
Jaguariúna tem saldo positivo de empregos, em julho
Em julho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), foram abertas liquidamente mais de 131 mil vagas 
com carteira assinada. Em Jaguariúna, o saldo de admissões é de 35. O comércio 
e indústria são os setores que mais contrataram neste mês, indo ao encontro 
da retomada da economia com o avanço da região para a fase amarela do Plano 
São Paulo.
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Prefeitura de Jaguariúna reestrutura 
Hospital Municipal e amplia em 
30% número de leitos

Culinária oriental ganha 
força e alavanca negócios

Praça Coronel João Pedro, 
em Pedreira, ganha postes 
de iluminação em LED

A Prefeitura de Jaguariú-
na firmou um convênio com 
o Governo do Estado para a 
construção de 300 unidades 
habitacionais populares pelo 
Programa Nossa Casa, da Se-
cretaria de Habitação do Go-
verno do Estado de São Paulo. 
O convênio foi assinado pelo 
prefeito de Jaguariúna, Gusta-
vo Reis (MDB), e pelo secre-
tário estadual de Habitação, 
Flávio Amary.

             Página 4

O valor de cada 
unidade deve 
ser definido pelo 
Programa Nossa 
Casa

O que no começo era algo 
sem muitas certezas, porém 
com muita força de vontade, 

hoje a Oriental Food toma 
forma e gera novos desafios a 
cada dia.                      Página 3

A Prefeitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, está ampliando 
a capacidade de atendimento e 
de leitos do Hospital Munici-
pal Walter Ferrari, que é 100% 

SUS. O plano prevê a rees-
truturação da unidade, com 
a criação de 22 novos leitos 
clínicos, além de aquisição de 
novos equipamentos, contrata-
ção de profissionais da saúde 

e reformas estruturais, melho-
rando a capacidade instalada e 
possibilitando a implantação 
de novos serviços.
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Prefeitura assina convênio para a 
construção de 300 imóveis populares

A assinatura aconteceu de forma virtual, devido a pandemia do novo coronavírus
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DIVULGAÇÃO

A nova estrutura do Hospital Municipal permanece como legado para a população

IVAIR OLIVEIRA

Culinária oriental

DIVULGAÇÃO
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A pandemia provocada pelo 
novo coronavírus tem deixado 
sequelas na saúde e também na 
economia mundial. Com o au-
mento acelerado do desemprego 
e tentando nadar contra a maré, 
muitas pessoas apostaram no 
empreendedorismo para garantir 
sua sobrevivência. O tão sonha-
do desejo dos brasileiros em se 
tornar dono do próprio negócio e 
ter autonomia e independência, 
ganhou ainda mais força no ce-
nário atual.

Segundo pesquisas do Insti-
tuto Brasileira de Geografia e 
Estatística (IBGE), 60% das em-
presas fecham nos cinco primei-
ros anos de funcionamento e não 

é difícil entender o motivo dessa 
triste realidade. Muitas pessoas 
acreditam que ter experiência no 
segmento que deseja atuar já é 
suficiente para obter o sucesso, 
mas as estatísticas comprovam o 
contrário.

O desafio de empreender es-
barra em dois tipos de competên-
cias: técnicas e comportamentais. 
As técnicas estão diretamente 
relacionadas com a área de atua-
ção, gestão e mercado. A boa no-
tícia é que essas são mais fáceis 
de aprender quando você adquire 
conhecimento e capacitação. As 
habilidades comportamentais 
exigem um processo intenso de 
autoconhecimento e resiliência 

para o seu desenvolvimento. E é 
exatamente nesse ponto que você 
precisa intensificar seu foco.

O desenvolvimento dessa 
mentalidade empreendedora 
de sucesso pode ser alcançado 
a partir do momento que você 
foca, única e exclusivamente, no 
que precisa fazer para seu ne-
gócio prosperar.  O real motivo 
para abrir um negócio não deve-
ria ser o lucro e, sim, um desejo 
genuíno de mudar a vida do outro 
quando ele adquire seus produ-
tos e serviços. O lucro é apenas 
uma consequência do excelente 
trabalho que você desenvolve e o 
quanto você ajuda as pessoas a 
resolverem seus problemas.

EDITORIAL

Mentalidade empreendedora anti-crise
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Tomaz de Aquino Pires*

A Câmara Municipal perguntou à Casa 
da Memória sobre a origem do nome atu-
al da cidade.  Daqui escreveram-se vários 
artigos sobre o educador emérito de Ja-
guariúna, Prof. Oscar de Almeida.  Minha 
mãe contava-me da competência e dedi-
cação do Mestre, quando lhe preparou, 
um brilhante discurso e orientou-a para 
saudar os escoteiros da região, nos anos 
1930, em visita ao Grupo Escolar de Ja-
guari. Ela guardou aquele discurso consi-
go. Quando fui diretor da mesma escola 
(1992-2001), recebi a visita de seu filho, 
Flávio (Zazo) Prado de Almeida, que trou-
xe os dados biográficos do emérito diretor, 
folhetos daquela época e deixou na escola 
lembrança recebida em  sua despedida de 
Jaguariúna, quando   fora removido para 
Rio Claro. De posse dessa documentação, 
esta instituição publica textos, fotos, em 
jornal e exposição, registrando a profícua 
administração de 1932 até 1947 no Grupo 
Escolar Cel. Amâncio Bueno.  “A Comar-
ca” de Mogi-Mirim registrou sua admi-
nistração escolar e dinâmica participação 
na vida da Vila. Da pesquisa na Biblioteca 
Municipal e no Centro Histórico de Mogi-
-Mirim, esta Casa fotografou tais registros 
que se encontram disponibilizados aos 
consulentes. Segundo o Prof. José Antônio 
Chiavegato (Ti) a Administração Munici-
pal recebeu carta por volta de 2007, do re-

ferido filho Flávio e que fora entregue nos 
últimos anos ao jurídico da Câmara Muni-
cipal. Nela o filho declara a autoria de seu 
Pai, Oscar de Almeida, da sugestão ven-
cedora que alterou o nome do Distrito de 
Paz de Jaguari para Jaguariúna. A partir de 
1º de janeiro de 1945 o topônimo Jaguari 
passou para Jaguariúna.  E Essa carta pos-
tula o reconhecimento oficial da comuni-
dade a respeito da autoria do nome atual 
da cidade ao Prof. Oscar de Almeida.  Em 
razão de outro Jaguary, mais velho, o Es-
tado exigiu, no início da década de 1940, a 
alteração do nome de nosso distrito.   Esta 
Instituição de Memória reuniu as cópias 
dos comprovantes que foram publicados 
pela imprensa mogimiriana. Elas dizem 
respeito à alteração do nome, à formação 
de uma comissão que estudaria e a solução 
oficialmente adotada pelo Estado: “Jagua-
riúna”. Havia também outras sugestões 
como “Jaguarité” e “Jaguaribara”.  A Casa 
da Memória teve, em 2017, em visita, o 
depoimento pessoal de sua neta, doutora 
em Psicologia, Lúcia Helena Prado de Al-
meida, Prof.ª na UNICAMP, testemunha 
viva das palavras de seu finado Pai (Flá-
vio) sobre tal autoria. Este arquivo, em sua 
pesquisa complementar, recebeu e-mail 
de outra filha do diretor de escola, Prof.ª 
Maria Lúcia Prado de Almeida, professora 
aposentada  de língua portuguesa, minha 

colega, conheci-a em cursinho preparató-
rio para concurso. A meu pedido, a edu-
cadora enviou por e-mail seu testemunho.  
Juntamos o mesmo a esta documentação. 
Ele ratifica os demais depoimentos fami-
liares, testemunhando a autoria paterna do 
referido sufixo na composição do nome da 
cidade.  Conclusão: Em nome desta Insti-
tuição de Memória, considerando esta do-
cumentação recebida, Eu, Tomaz de Aqui-
no Pires, dou fé à mesma, confirmando as 
palavras dos familiares, porque foram e são 
meus conhecidos, são pessoas idôneas, pro-
bas, merecedoras de total crédito. A voz das 
famílias jaguariunenses que conheceram o 
dinâmico e competente educador une-se 
aos registros publicados de “A Comarca” 
que comprovam seu benemérito trabalho 
em prol da Educação e de Jaguariúna. Por 
isso a coletividade honrou-o como patrono 
de escola e há pequena área central reser-
vada a futura praça com seu nome. Diante 
do exposto minha opinião é plenamente 
favorável a esta merecedora conscientiza-
ção oficial pela Câmara Municipal. Toda a 
sua meritória vida profissional, sua longa 
ação em benefício de Jaguariúna e de seu 
povo justificam mais e mais homenagens 
e títulos

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Quem foi o autor do nome   
“Jaguariúna”?

João Rodrigues*

A empatia de um líder junto a seus 
liderados neste momento é importantís-
sima para se conectar com os mesmos e 
fazer com que visualizem o caminho de 
luz a ser percorrido, lhes permitindo che-
gar até o pós-pandemia.

E falando nesta empatia nada mais forte 
que saber que este Líder tem o amor pela 
Pátria amada o Brasil, enraizado no seu 
sangue e no seu coração, principalmente 
com a chegada de Setembro onde exalta-
mos o civismo e o patriotismo na Semana 
da Independência, como esquecer o famo-
so 07 de setembro e seu grito no Ipiranga, 
onde um líder resolve declarar seu amor a 
terra brasilis e a este povo varonil.

Este ano de 2020 tem nos mostrado o 
quanto temos que romper com o como-
dismo e inovar para sobreviver, além de 
declarar nossa independência do mode-
lo que nos trouxe até aqui, mas que na 
era digital, a era da escalabilidade, estão 
nos fazendo sofrer bastante. Exemplo: 
não podermos atender no formato pre-
sencial, custando a muitas empresas a 

sobrevivência.
Um líder de visão mostra a seus lide-

rados a importância de sempre estar se 
aperfeiçoando e de lutar para conquistar a 
sua independência financeira e a melhora 
de vida pessoal e profissional, transmitin-
do a eles conhecimento que alimentarão 
e darão forças para os momentos de in-
certezas.

Para fortalecer isto em Jaguariúna, a 
Associação Comercial e Industrial, en-
tidade que lidero como presidente, está 
lançando a Campanha Verde e Amarelo 
que possibilita aos comerciantes Vender 
Mais e com preços diferenciados benefi-
ciando a nossa população, proporcionan-
do uma recuperação das perdas de vendas 
que tiveram este ano até agora.

Nada mais sugestivo neste momento, 
o de declarar o seu amor a sua terra e a 
sua gente, simbolizado no Verde e Ama-
relo, cores de nossa Bandeira, comprando 
no comércio local, permitindo uma troca 
de sinergia incrível e com certeza trazen-
do a sensação de VIDA, por poder rever 

o dono da loja, as moças e moços que lhe 
sempre lhe atendem com carinho e aten-
ção, com certeza será um momento ma-
ravilhoso que presenciaremos em nossa 
cidade.

E para ajudar algumas dicas para os 
Lideres lojistas

- Transforme a semana no Black Fri-
day do Brasil;

- Decore sua Loja com o Verde, Ama-
relo e Azul;

- Utilize as Redes Sociais para Provas 
Sociais use #hashtag

- Venda digitalmente e presencialmente.

Aproveite e realize Sorteios com o 
Tema Verde e Amarelo e garanta muitas 
vendas, pois o brasileiro é solidário e 
apaixonado pelo Brasil. INDEPENDÊ-
CIA E SOBREVIVÊNCIA JÁ!

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

Empreendedor do Bem

Lider verde e amarelo

Ramon Andrade de Mello (*)

O pânico criado pela pandemia do novo co-
ronavírus afetou a vida da população mundial. A 
necessidade de isolamento social adiou projetos, 
afetou a economia e, infelizmente, fez com que 
muitos pacientes postergassem os cuidados com 
a saúde. O diagnóstico e tratamento de muitas 
doenças como câncer e hipertensão tiveram re-
duções sensíveis nos últimos meses. O mesmo 
ocorreu com as consultas.

O fenômeno não é exclusividade nossa e ocor-
re em vários países. Em Portugal, agora em julho, 
o Sistema Nacional de Vigilância de Mortalidade 
do país registrou aumento de 24% de mortes não 
relacionadas com a Covid-19 em comparação 
com o mesmo período do ano anterior. Nos EUA, 
os pacientes com câncer, por exemplo, reduziram 
os cuidados. No Brasil, entre diversos indicado-
res, o Instituto do Câncer do Estado de São Pau-
lo (Icesp) registrou queda de 30% no número de 
pacientes novos que procuram a instituição no 
início da pandemia.

As complicações desse adiamento terão refle-
xos no curto, médio e longo prazos tanto na saúde 
pública como no setor privado. Entretanto, elas 
serão mais sensíveis para os pacientes que pode-
riam ter tomado uma decisão capaz de salvar sua 
vida.

O tempo é um fator importante no tratamen-
to do câncer. Alguns tumores são extremamen-
te agressivos, como é o caso do câncer de pul-
mão, que tem letalidade de 99% para pacientes 
de qualquer idade sem diagnóstico e tratamentos 
adequados. No caso da Covid-19, os índices va-
riam entre 6% a 10% nas pessoas acima de 80 
anos.

Para os outros tipos de câncer, os cuidados 
devem seguir os mesmos critérios. Quanto mais 
cedo diagnosticado o tumor, maiores são as chan-
ces de um resultado positivo para o paciente.

No sistema de saúde, os efeitos dos adiamen-
tos serão igualmente danosos. Podemos enfrentar 
um crescimento na procura por tratamento - ci-
rurgias e quimioterapias - com o risco de encon-
trarmos os serviços de saúde sem condições de 
atender essa alta da demanda no futuro.

Por isso, o paciente não deve adiar sua con-
sulta ao médico. A telemedicina, por exemplo, 
pode reduzir o número de visitas ao especialista 
contribuindo para diminuir a exposição aos ris-
cos da pandemia. Uma outra boa alternativa vem 
do sistema de saúde. Os hospitais vêm adotando 
medidas para reduzir os riscos de contaminação 
pela Covid-19 separando pacientes desse novo 
coronavírus dos demais.

Portanto, nesse momento, o maior risco para 
o paciente é não tratar o câncer. O essencial é 
procurar um especialista e tirar as dúvidas. Com 
certeza, ela vai indicar o melhor caminho e ajudar 
o paciente a superar esse momento tão difícil na 
vida de qualquer pessoa.

(*) Ramon Andrade de Mello, médico on-
cologista, professor da disciplina de oncologia 

clínica da Unifesp (Universidade Federal de 
São Paulo), da Uninove (Universidade Nove de 
Julho) e da Escola de Medicina da Universida-

de do Algarve (Portugal).

A saúde em 
primeiro lugar
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Culinária oriental ganha força e alavanca negócios
Restaurante de Jaguariúna viu na pandemia oportunidade de crescimento 

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

DIVULGAÇÃO 

Culinária oriental

Sempre foi um prazer 
de Patricia Hatae fazer 
yakissoba nos almoços 
em família e foi aí que a 
empresária decidiu unir 
e expandir esse prazer, 
tornando-o uma fonte de 
renda extra. Foi então 
que a Oriental Food, em 
Jaguariúna, nasceu, des-
pretensiosamente.

O que no começo era 
algo sem muitas certe-
zas, porém com muita 
força de vontade, hoje a 
Oriental Food toma for-
ma e gera novos desafios 
a cada dia. “Iniciamos em 
novembro de 2019 com 
o intuito de trazer em 
nosso cardápio opções 
diferentes de yakisoba, 
porém, com a demanda, 
sentimos a necessidade 
de expandir nosso cardá-
pio para outros pratos da 
linha oriental, o que foi 
um sucesso”, comemora 
Patrícia.

Com a pandemia, 
muitos serviços que an-
tes eram fontes secun-
dárias de compras se 
tornaram primárias, por 
exemplo, os serviços de 
delivery que estão em 
alta. “Isso nos ajudou a 
impulsionar o nosso ne-
gócio. Vimos a oportuni-

dade de potencializar o 
fornecimento dos nossos 
produtos tendo em vista 
o desejo dos consumi-
dores de continuarem 
consumindo “comidas 
de restaurante” no con-
forto e acima de tudo, na 
segurança de sua casa”, 
explica.

Além da oportunida-
de, o período também 
permitiu que a empresa 
fizesse investimentos em 
infraestrutura para pro-
fissionalizar ainda mais 
o restaurante. “Refor-
mamos nossas estruturas 
montando uma cozinha 
industrial e compramos 
novos equipamentos 
para auxiliar e agilizar 
nossos serviços”.

No pós-pandemia, 
Patrícia acredita que 
seja um momento cru-
cial para a sua carreira 
nesse meio. “Queremos 
expandir nosso negócio 
cada vez mais para ou-
tras cidades e até poder 
montar um espaço maior 
e familiar”, almeja. 

Atualmente o res-
taurante oferece pratos 
quentes e tradicionais da 
culinária oriental, como 
Tempurás de diferentes 
sabores, Karê, Porção 

de Shimeji (cogumelos), 
Frango Xadrez, entre 
outras. Além, é claro, do 
carro chefe, o Yakisoba. 

“O que faz o nosso di-
ferencial é ser altamente 
criteriosos no momen-
to da escolha de nossos 

ingredientes, procuran-
do trabalhar com o mais 
alto padrão de qualida-
de e frescor, para que a 

nossa base fundamental 
para um bom prato este-
ja sempre intacta”, afir-
ma a empresária.
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Prefeitura assina convênio para a 
construção de 300 imóveis populares

Jaguariúna em foco 

O valor de cada unidade deve ser definido 
pelo Programa Nossa Casa

A Prefeitura de Jagua-
riúna firmou um convênio 
com o Governo do Estado 
para a construção de 300 
unidades habitacionais 
populares pelo Programa 
Nossa Casa, da Secretaria 
de Habitação do Governo 
do Estado de São Paulo. 
O convênio foi assinado 
pelo prefeito de Jaguariú-
na, Gustavo Reis (MDB), 
e pelo secretário estadu-
al de Habitação, Flávio 
Amary.

“Finalmente o nosso 
sonho se tornou realida-
de”, diz o prefeito de Ja-
guariúna, Gustavo Reis, 
ao anunciar que assinou 
o convênio. “Ao longo 
desses anos vocês acom-
panharam a minha luta 
por esse objetivo. Me 
cobraram e me deram 
forças para continuar. É 
uma satisfação enorme 
cumprir esse compro-
misso com vocês”, co-
memora.

Segundo a Secreta-
ria de Planejamento de 
Jaguariúna, o valor de 
cada unidade habitacio-
nal será definido pelo 
Programa Nossa Casa e 
as famílias beneficiadas 
terão subsídio do Casa 
Paulista, da Secretaria de 
Habitação do Governo 
do Estado de São Paulo e 
do Programa Minha Casa 
Minha Vida (rebatizado 
de Minha Casa Verde e 
Amarela).

Com um novo progra-
ma, a TV Artes investe 
fortemente em jorna-
lismo local e regional. 
O TV Artes News inte-
gra a grade jornalística 
da emissora juntamente 

com o Chapa Quente e 
Boa Noite Notícias. O 
programa é apresentado 
diariamente às 13h pe-
los jornalistas Anapaula 
Ziglio e Roberto Torre-
cilhas. 

“A gente aposta no 
jornalismo regional por-
que é a maneira de ter 
um jornal mais focado 
nos fatos da nossa re-
gião”, afirma o diretor da 
TV, Roberto Guimarães.

DIVULGAÇÃO

A assinatura aconteceu de forma virtual, devido a pandemia do novo coronavírus

TV Artes investe 
fortemente em jornalismo

Prefeitura de Jaguariúna reestrutura Hospital 
Municipal e amplia em 30% número de leitos

Jornalistas AnaPaula Ziglio e Roberto Torrecilhas 

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, está ampliando 
a capacidade de aten-
dimento e de leitos do 
Hospital Municipal Wal-
ter Ferrari, que é 100% 
SUS. O plano prevê a 
reestruturação da uni-
dade, com a criação de 
22 novos leitos clínicos, 
além de aquisição de no-

vos equipamentos, con-
tratação de profissionais 
da saúde e reformas es-
truturais, melhorando a 
capacidade instalada e 
possibilitando a implan-
tação de novos serviços.

O projeto deve am-
pliar em quase 30% a 
capacidade de leitos do 
hospital – que hoje é de 
78, no total, passando a 
100 leitos. A obra deve 

ficar pronta neste mês 
de setembro.

A reestruturação no 
hospital foi possível gra-
ças à transferência do 
Centro de Especialidades 
Médicas e da sede admi-
nistrativa da ASAMAS 
(organização social que 
administra o hospital) 
para outros prédios. Os 
novos leitos dão mais se-
gurança na separação fí-

sica dos pacientes diag-
nosticados ou suspeitos 
de Covid-19 dos demais 
pacientes com outras ne-
cessidades clínicas. Atu-
almente, segundo a Se-
cretaria de Saúde, esses 
pacientes ficam isolados, 
porém na mesma ala. 

“Após a entrega des-
ses leitos, entre outras 
ações, será possível a 
retomada das cirurgias 

eletivas de acordo com 
o preconizado no Plano 
Municipal de Retomada 
dos Atendimentos, pois 
ofertaremos leitos ci-
rúrgicos, clínicos e para 
pacientes críticos, sendo 
um deles de isolamen-
to. O local também será 
preparado para a reali-
zação de hemodiálise de 
casos agudos”, explica a 
secretária municipal de 

Saúde, Maria do Carmo 
de Oliveira Pelisão.

A secretária também 
destaca que, mesmo 
sendo uma das medidas 
de enfrentamento da 
Covid-19 no município, 
a nova estrutura do Hos-
pital Municipal perma-
nece como legado para a 
população, pois não será 
desativada após a pan-
demia.

A nova estrutura do Hospital Municipal permanece como legado para a população

IVAIR OLIVEIRA
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Prefeitura de Jaguariúna 
adia reabertura dos 
parques públicos

Jaguariúna tem saldo positivo 
de emprego, em julho

Bairro Nova Jaguariúna lidera 
casos de Covid-19 no município

A medida visa evitar aglomerações

Jaguariúna em foco

Recuperação
A eficiência nas medi-

das adotadas por Jaguari-
úna no combate à propa-
gação do coronavírus tem 
refletido nos números. O 
índice de recuperação de 
pacientes do Covid-19 na 
cidade é de 85%, enquanto 
que no Estado é de 70% e, 
no Brasil, de 68%. A taxa 
de letalidade pela doença 
em Jaguariúna (na casa 
dos 2,5%) também está 
abaixo da média estadual 
e nacional. Mas o prefeito 
Gustavo Reis (MDB) tem 
reforçado, em suas lives 
nas redes sociais, que a 
população não deve rela-
xar nas medidas de pre-
venção. 

Casas populares
O prefeito também 

usou as redes sociais nes-
ta semana para anunciar 
outra novidade: a assina-
tura de um convênio com 
o Governo do Estado para 
a construção de 300 uni-
dades habitacionais po-
pulares pelo Programa 
Nossa Casa, da Secretaria 
de Habitação do Governo 
do Estado de São Paulo. 
O convênio foi assinado 
por Gustavo Reis e pelo 
secretário estadual de Ha-
bitação, Flávio Amary.

Convenção
E a convenção que deve 

referendar a candidatura à 
reeleição do prefeito Gustavo 
Reis já tem data para acon-
tecer. Será no sábado, 05 de 
setembro, na Red Eventos. 
O emedebista conta com um 
amplo arco de alianças, que 
inclui partidos como o DEM, 
o Cidadania e o Republicanos. 

PSD
Também no dia 5 de se-

tembro, o PSD de Jaguariúna 
escolherá seus candidatos a 
prefeito, vice e vereadores. A 
convenção do partido aconte-
ce a partir das 9h, na Rua José 
Alves Guedes, 670. Outros 
assuntos referentes à eleição 
também devem ser tratados 
no evento.

PTB
E a convenção do vere-

ador Davi Neto ficou para a 
segunda semana de setembro.

Parques
A Prefeitura de Jaguari-

úna adiou a reabertura dos 
parques públicos. A medida 
foi adotada para evitar riscos 
de haver aglomerações, o que 
poderia prejudicar o comba-
te à Covid-19. Pelo Decreto 
Municipal nº 4.206, publica-
do em 10 de agosto, os par-
ques voltariam a ser abertos 

a partir do dia 27 de agosto. 

Divisão do fundo
O Plenário do Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE) decidiu 
nesta semana que a distribui-
ção dos recursos do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha e do tempo de 
propaganda eleitoral gratuita 
no rádio e na televisão deve 
ser proporcional ao total de 
candidatos negros que o par-
tido apresentar para a disputa 
eleitoral. A decisão, no entan-
to, só vale a partir das eleições 
de 2022. A divisão igualitária 
ainda deverá ser regulamenta-
da pelo Tribunal.

Guedes na fritura
A situação do ministro 

da Economia, Paulo Gue-
des, parece cada vez mais 
difícil dentro do governo de 
Jair Bolsonaro. O presiden-
te tem dado declarações pú-
blicas de descontentamento 
com a área econômica, so-
bretudo com o anunciado 
programa que irá substituir 
o Bolsa Família, chamado 
Renda Brasil. Nesta sema-
na, Bolsonaro contrariou 
Guedes mais uma vez, au-
torizando a liberação de R$ 
6,5 bilhões em gastos públi-
cos com obras. Guedes já 
disse que é contra o aumen-
to de despesas.

 Bastidores do poder

A Prefeitura de Jagua-
riúna adiou a reabertura 
dos parques públicos por 
tempo indeterminado. 
Pelo Decreto Municipal 
nº 4.206, publicado em 
10 de agosto, os espaços 
voltariam a ser reabertos 
a partir desta quinta-fei-
ra, 27, mas o prefeito 
Gustavo Reis decidiu 
adiar a medida para evi-
tar riscos de haver aglo-
merações, o que poderia 
contribuir para a prolife-
ração da contaminação 
do Covid-19.

“Não é possível abrir 
os parques agora. O go-
verno do Estado permitiu 
a abertura, mas acho que 
não faz sentido, não é co-
erente. Eu não vou abrir 
ainda, tenho que preser-
var vidas. Vamos esperar 
um pouco mais”, justifica 
o prefeito, ao confirmar o 
adiamento.  

Jaguariúna e toda a re-
gião de Campinas estão 
na fase 3 (amarela) do 
Plano São Paulo de reto-
mada da economia, que 
permite uma maior flexi-

bilização da quarentena 
do coronavírus, incluindo 
a reabertura de parques e 
outros espaços. Segundo 
boletim epidemiológico 
divulgado pela Secreta-
ria de Saúde de Jaguari-
úna, a cidade tinha, até 
esta terça-feira, 25, 674 
casos confirmados de Co-
vid-19, com 575 pessoas 
curadas (índice de 85% 
de recuperação), além de 
17 óbitos. Outros 1.138 
casos já foram descarta-
dos e 179 ainda estão em 
investigação.

O Brasil abriu 131.010 
vagas de emprego com 
carteira assinada em julho, 
interrompendo uma sequ-
ência de quatro meses de 
dados negativos, segundo 
o Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged) divulgado na 
semana passada pelo Mi-
nistério da Economia.

O balanço de julho é 
resultado de 1.043.650 

contratações e 912.640 
demissões registradas no 
período. Com isso, o es-
toque de empregos for-
mais no Brasil chegou a 
37.717.045.

Em Jaguariúna, o saldo 
de admissões é de 35. O 
comércio e indústria são 
os setores que mais contra-
taram neste mês, indo ao 
encontro da retomada da 
economia com o avanço da 

região para a fase amarela 
do Plano São Paulo.

Na realidade, como 
explica a supervisora do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), Re-
nata Lopes, em todo o 
período de pandemia, a 
indústria não deixou de 
contratar. Mas, desde o 
início, esse foi o primei-
ro mês que a cidade ficou 
com saldo positivo.

No domingo, 23, como 
de praxe, o prefeito de Ja-
guariúna, Gustavo Reis, 
divulgou um balanço feito 
pela Secretaria de Saúde, 
sobre a evolução do Co-
vid-19 no município com 
a indicação de casos por 
bairro. Neste balanço, o 
bairro Nova Jaguariúna li-
dera o ranking. 

A Secretaria tem feito 
semanalmente este balan-
ço, onde mostra que da 
semana anterior (16) até 
esta semana (23) houve 
uma queda de número de 
casos suspeitos. “A queda 
foi importante, mas nós ti-
vemos do último domingo 
até hoje, um aumento de 
20% no número de casos 
confirmados, o que mos-
tra de fato que ainda não 
é vida normal. Não é para 
andar na rua sem máscara, 
é para fazer isolamento, 
é para ainda ter preocu-
pação com a vida”, diz o 
prefeito Gustavo. “Não 

Fonte luminosa do Parque dos Lagos

SAMUEL OLIVEIRA

Gráfico da evolução de casos de Covid-19 em Jaguariúna

estamos em vida normal. 
Estamos lutando para 
vencer a guerra”, frisa.

Neste domingo, 30, 

deve haver nova atuali-
zação. O prefeito divulga 
o gráfico em suas redes 
sociais.
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Holambra recebe verba para sinalização turística

Barragem de Amparo, em Duas 
Pontes, abre 81 vagas de emprego

Benefícios

Turismo de São 
Paulo libera 
R$4,6 milhões 
para municípios 
de interesse 
turístico da 
região de 
Campinas

cias e municípios de inte-
resse turístico. Na região 
de Campinas, 13 cidades 
foram contempladas, divi-

dindo R$4,6 milhões. Em 
2020 o Estado repassou 
R$125 milhões, pelo Dade-
tur, para 150 municípios.

Foram atendidas na re-
gião de Campinas: Águas 
da Prata, para a moderniza-
ção da iluminação pública; 

rador de motoniveladora 
(2), operador de rolo com-
pressor (4), operador de 
tráfego (6), operador de 
trator esteira (3), pedago-
go, pedreiro (2), servente 
(6), técnico de enferma-
gem do trabalho, técnico 
do meio físico e técnico 
florestal ou agrícola.

O currículo deve ser en-
viado para o e-mail aten-
dimento.duaspontes@con-
sorciobarragens.com.br. 
As vagas também podem 
ser acessadas no Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador (PAT) de Amparo, 
na avenida Bernardino de 
Campos, 705, Ribeirão.

Bpc – benefício 
de prestação 
continuada

O BPC – Benefício 
de Prestação Continuada, 
começou a ser concedido 
desde 1996, está previsto 
no art. 203 da Constitui-
ção, e na Lei Orgânica 
da Assistência Social, a 
LOAS. Voltado à pessoa 
idosa com idade igual ou 
superior a 65 anos e à pes-
soa com deficiência, tra-
ta-se de um benefício as-
sistencial que garante um 
salário mínimo mensal 
a pessoa que não possua 
meios de se sustentar nem 
de serem sustentados pela 
sua família conforme cri-
térios previstos na legisla-
ção. A renda familiar per-
capita deve ser de até ¼ do 
salário mínimo devendo 
ocorrer, necessariamente, 
avaliação médica e social. 
A composição familiar 
pode ser constituída pelo 
requerente, cônjuge, com-
panheiro ou companheira, 
pais, madrasta ou padras-
to, filho ou enteados sol-
teiros, irmãos solteiros 
e menores tutelados. A 
renda familiar obtém-se 
somando os valores rece-
bidos pelos componentes 
da família que convivam 
sob o mesmo teto, cujo 
resultado será dividido 
pela quantidade de pesso-
as. São considerados salá-
rios, proventos, pensões, 

pensões alimentícias, be-
nefícios de previdência 
pública ou privada, seguro 
desemprego, rendimentos 
provenientes de trabalho 
autônomo, mercado in-
formal, e aluguel. Não 
entram nessa renda, bene-
fícios e auxílios assisten-
ciais de natureza eventual 
ou temporária, valores 
oriundos de programas 
sociais de transferência 
de renda, como bolsa 
família, rendimentos de-
correntes de contrato de 
aprendizagem, bolsa de 
estágio supervisionado 
dentre outros. É impor-
tante lembrar que se o re-
querente do BPC é idoso 
e já existe um idoso no 
grupo familiar que rece-
be o BPC, o valor desse 
benefício não entrará no 
cálculo da renda familiar. 
No caso do requerente do 
BPC ser pessoa com de-
ficiência, qualquer BPC 
recebido por componente 
do grupo familiar entra-
rá no cálculo da renda 
familiar. O BPC não é 
aposentadoria, portanto, 
não existe contribuições, 
é intransferível, não gera 
pensão, não dá direito a 
13º salário, e será revi-
sado a cada 2 (dois) anos 
para avaliação da conti-
nuidade das condições 

que lhe deram origem. O 
beneficiário de BPC não 
pode trabalhar pois um 
dos critérios para conces-
são do benefício é que o 
seu requerente não tenha 
nenhuma renda. No caso 
de pessoa com deficiên-
cia é permitido acumu-
lar o rendimento do BPC 
com rendimento de con-
trato de aprendizagem 
pelo prazo máximo de 
dois anos. Caso o bene-
ficiário de BPC, pessoa 
com deficiência, venha 
exercer atividade remu-
nerada, inclusive na con-
dição de micro empreen-
dedor individual, deverá 
solicitar a suspensão do 
benefício em caráter es-
pecial. Quando encerrar 
a relação trabalhista ou 
recebimento seguro de-
semprego, a pessoa com 
deficiência pode solicitar 
a reativação do benefí-
cio sem a necessidade de 
nova avaliação médica e 
social se o retorno se der 
antes da revisão bienal. 
Para requerer o BPC o 
requente e sua família de-
vem estar inscritos no Ca-
dastro Único de progra-
mas sociais do Governo 
Federal - CAD Único, e se 
já inscritos, devem manter 
o cadastro atualizado nos 
últimos dois anos.  

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

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

NOVA PREVIDÊNCIA

Verba destinada para melhorias de infraestrutura de interesse turístico

A Secretária de Turismo 
do Estado de São Paulo, por 
meio do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos 
(Dadetur), liberou em agos-
to R$23,1 milhões para a 
melhoria da infraestrutura 
turística e obras que estão 
em execução em 59 estân-

DIVULGAÇÃO Caconde, para a infraes-
trutura do parque da prai-
nha e iluminação pública; 
Monte Alegre do Sul, para 
a reforma dos sanitários 
públicos, cobertura para a 
feira de turismo rural, si-
nalização urbana no tran-
sito rural e a construção 
de um campo society; Ho-
lambra, para a sinalização 
turística; e Águas de São 
Pedro, para a infraestrutu-
ra da área turística, açcrião 
de um parque e a integra-
ção do portal. Em Amparo, 
o recurso será para a refor-
ma do Morro do Cristo e 
a construção de sanitários 
no Parque Municipal; em 
Serra Negra, para a revita-
lização da fonte do Parque 
São Luiz; em Torrinha, vai 
para revitalização e pai-
sagismo; em Joanópolis, 

para a implantação de um 
parque linear; em Lindoia, 
para a implantação de ilu-
minação ornamental e a 
infraestrutura do parque 
aquático; em Estiva Gerbi, 
para a construção da sede 
do centro cultural; em 
Tambaú, para a implanta-
ção de um portal nas en-
tradas do município e em 
Brotas para a pavimenta-
ção asfáltica.

 “A continuidade das 
obras preserva empregos 
locais e deixa os destinos 
mais bem preparados para 
o retorno dos visitantes”, 
explica o secretário Esta-
dual de Turismo, Vinicius 
Lummertz. São Paulo tem 
70 municípios considera-
dos estâncias e outros 140 
classificados como de inte-
resse turístico.

O Consórcio BP, res-
ponsável pela construção 
da barragem de Amparo, 
no bairro de Duas Pontes 
divulga 81 vagas de em-
prego. Há vagas para apon-
tador (4), auxiliar de ser-
viços gerais (2), biólogo, 
carpinteiro (2), comunica-
dor social, coordenador de 
comunicação social, ele-
tricista (2), encarregado 
de terraplanagem, encar-
regado de transporte (2), 
estagiário de medicina ve-
terinária, geólogo, geógra-
fo ou engenheiro ambien-
tal, greidista (3), líder de 
terraplanagem (4), médico 
veterinário, motorista de 
veículo pesado (28), ope-

Oportunidade de emprego

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura regulamenta estacionamento na 
Avenida Antônio Pinto Catão

Trânsito

A 
regulamentação 
deve beneficiar 
o comércio da 
região

Novas placas sendo instaladas na via

DIVULGAÇÃO

Pavimentação asfáltica de ruas do 
bairro Vale Verde II é concluída

A Prefeitura de Pe-
dreira concluiu a pavi-
mentação asfáltica das 
ruas Aparecido Morato-
ri, Carlos Aguiar Maya, 
Luiz Ancona e Romildo 
Cartarozzi, todas loca-
lizadas no bairro Vale 
Verde II. O convênio foi 
firmado entre o Estado 
de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria de 
Desenvolvimento Re-

gional, por sua Subsecre-
taria de Convênios com 
Municípios e Entidades 
não Governamentais, no 
valor de R$500.000,00 
tendo contrapartida do 
Município de Pedreira 
de R$94.522,00.

A Rua Luiz Ancona 
recebeu 1.274,36m2 de 
pavimentação asfáltica, 
além de 398,23 metros 
lineares de guias e sar-

jetas; Na Rua Apare-
cido Moratori, foram 
810,88m2 de asfalto e 
218,82 metros linea-
res de guias e sarjetas; 
A Rua Carlos Aguiar 
Maya recebeu no total 
3.924,71m2 de pavimen-
tação asfáltica, além de 
1.097,11 metros lineares 
de guias e sarjetas, en-
tre as ruas José Gama e 
Aparecido Moratori.

Pavimentação concluída em quatro ruas do bairro 

Há 16 anos dei início 
a trajetória em que me 
encontrei e me realizei 
profissionalmente. Lem-
bro que quando entrei na 
faculdade de Psicologia, 
a única certeza que eu 
tinha era que eu queria 
aprender como funcio-
nava a mente humana. 
Se eu iria trabalhar com 
isso ou não, só Deus já 
sabia!I Inclusive, na épo-
ca, eu era muito indecisa, 
e, ao pedir opinião para 
as amigas, elas diziam: 
“como você vai dar con-
selho para os outros, se 
nem na sua vida você 
sabe o que fazer?”.
Mas o meu fascínio pela 
compreensão da mente 
humana falou mais alto 
e decidi cursar a Psico-
logia. Sem contar que, 
sempre cultivei a intimi-
dade com Deus e bus-
quei nele a resposta para 
esta decisão. Foi quando 
Deus me atendeu e tive 
uma resposta de um ca-
minho muito lindo com 
muita paz.

Durante a faculdade, 
descobri um novo mun-
do em que me apaixonei. 
Entender a mente huma-
na, o porquê as pessoas 
se comportam como tal, 
é absolutamente encan-
tador.
Quando cheguei ao últi-
mo ano, embora houves-
se conhecido um mundo 
novo, eu queria mais, 
queria conhecer profun-
damente este mundo e 
decidi buscar uma forma-
ção em Psicanálise du-
rante a faculdade. Tive o 
privilégio de fazer minha 
formação em Psicanálise 
Lacaniana com @jorge-
forbes_oficial  que foi o 
responsável por trazer o 
ensino do Jacques Lacan 
para o Brasil. Também 
tive a oportunidade de 
aprender com referências 
mundiais como os filó-
sofos e psicanalistas Luc 
Ferry e Gilles Lipovet-
sky, François Ansermet. 
Algo que guardo no co-
roação foi minha ex-
periência na Clínica de 

Psicanálise do Genoma 
Humano da USP com a 
geneticista Mayana Zatz, 
em que pude aprender a 
clínica como ela é.
Este caminho da busca 
incessante pelo conheci-
mento me trouxe muita 
alegria, realização e faz 
meu coração pulsar, por-
que não há nada mais gra-
tificante do que ver uma 
pessoa sair do sofrimento 
e ir em direção a criação 
de uma nova vida. O pro-
cesso terapêutico permite 
as pessoas se reinventa-
rem e poderem viver os 
mais nobres sentimentos 
que nos torna humano. 

Parabéns para todos os 
colegas Psicólogos que 
tanto me ensinaram e que 
cuidam de uma causa no-
bre - o ser humano!!!

*O Dia do Psicólogo é 
comemorado anualmente em 
27 de agosto no Brasil. A data 
celebra o profissional da área da 
saúde responsável por estudar 
e orientar o comportamento 
humano, lidando com os 
sentimentos, traumas e crises.

Dia do 
Psicólogo

Patricia Furlan Carriel 
@psi.patriciafurlan

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Se-
cretaria de Mobilidade 
Urbana, fez o trabalho de 
regulamentação do esta-
cionamento no canteiro 
central na Avenida Antô-
nio Pinto Catão, na altura 
do posto de gasolina do 
jardim Primavera até a ro-
tatória da Avenida Rinal-
di, nos dois sentidos. 

No local também fo-
ram instaladas placas de 
sinalização que regula-
mentam vagas de carros, 
motos, para idosos, carga 
e descarga, além de fai-
xas de pedestre. “É mais 
conforto para os clientes 
dos comércios existentes 
na região e os comercian-
tes também vão ser bene-
ficiados com mais vagas 
para seus clientes”, diz o 
secretário municipal de 
Mobilidade Urbana, Josi-
no José da Silva.

A Prefeitura de Pe-
dreira, com recursos dos 
impostos arrecadados da 
iluminação pública, insta-
lou nesta semana 14 pos-
tes com duas luminárias 
de LED de 150 watts, nas 
dependências da Praça 

Coronel João Pedro. De 
acordo com a adminis-
tração, a implantação da 
iluminação pública por 
luminárias de LED é um 
sistema mais eficiente, 
moderno e sustentável 
que gera mais economia 

para os cofres públicos. 
“A iluminação LED 

ajuda a tornar estas áreas 
públicas mais seguras e 
convidativas. Com os ino-
vadores sistemas de ilu-
minação estamos criando 
espaços exteriores urbanos 

que impulsionam o turis-
mo e o desenvolvimento 
econômico, enquanto pou-
pam energia e reduzem o 
seu impacto ambiental”, 
destaca o secretário de Tu-
rismo, Rodolfo Firmino 
Souza Rossetti.

O Departamento de 
iluminação pública tem 
desenvolvido o projeto, 
que tem como objetivo a 
troca das antigas lâmpa-
das de vapor de sódio por 
lâmpadas de LED. “Os 
trabalhos foram inicia-

dos pelas nossas equipes 
na região central, porém 
serão beneficiadas todas 
as ruas do Município”, 
enfatiza o secretário de 
Administração e Recur-
sos Humanos, Sérgio de 
Santi. 

DIVULGAÇÃO

Praça Coronel João Pedro, em Pedreira, ganha postes de iluminação em LED 
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

No dia 22 de agosto, aconteceu o 
DC FanDome, evento destinado a falar 
das novidades sobre o universo da DC 
Comics (“rival” da Marvel e dona dos 
personagens Batman, Super-Man, Mu-
lher Maravilha, The Flash, dentre ou-
tros) e foram divulgados dois trailers. 

Batman: Gothan Knights era um 
título que estava sendo bastante “ru-
morizado” e acabou se confirmando. 
O trailer começa com vários telejor-
nais especulando se Bruce Wayne é 
uma das vítimas da explosão da man-
são Wayne ocorrida naquela manhã 
em Gotham City. Tudo leva a crer que 
o Batman está morto. Agora, cabe à 
sua Bat Family proteger a cidade dos 
criminosos. Batman deixa uma men-
sagem aos seus aliados dizendo: “se 
esta mensagem chegou até você, quer 
dizer que eu estou morto”, o que indi-
ca que esse game é uma sequência de 
Batman: Arkham Knight. Logo após 
essa mensagem aparece os persona-
gens Nightwing, Batgirl, Robin e Red 
Hood honrando o manto deixado pelo 
Batman. O jogo traz, ainda, uma socie-
dade de “vilões” chamada A Corte das 
Corujas (organização clandestina de 
pessoas com poder de influência para 
manipular a cidade cometendo assas-
sinatos de seu interesse). Haverá, tam-
bém, os vilões clássicos e, até o mo-
mento, foi confirmado só Mr. Freezer. 
Batman: Gotham Knight chegará em 
2021 para PS5 e XSX.

O segundo trailer da live foi Suici-
de Squad: Kill the Justice League, 
produzido pelos mesmos criadores 
da franquia Batman: Arkham. O trai-
ler começa com Brainiac atacando 
Metrópolis e a Suicide Squad está lá 
para detê-lo, mas o que o esquadrão 
não contava é que Brainiac já havia 
se apossado da mente dos membros 
da Liga da Justiça, que no trailer só 
mostra o Super-Man. Muitos estavam 
acostumados com o Suicide Squad do 
filme, mas no jogo será composto por 
Harley Quinn (baseado no visual da 
Margot Robbie) King Shark (Tubarão 
Rei), Deadshot (Pistoleiro) e Captain 
Boomerang (Capitão Boomerang). A 
Eurogamer (blog influencer de games) 
aposta que o jogo será um shooter 
(jogo de tiro) com cooperativo, quan-
do outros jogadores participam do 
jogo com você, mas também poderá 
ser jogado sozinho para quem preferir. 
Um esquadrão poderá ser formado por 
até 4 jogadores, sendo que cada joga-
dor poderá explorar o jogo em formato 
dinâmico e de mundo aberto. Com cer-
teza é um jogo que causa surpresa por 
ser nesse formato de “shooter” e por 
isso aumentam as expectativas sobre 
ele. Suicide Squad: Kill the Justice Le-
ague chegará em 2022 para PS5 e XSX

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

Número de denúncias de maus tratos aos animais 
sobe 80% em Jaguariúna com uso de aplicativo

Amparo recebe novo projeto da 
Secretaria de Estado de Esportes

Denúncias

O app está em funcionamento há pouco mais de um mês

Desde o dia 17 de julho até agora, foram abertas 23 ocorrências de abandono e maus tratos 

O número de denúncias 
de maus tratos aos animais 
subiu 80% em Jaguariúna 
em um mês. O aumento foi 
registrado desde quando a 
Prefeitura lançou o aplicati-
vo “Jaguariúna - Maus tratos 
animais” que tem sido cada 
vez mais usado pelos mora-
dores da cidade na luta em 
defesa dos animais.

Há pouco mais de um 
mês em funcionamento, o 
APP recebe, em média, até 
três chamados por dia. Antes 
do lançamento do aplicativo, 
a Polícia Municipal e a Po-
lícia Militar recebiam apenas 
uma denúncia por dia. 

Desde o dia 17 de julho 

até agora, foram abertas 23 
ocorrências. Entre as prin-
cipais estão: abandono, 
falta de água e alimentos, 
cavalos mal tratados, cães 
amarrados com correntes e 
envenenamento, principal-
mente de gatos. 

No Jardim Irma, por 
exemplo, a Polícia Munici-
pal recebeu a denúncia de 
que estava funcionando um 
canil clandestino. Dezoito 
cães foram resgatados. A 
responsável pelo local foi 
multada e deve responder 
por crime de maus tratos. 

Aplicativo 
O aplicativo “Jaguariú-

na – Maus tratos animais” 
está disponível para down-
load nas versões Android 
e IOS. Com ele é possível 
informar o local em que o 
crime está sendo cometido, 
quem é o suspeito e qual 
animal é vítima. 

A denúncia pode ser 
feita de forma anônima, 
sem que seja preciso se 
identificar. Além disso, 
também é possível enviar 
fotos e vídeos do crime. 

A ferramenta ainda infor-
ma os telefones 153 (Polícia 
Municipal) e 190 (Polícia 
Militar) para casos em que o 
crime esteja acontecendo no 
momento da denúncia.

O Centro Esportivo do 
Jardim Figueira, em Ampa-
ro, recebe mais dois equi-
pamentos para a prática de 
esportes, pós-pandemia. 
Com recursos do Governo 
do Estado de São Paulo, 
por meio da secretaria de 
Estado dos Esportes, está 
sendo construída uma qua-
dra em grama sintética e 
também uma quadra para 
basquete de rua.

Para a execução, a Pre-
feitura de Amparo teve 
como contrapartida a pre-
paração do solo para rece-
ber as quadras. Elas con-
tam com arquibancadas 
para o público.

Na semana passada, o 
prefeito do município, Luiz 
Oscar Vitale Jacob, e o se-
cretário de Esportes, Lazer 
e Eventos, Marcelo Cra-
veiro realizaram uma visita 

técnica na obra que deve 
ser finalizada nos próximos 
dias. “O projeto Areninha 
foi indicado para Amparo, 
por meio da nossa conver-
sa com a deputada estadu-
al Edna Macedo. Somos a 
primeira cidade do Estado 
a receber esse equipamento 
que deixará o Centro Es-
portivo do Figueira ainda 
mais completo”, comemora 
o prefeito Jacob.

DIVULGAÇÃO

Novos jogos apresentados no DC FanDome



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

29 de agosto de 2020Bem na

fotoPOR SOLANGE GUERRERO

Live Gazeta Regional
A Gazeta Regional promoveu no dia 15 de agosto uma live com a dupla sertaneja Betho & 
Menon. A ação privada aconteceu no Recanto Pegorari. O Jornal agradece aos cantores, 
patrocinadores, apoiadores e espectadores que participaram da ação.
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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 JARDIM SÃO PEDRO 500M² .......................................................................................................R$ 230.000,00

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

• 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$ 160.000,00

• LOTE NOVA JAGUARIÚNA III 250M² ....................................................................................................R$ 135.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM, 

OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO .....................R$ 485.000,00

• CASA SÃO JOSÉ REFORMADA 2DORM(SUITE), B/S, COZINHA, SALA ..................................................R$ 220.000,00

• 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 03DORM(SUITE), + ÁREA COM CHURRASQUEIRA .......................................R$ 450.000,00                                                                                           

• 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$ 295.000,00

• APTO JARDIM YPE 2 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SACADA, SALA, GARRAGEM .........................R$ 260.000,00 

 

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 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:

CARLOS EDUARDO CANISELA e EDILENE 
VARANDAS. Ele, de nacionalidade Brasileira, açou-
gueiro, viúvo, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
08 de janeiro de 1983, residente e domiciliado na Rua 
Wenceslau Brás, Nº 237, Núcleo Residencial São José, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de LAERTE EDUARDO CA-
NISELA e de FATIMA APARECIDA BUENO CANI-
SELA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorcia-
da, nascida em AMPARO, SP, no dia 04 de setembro de 
1985, residente e domiciliada na Rua Wenceslau Brás, 
Nº 237, Núcleo Residencial São José, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de NELSON VARANDAS e de EVA GASPAR 
VARANDAS. 

LUCAS SOARES SANTANA e BÁRBARA PERAS-
SOLI GARDINALLI. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
pintor, solteiro, nascido em MOGI MIRIM, SP, no dia 
26 de janeiro de 1996, residente e domiciliado na Rua 
Bernardino, Nº 935, Jardim Elisa, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de ERMANO ADELINO SANTANA e de DAL-
VINA SOARES DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, Recepcionista, solteira, nascida em MOGI 
GUAÇU, SP, no dia 18 de novembro de 1996, residente 
e domiciliada na Rua Bernardino, Nº 935, Jardim Elisa, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de LUÍS FRANCISCO GAR-
DINALLI e de SUZANA PERASSOLI GARDINALLI. 

ANDERSON LUÍS SILVA GOMES e ALINE FRAN-
CISCA DA CUNHA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
técnico em segurança do trabalho, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 18 de abril de 1989, residente 
e domiciliado na Av. Alexandre Marion, Nº 327, Jardim 
Dona Luíza, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUÍS APA-
RECIDO GOMES e de CÉLIA REGINA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, analista de logística, 
solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 04 de 
novembro de 1981, residente e domiciliada na Av. Ale-
xandre Marion, Nº 327, Jardim Dona Luíza, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de JOSÉ ANTONIO DA CUNHA e de 
MARIA SENHORA FRANCISCA DA CUNHA. 

CLAUDINEI ALEXANDRE ROBERTO e CLEILDA 
DO NASCIMENTO CARDOSO. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, vendedor, divorciado, nascido em SAN-
TO ANTÔNIO DE POSSE, SP, no dia 22 de junho de 
1973, residente e domiciliado na Rua Macieira, Nº 490, 
Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de WILSON 
PEDRO ROBERTO e de GILDA APARECIDA DONA-
TO ROBERTO. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
solteira, nascida em LAGO DA PEDRA, MA, no dia 
16 de março de 1982, residente e domiciliada na Rua 
Macieira, Nº 490, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ANTONIO CARDOSO DA SILVA e de CICE-
RA FLORENCIA DO NASCIMENTO SILVA. 

RONALDO CAETANO DE CAMPOS e FERNANDA 
BARICHELLO BODINI. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, economista, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 08 de dezembro de 1986, residente e domiciliado 
na Rua Engenheiro José Francisco Bento Homem de 
Mello, Nº 805, Fazenda São Quirino, CAMPINAS, SP, 
filho de PEDRO LUIZ DE CAMPOS e de SÔNIA MA-
RIA CAETANO DE CAMPOS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 20 de abril de 1990, resi-
dente e domiciliada na Av. Antarctica, Nº 720, Santa Úr-
sula, JAGUARIÚNA, SP, filha de EVERALDO JOSÉ 
BODINI e de ZILDA NELI BARICHELLO BODINI. 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA e JULIA SANTOS LUCAS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, motofretista, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 26 de fevereiro de 
1996, residente e domiciliado na Rua Francisco Sales 
Pires, Nº 131, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de AILTON LUIZ DA SILVA e de MARIA 
CORETE RODRIGUES DA SILVA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em SÃO 
PAULO, SP, no dia 15 de maio de 2001, residente e do-
miciliada na Rua Francisco Sales Pires, Nº 131, Parque 
Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de REINALDO 
LUCAS e de JUCIENE SILVA SANTOS. 

DANIEL QUINTERNO DE AGUIAR e ADRIANA 
CRISTINA GUIMARÃES. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, gerente geral, solteiro, nascido em SÃO CAR-
LOS, SP, no dia 04 de setembro de 1979, residente e 
domiciliado na Rua Francisco Dal’Bó, Nº 707, Guedes, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ CARLOS ARA DE 
AGUIAR e de NORMA DE FATIMA QUINTERNO 
AGUIAR. Ela, de nacionalidade Brasileira, analista fis-
cal, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
04 de janeiro de 1978, residente e domiciliada na Rua 
Francisco Dal’Bó, Nº 707, Guedes, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ANTENOR PEREIRA GUIMARÃES e de EU-
RIDES AFONSO. 

WELDEN SILVA MONTEZANI e CATHERINE CÂ-
MARA PEREIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
Montador de móveis, solteiro, nascido em PEDREIRA, 
SP, no dia 28 de abril de 1994, residente e domiciliado 
na Rua José Roberto Marmirolli, Nº 205, Jardim Cru-
zeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
VICENTE MONTEZANI e de MARIA GLAUCIA DA 
SILVA MONTEZANI. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
operadora de caixa, solteira, nascida em SÃO LUÍS, 
MA, no dia 02 de julho de 1999, residente e domiciliada 
na Rua Francisco Marineli, Nº 276, Jardim Santa Clara 
II, PEDREIRA, SP, filha de REINALDO PEREIRA e 
de LUCILEIDE BEATRIZ CÂMARA PEREIRA. 

ADAMASTOR SOUZA e HELLEN CHRISTINA AL-
BUQUERQUE BARBOSA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, industriário, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 01 de agosto de 1992, residente e domici-
liado na Rua Carlos Luporini, Nº 183, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de ADAMASTOR 
SOUZA FILHO e de CICERA ALVES VIEIRA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, nasci-
da em PARNAÍBA, PI, no dia 18 de agosto de 1999, 
residente e domiciliada na Rua Carlos Luporini, Nº 183, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA e de RAQUEL 
DE FREITAS ALBUQUERQUE. 

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

JAGUARIÚNA, 27 de agosto de 2020.
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