
Cemitério de Jaguariúna abre ao público 
com restrições no Dia dos Pais

O Cemitério Municipal de Jaguariúna abre neste domingo, 09, Dia dos Pais, para 
visitação pública. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Jaguariúna, o 
cemitério fica aberto das 7h às 17h com restrições devido à quarentena do novo coronavírus.
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IVAIR OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 07, o Governador João Dória anunciou no Palácio dos Bandeirantes que a região de Campinas chega à fase 
amarela (fase III) que regulamenta a flexibilização da quarentena para enfrentamento do novo coronavírus no Estado. Nesta fase, 
o comércio e shoppings (inclusive a praça de alimentação, desde que seja em local aberto) podem funcionar durante seis horas por 

dia e também podem abrir restaurantes, bares, salões de beleza e academias.

RMC avança para a fase amarela do Plano SP de retomada do comércio

Programa Minha Merenda em Casa  
já entregou quase 200 mil marmitex  
e 24 mil kits de frutas e legumes

O programa Minha Merenda 
em Casa, da Prefeitura de Ja-
guariúna, distribuiu quase 200 
mil marmitex e 24 mil kits de 
frutas e legumes aos alunos 
da rede pública de ensino da 
cidade. Criado para garantir a 
segurança nutricional dos alu-
nos, sobretudo os que mais de-
pendem da merenda escolar, 
durante a suspensão de aulas 
devido à quarentena do corona-
vírus, o programa é pioneiro na 
Região Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) e completou três 
meses nesta semana.
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IVAIR OLIVEIRA

O programa instituído pelo município completa três meses

Governo de SP assina ordem de serviço para 
construção da barragem de Duas Pontes

O Governo de São Paulo, 
por meio da Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente 
(SIMA) e do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE), assinaram nesta se-
mana, em Amparo, a Ordem de 
Serviço para a construção da 
barragem de Duas Pontes, no 
Rio Camanducaia. O investi-

mento é de R$271 milhões na 
implantação do reservatório, 
sendo 196 milhões nas obras e 
R$75 milhões na desapropria-
ção da área.                Página 7

Autoridades participam do ato de autorização

DIVULGAÇÃO

Os marmitex são 
entregues de 
segunda a sexta-
feira aos alunos 
da rede pública de 
ensino

Holambra conta com cinco 
novos ônibus 0km para o 
transporte escolar

A Prefeitura de Holambra re-
cebeu, nesta semana, cinco no-
vos ônibus zero quilômetro para 
o serviço de transporte escolar. 

Os veículos foram conquistados 
pelo município junto à Secreta-
ria de Estado da Educação.

Página 8

Ônibus modelo Ônibus Rural Escolar 3 (ORE 3)
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O mês de agosto é conhe-
cido como Agosto Dourado 
por simbolizar a luta pelo 
incentivo à amamentação. A 
cor dourada está relacionada 
ao padrão ouro de qualidade 
do leite materno. É uma cor 
toda especial, que já percor-
re o mundo com o seu laço 
simbólico.

São trinta dias, em que 
são celebrados a promoção, a 
proteção e o apoio ao aleita-
mento. Estudos comprovam 
que a amamentação é capaz 

de salvar a vida de cerca de 
13% das crianças, menores 
de 5 anos, em todo o mundo.

No Brasil, o Ministério 
da Saúde coordena a Sema-
na Mundial de Aleitamento 
Materno que acontece de 1º 
a 07 de agostos, desde 1999, 
sendo responsável pela adap-
tação do tema para o nosso 
país e pela elaboração e dis-
tribuição de cartazes e fol-
ders. Este ano, o logotipo da 
Semana representa uma “trí-
ade” de dois adultos e uma 

criança, o que reforça a im-
portância do apoio social à 
amamentação.

Em nosso País, somente 
cerca de 9% das crianças be-
neficiam-se do aleitamento 
materno exclusivo. E a mé-
dia, geralmente, é de apenas 
54 dias de amamentação por 
criança. Estes números são as 
evidências das quais precisa-
mos para entender a urgência 
da necessidade de participa-
ção e colaboração de todos em 
prol do aleitamento materno.
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Tomaz de Aquino Pires*

O primeiro Grande Rodeio de Jaguariúna, 
nos tempos contemporâneos, aconteceu em 
1989 no Estádio Santa Maria, campo do Pa-
dre. Foi criado pelo Clube do Cavalo de Ja-
guariúna, fundado por Waldomiro Poliselli 
Jr. e um grupo de amigos. Este evento foi 
também organizado pela Secretaria Munici-
pal de Esportes, Lazer e Turismo da Prefei-
tura Municipal de Jaguariúna.   Sua abertura 
foi na sexta-feira,  dia 21 de julho, às  19h 
30m. Foi uma grande “Festa do Peão.”  Na 
quinta-feira houve apresentação de duplas 
sertanejas  da cidade  na Praça Umbelina 
Bueno. O rodeio começou na sexta com o 
desfile de grande número de amazonas e de 
cavaleiros amadrinhados pela atriz Lúcia 
Veríssimo, grande atração da festa. Houve 
a participação das três melhores boiadas do 
Brasil|: Sebastião Procópio, de Uberlândia- 
MG; Madrugada de Itápolis- SP e Sílvio 
Cintra de Amparo e de uma das melhores 
tropas do ESP- Cia Constante Giacometti. 
Foram programadas 65 montarias entre ca-
valos e touros. Calculou-se a presença de 18 
mil pessoas. Houve apresentação da dupla 
sertaneja Mato Grosso e Mathias, seguido  

por um forró com o grupo Apocalipsy. Du-
rante a tarde do sábado, aconteceram atra-
ções a partir das 15 horas. Desde a Prova dos 
Três Tambores, Seis Balizas, Maneabilidade 
e Rodeio Amador. O rodeio oficial iniciou-se 
às 20h00.  Neste sábado, 22/07, no Ginásio 
Municipal de Esportes, às 23 horas  acon-
teceu o 2º Baile do Cow-boy e 2º Concurso 
da  Rainha do Rodeio. O conjunto musical 
country “Texas Baile Show” abrilhantou a 
festividade, com touro mecânico no salão. 
A 16ª Cavalaria Antoniana abriu o domingo, 
às 09h00, saindo do Bairro de Guedes. Ela 
percorreu a cidade, passando pelo Centro 
Histórico, conforme a tradição. Os finalistas 
das provas da tarde apresentaram-se a partir 
das 14h00 no Campo do Padre. Ali o rodeio 
Oficial iniciou-se com a competição final da 
montaria em cavalos e touros. Houve pro-
vas da Mesa da Amargura, Pega do Garrote, 
Prova do Leite e outras. A entrega dos prê-
mios ocorreu às 20h00. Deslumbrante quei-
ma de fogos aconteceu às 21h00 e às 22h00, 
último show sertanejo com a cantora Nalva 
Aguiar, seguido de grande forró no recinto 
com o grupo Apocalipsy. A 2ª e a 3ª Festa 

do Peão aconteceram também nesse Estádio 
Santa Maria. Abrilhantaram o rodeio atrizes 
e cantores: Lúcia Veríssimo, Cláudia Raia, 
Sérgio Reis, João Mineiro e Marciano. No 3º 
ano, 1991, foi marcante  a gravação dos 20 
capítulos da novela “ Ana Raio e Zé Trovão” 
pela TV Manchete. O  elenco fez-se pre-
sente também na Cavalaria Antoniana  com 
carro alegórico., assim como no passeio de 
Maria Fumaça. No 4º ano, em 1992, a festa 
deslocou-se para o Parque Santa Maria. Au-
mento de expectadores e visitantes atraídos 
pelo evento.  Houve cálculo de 45 mil pes-
soas. Ocorreram parcerias com Rede Globo 
e Bandeirantes.  À medida que se avoluma-
va a organização incluíram-se  novos estilos 
musicais. Além de Chitãozinho e Xororó, 
João Paulo e Daniel, vieram Sandy Júnior, 
Blitz, Roupa Nova, Skank, Daniela Mercury 
dentre outros. Da 4ª edição até a 12ª reali-
zação todas as Festas do Peão realizaram-se 
no referido parque, aqui na cidade, isto é, de 
1992 até 1999 houve mais oito festas. O jor-
nalista Joelmir Beting proferiu interessante 
palestra sobre o tema: “A Indústria do Ro-
deio Completo no Brasil”em 1996. Em 1997, 

houve inovação, montaria de carneiros para 
as crianças. No ano 2.000, em local apropria-
do, muito bem montado, fora da cidade há o 
início de um 3º ciclo de rodeios. Waldomiro 
Poliselli Jr. constrói o Red Eventos. Ali rea-
lizou-se a 13ª edição das festas de rodeio. O 
rodeio seguinte, 2001, foi marcado pelo show 
do Grupo Americano “Creendence.” Nunca 
houve tanto público. A estimativa chegou em 
torno de  80 mil pessoas. Em 2004, o rodeio 
recebeu o nome de “Jaguariúna International 
Rodeo”, Estiveram presentes competidores 
internacionais: americanos, italianos e cana-
denses. Segundo a imprensa local, em 2005, 
esta festa do peão de boiadeiro consolidou-se 
como o melhor festival country do país, fes-
ta de sucesso que se mantém  como uma das 
mais tradicionais do segmento  e que já obte-
ve vários troféus “Arena de Ouro”. Nos anos 
seguintes passou a ser chamado “Jaguariuna 
Rodeo Festival.” Este 3º ciclo de rodeios des-
tacou o nome de Jaguariúna no Brasil. 

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

Rodeios: grandes festas de Jaguariúna 

Sandra R. Ribeiro*

“Sempre é preciso saber quando uma etapa 
chega ao final. Se insistirmos em permanecer 
nela mais do que o tempo necessário perde-
mos a alegria e o sentido das outras etapas que 
precisamos viver”. Segundo Freud, nascemos 
carregando dentro de nós aquilo que ele cha-
mou de “narcisismo primário”, ou dizendo de 
outro modo, um amor por si, mesmo, absolu-
to, e enxergando tudo como se fosse extensão 
do nosso ser. A diferenciação entre o Eu e o 
não Eu é um processo lento, que vai aconte-
cendo na medida em que vamos reconhecen-
do o outro. Claro que isso não é fácil uma vez 
que exige renúncia, humildade, saber se colo-
car no lugar de alguém, veja bem, não é viver 
o que o outro está vivendo e sim se identificar 
com ele.
Maturidade emocional se caracteriza pelo 
atingimento de um estado evolutivo no qual 
nos tornamos mais competentes para lidar 
com as dificuldades da vida e por isso mes-
mo com maior disponibilidade para usufruir 
de seus aspectos lúdicos e agradáveis. Talvez 
a principal característica da pessoa madura 
esteja relacionada com o desenvolvimento de 
uma boa tolerância às inevitáveis frustrações 
e contrariedades a que todos nós estamos su-
jeitos. Tolerar bem frustrações não significa 
não sofrer com elas e muito menos não evitá-

-las. A boa tolerância às dores da vida implica 
certa docilidade, capacidade de absorver os 
golpes e mais ou menos rapidamente se livrar 
da tristeza ou ressentimento que possa ter 
sido causado por aquilo que nos contrariou.
Pessoas maduras também se aborrecem com 
as frustrações, mas não “descarregam” sua 
raiva sobre terceiros que nada têm a ver com 
o que lhe ocorreu. A maturidade emocional 
tem muito a ver com o que, hoje em dia, se 
chama de inteligência emocional (I.E.): com-
petência para se relacionar com pessoas em 
todos os ambientes, habilidade para evitar 
conflitos desnecessários e até mesmo tentar 
harmonizar interesses e agir sempre em prol 
da construção de um clima positivo e agra-
dável nos ambientes que frequenta. Assim, 
a pessoa mais amadurecida busca também a 
evolução moral, condição que a leva a agir 
com imparcialidade, atribuindo a si e aos ou-
tros direitos e deveres iguais.
Pessoas com boa I.E. (Inteligência Emocio-
nal) também agem com certa estabilidade de 
humor, de modo que não são criaturas “de 
lua”, aquelas que nunca se pode saber com 
antecipação em que estado de humor estarão. 
É claro que a estabilidade de humor não sig-
nifica estar sempre alegre e feliz; o humor das 
pessoas mais equilibradas é proporcional ao 

que está lhes acontecendo, sendo que os mo-
mentos de tristeza são vividos com dignida-
de e classe. Freud dizia que a maturidade se 
caracterizava pela substituição da raiva pela 
tristeza.
As pessoas mais tolerantes a frustrações, e de 
humor estável são capazes de despertar a con-
fiança daqueles que com elas convivem. As-
sim, tornam-se bons parceiros sentimentais, 
bons amigos, sócios, colegas de trabalho…
A maturidade acaba vindo acompanhada de 
uma série de boas propriedades e elas são 
motivo de satisfação dos que foram capazes 
de avançar na direção de conquistá-la. É claro 
que o processo de evolução é interminável e 
jamais deveríamos nos considerar como um 
“produto acabado”.
Outra característica da maturidade é o senso 
de responsabilidade sobre si mesmo, assim 
como o desenvolvimento de uma sólida dis-
ciplina: isso significa controle racional sobre 
todas as emoções, especialmente a pregui-
ça. Uma razão forte também exerce controle 
e administra a inveja, os ciúmes, os anseios 
eróticos e românticos, assim como a raiva e 
a agressividade. Controlar não significa re-
primir e muito menos sempre deixar de agir 
de acordo com as emoções; significa apenas 
que elas passam pelo crivo da razão e só se 

tornam ação quando por ela apoiadas. Esse 
é mais um motivo para que sejam criaturas 
confiáveis, uma vez que exercem adequado 
domínio sobre si mesmas. Os mais evoluídos 
emocionalmente tendem a ser mais ousados 
e a buscar com determinação a realização de 
seus projetos. Têm menos medo dos eventu-
ais e inevitáveis fracassos, pois se consideram 
suficientemente fortes para superar a dor de-
rivada dos revezes. Ao contrário, aprendem 
com seus tombos, reconhecem onde erraram 
e seguem em frente com otimismo e cora-
gem ainda maior. Costumam ter melhores 
resultados do que aqueles mais ponderados e 
comedidos, condição que não raramente es-
conde o medo do sofrimento próprio dos que 
enfrentam os riscos.  Algo pode te ajudar ou 
atrapalhar, mas no final das contas se tiver 
consciência da reação que cada emoção traz 
para sua vida e a partir daí, escolher compor-
tamentos que sejam menos destrutivos e mais 
saudáveis a pessoa estará no controle, e, as 
chances dos benefícios são muitas!

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

Maturidade emocional
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Procura por limpeza automotiva tem queda significativa 
Diminuição da procura pelo serviço reflete em possíveis demissões

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

A Pizzaria Império, 
de Jaguariúna, nasceu de 
uma sociedade de dois 
empresários Alexandre 
e Edilson. Como diver-
sos estabelecimentos, é 
possível fazer a refeição 
no local ou delivery. Ou 
melhor, era possível, pois 
com a pandemia, estes 
meses tem sido apenas de 
delivery.

O sócio Edilson con-
ta que, a pizzaria, dian-
te da pandemia, teve 
um aumento considerá-
vel de pedidos, fazendo 
com que aumentassem 

as suas vendas por conta 
da quantidade de pessoas 
que estão evitando sair de 
casa. Segundo a Associa-
ção Pizzaria Unidas do 
Brasil, desde o começo 
da pandemia, em abril, o 
faturamento de suas ffi-
liadas aumentou em até 
30%, conforme a região 
do País.

Pós-pandemia os só-
cios esperam voltar a 
investir no local, com 
cobertura e aumento do 
local. Além disso, visam 
ampliar o leque de op-
ções gastronômicas.

Consumo de pizza aumenta 
em 30% no País

Pizzaria Império, bairro Jardim Mauá

DIVULGAÇÃO 

11 97533-5651
Polo Jaguariúna

 Lava Rápido no centro de Jaguariúna

De acordo a Associa-
ção Brasileira do Mercado 
de Limpeza Profissional 
(Abralimp), mesmo com 
a quarentena impostas em 
diversas cidades, órgãos 
públicos e privados man-
têm a demanda em alta 
- graças à necessidade de 
desinfetar os respectivos 
veículos. No entanto, esta 
não é uma realidade para 
um lava rápido no centro 
de Jaguariúna.

“Tivemos uma queda 
significativa na procura 
dos nossos serviços, cer-
ca de 40%. Somente no 
início de julho que houve 
um aumento na procura, 
mas ainda muito longe 
da nossa realidade”, con-
ta o gerente da unidade, 
Vinicius Siste. Essa di-
minuição, de acordo com 
ele, reflete em possíveis 
demissões e procura de 
novos fornecedores de in-
sumos com preços mais 
baixos que os atuais.

No início da pandemia 
foi necessário o fecha-
mento da unidade por não 
se tratar de um serviço 
essencial. O gerente con-
ta que o lava rápido ficou 
cerca de 1 mês e 20 dias 
fechado.

Neste período não 
houve necessidade de 
alteração no quadro de 
funcionários da empresa. 
Porém, houve a necessi-
dade, depois da reabertu-
ra, de orientar todos sobre 
as formas de transmissão, 

sobre o uso de máscaras 
e também o uso de luvas 
descartáveis para fazer a 
limpeza interna nos veícu-
los dos clientes.

O serviço garante lim-
peza e desinfecção dos 
veículos. “A técnica ou 

expertise não sofreu alte-
rações por conta da pan-
demia, tendo em vista 
nossos sete anos no mer-
cado que nos proporcio-
naram um grande apren-
dizado sobre estética 
automotiva”, explica.

DIVULGAÇÃO 
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Programa Minha Merenda em Casa já entregou quase 
200 mil marmitex e 24 mil kits de frutas e legumes

Auxílio 

Os marmitex são entregues de segunda a sexta-feira aos alunos da rede pública de ensino

O programa Minha Me-
renda em Casa, da Prefeitu-
ra de Jaguariúna, distribuiu 
quase 200 mil marmitex e 
24 mil kits de frutas e le-
gumes aos alunos da rede 
pública de ensino da cida-
de. Criado para garantir a 
segurança nutricional dos 
alunos, sobretudo os que 
mais dependem da meren-
da escolar, durante a sus-
pensão de aulas devido à 
quarentena do coronavírus, 
o programa é pioneiro na 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) e com-
pletou três meses nesta ter-
ça-feira, 04.

Ao todo, de 04 de maio 
a 31 de julho, foram distri-
buídas 192.156 marmitex 
e 23.925 kits de legumes 
e frutas, segundo balanço 
da Secretaria Municipal de 
Educação. São beneficia-
dos diariamente cerca de 

IVAIR OLIVEIRA

O programa instituído pelo município completa três meses

3.100 alunos cadastrados, 
que retiram os alimentos 
em dez pontos de entrega, 
com toda a segurança sa-
nitária e de distanciamento 
social prevista nas regras 
da quarentena.

Os marmitex são entre-
gues de segunda a sexta-
-feira. Já os kits de frutas 
e legumes são entregues 

uma vez por semana. “O 
programa Minha Meren-
da em Casa contribui para 
garantir a segurança nutri-
cional dos alunos da nossa 
rede municipal de ensino. 
Estamos muito felizes com 
o sucesso desse projeto”, 
diz a secretária de Educa-
ção de Jaguariúna, Cristina 
Catão.

A Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social da Prefei-
tura de Pedreira iniciou, 
nesta semana, a entrega de 
kits de higiene e limpeza 
para famílias de extrema 
pobreza e pobreza bene-

ficiadas pelo Programa 
Bolsa Família. Ao todo, 
devem ser beneficiadas 
1.800 famílias. 

Cada kit contém álcool 
em gel, detergente, sabo-
nete, pacote de sabão em 
pedra, cloro, duas másca-

ras e um informativo com 
dicas de como manter a 
família e a casa protegidos 
do coronavírus. O vice-pre-
feito Fábio Polidoro esteve 
acompanhando o trabalho 
da equipe na montagem 
dos kits e destaca que está 

é a segunda vez que a Se-
cretaria realiza a entrega de 
produtos de limpeza e hi-
giene pessoal. “Todos com 
o mesmo pensamento e 
boas atitudes, venceremos 
essa guerra contra o coro-
navírus”, conclui Fábio.

lanceada e saudável das 
crianças e adolescentes 
que fazem parte das esco-

las da rede municipal de 
ensino e contempla cerca 
de 4 mil famílias.

Kit Alimentação Escolar é distribuído 
em Santo Antônio de Posse

Além do kit, as famílias recebem produtos de limpeza por meio 
da Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania

DIVULGAÇÃO 

A Prefeitura Muni-
cipal de Santo Antônio 
de Posse, por meio da 
Secretaria de Educação, 
distribuiu nesta semana o 
Kit Alimentação Escolar 
aos alunos matriculados 
no Ensino Infantil e Fun-
damental I e II da rede 
municipal de ensino. 
Esta é a terceira entrega 
dos kits.

A administração frisa 
que o kit é montado de 
acordo com a necessidade 
nutricional de cada etapa 
educacional, portanto, a 
composição dos kits varia 
em função dos níveis de 
ensino. A medida visa re-
forçar a alimentação ba-

Kits de higiene e limpeza são entregues para 
famílias de extrema pobreza em Pedreira

O kit é distribuído para proteger a população contra o coronavírus

DIVULGAÇÃO 
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Jaguariúna avança 
para a fase amarela 
do Plano SP de 
retomada do comércio
Horário e capacidade de atendimento do comércio 
também sobem para 6 horas e 40%, respectivamente

Nesta sexta-feira, 07, 
o Governador João Dó-
ria anunciou no Palácio 
dos Bandeirantes que a 
região de Campinas che-
ga à fase amarela (fase 
III) que regulamenta a 
flexibilização da quaren-
tena para enfrentamen-
to do novo coronavírus 
no Estado. Nesta fase, 
o comércio e shoppings 
(inclusive a praça de ali-
mentação, desde que seja 

em local aberto) podem 
funcionar durante seis 
horas por dia e também 
podem abrir restaurantes, 
bares, salões de beleza e 
academias.

O comércio também 
pode aumentar a capaci-
dade de atendimento de 
20% para 40%. No caso 
dos restaurantes, podem 
funcionar somente aque-
les que operam em es-
paço aberto, durante seis 

horas por dia, e com aten-
dimento até no máximo 
as 17h.

O funcionamento por 
seis horas diárias e 40% 
da capacidade também se 
aplica aos salões de bele-
za. Para as academias, a 
capacidade autorizada é de 
30%, também durante seis 
horas por dia, com agenda-
mento prévio e hora mar-
cada. Aulas em grupo con-
tinuam suspensas.

DIVULGAÇÃO

Região de Campinas avança da fase laranja (II) para a fase amarela (III) do Plano de São Paulo

Avanço do Plano SP

Aposentadoria 
especial

A aposentadoria es-
pecial é um benefício 
concedido ao segurado 
que que trabalha ex-
posto a agentes noci-
vos, físicos, químicos 
ou biológicos, de forma 
contínua em níveis de 
exposição acima dos 
estabelecidos em lei, 
exemplo, carvão mi-
neral, chumbo, cromo, 
ruído acima de 90 dcb, 
temperaturas anormais, 
parasitas infecciosos 
entre outros. Tem di-
reito a esse benefício o 
segurado empregado, o 
trabalhador avulso e o 
contribuinte individu-
al, este último, somente 
quando cooperado fi-
liado a cooperativa de 
trabalho ou produção. 
Primeiro temos que fa-
zer duas separações so-
bre esse tema, antes da 
Emenda Constitucional 
103/19 e após a Emen-
da. Antes da Emenda, 
é possível a conversão 
de tempo especial em 
comum, sendo que, no 
caso das mulheres, mul-
tiplicamos o período es-
pecial por 1.2 e no caso 
dos homens por 1.4. 
Após a Emenda já não é 
mais possível fazer essa 
conversão. Diferente-
mente, após a Emenda, 

deverá o trabalhador 
comprovar sua efetiva 
exposição aos agen-
tes nocivos, não sendo 
possível a conversão de 
tempo especial em tem-
po comum. Para obter 
o benefício, o segurado 
deverá comprovar tem-
po efetivo de exposição 
e idade mínimos con-
forme a classificação. 
Para os casos leves, 25 
anos de exposição e 
60 anos de idade, para 
os moderados, 20 anos 
de exposição e 58 anos 
de idade, para os casos 
de maior gravidade, 15 
anos de exposição e 55 
anos de idade. Temos 
também uma regra de 
transição para esses 
casos. Quem já estava 
no Regime Geral e pre-
tende se aposentar por 
uma regra mais benéfi-
ca, também pode optar 
pela soma dos pontos, 
sendo 66 pontos para 
atividade especial de 
15 anos, 76 pontos para 
atividade especial de 20 
anos, e 86 pontos para 
atividade especial de 25 
anos. Para se alcançar 
os pontos basta somar 
idade e tempo de expo-
sição. Como é o cálculo 
desse benefício? Para 
mulheres e trabalhado-

res mineiros, calcula-
mos 60% da média do 
salário de contribuição 
e somamos mais 2% a 
cada ano que ultrapas-
sar a 15 anos, até al-
cançar 100% da média 
salarial. No caso de ho-
mens, exceto os minei-
ros, calcula-se 60% da 
média obtida e acres-
centa-se 2% a cada ano 
que ultrapassar a vinte 
anos de contribuição 
até alcançar os 100%. A 
comprovação da efetiva 
exposição aos agentes 
nocivos, são encontra-
dos no Perfil Profissio-
gráfico Previdenciário, 
o PPP, que a empresa 
é obrigada a entregar 
a todo trabalhador por 
ocasião da rescisão de 
trabalho. Se após a apo-
sentadoria, o trabalha-
dor retornar à mesma 
atividade nociva que a 
ensejou, o INSS can-
celará o benefício. Por 
fim, as aposentadorias, 
exceto a por incapaci-
dade permanente, an-
tiga por invalidez, são 
irreversíveis e irrenun-
ciáveis após o recebi-
mento do primeiro pa-
gamento ou saque do 
PIS ou do FGTS, o que 
ocorrer primeiro.  

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

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

NOVA PREVIDÊNCIA

O Governador João 
Doria anunciou, nesta 
semana, que mais cinco 
centros de pesquisa vão 
iniciar a testagem da vaci-
na contra coronavírus em 
voluntários, entre eles, o 
Hospital das Clínicas da 
Unicamp, em Campinas. 
Todos iniciaram os testes 
com a CoronaVac, so-
mando-se a outros cinco 
que já estão em operação. 
Ao todo, 12 núcleos cien-
tíficos foram seleciona-
dos para a realização da 
terceira e última fase de 
ensaios clínicos do imu-
nizante que é desenvolvi-
do pelo Instituto Butantan 
em parceria com a farma-
cêutica chinesa Sinova-
cLife Science.  

“Mais cinco centros 
de pesquisa iniciam tes-
tes da vacina CoronaVac. 
Chegamos, assim, a 10 
centros e em breve serão 
12 no total. A testagem, 
coordenada pelo Instituto 

Butantan em parceria com 
o laboratório chinês Sino-
vac, deve ser concluída até 
novembro com cerca de 9 
mil voluntários”, destaca 
o Governador João Doria. 

Na quarta, as vacinas 
começaram a ser aplica-
das em profissionais da 
saúde na Universidade 
de Brasília (UnB) e na 
quinta, no Hospital das 
Clínicas da Unicamp, em 
Campinas. Na sexta-feira, 
07, as ações são iniciadas 
no Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal 
do Paraná, em Curitiba, e 
na Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto. 
Neste sábado, 08, é vez 
do Hospital São Lucas da 
PUC do Rio Grande do 
Sul, em Porto Alegre. 

O cronograma para iní-
cio da aplicação das vaci-
nas no Hospital Israelita 
Albert Einstein, na capi-
tal paulista, e no Instituto 
Nacional de Infectologia 

Evandro Chagas, no Rio de 
Janeiro, serão anunciados 
em breve. A previsão é de 
que os testes, a serem feitos 
com cerca de 9 mil pessoas 
voluntárias, sejam concluí-
dos pelo Instituto Butantan 
entre o final de outubro e o 
início de novembro.  

O Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medici-
na da USP (HCFMUSP) 
foi o primeiro a aplicar 
a CoronaVac, no dia 21 
de julho. Na semana pas-
sada, entre quinta, 30, e 
sexta-feira, 31, os testes 
começaram no Instituto 
de Infectologia Emílio 
Ribas, na Faculdade de 
Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de 
São Paulo (FMRP-USP), 
Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul e 
no Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Fár-
macos da Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG). 

Hospital das Clínicas da Unicamp e mais 
quatro centros de pesquisa iniciam testes da 
vacina contra coronavírus em voluntários

O imunizante começa a ser aplicado em profissionais da saúde recrutados para o estudo coordenado 
pelo Instituto Butantan de SP  

DIVULGAÇÃO 
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RENCTAS coloca em pauta o isolamento de diversas espécies 
em uma campanha de combate ao tráfico de animais

Isolamento

O tráfico de espécies silvestres não dá escolha 
de liberdade para milhares de representantes 
da fauna brasileira e de outras faunas

IVAIR OLIVEIRA

Vegetação nativa 
Mais uma boa notícia para 

o meio ambiente de Jagua-
riúna. O Governo do Estado 
divulgou o novo Inventário 
Florestal da Vegetação Nati-
va do Estado de São Paulo, 
que monitora a recuperação 
das matas em território pau-
lista. Jaguariúna praticamen-
te dobrou a cobertura vegetal 
nativa do município nos úl-
timos 10 anos, apresentando 
um aumento de 1.003 hecta-
res – ou 10.030.000 metros 
quadrados -, o equivalente 
a mil campos de futebol. O 
índice de vegetação nativa 
na cidade passou a ocupar 
15,5% do território munici-
pal, ante os 8,4% de dez anos 
atrás, passando de 1.190 para 
2.193 hectares.

Volta ao batente
Os vereadores de Jagua-

riúna retomaram as sessões 
parlamentares nesta sema-
na, após o recesso de julho. 
A 16ª sessão ordinária do 
ano na Câmara, realizada na 
terça-feira, 04, foi tranqui-
la. De forma unânime, os 
vereadores aprovaram sete 
requerimentos, duas moções 
de congratulações e outras 
duas moções de pesar. Ainda 
devido à pandemia do coro-
navírus, o acesso do público 
foi restrito.

Maestro Fraga
Entre as moções apro-

vadas, destaca-se a de pesar 
pelo falecimento de Antonio 
Fraga, o Maestro Fraga, ocor-
rido no dia 2 de agosto. Ele 
tinha 77 anos. Essa proposi-
tura contou com a assinatura 
de todos os 13 vereadores da 
Casa. A próxima sessão ordi-
nária da Câmara de Jaguariú-
na está prevista para o dia 11 
de agosto, às 18h30.

Basquete
O presidente da Câmara 

de Jaguariúna, Walter Toz-
zi (MDB), se encontrou no 
último domingo com o ex-
-jogador de basquete Rafael 
Bábby. O encontro foi re-
gistrado por Tozzi nas redes 
sociais. “Nossa vivência pro-
fissional junto ao basquete 
sempre foi a inspiração que 
motiva a vida e o desenvol-
vimento deste esporte”, diz o 
presidente da Câmara.

Nas redes
O vereador Neguita Torres 

(DEM) tem procurado estrei-
tar a relação com o muníci-
pe de Jaguariúna pelas redes 
sociais. O parlamentar tem 
apostado em vídeos em que 
faz um balanço de sua atuação 
parlamentar durante a sema-
na. Nesta semana, publicou 
outro vídeo onde toma café e 
conversa com a população.

Eleitorado 1
Dados divulgados nesta 

semana pelo Tribunal Supe-

rior Eleitoral (TSE) mostram 
que 147.918.483 eleitores 
brasileiros estão aptos a vo-
tar nas Eleições 2020. Esses 
eleitores vão eleger novos 
prefeitos e vereadores em 
5.569 municípios espalhados 
pelo país no pleito marcado 
para o dia 15 de novembro. 
Apenas o Distrito Federal e 
Fernando de Noronha não 
participam das eleições mu-
nicipais. Os eleitores brasi-
leiros que estão registrados 
para votar no exterior tam-
bém não participam desse 
pleito, uma vez que o voto 
em trânsito só ocorre nas 
eleições gerais.

Eleitorado 2
Os números mostram 

que houve uma evolução 
de 2,66% do eleitorado em 
relação às últimas eleições 
municipais (2016), quan-
do 144.088.912 pessoas 
estavam aptas a exercer 
o direito de escolher seus 
representantes políticos. A 
Unidade da Federação que 
teve o maior aumento do 
eleitorado foi o Amazonas, 
que passou de 2.320.326 
eleitores para 2.503.269, 
representando uma evo-
lução de 7,88%. O único 
estado que apresentou re-
dução no número de elei-
tores foi o Tocantins, que 
caiu 0,17% (em 2016 eram 
1.037.063 e em 2020 serão 
1.035.289).

 Bastidores do poder

A pandemia do novo 
coronavírus Covid-19 im-
pôs uma quarentena que 
passa de 150 dias. Junto 
dela, várias notícias tris-
tes foram veiculadas dia-
riamente nos meios de 
comunicação. Embora es-
tejamos privados de várias 
praticidades, é importante 
ver um outro lado que, in-
felizmente, poucos vêem.

E este lado é o de di-
versos animais, que vivem 
por dias, meses e até anos 
em isolamento pelo mun-
do, em gaiolas minúsculas 
ou longe de seu habitat, 
fruto de uma atividade 
ilegal e que, só em nosso 
País, movimenta cerca de 
3 bilhões de reais e tira 
por ano 38 milhões de 
aves, mamíferos, anfíbios 
e répteis de seu lugar de 
origem. 

É isso mesmo. O tráfico 
de espécies silvestres não 
dá escolha de liberdade 
para milhares de represen-
tantes da nossa e de outras 
faunas. Foi pensando nes-
ta realidade que a SALA 
fez para a Rede Nacional 
de Combate ao Tráfico 
de Animais (RENCTAS) 
uma campanha que cha-
ma a atenção para o tema 

e incentiva a denún-
cia do tráfico e 
de cativeiros 
de animais. 

O Bra-
sil abri-
ga cerca 
de 20% 
de toda a 
biodiver-
sidade do 
mundo. Isso 
significa que, 
de cada cinco ani-
mais no mundo, um deles 
tem ao menos um exem-
plar natural em nossas 
matas, florestas, praias ou 
cidades. 

“Se a gente for parar 
pra pensar que, em um pe-
ríodo como esse, a aten-
ção do público fica ainda 
mais longe de questões 
como essa, já que a gran-
de maioria está focada na 
pandemia, os traficantes e 
compradores de animais 
silvestres estão ainda 
mais em ação. Justamen-
te por esse fator trouxe-
mos a questão da qua-
rentena para a campanha, 
para mostrar que, mesmo 
quando parece que o mun-
do parou, tem muita gente 
se aproveitando disso para 
atos cruéis como este”, 

comenta o sócio-fun-
dador da SALA, 

L e o p o l d o 
Azevedo.

C o m 
i m a g e n s 
feitas du-
rante os 
p rópr ios 
r e s g a t e s 

de animais, 
a campanha 

conta com uma 
mensagem simples: 

traz o nome do animal, 
quanto tempo ele está em 
quarentena e o conceito 
“O isolamento não é para 
todos”, além dos contatos 
para denúncia de tráfico e 
cativeiros. 

“É muito mais que uma 
campanha, é um verda-
deiro estímulo para con-
tinuarmos nosso traba-
lho. Esta não poderia vir 
em momento melhor, em 
que o tráfico de animais 
tem crescido e precisa 
ser combatido por todos”, 
declara o coordenador do 
Renctas, Dener Giovani-
ni. A campanha está sen-
do veiculada em jornais e 
nas redes sociais. Em bre-
ve, a divulgação também 
ocorre em outros canais 
de mídia.
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Governo de SP assina ordem de serviço para 
construção da barragem de Duas Pontes

Investimento

Junto ao reservatório de Pedreira, já em construção, obras devem reforçar 
abastecimento de 23 municípios e beneficiar cinco milhões de pessoas

O Governo de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente (SIMA) e do 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE), 
assinaram nesta semana, 
em Amparo, a Ordem de 
Serviço para a construção 
da barragem de Duas Pon-
tes, no Rio Camanducaia. 
O investimento é de R$271 
milhões na implantação 
do reservatório, sendo 196 
milhões nas obras e R$75 
milhões na desapropriação 
da área. A previsão de con-
clusão do trabalho é 2022.  
Junto à Barragem de Pe-
dreira, já em construção, o 
reservatório deve beneficiar 
mais de cinco milhões de 
pessoas em 23 municípios 
da Bacia PCJ (rios Piraci-
caba, Capivari e Jundiaí). 

“Estamos priorizando 
investimentos para atender 
à demanda crescente por 
recursos hídricos”, afirma 
o titular da SIMA, secre-

tário Marcos Penido. “As 
barragens de Pedreira e 
Duas Pontes vão criar uma 
reserva estratégica de água 
e reforçar o sistema como 
um todo, principalmente 
nas épocas de estiagem”. 

“Amparo será privile-
giada, pois, contará com 
um equipamento que não 
só garantirá o abasteci-
mento para a região, mas, 
também, caso necessite, 
beneficiará a nossa cida-
de. Isso sem contar a mo-
vimentação turística num 
local como esse. Desde o 
início dos tramites esta-
mos vendo o cuidado com 
o Meio Ambiente que o 
DAEE tem tomado para 
uma obra dessa grande-
za”, destaca o Prefeito de 
Amparo, Luiz Oscar Vita-
le Jacob. 

O reservatório de Am-
paro terá capacidade para 
acumular 53,4 milhões de 
metros cúbicos e disponi-
bilizará uma vazão regu-

Autoridades participam do ato de autorização

larizada de 8,7 mil litros 
de água por segundo. Já o 
de Pedreira permite uma 
vazão de 8,3 mil litros por 
segundo. 

Portanto, o sistema com 
as duas barragens permite 
escoamento de 17 mil m³/s 

(litros de água por segun-
do) para as Bacias PCJ, um 
incremento significativo, 
tendo em vista que, hoje, 
a vazão dos rios Jaguari e 
Camanducaia é de 9 m³/s. 

“É uma conquista im-
portantíssima para toda a 

região”, destaca o superin-
tendente do DAEE, Fran-
cisco Eduardo Loducca, “e 
que beneficia também to-
dos os municípios que são 
abastecidos pelo sistema 
Cantareira”. 

São beneficiados com a 

reserva hídrica estratégica 
os municípios de Amparo, 
Americana, Arthur No-
gueira, Campinas, Campo 
Limpo, Holambra, Hor-
tolândia, Indaiatuba, Ita-
tiba, Itupeva, Jaguariúna, 
Jundiaí, Limeira, Louveira, 
Monte Mor, Nova Odessa, 
Paulínia, Pedreira, Piraci-
caba, Sumaré, Valinhos, 
Várzea Paulista e Vinhedo. 

Preservação Ambiental 
O reservatório conta 

com uma área de prote-
ção ambiental permanente 
(APP) com 100 metros de 
largura ao longo de toda a 
margem, totalizando 391 
hectares. A implantação do 
projeto conta com um con-
junto de ações ambientais, 
destacando-se o programa 
de Revegetação e Enrique-
cimento Florestal. O DAEE 
já iniciou o reflorestamento 
deste espaço, com o plantio 
de 340 mil de mudas de es-
pécies nativas.

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Jaguariúna alerta população sobre queimadas
O Departamento de 

Agropecuária e Meio 
Ambiente da Prefeitu-
ra de Jaguariúna alerta a 
população para que evite 
as queimadas, que confi-
guram crime ambiental. 
Além disso, podem re-
presentar um risco ainda 
maior à saúde, pois pro-
vocam uma maior quan-
tidade de partículas sus-
pensas no ar, o que pode 
ser muito prejudicial às 
pessoas que apresentam 
doenças respiratórias, 
como os pacientes de Co-
vid-19.

De janeiro a julho des-
te ano, foram registrados 
261 focos de incêndio em 
Jaguariúna. Em 2019, fo-
ram 206 casos no mesmo 
período, ou seja, houve 
um aumento de 26%.

“Portanto, é impor-
tante que a população 
colabore não provocan-
do queimadas e evitan-
do assim o agravamento 

de problemas de saúde e 
danos ambientais”, diz a 
engenheira ambiental da 
Prefeitura, Pamela Bartu-
lic Tieppo.

Segundo a Secretaria 
de Saúde do município, 
as pessoas com síndromes 
gripais e problemas res-
piratórios podem ter uma 
piora considerável em 
seu quadro de saúde e até 
mais dificuldades na re-
cuperação pelo potencial 
tóxico das queimadas.

As queimadas podem 
configurar crime ambien-
tal e são proibidas pela Lei 
Municipal nº 2.223/2014. 
Pela legislação, é vetada 
a execução de queima-
das parciais ou totais de 
materiais resultantes de 
limpeza de terrenos, var-
rição de passeios ou vias 
públicas, podas ou extra-
ções ou qualquer outro 
material na zona urbana 
do município. A lei mu-
nicipal também obriga os 

As queimadas podem configurar crime ambiental e são proibidas 
pela Lei Municipal nº 2.223/2014

Estação de tratamento 
de esgoto de Posse recebe 
novos aeradores

A Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Posse, 
por meio da Diretoria de 
Água e Esgoto (DAE), rece-
be oito novos aeradores para 
serem instalados na Estação 
de Tratamento de Esgoto 
do município. A instalação 
deve ser realizada ainda 
na próxima semana e, com 
isso, a ETE passa a operar 
de forma mais eficiente.

Os aeradores para trata-
mento de efluentes são equi-
pamentos utilizados para 
ampliar a capacidade de di-

minuição da carga orgânica 
em estações de tratamento 
de esgoto, promovendo a 
condição necessária para 
uma remoção eficiente de 
demanda bioquímica de oxi-
gênio (DBO) e nutrientes. O 
investimento tornou-se pos-
sível após o município firmar 
um acordo, por meio de um 
Termo de Ajuste de Condu-
ta (TAC), com o proprietário 
do Loteamento Industrial 
Fausto Benedicto Grimaldi, 
como medida compensatória 
por pendências apuradas.

Instalação dos equipamentos garante maior eficiência no tratamento dos efluentes

DIVULGAÇÃO

proprietários de lotes va-
gos a mantê-los limpos, 
evitando a ocorrência de 
queimadas criminosas e a 
aglomeração de animais 
peçonhentos.

“Tudo isso tem respal-
do na forma regulada pela 
Lei Complementar Mu-
nicipal nº 134, de 19 de 

novembro de 2007, que 
dispõe sobre o Código de 
Posturas do Município”, 
explica a engenheira Pa-
mela. A infração sujeita 
os responsáveis ao paga-
mento de multa equiva-
lente a R$500, que pode 
ser aplicada em dobro nos 
casos de reincidência.

SAMUEL OLIVEIRA
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

No sábado, dia 1º, ocorreu 
a transmissão da Tenno-
Con 2020, pela Digital 
Extreme (D.E.), criado-
ra do Warframe, e fo-
ram muitas novidades! 
Para quem conseguiu 
participar da live, ga-
nhou algumas recompen-
sas no jogo, uma delas foi o 
personagem Hydroid Prime. Desta vez, 
foram adicionados dois Relays (estações 
espaciais), um com o nome de Tennolive 
(versão gratuita) e o outro de TennoCon 
(versão paga). O grande diferencial entre 
eles é que na versão paga o Baro Ki’Te-
er aparece com todos os Mods (cartas) e 
itens que ele já trouxe no jogo. 

Nessa trans-
missão apresen-
taram os três 
próximos War-
frames que che-
garão no game. 
O primeiro deles 
será Xaku, uma 
criação dos fãs, que 
virá com a sua Syandana (capa), um ca-
pacete alternativo e um novo leque. O 
segundo, que terá a alcunha de “cien-
tista louco”, é o Warframe Alchemist 
(nome ainda não confirmado) e, por fim, 
o Warframe Wraithe (por ora, apenas 
a arte está pronta). Além disso, mostra-
ram que o jogo terá uma nova Sniper, 
algumas skins e a Espada que será con-
quistada por quem conseguir derrotar o 
boss da Nightwave (são missões à parte 
que a cada 10.000 pontos ganhos o jo-
gador sobe um nível, num total de 30. 
Cada Nightwave  conta uma história, e a 
atual é a do Vidraceiro).

Algo bem interessante que foi com-
partilhado com o público é como que os 
produtores do game fazem para criar os 
sons emitidos pelos personagens Infes-
tados (inimigos que se apropriam de cor-
pos e os controlam). Eles utilizam luvas 

de pentear pelos de gato e as friccionam 
contra o isopor, o som gerado disso é 

mesclado com grunhidos feitos pela 
própria equipe de produção. Dessa 
mistura, nasce o que seria a “voz” 
dos Infestados. Legal, né?

Teve, ainda, um trailer dedicado 
ao Hydroid Prime e o anúncio de sua 

Skin Delux e da Gara (outra Warframe). 

Sem dúvida, o 
auge da live foi a 
apresentação da 
esperada jorna-
da “Coração de 
Deimos”. Acer-
tei ao dizer em 
uma das minhas 
edições que prova-
velmente teríamos um novo m a p a 
nesse jogo em formato de mundo aberto. 
Revelaram que Deimos é o nome da nova 
lua de Marte (para curiosidade, Deimos, 
do grego, significa Terror e é a lua mais 
distante de Marte. A mais próxima cha-
ma-se Fobos). No jogo já existia um pla-
neta dominado pela infestação, mas, não, 
um planeta que já fosse de fato infestado. 
Nessa área aberta foi mostrada que a per-
sonagem responsável pelas caçadas dos 
inimigos se chamará Mother. O que pode-
mos especular é que ela seja a Margulis, 
pois é muito parecida com o personagem 
chamado Ballas. Isso é um pouco do que 
o mapa do planeta irá trazer. 

Já na Orbital (base do jogador) te-
remos uma sala infestada que sofrerá 
uma mudança drástica, com novos re-
cursos para o aprimoramento de War-
frames base. Essa atualização do game, 
que chegará dia 25 de agosto, terá mais 
armas infestadas, dois novos pets e um 
Drone. Quem mais está ansioso por 
esta jornada?

Finalmente chegou a vez da TennoCon 2020: Coração de 
Deimos. Preparado para muitas novidades? Então, bora!

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

Holambra conta com cinco novos ônibus 
0km para o transporte escolar

Prefeitura de Santo Antônio de Posse abre cadastramento 
para auxílio emergencial destinado a artistas

Desenvolvimento regional

Os ônibus tem capacidade para atender até 59 estudantes sentados

A Prefeitura de Holam-
bra recebeu, nesta semana, 
cinco novos ônibus zero 
quilômetro para o serviço 
de transporte escolar. Os 
veículos foram conquista-
dos pelo município junto 
à Secretaria de Estado da 
Educação.

Todos eles têm capaci-
dade para atender até 59 
estudantes sentados e são 
equipados com poltrona 
móvel para embarque e de-
sembarque de pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida. Eles são avalia-
dos, cada um, em cerca de 
R$240 mil.

“A chegada destes ôni-
bus é mais um importan-

te passo dado pela nossa 
administração”, comenta 
o prefeito Fernando Fiori 
de Godoy. “Ao facilitar o 
acesso das crianças e jo-
vens à escola, garantimos 
a oportunidade de apren-
dizado. Quando as aulas 
forem retomadas, nossos 
estudantes terão mais con-
forto e segurança na ida e 
também na volta das uni-
dades de ensino”.

Os cinco novos ônibus 
se somam a outros três es-
colares obtidos por Holam-
bra durante o mandato de 
Dr. Fernando. Eles já estão 
na cidade e devem ser utili-
zados tão logo retornem as 
atividades escolares.

A Prefeitura Munici-
pal de Santo Antônio de 
Posse, por meio da Dire-
toria de Cultura e Turis-
mo, iniciou os cadastra-
mentos de trabalhadores 
da área artística e cultu-
ral que devem ser benefi-
ciados com o repasse de 
recursos da Lei Federal 
nº 14.017/2020, sancio-
nada pela Presidência da 

República no dia 30 de 
junho. Os interessados 
podem preencher o for-
mulário, até 15 de agosto, 
disponível no site da ad-
ministração municipal.

Podem se cadastrar os 
trabalhadores que com-
provem atuação no setor 
cultural nos últimos dois 
anos, cumpram critérios 
de renda familiar máxi-

ma, não tenham vínculo 
formal de emprego e não 
recebam auxílio emer-
gencial federal. O recebi-
mento está restrito a dois 
membros de uma mesma 
família. Mães solteiras 
recebem o dobro.

Além disso, é dispo-
nibilizado o formulário 
para pessoas jurídicas. 
Neste caso, o subsídio 

será destinado para a 
manutenção de espaços 
artísticos e culturais, mi-
cro e pequenas empresas 
culturais, instituições, 
cooperativas, e organiza-
ções culturais comunitá-
rias e editais, chamadas 
públicas, prêmios, aqui-
sição de bens e serviços 
vinculados ao setor cul-
tural.

Ônibus modelo Ônibus Rural Escolar 3 (ORE 3)

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Os interessados já podem se cadastrar 
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Centro de Referência do Autismo é 
inaugurado e atende gratuitamente 
moradores de Jaguariúna
A expectativa é que o CAJ realize mais de 1000 atendimentos por mês

O Centro de referência 
do autismo de Jaguariúna 
(CAJ) foi inaugurado no 
sábado, dia 1º, e está fun-
cionando no bairro Tan-
quinho. A unidade ofere-
ce atendimento gratuito 
aos moradores da cidade 
graças à parceria firmada 
entre a Prefeitura de Ja-

guariúna e a entidade.
O local tem 550 me-

tros quadrados de cons-
trução com 10 consultó-
rios que, somados com os 
que já existiam, chegam a 
um total de 17 salas. En-
tre as especialidades ofe-
recidas estão: psiquiatria, 
psicologia, fonoaudiolo-

gia, psicopedagogia, pe-
dagogia e terapia ocupa-
cional todas voltadas ao 
autismo.

A secretária municipal 
de saúde, Maria do Car-
mo de Oliveira Pelisão, 
destaca a importância do 
CAJ para a cidade. “Esse 
atendimento especializa-

do faz toda a diferença 
para os autistas da nossa 
cidade. Com o CAJ as 
crianças e também a fa-
mília delas podem rece-
ber acompanhamento dos 
especialistas em um úni-
co lugar. Isso significa ter 
mais qualidade de vida”, 
conclui a secretária.

IVAIR OLIVEIRA

Inaugurações

A inauguração aconteceu no sábado, dia 1º

Prefeitura de Pedreira inaugura 
a Creche Municipal “Zelinda 
Marchiori Tonelotto” e instala o 
NAECAP “Anthony Borgo”

A Prefeitura de Pe-
dreira realizou, nesta 
semana, a solenidade 
de inauguração da nova 
Creche Municipal “Ze-
linda Marchiori Tonelot-
to” e instalação do Nú-
cleo de Atenção Especial 
a Criança e Adolescente 
de Pedreira (NAECAP) 
“Anthony Borgo”, loca-
lizados na Rua Antônio 
Serra, Estância Santa 
Rita – Barbim.

O presidente da Câ-
mara Municipal em 
exercício, vereador An-
tonio Ganzarolli Filho, 
acompanhando do vere-
ador Mário Wilson Frat-
ta (Nino Fratta), destaca 
o bom mandato que vem 
sendo realizada pelo 
prefeito Hamilton e pelo 
vice Fábio. “A cidade é 
um verdadeiro canteiro 

de obras, fora as que já 
foram inauguradas. Pa-
rabéns Hamilton e Fábio 
pela homenagem as fa-
mílias Tonelotto e Borgo 
que nomeiam a Creche e 
o NAECAP”, concluiu 
Toninho Ganzarolli. 

O NAECAP oferece 
atividades multidiscipli-
nares as nossas crianças 
e jovens, voltadas princi-
palmente a Educação In-
clusiva. “As secretarias 
municipais de Educação 
e de Saúde já realiza-
ram um levantamento e 
possuímos um grande 
número de crianças e jo-
vens que estarão sendo 
atendidos pelo Núcleo 
de Atenção Especial”, 
ressalta o vice-prefeito, 
Fábio Polidoro.

A secretária da Saú-
de, Ana Lúcia Nieri 

Goulart e secretária da 
Educação, Mariangela 
Rodrigues, enfatizam a 
importância das inau-
gurações. “Na área de 
Educação está é a quar-
ta Creche que estamos 
inaugurando neste man-
dato e a fila de espera 
por uma vaga em nossa 
rede de atendimento faz 
parte do passado”, desta-
ca Mariangela. Para Ana 
Lúcia, o NAECAP deve 
contribuir e muito com 
a Saúde das crianças de 
nosso município. “São 
mais de 200 crianças as-
sistidas em nossa Rede 
Municipal de Saúde, as 
atividades e os serviços 
que aqui serão prestados 
nos auxiliaram no aten-
dimento de crianças e 
jovens”, lembra a secre-
tária de Saúde.  

A Prefeitura de Ho-
lambra inaugurou na 
sexta-feira, 31, a pavi-
mentação de novo acesso 
ao bairro Imigrantes. O 
trecho, de cerca de 350 
metros, liga as ruas do 
bairro à Rodovia SP-107 
em entroncamento pró-
ximo ao primeiro trevo 
no caminho de Artur No-
gueira, a 900 metros do 
Portal do Moinho. 

A melhoria foi rea-
lizada por meio de con-
vênio com o Governo 
do Estado, firmado com 
apoio do deputado esta-
dual Cauê Macris, pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo. 
Essa passa a ser a segun-
da via pavimentada de 
ingresso e saída do Imi-
grantes, proporcionando 
alternativas ao morador 
que precisa trabalhar 
pela manhã ou voltar 

à tarde em períodos de 
grande fluxo de veículos 
no acesso principal, pela 
Rua Van Aken.

“A melhoria vai desa-
fogar a ligação do bairro 
ao centro, facilitar o trân-
sito de veículos, o escoa-
mento da produção agrí-
cola da área próxima e o 
acesso de visitantes que 
frequentam, por exemplo, 
Quinta-Feira de Sabores, 
inativa neste momento 
em função da quarente-
na”, explica o prefeito 
Fernando Fiori de Godoy. 

Para o morador Ro-
naldo Lima dos Santos, 
“esse asfalto foi a melhor 
coisa que podia aconte-
cer no bairro”. “A gente 
saia pra trabalhar, na saí-
da do Moinho, e às vezes 
a gente ficava meia hora 
pra conseguir passar no 
trevo. Pra mim, pra toda 
a família, foi ótimo”, diz.

Inaugurada a pavimentação 
de novo acesso ao 
Imigrantes, em Holambra

Solenidade de inauguração foi transmitida nas redes sociais

DIVULGAÇÃO 



10 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 8 DE AGOSTO DE 2020 GAZETA REGIONAL

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:

ALBERT JOSÉ DOS SANTOS SILVA e 
NATÁLIA RODRIGUES LEITE. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, servente de pe-
dreiro, solteiro, nascido em SÃO LUÍS, 
MA, no dia 08 de fevereiro de 1982, re-
sidente e domiciliado na Rua Francisco 
Alves, Nº 192, Residencial Arco Iris I, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ALFREDO 
GASPAR SILVA e de MARIA DOS SAN-
TOS SILVA. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, do lar, solteira, nascida em SÃO 
LUÍS, MA, no dia 18 de dezembro de 
1985, residente e domiciliada na Rua Fran-
cisco Alves, Nº 192, Residencial Arco Iris 
I, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ CAR-
LOS LEITE e de RAIMUNDA NONATA 
RODRIGUES LEITE. 

ITALLO REYES DOS SANTOS ARAU-
JO e JULIANE MONON. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, auxiliar de produção, 
divorciado, nascido em CATOLÉ DO 
ROCHA, PB, no dia 18 de abril de 1993, 
residente e domiciliado na Rua José Pinto 
da Fonseca, Nº 217, Jardim Sylvio Rinaldi 
II, JAGUARIÚNA, SP, filho de CLIDE-
NOR MARCELO DE SOUSA ARAUJO 
e de MARIA SOCORRO DOS SANTOS 
ARAUJO. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, agente de telemarketing, divorciada, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 08 de 
março de 1993, residente e domiciliada na 
Rua José Pinto da Fonseca, Nº 217, Jardim 
Sylvio Rinaldi II, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de VLADIMIR MONON e de ELENICE 
LEMES MONON. 

LEVY DA SILVA PEREIRA DE JESUS e 
LUANA FERREIRA DE SOUZA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, padeiro, solteiro, 
nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 02 
de junho de 2000, residente e domiciliado 
na Rua Franco, Nº 830, Jardim Planalto, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de MAURO CÉ-
LIO DE JESUS e de TÂNIA MARA PE-
REIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
vendedora, solteira, nascida em PEDREI-
RA, SP, no dia 01 de novembro de 1995, 
residente e domiciliada na Rua Otavio 
Antoniacci, Nº 209, Jardim Pinheiro, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de ROSIVAL FER-
REIRA DE SOUZA e de VALDINEIA 
FLORENCIO DE OLIVEIRA SOUZA. 

EVANDRO RODRIGO BISPO DOS 
SANTOS e TALITA SUZART INFANTE. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, opera-
dor de áudio e vídeo, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 21 de dezembro 
de 1984, residente e domiciliado na Rua 
Falcão Filho, Nº 121, Botafogo, CAM-
PINAS, SP, filho de ADENILDO BISPO 
DOS SANTOS e de ILZA FRANCELINA 
BOCAIÚVA DOS SANTOS. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, empresária, soltei-
ra, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 15 
de maio de 1984, residente e domiciliada 
na Rua Princesa D’Oeste, Nº 181, Jardim 
Botânico, JAGUARIÚNA, SP, filha de ER-
NESTO SORIANO INFANTE e de DAR-
CI SUZART MACHADO INFANTE. 

GERSON ANTONIO e TANIA DE CAS-
SIA PEREIRA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, comerciante, divorciado, nas-
cido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 19 
de maio de 1972, residente e domiciliado 
na Av. Alexandre Marion, Nº 270, Jardim 
Boa Vista I, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOÃO ANTONIO e de ADELIA FER-
REIRA ANTONIO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, comerciante, divorciada, nasci-
da em MAUÁ, SP, no dia 24 de outubro de 
1974, residente e domiciliada na Av. Ale-
xandre Marion, Nº 270, Jardim Boa Vista 
I, JAGUARIÚNA, SP, filha de OLIVEIRA 
ALVES PEREIRA e de MARIA CONCEI-
ÇÃO PEREIRA. 

ALCEU LEANDRO DANZO e MICHE-
LE GAUDENCIO DE OLIVEIRA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, porteiro, di-
vorciado, nascido em AMPARO, SP, no dia 
04 de setembro de 1977, residente e domi-
ciliado na Rua Domingos Granghelli, Nº 
285, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de FRANCISCO SILVANO DANZO 
e de ALICE TEIXEIRA DANZO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, divorcia-
da, nascida em PEDREIRA, SP, no dia 21 
de outubro de 1993, residente e domicilia-
da na Rua Domingos Granghelli, Nº 285, 
Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de DOCELINO BRITO DE OLIVEIRA 
e de MARIA DIVINA GAUDENCIO DE 
OLIVEIRA. 

PEDRO PAULO CALDAS e NATHALIA  
ISHAQ MAGALHÃES. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, empresário, divorciado, 
nascido em GOIÂNIA, GO, no dia 04 de 
abril de 1981, residente e domiciliado na 
Rua Paraná, Nº 710, Jardim Bela Vista, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de BENEDITO 
DA SILVA CALDAS e de ÁUREA SAL-
VADOR DE MEDEIROS. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, empresária, solteira, 
nascida em RIBEIRÃO PRETO, SP, no 
dia 15 de outubro de 1987, residente e do-
miciliada na Rua Paraná, Nº 710, Jardim 
Bela Vista, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
EMILIANO MAGALHÃES FILHO e de 
ANDRÉA RODRIGUES ISHAQ MAGA-
LHÃES. 

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

JAGUARIÚNA, 06 de agosto de 2020.
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