainda maior, 
de 86%.  

“O pregão eletrônico 
aumenta a competitividade 
entre as pessoas físicas ou 
jurídicas interessadas em 
contratar com a Prefeitura, 
que podem acessar o portal 
Compras Governamentais 
(https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/) para 
participar das sessões on-
line. Todo o processo, in-
clusive os lances e envio 
de documentos, é feito via 
internet, sem a necessidade 

de deslocamentos presen-
ciais”, explica o secretário 
de Negócios Jurídicos de 
Jaguariúna, Fabiano Ur-
bano. “Com isso, aumen-
ta o quadro de pessoas e 
empresas que disputam o 
processo licitatório e, con-
sequentemente, o preço 
cai”, completa.

Via internet
O pregão eletrônico é 

uma modalidade licitatória 
utilizada pelo governo bra-
sileiro para contratar bens 
e serviços, independente-
mente do valor estimado, 
criada pela Lei Federal nº 
10.520/2002 (Lei do Pre-
gão) e regulamentada na 
forma eletrônica pelo De-
creto 5.450/2005.

Com operação 100% 
online, o pregão eletrônico 
facilita o processo de con-
tratação com o poder pú-
blico porque dá agilidade e 
permite a desburocratização 
dos procedimentos licitató-
rios, ampliando a concor-
rência entre as empresas.

As principais caracte-
rísticas desse modelo, em 
relação ao pregão presen-
cial, são a ausência física 
do pregoeiro, da comissão 
de licitação e dos partici-
pantes. Também não há 
lances verbais. Tudo é fei-
to via internet.

De volta à fase laranja
fase 2 (laranja) permi-

te a retomada, com restri-
ções, do comércio de rua, 
shoppings, escritórios, 
concessionárias e ativida-
des imobiliárias. A região 
já figurou na fase laranja, 
mas teve de regredir para 
a vermelha (mais restri-
tiva), onde permaneceu 
por três semanas. Agora a 
expectativa é de que, com 
a melhora nos números 
da Covid-19, a região de 
Campinas possa avançar 
para a fase amarela em 
agosto e outras áreas do 
comércio possam reto-
mar as atividades.  

Escola na TV 1
Depois do sucesso 

do programa “Minha 
Merenda em Casa”, a 
Prefeitura de Jaguariúna 
lançou nesta sexta-feira 
mais um projeto de des-
taque na Educação. O 
“Escola na TV” vai con-
tribuir com o processo de 
ensino e aprendizagem 
no município durante a 
suspensão de aulas devi-
do à quarentena do coro-
navírus. As aulas come-
çam a ser transmitidas 
nesta segunda-feira, por 
meio da TV Artes e Sky. 

Escola na TV 2
O projeto é uma parceria 

entre a Secretaria Municipal 
de Educação, a operadora 
Sky e a TV Artes que visa 
levar conteúdos audiovisu-
ais educativos, sob supervi-
são da pasta de Educação, 
que poderão ser acompa-
nhados pelos alunos da rede 
municipal tanto em canal 
aberto (via TV Artes, canal 

19.1) quanto pela Sky (ca-
nal fechado 675).  

Mulheres na política
Em sua próxima cam-

panha de rádio e TV, o 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) leva aos elei-
tores uma nova mensa-
gem sobre a importância 
de ampliar o espaço das 
mulheres na política. A 
voz dessa mensagem será 
da atriz Camila Pitanga, 
embaixadora da ONU 
Mulheres no Brasil e ati-
vista sobre o tema. Com 
a mensagem “Mais mu-
lheres na política: a gente 
pode, o Brasil precisa”, a 
ideia é inspirar mulheres 
a ocuparem cargos polí-
ticos e mostrar que o au-
mento de lideranças fe-
mininas é bom para toda 
a sociedade.

Eleitor on-line
O TSE também lançou 

uma nova versão do aplica-
tivo e-Título, com mais ser-

viços disponíveis ao eleitor. 
Entre as novidades que es-
tarão disponíveis já para as 
eleições deste ano, estão a 
possibilidade de realizar 
cadastro como mesário vo-
luntário, consultar débitos 
com a Justiça Eleitoral e 
emitir guias de pagamen-
tos. No futuro, também 
será possível justificar a au-
sência nas eleições. 

Bolsonaro
O presidente Jair Bol-

sonaro continua infecta-
do pelo Covid-19. Duas 
semanas após anunciar 
que estava com o novo 
coronavírus, o presiden-
te fez um terceiro teste, 
que também deu positivo 
para a doença. No início 
da pandemia, Bolsonaro 
chegou a declarar que, 
“pelo histórico de atleta” 
que tem, não precisaria se 
preocupar caso fosse con-
taminado pelo vírus, que 
já matou mais de 600 mil 
pessoas em todo o mundo.

 Bastidores do poder
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Holambra volta a realizar barreiras de 
prevenção e orientação neste fim de semana

Centro de Apoio de Triagem ao Covid-19 começa a funcionar em Artur Nogueira

As barreiras devem orientar e prevenir moradores e visitantes

Prevenção

tes da Vigilância em Saúde 
também deve percorrer 
pontos com concentrações 
de pessoas no município e 
dar orientações sobre as re-
gras vigentes.

“O número de casos na 
cidade está subindo. Preci-
samos fechar ainda mais o 

cerco contra o novo coro-
navírus”, explica o prefeito 
Fernando Fiori de Godoy. 
“A Prefeitura está atuando 
em diversas frentes, mas a 
colaboração da população e 
dos visitantes é fundamen-
tal para que possamos dei-
xar essa ameaça para trás e 

A ação é feita das 7h30 às 14h, em três diferentes pontos de acesso à cidade

A Prefeitura de Holam-
bra realiza neste sábado e no 
domingo, dias 25 e 26, bar-
reiras de prevenção e orien-
tação a moradores e visi-
tantes. O trabalho, que teve 
início em maio deste ano, 
foi retomado em função da 
reclassificação, pelo Gover-
no do Estado, dos municí-
pios que integram a regional 
de saúde de Campinas para 
a fase de alerta máximo para 
contágio do novo coronaví-
rus, a vermelha.

A ação é feita das 7h30 
às 14h, em três diferentes 
pontos de acesso à cida-
de, e tem por objetivo coi-
bir eventual desrespeito às 
regras estabelecidas para 
o período de quarentena, 
como o uso de máscaras de 
proteção facial e aglomera-

ção de pessoas. Neste perí-
odo, policiais municipais, 
bombeiros civis voluntá-
rios, enfermeiros, agentes 
de trânsito, da defesa civil 
e da vigilância em saúde 
medem a temperatura dos 
ocupantes de carros, motos, 
caminhões e bicicletas e 
compartilham informações 
sobre restrições locais, de-
terminadas por decreto es-
tadual. Visitantes recebem 
a recomendação de volta-
rem em outra oportunidade. 
No fim de semana passado, 
cerca de 2 mil pessoas fo-
ram monitoradas.

De acordo com o diretor 
municipal de Segurança e 
Trânsito, Antonio Reginal-
do de Jesus Beleza Giron, 
uma equipe formada por 
policiais municipais e agen-

coronavírus 
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avançar na escalada do Pla-
no São Paulo”.

Em Holambra, desde o 
mês de março, bares e res-
taurantes não operam com 
atendimento coletivo ao 
público. Hotéis estão impe-
didos de receber viajantes a 
passeio – somente a traba-
lho, mediante comprovação. 
Atrativos turísticos foram 
fechados e receberam faixas 
da campanha “Queremos te 
ver bem: deixe essa visita 
para depois”. A cidade con-
ta, em diversos pontos, com 
avisos da obrigatoriedade 
do uso da máscara.

Situações que desrespei-
tem as determinações para 
o período de quarentena 
podem ser denunciadas, de 
forma anônima, pelos tele-
fones 153 e 190.

Obrigatoriedade do uso 
da máscara

O item de proteção 
facial é uma das princi-
pais maneiras de evitar o 
contágio pela Covid-19 e 
seu uso em ruas, espaços 
públicos e no comércio 
é obrigatório, por deter-
minação do Governo do 
Estado de São Paulo. A 
multa pelo descumpri-
mento da regra começa 
em R$524,59 e pode ser 
superior a R$5 mil. Até 
agora três pessoas foram 
autuadas na cidade por 
não utilizarem máscara. 
Os valores são determina-
dos pelo Estado, cabendo 
à Prefeitura apenas a fis-
calização e aplicação das 
normas anunciadas pelo 
governador João Dória.

setor de compras, que não 
mediram esforços para dei-
xar esta estrutura equipada 
para receber a nossa queri-
da população”, exclama.

Como surgiu o Centro de 
Apoio?

Desde 18 de março foi 
implantado protocolo es-
pecífico de atendimento e 
triagem para os casos de 
síndromes gripais e as Uni-
dades de Saúde da Família 
tiveram adaptação para o 
isolamento e acompanha-
mento dos casos, tudo con-
forme previsto nos Planos 
de Contingência vigentes e 
protocolos e rotinas do Mi-
nistério da Saúde.

Cabe destacar que o 
Centro de Apoio e Tria-
gem – Covid-19 faz parte 
do mencionado Plano do 
Município, sendo que o lo-
cal a ser implantado, diante 
das recomendações seria 
no Centro de Especialida-

des, por conter laboratório 
e exame de imagem RX.

Sandra explica que tudo 
foi programado pela Secre-
taria de Saúde e até a me-
lhor época para que o início 
dos trabalhos do Centro de 
Apoio foi pensado. “Tendo 
em vista a evolução da pan-
demia de Covid-19 em nos-
sa região e cidades vizinhas 
e o aumento da demanda de 
atendimentos de síndromes 
gripais e levando-se ainda 
em consideração, a estação 
de inverno, onde aumenta 
os casos de sintomas gri-
pais ou problemas relacio-
nados ao sistema respira-
tório, muito comuns nesta 
época do ano, após análise 
dos profissionais técnicos, 
houve por bem implantar o 
Centro de Apoio e Triagem 
ao Covid-19, medida pre-
ventiva que se faz necessá-
ria a fim de resguardar os 
atendimentos de rotina das 
unidades de Saúde”, expli-

ca a secretaria.
O benefício para a po-

pulação é muito grande, 
afirma a secretaria de saú-
de. “O Centro de Apoio 
e Triagem Covid-19, em 
muito beneficiará nossa po-
pulação, que contará com 
equipe de profissionais da 
saúde voltados exclusiva-
mente a esse atendimen-
to em local com estrutura 
preparada para triagem e 
atendimento de síndromes 
gripais e outros casos res-
piratórios vulneráveis e de 
maior gravidade, conforme 
as normas técnicas e ado-
ção de medidas, a fim de se 
reduzir riscos à população e 
exposição dos profissionais 
de saúde”, completa.

O Centro de Apoio 
e Triagem ao Covid-19 
fica na Rua Dr. Fernando 
Arens, 939, esquina com 
a Rua Francisco Cabrino, 
dando início nas atividades 
do antigo Pronto Socorro.

Há uma semana está em 
funcionamento o Centro de 
Apoio e Triagem ao Co-
vid-19 em Artur Nogueira. 
Desenvolvido pela Prefei-
tura, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 

o setor tem como objetivo 
dar mais celeridade e segu-
rança aos pacientes, além 
de desafogar o atendimento 
nos PSFs. 

A secretaria de Saúde, 
Sandra Banin Gaido, afir-

ma que o centro está fun-
cionando de maneira muito 
fluida e que isso é resultado 
de muita dedicação. “Que-
ro agradecer aos profissio-
nais das secretarias de saú-
de, obras e administração, 

Vinicola terrassos
em Amparo - SP 

A Vinícola Terrassos surgiu do sonho de produzir vinhos finos em terras paulista.

Após muitos anos de aprendizado, testes com cerca de 20 variedade de uvas 
viníferas e muita dedicação, a Vinícola Terrassos concluiu em 2010 sua nova 
cantina e iniciou a elaboração de vinhos únicos, que apaixonam e encantam .

Venha nos fazer uma visita guiada e degustar nossos vinhos em meio à 
natureza, estamos localizados na Serra da Mantiqueira á 870 metros de altitude, 
proporcionando uma vista exuberante para todos que visitam o local. 

Para os amantes da culinária italiana contamos com um festival de massas que 
agrada os mais diversos paladares. 

Para mais informações acesse nosso site www.terrassos.com.br ou 
através de nosso telefone (19)99744-4094.
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DAEE inicia elaboração de projeto 
de reflorestamento em Campinas

Após TAC, tem início as obras no 
bairro Chácaras Santo Antônio

Região

A ação faz parte da compensação ambiental pelas 
obras da Barragem de Pedreira 

Cap. Aramil - Navio Fantasma

A Plague Tail: Innocen-
ce é um jogo em forma-
to histórico, no gênero 
Stealth (ou seja, tem 
como objetivo prin-
cipal o personagem 
passar sem ser nota-
do, usando mecanismos 
como disfarces, esconde-
rijos ou barulhos. Alguns games 
permitem ao jogador atacar direta-
mente seu inimigo para nocautear/ma-
tar, mas não é a forma mais comum) 
e recheado de puzzles com inspiração 
em Brothers: A Tale of Two Sons. A 
história gira em torno da Santa Inqui-
sição caçando dois irmãos e da Peste 
Negra que assola as cidades, além de 
vários ter colecionáveis, que trazem 
curiosidades da época. Quanto mais o 
tempo passa pior fica. O jogo é envol-
vente e tem uma carga de informação 
histórica relevante. É possível encon-
trá-lo nas versões PS4, XOne e PC. 
Quem tiver curiosidade, pode conferir 
o game completo no meu canal.

Ori and the 
Blind Forest, 
tem o formato 
Metroidvania 
(termo origi-
nado da junção 
dos nomes Me-
troid e Castleva-
nia, fazendo o jogador pegar e levar 
itens de um ponto a outro para poder 
prosseguir na história), é em perspec-
tiva 2D e de uma trilha sonora fantás-
tica. O jogador controla Ori que jun-
to de seus irmãos e irmãs protegem a 
floresta Nibel. Até que um dia Ori se 
perde deles e acaba sendo adotado por 
Naru, em um local muito distante 
dali. Tempos depois, Ori conse-

gue voltar à floresta e descobre que a 
luz da árvore Espiritual foi roubada 

por Kuro (a antagonista do jogo). 
Ori, então, parte em busca de res-
taurar a luz. O jogo mostra que 
família não é só a de sangue, mas, 
sim, aquela que a gente escolhe. 

Disponível em Xbox e PC. Vale a 
pena conferir!

A chegada do Warframe Inaros 
Prime (disponível desde o dia último 
14) trouxe uma jornada secreta. Para 
acessá-la é preciso encontrar e falar 
com o Baro Ki’Teer quando ele estiver 
disponível.  

Devido ao 
C-Vírus o even-
to da Tenno-
Con 2020 foi 
adiado para o 
dia 01 de agosto, 
mas promete trazer 
mais novidades sobre o Warfra-
me, com uma possível jornada chama-
da “Coração de Deimos”. (Dica: quem 
assistir ao evento pela Twitch poderá 
receber recompensas no jogo.) Até en-
tão os jogadores vêm sendo prepara-
dos para a grande jornada “New War”. 
Ao jogador será colocada a escolha 
sobre se deve perdoar ou não a traido-
ra do jogo. No Codex é mostrado que 
essa jornada possui 3 capítulos sendo, 
respectivamente, Prólogo da Quimera; 
Erra e a última que deve ser “Coração 
de Deimos”. Provavelmente irá adicio-
nar um novo mapa no formato de mun-
do aberto e muito mais.

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

Técnicos do Departa-
mento de Águas Energia 
Elétrica (DAEE) inicia-
ram no final de junho um 
estudo e diagnóstico para 
desenvolver o plantio de 
árvores nativas na região 
de Campinas. A ação in-
tegra o Projeto de Restau-
ração Florestal em áreas 
designadas para compen-
sação ambiental em razão 
das intervenções necessá-
rias para a construção da 
Barragem no município 
de Pedreira.  O plantio 
compensatório já é reali-
zado nas Áreas de Prote-
ção Permanentes (APPs) 
da futura barragem. 

Nos últimos 20 meses, 
foram plantadas 97.000 
mudas de espécies nati-
vas como ingá, aroeira, 
pimenteira, babosa bran-
ca e maricá, num raio de 
100 metros ao redor do 
futuro reservatório de Pe-
dreira.  No entanto, para 
atender todas as exigên-
cias e abranger outras 
localidades, a Prefeitura 

Municipal de Campinas 
emitiu um Parecer Técni-
co elaborado pelas equi-
pes técnicas da Secretaria 
do Verde, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável, do Conselho 
Gestor da APA de Cam-
pinas e do Gaema - Gru-
po de Atuação Especial 
do Meio Ambiente com 
o apontamento das áreas 
prioritárias para plantio 
compensatório dentro dos 
limites da Área de Prote-
ção Ambiental de Cam-
pinas (instituída pela Lei 
municipal nº 10.850/01). 

Um estudo detalhado 
dessas áreas foi elaborado 
pelo DAEE privilegian-
do sempre a conectivida-
de da vegetação existente, 
contribuindo assim para a 
preservação dos processos 
biológicos, manutenção da 
biodiversidade, e conserva-
ção dos recursos hídricos 
das bacias que drenam para 
a área do futuro reservató-
rio da Barragem Pedreira. 

Os proprietários das 

áreas caracterizadas 
como prioritárias foram 
consultados e, após o 
aceite, os engenheiros flo-
restais Fernando d’Horta 
e Eduardo Quartim Bar-
bosa, responsáveis pelos 
estudos, iniciaram os tra-
balhos de campo. 

O Projeto de Restaura-
ção Florestal é elaborado 
considerando as particula-
ridades de cada área, em 
função da cobertura ve-
getal, das características 
da vizinhança, das condi-
ções de solo, topografia e 
outros parâmetros, assim 
será detalhado o tipo de 
manejo a ser adotado.

Após a finalização dos 
estudos, prevista para se-
tembro de 2020, o Pro-
jeto seguirá para aprova-
ção do órgão ambiental 
competente (CETESB) 
e contratação por licita-
ção de empresa de plan-
tio. Estima-se que mais 
de 300.000 mudas sejam 
plantadas para atender as 
áreas apontadas. 

Foram iniciadas, neste 
mês de julho, as obras de 
implantação do sistema 
de drenagem das águas de 
chuva e execução de guias 
e pavimentação asfáltica 
em três ruas do loteamen-
to Chácaras Santo Antô-
nio, em Santo Antônio de 
Posse. São elas: R. Lu-
cio Lolli, R. Anna Porto 
Oriente e R. Marcelo Dal-
bes da Silveira.

A realização das obras 
serve como medida com-
pensatória por pendências 
apuradas na aprovação 

do Loteamento Industrial 
Fausto Benedicto Gri-
maldi, realizada no ano 
de 2016. Para que a re-
gularização acontecesse, 
foi firmado um Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC), 
no qual o loteador se res-
ponsabiliza pelo cum-
primento das exigências 
impostas pela Prefeitura 
Municipal.

Embora o TAC tenha 
sido celebrado em maior 
de 2019, o trabalho foi 
iniciado neste momento 
conforme cronograma e 

disponibilidade do lotea-
dor. As obras são execu-
tadas totalmente com re-
cursos do empreendedor, 
portanto, não será empre-
gado dinheiro público.

Conquista
A realização destas 

obras é uma conquista 
desta administração e con-
templa uma solicitação da 
população do bairro que 
há muitos anos sofre com 
a falta de infraestrutura na 
implantação de loteamen-
tos mal planejados.

A Prefeitura de Pedrei-
ra, representada pela Se-
cretaria Municipal de Tu-
rismo em parceria com a 
iniciativa privada, concluiu 
a implantação de um novo 
“Espaço de Lazer e Des-
canso”, localizado na Pra-
ça Coronel João Pedro. O 
novo espaço recebeu piso 
intertravado, pergolados e 
bancos de madeira, além 
de um projeto paisagístico. 

O local conta ainda 
com um busto do Coronel 
João Pedro, fundador de 

Pedreira, e uma placa com 
os seguintes dizeres: “Ao 
benemérito cidadão Coro-
nel João Pedro de Godoy 
Moreira, fundador desta 
“Villa*” e o mais esforça-
do batalhador pelo seu pro-
gresso. O povo agradecido 
– 1896”. (*grafia original).

Segundo o prefeito Ha-
milton Bernardes Junior, 
a administração munici-
pal desenvolveu por meio 
da Secretaria de Obras e 
Vias Públicas o projeto, 
realizou a limpeza do lo-

cal e forneceu o material. 
“Nosso amigos da inicia-
tiva privada arcaram com 
os custos da mão de obra, 
bancos e projeto de ilumi-
nação”, ressalta Hamilton 
agradecendo aos parti-
cipantes pela belíssima 
iniciativa.  “Meu muito 
obrigado a todos os en-
volvidos pelo exemplo e 
parabéns pelo projeto que 
ficou ótimo. Ganhou a Ci-
dade e os visitantes que 
passam a contar com um 
espaço para descanso”.

“Área de Lazer e Descanso”, na Praça 
Coronel João Pedro é construída

Obra da prefeitura em parceria com a iniciativa privada

DIVULGAÇÃO 

Hoje resolvi trazer algumas indicações de jogos que gosto 
muito e falar um pouco sobre a TennoCon 2020.
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Jaguariúna anuncia retomada  
de consultas e exames na Saúde 

Em ação

A partir de segunda-feira, 27, retorna-se a rotina da rede pública de saúde 

Jaguariúna está na fase laranja do Plano SP

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
retoma a partir de segunda-
-feira, 27, a realização de 
consultas, exames e outros 
serviços de saúde na rede 
pública. O plano de reto-
mada das atividades nas 
unidades básicas de saúde 
segue a definição do Pla-
no São Paulo, que prevê a 
classificação por fases.

Na fase 2 (laranja) – à 
qual Jaguariúna está inse-
rida, após reclassificação 
anunciada nesta sexta-

-feira, 24, pelo governo 
paulista -, o plano da ci-
dade prevê a retomada de 
33% da rotina na Saúde, 
com agendamento de 
consultas das especiali-
dades médicas.

A partir de segunda-fei-
ra, devem ser retomados 
os seguintes serviços: con-
sultas das especialidades 
médicas, consultas de pe-
diatria, exames laborato-
riais, exames de imagem, 
endoscopia, agendamentos 
da Central de Regulação 
de Vagas, atendimentos 

do Programa Melhor em 
Casa, transporte sanitário 
de pacientes, atendimento 
do Caps e fisioterapia.

Na fase 3 (amarela), a 
rotina de serviços na Saú-
de sobe para 66% das ati-
vidades previstas. Na fase 
4 (verde), está prevista 
a retomada de 100% da 
rotina. Na fase 5 (azul), 
o plano prevê a retoma-
da plena das atividades 
na Saúde de Jaguariúna, 
inclusive visitas domici-
liares a pacientes e aten-
dimentos em grupos.

“Esse plano de reto-
mada da Saúde é inédito. 
Usamos os mesmos indi-
cadores e monitoramento 
do Plano São Paulo, que 
visa a retomada gradual e 
segura das atividades em-
presariais. Desta forma, 
os serviços de saúde serão 
retomados com segurança 
para os moradores e profis-
sionais da Saúde, confor-
me as condições sanitárias 
e epidemiológicas”, expli-
ca a secretária de Saúde de 
Jaguariúna, Maria do Car-
mo de Oliveira Pelisão.

Maratona da 
retomada do Circuito 
das Águas Paulista

O Grupo de Líderes 
do Circuito das Águas 
realizou de 13 à 16 deste 
mês o 1º Fórum Online 
Liderança e Integração 
para o Desenvolvimento 
Econômico do Circuito 
das Águas Paulista com 
audiência significativa 
de todas as nove cidades 
que compõe o Circuito. 
Participaram do Fórum 
convidados do SEBRAE 
Nacional, São Paulo e 
Campinas, palestrantes 
de outras regiões, pales-
trantes internacionais, 
além dos CASES locais, 
promovendo conheci-
mento para os especta-
dores.

Por meio do Grupo, 
surgiu a ideia que se con-
cretizou em um curso 
para quatro segmentos, 
sendo eles, comércio 
em geral, alimentação, 
meios de hospedagem e 
atrativos turísticos, que 
foram as demandas do 
Circuito. A então cha-
mada ‘Maratona da re-
tomada do Circuito das 
Águas’ ocorre de 27 à 30 

de julho, sempre das 14h 
às 18h.

Os encontros são gra-
tuitos para o pequeno 
negócio e deve auxiliar 
na retomada consciente 
de suas atividades nesse 
novo normal. 

No curso devem ser 
abordados os seguintes 
temas a cada tarde:

• Como se reinven-
tar para o novo que está 
chegando

• Como fortalecer 
o caixa e acessar o crédi-
to 

• Conhecer melhor 
os seus direitos e estraté-
gias de negociação

• Conhecer os Pro-
tocolos de Segurança e 
boas práticas na preven-
ção da Covid 19

O certificado do cur-
so diário é válido como 
pré-requisito para soli-
citar a linha de crédito 
do  juro zero no Banco 
do Povo Paulista. As ins-
crições podem ser feitas 
pelo link https://bit.ly/
INSCRICAO-PROTO-
COLOS.

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura de Jaguariúna transmite programas 
educativos da rede de ensino pela TV Artes e SKY

Estado firma acordo de US$250 mil para apoiar a retomada do turismo

Prefeitura abre no dia 03 de 
agosto inscrições para solicitação 
de vagas em creches

As aulas começam a ser transmitidas na segunda-feira, 27

A Prefeitura de Ja-
guariúna lançou nesta 
sexta-feira, 24, o projeto 
“Escola na TV”, uma par-
ceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação, a 
operadora Sky e a TV Ar-
tes para ajudar as escolas 
municipais no processo 
de ensino e aprendizagem 
durante a suspensão de 
aulas devido à quarentena 
do coronavírus. As aulas 
começam a ser transmiti-
das na segunda-feira, 27.

O “Escola na TV” 
visa levar conteúdos au-
diovisuais educativos, 
sob supervisão da pasta 
de Educação, que po-
deM ser acompanhados 
pelos alunos da rede mu-
nicipal tanto em canal 
aberto (via TV Artes, 
canal 19.1) quanto pela 
Sky (canal fechado 675), 
maior operadora de TV 

por assinatura via saté-
lite do País – que possui 
um centro de transmis-
sões em Jaguariúna. 

O projeto também 
integra o programa Ja-
guariúna Solidária, uma 
vez que tanto a TV Artes 
quanto a SKY estão do-
ando o espaço nas trans-
missões para as ativida-
des educativas, sem custo 
para a Prefeitura.

As equipes gestoras da 
Educação fizeram a sele-
ção dos professores que 
fazem parte do projeto. 
Os primeiros programas 
já estão sendo elabora-
dos. As aulas devem ser 
veiculadas de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h, 
com reprises aos sábados, 
no mesmo horário, e con-
tam com intérprete de li-
bras, a Língua Brasileira 
de Sinais, para as séries 

que têm alunos surdos.
“Cada dia haverá um 

programa específico, de 
acordo com cada área do 
ensino, desde a educação 
infantil, passando pelo 
ensino fundamental I e II, 
CEJA e educação espe-
cial”, explica a secretária 
municipal de Educação, 
Cristina Catão.

O projeto “Escola na 
TV” complementa o en-
sino a distância adotado 
pela Prefeitura em de-
corrência da pandemia 
do Covid-19, que utiliza 
ferramentas como as pla-
taformas digitais, aposti-
las e atividades impres-
sas. “Esse novo recurso 
da TV dá a oportunidade 
de acesso aos conteúdos 
aos alunos que têm mais 
dificuldade de acessar a 
internet”, complementa a 
secretária. 

A Prefeitura de Jagua-
riúna abre, no dia 03 de 
agosto, as inscrições de 
solicitação de vagas em 
creches do município. A 
atividade ocorre em todas 
as unidades dos Centros de 
Educação Infantil na cida-
de até o dia 31 de agosto.

Segundo a Secretaria 

Municipal de Educação, 
seguindo as normas sani-
tárias estabelecidas no de-
creto da quarentena do co-
ronavírus, os atendimentos 
serão feitos mediante 
agendamento prévio rea-
lizado pelos telefones das 
unidades, das 8h às 11h e 
das 13h às 15h.

As vagas são divididas em:
Berçário I: Crianças nas-
cidas de 01/10/2018 a 
31/12/2018 – 2019 e 2020
Berçário II: Crianças 
nascidas de 01/04/2017 a 
30/09/2018
Maternal: Crianças nas-
cidas de 01/04/2016 a 
31/03/2017

A retomada econômi-
ca do turismo no Estado 
de São Paulo deve ocorrer 
por meio de um acordo de 
cooperação entre o Poder 
Executivo e o Banco In-
teramericano de Desen-
volvimento (BID). Pela 
iniciativa firmada nesta 

quinta-feira, 23, cabe à 
instituição financeira o 
repasse de US$250 mil 
por meio de doação ao 
governo estadual, explica 
o deputado Edmir Chedid 
(DEM).

Representante das es-
tâncias e dos Municípios 

de Interesse Turístico 
(MITs), o parlamentar 
conta que o investimen-
to permite a ampliação e 
manutenção de programas 
e projetos criados com o 
intuito de recuperar o setor 
em nível estadual. “Tam-
bém será possível realizar 

DIVULGAÇÃO

O projeto também integra o programa Jaguariúna Solidária

Educação e cultura

Programação

Segunda-feira – Educação Infantil
Terça-feira – Fundamental I (do 1º ao 5º ano)
Quarta e quinta-feira – Fundamental II (do 6º ao 9º ano)
Sexta-feira – Educação de Jovens e Adultos e CRASI 
(Educação Inclusiva)

Serviço

TV Artes (canal 19.1)
SKY (canal 675)
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: das 8h às 12h
Reprises: aos sábados, das 8h às 12h

estudos complementares 
que apoiem outros reque-
rimentos de financiamento 
internacional, fato que é 
fundamental para um setor 
tão importante quanto o do 
turismo”, complementa.

Edmir Chedid garantiu 
que o investimento, sob a 
responsabilidade da Se-
cretaria de Estado de Tu-
rismo, será destinado para 
três frentes específicas de 
atuação: elaboração de 

um plano com estratégias 
e ações de médio e lon-
go prazos; realização de 
estudos complementares 
para apoiar a implantação 
desse plano; e um estudo 
de apoio à melhoria da di-
nâmica de concessão de 
crédito. “Este foi um dos 
setores mais afetados pela 
pandemia do coronaví-
rus”, afirmou.

O recurso financeiro 
está relacionado ao Pro-

grama Estratégico para o 
Desenvolvimento de Sus-
tentabilidade do BID e a 
cooperação técnica terá 
a duração de 18 meses. 
Os termos de referência 
para a contratação dos 
estudos serão elaborados 
pelas equipes do banco e 
da Secretaria de Estado 
do Turismo. A previsão 
é de que os processos de 
contratação tenham iní-
cio em agosto.

Deputado Edmir Chedid discursa em defesa do setor do turismo durante evento em Bragança Paulista
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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:

DOUGLAS LUIZ DE CAMPOS e CA-
ROLINE VERGILIO. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, auxiliar de marceneiro, 
solteiro, nascido em MAUÁ, SP, no dia 
28 de julho de 1990, residente e domi-
ciliado na Rua José Andrietti, Nº 28, 
Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de NELSON DE CAMPOS e de 
VALDIRENE DENARDI DE CAM-
POS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, solteira, nascida em MAUÁ, SP, 
no dia 19 de setembro de 1996, residen-
te e domiciliada na Rua José Andrietti, 
Nº 28, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de ADILSON VERGILIO e de 
ANDREA REGINA DA SILVA. 

WELTER DIHONE VOLTATONI e 
BRUNA CAROLINE VITTA. Ele, de 
nacionalidade Brasileiro, operador de 
máquinas, solteiro, nascido em SAN-
TA ISABEL DO IVAÍ, PR, no dia 01 
de novembro de 1990, residente e do-
miciliado na Avenida Pacífico Moneda, 
Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de MIGUEL VOLTATONI e de 
RAQUEL CANDIDO DE OLIVEIRA 
VOLTATONI. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, Fisioterapeuta, solteira, nas-
cida em CUIABÁ, MT, no dia 27 de 
abril de 1996, residente e domiciliada 
na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto 
Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de EBER RONEY VITTA e de ERIS-
LÉIA MACÊDO DO NASCIMENTO 
VITTA. 

ANDRÉ NEVES MAYER e EVELINE 
BERWANGER. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, zootecnista, solteiro, nasci-
do em SÃO PAULO, SP, no dia 19 de 
agosto de 1984, residente e domiciliado 
na Rua Fiorentini, Nº 91, Jardim Alice, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de WERNER 
ALBERTO MAYER e de MARLENE 
DE FÁTIMA NEVES. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, zootecnista, solteira, 
nascida em DIAMANTINO, MT, no dia 
27 de janeiro de 1989, residente e do-
miciliada na Rua Fiorentini, Nº 91, Jar-
dim Alice, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
EDEMAR AFONSO BERWANGER e 
de ELIZETE SCHORR BERWANGER. 

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

JAGUARIÚNA, 23 de julho de 2020.

EDITAIS


