
Prefeitura de Jaguariúna realiza cerimônia de 
hasteamento da Bandeira no 07 de Setembro

GAZETA REGIONAL
FALE COM A Sol o dia todo sem 

nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda 

sem nuvens.

34
17

facebook.com/gazetaregional.
jaguariuna

recepcao@gazetaregional.com.br
diretoria@gazetaregional.com.br
@jornalgazetaregional

gazetaregional.com.br
3867-0028          (19) 99302-1360

•AMPARO •ARTUR NOGUEIRA •HOLAMBRA •JAGUARIÚNA •PEDREIRA •SANTO ANTONIO DE POSSE Sábado, 5 de setembro de 2020 - Edição 1741 - R$ 2,00

63

Acupuntura auxilia no bem-
estar físico, emocional e psíquico, 
principalmente na pandemia

Prefeitura de Jaguariúna 
revitaliza Terminal 
Rodoviário

Dia 13 de setembro tem drive-in 
live show com Márcio & Tchelo

Empresa de alarmes se destaca durante pandemia 
passando maior segurança à população

A quarentena e a incerteza 
do futuro estão provocando re-
ações no corpo, como insônia, 
depressão, ansiedade dentre 
outros sintomas. Por isso, até 
mesmo o Conselho Nacional 
de Saúde sugere as Práticas In-

tegrativas e Complementares 
(PICs) como forma de enfren-
tar essas decorrências e manter 
o bem-estar físico e mental nes-
ta época de crise. A acupuntura 
é uma delas.

Página 3

A Prefeitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria de Obras 
e Serviços, está revitalizando o 
Terminal Rodoviário da cidade. 
Os serviços incluem limpeza, 

higienização e reparos gerais na 
estrutura do local, além de pin-
tura de paredes e janelas e troca 
de vidros.
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No próximo domingo, 13, 
a EISOM promove às 17h, no 
Rancho Pegorari em Santo Anto-
nio de Posse, o primeiro drive-in 
live show, com a dupla Márcio e 
Tchelo. Neste momento em que 

foi preciso se reinventar, respei-
tando o isolamento, os gêmeos 
do sertanejo, após agraciar o seu 
público com algumas lives no 
YouTube, decidiram trazer o pú-
blico para mais perto.   Página 7

A empresa de alarmes, Super-
Seg, da franquia do Grupo Prote-
maxxi CFTV Clube, chegou em 
novembro de 2019 em Jaguariúna 
e já ganhou espaço. Em meados 
de março, quando começou a pan-
demia no Brasil, o franqueado no 
município conta que se surpreen-
deu com uma grande procura da 
população para as instalações de 
alarmes, câmeras, cercas elétricas, 
entre outros serviços. “A gente 
se surpreendeu com esse período 
de pandemia, muitas pessoas nos 
procuraram para a instalação dos 
nossos serviços. Isso foi muito 
bom”, afirma José Antônio De Le.                          
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Com um show bastante versátil e com um repertório repleto de canções de sucesso, 
Márcio & Tchelo transformam suas apresentações em uma verdadeira balada sertaneja 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

“Crescemos muito e acredito que iremos crescer mais ainda”, comenta o franqueado

A Prefeitura de Jaguariúna 
realiza na segunda-feira, 07, às 
9h, cerimônia de hasteamento 
da Bandeira do Brasil, no Cen-

tro Cultural. O evento faz parte 
das comemorações do Dia da 
Independência na cidade. O 
hasteamento deve ser feito por 

um oficial militar e a execução 
do Hino Nacional fica a cargo 
da banda Coletivo Cultural - 
Unidos pela Música. 

O mastro da Bandeira tem 
18 metros de altura e as dimen-
sões do Pavilhão são de 5m15 
de largura por 3m60 de altura. 

O local contará com ilumina-
ção para que a Bandeira Nacio-
nal possa ser visualizada mes-
mo à noite.

O MDB de Jaguariúna 
realiza neste sábado, 05, às 
17h30, evento de lançamen-
to da candidatura à reeleição 
do prefeito Gustavo Reis e 
da vice-prefeita, Rita Ber-
gamasco, além da chapa de 
vereadores na coligação que 

reúne também outros oito 
partidos (Cidadania, DEM, 
Republicanos, PRTB, PDT, 
PSL, PL e PSB). O evento 
será realizado na Red Even-
tos, em Jaguariúna, e é fe-
chado ao público.           

 Página 4

Evento ‘drive-in’ lança candidatura 
à reeleição de Gustavo Reis em 
Jaguariúna, neste sábado, 05

Prefeito Gustavo Reis tenta continuar à frente da Prefeitura de Jaguariúna nas 
eleições de 15 de novembro

Convenção do 
PSD define seus 
candidatos

Neste sábado, 05, o PSD 
lança a candidatura do profes-
sor Alberto Rizzoni e o mé-
dico Élcio Hirank, prefeito e 
vice-prefeito.
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Que todos querem que as 
engrenagens da máquina cha-
mava vida voltem a funcionar, 
isso é fato. Todos esperam pelo 
novo normal para seguir seus 
projetos e planos deixados de 
lado por conta da pandemia, ou 
então, para colocar em prática 
novos projetos que surgiram 
neste período. 

O Governador João Do-
ria anunciou nesta sexta, 04, 
a 12ª atualização do mapa do 
Plano São Paulo onde a maio-
ria das regiões do Estado, com 
exceção de Ribeirão Preto e 

Franca, seguem agora na fase 
amarela, quando é permitido 
o funcionamento, com restri-
ções, do comércio de rua, sho-
ppings centers, escritórios, ba-
res e restaurantes, academias, 
salões de beleza e barbearias.

O novo normal já começou 
e ele consiste, entre muitas 
coisas, sair acompanhado com 
sua máscara, passar álcool em 
gel nas mãos em todos os es-
tabelecimentos e assim por 
diante. Os cuidados continuam 
sendo essenciais nesta retoma-
da, pelo bem da vida de todos.

Há muitas pessoas achando 
que o avanço das fases per-
mite aglomerações e festas 
badaladas, mas não é isso. É 
preciso ter cautela e consciên-
cia, pois o seu ato pode afetar 
a terceiros. A vida importa. A 
sua, a do seu pai e sua mãe, 
do seu vizinho e até daquele 
desconhecido. Todas as vidas 
importam.  

Por isso, aja de acordo com 
o momento que todos estamos 
vivendo e cuide-se para assim 
cuidar dos outros. Isso logo 
vai passar.
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Tomaz de Aquino Pires*

Entre nós era conhecido como o bon-
doso amigo “Zé Bega”. Este apelido, 
segundo contava, veio do dialeto ita-
liano que se referia a bicho branco e 
frágil que cresce nas frutas.  Talvez ti-
vesse semelhança física com ele, por-
que foi criança branquinha e franzina.  
Nós o víamos constantemente, entran-
do e saindo de sua Barbearia ali no fim 
da Rua Alfredo Engler, casarão antigo. 
De óculos, cabelo liso despenteado na 
testa, calças para baixo da cintura com 
fraldas da camisa à vista. Sua Barbea-
ria era cheia de clientes e amigos. Re-
bento da imigração italiana chegada 
no final do século XIX. Ele nasceu na 
Vila de Jaguary, no dia 13 de fevereiro 
de 1926. Filho de Emílio Bergamasco 
e de D. Aída Frachetta. Eram avós pa-
ternos: Carlos Bergamasco e Josefina 
Grosso e, maternos: Tranquilo Frachet-
ta e Maria Luppi. Foi fruto de famílias 
de numerosa prole, essencialmente 
católicas, pertencentes às associações 
religiosas. Filho obediente, exemplar, 

ele confessa, em seu livro, que do pai 
herdou o gosto pelo saber e a alegria de 
viver. E de sua mãe herdou a humilda-
de e a fé. Acrescentamos: a bondade, a 
dignidade e doçura das Irmãs Frachet-
ta. Como sua mãe pertenceu ao Apos-
tolado do Coração de Jesus. Cursou o 
ensino primário no Grupo Escolar de 
Jaguary, casarão vetusto que ficava na 
Rua Cândido Bueno nº 1079. Aluno 
aplicado de sua saudosa  professora 
Lourdes Medeiros. Ali seu pai era ins-
petor de alunos. O “Grupo velho” deu 
lugar ao Edifício Fiorindo Granchelli, 
na década de 1980. Era o primogênito 
dentre seis irmãos,(José, Carlitão, Prof. 
Mário, M. Lourdes, Emílio, Eurico Lu-
cilo (Lile)). Ele aprendeu o ofício de 
barbeiro. Gostava de futebol, jogava no 
clube “União Esportiva Jaguariense”. 
No final dos anos 1950 treinava o time 
dos coroinhas de Padre Gomes, o São 
Cristóvão, lá no Estádio Santa Maria, 
“campo do padre”. Frequentador con-
victo das cerimônias religiosas, cum-

pria com seu dever de cristão. Desde 
jovem, segundo revela, gostava de fa-
zer poesia. Encantava-se com a nature-
za que sensibilizava sua alma de poeta, 
marcando sua existência. A isto parece 
ter aliado algum desencontro amoroso 
que pode ter deixado  cicatrizes em seu 
ser. Amigo de todos, alegre, tinha em 
seus pais e irmãos a convivência feliz 
de que necessitava. Cativava a todos 
com seu modo de ser dócil, pacífico, e 
revelando-se sempre uma alma abnega-
da. Estava sempre rodeado dos primos, 
tios e amigos. Tinha carinho especial 
pelos sobrinhos que sempre reconhece-
ram nele o amigo fiel. Declarava que 
nunca havia pensado  em publicar um 
livro, porém alguns anos antes de sua 
passagem  a obra incentivada pelos pri-
mos e amigos surgiu. Chama-se “Lon-
ge dos Olhos.” Foi publicada em 1985. 
É precedida de suas palavras e tem um 
interessante   prefácio de Paranhos de 
Siqueira que  diz: _”Sua poesia não é, 
felizmente sem versos, nem os seus 

versos são sem poesia” ...refletem  a 
paisagem da alma e do coração. “São 
versos dotados de espírito religioso,  
de humildade encantadoramente lumi-
nosa”. “Autodidata, trabalha com a ma-
téria prima própria: a cultura que ad-
quiriu e a inspiração que Nosso Senhor 
lhe deu”. Por fim declara  que a obra 
traz mensagem de fé, otimismo e amor 
que é a missão do poeta, fazendo a ale-
gria do Homem” Nos anos de 1980, 
participou do movimento político do 
MDB. Foi membro do diretório políti-
co e votava nas convenções partidárias. 
Faleceu no dia 28 de outubro de 1991. 
Foi homenageado pela municipalidade 
dando seu nome a uma rua no Bairro J. 
Cruzeiro do Sul e pela Escola Estadual 
Celso Tozzi, que o fez patrono de sua 
biblioteca. Há notáveis poemas sobre 
sua cidade natal. 

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

Um barbeiro do Jaguary que se tornou poeta! 

Sandra R. Ribeiro*

Antes conhecido como transtorno de 
múltiplas personalidades, o transtorno 
dissociativo de identidade trata-se de um 
quadro onde existem duas ou mais perso-
nalidade, neste caso, entendemos que vá-
rias entidades convive em uma só mente, 
onde deveria ter apenas uma. Por conta 
dessa alternância de personalidade, uma 
pessoa se mostra incapaz de se recordar 
de seu dia por completo. Dessa forma, 
atividades simples, como conversar com 
alguém, se lembrar de algo e até seu nome 
tornam-se difíceis. Nem sempre a pessoa 
tem consciência de que isso ocorre com 
ela. O TDI, é resultado de algum trauma 
ocorrido em sua vida no passado. Talvez 
na infância pode ter experimentado al-
gum evento que tenha causado estresse 
opressivo. Isso pode ter abalado sua psi-
que em construção, de modo que não con-
siga integrá-la de forma saudável, como 
por exemplo: doenças graves de difícil e 
exaustiva recuperação, abusos, mortes de 
alguém muito próximo.
A dissociação é um fenômeno multiface-
tado e pode se manifestar em experiência 
de transe em contexto religioso onde a 
pessoa sofre alteração da consciência, mas 
sem perder o contato com sua identidade. 
Além, do transtorno dissociativo de iden-
tidade existem outros tipos de distúrbios 
dissociativos: a amnésia dissociativa e a 

desordem de despersonalização. O fenô-
meno da dissociação é uma desconecção 
do pensamento, memória, sentimento, 
ações, ou sensações de si. Todos em al-
gum momentos experimentamos isso em 
devaneios ou “nos perdemos nos pensa-
mentos” lendo um livro ou assistindo um 
filme. Da mesma forma em uma experi-
ência traumática, a dissociação pode aju-
dar a pessoa a tolerar aquilo que é muito 
difícil de suportar, como também ajudar a 
pessoa a escapar do medo e da dor dian-
te de um evento traumático. Isso dificulta 
a lembrança da experiência traumática, 
conforme relato de muitos sobreviventes 
em desastres e acidentes.
Para encontrar um tratamento adequado, 
é preciso prestar a atenção aos sintomas 
do transtorno dissociativo de identidade. 
O problema deixa marcas bem caracte-
rísticas na pessoa, embora ela não se dê 
conta disso. Quem está próximo, precisa 
observar como a pessoa age.
Ao longo da vida construímos uma deter-
minada identidade, que agrega toda nossa 
essência. No entanto alguém com mais 
de uma personalidade muda de compor-
tamento com frequência. É como se outra 
pessoa assumisse seu corpo e sua mente, 
fazendo-a se socializar de forma inco-
mum, ou seja, essa pessoa muda da água 
para o vinho com facilidade. A desperso-

nalização também está presente no TDI, 
a despersonalização faz com que a pes-
soa se veja desconectada do seu próprio 
corpo. Age como se fosse telespectador 
de suas próprias vidas. Por conta da mu-
dança de sua personalidade, o indivíduo 
tem lapsos de memória durante seu dia. 
Quem interage com essa pessoa, percebe 
facilmente esse tipo de reação. 
Não é tão fácil identificar por completo 
o transtorno dissociativo de identidade 
para traçar um diagnóstico, porque de-
terminados sinais acabam se confundin-
do com outras doenças. Os especialistas 
se guiam por: mais de uma personalida-
de como sendo o sinal mais observado, 
os psicoterapeutas observam se o indi-
víduo tem mais de uma personalidade. 
A sua identidade deveria ser integrada 
a uma só totalizando seu self para que 
não haja conflito que consequentemente 
desencadeará sofrimento. Questionários 
e avaliações fazem parte do tratamento, 
através dessa ferramenta se verificará o 
quanto a vida pessoal e profissional da 
pessoa está prejudicada. Se ao invés de 
se dedicar a uma vida comum e relaxada, 
se ela se ocupa no conflito existente em 
sua mente.
 No tratamento o uso de medicamentos 
refere-se o trabalho da parte física, bem 
como os efeitos na mente. A depressão, 

a ansiedade e os impulsos são controla-
dos por isso. De forma conjunta a psico-
terapia serve para intervir e condicionar 
o seu comportamento a um ritmo saudá-
vel. Os casos são diferentes, alguns ne-
cessitam de internação, enquanto outros 
podem fazer acompanhamento de forma 
livre. Independente de qual seja, é pre-
ciso ter em mente que o tratamento não 
pode ser interrompido para que as causas 
da dissociação seja identificadas.
 Segundo a (CID-10) Classificação in-
ternacional de doenças e problemas rela-
cionados à saúde, o aumento agudo nos 
casos relatados de transtorno dissocia-
tivo de identidade nos Estados Unidos, 
nos últimos anos, tem sido objeto de in-
terpretações bastante diversos. Alguns 
acreditam que uma maior consciência 
quanto ao diagnóstico entre profissionais 
da saúde mental resultou na identifica-
ção de casos anteriores não diagnostica-
do. Em contra partida, outros acreditam 
que a síndrome tem sido excessivamen-
te, diagnosticada em indivíduo altamente 
sugestionáveis.

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

Transtorno dissociativo de identidade
(Psicanálise clínica)
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Acupuntura auxilia no bem-estar físico, emocional 
e psíquico, principalmente na pandemia
Neste período de pandemia, a maioria dos pacientes que procuram por sessões de acupuntura 
possuem quadros, principalmente, de ansiedade, depressão e insônia

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

DIVULGAÇÃO 

Tati Trevisan é acupunturista há oito anos

A quarentena e a incerte-
za do futuro estão provocan-
do reações no corpo, como 
insônia, depressão, ansieda-
de dentre outros sintomas. 
Por isso, até mesmo o Con-
selho Nacional de Saúde su-
gere as Práticas Integrativas 
e Complementares (PICs) 
como forma de enfrentar 
essas decorrências e manter 
o bem-estar físico e mental 
nesta época de crise. A acu-
puntura é uma delas.

A acupuntura é uma 
técnica terapêutica pratica-
da há milênios em alguns 
países asiáticos que se ex-
pandiu ao redor do mundo, 
chegando inclusive ao Bra-
sil. Associada à prática mais 
conhecida de manipular 
agulhas pelo corpo do pa-
ciente através de um diag-
nóstico energético, a prática 
possui vários benefícios, 
que têm sido comprovados 
pela ciência ao longo dos 
anos e pode ajudar pessoas 
com queixas de ansiedade, 
estresse, transtorno bipolar, 
depressão, hiperatividade, 
fibromialgia, insônia e até 
mesmo obesidade.

A procura pela técnica 
realmente aumentou du-
rante a pandemia, conta a 
fisioterapeuta Tati Trevisan. 
A acupuntura não tem con-
traindicação, pode ser apli-
cada em todas faixas etárias, 
inclusive, é possível ser re-
alizada em recém-nascidos. 
“Eu tenho um público de re-
cém-nascidos muito grande. 
As mães me procuram por 
conta da cólica, ou, cons-
tipação e em uma sessão, 
com massagens e pontos es-
pecíficos, o bebê apresenta 
melhoras”, conta Tati.

Segundo ela, os seus 
pacientes recém-nascidos 
tem uma resposta muito 
rápida e as mães ficam bem 
satisfeitas com o resulta-
do. Tati também esclarece 
que em pacientes recém-
-nascidos não se utiliza a 
agulha e sim outros meios. 
“Dentro da acupuntura te-
mos uma vasta opção de 
tratamento, não limitando 
somente a aplicação de 
agulhas. Portanto, pacien-
tes que apresentam medo 
de agulha, podemos utili-
zar outros métodos como 

cromoterapia, moxabus-
tão, ventosas, laser, no tra-
tamento”, garante.

Fisioterapeuta há 11 
anos, a vida conduziu Tati 
para alternativas que propor-
cionam qualidade de vida. 
“Eu iniciei com o pilates, 
logo depois me especializei 

em equoterapia e depois fiz 
a pós-graduação em Medi-
cina Tradicional Chinesa, 
pois queria ajudar meus 
pacientes com uma técnica 
complementar com resposta 
rápida e direcionada na dor, 
foi aí que eu procurei a acu-
puntura”, conta.

Uma das pacientes de 
Tati, Maria Isabel Santos, 
relata como a acupuntura 
salvou sua vida. “Eu toma-
va fluoxetina (indicado para 
o tratamento da depressão, 
associada ou não a ansie-
dade), há seis anos. Pouco 
antes de iniciar a pandemia 
eu tinha resolvido parar de 
tomar e é muito difícil. Eu 
parei de tomar e comecei a 
fazer acupuntura. Caiu do 
céu, me ajudou muito. Não 
queria mais tomar medica-
mento e a acupuntura me 
ajudou muito”.

“Eu me sinto muito re-
alizada em proporcionar 
esse resultado aos meus pa-
cientes. Para mim é extre-
mamente gratificante. Fico 
muito feliz”, diz Tati.

Tati está formada em 
acupuntura há oito anos, em 
2015 foi para França (Lyon) 
formar-se em Auriculotera-
pia Francesa, que é uma téc-
nica complementar dentro 
da modalidade. Tati também 
já coordenou duas turmas de 
pós-graduação em Medici-
na Tradicional Chinesa em 
Campinas (CETN).

A acupunturista ressalta 
que a técnica francesa pro-
porciona uma resposta clí-
nica em quadros de dor. Por 
exemplo, se o paciente che-
ga com uma dor no ombro, 
Tati faz a auriculoterapia 
francesa e se tem uma res-
posta de melhora imediata.

 
 Sessão

A sessão de acupuntura 
dura, em média, uma hora. 
De acordo com Tati, pri-
meiramente é realizada uma 
avaliação energética onde 
são feitas algumas pergun-
tas específicas que direcio-
nam os pontos que precisam 
ser trabalhados no paciente.

É um trabalho individual 
e a cada sessão é feita uma 
nova avaliação, pois as pes-
soas mudam a cada atendi-
mento. “Eu não vou montar 
um protocolo e sempre usar 
os mesmos pontos, cada vez 
que o paciente chega é uma 
nova avaliação, novos pon-
tos, um outro tratamento de 
acordo com o diagnóstico 
dele”, explica.

Telefone para contato: 
(19) 99260-1396.

Empresa de alarmes se destaca 
durante pandemia passando 
maior segurança à população

Por: Milena Delwaide – 
com supervisão de Paula 
Partyka

A empresa de alarmes, 
SuperSeg, da franquia do 
Grupo Protemaxxi CFTV 
Clube, chegou em novem-
bro de 2019 em Jaguariú-
na e já ganhou espaço. Em 
meados de março, quando 
começou a pandemia no 
Brasil, o franqueado no 
município conta que se sur-
preendeu com uma grande 
procura da população para 
as instalações de alarmes, 
câmeras, cercas elétricas, 
entre outros serviços. “A 
gente se surpreendeu com 
esse período de pandemia, 
muitas pessoas nos procu-

raram para a instalação dos 
nossos serviços. Isso foi 
muito bom”, afirma José 
Antônio De Le.

Com isso, a franquia 
não precisou dispensar 
nenhum colaborador, pelo 
contrário. “Precisamos 
contratar mais uma pessoa 
e isso tem sido bem satis-
fatório”, conta.

São 23 lojas da Super-
Seg espalhadas no Brasil 
inteiro, com o objetivo de 
sempre proporcionar se-
gurança e conforto para a 
população. Para José An-
tônio, a ideia de abrir a 
franquia, em Jaguariúna, 
foi pensando no melhor 
custo benefício para a po-
pulação. “Pensamos em 

abrir a franquia em Jagua-
riúna, pois o consumidor 
não teria que ir para Cam-
pinas e, assim, ter um me-
lhor custo benefício para 
ele”, afirma. 

José Antônio também 
comenta que a expecta-
tiva é de que as vendas 
continuem a todo vapor 
pós-pandemia. “Durante a 
pandemia nos surpreende-
mos, acredito que no pós-
-pandemia cresceremos 
ainda mais”, conclui.

A loja SuperSeg está 
localizada na Rua Dr. 
Fernando Costa, 140 - 
sala 04 – Centro, aberta 
de segunda a sexta das 
08h às 18h e aos sábados 
das 09h às 13h.

“Crescemos muito e acredito que iremos crescer mais ainda”, comenta o franqueado

DIVULGAÇÃO 
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Evento ‘drive-in’ lança candidatura à reeleição 
de Gustavo Reis em Jaguariúna, neste sábado, 05

Jaguariúna em foco 

Os convidados só podem participar do evento 
em carros e devem seguir algumas regras de 
distanciamento e higiene

O MDB de Jaguariú-
na realiza neste sábado, 
05, às 17h30, evento de 
lançamento da candida-
tura à reeleição do pre-
feito Gustavo Reis e da 
vice-prefeita, Rita Berga-
masco, além da chapa de 
vereadores na coligação 
que reúne também outros 
oito partidos (Cidada-
nia, DEM, Republicanos, 
PRTB, PDT, PSL, PL e 
PSB). O evento será re-
alizado na Red Eventos, 
em Jaguariúna, e é fecha-
do ao público. 

Por causa da pandemia 
de coronavírus e das me-
didas de distanciamento 
social previstas na qua-
rentena, a convenção é re-
alizada, de maneira inédi-
ta, no formato “drive-in” 
– os convidados só po-
dem participar em carros 
e devem seguir algumas 
regras de distanciamento 
e higiene. 

O evento conta com 
um grande palco, onde 
ficam apenas os candida-
tos. Telões com transmis-
são simultânea facilitam o 

acompanhamento do even-
to pelos convidados, que 
permanecem dentro dos 
veículos e podem interagir 
por meio de um aplicativo.  

O prefeito Gustavo 
Reis foi eleito em 2016 
para o mandato 2017-
2020 e tenta continuar 
à frente da Prefeitura de 
Jaguariúna nas eleições 
de 15 de novembro des-
te ano para o mandato 
2021-2024. Gustavo Reis 
também foi prefeito da 
cidade no mandato de 
2009-2012.

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria de Obras e 
Serviços, está revitali-
zando o Terminal Rodo-
viário da cidade. Os ser-
viços incluem limpeza, 
higienização e reparos 
gerais na estrutura do 
local, além de pintura de 

paredes e janelas e troca 
de vidros.

Segundo a secretária 
de Obras e Serviços de 
Jaguariúna, Fernanda 
Santana, também foi re-
alizada a instalação de 
um sistema para inibir 
a presença de pombos, 
que costumam frequen-

tar o local. Ainda de 
acordo com a secretária, 
os serviços integram o 
cronograma de ações de 
manutenção da cidade 
previstos pela Secreta-
ria de Obras e Serviços 
e devem ser concluídos 
até a primeira quinzena 
de outubro.  

competição, visto que, foi 
um momento muito difícil 
para o clube ter que parali-
sar todas as suas atividades 
e manter a manutenção das 
suas estruturas, sem ne-
nhuma competição durante 
esse período.

Desde já, agradecemos 
todo o carinho e preocu-
pação que foi demonstrada 
durante esse tempo com 
o nosso clube, através de 

mensagens nas nossas re-
des sociais.

Lembramos, a impor-
tância de seguirem as nor-
mas da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), o cui-
dado com a higiene pes-
soal, o uso da máscara, o 
álcool em gel e evitar aglo-
merações.

Atenciosamente,
Diretoria J.F.C

Prefeitura de Jaguariúna 
revitaliza Terminal Rodoviário

Jaguariúna FC anuncia sua não 
participação no Campeonato 
Paulista – Sub 23 de 2020

Os serviços integram o cronograma de ações de manutenção da cidade

IVAIR OLIVEIRA

Prefeito Gustavo Reis tenta continuar à frente da Prefeitura de Jaguariúna nas eleições de 15 de novembro

A não participação no campeonato visa a integridade e saúde de 
todos os envolvidos

Na manhã desta sex-
ta-feira, 04, a direção do 
Jaguariúna Futebol Clube 
emitiu uma nota em que in-
forma que, devido à pande-
mia, o clube não participa 
do Campeonato Paulista – 
Sub 23 em 2020. Confira a 
nota completa:

Em respeito ao Municí-
pio de Jaguariúna, ao fute-
bol amador da cidade e o 
Decreto Municipal com a 
política adotada pela Pre-
feitura, no qual a Secretária 
de Saúde está com todas as 
suas ações voltadas para a 
Pandemia e a população, o 
Jaguariúna Futebol Clube 
ciente dessa movimenta-
ção, decide por bem de to-
dos não participar da com-
petição do Campeonato 
Paulista - Sub 23 Profissio-
nal de 2020, da Federação 
Paulista, visando a integri-
dade e a saúde dos mem-
bros, atletas e funcionários.

Ressaltamos que, es-
tamos nos preparando na 
parte administrativa para 
a Copa São Paulo Júnior 
de 2021 e contamos com 
o apoio dos torcedores, 
apoiadores, atletas e fami-
liares para iniciarmos esta 
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Feriado tem fiscalização 
reforçada para evitar avanço 
do coronavírus em Jaguariúna
Barreiras sanitárias são realizadas pela Polícia Municipal

De olho no feriado

Gustavo candidato
O lançamento da candi-

datura à reeleição do pre-
feito de Jaguariúna, Gus-
tavo Reis, e de sua vice, 
Rita Bergamasco - além 
da chapa de vereadores da 
coligação -, acontece neste 
sábado, às 17h30, na Red 
Eventos. Por causa da pan-
demia de coronavírus e das 
medidas de distanciamento 
social previstas na quaren-
tena, a convenção será reali-
zada, de maneira inédita, no 
formato “drive-in”, ou seja, 
os convidados só poderão 
participar em carros e terão 
de seguir algumas regras 
de distanciamento e higie-
ne. O atual prefeito tem em 
sua coligação, além de seu 
partido, o MDB, as seguin-
tes siglas: Cidadania, DEM, 
Republicanos, PRTB, PDT, 
PSL, PL e PSB. O evento é 
fechado ao público – apenas 
os filiados aos partidos po-
derão participar.

Prazo
Os partidos têm até o 

próximo dia 16 de setembro 
para realizarem as conven-
ções destinadas a deliberar 
sobre coligações e escolher 
os candidatos a prefeito, vi-
ce-prefeito e vereador.

Ainda no amarelo
O governador João Do-

ria anunciou nesta sex-
ta-feira que a região de 
Campinas – incluindo Ja-
guariúna – permanecerá na 
fase amarela do Plano São 
Paulo de retomada da eco-
nomia na quarentena do co-

ronavírus. Havia a expecta-
tiva de que a região pudesse 
progredir para a fase verde. 
Agora, 95% da população 
do estado está na fase ama-
rela. Apenas as regiões de 
Franca e Ribeirão Preto es-
tão na fase laranja.

Campanha do TSE
A campanha “Conte Co-

migo. Juntas somos mais 
Fortes” foi lançada nesta 
semana pelo presidente do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, com o 
objetivo de auxiliar mulhe-
res da Justiça Eleitoral que 
possam estar sendo vítimas 
de violência de gênero nes-
te momento de pandemia. 
Para o presidente do TSE, 
relações conjugais devem 
ser feitas de amor, de com-
panheirismo e de respeito e 
não tem lugar para a agres-
são nem física nem moral. 
“Homem que bate em mu-
lher não é macho, homem 
que bate em mulher é co-
varde. Você que é mulher, 
não aceite esta situação. 
Procure ajuda e ajude a 
mudar essa história”, disse 
na abertura da campanha.

Reforma administrativa
A reforma administra-

tiva apresentada pelo go-
verno de Jair Bolsonaro 
vai prever mais possibili-
dades para o desligamento 
do servidor. Hoje isso só 
pode acontecer se o funcio-
nário tiver sentença judi-
cial confirmada em tercei-
ra instância e por infração 

disciplinar. As mudanças 
propostas vão permitir a 
demissão caso o servidor 
seja condenado em segun-
da instância, ou seja, quan-
do ainda há recursos em 
tribunais superiores, e por 
“desempenho insuficien-
te”.  Mas as novas regras só 
valeriam, segundo o proje-
to, para os servidores que 
forem contratados após a 
vigência da legislação. As 
Forças Armadas, congres-
sistas e juízes não estão in-
cluídos na reforma.

PSD
Também neste sábado, 

05, o PSD de Jaguariúna 
escolhe seus candidatos a 
prefeito, vice e vereadores. 
A convenção do partido 
acontece a partir das 9h, 
na Rua José Alves Guedes, 
670. Outros assuntos refe-
rentes à eleição também de-
vem ser tratados no evento.

PSDB
Na próxima semana 

acontece a convenção que 
decide quem será o candi-
dato a prefeito do partido. 
A disputa está entre Fred 
Chiavegato e Fernandinho 
Português.

 Bastidores do poder

Neste feriado de 07 de 
setembro a Prefeitura de 
Jaguariúna reforça a fis-
calização de quem entra 
na cidade. Durante esta 
sexta e sábado, dias 04 e 
05, são realizadas barrei-
ras sanitárias em diferen-
tes pontos e horários.

As barreiras são rea-
lizadas pela Polícia Mu-
nicipal com o objetivo de 
orientar os motoristas e 

passageiros e tentar pre-
venir e diminuir a disse-
minação do coronavírus 
em Jaguariúna. Todos 
que estiverem nos veícu-
los serão abordados, pas-
sarão por uma triagem 
e são questionados se 
apresentam sintomas da 
doença. Em caso de febre 
alta, a pessoa é orientada 
a procurar atendimento 
médico.

Parques públicos
Os parques públicos de 

Jaguariúna seguem fecha-
dos. A reabertura prevista 
para acontecer no dia 27 
foi adiada pela reabertura 
por tempo indeterminado. 
A decisão foi tomada pelo 
prefeito Gustavo Reis para 
evitar riscos de haver aglo-
merações. Inclusive as ati-
vidades realizadas na Maria 
Fumaça estão suspensas.

Os abordados passam por triagem

IVAIR OLIVEIRA



6 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 5 DE SETEMBRO DE 2020 GAZETA REGIONAL

Pedreira ganha nova Cancha 
de Bocha “Edgard Tesserolli”

Qualidade de vida

O campo deve atender os praticantes da modalidade na cidade

Regra de transição – tempo 
de contribuição e 
idade mínima  

Quero falar sobre uma 
outra regra de transição. É 
a regra da aposentadoria 
por tempo de contribui-
ção e idade mínima. Para 
aqueles que possuem 
certa idade e completam 
o tempo de contribuição 
necessário para a aposen-
tadoria, o legislador criou 
essa regra visando desa-
gravar a rigidez das novas 
regras previdenciárias 
que vieram com a Re-
forma da Previdência. O 
artigo 16 da Lei Comple-
mentar 103/19 condicio-
na o direito a essa regra 
de aposentadoria. O texto 
prevê que por essa regra 
as mulheres poderão se 
aposentar aos 56 anos 

desde que tenham pelo 
menos 30 anos de contri-
buição em 2019, e para 
os homens, a idade míni-
ma deverá de 61 anos de 
idade e 35 anos de contri-
buição. A partir de 2020, 
a idade mínima exigida 
subirá 6 meses a cada ano 
até chegar aos 62 anos de 
idade para elas em 2031 e 
aos 65 anos de idade para 
eles em 2027. O valor do 
benefício seguirá a regra 
geral do cálculo da nova 
previdência, sendo 60 por 
cento da média de todas 
as contribuições efetua-
das desde julho de 1994 
até o momento da con-
cessão, mais dois pon-
tos percentuais a cada 

ano de contribuição que 
exceder 15 anos para as 
mulheres e 20 anos para 
os homens. Os professo-
res da educação básica 
que comprovarem ex-
clusivamente exercício 
da função de magistério 
na educação infantil e 
nos ensinos fundamen-
tal e médio, terão redu-
ção de 5 anos na idade 
e no tempo de contribui-
ção. Para os professores, 
igualmente às regras da 
aposentadoria comum, 
a partir de 2020, a idade 
mínima exigida subirá 
6 meses a cada ano até 
chegar aos 57 anos de 
idade para elas e 60 anos 
de idade para eles.

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

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

O esporte é simples, mas exige um alto grau de precisão e sutileza

A Prefeitura de Pe-
dreira, por meio de sua 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, está 
construindo uma nova 
Cancha de Bocha, locali-
zada na Rua José Augusto 
Cáu, no Loteamento Vale 
Verde I, que leva o nome 
de Edgard Tesserolli. Se-
gundo o secretário da pas-
ta, Valdir Carlos Volpato, 
o novo Campo de Bocha 
deve atender os pratican-
tes da cidade que sempre 
se destacam em campeo-
natos desta modalidade, 
além dos jogadores dos 
bairros próximos ao Vale 
Verde I para momentos 
de entretenimento, lazer, 
bem como em treinos 
para as competições. 

O esporte é simples, 
mas exige um alto grau de 
precisão e sutileza. Basi-
camente, consiste em lan-
çar bochas o mais perto 
possível da bola menor, o 
bolim. No início o bolim 
é posicionado em uma ex-
tremidade da cancha e o 
visitante sempre começa. 
Durante a partida o time 
que pontuar joga o bolim. 
A equipe ganha o ponto 

DIVULGAÇÃO

ao terminar o jogo com 
uma das bochas mais pró-
ximas do bolim. Ao final 
a que somar 15 pontos é 
a vencedora. Trio, dupla 
ou individual, assim se 
joga bocha. Em cada mo-
dalidade as bochas são 
divididas de forma dife-
rente. Para cada equipe 
uma cor. O jogador que 
ficar sozinho tem direito 
a quatro bochas, enquan-

to nos trios e nas duplas 
são duas para cada um. 
Nas partidas de trios são 
atribuídas funções aos jo-
gadores. Ponteiros, meio 
de trio e o rafador.

O ponteiro é jogador 
mais experiente e habili-
doso. É o primeiro a jo-
gar para “cortar o ponto”. 
Consiste em rolar a bocha 
de modo suave aproxi-
mando a bocha do bolim. 

Já o meio de trio, pode 
exercer duas funções, a 
de “tiro” e de corte de 
ponto caso o primeiro 
falhe em fazer o ponto. 
E, finalmente, o rafador 
que é o especialista em 
arremessar a bocha com 
força para tirar ponto do 
adversário. Lembrando 
que a posição não limita 
o jogador de rafar ou de 
pontuar.

Loteamento Alto 
da Serra recebe 
iluminação 
pública

Comércio de Campinas 
funciona facultativamente no 
feriado de 7 de setembro

Rua José Aparecido Marchi 
no Vale Verde I recebe 
pavimentação asfáltica

O loteamento Alto da 
Serra, às margens da SP 
360 – Rodovia Enge-
nheiro Constâncio Cintra 
recebeu 29 novas lumi-
nárias. As lâmpadas de 
LED foram instaladas na 
terça-feira, dia 1º.

Os recursos são oriun-
dos da Contribuição 
de Iluminação Pública 
(CIP). As lâmpadas de 
tecnologia portuguesa 
têm cinco anos de garan-
tia. “Além disso, o LED 
é mais durável e econô-

mico e ilumina com cla-
reza. Essa região é uma 
das poucas que ainda não 
havia iluminação pública 
e estamos trazendo essa 
benfeitoria”, ressalta o 
prefeito de Amparo, Luiz 
Oscar Vitale Jacob.

Na vistoria dos ser-
viços, o prefeito esteve 
acompanhado do secre-
tário de Desenvolvimen-
to Urbano, Paulo Mari-
nho e de Infraestrutura e 
Serviços, Carlos Roberto 
Piffer – o Carlão Piffer.

O comércio de Cam-
pinas funciona facultati-
vamente, ou seja, sem a 
obrigatoriedade de abrir, 
das 9h às 17h, na segun-
da-feira, 07, feriado co-
memorativo à Indepen-
dência do Brasil. Desde 
o início da pandemia 
provocada pelo novo co-
ronavírus, em março, 
este é o primeiro feriado 
no qual o comércio abre 
por oito horas diárias. A 
ampliação no horário de 
funcionamento animou o 
setor e sinalizou uma re-
tomada nas vendas. No 
período de 17 a 28 de 

agosto foram registradas 
12.220 consultas de CPF 
junto à Boa Vista SCPC, 
contra 10.206 na semana 
anterior, de 1o a 16, o que 
representa uma variação 
de 2.014 consultas (cerca 
de 20% a mais).  

Todo início de ano, 
os comerciantes e repre-
sentantes da Associação 
Comercial e Industrial 
de Campinas (ACIC), 
Sindicato do Comércio 
Varejista de Campinas e 
Região (SindiVarejista) 
e Sindicato dos Lojistas 
do Comércio de Campi-
nas (Sindilojas) se reú-

nem e decidem em quais 
datas o comércio abre e 
também quando os horá-
rios devem ser estendi-
dos considerando as da-
tas especiais. Com base 
nessas definições, enti-
dades como Polícia Mi-
litar, Setec e Emdec são 
informadas do calendário 
e podem prover consumi-
dores e trabalhadores de 
segurança, fiscalização e 
transporte.  O calendário 
do funcionamento do co-
mércio durante o ano está 
disponível no site  https://
www.calendar iodoco-
mercio.com .

Semana Brasil
A ACIC apoia a cam-

panha Semana Brasil, 
que é realizada até 13 de 
setembro, com o objetivo 
de estimular as vendas, 
aquecendo o comércio 
e a economia como um 
todo. Trata-se da primei-
ra ação, no novo horário 
de funcionamento, para 
incentivar negócios, esti-
mular o mercado e atrair 
consumidores. São ofe-
recidos descontos exclu-
sivos e promoções es-
peciais, aproveitando a 
temática da Semana da 
Pátria.

A Prefeitura de Pe-
dreira, após implantar 
toda infraestrutura ne-
cessária, realizou nesta 
semana a pavimentação 
asfáltica da Rua José 
Aparecido Marchi, no 
Loteamento Vale Verde 
I, por meio de contra-
to firmado com a Caixa 
Econômica Federal (FI-
NISA). Além de 3.206 
metros quadrados de 
pavimentação, na rua fo-
ram implantadas guias e 
sarjetas extrusadas.

Na Rua Pedro Crozat-
ti já foram implantadas 

as guias e sarjetas e, pos-
teriormente, a empresa 
responsável pela pavi-
mentação deve asfaltar 
4.130 metros quadrados.  

Ainda em 2020 de-
vem ser asfaltadas as se-
guintes ruas em Pedrei-
ra: Tadeu Crepaldi, Luiz 
Tinti e João Oliveira no 
Jardim Santa Edwiges; 
Rua Julio Mari no Lo-
teamento Vale Verde I; 
Ruas Cândido Bassan, 
Ernesto Baldasso, Luis 
Bataglioli e Gervásio A. 
Volpato no bairro Altos 
de Santa Clara.

No município, outras oito ruas devem ser asfaltadas ainda neste ano
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Dia 13 de setembro tem drive-in live show 
com Márcio & Tchelo

Tendência na pandemia 

Uma iniciativa e produção completa da EISOM, em parceria com o Rancho Pegorari

Com um show bastante versátil e com um repertório repleto de canções de sucesso, Márcio & Tchelo transformam suas apresentações em uma 
verdadeira balada sertaneja 

Você já tentou todas as 
fórmulas e dietas para 
perder peso e ainda não 
alcançou seu peso ideal? 
É comum pensarmos que 
para emagrecer basta bus-
car um nutrólogo, nutri-
cionista, personal, mas ter 
um acompanhamento psi-
cológico é muito impor-
tante para o processo de 
alcançar o peso desejado.
É possível que tenhamos 
uma “noção” do que de-
vemos comer e ativida-
des físicas que devemos 
praticar, porém, pelas 
tentações das vontades 
em comer certos alimen-
tos, da preguiça em fazer 
atividade física e da falta 
de hábito nos encontra-
mos na dificuldade de co-
locar em prática o que já 
sabemos.
Através de pesquisas, 
como esta realizada na 
Universidade de Tufts, 
descobriu-se que entre 
50% a 70% das pessoas 
que iniciaram dietas e 
não tinham acompanha-
mento de terapia não fo-
ram capazes de persistir 
e continuar emagrecendo 
no decorrer de um ano. 
Portanto ter um acom-
panhamento psicológico 
pode te ajudar a alcan-

çar bons resultados nesta 
questão — em alinhar a 
razão a vontade de fa-
zer aquilo que está no 
seu planejamento. Você 
aprenderá a direcionar 
os seus pensamentos e 
seus sentimentos e desta 
forma entrará em alinha-
mento com as suas metas. 
Aprender a lidar com a 
sua mente é essencial 
para atingir seus objeti-
vos. Quantas vezes você 
disse para si mesmo: “ah 
eu to estressado hoje e 
vou comer esse doce”, 
“segunda eu volto na 
dieta”, “hoje eu mereço 
comer esta pizza”. Ou 
até mesmo: “eu não vou 
emagrecer, até hoje eu 
não consegui, porque irei 
conseguir agora?”!
São frases que eu ouço de 
clientes quando chegam 
para fazer um acompa-
nhamento psicológico! E 
sabe o mais legal disso? 
É que em pouco tempo, 
eles deixam de falar isso 
e passam a se surpreen-
der com esta mente po-
derosa, que pode fazer 
com que esse processo de 
emagrecimento seja mui-
to mais fácil do que era 
antes, pois quando você 
aprende a pilotar esta ma-

quina, aí são outros qui-
nhentos!!!
Quer aprender a pilotar 
essa maquina poderosa 
que é a mente humana? 
Comece lidando com as 
suas emoções: estresse, 
ansiedade, medo e triste-
za, pois se elas não esti-
verem em equilíbrio, elas 
podem desequilibrar o seu 
emocional, podendo te le-
var a compulsão alimen-
tar e também a ansiedade, 
assim como a depressão.
Você quer se sentir bem? 
Sentir-se bem é da ordem 
de uma escolha! E você 
pode escolher. 
Aprenda a valorizar a sua 
história, a ressignificar 
os seus traumas e cuida-
do com o que você conta 
para você mesmo. Não fi-
que carregando esse peso 
extra e desnecessário sob 
seus ombros, eles te im-
pedem de seguir a sua 
jornada de bem-estar e de 
ter uma mente saudável.
Defendo que antes de al-
cançarmos um peso sau-
dável devemos conquis-
tar uma mente saudável! 
Ficou alguma dúvida? 
Me escreva, estou aqui, 
lado a lado de ti para 
acompanhar a sua jorna-
da de emagrecimento.

Emagrecimento 
sem sofrimento!

Patricia Carriel Furlan 
@psi.patriciafurlan

No próximo domingo, 
13, a EISOM promove 
às 17h, no Rancho Pe-
gorari em Santo Antonio 
de Posse, o primeiro dri-
ve-in live show, com a 
dupla Márcio e Tchelo. 
Neste momento em que 
foi preciso se reinventar, 
respeitando o isolamento, 
os gêmeos do sertanejo, 
após agraciar o seu públi-
co com algumas lives no 
YouTube, decidiram tra-
zer o público para mais 
perto. 

O drive-in live show 
deve contar com um re-
pertório recheado de seus 
maiores sucessos tanto 
autorais, quanto cover. 
A live, transmitida dire-
to do Show Drive-in, terá 
doações revertidas ao 
Hospital Maternidade de 
Campinas.

A abertura do portão 
está prevista para as 15h 
e os veículos devem ser 
estacionados por ordem 
de chegada, conforme 
sequência alfanumérica 
do setor. Serão vendidos 
alimentos e bebidas para 
consumo nos carros.

O espaço tem capaci-
dade para 112 veículos e 
para participar, o valor do 
ingresso por carro varia 
de R$50 a R$150. Todos 
os setores contemplam o 
participante com um bal-
de com seis latas (a es-
colher entre cerveja e re-
frigerante) + duas águas. 

DIVULGAÇÃO

A compra do ingresso 
deve ser feita por meio 
do Sympla, buscando por 
Márcio e Tchelo.

De acordo com o dire-
tor de marketing do gru-
po, Thiago Yob Borba, a 
produção deste drive-in 
live show deve demons-
trar todos os serviços da 
EISOM, em comemora-
ção aos 14 anos da em-
presa, que antes tinha 

como produtos: sonori-
zação, iluminação e ví-
deo (projeção e painéis 
de led), e agora também 
com “live streaming” - 
transmissão, contando 
com equipamentos de úl-
tima geração.

Informações 
importantes

A venda de ingressos 
é apenas on-line. É obri-

gatória a apresentação do 
ingresso em forma digital 
(pelo aplicativo Sympla) 
ou impressa por meio 
de e-ticket. A leitura do 
ingresso será realizada 
através de leitores óticos, 
sem contato manual

É permitido o aces-
so de até quatro pessoas 
por carro, porém a orga-
nização indica duas pes-
soas, pelo fato do banco 

traseiro não possuir uma 
boa visibilidade. Deve 
ser realizada aferição de 
temperatura no acesso ao 
espaço e só serão libera-
das apenas pessoas com 
temperatura inferior à 
37,5º.

Permitido o acesso so-
mente de veículos de pas-
seio fechados, conforme 
legislação vigente. Veí-
culos conversíveis apenas 

serão liberados com ca-
pota fechada. Vagas com 
distanciamento de 1,5m 
entre os veículos.

É obrigatória a perma-
nência no veículo duran-
te toda a sessão, ficando 
terminantemente proibi-
da a projeção de braços, 
cabeça ou qualquer outra 
parte do corpo para fora 
do veículo. Uso dos ba-
nheiros deve ser agenda-
do por meio de um canal 
exclusivo de atendimento 
a ser divulgado no inte-
rior do evento.

Venda de alimentos e 
bebidas por meio de apli-
cativo. Haverá lixeiras 
para descarte apenas na 
saída do evento.

 “Contamos com a 
sua colaboração para 
que todos possam ter a 
oportunidade de assistir 
a um grande espetáculo 
com segurança dentro do 
Rancho Pegorari e sem 
colocar em risco a manu-
tenção das autorizações 
pertinentes. O descum-
primento das normas es-
tabelecidas sujeitarão o 
público a advertência e, 
em caso de reincidência, 
solicitação de retirada”, 
reforça o grupo.

A data do evento pode 
sofrer alteração median-
te decreto da prefeitura 
ou por motivos de força 
maior. A apresentação 
pode ser cancelada ou 
adiada em caso de doença.

Inscrições abertas para o 
Beleza Empreendedora

De 14 de setembro a 05 
de outubro, tem jornada 
digital gratuita para salões 
de beleza, barbearias, clí-
nicas de estética e profis-
sionais da área. O evento 
é promovido pelo Sebrae 

Aqui Amparo.
O Beleza Empreendedo-

ra conta com cursos e con-
sultorias, sempre on-line, 
com o objetivo de melhora 
da gestão empresarial dos 
profissionais. A inscrição 

pode ser feita pela internet 
no link - https://bit.ly/pro-
jetobelezaempreendedora

Dois dias antes do início 
os inscritos recebem pelo 
e-mail e WhatsApp o link 
de acesso para as aulas.
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

No último dia 27 rolou a transmissão da 
Gamescom, anunciando mais de 30 jogos. 

Começando com Call of Duty: Black 
OPS Cold War que será uma continuação 
direta do Call of Duty: Black OPS. Esse 
jogo vai voltar a ter os temas históricos, 
que era um dos pilares da franquia. A his-
tória se passará em 1981. O jogador poderá 
criar o seu próprio soldado e vivenciar os 
acontecimentos como se estivesse naquela 
época. Outra novidade são as diferentes as 
escolhas que poderão impactar no final do 
jogo, trazendo a possibilidade de múltiplos 
finais. O jogo também contará com o modo 
Zombies e chegará em 13 de novembro 
para XOne, XSX, PS4, PS5 e PC. 

 Uma aparição emocionante foi a de 
Christopher Lloyd, interpretando o próprio 
Doctor Brown para falar que Surgeon Si-
mulator 2 está disponível para download. 
Ao se despedir, Doc. Brown disse que iria 
para o ano de 2077! Será uma pista de que a 
CD Projekt Red está escondendo o Doctor 
Brown em CyberPunk?  

World of Warcraft vai ganhar mais 
uma expansão: Shadowlands, com novas 
facções que o jogador poderá escolher. Mas, 
para isso, precisará atingir o nível máximo 
do personagem, que nesta nova versão será 
60. World of Warcraft: Shadowlands chega 
para os PCs dia 27 de Outubro. 

The Sims 4: Journey to Batuu ganha-

rá uma DLC de Star Wars, onde o jogador 
poderá customizar sua casa com a temáti-
ca do filme, além de ter uma área de Mos 
Eisley (cidade fictícia localizada no Planeta 
Tatooine, em Star Wars). Essa DLC chega 
dia 8 de setembro para PC, XOne e PS4. 

Twelve Minutes é um jogo com uma pers-
pectiva diferente, pois tem uma visão de cima 
do jogo, diferente do que os jogadores estão 
habituados. A história aparentemente será um 
suspense, pois terá um homem preso num loop, 
onde ele vai reviver a morte da sua esposa várias 
vezes. Esse jogo ainda não tem data de lança-
mento, mas será um exclusivo de XSX e XOne. 

Um jogo com humor e para toda a famí-
lia está de volta, Lego Star Wars: Skywa-
lker Saga irá abordar toda a saga dos fil-
mes. Chegará no primeiro semestre de 
2021, para XSX, XOne, PS4, PS5 e Switch. 

Age of Empires III: Definitive Edition 
chegará dia 19 de outubro para PC, com 
duas novas civilizações, Inca e Sueca, além 
de gráficos melhorados em ultra HD. Con-
tará também com mais dois modos de jogo: 
Batalhas Históricas e a Arte da Guerra. 

The Dark Pictures Anthology vai ga-
nhar mais um capítulo dia 30 de outubro. 
Saindo de um barco assombrado para uma 
cidade amaldiçoada com uma feitiçaria, o 
jogador terá o destino de 5 almas em suas 
mãos. The Dark Pictures Anthology: Little 
Hope, chegará para PC, XOne e PS4. 

SpellBreak é um game no formato 
Battle Royale e mundo aberto. A diferença 
para os tradicionais games de batalha será 
o uso de magias ao invés de armas. O jogo 
é gratuito e já está disponível para downlo-
ad no XOne, PS4 e Switch. 

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

Estado de São Paulo bate recorde histórico 
de abertura de empresas no mês de agosto

Retomada da economia

Número é maior em 22 anos e supera marca de 
2020. No total, foram 22.825 novos registros na 
Junta Comercial

Esta é a quarta alta seguida no número de abertura de empresa em São Paulo desde abril

O Governo de São 
Paulo, por meio da Jun-
ta Comercial do Estado 
de São Paulo, vinculado 
à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
registrou recorde históri-
co de abertura de novas 
empresas no estado. O 
número apurado no mês 
de agosto foi de 22.825 
novos CNPJs. Esta é a 
maior marca alcançada 
desde 1998, de acordo 
com dados levantados 
pela Jucesp, responsável 
pelos registros mercan-
tis.

Esta é a quarta alta se-
guida no número de aber-
tura de empresa em São 
Paulo desde abril quando 
foi perceptível a desace-
leração devido à pande-
mia. O número, também, 
é o maior no ano e supera 
o mês de julho, quando 
foram registradas 21.788 

constituições.
“Este é o resultado 

do empenho de todos os 
setores na retomada eco-
nômica. Estamos foca-
dos em gerar empregos e 
facilitar a criação de no-
vos negócios. São essas 
iniciativas que visam es-
timular novos empreen-
dedores e a economia”, 
destaca a Secretária de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência e Tec-
nologia, Patricia Ellen.

O mês de agosto, tam-
bém, quebrou o recorde 
do ano em relação ao sal-
do líquido com 11.614 
empresas.

Dispensa tarifa para 
abertura de novas 
empresas

A Jucesp dispensou o 
pagamento da tarifa para 
abertura de novas empre-
sas no estado. A medida 

faz parte do plano de re-
tomada econômica para 
impulsionar ainda mais 
o empreendedorismo e 
estimular a economia, 
atenuando os impactos 
na geração de emprego e 
renda decorrentes da pan-
demia do coronavírus. 

“Os números são ma-
cros e positivos, pois re-
fletem a força do estado 
de São Paulo em se rein-
ventar para contornar as 
mazelas causadas pela 
pandemia. Isso denota 
a resiliência e força do 
empreendedorismo pau-
lista para se reerguer 
mesmo diante do cenário 
qual estamos vivendo”, 
ressalta o presidente da 
Jucesp Walter Ihoshi.

A iniciativa passou a 
valer no dia 25 de agosto 
e está disponível para to-
dos os tipos jurídicos até 
o dia 23 de outubro.

DIVULGAÇÃO

Gamescom: mega evento com mais de 30 anúncios. 
Foi difícil, mas vamos aos principais! 

Cédula de R$200 entra em circulação 

A nota de R$200, com 
a imagem do lobo-guará, 
começou a circular nesta 
semana. Segundo o Ban-
co Central (BC), esta é a 
sétima cédula da família 
de notas do Real. Serão 
produzidos neste ano 450 

milhões de unidades.
O lobo-guará foi es-

colhido em pesquisa rea-
lizada pelo BC em 2001 
para eleger quais espé-
cies da fauna brasileira 
deveriam ser estampa-
das nas cédulas do País. 

De acordo com o Banco 
Central, o lançamento da 
nova nota é uma forma de 
a instituição agir preven-
tivamente para a possibi-
lidade de aumento da de-
manda da população por 
papel moeda.

BC diz que devem ser produzidos neste ano 450 milhões de unidades

DIVULGAÇÃO
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Agência do 
Banco do Brasil 
sofre invasão 
no centro de 
Jaguariúna

Ocorrências policiais

O local foi invadido por uma loja 
aos fundos da agência

O Banco do Brasil informa, em nota, que colabora com as investigações

Uma agência do Banco 
do Brasil em Jaguariúna 
sofreu um ataque na ma-
drugada de quarta-feira, 
02. O local foi invadido 
pela loja da revenda SKY, 
que dá acesso aos fundos 
da agência.

O gerente da unidade, 
ao chegar na agência pela 
manhã, acionou a Polícia. 
Nada foi levado pelos in-
vasores. O atendimento 
foi suspenso ao público 
até a chegada da perícia, 
por volta das 12h40.

Na manhã de quinta-
-feira, 03, um acidente 
envolvendo um carro e 
uma moto no cruzamen-
to da Rua Santa Catari-
na com a Rua Coronal 

Amâncio deixou um 
motociclista ferido. Na 
colisão o homem foi ar-
remessado e a moto ficou 
presa em um poste.

O motociclista foi so-

corrido e levado ao Hospi-
tal de Jaguariúna. De acor-
do com as informações das 
redes sociais, encontra-se 
bem. O condutor do carro 
não sofreu ferimentos.

Quatro jovens furta-
ram, na manhã de quin-
ta-feira, 03, um mer-
cadinho localizado no 
bairro João Aldo Nassif, 
em Jaguariúna. De acor-
do com o dono do esta-
belecimento, eles leva-
ram aproximadamente 
R$450 em espécie. 

Em imagens obtidas 
pela câmera de segu-
rança do local, é possí-

vel ver dois dos suspei-
tos dentro do comércio. 
Eles entram e um deles 
pede um copo de água 
a uma funcionária, que 
deixa a recepção e vai 
para os fundos do mer-
cado.

Nesse momento, o 
segundo indivíduo se 
aproxima do caixa e 
furta uma quantia em 
dinheiro. Enquanto ele 

deixa o local, um fun-
cionário nota a movi-
mentação e sai correndo 
atrás do rapaz. 

Apesar das filmagens 
só mostrarem dois dos 
suspeitos, o dono relata 
que havia mais dois en-
volvidos que esperavam 
do lado de fora. A Polí-
cia foi chamada até o lo-
cal, mas, até o momen-
to, ninguém foi preso.

A moto ficou presa no poste

Furto aconteceu na manhã de quinta-feira, 03

ROBERTO TORRECILHAS

Motociclista fica ferido após 
acidente em Jaguariúna

Jovens furtam mercadinho 
em Jaguariúna

Vândalos destroem e roubam 
a Creche Municipal “Benedita 
Lago” em Pedreira

ROBERTO TORRECILHAS

DIVULGAÇÃO

realizando o atendimento 
das crianças, porém seus 
servidores estão aqui to-
dos os dias realizando a 
limpeza e manutenção 
do local. Vamos elaborar 

o Boletim de Ocorrência 
na Delegacia de Polícia 
que dará início imediato 
nas investigações”, es-
clarece a secretária Ma-
riângela.

A unidade de ensino sofreu com roubo e destruição

DIVULGAÇÃO

Durante a noite de se-
gunda-feira, 31, e a ter-
ça-feira, dia 1º, vândalos 
adentraram as dependên-
cias da Creche Municipal 
“Benedita Lago”, loca-
lizada na Rua do Traba-
lhador, no bairro Jardim 
Triunfo, roubaram vários 
pertences e destruíram 
grande parte da unida-
de de ensino. Segundo 
a secretária municipal 
de Educação, Mariange-
la Rodrigues, a grade de 
proteção das janelas fo-
ram arrancadas e as por-
tas quebradas.

Após adentrarem nas 
dependências da Creche, 
os indivíduos roubaram 
todas as torneiras, dois 
aparelhos de TV, além 
de danificarem a rede de 
água e de distribuição de 
gás. “Está é uma impor-
tante Creche Municipal, 
que devido a pandemia 
do Coronavírus não vem 
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EDITAIS DE PROCLAMAS

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:

RODRIGO POMPEU e IZA HELLYN-
NE MOURA DA SILVA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, marceneiro, divor-
ciado, nascido em DIADEMA, SP, no 
dia 03 de agosto de 1992, residente e 
domiciliado na Rua Dr. José Emílio Pires 
Bergamasco, Nº 28, Vila Primavera, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de NOEL POM-
PEU e de ISABEL BONATTI POM-
PEU. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
inspetora de qualidade, solteira, nascida 
em BELÉM, PA, no dia 27 de maio de 
1994, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JUCIMAR LOPES 
DA SILVA FILHO e de VANUZIA DE 
MOURA DA SILVA. 

MATHEUS HENRIQUE GUIMARÃES 
SOARES e LARISSA DE LIMA COS-
TA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
conferente, solteiro, nascido em MOGI 
GUAÇU, SP, no dia 18 de julho de 1995, 
residente e domiciliado na Rua Professor 
Carvalho Pinto, Nº 101, Parque Residen-
cial Itamaraty, ARTUR NOGUEIRA, 
SP, filho de MARCELO ANTONIO SO-
ARES e de ROSANA CRISTINA GUI-
MARÃES SOARES. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, auxiliar administrativa, 
solteira, nascida em ITAPIRA, SP, no dia 
21 de julho de 1998, residente e domici-
liada na Rua João Duarte de Toledo, Nº 
227, Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de OSWALDO COSTA JU-
NIOR e de MARIA ISABEL DE LIMA. 

GENILSON PEREIRA e MARA RO-
DRIGUES FERREIRA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, industriário, solteiro, 
nascido em ALCÂNTARA, MA, no dia 
13 de maio de 1993, residente e domi-
ciliado na Av. Cruzeiro do Sul, Nº 676, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de RAIMUNDO FRANCISCO 
PEREIRA e de MARIA MADELA PE-
REIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
doméstica, solteira, nascida em ALCÂN-
TARA, MA, no dia 23 de junho de 1992, 
residente e domiciliada na Av. Cruzeiro 
do Sul, Nº 676, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JULIO 
FERREIRA e de LUCILENE COSTA 
RODRIGUES. 

BRUNO HENRIQUE RAPANHA e 
LUCINÉIA ROSSI. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, operador de logística, 
divorciado, nascido em SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO, SP, no dia 01 de novem-
bro de 1985, residente e domiciliado na 
Rua Júlio Frank, Nº 412, Jardim Berlim, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de IVANISE 
APARECIDA RAPANHA. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, do lar, divorciada, 
nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
19 de abril de 1980, residente e domici-
liada na Rua Júlio Frank, Nº 412, Jardim 
Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filha de OR-
LANDO ROSSI e de JANDYRA ALVA-
RES ROSSI. 

CARLOS EDUARDO PIRES DE GO-
DOI e NÍNIVE MOZACHI FORMA-
GIO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
engenheiro, solteiro, nascido em MO-
RUNGABA, SP, no dia 04 de maio de 
1989, residente e domiciliado na Rua Pe-
dreira, Nº 282, Jardim Mauá I, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de IZAURO PIRES 
DE GODOI e de ANA MARIA ROBER-
TO PIRES DE GODOI. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, auxiliar administrativa, 
solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, 
no dia 19 de fevereiro de 1987, residente 
e domiciliada na Rua Pedreira, Nº 282, 
Jardim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de MARCO ANTONIO FORMAGIO e 
de SONIA REGINA MOZACHI FOR-
MAGIO. 

IGOR MICHEL DE OLIVEIRA e 
STHEFANY ALEXANDRE BUENO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, adestra-
dor de cães, solteiro, nascido em CAM-
PINAS, SP, no dia 25 de maio de 1998, 
residente e domiciliado na Rua Edivino 
Teodoro Gonçalves, Nº 103, Jardim Pi-
nheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA e 
de ANGELA MARIA CORREIA DE 
OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, secretária, solteira, nascida em 
AMPARO, SP, no dia 19 de julho de 
2000, residente e domiciliada na Rua 
Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 103, 
Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de RODERLAND BUENO e de 
RAQUEL APARECIDA ALEXANDRE. 

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

JAGUARIÚNA, 04 de setembro de 2020.

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
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