
Gazeta Regional promove live com 
a dupla Betho & Menon

A Gazeta Regional programa para este sábado, 15, uma nova live em prol 
do Fundo Social de Jaguariúna. Desta vez, a atração é a dupla sertaneja Betho 
& Menon. A live tem início às 17h e pode ser acompanhada no canal oficial da 
dupla, no YouTube e Facebook, na fanpage da Gazeta e na Rádio Nova FM.

GAZETA REGIONAL
FALE COM A Sol com algumas 

nuvens. Não chove.
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As contas de 2017 da administração também já haviam sido aprovadas pelo TCE

Tribunal aprova contas da  
Prefeitura de Jaguariúna

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo aprovou as contas de 2018 da 
Prefeitura de Jaguariúna. As contas de 2017 também já haviam sido aprovadas pelo TCE.            Página 6

Ciclismo ganha popularidade 
durante a pandemia e aquece as 
vendas do setor

Pavimentação na Estrada 
Municipal Amadeu 
Bueno é concluída

A Prefeitura de Jaguariúna 
concluiu nesta quinta-feira, 
13, a obra de pavimentação 
asfáltica da Estrada Munici-
pal Amadeu Bruno (JGR-221) 
e principais ruas dos bairros 
Santo Antônio do Jardim e 

Bom Jardim. A obra possui 
30.700 m² de pavimentação, 
2.657 metros de guias e sarje-
tas e sistema de drenagem de 
águas pluviais e teve investi-
mento de 2,2 milhões.

Página 7

Por ser um esporte que pode 
ser praticado sem aglomeração 
e, por conta do fechamento das 

academias, o grupo Angels Bike, 
de Jaguariúna, teve grande pro-
cura de pessoas interessadas em 

participar. Este é um grupo só de 
mulheres que começou em 2015 
com três amigas.         Página 3

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Integrantes da Angels Bike

Obras foram intensificadas nesta semana

Ônibus da Prefeitura de Posse volta a 
circular na segunda-feira, 17

O transporte público ofere-
cido pela Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio de Posse vol-

ta a funcionar na segunda-fei-
ra, 17. O serviço estava parado 
desde março, devido às medi-

das de prevenção à pandemia 
de coronavírus.

Página 6

DIVULGAÇÃO

ZapChicken prioriza 
relacionamento com o cliente e não 
perde no período de pandemia

Barragens de Pedreira e Duas 
Pontes geram dois mil empregos e 
estações de tratamento de esgoto 

Diferente de muitos outros 
restaurantes, o ZapChicken, 
em Jaguariúna, sempre bus-
cou a aproximação com seus 
clientes, por meio de cadastros 
ao consumir na loja, conta seu 

proprietário João Cruz. Com 
esse relacionamento, a empre-
sa utilizava de mensagens para 
informar promoções, descon-
tos e outros.      

Página 3

Além de garantir reserva 
hídrica para os 23 municípios 
da região da bacia do PCJ (Pi-
racicaba, Capivari e Jundiaí), 
beneficiando diretamente mais 
de 5 milhões de habitantes, as 
barragens de Pedreira, no rio 
Jaguari, e Duas Pontes, no rio 
Atibaia, propiciam um conjun-

to de benefícios econômicos, 
sociais e ambientais para os 
municípios-sede dos reserva-
tórios – Pedreira e Amparo – e 
região. Dois mil postos de tra-
balho e estações de tratamento 
de esgoto estão no pacote de 
benefícios das obras.   

Página 9

Confira os horários na página oficial da administração municipal
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Em tempos de pandemia onde 
diversas novas atividades foram 
implementadas nas vidas das pes-
soas, a busca por aperfeiçoamen-
to e qualificação profissional via 
internet aumentou. Na busca por 
ajudar e incentivar, o Governo do 
Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, está com 20 mil va-
gas abertas para cursos gratuitos 
de qualificação profissional.As 
inscrições já estão abertas e de-
vem ser feitas até o próximo do-
mingo (16) pelo site www.cursos-
viarapida.sp.gov.br. 

No total, são oito opções de 

cursos introdutórios nas áreas de 
tecnologia da informação, gestão e 
idiomas, com duração de 80 horas, 
oferecidos pela Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo (Uni-
vesp). Essas trilhas são uma opor-
tunidade para conseguir uma nova 
profissão no setor de tecnologia 
da informação, por exemplo, que 
continua crescendo e empregando 
um número cada vez maior de pro-
fissionais, segundo estimativas da 
Associação Brasileira das Empre-
sas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Brasscom).

Os participantes que conclu-
írem os cursos introdutórios de 

tecnologia também poderão reali-
zar um módulo complementar de 
empreendedorismo, disponibili-
zado pelo Sebrae, possibilitando 
acesso a crédito com condições 
especiais e taxas mais baixas no 
Banco do Povo.

Além de oferecer aos estu-
dantes a possibilidade de fazer 
cursos na área de tecnologia, a 
oportunidade também auxilia na 
inserção ao mercado de trabalho 
no setor de TI. Essa é uma ini-
ciativa muito próspera em prol 
da formação e colocação dosjo-
vens e traduz a nossa missão que 
é gerar oportunidades. 

EDITORIAL

Qualificação profissional
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Tomaz de Aquino Pires*

Bodas de Prata de Canto coral dedicado 
a Jaguariúna! Nós que integramos o Coral 
Municipal de Jaguariúna por alguns anos, 
sentimos de perto seu talento musical, ago-
ra interrompido! Contentávamos, depois, 
por ouvir a Arte de suas apresentações, atra-
vés do COMJA. A acústica da Matriz Cen-
tenária era o local preferido. A Orquestra 
dos Violeiros do Jaguary que criou trouxe 
também deleite em todas as suas apresen-
tações. Era a Sua Arte abrilhantando quase 
todos os eventos da cidade. Querido Maes-
tro Antônio Fraga, sua inesperada partida 
deixou-nos muito tristes! Lembro-me da 
1ª apresentação do coral em 1996 na esca-
daria do Amâncio Bueno. O 1º prédio pró-
prio da escola comemorava seus 50 anos 
de inauguração. Celebramos com almoço 
beneficente pró-Restauro da Matriz Cente-
nária. Pois é, uma partida sempre evoca a 
memória da obra deixada por aquele que se 
despede.  Quem foi este pessoa que chegou 
a Jaguariúna por volta de 1995? O Maes-
tro Antônio Fraga estudou Canto na Escola 
Paulista de Música. Estudou Teoria, Solfejo 
e Harmonia. Foi aluno de Canto de Zwin-
glio Faustini e de Helena Russo. Cursou 
Regência e Coral  com os Maestros  Luís 
Roberto Borges, Joaquim Paulo do Espíri-
to Santo e José Carlos Siqueira. Participou 
de inúmeros cursos de Especialização em 
Regência Coral, Escolha de Repertório, 
Harmonia e Arranjos Vocais com os Ma-
estros José Zula de Oliveira, Marilena de 

Oliveira, Júlio Seigl, Wálter Lourenção...e 
outros...Participou como Corista Solista 
dos Corais Pró Música de São Paulo, Ma-
drigal Canto Vivo, Coral XI de Agosto da 
USP, Schola Cantorum. Ele fundou e regeu 
os Corais Ars Livre, Coral Sant’ Ana do 
Alto da Boa Vista, Coral da SAI - Socieda-
de Amigos de Interlagos, Coral Empresa e 
Coral Santo Antônio de Vila Ré. Em 1996 
reativou o Coral Municipal de Jaguariúna 
o “COMJA” do qual foi regente até 2016. 
Em seguida fundou o Coral DuFraH o qual 
regeu  até as últimas apresentações. Em 
2000 recebeu o diploma de Parceiro Cultu-
ral do E.S.P. Em 2001 fundou a “Orquestra 
Municipal de Violeiros de Jaguary”.  Era 
membro da “APARC” Associação Paulis-
ta de Regentes de Corais. Foi responsável 
pela realização de vários encontros de co-
rais, no Teatro Municipal “Dona Zenaide”. 
Ele sempre buscou divulgar o canto coral 
na região e no Estado. Sempre reunia os 
principais corais da Região como Trilhas 
de Campinas, Madrigal Vivace de Cos-
mópolis, Coral Municipal de Santa Bár-
bara D’Oeste, Coral Cidade de Indaiatu-
ba,  Coral Vida Iluminada de Mogi-Guaçu 
e Corda Coral de Americana. Ele sempre 
valorizava o talento do Coral e destacava 
a importância do COMJA para a região. E 
acrescentava; “Nós já somos referência  em 
canto coral no Estado de São Paulo e até 
em outros cantos do país”. Ele revelava que 
Coral e Orquestra viveram momentos fabu-

losos, como também tiveram momentos em 
baixa,  mas Ele  nunca desistiu.” “Houve 
afastamentos de coralistas ocasionados por 
inúmeros motivos alheios à vontade deles.
Vários puderam retornar e permanecer. Al-
guns elementos permanecem desde a sua 
fundação. O COMJA representou Jaguari-
úna em vários estados como Santa Catari-
na, Bahia, Minas Gerais, Paraná e diversas 
cidades  do estado e da região. O COMJA 
recebeu prêmios e menções honrosas por 
várias vezes  no Mapa Cultural Paulista.  
Em Diamantina entre 20 corais foi o grupo 
escolhido para fazer sua apresentação em 
uma Igreja de 1686. O COMJA entrou para 
a história na região de Campinas, ao vencer 
a fase regional do Mapa Cultural.  Levou o 
“COMJA” e também a orquestra Municipal 
“Violeiros do Jaguary”ao  programa “ Vio-
la ,Minha Viola!” de Inezita Barroso na TV 
Cultura. A cantora veio à cidade prestigiar o 
Coral e a Orquestra de Violeiros. Orquestra e 
Coral apresentaram-se em diversas cidades. 
A orquestra apresentava-se também no pro-
grama Café com Viola  no Centro Cultural 
restaurado da Estação de Guedes.  Para esta 
reverência, pesquisamos a coleção de jornais 
da Casa da Memória Padre Gomes. Agrade-
cemos as reportagens e entrevistas de minha 
ex-aluna, Profª e Jornalista Gislaine Mathias 
Ferreira.  Parabéns, Maestro Fraga!

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Reverência à partida 
de um músico

João Rodrigues*

Quis o Senhor Bom Deus que dias an-
tes da celebração do dia dos Pais, levas-
se para junto dele o meu pai, Sr Faustino 
Rodrigues dos Santos, aos 87 anos. Com 
ele aprendi a palavra honestidade que faz 
parte dos valores que carrego para minha 
vida. Descanse em paz meu pai. Agradeço 
de coração as mensagens de condolências 
que chegaram para mim e minha família.

Mesmo vivendo este triste momen-
to da despedida muitas coisas estavam 
ocorrendo e uma delas foi a minha ade-
são a famosa Batalha do Pitch proposto 
pela VOE SEM ASAS uma aceleradora 
de Startups que já acelerou várias marcas 
famosas como IBM, UNILEVER, PWC 
entre outras e em Jaguariúna a UNIFAJ. 
Após a adesão participei do que chamam 
de Lab.Pitch. Mas o que é um PITCH? 
É uma apresentação rápida de um produ-
to ou serviço ou apresentação da própria 
pessoa, com a intenção de “vender” a 
ideia para outra pessoa.

Comecei a analisar a importância disto 
na comunicação de um líder junto a seus 
stakeholders (parceiros na sua cadeia de 
relacionamento), quantas vezes tem que 

vender sua ideia para seu parceiro de ne-
gócio? Quantas vezes não se concretiza 
um negócio ou não se consegue a atenção 
da própria equipe para itens importantes 
da empresa?

Baseado nisto vamos lhe informar o 
que um bom Pitch tem que ter para que 
você venda a sua ideia, produto ou serviço 
para outra pessoa, costumo dizer você irá 
criar seu storytelling (contando história).

Fundamental: um pitch precisa ter ini-
cio, meio e fim como toda boa história o 
enredo é fundamental;

1- Defina seu Objetivo 
2- Estude seu Público
3- Seja Objetivo
4- Explique claramente suas solu-

ções e propostas
5- Defina seu Modelo de Negócios
6- Demonstre quem são seus com-

petidores
7- Apresente uma projeção financei-

ra realista
8- Prepare-se para todo tipo de per-

gunta
Uma dica especial para você fazer 

um bom Pitch, comece falando da dor 

do cliente, o que você realmente resolve 
para a pessoa, mas de maneira clara, rápi-
da e super objetiva.

Um Pitch normalmente tem em torno 
de 30 segundos, 1 Minuto, 3 minutos no 
máximo para que você desenvolva o seu 
enredo a sua história e ao final informe 
quem você é e o que chamamos de CTA 
(CallToAction-Chamada para ação), que 
é o que realmente você quer da pessoa 
que lhe ouviu.

Um Pitch pode ser valiosíssimo para 
você agregar parceiros, fãs, investidores e 
claro sua equipe para a chegada de novos 
produtos/serviços na sua empesa.

Em um mundo que os textões e o 
mundo de informações é gigantesco o 
líder que sabe se comunicar com poucas 
palavras e em poucos segundos de forma 
clara e concisa terá um destaque e uma 
assertividade incrível. 

Bora lá realizar o seu PITCH.

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

Empreendedor do Bem

PITCH

*Jorge Miklos

Por muitos anos o ritmo dançante da can-
ção A Luz de Tieta, de Caetano Veloso, dis-
traiu a minha atenção para a perspicácia dos 
versos que cito na epígrafe que abre este tex-
to. Anos depois, recebi uma carta que trazia 
os versos como abertura: “Existe alguém em 
nós; Em muito dentre nós esse alguém; Que 
brilha mais do que milhões de sóis; E que a 
escuridão conhece também”.

O poeta inicia a estrofe indicando que há “al-
guém” em nós. Um familiar desconhecido - para 
citar o célebre livro de Sigmund Freud que cha-
mou esse alguém em nós por Unheimliche. Sem 
tradução literal, o termo Unheimliche aponta 
para o inquietante, o estranho-familiar ou a in-
quietante estranheza. Trata-se no limite de algo 
em nós que não é propriamente desconhecido, 
mas estranhamente familiar e que nos suscita 
angústia, confusão e estranhamento. Remonta 
àquilo que é em nós o conhecido, mas secreta-
mente recôndito, silenciado.

Talvez esse seja esse o sentido que o poeta 
captou: a condição humana é marcada pela di-
versidade na unidade. Somos uma identidade 
matizada por múltiplos sentidos, um multiver-
so de forças opostas que se conflitam e se in-
tegram constituindo a anatomia mais básica da 
psique humana.

Obstante à sabedoria expressa pelo poeta, 
a sociedade impõe a homens e mulheres um 
padrão único de existência. Contrariando a di-
versidade plural constituinte do pluriverso, os 
sistemas de dominação social constituem ideo-
logias que reforçam e disseminam estereótipos 
de masculinidade esquartejando a diversidade 
em prol de um padrão estabelecido.

Para adaptarem-se ao padrão social, muitos 
homens precisam amputar aspectos significati-
vos do seu ser ou estender aspectos estranhos 
para corresponder às expectativas do machismo 
cultural. O padrão institui aos homens que o 
tamanho do pênis regula a sua masculinidade; 
sentencia que não há espaço para demonstrar 
sentimentos; treina os adolescentes para que 
percebam que a masculinidade do homem é 
mensurável pelo dinheiro, pela marca do carro 
e pelo sucesso profissional.

Uma vez que a essência deve ser suprimida 
em prol do estereótipo, a adaptação ao padrão 
compromete a complexidade do ser humano, 
engaiolando-o no sistema patriarcal. O homem 
torna-se prisioneiro de uma jaula de aço na qual 
ele mesmo é parte dessa jaula performando uma 
das grades.

Reprimir a diversidade tem um custo para os 
homens. Eles se tornam estranhos para eles mes-
mos. Estranhos dentro de sua casa, estranhos em 
seu corpo. Esse estranhamento obscurece ainda 
mais o sombrio impelindo ao desconhecimen-
to de si próprio. Não se pode supor que exista 
uma versão universal de masculinidade. Mesmo 
que haja uma versão hegemônica, ela nunca será 
única. É nesse sentido que não podemos falar 
em masculinidade no singular.

A estranheza 
nossa de cada dia

Uma publicação semanal da
ERGV Jornal Gazeta de Jaguariúna EIRELI ME - 
CNPJ 24.638.802/0001-90

ENDEREÇO
Rua Cândido Bueno, 1299 - Sala 4 - Piso Superior 
(Jaguar Center Plaza) - Jaguariúna - SP
CEP: 13910-033

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

Os artigos não refletem 
necessariamente a mesma 

opinião deste jornal
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Ciclismo ganha popularidade durante a 
pandemia e aquece as vendas do setor
Grupo de ciclistas de Jaguariúna, formado por mulheres, recebeu novas integrantes durante o período 

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

ZapChicken prioriza relacionamento com o 
cliente e não perde no período de pandemia

DIVULGAÇÃO 

11 97533-5651
Polo Jaguariúna

Integrantes da Angels Bike

O mercado de bicicle-
tas vive um momento his-
tórico no Brasil. Se entre 
maio e junho houve um 
aumento médio de 50% 
no número de vendas em 
relação ao ano passado, 
em julho os dados apon-
tam a sustentação do seg-
mento: o crescimento foi 
de 118% nas vendas de 
bicicletas no Brasil entre 
15 de junho e 15 de ju-
lho, em comparação ao 
mesmo período do ano 
passado. Os números são 
da Associação Brasilei-
ra do Setor de Bicicletas 
(Aliança Bike), registra-
dos após uma pesquisa 
com mais de 40 empresas 
associadas à entidade

Por ser um esporte que 
pode ser praticado sem 
aglomeração e, por conta 
do fechamento das acade-
mias, o grupo Angels Bike, 
de Jaguariúna, teve grande 
procura de pessoas interes-
sadas em participar. Este 
é um grupo só de mulhe-
res que começou em 2015 
com três amigas: Patrícia, 
Beca e Daniela.

Atualmente o grupo 

soma mais de 50 mulheres 
de todas as faixas etárias e 
de toda a região do Circui-
to das Águas. “O gostoso, 
além do pedal, é a conversa 
descontraída e as paradas 
para cafezinho com pão 
de queijo”, comenta a inte-
grante Patrícia.

Ela ainda acrescenta 
que, durante a pandemia, 
o grupo tem se preocupado 
em pedalar em grupos me-
nores e também em tomar 
os cuidados necessários 
para a segurança de todas. 

“Fizemos esta foto com 
poucas no nosso portal 
maravilhoso para declarar 
o nosso amor pela nossa 
cidade e na certeza que va-
mos pedalar muito”, diz. 
“Nossa cidade linda com 
seus encantos está cada 
vez mais presente no mou-
ntain bike”, finaliza.

O grupo Angels convida 
todas as mulheres para fa-
zer parte destes momentos 
“especiais e agradáveis”. 
“Junte-se a nós, as Angels 
Bike de Jaguariúna”.

Diferente de muitos ou-
tros restaurantes, o ZapChi-
cken, em Jaguariúna, sem-
pre buscou a aproximação 
com seus clientes, por meio 
de cadastros ao consumir 
na loja, conta seu proprie-
tário João Cruz. Com esse 
relacionamento, a empresa 
utilizava de mensagens para 
informar promoções, des-
contos e outros.

Diante disto, o Zap con-
seguiu entrar na pandemia 
com uma cartela cheia de 
clientes. “Conheço alguns 
restaurantes que não tinham 
essa prática e ela foi deter-
minante. O relacionamen-
to com o cliente ajudou na 
pandemia.”, afirma João.

Sem perda potencial 
de clientes, o investi-
mento da empresa foi 
em relação às entregas. 
Com a demanda, foi 
preciso contratar outro 
motoboy para atender 
delivery, até porque as 
entregas foram amplia-

das para Holambra e 
Santo Antônio de Posse.

Após cinco meses obe-
decendo as determinações 
da quarentena e das fases 
do Plano São Paulo, agora 
as portas do Zap reabrem. 
Uma parte da casa não é 
aberta para que haja apenas 
40% de lotação. As medi-
das de prevenção (uso de 
álcool em gel, aferir a tem-
peratura dos funcionários, 
produtos de limpeza espe-
cíficos para mesa e pisos e 
distanciamento) estão sen-
do tomadas.

“Outra coisa muito boa: 
não usamos um prato aqui 
dentro. Tudo é 100% des-
cartável. Então não tem a 
preocupação de que outra 
pessoa usou aquele talher, 
por exemplo”, garante João. 

Sobre o Zap
João sempre trabalhou 

em empresas e após sair do 
seu último emprego come-
çou a procurar uma franquia 

para abrir em Jaguariúna. 
No início houve o interesse 
em uma franquia de sorvete, 
mas era muita burocracia, 
alto valor de investimento e 
baixo retorno. 

Por algum tempo, ou-
tras alternativas foram co-
gitadas até que João e sua 
mulher, Ana Luiza Cruz, 
decidiram abrir a própria 
empresa. O ZapChicken, 
restaurante de frango ame-
ricano, sanduíches, porções 
e sucos, nasceu com os só-
cios desde a logomarca, 
busca pelo equipamento 
correto para fazer frango de 
modelo americano, que é 
crocante por fora e suculen-
to por dentro, até o projeto 
específico do ambiente. 

Eles buscaram um ar-
quiteto, na Rússia, que fez 
todo o projeto do restau-
rante via internet. Contra-
taram também o consultor 
gastronômico Maurício 
Tocci que fez o primeiro 
cardápio do Zap.
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‘Dia D’ de vacinação contra 
o sarampo é neste sábado, 15

Campanha de vacinação e investimentos

As cidades tem adotado o sistema drive-thru de vacinação para 
evitar a disseminação do novo coronavírus

 Prefeitura de Jaguariú-
na, por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde, pro-
move neste sábado, 15, o 
Dia D da Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
o Sarampo, em sistema de 
drive-thru, em que não há 
necessidade de descer do 
carro para se vacinar. A 
vacinação é realizada no 
Parque Santa Maria, das 
9h às 16h, para o público 
de 6 meses a 49 anos de 
idade. 

Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, de-
vem ser realizadas duas 
estratégias de imunização: 
vacinação indiscriminada 
(independentemente da si-
tuação vacinal), voltada à 
população de 30 a 49 anos 
de idade; e vacinação sele-
tiva - avaliação da situação 
vacinal e vacinação con-
forme o calendário vacinal 
vigente -, para crianças 
de 6 meses a jovens de 29 
anos de idade.

Em Pedreira
Em Pedreira, as doses es-

tão disponíveis em todos os 
Postos de Saúde da Família 
sempre das 8h às 15h. Nes-
te sábado, 15, a Secretaria 
Municipal de Saúde realiza 
das 8h às 13h, vacinação no 
sistema Drive Thru em dois 

IVAIR OLIVEIRA

Durante a semana, a vacina permanece disponível nas UBS’s do município, até dia 31 de agosto

pontos da cidade: na Praça 
Santana, defronte a Igreja 
Matriz e nas dependências 
do Terminal Rodoviário, 
localizado na Rua Miguel 
Sarkis, nº 303, Parque In-
dustrial.

O sarampo é uma doen-
ça grave de alta transmis-
sibilidade. Uma pessoa 
infectada pode transmitir 
para até outras 18 pes-
soas. A disseminação do 
vírus ocorre por via aérea 
ao tossir, espirrar, falar ou 
respirar. A principal medi-

da de prevenção e contro-
le do sarampo é a vacina, 
disponível durante todo o 
ano na rotina de vacinação 
nos serviços de saúde do 
município.

Em Amparo
A Secretaria de Saúde 

da Prefeitura de Amparo 
realiza neste e no próxi-
mo sábado, dias 15 e 29, 
um drive thru de vacina-
ção contra o sarampo. A 
imunização está agendada 
para os postos de saúde do 

São Dimas e Postão, no 
Centro. 

Nos dois sábados, das 
8h às 15h, as equipes reali-
zam nos postos a triagem, 
cadastro e vacina. Não é 
necessário sair do veículo 
para ser imunizado.

No São Dimas, o drive 
thru tem fluxo pela Rua 
José Bueno de Godoy. No 
Centro, o motorista deve 
entrar pela José Camargo 
Bichinho, ao lado da sede 
da Guarda Civil Munici-
pal (GCM).

saúde
4

A Prefeitura Muni-
cipal de Santo Antônio 
de Posse recebeu três 
novos aparelhos respi-
radores destinados ao 
Pronto Socorro Muni-
cipal para serem usados 
no enfrentamento da 
pandemia do Covid-19 
no município. Dois res-
piradores de transpor-
te foram entregues na 
quarta-feira, 12, e um 
venti lador/respirador 
de suporte para leito foi 
entregue na quinta-fei-
ra, 13.

Os aparelhos foram 
conquistas por meio 
do trabalho conjunto 
da Secretaria Munici-

pal de Saúde e do DRS 
Estadual e encaminha-
dos ao município pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo. Com isso, a 
saúde municipal conta 
com sete respiradores 
próprios, sendo quatro 
de suporte para leito e 
três de transporte.

Os respiradores são 
equipamentos médicos 
que ajudam as pessoas 
a respirar quando o sis-
tema respiratório apre-
senta dificuldades de 
funcionar plenamente, 
como acontece com as 
pessoas que contraem o 
Covid-19 e apresentam 
quadros clínicos graves. 

Prefeitura de Santo 
Antônio de Posse recebe 
novos respiradores do 
Governo do Estado

Os novos respiradores devem ser utilizados na assistência de 
urgência e emergência durante a pandemia do coronavírus

DIVULGAÇÃO 

Hospital Humberto Piva conta com um moderno 
aparelho de tomografia computadorizada

A Fundação Benefi-
cente de Pedreira, mante-
nedora e responsável pela 
administração do Hospital 
Humberto Piva, anunciou 
nesta semana, que a unida-
de de saúde disponibiliza à 
população, desde que ne-
cessário, exames de Tomo-
grafia Computadorizada. O 
diretor técnico do Hospital, 
o médico Dr. Rodrigo Moc-
chetti, explica que a Tomo-
grafia Computadorizada 

é um exame de imagens 
reconstruídas por meio de 
um computador, a partir da 
emissão de vários feixes de 
Raio-X por um tubo, que 
gira em torno do paciente 
de forma contínua, possi-
bilitando diagnósticos com 
maior precisão.

Segundo o prefeito Ha-
milton Bernardes Junior, a 
atual administração já inves-
tiu no Hospital mais de R$2 
milhões entre novas obras, 

reformas, equipamentos e 
segurança. “A tomografia 
computadorizada serve para 
auxiliar o diagnóstico de 
doenças musculares e ósse-
as, identificar a localização 
de um tumor, infecção ou 
coágulo, além de detectar e 
monitorar doenças e lesões. 
Também é de grande impor-
tância para a detecção da 
Covid-19”, enfatiza o pre-
feito Hamilton.

O vice-prefeito, Fábio 

Polidoro, visitou e confe-
riu o novo investimento no 
Hospital Humberto Piva. 
“Está é uma importante 
conquista para o povo pe-
dreirense e também para os 
competentes profissionais 
que aqui atuam salvando 
vidas. Os pacientes não 
estão sendo mais deslo-
cados para outras cidades 
para realizar a Tomografia 
Computadorizada”, enfati-
za Polidoro.  

DIVULGAÇÃO

O aparelho deve auxiliar no dia a dia de atendimento dos profissionais
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RMC retoma atendimento com restrições 
em bares, restaurantes, cultos religiosos, 
academias e setor de beleza
Na atualização do plano desta sexta-feira, 14, a 
região permanece na fase amarela 

O Governo do Estado 
confirmou na sexta-fei-
ra, 07, a progressão da 
Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), in-
cluindo Jaguariúna, da 
fase 2 (laranja) para a 
fase 3 (amarela) do Plano 
São Paulo de retomada 
da economia, medida que 
teve início nesta segunda-
-feira, 10. A fase amarela 
permite uma maior flexi-
bilização da quarentena 
do novo coronavírus, com 
retomada gradual, ainda 
com restrições, do aten-
dimento presencial em 
restaurantes e bares, cul-

tos religiosos, salões de 
beleza e barbearias, aca-
demias e centros de ginás-
tica, eventos, convenções 
e atividades culturais.

Os parques devem re-
abrir no município de Ja-
guariúan no próximo dia 
27 de agosto. As ativida-
des de comércio de rua, 
shoppings, escritórios, 
concessionárias e imobili-
árias já estavam liberadas 
na fase anterior.

As restrições de distan-
ciamento social permane-
cem para todas as ativida-
des, que vão desde limite 
de horário de atendimento 

(de até 8 horas diárias) até 
capacidade de atendimen-
to (de, no máximo, uma 
pessoa para cada 2 metros 
quadrados de área).

A flexibilização está 
condicionada a uma série 
de regras estabelecidas 
pelas vigilâncias sanitá-
ria e epidemiológica, sob 
supervisão da Secretaria 
Municipal de Saúde, con-
forme determinação do 
governo estadual. Essas 
regras já foram adotadas 
pelos comerciantes de Ja-
guariúna quando a cidade 
permaneceu na fase laran-
ja, no mês de junho.

DIVULGAÇÃO

A progressão de fase deu-se há uma semana

Fase Amarela

A Gazeta Regional 
programa para este sába-
do, 15, uma nova live em 
prol do Fundo Social de 
Jaguariúna. Desta vez, a 
atração é a dupla sertane-
ja Betho & Menon.

A ação estava progra-
mada para acontecer no 
Botequim da Estação, 
onde foi realizada a live 
com o grupo de samba 
e pagode Simples Fato. 
No entanto, Jaguariúna 
conquistou na semana 
passada o avanço para 
a fase amarela do Plano 
SP de retomada da eco-
nomia e, por se preocu-
par com o bem estar de 
todos, a Gazeta alterou o 
local da live para o Ran-
cho Pegorari, visto que 
a abertura do Botequim 
poderia causar uma 
aglomeração e isso não 

seria bom para a popula-
ção jaguariunense. 

Betho e Menon
A parceria da dupla 

iniciou em 1998, na ci-
dade de Andradina. O 
primeiro CD foi gravado 
em São Paulo, um ano 
depois. São 22 anos de 
carreira.

O estilo da dupla é ec-
lético, mas sem perder a 
essência da música ser-
taneja raiz e tradicional. 
“Nosso foco é levar a 
música para todo o Brasil 
e para todos os corações 
sertanejos que gostam da 
música romântica”, afir-
mam os cantores.

Ao longo destes 22 
anos, a dupla conta com 
dois DVD’s e cinco 
CD’s. “Viajamos até pra 
fora do País, para Barce-

lona para fazer shows e 
por vários estados repre-
sentado nossa música”, 
lembram. Os cantores 
também participam de 
casamentos, se apresen-
tam em rodeios, bares e 
casas de shows por toda 
a Região Metropolitana 
de Campinas (RMC).

“Com certeza essa 
live vai ser um suces-
so porque vamos matar 
a saudade da época que 
chegamos em Jaguari-
úna, em 1999, quando 
passamos pra conhecer 
a cidade e em 2000 nos 
mudamos”, dizem os 
cantores Betho e Menon. 
“Esperamos que todos 
os amigos familiares e 
fãs assistam e participem 
juntos com a gente dessa 
live que vai deixar sau-
dades”, convidam.

Gazeta Regional promove live 
com a dupla Betho & Menon

A live tem início às 17h e pode ser acompanhada no canal oficial da dupla, no Youtube, no Facebook da 
Gazeta, da TV Artes e na Rádio Nova FM

DIVULGAÇÃO 

IVAIR OLIVEIRA

Fase amarela
A primeira semana de 

Jaguariúna na fase amarela 
do Plano São Paulo de reto-
mada da economia foi dentro 
do esperado. A fase permite 
uma maior flexibilização da 
quarentena do novo corona-
vírus, com retomada gradu-
al, ainda com restrições, do 
atendimento presencial em 
restaurantes e bares, cultos 
religiosos, salões de beleza 
e barbearias, academias e 
centros de ginástica, eventos, 
convenções e atividades cul-
turais.

Parques
Os frequentadores de par-

ques precisam esperar um 
pouco mais, já que a Prefeitu-
ra decidiu reabrir esses espa-
ços somente no próximo dia 
27 de agosto. As atividades 
de comércio de rua, shoppin-
gs, escritórios, concessioná-
rias e imobiliárias já estavam 
liberadas na fase anterior. As 
restrições de distanciamen-
to social permanecem para 
todas as atividades, que vão 
desde limite de horário de 
atendimento até capacidade 
de atendimento.

Asfalto, Feart...
A Prefeitura de Jaguari-

úna entregou na quinta-feira 
obra de pavimentação asfál-
tica da Estrada Municipal 
Amadeu Bruno (JGR-221) 
e principais ruas dos bairros 

Santo Antônio do Jardim e 
Bom Jardim. Também na 
quinta, o novo espaço da Fe-
art, a Feira de Artes e Artesa-
nato de Jaguariúna, foi inau-
gurado no Centro Cultural.

... e tênis
Já ontem foi a vez da en-

trega do novo Centro de Tê-
nis de Jaguariúna “Gustavo 
Kuerten”, uma homenagem 
a um dos principais nomes 
do tênis brasileiro. O evento 
inaugural contou com uma 
partida entre os tenistas pro-
fissionais João Lucas Reis e 
Matheus Puccinelli, campeão 
de Roland Garros de duplas 
juvenil no ano passado.

Sessão da Câmara 1
Os vereadores de Jagua-

riúna aprovaram 22 proposi-
turas durante a 17ª sessão do 
ano, realizada na terça-feira. 
Foram aprovados, no total, 
dois projetos de lei, 18 reque-
rimentos e outras duas mo-
ções. Mais uma vez, devido à 
pandemia do coronavírus e às 
regras da quarentena, o aces-
so do público foi restrito e a 

reunião teve transmissão, ao 
vivo, através da plataforma 
de vídeos Youtube.

Sessão da Câmara 2
O Projeto de Lei 

029/2020, de Cássia Murer 
Montagner, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das agên-
cias bancárias do município 
de Jaguariúna disponibiliza-
rem dispenser com álcool gel 
antisséptico nas proximida-
des dos caixas eletrônicos, foi 
aprovado por unanimidade. 
Outra proposta aprovada por 
unanimidade foi o Projeto de 
Lei 030/2020, de José Muniz, 
que dispõe sobre a instalação 
de “pipódromos” em Jagua-
riúna. Ambos em primeira 
discussão. A próxima sessão 
da Câmara de Jaguariúna está 
marcada para terça-feira, dia 
18 de agosto, às 18h30.

Eleições
O Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) aprovou nesta 
sexta-feira, 14, os ajustes em 
suas resoluções com as novas 
datas dos eventos eleitorais 
e votações das eleições mu-
nicipais deste ano. Devido 
à pandemia do Covid-19, o 
Congresso Nacional aprovou 
emenda constitucional adian-
do o pleito para 15 de no-
vembro, em primeiro turno, 
e o segundo turno para 29 de 
novembro. Originalmente, as 
eleições acontecem no mês 
de outubro.

 Bastidores do poder
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Tribunal aprova contas da Prefeitura de Jaguariúna
Jaguariúna em foco

As contas de 2017 da administração também já haviam sido aprovadas pelo TCE

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) de São 
Paulo aprovou as contas 
de 2018 da Prefeitura de 
Jaguariúna. Em sessão 
deliberativa realizada no 
dia 21 de julho, o Tribunal 
emitiu parecer favorável às 
contas do segundo ano da 
atual gestão municipal. 

As contas de 2017 tam-
bém já haviam sido apro-

vadas pelo TCE, o que 
reafirma a excelência e a 
seriedade na administra-
ção das contas públicas 
pela Prefeitura de Jaguari-
úna. Para o secretário mu-
nicipal de Negócios Jurí-
dicos, Fabiano Urbano, o 
parecer favorável do TCE 
“demonstra, mais uma 
vez, que as finanças de Ja-
guariúna estão em ordem 

e que as boas práticas ad-
ministrativas e financeiras 
adotadas na atual gestão 
da Administração Muni-
cipal foram efetivas e al-
cançaram os resultados 
esperados”. 

O parecer do TCE com 
a aprovação das contas da 
Prefeitura de 2018 agora 
deve seguir para votação 
da Câmara Municipal.

Ônibus da Prefeitura de Posse volta a 
circular na segunda-feira, 17 

PSF Popular; Ponto de 
ônibus do Vale Verde; Pon-
to de ônibus do Condomí-
nio Ana Helena; Ponto de 
ônibus do Retorno para 
Jaguariúna; Ponto de ôni-
bus do Bela Vista; Prefei-
tura Municipal; Ponto de 

ônibus do Cidade Jardim; 
CIEF; EMEI Beija-flor; 
Bar Toca da Onça; Coroa 
Lanches; Praça da Ressa-
ca; PSF da Ressaca; Bar 
da Nega; Trevo de Holam-
bra; Auto Posto Rincão e 
Auto Posto Campo Verde.

O transporte público 
oferecido pela Prefeitura 
Municipal de Santo Antô-
nio de Posse volta a fun-
cionar na segunda-feira, 
17. O serviço estava pa-
rado desde março, devido 
às medidas de prevenção à 
pandemia de coronavírus.

O ônibus deve circular 
de segunda a sexta-feira, 
em três horários com saí-
das às 6h, 10h30 e 16h50. 
O itinerário continua o 
mesmo, finalizando seu 
trajeto no bairro Rincão. 

A administração lembra 
que é obrigatório o uso de 
máscara de proteção dentro 
do veículo e o distancia-
mento deve ser respeitado.

Conheça os pontos 
nos quais o transporte 
público passa:

Confira os horários na página oficial da administração municipal

DIVULGAÇÃO

Perfil profissiográfico 
previdenciário - 
PPP 

O Perfil Profissio-
gráfico Previdenciário 
– PPP, é um documen-
to emitido obrigato-
riamente pela empresa 
empregadora por oca-
sião da rescisão de tra-
balho. A empresa tem 
30 dias para entregar o 
PPP. Neste documen-
to devem constar todas 
as informações relati-
vas ao empregado, tais 
como qual a ativida-
de que exerce, qual o 
agente nocivo ao qual 
está exposto, exemplo 
ruído, frio, calor, agen-
tes biológicos dentre 
outros. Também deve 
conter a respectiva in-
tensidade e concentra-
ção do agente nocivo, 
e respectivos exames 
clínicos, além de dados 
referentes a empresa. 
A função do PPP é a 
comprovação da efetiva 
exposição dos emprega-
dos a agentes nocivos, 
e o conhecimento de 
todos os ambientes da 
empresa para o contro-
le da saúde ocupacional 
de todos os trabalha-

dores. O perito médico 
federal faz a análise de 
cada PPP apresentado 
para confirmar o direi-
to à concessão da apo-
sentadoria por tempo de 
contribuição especial, 
sendo responsabilidade 
da empresa empregado-
ra emitir e manter atua-
lizado o PPP para seus 
empregados. O PPP é 
utilizado para fins de 
análise da aposentadoria 
especial e leva em con-
sideração a nocivida-
de, situação combinada 
ou não de substâncias, 
energias, demais fatores 
de risco reconhecidos, 
presentes no ambien-
te de trabalho, capazes 
de trazer ou ocasionar 
danos à saúde ou ainda 
a integridade física do 
trabalhador. É neces-
sário que esse trabalho 
realizado pelo segu-
rado seja permanente, 
ou seja, o trabalho não 
deve ser ocasional nem 
intermitente durante 15, 
20 ou 25 anos no qual a 
exposição ao agente no-
civo seja indissociável 

da produção do bem ou 
da prestação do serviço. 
No caso de cooperado 
filiado, o PPP deverá ser 
emitido e mantido atua-
lizado pela cooperativa 
de trabalho ou de produ-
ção. Já o órgão gestor de 
mão de obra, o OGMO, 
assumem essa respon-
sabilidade no caso do 
trabalhador avulso por-
tuário. E o sindicato da 
categoria para o traba-
lhador avulso não portu-
ário. O sindicato da ca-
tegoria ou OGMO estão 
autorizados a emitir o 
PPP somente para traba-
lhadores avulsos a eles 
vinculados. Por fim ob-
serve alguns erros mais 
comuns na emissão do 
PPP que invalidam seu 
trabalho, são eles, falta 
de carimbo da empresa e 
assinatura do responsá-
vel, as vezes o trabalho 
realizado não confere 
com o agente exposto, 
a presença de EPI efi-
caz que elimina risco 
ou prejuízo à saúde e 
a ausência de prova de 
habitualidade. É isso. 

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

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

NOVA PREVIDÊNCIA
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Pavimentação na Estrada Municipal Amadeu 
Bueno é concluída 

Infraestrutura

A obra beneficia diretamente os moradores dos bairros Santo Antônio do Jardim e Bom Jardim, 
assim como também os alunos da Escola Municipal Ângelo Bizzo e moradores do bairro Floresta

A Prefeitura de Jagua-
riúna concluiu nesta quin-
ta-feira, 13, a obra de pa-
vimentação asfáltica da 
Estrada Municipal Ama-
deu Bruno (JGR-221) e 
principais ruas dos bairros 
Santo Antônio do Jardim e 
Bom Jardim. A obra possui 
30.700 m² de pavimenta-
ção, 2.657 metros de guias 
e sarjetas e sistema de dre-
nagem de águas pluviais 
e teve investimento de 2,2 
milhões.

A obra beneficia dire-
tamente os moradores dos 
bairros Santo Antônio do 
Jardim e Bom Jardim, as-
sim como também os alu-
nos da Escola Municipal 

Ângelo Bizzo e moradores 
do bairro Floresta. Além 
da Estrada Municipal 
Amadeu Bruno, também 
receberam a pavimentação 
asfáltica as ruas Simione, 
Marion e Primo Dal’bó.

“Esta pavimentação é 
uma importante conquis-
ta para os bairros. Daqui 
para frente a Administra-
ção Municipal continuará 
indo atrás de recursos para 
cada vez mais ampliar a 
malha viária asfáltica da 
região e beneficiar toda a 
população”, diz o secretá-
rio de Mobilidade Urbana 
de Jaguariúna, Josino José 
da Silva.

Obras foram intensificadas nesta semana

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Pedreira conclui a pavimentação 
asfáltica de ruas do Jardim Panorama

Prefeitura realiza sinalização de solo e 
instala placas no Águas do Jaguari

A Prefeitura de Pedrei-
ra, com recursos do Gover-
no Federal, com Emenda 
Parlamentar do deputado 
Carlos Sampaio, concluiu a 
pavimentação asfáltica das 
ruas Izaldino Narducci, Be-
nedicto Daldosso, Eugênio 
Polizel e parte da Eliezer 
Ferreira de Paula, loca-
lizadas no bairro Jardim 

Panorama. A Secretaria 
Municipal de Obras e Vias 
Públicas foi a responsável 
pela implantação de toda 
a galeria de águas pluviais 
e a empresa vencedora da 
Concorrência Pública reali-
zou a colocação de guias e 
sarjetas extrusadas e a pavi-
mentação asfáltica. 

Segundo o departamen-

to técnico da Secretaria, 
diversas ruas da cidade de-
vem receber asfalto ainda 
neste ano de 2020. “Nosso 
muito obrigado ao deputa-
do Carlos Sampaio pelos 
recursos, a pavimentação 
asfáltica melhorou a quali-
dade de vida dos morado-
res”, agradece o prefeito 
Hamilton Bernardes.

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, rea-
liza serviços de sinalização 

viária, pintura de guias e 
implantação de placas de no-
mes de rua no bairro Águas 
do Jaguari. Segundo a secre-

taria, o trabalho visa melho-
rar a orientação e a seguran-
ça de pedestres e motoristas 
que circulam pela região.

DIVULGAÇÃO

Diversas ruas da cidade devem ser asfaltadas ainda neste ano

A ação integra o cronograma da Secretaria de Mobilidade Urbana previsto para ocorrer em toda a cidade

IVAIR OLIVEIRA
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Nesta quinta, 6, foi realizada a segunda, 
e aparentemente a última, transmissão da 
PlayStation, intitulada State of Play, e ficou 
claro que o destaque foram mais os jogos 
2D. Citarei alguns deles a seguir.

De início, falaram mais de 
Crash Bandicoot 4: It’s 
About the Time. Dentre 
o que foi apresentado, o 
jogo terá novas mecâ-
nicas, como correr na 
parede e alterar no ra-
pel (escorregando com a 
mão ou em cima da corda), 
além de personagens conhe-
cidos e novos. Para quem já jogou 
a trilogia do game vai perceber que o início 
do Crash 4 e do Crash 1 são parecidos. O 
jogo está visualmente bonito e vai perder 
a seriedade, pois adicionaram uma estética 
mais cômica. Terá vários cosméticos, mas 
já anunciaram que não serão pagos e po-
derão ser conquistados ao longo do jogo. 
Crash 4: It’s About the Time chegará para 
XOne, XSX e PS4 e o lançamento será dia 
2 de Outubro.

Com um breve 
trailer de Hitman 
III, foi anuncia-
do que toda a 
trilogia vai ter 
suporte para o 
PlayStation V.R. 
(Realidade Virtu-
al, acessório onde 
amplia a imersão do jo- g a -
dor dentro do jogo). Chegará para XOne, 
XSX, PS4, PS5 e PC com lançamento em 
janeiro de 2021.

Braid: Anniversary Edition é um 
“Remaster” (quando só mexem na par-
te gráfica). O jogo continuará o mesmo, 
mas agora com uma pegada mais artística 
e muito mais bonito, pois o personagem e 
o cenário parecem ter sido pintados. Conta 
com perspectiva 2D, plataforma e puzzle. 
A expectativa é chegar em 2021 e a princí-
pio será um exclusivo de PS4 e PS5.

Dos mesmos criadores de ABZÛ será 
lançado The Pathless, um jogo artístico, 

assim como ABZÛ. O jogador vai se tornar 
uma exímia caçadora, que precisa proteger 
seu mundo de ser tomado pela escuridão. 
O jogo seguirá no formato mundo aberto, 
chegará neste Natal e é exclusivo de PS5.

Para os jogadores que gostam de dor 
e sofrimento foi revelado Spelunky 2. 

O jogo seguirá o mesmo formato do 
seu antecessor, com câmaras difíceis 
e com visão 2D. O jogo conta com 
novidades como Multiplayer, side 
quests (missões secundárias) e, assim 

como Spelunky 1, traz níveis únicos a 
cada vez que for iniciado. Se morrer, co-

meça o jogo todo de novo. Spelunky 2, por 
enquanto, será lançado apenas para PS4 
e PC, mas futuramente pode  ser lançado 
para todos os consoles, assim como Spe-
lunky 1. Lançamento programado para 14 
de setembro.

Para quem gosta 
da temática Cyber-
punk e Anime, 
foi anunciado 
Anno: Muta-
tionem um jogo 
que alterna entre 
2D, nas batalhas, e 
3D, no cenário. O jo-
gador controlará Ann, uma mulher 
forte e corajosa, que recebe ajuda de sua 
amiga hacker, Ayane, para cumprir uma 
missão. Chegará em dezembro para PS4.

Por fim, para quem estava esperando 
algum grande anúncio da PlayStation, teve 
que se contentar com mais um trailer de 
GodFall, um jogo que está sendo muito di-
vulgado, mas que ainda não caiu no gosto 
do público. Contando com uma variedade 
de armas corpo a corpo e armaduras, Go-
dFall chegará neste Natal para PS5 e não 
terá microtransações.

E aí, gostou dos anúncios? Semana que 
vem tem mais. Até lá!

PlayStation: State of Play mais um Sucesso ou uma Decepção?

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

FEART ganha 
pergolado, iluminação 
e segurança

Governo de SP amplia 
programa Poupatempo 
de 75 para 340 unidades e 
investe em serviços digitais

Desenvolvimento

A Feart que é a tradicional Feira de Artesanato de 
Jaguariúna que oferece diversas opções de itens 
feitos por artesãos da cidade

O novo espaço da Fe-
art, agora com pergolado, 
está pronto para voltar a 
realizar da feira mais tra-
dicional da cidade. Lo-
calizado bem ao lado do 
Centro Cultural, ele conta 
com áreas separadas para 
cada um dos 20 artesãos e 
uma estrutura que valori-
za a região.

Em 450 metros quadra-
dos a Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria de Turismo e Cultura 
(Setuc), construiu um per-
golado de metal com co-
bertura translúcida de po-
libicarbonato que deixa o 
local bastante iluminado 
e arejado. A iluminação é 

feita com luzes de led e a 
segurança por um sistema 
de monitoramento. 

A secretária da pasta, 
Maria das Graças Hansen 
Albaran, reforça a impor-
tância da valorização dos 
profissionais locais. “Esse 
espaço é um sonho anti-
go nosso e dos feirantes 
que agora estamos con-
seguindo realizar. Com 
isso também vamos atrair 
ainda mais turistas para 
Jaguariúna”, comemora a 
secretária. 

Como Jaguariúna está 
na fase amarela do Plano 
São Paulo de retomada da 
economia, por enquanto 
ainda não há previsão de 

quando a feira volta a ser 
realizada devido à pande-
mia do coronavírus. 

FEART
A Feart que é a tradi-

cional Feira de Artesanato 
de Jaguariúna que oferece 
diversas opções de itens 
feitos por artesãos da ci-
dade, entre eles bordados, 
tapetes, brinquedos pe-
dagógicos, trabalhos em 
madeira, pintura e vários 
outros produtos diferen-
ciados. Além disso, a feira 
também oferece opções 
gastronômicas com bo-
lachas, doces caseiros, 
cachaça artesanal, e uma 
praça de alimentação.

O novo espaço da Fe-
art, agora com pergolado, 
está pronto para voltar a 
realizar da feira mais tra-
dicional da cidade. Lo-
calizado bem ao lado do 
Centro Cultural, ele conta 
com áreas separadas para 
cada um dos 20 artesãos e 
uma estrutura que valori-
za a região.

Em 450 metros quadra-
dos a Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria de Turismo e Cultura 
(Setuc), construiu um per-
golado de metal com co-
bertura translúcida de po-
libicarbonato que deixa o 
local bastante iluminado 
e arejado. A iluminação é 
feita com luzes de led e a 
segurança por um sistema 
de monitoramento. 

A secretária da pasta, 
Maria das Graças Hansen 
Albaran, reforça a im-
portância da valorização 
dos profissionais locais. 
“Esse espaço é um sonho 
antigo nosso e dos fei-
rantes que agora estamos 
conseguindo realizar. 
Com isso também vamos 
atrair ainda mais turistas 
para Jaguariúna”, come-
mora a secretária. 

Como Jaguariúna está 
na fase amarela do Plano 
São Paulo de retomada da 
economia, por enquanto 
ainda não há previsão de 
quando a feira volta a ser 
realizada devido à pande-
mia do coronavírus. 

FEART
A Feart que é a tradi-

cional Feira de Artesanato 
de Jaguariúna que oferece 

diversas opções de itens 
feitos por artesãos da ci-
dade, entre eles borda-
dos, tapetes, brinquedos 
pedagógicos, trabalhos 
em madeira, pintura e vá-
rios outros produtos dife-
renciados. Além disso, a 
feira também oferece op-
ções gastronômicas com 
bolachas, doces caseiros, 
cachaça artesanal, e uma 
praça de alimentação.

Esta é a maior expansão do Poupatempo em 23 anos

DIVULGAÇÃO

A iluminação é feita com luzes de led e a segurança por um sistema de monitoramento

IVAIR OLIVEIRA
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Barragens de Pedreira e Duas 
Pontes geram dois mil empregos e 
estações de tratamento de esgoto 
Reservatórios do Governo de SP devem garantir água para 5 milhões 
de habitantes em 23 municípios durante períodos de estiagem

duas ETEs nos distritos 
Sede e Mostardas, ambas 
em Monte Alegre do Sul. 
Cerca de 78 mil habitantes 
das duas cidades serão be-
neficiados. 

O Governo do Estado 
deve investir R$140 milhões 
nestas obras, que tem capa-
cidade para tratar 100% dos 
esgotos domésticos, contri-
buindo para a revitalização 
do rio Atibaia. As estações 
cumprem também papel sig-
nificativo como agentes de 
prevenção na saúde, dimi-

nuindo o risco de dissemina-
ção de doenças hídricas.  

Municípios diretamente 
beneficiados com as 
barragens 

Amparo, Americana, Ar-
thur Nogueira, Campinas, 
Campo Limpo, Holambra, 
Hortolândia, Indaiatuba, 
Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, 
Jundiaí, Limeira, Louveira, 
Monte Mor, Nova Odessa, 
Paulínia, Pedreira, Piracica-
ba, Sumaré, Valinhos, Vár-
zea Paulista e Vinhedo. 

DIVULGAÇÃO

Tecnologia e desenvolvimento

A implantação do projeto conta com um conjunto de programas ambientais, 
destacando-se o programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal

O Banco Central (BC) 
anunciou nesta semana 
que a regulamentação 
do PIX, o novo sistema 
de pagamento universal 
brasileiro, foi aprovada. 
A instituição também de-
finiu a data para início da 
operação da plataforma, 
que deve ficar disponível 
em 16 de novembro des-
te ano.

O BC informou que 
as instituições partici-
pantes do PIX podem 
cadastrar seus clientes a 
partir de 05 de outubro, 
dando a eles uma Chave 
PIX, que deve ser o nú-
mero de telefone celular, 
CPF, CNPJ ou endereço 
de e-mail. Com isso, fica 
mais fácil identificar o 
recebedor dos pagamen-
tos por parte dos clientes.

Novidades
O BC ainda expli-

ca que realizou alguns 
ajustes no regulamento 
que não estavam origi-
nalmente previstos para 
a plataforma. Uma das 
novidades é a criação 
de uma modalidade de 
instituição participante 
chamada “liquidante es-
pecial”, que só vai operar 
o PIX fornecendo tec-
nologia e conexão para 
startups e bancos meno-
res, mas sem ter clientes 

finais diretamente.
Originalmente, a ideia 

era que os grandes ban-
cos fornecessem essa co-
nexão às instituições me-
nores, fazendo com que 
todos os participantes 
tivessem contato direto 
com os usuários.

Segundo o BC, essa 
nova modalidade prome-
te reduzir custos e fazer 
com que as transações 
fiquem mais baratas. A 
instituição estima o pre-
ço de um pacote de dez 
transações pelo PIX cus-
te R$0,01 para bancos e 
startups. Resta a essas 
empresas decidirem se 
vão repassar ou não o va-
lor para os clientes.

O BC também redu-
ziu o capital mínimo 
para uma instituição 
participar do PIX e vai 
integrar novas institui-
ções diretamente ao PIX 
e ao Sistema Brasileiro 
de Pagamentos simul-
taneamente, para incen-
tivar a competição no 
segmento.

Também foi criada a 
possibilidade de agendar 
uma transação por meio 
do PIX, o que viabiliza-
ria a transformação de 
boletos e contas de con-
sumo em documentos 
com pagamento por meio 
da nova plataforma.

Fim de TED, DOC e débito: 
PIX já tem data para 
começar a funcionar

Além de garantir reserva 
hídrica para os 23 municí-
pios da região da bacia do 
PCJ (Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí), beneficiando dire-
tamente mais de 5 milhões 
de habitantes, as barragens 
de Pedreira, no rio Jaguari, 
e Duas Pontes, no rio Ati-
baia, propiciam um con-
junto de benefícios econô-
micos, sociais e ambientais 
para os municípios-sede 
dos reservatórios – Pedreira 
e Amparo – e região. Dois 
mil postos de trabalho e 
estações de tratamento de 
esgoto estão no pacote de 
benefícios das obras. 

Os reservatórios funcio-
nam como grandes caixas 
d’águas, que retêm o recurso 
hídrico em período de chuva 
e o libera, aos poucos, nos pe-
ríodos de estiagem. As obras 
permitem a acumulação de 
79,7 milhões de metros cúbi-
cos de água (53,4 milhões de 
m³ para Duas Pontes e 26,3 
milhões de m³ para Pedreira) 
e uma vazão regularizada de 
17 m³/s (litros por segundo), 
que garantem o abasteci-
mento público das cidades 
que estão na abrangência da 
bacia. 

No setor econômico, 
os empreendimentos estão 
gerando um mercado de 
trabalho de mais de mil em-
pregos diretos para morado-
res de cada município. “São 
dois mil postos de trabalho 
e, claro, (vai gerar) um im-
pacto econômico para Am-
paro e Pedreira”, destaca o 
secretário de Infraestrutura 
e Meio Ambiente (SIMA), 
Marcos Penido. “Isso está 
permitindo um benefício 
significativo no comércio 
e melhor qualidade de vida 
para os moradores”. 

Penido destaca também 
que os operários têm aces-
so a uma série de cursos de 
capacitação profissional e 
educação ambiental e pro-
fissionalização. 

Tratamento de esgotos 
O programa de constru-

ção da barragem de Duas 
Pontes, em Amparo, in-
clui também a ampliação 
e modernização da Esta-
ção de Tratamento de Es-
gotos (ETE) já existente 
na cidade, com ampliação 
dos interceptores e coleto-
res. O pacote também pre-
vê a construção de outras 
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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:

ALEX BRUNO DA CUNHA e PATRÍCIA 
MORAES FERNANDES. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, serviços gerais, solteiro, 
nascido em MORUNGABA, SP, no dia 
09 de fevereiro de 1991, residente e domi-
ciliado na Rua Bruna Laurita Masotti de 
Almeida, Nº 67, Parque Florianópolis, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de CLAUDIO GRE-
GORIO DA CUNHA e de SUELI CARVA-
LHO DA CUNHA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, cuidadora, solteira, nascida em 
PEDREIRA, SP, no dia 20 de novembro de 
1987, residente e domiciliada na Rua Bruna 
Laurita Masotti de Almeida, Nº 67, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
VALDOMIRO FERNANDES FILHO e de 
IRANY MORAES FERNANDES. 
 
MARCELO NEVES e ANDRÉIA PAZ 
CORREIA. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, comerciante, solteiro, nascido em 
INDAIATUBA, SP, no dia 25 de setembro 
de 1978, residente e domiciliado na Rua 
Macieira, Nº 504, Jardim Roseira, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de  e de ANA MARIA 
NEVES MARTINS DE SOUZA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, cuidadora, soltei-
ra, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
06 de março de 1980, residente e domicilia-
da na Rua Macieira, Nº 504, Jardim Rosei-
ra, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO 
PAZ CORREIA e de ROSA PERUGINE 
CORREIA. 

WILIAN RAFAEL DIAS MACHADO e 
ANA PAULA SARAMBELI. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, músico, solteiro, nasci-
do em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, SP, 
no dia 22 de novembro de 1984, residente 
e domiciliado na Estrada Judite dos Santos 
Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ AFONSO 
DIAS MACHADO e de TEREZINHA DE 
JESUS DIAS MACHADO. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, operadora de produção, 
solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 18 de março de 1988, residente e domi-
ciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, 
Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de HAMILTON ANDRÉ 
SARAMBELI e de ANA MARIA BOR-
DOTTI SARAMBELI. 

EMANOEL JOAQUIM CORRÊIA JU-
NIOR e FERNANDA APARECIDA TOR-
RES. Ele, de nacionalidade Brasileira, mú-
sico, divorciado, nascido em SÃO PAULO, 
SP, no dia 28 de agosto de 1981, residente e 
domiciliado na Rua Osvaldo Tonini, Nº 634, 
Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de EMANOEL JOAQUIM CORRÊIA e de 
JUSTINA DE OLIVEIRA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, pedagoga, divor-
ciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 05 de janeiro de 1989, residente e do-
miciliada na Rua Osvaldo Tonini, Nº 634, 
Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de APARECIDO DONIZETE TORRES 
e de MARIA DAS GRAÇAS GARCIA 
TORRES. 

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

JAGUARIÚNA, 13 de agosto de 2020.

EDITAL
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Com 36 anos, a Gazeta Regional está comprometida com a sociedade com informação e 
tradição e, neste momento de pandemia onde as lives solidárias ganham força, ela não 
poderia ficar de fora. No sábado 25 de julho, a Gazeta promoveu uma live com o grupo 
de samba  e pagode Simples Fato com o intuito de comemorar os 15 anos do grupo e 
arrecadar fundos para o Fundo Social de Jaguariúna. 
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POR SOLANGE GUERRERO

A Prefeitura de Jaguariúna realizou, há uma semana, uma live em prol do Fundo Social de 
Jaguariúna para arrecadação de agasalhos para a Campanha do Agasalho 2020.
Teve música ao vivo com o grupo Simples Fato.

SOLANGE GUERRERO

A Jack Link’s realizou uma live solidária com cunho empresarial, dedicada aos colaboradores em quarentena.

SOLANGE GUERRERO


