
Prefeitura de Jaguariúna antecipa pagamento dos servidores
A Prefeitura de Jaguariúna antecipou na quarta-feira, 29, o pagamento dos salários aos cerca de 2,2 mil 

servidores públicos municipais, além do pagamento de férias aos funcionários públicos com direito nesse 
período. O vale-refeição foi pago na quinta-feira, 30.

Segundo o Estatuto dos Servidores (lei complementar 209/2012), o pagamento do funcionalismo municipal 
deve ser realizado até o quinto dia útil do mês subsequente à atividade laboral – ou seja, a Prefeitura poderia 
efetuar os depósitos referentes à folha de pagamento dos servidores no próximo dia 7 de agosto.
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Amparo fecha o semestre com saldo 
positivo de empregos em carteira

Com a melhora do ser-
viço de Internet móvel e 
fixa as pessoas estão co-
nectadas o tempo todo. 
Utilizam seus smartpho-
nes para trabalho e lazer e 
uma boa internet nos dias 
de hoje é essencial para os 
negócios.
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Gestão de Jaguariúna é nota A

Posto Veterinário da Prefeitura 
de Jaguariúna retoma atendimento

Campanha de vacinação 
contra a gripe é prorrogada 
até 31 de agosto

Telefonia fixa ganha força 
com o isolamento social

A gestão financeira de Ja-
guariúna é uma das melhores do 
País. De acordo com o Tesouro 
Nacional, a prefeitura desponta 
com uma nota A no índice de 
Capacidade de Pagamento (Ca-
pag). A avaliação leva em consi-
deração três variáveis: o endivi-
damento, a poupança corrente e 
a liquidez. A partir deles é pos-
sível ter um diagnóstico do grau 
de solvência, saber se o municí-
pio gasta mais ou menos do que 
arrecada e qual é a situação do 
caixa. Jaguariúna vai bem em 
todos os quesitos. 

             Página 5

Prefeitura de 
Jaguariúna obtém 
nota máxima no 
índice de capacidade 
de pagamento do 
Tesouro Nacional

A Campanha de vacinação 
contra a gripe, vírus Influen-
za H1N1, foi prorrogada até o 
próximo dia 31 de agosto pelo 
Ministério da Saúde. As doses 
nesta etapa são disponibilizadas 

a todos públicos nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS’s) da 
cidade, seguindo as medidas de 
distanciamento necessárias ao 
combate ao Covid-19.

Página 8

Amparo continua com saldo 
positivo no ano com relação ao 
número de empregos, em 2020. 
Nesta semana o Ministério da 

Economia divulgou os números 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) 
aponta que em no mês junho 

425 admissões aconteceram no 
município.
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Os tutores de animais de esti-
mação que não tenham renda su-
ficiente para pagar uma consulta 
com médico veterinário podem 

buscar pelos serviços do Posto de 
Atendimento Médico Veterinário 
(PAMV) da Prefeitura de Jagua-
riúna que retomou as atividades. 

O atendimento foi interrompido 
em março devido às restrições 
impostas pela quarentena do 
novo coronavírus.           Página X

Apenas outras três cidades da RMC obtiveram nota A

IVAIR OLIVEIRA

Vacinação em todas as UBS’s da cidade

O Posto Veterinário de Jaguariúna está localizado na rua Maurício Silva, s/ número, no bairro Roseira de Baixo

IVAIR OLIVEIRA

IVAIR OLIVEIRA

Prefeito de Holambra autoriza início das obras 
de pavimentação no bairro Camanducaia

Página 7
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Nestes últimos meses, presen-
ciamos não somente um levante de 
lives nas redes sociais como também 
a queda de alguns influenciadores 
digitais. Os influenciadores são os 
novos hollywoodianos da Cultura 
de Massa, cujo mercado movimen-
ta milhões por ano. Eles são ama-
dos, odiados, tornam-se heróis bem 
como inimigos de seus seguidores.

A verdade é que este fenômeno 
não é novo e ninguém deveria se es-
pantar tanto com os “escândalos” dos 
influenciadores. Isso já acontecia com 
as celebridades de Hollywood an-
tes mesmo da internet existir. Todos 
se esquecem, tanto seus seguidores 
quanto o próprio influencer, que por 

detrás dos perfis de facebook, youtu-
be e instagram do influenciador, re-
side um mortal, imperfeito, cheio de 
questões, assim como qualquer um.

Os perfis das redes sociais não 
representam inteiramente a com-
plexidade do ser humano (pelo me-
nos, por enquanto), e quanto mais se 
acreditar e criar a expectativa de que 
se é tal perfil, mais frustrações são 
criadas também.

Isso se dá pois há uma confusão 
de identidades: muitos influencia-
dores abrem suas casas, suas inti-
midades e acabam acreditando que 
são unicamente esta figura pública, 
ao seu ver, quase-perfeita, mesmo 
que inconscientemente. Por outro 

lado, seus seguidores se identificam 
com essa figura e projetam nela a 
perfeição que lhes falta, criando 
expectativas. Daí, quando os in-
fluenciadores “pisam fora” dessa 
expectativa, a luz criada por ambos 
transforma-se em sombra coletiva.

Quanto maior a luz, maior a som-
bra. Quanto mais o influenciador e 
seus seguidores acreditarem que ele 
é o que ele demonstra ser em suas 
redes digitais, unicamente, mais sua 
sombra irá crescer e um dia escapar. 
A queda, neste caso, é inevitável, pe-
dagógica e natural, afinal, crises as-
sim são fundadoras e ampliadoras de 
consciência. Será possível um meio 
termo? Somente o tempo dirá.

EDITORIAL
Influencers e Psicologia
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Tomaz de Aquino Pires*

O conselho do Patrimônio Histórico 
pesquisou a origem da cidade para mapear 
um híper centro histórico que resgatasse e 
preservasse as raízes da Estação de Jaguary 
e da Vila Bueno para reivindicar proteção 
urgente na  elaboração do próximo Plano 
Diretor de Jaguariúna junto à Câmara Muni-
cipal.  Segundo os conselheiros, há necessi-
dade de legislar mais amiúde a preservação 
do patrimônio cultural do município, isto é 
zelar pela identidade de Jaguariúna e de seu 
povo. Neste Centro Histórico o ideal seria 
resgatar o primitivo calçamento original de 
paralelepípedos. A Igreja e vários casarões 
históricos foram preservados e desfrutarão 
dos primeiros  de incentivos fiscais.  Em 
breve, se iniciarão.   Estes imóveis tornar-
-se-ão propícios aos seus proprietários para 
locação como ambientes comerciais, pois 
os mesmos tornar-se-ão financeiramente 
atraentes Bancos, Restaurantes, Pizzarias e 
Cafés, Lojas com Artesanato, Produtos Or-
gânicos, “Souvenirs”, FEART, Originais da 
Terra...  O CONPHAAJ apela aos morado-
res as providências de nivelamento de suas  
calçadas. Há trechos perigosos aos idosos, 
adultos e crianças. Nos anos 1970, na hou-
ve padronização do assentamento de pe-
dras portuguesas nas calçadas pelo Prefeito 
Francisco Santiago,  com desenho símbolo 

do cognome da cidade “Estrela da Mogia-
na”. Há necessidade de se resgatar tal mé-
rito. O CONPHAAJ obteve os primeiros  
incentivos fiscais aos proprietários dos pri-
meiros imóveis que já foram inventariados 
com isenção do IPTU. Já está lavrada a Lei 
pela Câmara Municipal. São aqueles casa-
rões do final do século XIX até meados do 
século XX. Patrimônios inventariados que 
serão tombados. Assim os  proprietários 
que restaurarem tais fachadas assim que 
ocorrer o processo desfrutarão dos citados 
primeiros benefícios .   A arquitetura é o 
retrato de uma época, é um monumento 
histórico a ser preservado. “A arquitetura 
é sempre a vontade de uma época traduzi-
da em espaço” (Mees Van Der Roche). A 
arquitetura histórica carece de preservação 
isentando-a de toda poluição visual como 
outdoors, luminosos comerciais, postes 
de fiação, placas de trânsito que a escon-
dem.   Faixas e cartazes não devem poluir 
este espaço. É necessário que os Poderes 
Públicos, Grandes Indústrias e a Igreja 
cheguem a um consenso restaurando DE 
PRONTO a Matriz Centenária.   Urge res-
gatar a Travessa original diante dela que 
separava o jardim público do pátio da 
Igreja, para desenterrar  a sua escadaria de 
1894. Reconstrua-se o chafariz de 1902. 

Reconstitua-se uma releitura do Obelisco 
de 1894 em sua forma original. Reponha-
-se, apenas a memória das fachadas da 
Casa Paroquial (1945) nas duas muralhas 
da Casa da Memória Padre Gomes. Res-
taure-se a fachada da arquitetura Art Decô  
na  parede frontal do Teatro Municipal 
Dona Zenaide. Com estas observações o 
CONPHAAJ  definiu em sua reunião  de 
10/12/2019 o Híper Centro Histórico de 
Jaguariúna que merecerá a citada atenção 
em seus respectivos Patrimônios Históri-
cos. É este quadrilátero que vai da Alfredo 
Engler até a Alfredo Bueno, da Sílvia Bue-
no até a José Alves Guedes.  Inclui-se nele 
a quadra ocupada por todo o atual comple-
xo arquitetônico do Paço Municipal: Pre-
feitura /1960, Câmara Municipal, Escola 
Amâncio Bueno/1946. Inclui-se também a 
extensão da Rua Cel Amâncio Bueno que 
desce além da Rua Alfredo Engler para o 
final de rua, conhecido como Escadão na 
Avenida Marginal. Está aí a delimitação 
do Híper Centro Histórico.  “Preservar é 
um ato de amor!” (Dr. Massarani) É ato de 
respeito para com nossas memórias, nossa 
História, nossa identidade. 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Delimitação de um híper centro 
histórico do velho Jaguary

João Rodrigues*

Mês de agosto é especial, pois é de-
dicado a esta figura querida o PAI, um 
grande líder, querendo ou não, tendo 
consciência disso ou não. É só observar os 
olhinhos dos filhos ao se levantarem para 
o Pai, como O Grande Homem, O Super 
Homem, o Herói de todas as horas.

E na empresa como é ser líder paizão? 
Este líder é aquele que acolhe a todos, tra-
ta com carinho, da proteção e da suporte. 
Ele tem como traço característico funda-
mental o relacionamento com o time além 
da empresa, convida os membros para par-
ticiparem de churrascos, festas ou qual-
quer outro evento que seja familiar e não 
só profissional.

No entanto, toda essa intimidade por 
ele sustentada pode vir a comprometer o 
tratamento racional e profissional que é 
necessário no ambiente corporativo por 
ter desenvolvido uma proximidade mais 
forte com os liderados, seus julgamen-
tos podem ser influenciados também por 
questões pessoais.

Muito forte neste líder também é sua 
postura de conselheiro, apagador de incên-
dio e agrega este quesito pessoal em todos 
os setores que lidera. Porém muito embora 

o ambiente de trabalho seja o melhor possí-
vel com esse tipo de perfil de líder à frente, 
os resultados podem ser afetados pela falta 
de críticas construtivas e cobrança.

Por ser mais emocional do que racio-
nal, o líder paizão acaba deixando de lado 
o fator numérico em detrimento do fator 
humano, o que é um ato singelo, mas que 
pode colocar tudo a perder no desempe-
nho da empresa. Além do mais, a tendên-
cia é ele ficar em cima do muro e não se 
sair bem na resolução de conflitos.

Após este detalhamento do perfil deste 
Líder isto é bom ou ruim para a empresa? 
E na sua casa, este estilo dá certo ou dá 
errado? 

A minha atuação se assemelha muito a 
este estilo de liderança, onde trato os co-
laboradores da empresa como uma famí-
lia e, como tornar o ambiente agradável e 
os números estarem satisfatórios? Assim 
como numa casa a liderança do Pai e da 
Mãe, devem tratar para que o filho, saiba 
da hierarquia familiar existente, as etapas 
que devem ser percorridas, as regras para 
o convívio harmonioso entre ambos, saber 
e sentir sobre os valores e princípios do 
lar, assim como, quais são os pilares fun-

damentais daquela casa.
A relação deve ser baseada na con-

fiança, respeito, honestidade, sinceridade, 
companheirismo, parceria e claro no atin-
gimento das metas de cada etapa.

Quando estes itens são bem comunica-
dos pelo líder paizão e no dia a dia suas 
palavras são transformadas em ações que 
evidenciem claramente os fatores acima, 
o filho (colaborador) entende e começa a 
ter uma referência/imagem do que deseja 
para sua vida. 

Ressalto que isto não quer dizer fazer 
do mesmo jeito que o Líder Paizão, mas 
sim com o seu jeito particular de caminhar 
e enfrentar os desafios da vida. Porém  sa-
ber que pode sempre contar com o ombro 
amigo deste Líder é super importante para 
o fortalecimento de qualquer pessoa.

Que sempre você seja um PAIZÃO 
que prime pelo diálogo no relacionamento 
com seu FILHÃO e o ajude nesta jornada 
na Vida com muito AMOR e CARINHO.

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

Empreendedor do Bem

Líder paizão

*Por Silvio Kozuchowicz

Um vírus chegou com tudo no mundo e cha-
coalhou as estruturas de sociedades, economias, 
mercados e, principalmente, a vida das pessoas. 
Estamos escondidos, praticando isolamento so-
cial, desempenhando nossas atividades na frente 
do computador e sem muita certeza do impacto 
do que isso vai trazer para a forma de pensar, vi-
ver, escolher, interagir, decidir e consumir. Pos-
so afirmar que existirá o AC/DC - não a conhe-
cida banda australiana de rock and roll e nem o 
Antes/Depois de Cristo - mas sim o “Antes do 
Coronavírus/Depois do Coronavírus”, mas por 
enquanto estamos no meio, ainda tentando so-
breviver aos efeitos devastadores desse enorme 
tsunami, que ainda está passando, porém, modi-
ficando cenários e nos fazendo refletir e repen-
sar muita coisa.

O vento indomável ainda deixa tudo baseado 
no inesperado, mas alguns sinais já se mostram 
no meio disso tudo. Esse período intermediário 
que vivemos agora trouxe a oportunidade de ex-
perimentar um contato ainda maior com a nos-
sa casa, descobrindo novas formas de interação 
com esse ambiente tão importante e que hoje nos 
aconchega, protege e ressignifica a nossa vida. A 
tecnologia, que antes distanciava, hoje aproxima.

A forma como viveremos a vida na etapa do 
“Depois do Corona” terá um grande impacto em 
vários setores, incluindo o imobiliário. A forma 
de arquitetar, construir e propor o viver deve 
passar por uma grande renovação, assim como a 
forma de interagir com os entornos e as cidades. 
Ou seja, iremos transpor cada vez mais as bar-
reiras da imobilidade do imóvel.

Porém, eu acredito que a atemporalidade é 
um aspecto que ganha valor. Eu gosto muito de 
um artigo do estilista Giorgio Armani no qual 
ele faz uma reflexão sobre como serão os desfi-
les após a pandemia. Qual será o sentido de in-
vestir em coleções que logo perdem o seu valor. 
Qual é o sentido de manter a moda tão volátil? 
Qual é o sentido de investir em apartamentos 
cada vez menores que sacrificam a qualidade do 
morar? O barato pode sair caro.

Algumas tendências irão se tornar em mo-
vimentos que se consolidarão cada vez mais, 
como o coliving e a arquitetura de hospitalida-
de. Áreas comuns compartilhadas com estilo e 
funcionalidade, união de princípios como ser-
viços, interação e a comunicação por meio da 
tecnologia. Isso já é realidade em alguns empre-
endimentos e deve se tornar ainda mais presente 
no período pós-pandemia.

A reflexão que o pós-Covid 19 nos deixará 
de lição é que a arquitetura será o principal vetor 
de mudança para o desenvolvimento imobiliá-
rio. Não poderemos nos ater aos modismos. Não 
haverá mais espaço para a criação de mercados 
que amanhã não terão mais a preferência das 
pessoas. As pessoas vão valorizar cada vez não 
somente a forma de habitar, mas de viver.

*Por Silvio Kozuchowicz, CEO da SKR 
Arquitetura Viva

O que o período 
pós-pandemia deve 
ensinar para o 
mercado imobiliário
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Telefonia fixa ganha força com o isolamento social
Empresa especializada em telefonia fixa garante que o serviço é essencial para qualquer negócio 

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

Amparo continua com 
saldo positivo no ano com 
relação ao número de em-
pregos, em 2020. Nesta 
semana o Ministério da 
Economia divulgou os 
números do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
aponta que em no mês 
junho 425 admissões 
aconteceram no municí-
pio. São 75 contratações 
a mais do que em maio, 
que fechou com 350 car-
teiras assinadas.

Até o momento, em 
2020, 3359 admissões 

aconteceram, contra 3325 
demissões. O saldo é po-
sitivo de 36.

“Mesmo com toda a 
crise, devido a pandemia 
e seus efeitos na econo-
mia, mantivemos um tra-
balho sério e franco com 
o comércio e indústria 
que tem sido parceiro do 
Poder Público. Estamos 
vencendo, mas, não bai-
xaremos a guarda, bus-
cando a saúde financeira 
de nossas empresas e tra-
balhadores”, ressaltou o 
prefeito de Amparo, Luiz 
Oscar Vitale Jacob.

Amparo fecha o semestre com saldo 
positivo de empregos em carteira

“Imagine uma empresa com uma 
conexão intermitente, o quanto isso 

afetaria os negócios. O mundo está cada 
vez mais conectado e precisamos da 

internet para tudo”.

3359 admissões aconteceram em 2020

DIVULGAÇÃO 

Planos desatualizados causam gastos desnecessários

Com a melhora do ser-
viço de Internet móvel e 
fixa as pessoas estão co-
nectadas o tempo todo. 
Utilizam seus smartpho-
nes para trabalho e lazer e 
uma boa internet nos dias 
de hoje é essencial para os 
negócios. 

A Ciclo Telecom é uma 
empresa especializada em 
telefonia fixa e móvel, atua 
em todo o Brasil e tem o 
compromisso de ofere-
cer o melhor serviço. Em 
Campinas, sob direção dos 
empresários Alexandre 
Merenda Borges, Geral-
do Bragion e Adriano Pe-
trusanis Said, o objetivo é 
atender a necessidade de 
seus clientes. Eles escolhe-
ram a cidade por ser uma 
região muito importante 
no cenário Tecnológico no 
Brasil, visto que entre as 
500 maiores empresas do 
mundo, mais de 400 es-
tão presentes no País e 50 
delas têm filiais na Região 

Metropolitana de Campi-
nas (RMC).

Por muito tempo os só-
cios foram executivos de 
grandes operadoras de te-
lefonia, sendo que na épo-
ca, defendiam as empresas 
que representavam e não 
seus clientes. “A grande 
maioria dos planos contra-
tados pelas empresas estão 
desatualizados, gerando 
gastos desnecessários para 
nossos clientes. Nosso tra-
balho é justamente esse, 
entendermos a necessida-
de do cliente e analisarmos 
se o plano está atendendo 
ambas as necessidades, 
qualidade do serviço com 
um valor justo e adequa-
do”, explicam.

De acordo com os só-
cios, a telefonia fixa é es-
sencial em qualquer negó-
cio. “Todas as empresas 
divulgam seus telefones 
fixos na web e precisam 
cada vez mais de uma boa 
URA de atendimento, onde 

seus clientes precisam ter 
acesso rápido aos ramais/
setores que desejam falar, 
sem que fiquem presos em 
filas de espera ou com a li-
nha ocupada”.

A telefonia fixa é uti-
lizada tanto nas empresas 
quanto nas residências. 
Segundo os empresários, 
com a pandemia, a procu-
ra por internet fixa cresceu 
demais e muitos empre-
sários dividem seu tempo 
entre as empresas e suas 
residências. “Aumentou 
muito também a procura 
por links de dados dedi-

cados, um produto onde o 
cliente tem uma internet 
específica para seu negó-
cio, sem compartilhar a 
fibra da operadora com ou-
tras empresas da região”, 
contam.

Os empresários afir-
mam que também houve 
muito a procura por Pabx 
em Nuvem, última tecno-
logia em telefonia fixa. 
“Esse produto também 
disponibiliza o GO TO 
Meeting, uma das mais 
completas plataformas de 
vídeo conferência e Reuni-
ões On Line do mercado”.

DIVULGAÇÃO 
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Prefeitura de Jaguariúna realiza 
pavimentação nos bairros Santo Antônio 
do Jardim e Bom Jardim

Investimentos na região

Os serviços de 
pavimentação 
fazem parte do 
cronograma de 
obras viárias 
da Prefeitura

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio das Secreta-
rias de Mobilidade Urbana 
e de Obras e Serviços Ur-
banos, realiza trabalhos de 
pavimentação nos bairros 
Santo Antônio do Jardim 
e Bom Jardim. Os serviços 
de pavimentação fazem 
parte do cronograma de 
obras viárias da Prefeitu-
ra, que incluem operação 
tapa-buracos e manuten-
ção da sinalização de rua, 
entre outras.

Trecho final na Rua 
Marion, no bairro Santo 
Antonio do Jardim, está 
sendo concluído e a base 
da pavimentação na es-
trada JGR-221, no trecho 
que dá acesso ao bairro 
Bom Jardim, está em exe-
cução.

IVAIR OLIVEIRA

Creche Municipal “Zelinda Marchiori 
Tonelotto” e Núcleo de Atenção Especial 
à Criança e Adolescente de Pedreira 
“Anthony Borgo” são inaugurados

A Prefeitura de Pedrei-
ra realiza na terça-feira, 
04, a partir das 10h, a so-
lenidade de inauguração 
da nova Creche Munici-
pal “Zelinda Marchiori 
Tonelotto” e do Núcleo 
de Atenção Especial a 
Criança e Adolescente de 
Pedreira (NAECAP) “An-
thony Borgo”, localizados 
na Rua Antônio Serra, Es-
tância Santa Rita – Bar-
bim. As inaugurações de-
vem transmitidas pelas 
redes sociais oficiais da 
administração.

 “Toda população po-
derá acompanhar a live 
de inauguração da Cre-
che do Barbim, construída 
com recursos do Tesouro 
Municipal e que recebeu 
o nome de Zelinda Mar-

chiori Tonelotto, e do Nú-
cleo de Atenção Especial 
à Criança e Adolescente 
de Pedreira, que recebeu o 
nome de Anthony Borgo”, 
enfatiza o prefeito Ha-
milton, lembrando que as 
inaugurações tem início 
às 10h.

As inaugurações devem 
contar com participações 
especiais, como a presen-
ça da secretária estadual 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Célia 
Leão, do secretário nacio-
nal da Criança e do Ado-
lescente, Maurício José 
Silva Cunha, representan-
do a ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Regi-
na Alves, deputada esta-
dual Adriana Borgo, além 

das secretárias municipais 
da Saúde Ana Lúcia Nie-
ri Goulart, da Educação 
Mariangela Rodrigues, do 
secretário de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
Rodolfo Firmino de Souza 
Rossetti e familiares dos 
homenageados.

O vice-prefeito, Fábio 
Polidoro, lembra que o 
NAECAP deve oferecer 
atividades multidiscipli-
nares para as crianças 
e jovens, voltadas prin-
cipalmente a educação 
inclusiva. “A Secretaria 
Municipal de Educação já 
realizou um levantamen-
to e possuímos um gran-
de número de alunos que 
estarão sendo atendidos 
pelo Núcleo de Atenção 
Especial”, ressalta.

A solenidade pode ser conferida nas redes sociais da administração

DIVULGAÇÃO

cípio. Com o valor, é re-
alizada a substituição da 
iluminação dos prédios do 
DAE por lâmpadas mais 
eficientes, a instalação e 

automatização das bombas 
das captações barreiro e a 
automatização do sistema 
de bombeamento de água 
tratada da ETA Saudade.

DAE e Elektro firmam convênio 
visando eficiência energética

A Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Posse, 
por meio da Diretoria de 
Água e Esgoto, e a Elektro 
S/A deram início na exe-
cução do projeto “Energia 
mais eficiente”. O projeto 
tornou-se realidade graças 
aos esforços conjuntos en-
tre a atual administração e 
a Elektro. 

As ações devem promo-
ver economia no consumo 
de energia elétrica, geran-
do menos gastos aos cofres 
públicos, além de contri-
buir para a preservação dos 
recursos naturais.

Com a parceria, o DAE 
recebeu investimentos de 
aproximadamente R$580 
mil reais para implemen-
tação do projeto no muni-

DIVULGAÇÃO

Trabalho de tapa-buracos e outros
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Gestão de Jaguariúna é nota A
Prefeitura de Jaguariúna obtém nota 
máxima no índice de capacidade de 
pagamento do Tesouro Nacional

A gestão financeira de 
Jaguariúna é uma das me-
lhores do País. De acordo 
com o Tesouro Nacional, 
a prefeitura desponta com 
uma nota A no índice de 
Capacidade de Pagamento 
(Capag). Somente outras 
três cidades da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) obtiveram 
esse índice. São elas: In-
daiatuba, Monte Mor e 
Nova Odessa. Campinas, 
por exemplo, é nota C. E 
a capital, nota B.

A avaliação leva em 
consideração três variá-
veis: o endividamento, a 
poupança corrente e a li-
quidez. A partir deles é 
possível ter um diagnós-
tico do grau de solvência, 
saber se o município gasta 
mais ou menos do que ar-
recada e qual é a situação 
do caixa. Jaguariúna vai 
bem em todos os quesitos.

O índice é usado pelo 
Tesouro Nacional para 
mostrar quais são as ci-
dades e estados que têm 
capacidade de pagar suas 
dívidas. Isso é importante 
para saber quais adminis-
trações atuam com mais 
responsabilidade e podem 
pedir crédito com aval da 
União. O índice de Ja-
guariúna, por exemplo, 
mostra que a cidade está 
tão saudável que poderia 
fazer novos empréstimos 
para investimentos.

“Isso mostra a respon-
sabilidade que temos no 
trato das finanças públi-
cas”, afirma o prefeito de 
Jaguariúna, Gustavo Reis. 
“Em tempos de crise, as 
cidades que estão mais 
organizadas fiscalmente e 
administrativamente vão 
se recuperar mais rápido”, 
completa.

Segundo o secretário 

DIVULGAÇÃO

Apenas outras três cidades da RMC obtiveram nota A

Jaguariúna em foco

Auxílio 
acidente

De natureza indenizató-
ria, o Auxílio Acidente é um 
benefício pago ao segurado 
empregado, doméstico, ao 
trabalhador avulso e ao se-
gurado especial, quando em 
decorrência de acidente, apre-
sentar sequela permanente 
que reduza sua capacidade 
para o trabalho. Somente será 
devida a concessão do Auxí-
lio Acidente após aprovação 
do médico perito do INSS 
onde constate sequela defini-
tiva que implique em redução 
da capacidade para o trabalho 
que habitualmente exercia, 
maior esforço ou mesmo a 
impossibilidade para o de-
sempenho da mesma ativida-
de na época do acidente. Per-
mite, porém, após processo 
de reabilitação profissional, 
desempenho de outra função 
nos casos indicados pela perí-
cia médica. Hoje temos dois 
tipos de acidentes. O aciden-
te de trabalho e o acidente de 
qualquer natureza. Como o 
próprio nome já diz, o aciden-
te de trabalho refere-se àque-
le que ocorre ao desenvolver 

suas funções profissionais, 
ocasionando lesão corporal 
ou perturbação funcional. Já o 
acidente de qualquer nature-
za, são os decorrentes de cir-
cunstâncias não relacionadas 
ao trabalho exercido pelo se-
gurado. O Auxílio Acidente, 
é um benefício sem carência, 
porque tem como pressupos-
to a ocorrência do infortúnio 
durante a relação de trabalho 
do segurado, mantida com 
seu empregador. Diferente 
dos outros benefícios conce-
didos pelo INSS, o Auxílio 
não visa substituir o salário 
de benefício do segurado e 
corresponde a 50% do valor 
da aposentadoria por incapa-
cidade permanente, a antiga 
aposentadoria por invalidez, 
que o segurado teria direito. 
Observe que o benefício é um 
“plus” ao salário regularmen-
te recebido e por isso mesmo 
muito solicitado, embora o 
INSS não faça questão de 
divulgar. Durante o período 
em que recebe o Auxílio Aci-
dente, o segurado terá direito 
inclusive ao 13º salário. Por 

ser auxílio de caráter indeni-
zatório, o benefício pode ser 
acumulado com outros bene-
fícios pagos pela previdência 
social, salvo o benefício por 
incapacidade temporária de-
corrente da mesma lesão e 
demais aposentadorias. Tam-
bém pode ser acumulado 
com o seguro desemprego. O 
Auxílio Acidente cessará por 
ocasião da aposentadoria, isto 
porque o valor integrará o sa-
lário de contribuição para fins 
de cálculo de aposentadoria. 
Será suspenso se for conce-
dido ou reaberto o benefício 
por incapacidade temporária 
em razão do mesmo acidente 
ou doença que lhe tenha dado 
origem, sendo restabelecido 
após a cessação deste bene-
fício concedido ou reaberto. 
O benefício também deixa 
de ser pago quando o tra-
balhador solicita a Certidão 
de Tempo de Contribuição 
– CTC, do período de vin-
culação ao Regime Geral de 
Previdência Social para con-
tagem em Regime Próprio de 
Previdência Social.  

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

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

NOVA PREVIDÊNCIA

municipal de Negócios 
Jurídicos, Fabiano Ur-
bano, o desempenho de 
Jaguariúna é reflexo das 
boas práticas adminis-

trativas implantadas na 
atual gestão. O secretário 
destaca o baixo nível de 
endividamento da Prefei-
tura de Jaguariúna, um 

dos quesitos considerados 
na avaliação da Capag. 
“Segundo a legislação vi-
gente, o endividamento 
de um órgão público pode 

atingir, no máximo, 200% 
das receitas correntes lí-
quidas, e hoje Jaguariúna 
tem menos de 3% de endi-
vidamento”, explica.

A Secretaria Munici-
pal de Governo da Pre-
feitura de Jaguariúna 
informa que a entrega 
da cesta básica do mês 

de julho dos servidores 
públicos municipais é 
realizada de 03 a 17 de 
agosto de 2020. Devido 
à pandemia do coronaví-

rus, a secretaria também 
recomenda aos servido-
res irem sozinhos retirar 
a cesta.

Os servidores e apo-

sentados com mais de 60 
anos devem solicitar a 
ajuda dos filhos, paren-
tes ou amigos. O objeti-
vo é evitar aglomerações 

no momento da retirada.
A distribuição é feita 

na Rua Januário Elizeu 
Navarro, 465, no bairro 
Nova Jaguariúna, com 

retirada pela entrada la-
teral, no portão da Ala-
meda dos Silva, das 8h 
às 18h, de segunda a sex-
ta-feira.

Cesta Básica



6 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 1º DE AGOSTO DE 2020 GAZETA REGIONAL

Mesmo apresentando melhora nos indicadores, região 
de Campinas segue na fase laranja do Plano SP

Reabertura do comércio 

Jaguariúna permanece mais uma semana na 
fase 2 da reabertura econômica 

IVAIR OLIVEIRA

A região de Campinas 
apresentou em sete dias 
uma melhora expressiva em 
seus indicadores, segundo 
avaliação do Governo do 
Estado dentro do Plano São 
Paulo de reabertura econô-
mica. Porém, o bom desem-
penho não é suficiente para 
uma progressão e a área 
deve permanecer na fase la-
ranja na próxima semana.

A maior preocupação se 
dava em relação às taxas de 
ocupação de leitos de UTI, 
indicador responsável pela 
regressão da região para a 
fase vermelha no início de 
julho. Com o novo fecha-
mento das atividades não 
essenciais, a situação me-
lhorou e permitiu o avanço 
para a fase laranja atual. 

Nesta fase, o comércio não 
essencial reabriu com res-
trições. A taxa de ocupação 
da UTI na região permanece 
estável, na faixa dos 75%.

“Campinas tem tido uma 
melhora expressiva. A ocu-
pação de leitos reduziu e 
hoje está em 75% e houve 
uma queda de internações 
de 3%. Ela continua com 
classificação na fase laranja, 
como foi anunciado no refa-
seamento da semana passa-
da, mas com uma estabili-
dade importante nesta nova 
fase, dado que anteriormen-
te estava na fase vermelha”, 
afirma a secretária de desen-
volvimento econômico de 
São Paulo, Patrícia Ellen.

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI foi o indicador 

que mais trouxe problemas 
para a região de Campinas 
dentro do Plano São Paulo, 
como explica o secretário 
de desenvolvimento regio-
nal, Marco Vinholi. “A re-
gião de Campinas veio de 
um período longo na fase 
vermelha. A taxa de ocu-
pação caiu, muitos novos 
respiradores foram coloca-
dos e a gente pôde trazer a 
região para a fase laranja. 
Os outros índices não eram 
de fase vermelha, eram de 
fase laranja. O que esta-
va colocando a região na 
fase vermelha era a taxa 
de ocupação de UTI. Nós 
aumentamos a capacidade 
e a região pôde vir para a 
fase laranja ao longo desse 
período”.

Nota A 
Nesta semana, o pre-

feito Gustavo Reis (MDB) 
teve dois bons motivos 
para comemorar na área 
das finanças municipais. 
A Prefeitura de Jaguariú-
na recebeu nota A, a mais 
alta, no índice CAPAG 
do Tesouro Nacional, do 
governo federal. Isso sig-
nifica que a Administra-
ção Municipal está com 
as contas em ordem e tem 
capacidade para pagar os 
seus compromissos fi-
nanceiros em dia. Apenas 
quatro cidades em toda a 
Região Metropolitana de 
Campinas conseguiram 
tal feito, em pleno ano de 
pandemia, com crise eco-
nômica e redução drástica 
da arrecadação municipal. 
Nada mal!

Contas aprovadas
A segunda boa notícia 

foi a aprovação das contas 
de 2018 da Prefeitura, se-
gundo ano da atual gestão, 
pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). Em ses-
são deliberativa realizada 
no último dia 21 de julho, 
o Tribunal de Contas emi-
tiu parecer favorável às 
contas de Jaguariúna. As 
contas de 2017 também 

já haviam sido aprovadas 
pelo TCE.

Boa, Baleia
O presidente da Câma-

ra Municipal de Jaguariú-
na, vereador Walter Tozzi 
(MDB), anda feliz da vida 
com a atuação do deputa-
do federal e presidente do 
MDB, Baleia Rossi. Em 
suas redes sociais, Tozzi 
destacou a ajuda do colega 
de partido com a destina-
ção de mais umas emenda 
para Jaguariúna. “Mais 
uma boa notícia para a 
cidade. Através de uma 
indicação individual, o de-
putado federal Baleia Ros-
si conseguiu o pagamento 
de uma emenda parlamen-
tar destinada para a saúde. 
O recurso será usado para 
combate ao Covid-19”, 
publicou Tozzi.

Impacto negativo
E por falar em Co-

vid-19, nada menos que 
62,4% das 2,8 milhões de 
empresas brasileiras foram 
afetadas negativamente 
pela pandemia de corona-
vírus, segundo pesquisa 
divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Para 
22,5% das empresas o efei-

to foi pequeno ou inexis-
tente e para 15,1% foi po-
sitivo. O impacto foi maior 
em empresas de pequeno 
porte, com até 49 funcio-
nários, o maior contingente 
da amostra, em que 62,7% 
perceberam efeitos nega-
tivos, ante 46,3% das de 
porte intermediário, com 
até 499 funcionários, e 
50,5% entre as de grande 
porte, com 500 funcioná-
rios ou mais.

Fake news, não
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) lançou 
uma nova campanha de 
combate à desinformação 
com a mensagem “Se for 
fake news, não transmi-
ta”. O objetivo é abordar 
a disseminação de notí-
cias falsas no dia a dia da 
sociedade, com ênfase no 
impacto negativo desse 
fenômeno nos processos 
democrático e eleitoral 
brasileiros, bem como na 
vida dos cidadãos. Para 
dar amplitude à mensa-
gem, o TSE contará com 
a divulgação do biólogo 
Atila Iamarino, youtuber e 
divulgador científico que 
tem atuado contra notícias 
falsas durante a pandemia 
do coronavírus.

 Bastidores do poder
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Prefeito de Holambra autoriza início das obras 
de pavimentação no bairro Camanducaia

Obras 

A obra é realizada com recursos obtidos por meio de financiamento firmado com o Banco do Brasil

O prefeito de Holam-
bra, Fernando Fiori de 
Godoy, assinou na quinta-
-feira, 30, a ordem de ser-
viço para início das obras 
de pavimentação do bairro 
Camanducaia, próximo à 
divisa com Jaguariúna. O 
trabalho, uma antiga rei-
vindicação dos moradores, 
deve beneficiar mais de 
260 pessoas que vivem na 
área.

Sete ruas devem ser as-
faltadas – cerca de 2,5 qui-
lômetros, ao todo – desde 
a via de acesso à região, 
a Rua Pessegueiros, no 
encontro com a estrada 
vicinal HBR-010, até a 
também recém-entregue 
Estação de Tratamento de 
Esgoto. São feitos ainda 
1.310 metros de rede de 
drenagem pluvial. A obra 
é realizada com recursos 
obtidos por meio de finan-

ciamento firmado com o 
Banco do Brasil, sem pre-
visão de cobrança de con-
tribuição de melhorias dos 
moradores. Cerca de 80 
chácaras são beneficiadas 
pelo investimento.

A analista financeira, 
Andrea Paparelli, vive no 
local há quase quatro déca-
das e comemora a notícia. 
“Hoje quando chove é um 
desespero, um caos. Alaga 
tudo, vira um rio e a gen-
te sofre bastante”, explica. 
“Graças a Deus que vai 
acontecer, a gente vem pe-
dindo há muito tempo pelo 
asfalto”.  

Luciana Valéria Peres 
Fernandes tem uma cháca-
ra no Camanducaia há 23 
anos. A médica veteriná-
ria, que vive no local com 
o marido e os dois filhos, 
já pensa em como a rotina 
deve alterada após a obra. 

Moradores comemoram a conquista

“Só de imaginar que po-
deremos caminhar todos 
os dias com a família em 
asfalto, sem buracos, bar-
ro e sem respirar a poeira 

levantada pelos veículos, 
tem um valor imenso. Os 
carros também agradecem 
e a casa finalmente ficará 
mais limpa”, diz. “Receber 

a notícia de que a Prefei-
tura assumirá todo o custo 
em tempos incertos nos 
traz tranquilidade e grati-
dão imensa”.

“Trabalhamos forte du-
rante toda a administração 
para levar saúde e conforto 
para os moradores de to-
dos os cantos da cidade”, 
afirma o prefeito Fernan-
do Fiori de Godoy. “Esta é 
mais uma grande conquis-
ta. No ano passado entre-
gamos a primeira estação 
de tratamento de esgoto 
do bairro e agora vamos 
dar início à pavimentação, 
uma obra muito sonhada 
por quem vive nesta área”, 
conclui.

O bairro Camanducaia 
passou a fazer parte de Ho-
lambra há quase 29 anos, 
a partir da emancipação 
do município. Antes dis-
so, pertencia a Jaguariúna. 
A pavimentação do local 
é uma demanda desde os 
primeiros anos de indepen-
dência político-administra-
tiva da cidade.

DIVULGAÇÃO

Holambra entrega reformas do Estádio Municipal 
Zeno Capato, pistas de skate e de bicicross

A Prefeitura de Ho-
lambra entregou na quin-
ta-feira, 30, a reforma do 
Estádio Municipal Zeno 
Capato, espaço que rece-
be diversas competições 
de futebol masculino e 
feminino durante o ano e 
passou por uma série de 
intervenções com o ob-
jetivo de melhorar a in-
fraestrutura para atletas e 
torcedores. Novos equi-
pamentos de lazer e de 
esportes na região central 
da cidade também foram 
entregues: as pistas de 
skate e de bicicross loca-
lizadas na Praça dos Pás-
saros, atrás do Ginásio 
Municipal de Esportes. O 
espaço promete se tornar 
reduto dos holambrenses 
apreciadores destas mo-
dalidades praticadas sobre 
rodas.

Entre as melhorias do 
Estádio Municipal, está a 
recuperação da iluminação 
e da irrigação do gramado, 
a instalação de novos ban-
cos de reserva para jogado-

res e arbitragem e a substi-
tuição das redes dos gols 
e dos mastros articulados 
de bandeiras. Os vestiários 
ganharam pintura e chu-
veiros novos e a arquiban-
cada ficou mais bonita: foi 
colorida e ilustrada com 
o brasão do município. 
Completa a lista de me-
lhorias a substituição do 
alambrado no entorno do 
campo e da arquibancada, 
novos bancos, agora feitos 
de cimento, e a construção 
de muro com drenagem e 
instalação de redes de pro-
teção. A sede administra-
tiva do Departamento de 
Esportes também recebeu 
reparos e nova pintura. 

O educador físico, Lu-
cas Krabbenborg, participa 
dos campeonatos amado-
res de futebol do municí-
pio há 14 anos e não vê a 
hora de poder usufruir das 
mudanças. “Esteticamen-
te ficou muito bonito, os 
bancos novos irão propor-
cionar mais conforto e o 
gramado parece estar em 

condições muito melho-
res que tempos atrás”, diz. 
“Acredito que assim que a 
pandemia passar todos os 
que gostam de futebol es-
tarão mais interessados e 
dispostos a usar o estádio”.

“O nosso estádio ficou 
ainda mais bonito e pas-
sou por um trabalho de 
recuperação para garantir 
condições adequadas para 
todos os tipos de compe-
tições após a retomada 
da normalidade. O calen-
dário esportivo também 
foi fortemente impactado 
pela pandemia do novo 
coronavírus. Estamos pro-
curando, neste período, 
deixar tudo pronto para a 
volta às atividades”, ex-
plica o prefeito Fernando 
Fiori de Godoy.  

Pistas de skate e de 
bicicross

A pista de skate possui 
276m² e foi construída por 
meio de parceria com o 
Estado. De acordo com o 
prefeito Fernando, o muni-

cípio entrou com o terreno 
e o governo paulista com a 
estrutura e os equipamen-
tos. Já a pista de bicicross 
foi viabilizada por meio de 
parceria com moradores 
da cidade, praticantes do 
esporte. “Eles contribuí-
ram com a parte técnica de 
desenho e modelação da 
pista”, explicou o prefeito. 
“A administração munici-
pal entrou com o espaço, 
maquinário, terra e grama 
para viabilizar a execução 
da proposta, assegurando a 
criação de uma nova área 
para prática esportiva na 
cidade”.

“Essas ações são im-
portantes para incentivar 
o esporte, distanciar o jo-
vem um pouco mais dos 
aparelhos eletrônicos e 
oferecer local seguro para 
essas práticas modernas 
e de relevância”, comen-
ta o jovem comerciante 
de Holambra, Giovane de 
Souza, incentivador e li-
gado à prática da modali-
dade de skate.

Pedreira constrói 
passarela de pedestre 
entre os bairros Jardim 
Santa Clara e Alzira

A Prefeitura 
de Pedreira, 
por meio de 
sua Secre-
taria Mu-
nicipal de 
Obras e 
Vias Públi-
cas, cons-
trói uma nova 
passarela de pe-
destre entre os bair-
ros Jardim Santa Clara 
e Alzira, atendendo rei-
vindicações dos mora-
dores que levam seus fi-
lhos até a Creche Genny 
Pantaleão Lúcio. O pro-
jeto está instalando uma 
ponte metálica entre as 
ruas Dom Pedro I com 
José Manoel de Freitas.

“Com este projeto 
estamos atendendo aos 
moradores desta impor-
tante região da cidade 
que há tempos reivin-

dicavam está 
p a s s a g e m , 

facilitando 
o cami-
nho dos 
pais ou 
responsá-
veis que 

levam seus 
filhos até a 

creche muni-
cipal”, destaca o 

prefeito Hamilton Ber-
nardes.

Além da instalação 
da ponte metálica, a ad-
ministração municipal 
está construindo rampas 
de acesso em ambos os 
lados das ruas. “Um in-
vestimento importante 
que estará melhorando a 
segurança da população 
e dando mobilidade às 
famílias”, salienta o se-
cretário de Obras e Vias 
Públicas Julio Nóbile.
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

A 343 abriu o evento  aca-
bando logo com o suspen-
se, apresentou HALO: 
Infinite. O jogo, apa-
rentemente, vai seguir 
o formato de mundo 
aberto, o que é novidade 
para a franquia, que sem-
pre seguiu sendo linear ou 
dava a sensação de mundo 
aberto. O jogo pode ser um Spin off 
(história derivada) de Halo 3 devido a ar-
madura utilizada pelo personagem princi-
pal ser a mesma. Uma mecânica nova é 
o gancho, que será muito usado no mul-
tiplayer (PVP). Outra mudança foi a re-
formulação do mapa Valhalla. Ainda sem 
data de lançamento, mas já sabemos que 
será disponível para XOne, Xbox Series 
X (XSX) e PC.  

Outro jogo anunciado foi State of De-
cay 3, com um breve teaser. O jogo mos-
tra que, além de zumbis de vários tipos, o 
jogador deverá se preocupar também com 
animais infectados. Provavelmente o jogo 
vai continuar com o formato de mundo 
aberto. O game não tem data para chegar 
e será exclusivo de XSX e também para os 
assinantes da Game Pass.  

Tell Me Why, da 
Dontnod, vem com 
a mesma pegada 
de Life Is Stran-
ger. Focado na 
narrativa, ex-
ploração e com 
escolhas que 
podem mudar o 
final. Este jogo gira 
em torno dos gêmeos Tyler e Alyson 
Ronan que possuem um laço sanguíneo 
sobrenatural e através deste laço eles vão 
reviver as memórias e descobrir o que  re-
almente aconteceu que resultou na morte 
de sua mãe. Tell Me Why será dividido em 
três capítulos e o primeiro sairá dia 27 de 
agosto,  disponível para XOne, XSX, PC 
e Game Pass.

 Quem nunca assistiu Querida! Encolhi 
as crianças? Pois bem,  esse é o tema de 

Grounded. Crianças  que foram encolhi-
das tem que sobreviver no jardim e des-

cobrir um meio de voltar para casa. 
Este será um jogo de sobrevivência 
(no estilo de Minecraft e Subnau-
tica) e crafting (quando utilizamos 
materiais para construir ferramentas 

ou até mesmo casas usando os recur-
sos que o jogo disponibiliza). O jogo já 

foi lançado para Xbox One e Game Pass 
e ainda ganhará uma versão para o XSX.

 Agora, saímos dos jogos de dar aperto 
no coração e dos voltados à família, para 
adentrarmos naqueles que nem seus en-
costos vão querer estar por perto quando 
você der o play. 

S.T.A.L.K.E.R.2 
foi anunciado e 
pela ambienta-
ção entrará nos 
jogos de for-
mato de mundo 
aberto, não linear 
e FPS (First Per-
son Shooter). Será  
exclusivo temporário para o XSX e 
desde o lançamento estará disponível no 
Game Pass. 

 
Outro anúncio de arrepiar foi The Me-

dium, um jogo single player, onde a pro-
tagonista caminha entre as duas dimen-
sões, a nossa e a dos espíritos. Contando 
com a trilha sonora de Akira Yamaoka 
(mesmo compositor da trilha de Silent 
Hill) o jogador terá a 
nítida sensação de 
estar dentro da 
história e terá 
medo de dar 
qualquer pas-
so. Lançamento 
previsto para de-
zembro. Disponível 
para XSX e PC.

Alguns destaques do Xbox Games Showcase

Posto Veterinário da Prefeitura 
de Jaguariúna retoma atendimento 

Saúde 

Neste momento de pandemia, o posto prioriza os casos de emergência

O Posto Veterinário de Jaguariúna está localizado na rua Maurício Silva, s/ número, no bairro Roseira de Baixo

Os tutores de animais 
de estimação que não 
tenham renda suficiente 
para pagar uma consul-
ta com médico veteri-
nário podem buscar pe-
los serviços do Posto de 
Atendimento Médico Ve-
terinário (PAMV) da Pre-
feitura de Jaguariúna que 
retomou as atividades. 
O atendimento foi inter-
rompido em março devi-
do às restrições impostas 

pela quarentena do novo 
coronavírus. 

O posto oferece atendi-
mento veterinário gratui-
to, o que inclui consulta e 
vacinação, dentre outros 
procedimentos básicos 
que são feitos mediante 
agendamento, por meio de 
triagem e com registro ani-
mal do programa Crow-
dpet. Neste momento, são 
priorizados os casos de 
emergência, como vômi-

tos, diarreias, febre e dor 
abdominal, entre outros. 

Os atendimentos dos 
animais devem ser agen-
dados de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h, pelo 
telefone 3867-3960. Ape-
nas um tutor deve acom-
panhar o animal ao posto, 
onde todas as medidas de 
prevenção, distanciamen-
to e higiene são adota-
das, seguindo as regras de 
combate à Covid-19.

Campanha de vacinação contra a 
gripe é prorrogada até 31 de agosto

Prefeitura de Artur Nogueira 
distribui cerca de 300 máscaras 
na cidade

de idosos (133%) e de 
trabalhadores da saú-
de (111%) superaram a 
meta prevista de imu-
nização. Já os grupos 
de crianças (73%), ges-

tantes (58%), puérperas 
(65%) e adultos de 55 a 
59 anos (54%) ainda são 
esperados nas unidades 
para que recebam as do-
ses de imunização.

ção a importância do uso 
de máscaras. Há uma re-
comendação do Ministério 
da Saúde para que mesmo 
dentro do veículo, quando 
há duas pessoas ou mais, é 
necessário o uso de másca-
ras”, explica Marcelo.

A secretária de Saúde, 
Sandra Banin Gaido, afir-
ma que ações como essas 
reforçam ainda mais tudo 
que é feito dentro da área 
de saúde. “Dentro da se-
cretária estamos diaria-
mente buscando aprimorar 
cada detalhe, mas sem um 

apoio externo, perdería-
mos força, é muito impor-
tante essas realizações, já 
que além do poder público, 
é necessário também uma 
conscientização por parte 
da população”, afirma.

Quem passou pelo lo-
cal aprovou a campanha da 
Prefeitura. Exemplo disso 
é o morador Renato Mar-
ques. “Acho essa uma ação 
muito bacana, a gente vê 
muita gente abusando nes-
se momento, e uma ação 
como essa é importante”, 
afirma.

IVAIR OLIVEIRA

A Campanha de va-
cinação contra a gripe, 
vírus Influenza H1N1, 
foi prorrogada até o 
próximo dia 31 de agos-
to pelo Ministério da 
Saúde. As doses nesta 
etapa são disponibili-
zadas a todos públicos 
nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s) da 
cidade, seguindo as me-
didas de distanciamento 
necessárias ao combate 
ao Covid-19.

Segundo a Secretaria 
de Saúde de Jaguariúna, 
até o momento já foram 
aplicadas na cidade um 
total de 17.832 doses 
da vacina. Os grupos 

Vacinação em todas as UBS’s da cidade

Ação também contou com uma campanha de conscientização

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, por meio do De-
partamento de Trânsito, Vi-
gilância em Saúde, Polícia 
Municipal e Fiscalização 
e Posturas, realizou uma 
ação na manhã de sábado, 
25. O objetivo foi continu-
ar conscientizando a po-
pulação sobre os perigos 
do Covid-19, além de dis-
tribuir máscaras faciais de 
proteção. 

O Secretário de Segu-
rança e Trânsito e Defesa 
Civil, João Faria, afirma 
que é sempre importante 
manter a população atenta. 
“Estamos trabalhando para 
manter a população cien-
te do risco do Covid-19, 
quanto menos pessoas pe-
garem o vírus, melhor para 
o município. É muito im-
portante a união entre a Po-
lícia Municipal, Vigilância 
em Saúde, Departamento 
de Trânsito e Fiscalização 
e Posturas para uma ação 
como essa”, comenta.

O Coordenador de Vigi-
lância em Saúde, Marcelo 
Silva, reforça a importância 
do momento. “Essa ação é 
muito importante, estamos 
mostrando para a popula-

Siga meu canal “Navio Fantasma” 
no YouTube e na Twitch.
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Mesmo com retomada de tráfego nas rodovias, 
região de Campinas registra queda de 4,1% 
em nº de mortes nas estradas
A redução foi obtida no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado

O Governo do Estado 
de São Paulo registrou, 
no primeiro semestre de 
2020, uma queda de 4,1% 
no número de mortes nas 
rodovias da região de 
Campinas. De janeiro a 
junho, foram 212 aciden-
tes fatais contra 221 óbitos 
no mesmo período do ano 
passado. Os dados são do 
Infosiga SP, primeiro sis-
tema do Brasil a publicar 
mensalmente estatísticas 
sobre acidentes no Estado, 
coordenado pelo programa 
Respeito à Vida.

Em todo o Estado de 
São Paulo, o número de 
acidentes caiu 16,6%, 
apesar de as rodovias 
paulistas terem registra-
do aumento no volume 
de veículos nos últimos 
meses do primeiro semes-
tre. Segundo os dados do 
Departamento de Estra-

das de Rodagem (DER) e 
da Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp), o tráfego nas 
estradas subiu em maio 
(6%) e junho (6,5%). No 
semestre, o movimento 
se mantém estável, com 
ligeira queda de 0,5%, pu-
xada ainda pelas expressi-
vas reduções de março (- 
13,7%) e abril (- 28,2%) 
– início da pandemia do 
coronavírus.

De acordo com o secre-
tário estadual de Logística 
e Transportes, João Oc-
taviano Machado Neto, 
a explicação para a redu-
ção dos acidentes se deve, 
principalmente, à dimi-
nuição do consumo de be-
bidas alcoólicas em razão 
do fechamento de bares e 
restaurantes. “A queda é 
expressiva e é um moti-
vo para comemorar, pois 

estamos salvando vidas e 
evitando sobrecarga nos 
hospitais justamente em 
um momento de grande 
dificuldade por causa da 
pandemia do Coronaví-
rus”, afirma.

Em todo o período de 
quarentena, o Governo de 
São Paulo não impôs res-
trição na utilização das 
estradas paulistas, mas 
intensificou a fiscalização 
e as orientações educa-
tivas, em parceria com a 
Polícia Militar Rodoviá-
ria, nas principais rodo-
vias do Estado. Apesar 
de as rodovias paulistas 
terem registrado aumen-
to no volume de veículos 
nos dois últimos meses 
do primeiro semestre, os 
números de mortes, de 
feridos e de acidentes ca-
íram nos primeiros seis 
meses deste ano.

DIVULGAÇÃO

Segurança

O número de acidentes caiu apesar de as rodovias paulistas terem registrado aumento no volume de veículos

 De acordo com o In-
fosiga SP, no primeiro 
semestre de 2020 foram 
registrados 11.172 aciden-
tes, uma queda de 16,6% 
em comparação com o 
mesmo período do ano 
passado, quando foram 

registradas 13.394 ocor-
rências nas rodovias sob 
administração do DER ou 
das concessionárias.

O número de mortes 
nas rodovias também caiu 
entre janeiro e junho deste 
ano em todo o Estado de 

São Paulo. A redução foi 
de 19,3%. No primeiro se-
mestre de 2020 foram re-
gistradas 825 vítimas fa-
tais contra 1.022 óbitos no 
mesmo período de 2019. 
São 197 mortes a menos 
nas rodovias estaduais.

Inauguração do primeiro Centro 
de Referência ao Autismo da região 
é neste sábado, dia 1º

Fim do DOC, TED e maquininhas: 
como o PIX muda a sua vida

Jaguariúna recebe o 
primeiro Centro de Refe-
rência ao Autismo (CAJ) 
da região. A inauguração 
do prédio acontece neste 
sábado, dia 1º, às 10h com 
a presença de autoridades 
locais como a secretária 
de Saúde de Jaguariú-
na, Maria do Carmo de 
Oliveira, presidente da 
Câmara Municipal de Ja-

guariúna, Walter Tozzi e a 
Deputada estadual, Valé-
ria Bolsonaro.

A inauguração deve 
seguir os protocolos de 
segurança como a obriga-
toriedade de máscaras de 
proteção, distanciamento 
entre pessoas e disponibi-
lização de álcool em gel.  
O evento conta ainda com 
um túnel de desinfecção 

por onde as pessoas terão 
que entrar para ter acesso 
ao prédio. 

O CAJ atende o serviço 
público em parceria com 
prefeituras, escolas e em-
presas; oferece atendimen-
to às crianças autistas nas 
áreas de psiquiatria, psico-
logia, fonoaudiologia, psi-
copedagogia, pedagogia e 
terapia ocupacional.

O Banco Central apla-
cou um pouco a ansieda-
de dos brasileiros e anun-
ciou que a solução de 
pagamentos instantâneos 
(PIX) deve estar disponí-
vel em novembro. Mas, 
afinal, o que é, como fun-
cionar o serviço e qual 
o impacto na sua vida e 
bolso?

O objetivo do PIX é 
que os mais diversos pa-
gamentos passem a ser 
tão fáceis, simples, in-
tuitivos e rápidos quanto 

realizar um pagamento 
com dinheiro em espécie. 
É um meio de pagamen-
to que envia e recebe di-
nheiro em questão de se-
gundos, 24 horas por dia, 
em todos os dias do ano.

Ou seja, aquela trans-
ferência feita no final de 
semana pode agora ser 
completada fora do horá-
rio comercial do banco, de 
forma mais rápida, barata 
e segura. Isso é possível 
porque na plataforma as 
transferências ocorrem 

diretamente da conta do 
usuário pagador para a 
conta do usuário que rece-
be o valor, sem a necessi-
dade de intermediários.

A rapidez acontece 
também por conta de uma 
simplificação nas infor-
mações necessárias, que 
as tornam mais conve-
nientes. Atualmente uma 
transferência eletrônica 
de dinheiro demanda que 
o usuário passe várias in-
formações para quem vai 
receber o valor.

Inauguração é transmitida no Instagram @caj_jaguariuna 

DIVULGAÇÃO
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EDITAIS DE PROCLAMAS

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III, 360M² COM FRENTE PARA 2 RUAS ........................................................R$ 215.000,00

• LOTE RESERVA DA BARRA, PLAINO, OTIMA LOCALIZAÇÃO 350M² ......................................................R$ 130.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III À PARTIR ...............................................................................................R$ 140.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 150.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NOVA CORAÇÃO DE JESUS 3 DORMITORIOS(SUITE) BANHEIR SOCIAL, SALA,  

SALA DE JANTAR, LAVANDERIA, GARRAGEM, DOC OK ...........................................................................R$ 410.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR,  

SALA, LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .............................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR,  

SALA, LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ........................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA,  

SALA DE JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK .............................................................R$ 540.000,00

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JD SYLVIO RINALDI II 02DORM(SUITE), + DEPENDÊCIA, QUARTO, BANHEIRO ............................R$ 480.000,00                                                                                           

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 395.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 250.000,00 

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S,PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI..........  .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.125,00M², TODA MURADA CASA 02 DORMITÓRIOS  .....................................R$ 580.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial 
de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do município e comarca de 
JAGUARIÚNA-SP, faz saber que 
exibiram os documentos exigidos por 
lei, a fim de se casarem:

LUIZ GUILHERME MEREU e RAFAELA 
LETÍCIA MORO DA SILVA. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, comerciante, divor-
ciado, nascido em CAMPO GRANDE, MS, 
no dia 19 de fevereiro de 1979, residente 
e domiciliado na Rua Maranhão, Nº 1558, 
Loteamento Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOÃO RAYMUNDO MEREU e 
de ROSANE TEREZINHA RINEIRO ME-
REU. Ela, de nacionalidade Brasileira, bal-
conista, solteira, nascida em VARGINHA, 
MG, no dia 03 de junho de 1993, residente 
e domiciliada na Rua Maranhão, Nº 1558, 
Loteamento Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de NILTON CEZAR VITOR DA SIL-
VA e de ELENIR MORO DA SILVA. 

CARLOS DOUGLAS MARTINS e ELI-
SABETE DAL’BÓ AZEVEDO. Ele, de 
nacionalidade Brasileiro, empresário, sol-
teiro, nascido em GUARULHOS, SP, no 
dia 22 de setembro de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Carlos Gastaldo, Nº 
31, Gastaldo, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de CARLOS MARTINS PINTO e de JO-
SIANE NOLASCO DOS SANTOS PIN-
TO. Ela, de nacionalidade Brasileira, do 
lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 05 de outubro de 1991, residente e 
domiciliada na Rua Carlos Gastaldo, Nº 
31, Gastaldo, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOSÉ ROBERTO GOMES AZEVEDO e de 
SANDRA DAL’BÓ. 

DANIEL DE MELLO e DORACI APARE-
CIDA OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, carpinteiro, divorciado, nascido 
em ROLÂNDIA, PR, no dia 26 de outubro 
de 1953, residente e domiciliado na Rua 
Greggio, Nº 643, Chácaras Santo Antonio 
do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ALTINO DE MELLO e de SEBASTIANA 
OLYMPIA DE MELLO. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, doméstica, divorciada, nas-
cida em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, 
SP, no dia 12 de março de 1965, residente e 
domiciliada na Rua Greggio, Nº 643, Chá-
caras Santo Antonio do Jardim, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de CLEMENTINO DE 
OLIVEIRA e de LUIZA DE GODOI DE 
OLIVEIRA. 

MÍSTEFANIO LEITE DOS SANTOS e 
MARIA VANESSA DOS SANTOS AU-
GUSTINHO. Ele, de nacionalidade Brasi-
leiro, auxiliar de produção, solteiro, nasci-
do em PATOS, PB, no dia 18 de fevereiro 
de 1997, residente e domiciliado na Rua 
Zelinda Zanellato Parizi, Nº 330, Jardim 
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de MI-
GUEL RODRIGUES DOS SANTOS e de 
MARIA APARECIDA LEITE DOS SAN-
TOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
auxiliar de produção, solteira, nascida em 
PAULO JACINTO, AL, no dia 07 de junho 
de 1991, residente e domiciliada na Rua 
Zelinda Zanellato Parizi, Nº 330, Jardim 
Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
CICERO AUGUSTINHO DOS SANTOS 
e de MARIA MARINETE DOS SANTOS 
AUGUSTINHO. 

ALLESSANDRO AUGUSTO ARAGÃO 
MARTINS e THAINARA SILVA PORTO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
produção, solteiro, nascido em COROATÁ, 
MA, no dia 05 de abril de 1997, residente e 
domiciliado na Rua Jaboticabeira, Nº 484, 
Roseira de Cima, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de  e de MARIA IVONE ARAGÃO MAR-
TINS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
atendente, solteira, nascida em SÃO MA-
TEUS DO MARANHÃO, MA, no dia 11 
de setembro de 2000, residente e domicilia-
da na Rua Jaboticabeira, Nº 484, Roseira de 
Cima, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTÔ-
NIO CLAUDIO DE ARAUJO PORTO e de 
OSIANE DE SOUSA SILVA. 

CARLOS EDUARDO RODRIGUES e 
MURIANE CRISTINA MANTOANELLE 
BUENO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
serralheiro, solteiro, nascido em CAMPI-
NAS, SP, no dia 23 de abril de 1977, re-
sidente e domiciliado na Rua Aparecido 
Alves dos Santos, Nº 248, Jardim Pinheiro, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de VANDERLEI 
RODRIGUES e de LAUDELINA DA SIL-
VA RODRIGUES. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, do lar, solteira, nascida em JA-
GUARIÚNA, SP, no dia 15 de janeiro de 
1982, residente e domiciliada na Rua Apa-
recido Alves dos Santos, Nº 248, Jardim Pi-
nheiro, JAGUARIÚNA, SP, filha de DAVID 
BUENO e de ZENAIDE MANTOANELLE 
BUENO. 

SILVIO GOMES e DEISE VALQUIRIA 
MENEGÃO. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, ajudante geral, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 15 de novembro 
de 1979, residente e domiciliado na Estra-
da Judite dos Santos Pinto, Nº 421, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de MARIA LUIZA GOMES DE MORAIS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
limpeza, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 20 de março de 1982, residente 
e domiciliada na Estrada Judite dos Santos 
Pinto, Nº 421, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de NEUZA MENE-
GÃO AMARO. 

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

JAGUARIÚNA, 31 de julho de 2020.


