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Jaguariúna fica em 1o lugar no IDEB na RMC 
A Educação Municipal de Jaguariúna manteve a liderança no ranking na Região Metropolitana de Campinas (RMC), 

segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019 divulgado nesta semana pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação. A cidade se destaca mais uma vez em 
primeiro lugar dentre os 20 municípios da RMC no Ensino Fundamental II (do 6° ao 9° ano), com nota 6,4 em 2019 – 
superando a média projetada para o ano, que era de 5,9, e até de 2021 (6,2).

Quatro candidatos a prefeito são 
confirmados para as eleições em 
Jaguariúna

Grupo Casa Shopping 
Variedades inaugura 
unidade em Jaguariúna

Código de Defesa do 
Consumidor completa 30 anos

A falta de chuvas mantém o Sis-
tema Cantareira em nível de aten-
ção neste mês de setembro para o 
abastecimento de água em toda a 
Região Metropolitana de Campinas 
(RMC).  Além da estiagem prolon-
gada, o aumento nas temperaturas 
são fatores determinantes para ele-
vação do consumo de água.

O período de estiagem ainda 
é longo, pois chuvas mais fortes 
devem ocorrer apenas a partir de 
novembro e não há previsão de 
precipitações na região de Cam-
pinas pelo menos até o dia 24 de 
setembro. Ou seja, a seca deve se 
prolongar pelo menos nos próxi-
mos 20 dias.                    Página 4

Consumo em alta e 
estiagem provocam falta 
de água em várias cidades 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC): 
situação afeta todo o 
Estado de São Paulo 

No dia do aniversário de 
Jaguariúna, 12 de setembro, a 
cidade recebeu de presente a 
inauguração de uma unidade 
do Grupo Casa Shopping Varie-
dades. A loja, instalada na Rua 

Gaspere, nº1457, no bairro Jar-
dim Cruzeiro do Sul, é a oita-
va do grupo que tem planejado 
outras inaugurações em cidades 
da região. 

Página 6

Quatro candidatos foram 
lançados para concorrer à vaga 
de prefeito de Jaguariúna nas 

eleições deste ano. O prazo 
para a realização das conven-
ções partidárias foram encer-

radas na quarta-feira, 16.       
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Clima seco liga sinal de alerta nos 
reservatórios de Jaguariúna e região

Rio Camanducaia
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REDAÇÃO

Inauguração da Casa Shopping Variedades

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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A escassez de água no mun-
do é agravada em virtude da de-
sigualdade social e da falta de 
manejo e usos sustentáveis dos 
recursos naturais. De acordo 
com os números apresentados 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) fica claro que 
controlar o uso da água signifi-
ca deter poder.

As diferenças registradas en-
tre os países desenvolvidos e os 
em desenvolvimento chocam e 
evidenciam que a crise mundial 
dos recursos hídricos está direta-
mente ligada às desigualdades so-
ciais. Em regiões onde a situação 

de falta d’água já atinge índices 
críticos de disponibilidade, como 
nos países do Continente Africa-
no, onde a média de consumo de 
água por pessoa é de dezenove 
metros cúbicos/dia, ou de dez a 
quinze litros/pessoa. Já em Nova 
York, há um consumo exagerado 
de água doce tratada e potável, 
onde um cidadão chega a gastar 
dois mil litros/dia.

Segundo o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), 
menos da metade da população 
mundial tem acesso à água po-
tável. A irrigação corresponde a 
73% do consumo de água, 21% 

vai para a indústria e apenas 6% 
destina-se ao consumo doméstico.

Um bilhão e 200 milhões de 
pessoas (35% da população mun-
dial) não têm acesso a água trata-
da. Um bilhão e 800 milhões de 
pessoas (43% da população mun-
dial) não contam com serviços 
adequados de saneamento básico. 
Diante desses dados, temos a tris-
te constatação de que dez milhões 
de pessoas morrem anualmente 
em decorrência de doenças intes-
tinais transmitidas pela água.

Vivemos num mundo em que 
a água se torna um desafio cada 
vez maior.

EDITORIAL

O problema da escassez de água no mundo
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Tomaz de Aquino Pires*

A história deste imóvel está casada com a 
construção do sobrado da esquina da Al-
fredo Engler com Amâncio Bueno, é um 
complexo arquitetônico da Família Pol-
troniéri do final do século XIX. De toda 
esquina descia para a Cel. Amâncio até 
o “escadão”, fim da rua. São construções 
dos imigrantes italianos Lucilo e seus ir-
mãos Luiz e Leandro Poltronieri, parte 
delas, lamentavelmente, já desapareceu.  
A família deve ter trazido recursos finan-
ceiros suficientes para suas construções, 
por isso não cremos que tenha enfrentado 
a roça de café, causa da imigração italia-
na.  Mantém-se firme e restaurado o im-
ponente sobrado da esquina e o elegante 
casarão no meio desta quadra. Arquitetura 
sábia dos antigos com pé direito de seis 
metros, tijolos de seis quilos batidos a mão 
e habilmente trançados em espessa parede. 

Madeira de Lei puxada por carro-de-boi, 
serrada a mão. Telhas vindas da França/ 
Marselha. Este sobrado e casa de singular 
arquitetura, ponto histórico de tantas rea-
lizações, nascido com a Vila Bueno, é um 
dos símbolos do corpo ( povo) e da alma 
(história) da cidade, assim como todo o  
referido casario. A riqueza arquitetônica 
eclética de suas fachadas lembra linhas do 
neoclássico mescladas com trabalho dos 
pedreiros frentistas europeus. As paredes 
internas continham pinturas com anjos em-
punhando bandeiras com legendas: “Viva 
a Liberdade!” e “Viva Jaguary!” Este an-
seio de saudar a nova pátria e exaltar a li-
berdade mais sugere um brado de família a 
clamar por direitos políticos que não eram 
respeitados na terra de origem. Já em 1902 
Lucillo Poltronieri montou uma Escola 
Particular noturna que, segundo a família, 

a casa em questão serviu como escola. Em 
seguida, os Poltronieri montam oficina de 
carpintaria e passam a fabricar lindos e 
bem acabados troles. Depois abrem uma 
fábrica de cerveja. E no piso térreo do 
solar sempre houve comércio dos quatro 
filhos atravessando décadas, enquanto a 
vida  familiar  tecia  a sua história no an-
dar superior, o casal com seis filhos. Na 
década de 1920,  inicia a jornada do co-
nhecido Bar do Ponto com  produtos na-
cionais e estrangeiros que atraía clientela  
requintada e exigente de fazendeiros. Ali 
era  o centro agitado da vila. Descendo a 
calçada da esquina adaptou-se amplo sa-
lão para o 1º Cine Theatro, nos anos 30. 
Era o tempo do cinema mudo. Os filhos 
do Sr. Lucillo eram músicos e com seus 
instrumentos formaram com os amigos 
grupo musical que sonorizava os filmes, 

bem como animava  bailes. A referida 
casa com características similares às do 
sobrado em sua fachada  ficou para o fi-
lho,  Narciso Poltronieri.  Esta nobilíssi-
ma paisagem cultural manteve-se devido 
à sensibilidade de Dr. Lázaro, (Inho Den-
tista) que valorizou e preservou  a história 
da família e da fundação da cidade,  res-
taurando-a. Seus Pais, Narciso Poltronieri 
e Antonieta Frachetta Poltronieri ali cria-
ram os filhos: Sílvia (Ia), Wanda, Ivone e 
Inho Dentista. Valorosos filhos de coração 
generoso caracterizado pela caridade cris-
tã. O Conselho do Patrimônio e a Casa da 
Memória homenageiam o saudoso “Inho” 
e cumprimentam Janice, Renata e Ricardo.

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

“O casarão do dentista “ inho” Poltronieri”

Sandra R. Ribeiro*

A Pseudologia fantástica foi descrita 
pelo médico alemão A. Delbruch, como 
uma forma de mentira patológica. É bas-
tante difícil de ser diferenciada tanto da 
mitomania como do delírio fantástico. 
Para alguns autores a Pseudologia fan-
tástica e mitomania são formas distin-
tas. A Pseudologia fantástica ocorreria 
quando o indivíduo mescla sua fantasia, 
intensa e penetrante, com a realidade 
(um paciente disse a seu médico: “por 
desgraça, a minha capacidade de con-
fundir o pensamento com a realidade 
viva é muito grande, para que possa dis-
cernir os limites entre o ser e parecer”). 
Os relatos são geralmente grandiosos e 
extremos, e o sujeito parece acreditar 
plenamente no que relata. Com frequên-
cia, as pessoas com Pseudologia fantás-
tica têm uma enorme ânsia pela estima 
dos outros, uma tendência à vida imagi-
nativa muito intensa e, em contraposi-
ção, uma realidade relativamente frágil. 
Além disso, suas personalidades são 
dotadas de certa teatralidade e sugestio-
nabilidades. A pseudologia fantástica 
pode ser transitória e passageira como 
duradoura e estável. Ocorre geralmente 
por sugestão autoinduzida, é frequente 
em pacientes com transtorno da perso-
nalidade. Há considerável sobreposição 
entre os constructos delírio fantástico, 

mitomania e pseudologia fantástica. 
O delírio se diferencia pelo marcante 
componente de convicção, tal convic-
ção sendo praticamente absoluta e não 
modificável por provas da realidade ou 
confrontações. Já no caso da mitomania 
versos pseudologia fantástica, deve-se 
levar em conta que ambas contêm uma 
mescla de mentira, manipulação, auto-
engano, autossugestão e ânsia pela es-
tima e reconhecimento dos outros. Na 
mitomania, prevalece o componente de 
mentira e manipulação (principalmen-
te mitomania maligna), na pseudologia 
fantástica, o autoengano, a autossuges-
tão e a busca por estima alheia. Pessoas 
com mitomania, há uma tendência de 
mentir exageradamente sem que haja 
qualquer razão aparente ou engano pes-
soal através da mentira. A pessoa não 
usa a mentira para tirar proveito de si-
tuações, mas porque ela tem a necessi-
dade de inventar ou fantasiar histórias. 
Esse comportamento está ligado ao fato 
de que a pessoa tem uma necessidade de 
se sentir aceito e, fantasiando e mentido 
é uma forma de chamar a atenção.
Ainda que algumas mentiras sejam co-
muns, como mentir que fez um doce, 
mas na verdade não fez, comprou pron-
to, há uma série de mentiras elaboradas, 
que seguem uma ordem cronológica 

com um enredo próprio. Essas pessoas 
têm uma capacidade incrível para criar 
histórias mirabolantes, ou até mesmo 
fingir que está com uma doença gra-
ve. As mentiras são fáceis de acreditar 
porque se misturam com situações que 
ocorreram de verdade. Os motivos das 
mentiras são internos e não externos, 
têm maior probabilidade de atribuir va-
lores positivos à pessoa, geralmente a 
mentira é para engrandecê-la para satis-
fazer seu ego. Pode ser um comporta-
mento aprendido como um mecanismo 
de enfrentamento mal adaptativo, isto é, 
uma maneira não saudável de lidar com 
os problemas. A mitomania pode estar 
relacionada a sintoma de diversas outras 
condições mentais, dentre elas estão o 
transtorno de personalidade antissocial, 
transtorno de personalidade narcisista, 
ansiedade, depressão, transtorno ob-
sessivo compulsivo (TOC), transtorno 
afetivo bipolar, transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH) e o 
transtorno de personalidade borderline. 
Para especialistas, as mesmas condi-
ções que levam uma pessoa a desenvol-
ver qualquer desses transtornos são ca-
pazes de levá-la a desenvolver, também, 
a mitomania. A boa notícia é que tem 
tratamento, o paciente pode melhorar 
significativamente, porém alguns fato-

res devem ser levados em conta como 
a idade, adultos com mitomania podem 
não responder bem ao tratamento pelo 
fato de mentirem compulsivamente há 
muito tempo, por isso, tem dificulda-
des em se livrar do hábito. Quanto mais 
cedo o problema for detectado, melhor 
é o prognóstico. A Terapia Cognitivo-
-Comportamental é a mais indicada por 
se tratar de um comportamento apren-
dido ou mal adaptado que foi se refor-
çando ao longo do tempo por consequ-
ências positivas, como a aprovação dos 
pais ou de outras pessoas, o psicólogo 
deverá contribuir ajudando o paciente a 
deixar de encarar essa aprovação como 
reforçadores ou reforçando outros com-
portamentos que entram em conflito 
com o comportamento de mentir, como 
contar uma verdade. Essa pessoa terá o 
apoio do psicólogo para encontrar mé-
todos adaptativos e viver melhor.

Fonte: Psicopatologia e semiologia dos 
transtornos mentais 2ª edição. Paulo 
Dalgalarrondo.

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

Pseudologia fantástica

ERRATA: Na edição 1742, o artigo do colunista João Rodrigues, na página 2, saiu com o título da coluna da psicóloga Sandra R. Ribeiro. O título do artigo do João era "Líder apaixonado pela cidade".
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Na quinta-feira, 10, ocorreu a 
transmissão do segundo evento 
da Ubisoft com mais novidades 
e anúncios.  

Immortals: Fenyx Rising 
um jogo que será no formato 
mundo aberto, focado no tema 
da mitologia grega, em terceira 
pessoa e com vários puzzles. A his-
tória apresenta Fenyx (que pode ser tanto 
mulher quanto homem, dando ao jogador 
o poder de escolha e personalização), que 
naufraga em uma ilha grega onde se en-
contra Hermes, o último Deus vivo.  Fenyx 
é o(a) único(a) que pode salvar os outros 
Deuses e enfrentar Typhon, o mais mortal 
titã. O jogo chega dia 3 de dezembro para 
todas as plataformas. 

Prince of Persia: The Sands of 
Time Remake está de volta! Po-
deremos jogar com Prince nova-
mente e reviver o início de toda 
a trilogia. Vale destacar que 
apesar do jogo ter sido refeito 
totalmente, a voz do Prince con-
tinua a mesma. O jogo será lança-
do dia 21 de Janeiro de 2021 para PS4, 
XOne e PC. 

Hyper Scape trará um novo modo de 
jogo, o Turbo Mode. Não só a partida em si 
ficará mais rápida, como todo o resto, des-
de regeneração de vida até pegar a coroa. O 
Turbo Mode já está disponível para down-
load no XOne, PS4 e PC. 

Um jogo que está completando 10 anos 
e chegará com uma edição completa é Scott 
Pilgrim Vs The World: The Game Com-
plete Edition (inspirado na icônica série 
de quadrinhos e filme de mesmo nome). O 
jogo será em perspectiva 2D, Beat’em Up 
(nesse tipo de jogo o jogador precisa derro-
tar todos os inimigos para avançar e segue 
assim até o fim) e Arcade. Os diferenciais 
deste game serão a battle royale e as hordas 
de zumbis. Esta versão do game traz todas 
as DLCs já lançadas. Scott Pilgrim Vs The 
World: The Game Complete Edition chega 
neste Natal para PC, XOne, PS4, Stadia e 
Switch.  

A Ubisoft anunciou a sua primeira 
World Cup de Rainbow Six Siege pre-
vista para ocorrer em 2021. O evento con-

tará com a participação de 45 países 
competindo em um torneio global. 
Quatorze deles receberão convite 
direto para a fase final da com-
petição, enquanto os outros 31 
competirão nas eliminatórias 

online pelas seis vagas restantes, 
totalizando 20 times. Além disso, 

a nova temporada de R6 já começou 
e foi confirmado que Sam Fisher, persona-
gem de Splinter Cell, ficará de forma per-
manente no jogo. Para divulgação mostra-
ram uma pequena animação de como Sam 
entrará no universo de R6. 

Já falei para vocês sobre Watchdogs 
Legion, e agora a Ubisoft apresentou mais 
alguns vídeos mostrando que o rapper bri-

tânico Stormzy estará no jogo. O músico 
contou como está insana a recriação 

de Londres e mostrou um pouqui-
nho dos bastidores da produção. 
E não foi só isso, Aiden Pearce 
(protagonista do primeiro jogo) 
chegará em breve. Lembrando 

que Watchdogs Legion chega em 
29 de outubro para PS5, XSX, PS4, 

XOne, Stadia e PC. 
Por fim, Riders Repu-

blic será um jogo no 
formato “Massively 
Multiplayer Onli-
ne” e no formato de 
mundo aberto com 
esportes radicais. 
Os jogadores pode-
rão desfrutar de vários 
ambientes, terrenos e es-
portes. O game contará com terrenos verí-
dicos e a produção amarrou todos de forma 
que pareça o mais natural possível. Riders 
Republic chega dia 25 de fevereiro de 2021 
para XSX, PS4, XOne, Stadia e PC.  

A Ubisoft já anunciou que haverá mais 
uma transmissão, mas, por enquanto, sem 
data marcada. O que será que a Ubisoft 
ainda tem a nos revelar?  

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

Novo IDEB confirma Jaguariúna como melhor 
educação da RMC e 4a melhor do Estado

Educação

A nota do município supera a média projetada para o ano

Ideb é o principal indicador de avaliação da qualidade da educação no Brasil

A Educação Munici-
pal de Jaguariúna mante-
ve a liderança no ranking 
na Região Metropolita-
na de Campinas (RMC), 
segundo o Índice de De-
senvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) 2019 
divulgado nesta semana 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira, 
do Ministério da Educa-
ção. A cidade se destaca 
mais uma vez em primei-
ro lugar dentre os 20 mu-
nicípios da RMC no En-
sino Fundamental II (do 
6° ao 9° ano), com nota 
6,4 em 2019 – superando 
a média projetada para o 
ano, que era de 5,9, e até 
de 2021 (6,2). 

No Ensino Fundamen-
tal I (do 1° ao 5° ano), 
Jaguariúna ficou em se-
gundo lugar na RMC, 
mantendo a nota 7,4 (ape-
nas 0,1 ponto abaixo da 
primeira colocada, Itati-
ba) e também superando a 
meta projetada para 2019, 
de 6,5, e de 2021 (6,7). 
No Estado de São Pau-
lo, Jaguariúna ficou em 
quarto lugar no ranking 
do Ideb. 

A cidade vem regis-
trando evolução no índi-
ce ao longo dos anos. Em 
2007, por exemplo, Ja-
guariúna teve nota 4,9 e, 
em 2015, subiu para 5,8 
no Ensino Fundamental 
II. Já no Ensino Funda-
mental I, as notas foram 
5,6, em 2007, e 7,1, em 
2015. 

As notas do Ideb – o 
principal indicador de 
avaliação da qualidade 
da educação no Brasil – 
variam de zero a 10 e, a 
partir da nota 6,0, já cor-
responde a um sistema 
educacional de qualidade 
comparável ao de países 
desenvolvidos. O índice é 
medido a cada dois anos.

A Prefeitura de Ja-
guariúna destaca os in-
vestimentos municipais 
na Educação, como ca-
pacitação permanente de 
profissionais da área, me-
lhorias na infraestrutura 
de escolas, implantação 
de sistema apostilado, 
atividades extracurricu-
lares e merenda própria 
de qualidade. “Para nos-
sa felicidade, Jaguariúna 
atinge o melhor resultado 
da Região Metropolitana 

IVAIR OLIVEIRA

Confira a nova franquia da Ubisoft e outros 
lançamentos.

de Campinas, juntamente 
com Itatiba. Isso acon-
tece devido ao excelente 
trabalho que é feito den-
tro das nossas escolas, 
pelos nossos educadores 

e sua dedicação e pelas 
ações e investimentos que 
foram feitos para que pu-
déssemos atingir esse ín-
dice”, diz a secretária de 
Educação de Jaguariúna, 

Cristina Catão. 
O Ideb é calculado 

com base em dados de 
aprovação nas escolas e 
de desempenho dos es-
tudantes no Sistema Na-

cional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb). 
O Saeb avalia os conhe-
cimentos dos estudantes 
em língua portuguesa e 
matemática.

Ideb de Amparo está acima 
da média nacional

ressalta o prefeito Jacob.
Medido a cada dois 

anos, o Ideb é o principal 
indicador de qualidade da 
educação brasileira. O ín-
dice registrado nos anos 
iniciais no País passou de 
5,8, em 2017, para 5,9, 
em 2019, superando a 
meta nacional de 5,7 con-
siderando tanto as escolas 

públicas quanto as parti-
culares. Nos anos finais 
do ensino fundamental, 
do 6º ao 9º ano, avançou 
de 4,7 para 4,9. No entan-
to, ficou abaixo da meta 
fixada para a etapa, 5,2. 
No ensino médio, passou 
de 3,8 para 4,2, ficando 
também abaixo da meta, 
que era 5. 

DIVULGAÇÃO

Os resultados do Ideb 
do Ensino de Amparo co-
locam o município acima 
da média nacional. Os 
números divulgados na 
segunda-feira, 15, foram 
analisados pelo prefeito 
Luiz Oscar Vitale Jacob.

No ano de 2019, o ín-
dice da rede municipal 
de Amparo foi de 6,5. A 
meta projetada foi atingi-
da e ultrapassada em 0,3, 
de acordo com o índice. 
De acordo com o Ideb, 
a nota deste ano estaria 
projetada só para 2021, 
confirmando a crescente 
dos índices amparenses.

“Amparo, mais uma 
vez, cresceu no índice, 
que é o principal avalia-
dor da Educação Nacio-
nal. Nestes anos sempre 
estivemos acima da mé-
dia nacional e atingimos 
excelentes resultados. Só 
temos a agradecer a toda 
equipe pelo empenho”, 

O Ideb 2019 mostra 
que Pedreira conquistou 
a excelente média de 7,2 
no Ensino Fundamental 
I, alunos do 1º ao 5º ano, 
no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Bási-
ca, que colocou a cidade, 
entre as quatro primeiras 
classificadas da Região 
Metropolitana de Campi-
nas. A secretária de Edu-
cação, Mariangela Rodri-
gues, avalia que Pedreira 
vem avançando sistemati-
camente no Ideb e reforça 
que existe um investimen-
to intensivo na formação 
dos professores da Edu-

cação Básica por parte do 
município.

“As escolas municipais 
de Pedreira mantiveram o 
mesmo índice do ano de 
2018, lembrando que a 
Meta Nacional proposta 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) para os que 
cursam o fundamental 
nos anos iniciais foi de 
5.9”, enfatiza Mariangela. 
“Estou muito satisfeita e 
feliz pelo resultado alcan-
çado. Essa foi uma grande 
conquista para a Cidade, 
isso se deve ao esforço 
e empenho de todos os 
profissionais que compõe 

a Rede Municipal de En-
sino. O resultado alcan-
çado mostra claramente 
que Pedreira está no ca-
minho ideal. A educação 
é a base. E com planeja-
mento, ações paralelas, 
melhorias na infraestru-
tura e a capacitação do 
corpo docente, empenho 
de todos os profissionais, 
os cidadãos podem orgu-
lhosamente esperar por 
bons resultados. O índice 
que atingimos é o mesmo 
alcançado por escolas de 
primeiro Mundo. O traba-
lho é de excelência”, con-
cluiu a secretária.

Educação de Pedreira recebe nota 7,2 
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Clima seco liga sinal de alerta nos 
reservatórios de Jaguariúna e região
Consumo em alta e estiagem provocam falta de água em várias cidades da Região 
Metropolitana de Campinas (RMC): situação afeta todo o Estado de São Paulo

Estiagem
4por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

A falta de chuvas man-
tém o Sistema Cantareira 
em nível de atenção neste 
mês de setembro para o 
abastecimento de água em 
toda a Região Metropoli-
tana de Campinas (RMC).  
Além da estiagem prolon-
gada, o aumento nas tem-
peraturas são fatores de-
terminantes para elevação 
do consumo de água.

O período de estiagem 
ainda é longo, pois chuvas 
mais fortes devem ocorrer 
apenas a partir de novem-
bro e não há previsão de 
precipitações na região 
de Campinas pelo menos 
até o dia 24 de setembro. 
Ou seja, a seca deve se 
prolongar pelo menos nos 
próximos 20 dias. A situ-
ação pode ter um pouco 
de respiro no final do mês, 
mas ainda não deve ajudar 
muito no volume de água 
nos reservatórios.

Neste cenário, o De-
partamento de Água e 
Esgoto (DAE) de Jaguari-
úna alerta que o nível dos 
reservatórios municipais 
caiu subitamente, provo-
cando desabastecimento 
pontual em algumas regi-
ões do município. A Guar-
da Municipal, por sua vez, 
deve intensificar as rondas 
com o objetivo de identi-
ficar possíveis abusos no 
uso da água pelos consu-
midores.

No entanto, o alerta e 
a falta de água não é um 
problema exclusivo de 
Jaguariúna. Diversas ci-
dades da região, como 
Pedreira, Valinhos e Serra 
Negra, também enfrentam 
a situação.

Os reservatórios do 
município são abastecidos 
com águas do Rio Jagua-
ri, que está com o nível 
muito abaixo do normal, 
medindo cerca de 1.60m. 
De acordo com a diretora 
do DAE, Luciana Souza, 
as medições dos meses 
anteriores não poderiam 
prever a atual situação.

A Estação de Trata-
mento de Água (ETA) 
deve receber em breve 
uma intervenção que au-
menta a capacidade de 
abastecimento central em 
50 litros por segundo – 
passa dos atuais 245 l/s 
para 295 l/s segundo por 
segundo. A captação con-
tinua a ser feita no Rio 
Jaguari. Este é um investi-
mento de 4 milhões. 

Na região
Em Amparo, o SAAE 

informa que a captação de 
água do município e dis-
tritos está prejudicada pela 
falta de água no Córrego 
dos Mosquitos. O órgão, 
mais uma vez, reforça que 
todos colaborem com o uso 
consciente de água para 
que sejam evitadas que me-
didas mais drásticas sejam 
tomadas, como por exem-
plo o racionamento.

Valinhos declarou situ-
ação de emergência com a 

redução na oferta de água 
para abastecimento da ci-
dade. O decreto publica-
do na segunda-feira, 14, 
aponta aumento do con-
sumo, estiagem severa e 
diminuição dos níveis nos 
pontos de captação, “in-
feriores aos limites pru-
denciais”, como justifica-
vas para a medida, e para 
evitar risco de rodízio ou 
racionamento em tempos 
de pandemia do novo co-
ronavírus.

A cidade de Bauru, no 
interior paulista, iniciou 
na quarta-feira, 16, o ra-
cionamento de água, com 
abastecimento em dias al-
ternados. O racionamento 
foi adotado, segundo o 
Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru (DAE), 
devido à seca enfrentada 
pelo Rio Batalha, que está 
com um volume de água 
consideravelmente abai-
xo do ideal, reduzindo em 
10% a disponibilidade da 
água.

Em São José do Rio 
Preto, o Semae estima que 
aproximadamente 180 
mil pessoas sejam afeta-
das pelo racionamento de 
água que começou nesta 
quinta-feira, 17. O racio-
namento começou às 13h 
em 18 bairros abastecidos 
pela Estação de Tratamen-
to de Água (ETA), que fica 
às margens da represa. O 
horário de racionamento é 
das 13 às 20h. Nesse perí-
odo, pode faltar água para 
os moradores dos bairros 
atingidos.

Os bairros de Sorocaba 
abastecidos pelas represas 
do Ferraz e Castelinho en-
tram em esquema de ro-
dízio no fornecimento de 
água nesta quinta-feira, 17.

Os dois reservatórios 
são responsáveis pelo 
abastecimento de 13% da 
cidade. Segundo o Saae, 
a estação está operando 
com 18% da capacidade 
total e com declínio de 
água. O sistema de rodízio 
é feito de 12 por 12 horas 
(12 horas de interrupção 
seguidas de 12 horas de 
abastecimento normal). 

Queimadas
A falta de chuvas, co-

mum neste período do 
ano, aumenta os riscos de 
ocorrência de incêndios 
em matas e terrenos. O 
fogo em florestas, em es-
pecial, pode causar danos 
graves na flora e na fauna, 
além de degradar o solo. 

O número de focos de 
incêndio no Estado de 
São Paulo mais que do-
brou entre 1º de janeiro 
e esta quarta-feira, 15 de 
setembro, na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Segundo da-
dos do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), o acumulado de 
focos em 2020 é de 4.293, 
ante 2.080 no intervalo 
equivalente do ano passa-
do - uma alta de 106%.

Rio Jaguari está com o nível abaixo do normal

Ocorrência de incêndio em área vegetal, no bairro Roseira de Cima, que durou aproximadamente 5h para combatê-lo

Somente em Jaguariúna, 
os dados da Defesa Civil 
do município revelam que 
o Batalhão do Corpo de 
Bombeiros, tem atendido 
números cada vez maiores 
de chamados de incêndio. 
De acordo com a diretora 
do órgão, Fernanda de Sou-
za Rodrigues Tesche, em 
julho foi realizado o aten-
dimento de 42 ocorrências, 
em agosto foram 100 e até 
a metade deste mês de se-
tembro, já se soma aproxi-
madamente 70 ocorrências. 
“Nos anos anteriores os 
números de queimadas fo-
ram menores, mas esse ano 
houve aumento de cerca de 
20%”, revela. 

Segundo Fernanda, 
Jaguariúna é privilegia-

da por possuir um Corpo 
de Bombeiros municipal, 
pois não são todas as ci-
dades que possuem uma 
equipe disponível. Este 
é um trabalho exaustivo 
aonde todos chegam ao li-
mite físico, pois é um tra-
balho muito manual. 

“Esses incêndios são 
criminosos: ou é para 
queimar lixo, limpar terre-
no ou sem motivo algum. 
Colocar fogo mesmo no 
próprio quintal é crime, 
isso é lei municipal e Es-
tadual. Se for pego em fla-
grante pode pegar até dois 
anos de cadeia”, explica o 
coordenador do Corpo de 
Bombeiros, Adauto Ro-
drigues Junior.

De acordo com o coor-

denador, é de responsabi-
lidade do dono da proprie-
dade, seja casa, chácara 
ou fazenda, cuidar do es-
paço e, colocar fogo, não 
é cuidar. Para manter o lo-
cal limpo e livre de riscos 
de incêndios, é necessário 
fazer aceiro, uma técnica 
que tem função de impe-
dir ou retardar os danos 
causados pelo fogo.

O principal objetivo 
dessa técnica é de romper a 
continuidade da vegetação 
e retirar matéria orgânica 
do local. Desta forma, se 
ocorrer um incêndio, o fogo 
fica em um espaço restrito 
e não irá se propagar.  

No entanto, é preciso 
salientar que sozinhos, os 
aceiros não são suficien-

tes para evitar um incên-
dio. Isso porque o fogo 
pode começar por causas 
acidentais, como uma bi-
tuca de cigarro jogada no 
chão, ou naturais, como 
um raio. O aceiro só vai 
cumprir sua função se for 
limpo constantemente, 
eliminando o material que 
pode ser combustível em 
uma queimada.

O fogo é perigoso, 
pode atingir casas, ani-
mais, pessoas, além de ser 
prejudicial para a saúde. 
“Em pleno inverno essa 
sensação de calor e a umi-
dade muito baixa. Esta-
mos em estado de alerta, 
não é nem de atenção”, 
explica Fernanda sobre a 
gravidade do momento.

DIVULGAÇÃO 
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Quatro candidatos a prefeito 
são confirmados para as 
eleições em Jaguariúna
Prazo para convenções partidárias terminou na 
quarta-feira, 16; Veja quem são os nomes que 
disputam as eleições municipais

Eleições 2020

Ideb
A Educação munici-

pal de Jaguariúna tem 
motivos de sobra para 
comemorar. Depois da 
implantação de progra-
mas bem-sucedidos neste 
ano, como o Minha Me-
renda em Casa e o Escola 
na TV, a área também foi 
muito bem avaliada no 
novo Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica (Ideb), do Minis-
tério da Educação, que é 
o principal indicador de 
avaliação da qualidade 
da educação no Brasil.

Educação em primeiro
A cidade de Jaguari-

úna se destaca mais uma 
vez em primeiro lugar 
dentre os 20 municípios 
da RMC no Ensino Fun-
damental II (do 6° ao 9° 
ano), com nota 6,4 em 
2019 – superando a mé-
dia projetada para o ano, 
que era de 5,9, e até de 
2021 (6,2). No Ensino 
Fundamental I (do 1° ao 
5° ano), Jaguariúna fi-
cou em segundo lugar na 
RMC, mantendo a nota 
7,4 (apenas 0,1 ponto 
abaixo da primeira colo-
cada, Itatiba), e também 
superando a meta proje-
tada para 2019, de 6,5, e 
de 2021 (6,7). No Estado 

de São Paulo, Jaguariúna 
ficou em quarto lugar no 
ranking do Ideb. 

Candidatos
Jaguariúna tem qua-

tro candidatos a prefeito 
nas eleições de 15 de no-
vembro. São eles o atual 
prefeito, Gustavo Reis 
(MDB), que tem como 
vice Rita Bergamasco 
(MDB); o professor Al-
berto Rizzoni (PSD) e 
seu vice Élcio Hirano 
(PSD); como pré-candi-
dato a vice na chapa que 
não fez coligação; o ve-
reador Alfredo Chiave-
gato Neto (PSDB), com 
o empresário Fábio Pina 
(PSDB) como vice na 
chapa, e o também vere-
ador Davi Neto (PTB), 
que escolheu o colega de 
Câmara e partido Luiz 
Carlos de Campos, o 
Bozó, como vice. 

Prazo
O prazo para a rea-

lização das convenções 
partidárias para a escolha 
de candidatos a prefeito, 
vice e vereador terminou 
na quarta-feira, 16. O 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) espera receber 
mais de 700 mil registros 
de candidaturas no pleito 
deste ano, que será reali-

zado no dia 15 de novem-
bro. O prazo está previsto 
na Lei das Eleições e de-
veria ter sido encerrado 
em agosto. No entanto, o 
período das convenções 
foi prorrogado por 42 dias 
devido ao adiamento das 
datas do calendário elei-
toral em função da pan-
demia da Covid-19.  Nas 
cidades que têm segundo 
turno, a votação será feita 
em 29 de novembro.  Em 
Jaguariúna, as eleições 
são em turno único.  

Bolsonaro
O presidente Jair Bol-

sonaro continua tentando 
evitar ir pessoalmente 
depor no caso em que se 
investiga a denúncia de 
interferência presidencial 
na Polícia Federal durante 
a gestão de Sergio Moro 
como ministro da Justiça. 
A AGU (Advocacia-Ge-
ral da União) recorreu 
ao Supremo Tribunal Fe-
deral contra a decisão do 
ministro Celso de Mello 
que impediu o presidente 
de depor por escrito. No 
agravo, a AGU alega que 
o depoimento por escrito 
de Bolsonaro não consti-
tui um benefício inédito, 
mas sim um tratamento 
similar já dado pela corte 
a outros casos similares.

 Bastidores do poder

Quatro candidatos fo-
ram lançados para con-
correr à vaga de prefeito 
de Jaguariúna nas elei-
ções deste ano. O prazo 
para a realização das con-
venções partidárias foram 
encerradas na quarta-fei-
ra, 16.

Em ordem alfabética, 
veja quem são os pré-can-
didatos a prefeito:

- Alberto Rizzoni 
(PSD), que tem como vi-
ce-prefeito o médico Élcio 
Hirano. A oficialização 
aconteceu no sábado, 05;

- Alfredo Chiavegato 
Neto (PSDB), o Fred, que 
tem como vice-prefeito Fá-
bio Pina. A convenção foi 

realizada no sábado, 12;
- Davi Neto (PTB), 

que tem como vice Luiz 
Carlos de Campos, o 
Bozó. A convenção foi 
realizada nesta segunda-
-feira, 14, o último parti-
do da cidade a realizar a 
oficialização dos nomes. 
A coligação “Respeito 
por Jaguariúna” liderada 
pelos petebistas, ainda 
tem os partidos: Avante, 
Solidariedade, Patriota, 
Podemos e PP;

- Gustavo Reis (MDB) 
como candidato a reelei-
ção e de Rita Bergamas-
co como vice na coliga-
ção “Jaguariúna cada vez 
mais forte”, formada pe-

los partidos: MDB, DEM, 
Cidadania, PSL, PDT, 
Republicanos, PRTB, PL, 
PTC e PSB. A convenção 
aconteceu no dia 05.

Além de prefeitos, os 
eleitores vão às urnas 
para eleger vereadores. O 
primeiro turno das elei-
ções está marcado para 
o dia 15 de novembro e 
o segundo turno no dia 
29 de novembro, caso 
necessário. Por conta do 
Covid-19, o pleito foi 
adiado, já que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
previa o primeiro turno 
para 04 de outubro e o 
segundo para o dia 25 do 
mesmo mês.

DIVULGAÇÃO
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fotoGRUPO CASA SHOPPING VARIEDADES 
INAUGURA UNIDADE EM JAGUARIÚNA

O investimento gerou cerca 45 empregos diretos no município
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No dia do aniversário 
de Jaguariúna, 12 de se-
tembro, a cidade recebeu 
de presente a inauguração 
de uma unidade do Grupo 
Casa Shopping Variedades. 
A loja, instalada na Rua 

Gaspere, nº1457, no bairro 
Jardim Cruzeiro do Sul, é 
a oitava do grupo que tem 
planejado outras inaugura-
ções em cidades da região.

De acordo com o dire-
tor do grupo, Alessandro 

Ziquelli, Jaguariúna foi es-
colhida para receber uma 
unidade, pois ele e seus 
sócios, Fernando Ziquelli 
e Dr. Roberto Gomes Viot-
to, consideram a cidade 
próspera. Luciano Tessari, 

da Agência Marte Publici-
dade, reforça que a escolha 
também foi baseada pelo 
porte industrial que o mu-
nicípio tem.

 “Investimos pesado para 
crescer, acreditando no Bra-

sil e no ser humano”, expli-
ca Alessandro. “Nosso forte 
é gerar emprego e riqueza 
para todos”, afirma o em-
presário referente aos cerca 
de 45 empregos diretos ofe-
recidos no município. 

A loja é climatizada, 
equipada com playground 
para crianças, lanchonete e 
com amplo estacionamento. 
Funciona das 9h às 22h, to-
dos os dias da semana, inclu-
sive domingos e feriados.
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Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos
Direitos do consumidor

O CDC instaurou uma 
situação de equilíbrio entre 
o consumidor, fornecedor e 
também o produtor de bens 
e serviços

O Código também veda a publicidade enganosa e abusiva e as cláusulas abusivas em contratos

Prefeitura e empresa Novel realizam 
plantio de árvores na Praça Imperial

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio das secre-
tarias de Obras e Serviços 
e de Meio Ambiente, re-
alizou nesta sexta-feira, 
18, uma ação em parceria 
com a empresa Plásticos 
Novel de plantio de mudas 
de árvores na Praça Impe-
rial, no Jardim Imperial. A 
ação faz parte das come-
morações do Dia da Ár-
vore, celebrado em 21 de 
setembro. 

Segundo a secretária de 
Obras e Serviços de Jagua-
riúna, Fernanda Santana, 
as mudas plantadas são de 
espécies nativas da região 
(sibipiruna, pau-viola, pai-
neira-rosa, sangra-d’água 
e pitanga) 

Nos últimos dez anos, a 
cobertura vegetal nativa de 
Jaguariúna praticamente 
dobrou, apresentando um 
aumento de 1.003 hectares 
– ou 10.030.000 metros 
quadrados -, o equivalente 
a mil campos de futebol, 
segundo Inventário Flo-
restal da Vegetação Nativa 
do Estado de São Paulo.

Nos últimos dez anos, a cobertura vegetal nativa de Jaguariúna 
praticamente dobrou

Você já viveu algum mo-
mento de dúvida sobre 
você mesmo e qual rota 
seguir na sua vida? Se 
você está passando por 
um momento estressante 
ou de esgotamento, seja 
no seu trabalho, na sua 
vida íntima ou familiar, 
não se desespere! Quan-
do nos desesperamos, 
acionamos em nós de 
forma inconsciente, um 
modo primitivo de defe-
sa, em que o nosso cor-
po vai querer se defen-
der lutando ou fugindo. 
E, quando isso aconte-
ce, ocorre a liberação de 
adrenalina na nossa cor-
rente sanguínea. É como 
se ficássemos cegos dian-
te daquela situação, com 
a sensação que não existe 
saída. 
Nessa hora, meu ami-
go, a melhor coisa é não 
pensar no problema, mas 
sim se acalmar, respirar 
fundo. Sabe aquele “con-
tar até 10” ou até 100, se 
for necessário para você 
se acalmar? Procure se 
entreter com outra coisa 
até que você saia deste 
estado de alerta e tensão 
extrema. 
Você já pensou que a dú-

vida quanto à rota a se-
guir pode ser uma opor-
tunidade de mudança? 
Talvez seja o momento 
de você avaliar e corri-
gir a sua rota. Nada é por 
acaso! As dificuldades 
aparecem para que pos-
samos melhorar, evoluir! 
Como Einstein dizia, 
quando você tira o “s” 
da palavra “crise”, surge 
uma nova palavra “crie” 
e essa pode ser a oportu-
nidade de você se rein-
ventar! 
A mudança para uma 
vida mais feliz e com sig-
nificado começa em nós 
mesmos, em nossas ações 
e práticas diárias. Nem 
sempre é fácil encontrar 
o que nos motiva e essa 
É A MELHOR PARTE!! 
É justamente isso — essa 
dúvida que te fará buscar 
as respostas que te ajuda-
rão a criar a sua história, 
sob a sua perspectiva sin-
gular. 
Na minha experiência clí-
nica, percebo que mesmo 
pessoas que estão pas-
sando por momentos di-
fíceis, como por exemplo 
depressão ou ansiedade, 
em que fica visível um 
embotamento emocional, 

essas pessoas têm muitas 
qualidades, ideias e va-
lores dentro delas, mas 
elas ainda não se conhe-
cem e sentem-se vazias, 
vulneráveis e apáticas e 
sem esperança!  Entrar 
em contato com seus 
próprios gostos, suas in-
clinações e suas expec-
tativas é uma maneira 
excelente de encontrar o 
seu propósito. A busca 
pelo autoconhecimento 
é um investimento na sua 
vida. Quando você co-
meça a olhar mais para si 
mesmo, percebe o que de 
fato de te faz bem, e tam-
bém percebe o que te faz 
mal — essas coisas você 
pode escolher deixar para 
trás! 

O meu direcionamento a 
você é que, apesar da si-
tuação em que você se en-
contra, defina a sua meta, 
escolha aonde você quer 
chegar, pare de olhar para 
o momento que o cerca e 
de pensar no como você 
vai fazer para chegar lá. 
Decisão, persistência e fé 
são componentes impres-
cindíveis para viver uma 
vida qualificada.

Não tenha medo 
de mudar de 
rota Patricia Carriel Furlan 

@psi.patriciafurlan

O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), con-
siderada uma das legisla-
ções mais avançadas do 
mundo, completa 30 anos 
de existência no dia 11 de 
setembro. A elaboração 
do Código derivou de uma 
determinação expressa na 
Constituição Federal de 
1988, que também promo-
ve a defesa do consumidor 
como direito fundamental 
e como princípio da or-
dem econômica. 

De acordo com o dire-
tor do Procon Jaguariúna, 
Edison Cardoso de Sá, o 
CDC trouxe avanços para 
regular conflitos entre 
consumidores e fornece-

dores que, até então, eram 
tratados pelo Código Ci-
vil. “Um desses avanços 
foi o reconhecimento do 
consumidor como vulne-
rável perante os fornece-
dores”, afirma.

O diretor explica ain-
da que Código é uma lei 
de base principiológica, 
ou seja, tem vários prin-
cípios importantes que 
visam defender os inte-
resses dos consumidores. 
Dentre eles, Edison cita 
seis: princípio da hipos-
suficiência do consumi-
dor frente ao fabricante 
e fornecedor; princípio 
da vulnerabilidade do 
consumidor; princípio 
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da indisponibilidade dos 
direitos do consumidor; 
princípio da boa-fé e do 
equilíbrio contratual; 
princípio da devida in-
formação e princípio da 
liberdade de escolha. 

“Com o nosso código 
consumerista temos um 
caminho, um rumo. Isso 
alinha a atuação na área 
em todo o país. O CDC é 
o alicerce para análise da 
maioria das demandas de 

direito do consumidor”, 
afirma Edison.

Atuação dos Procons
Antes do CDC, por 

exemplo, se o consu-
midor não conseguisse 
resolver um problema 
diretamente com o forne-
cedor, o caminho a seguir 
era a Justiça. Por meio do 
Decreto 2181/97, que re-
gulamentou o CDC, hou-
ve a organização do Sis-

tema Nacional de Defesa 
do Consumidor, com atri-
buição de competências 
entre os órgãos públicos 
com atuação na área e a 
estipulação de regras cla-
ras para instauração de 
processos administrati-
vos e para a aplicação de 
sanções administrativas 
contra fornecedores in-
fratores.

Os Procons, que em 
sua maioria faziam so-

mente conciliação de 
conflitos, passaram a im-
por as punições previstas 
no Código, fazendo assim 
com que a resolução dos 
problemas seja mais rápi-
da. Entre as sanções ad-
ministrativas estão a mul-
ta, apreensão do produto, 
cassação do registro do 
produto, interdição total 
ou parcial do estabeleci-
mento ou atividade fisca-
lizado pelos Procons.

Governo de SP anuncia construção de “areninhas” em Amparo e Atibaia
O governo estadual, 

por meio da Secretaria de 
Esportes, confirmou nesta 
segunda-feira, 14, a libe-
ração de R$630 mil para 
a implantação do Projeto 
Areninha em Amparo e 
Atibaia. A iniciativa, que 
também atende a reivindi-
cação do deputado Edmir 
Chedid (DEM), consiste 
na construção de espaços 
com campo de futebol so-
ciety, quadra de basquete 
3×3, arquibancadas e ilu-
minação de LED.

“Cada uma destas ins-
talações tem investimen-
to previsto de R$315 mil, 
totalizando R$630 mil nos 
dois primeiros municípios 
que integram a Região 
Bragantina e o Circuito 
das Águas. Trata-se de um 
benefício muito importan-
te, principalmente para os 
jovens em formação, que 
tem previsão de início em 

2020. Neste ano, serão 
construídos 31 em todo o 
Estado de São Paulo”, co-
menta.

Edmir Chedid diz ainda 
que a iniciativa é realizada 
em parceria com os mu-
nicípios, responsáveis por 
disponibilizarem terreno 
e base com ligações de 
água e energia elétrica. “A 
Secretaria fará a implanta-
ção da areninha em 15 dias 
após o início das obras. 
Com materiais modulares, 
as prefeituras poderão até 
mudar o local do equipa-
mento de acordo com as 
necessidades do municí-
pio”, afirma.

Além de Amparo e 
Atibaia, outras areninhas 
também devem ser im-
plantadas em Araçatuba, 
Batatais, Barretos, Bernar-
dino de Campos, Bofete, 
Borá, Caieiras, Espírito 
Santo do Pinhal, Franca, 

Francisco Morato, Gua-
rulhos, Ilha Comprida, 
Ipaussu, Itaí, Itaporan-
ga, Mairiporã, Miracatu, 
Mongaguá, Nova Luzitâ-
nia, Novo Horizonte, Pari-
quera-Açu, Piraju, Pontal, 
Porto Ferreira, Salto, San-
to André, Sarutaiá, Taboão 
da Serra e Vargem Grande 
Paulista.

Região
O deputado Edmir Che-

did também reivindica este 
benefício para os demais 
municípios da Região Bra-
gantina, como Bragança 
Paulista e Joanópolis, e do 
Circuito das Águas, como 
Pedreira e Serra Negra. “A 
intenção é que todos rece-
bam o Projeto Areninha, 
que também será muito útil 
para os turistas que visitam 
nossas estâncias e Municí-
pios de Interesse Turístico 
(MITs)”, complementa.

Edmir Chedid defende expansão aos demais municípios da Região Bragantina
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Casa de massas em Jaguariúna preza pela qualidade 
de atendimento e produtos e visa crescimento
Com dois anos, a empresa oferece massas artesanais desenvolvidas por chefe de 
cozinha que tem como lema a qualidade dos produtos

Reflexos da PANDEMIA
8por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br
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Pacotinni de queijo Brie e Damasco

A Mestiere Massas Ar-
tesanais nasceu em 2018, 
criada pelo casal Michel 
Queiroz e Danila Cristine 
Silva, residentes na cidade 
de Jaguariúna há 14 anos. 
Nascidos em São Paulo, 
o Chef de cozinha e a Ad-
vogada acreditam oferecer 
produtos e atendimento di-
ferenciados.

Com produção própria, 
a casa de massas oferece 
as melhores e mais deli-
ciosas massas artesanais. 
As massas pré-cozidas e 
congeladas, são desenvol-
vidas e produzidas pelo 
Chef Michel e seus dois 
colaboradores.

Michael faz questão da 
ficha técnica, insumos de 
qualidade, higiene e ex-
celente apresentação. Seu 
lema é qualidade invés de 
quantidade e, por isso, as 
massas têm sempre a mes-
ma apresentação e sabor.

Em Jaguariúna, ainda 
tem muitas pessoas que 
não conhecem o estabele-
cimento. Em contrapartida, 
a casa de massas, alça vôo 
para cidades vizinhas com 

seu delivery e com clientes 
apreciadores de boa comi-
da, que levam os produtos 
para amigos e familiares 
de  outras cidades e Esta-
dos. Atualmente a Mes-
tiere atende clientes em 
Maresias, Rio de Janeiro, 
São Paulo – Santo André, 
São Caetano, Mogi Guaçu, 
Mogi Mirim, Minas Gerais.

Os proprietários têm 
como primordial oferecer 
aos clientes produtos com 
padrão de qualidade e aten-
dimento diferenciado, o que 
tem sido reconhecido pelos 
clientes. O diferencial da 
empresa, além dos produ-
tos de excelente qualidade, 
é a forma de atendimento 
aos clientes que são tratados 
individualmente. Danila é 
quem faz a parte comercial 
e administrativa da empre-
sa e faz questão de conhe-
cer seus clientes, por nome, 
gosto e o feedback que en-
tende ser superimportante.

Seu cardápio diferencia-
do, com massas que variam 
desde daquele “nhoque com 
gostinho de preparado pela 
avó”, até massas recheadas 

com os mais diferentes sa-
bores como o Caramelli de 
pêra com gorgonzola e o Pa-
cotinni de queijo brie com 
damasco. Para quem ainda 
não conhece, a Mestiere 
Massas Artesanais, está lo-
calizada na Praça Gomes, 
nº55 Jd Planalto, bem ao 
lado do Parque dos Lagos.

São dois anos e meio 
de empresa e a tendência é 
de crescimento. Neste ano, 
porém, os empresários, as-
sim como todo o mundo foi 

pego pela pandemia e, para 
surpresa, a empresa reagiu 
muito bem. “Graças aos 
nossos clientes que duran-
te esses dois anos conse-
guiram fidelizar. E também 
muitos clientes passaram a 
visualizar as postagens da 
empresa nas redes sociais, 
provaram, aprovaram e per-
manecem fiéis no cadastro 
de clientes”, afirmam os 
proprietários.

Com o crescimento da 
empresa, foi necessário 

aumentar a produtividade 
e contratar um colaborador 
para ajudante de cozinha. 
“Mas nem tudo foi perfei-
to. Em meados de fevereiro 
decidimos inovar. Tendo o 
produto final em mãos, por 
que além de oferecer as 
massas artesanais pré-co-
zidas e congeladas, não ter 
também as massas prontas, 
com um cardápio especial 
e preparadas em um food 
truck?”.

Realizaram o investi-
mento e deram início a este 
projeto, divulgação e inau-
guração na primeira quin-
zena de março. O  Food 
Truck Mestiere passou a 
ser a extensão deliciosa 
da Mestiere Massas, fica 
em frente a casa de mas-
sas Mestiere, onde o clien-
te tem o prato escolhido 
pronto em cinco minutos.

Porém, depois de tudo 
pronto, trabalharam 15 
dias e chegou a pandemia. 
Por segurança, decidiram 
fechar e, assim, seguiram 
por 40 dias. Retornaram 
em maio e o trabalho tem 
sido de formiguinha, com o 

pouco movimento em torno 
do Parque dos Lagos e, por 
estarem em um bairro, mui-
tas pessoas, não sabem que 
a cidade tem essa deliciosa 
opção para o jantar.

Contudo, os empresá-
rios continuam acreditando 
no potencial crescimento 
de seus negócios no ramo 
alimentício, investem pe-
sado em produtos de qua-
lidade, excelência no aten-
dimento,  mídias sociais e 
no delivery, este que sem 
sombra de dúvidas, veio 
para ficar. Mesmo com a 
flexibilização e adaptação 
ao “novo normal”, as pes-
soas se acostumaram com 
a praticidade e comodida-
de de receber seus produ-
tos em casa, por que quem 
não se acostuma com o que 
é bom?

 E os proprietários da 
Mestiere Massas e do Food 
Truck Mestiere seguem fir-
mes em oferecer produtos 
de qualidade e sempre aten-
dimento e respeito pelos 
clientes. Se você não conhe-
ce, não perca tempo! Expe-
rimente e surpreenda-se.
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Sealed Air reforça 
compromisso 
com segurança de 
alimentos

Indústrias

Fábrica de Jaguariúna acaba de 
receber a certificação global FSSC 
22000 que garante a produção de 
embalagens seguras para alimentos

A Sealed Air, indústria 
líder em embalagens e so-
luções de proteção conhe-
cida por suas embalagens 
a vácuo da marca Cryo-
vac, acaba de conquistar 
a Certificação em Food 
Safety System Certifica-
tion (FSSC) 22000 para 
sua fábrica de Jaguariú-
na. A certificação é reco-
nhecida pelo Global Food 
Safety Initiative (GFSI), 
fundação que padroniza 
os requisitos de seguran-
ça para a cadeia de ali-
mentos em todo o mundo.

A conquista da FSSC 
22000 garante a existência 
de controle em toda cadeia 
produtiva, desde o recebi-
mento da matéria-prima a 
expedição, passando por 
todo processo produtivo 
para que nenhuma emba-
lagem comprometa a in-
tegridade e segurança do 
alimento embalado.

A Gerente de Quali-
dade da Sealed Air, Na-
tália Guandalini, explica 
que mesmo a Certificação 
FSC 22000 não sendo 
mandatória para órgãos 
reguladores no Brasil, a 

conquista faz parte do 
compromisso da empresa 
com a garantia de segu-
rança de alimentos para 
seus clientes. “Nos orgu-
lhamos pelo recebimento 
da certificação. Qualida-
de e Segurança de alimen-
tos sempre foram fatores 
inegociáveis para nós e 
hoje mais do que nunca 
se faz necessário ampliar 
a garantia de excelência 
em todos os nossos pro-
cessos. Neste contexto, 
ampliamos nosso com-
promisso com processos 
rígidos de controle em 
toda nossa planta para ga-
rantir aos nossos clientes 
que nossas embalagens 
estão aptas a proteger os 
produtos, contribuindo 
para o fornecimento de 
alimentos seguros para 
o consumidor”, comenta 
Natália.

A fábrica da Sealed Air 
de Jaguaríuna é a princi-
pal planta da empresa no 
Brasil. Sua operação teve 
início em 2010 e hoje 
produz sacos termoenco-
lhíveis e filmes para con-
tato com alimentos.

A Arcos Dorados, 
maior franquia indepen-
dente do McDonald’s 
no mundo e que opera a 
marca em 20 países da 
América Latina e Cari-
be, anuncia a eliminação 
de corantes e aromati-
zantes artificiais de seus 
principais ingredientes. 
A empresa substituiu 
parte desses aditivos por 
opções de origem natu-
ral em sua cadeia produ-
tiva, iniciativa que rea-
firma seu compromisso 
de sempre buscar novas 
soluções para inovar e 
satisfazer as demandas 
de seus clientes. 

“Na Arcos Dorados, 
como líderes do setor, 
sempre buscamos evo-
luir nosso cardápio, 
mantendo o delicioso 
sabor de nossos produ-
tos e garantindo a se-
gurança do alimento. 
Após extensa pesquisa 
e avanços considerá-
veis, temos orgulho de 
anunciar a remoção de 
alguns ingredientes ar-
tificiais que antes eram 
necessários na produção 
em larga escala. Essas 
substituições são resul-

tado de muitos testes e 
grandes mudanças nos 
processos produtivos”, 
destaca o presidente 
do McDonald’s Brasil, 
Paulo Camargo.

Ao longo dos anos, 
a empresa trabalhou 
em conjunto com mais 
de 90 de seus fornece-
dores em toda América 
Latina e Caribe, sendo 
15 no Brasil, para reti-
rar aromatizantes arti-
ficiais de ingredientes 
como Mix de Baunilha, 
Molho Big Mac, Molho 
Ranch e Mostarda, além 
da remoção de corantes 
e aromatizantes artifi-
ciais do Queijo Cheddar 
(em fatia) e do Molho 
Barbecue. As mudanças 
afetam diretamente pro-
dutos como Big Mac, 
Cheeseburger e Quar-
terão, cujos pães já não 
possuíam nenhum des-
tes aditivos artificiais, 
assim como o Molho 
Agridoce, Molho Cai-
pira, Ketchup, Picles e 
Chicken McNuggets. 

De acordo com pes-
quisa realizada pela Glo-
bescan*, no Brasil, uma 
das principais demandas 

dos consumidores em 
relação ao McDonald’s 
seria a redução de in-
gredientes artificiais em 
seus produtos. “Como a 
maior rede de fast-food 
do Brasil, temos o papel 
de influenciar positiva-
mente toda a cadeia e 
essa iniciativa, em par-
ceria com nossos forne-
cedores, vai ao encontro 
do compromisso de con-
tinuar oferecendo pro-
dutos de alta qualidade 
e que estejam alinhados 
aos desejos das pesso-
as”, destaca o Diretor de 
Supply Chain da Divisão 
Brasil da Arcos Dora-
dos, Ives Uliana.

Evolução alimentar 
Ao longo dos anos, a 

Arcos Dorados manteve 
seu compromisso com 
a qualidade e origem 
de seus alimentos. Por 
isso, trabalha com os 
melhores fornecedores 
de cada área, desenvol-
vendo processos pro-
dutivos que garantam a 
segurança do alimento 
e os mais altos padrões 
do setor e investindo de 
forma consistente em 

pesquisa e inovação. 
Além de sempre ofe-

recer carne 100% bo-
vina, sem aditivos ou 
conservantes, a empresa 
foi pioneira no segmen-
to ao eliminar gorduras 
trans adicionadas em 
seus principais produtos 
em 2007. Nos últimos 
anos, promoveu mu-
danças importantes no 
cardápio infantil como 
a incorporação de fru-
tas e hortaliças e ajustes 
nutricionais. Em agosto 
do ano passado, anun-
ciou reduções significa-
tivas de sódio, gordura 
e calorias; bem como a 
redução do açúcar adi-
cionado nos produtos do 
McLanche Feliz, fazen-
do com que os combos 
atualmente sugeridos 
nesta plataforma não 
possuam corantes e aro-
matizantes artificiais. 

Com esse movimen-
to de remoção, a marca 
dá mais um importante 
passo para reforçar seu 
propósito de gerar mo-
mentos únicos e sempre 
ouvir as necessidades 
e expectativas de seus 
clientes.

Iniciativa reafirma o compromisso da empresa de sempre buscar novas soluções para inovar e satisfazer as demandas de seus clientes

McDonald’s anuncia a remoção de corantes 
e aromatizantes artificiais de ingredientes
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A Sealed Air existe para proteger e resolver desafios críticos de embalagem
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EDITAL

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:

ISAEL ALVES SANTANA e JÉSSICA 
NATALY REIS DE SOUZA CARDO-
SO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
operador de logística, solteiro, nascido 
em LIMEIRA, SP, no dia 23 de setem-
bro de 2001, residente e domiciliado 
na Rua Roraima, Nº 56, Fazenda Santa 
Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOA-
QUIM ALVES SANTANA e de ADELI-
CIA FERNANDES SANTANA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, viúva, 
nascida em LIMEIRA, SP, no dia 25 de 
dezembro de 1999, residente e domicilia-
da na Rua Alexandre Bonin, Nº 690, El-
dorado, ENGENHEIRO COELHO, SP, 
filha de JOSÉ MARIA ALVES DE SOU-
ZA e de ISAURA DOS REIS SOUZA. 

FÁBIO HENRIQUE VENTURINI e 
ANA PAULA DE GODOI. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, operador de pro-
dução, divorciado, nascido em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 30 de janeiro de 
1977, residente e domiciliado na Rua Pe-
dro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDIR 
VENTURINI e de IVONE FERREIRA 
DA SILVA VENTURINI. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, industriária, divor-
ciada, nascida em SANTA BÁRBARA 
D’OESTE, SP, no dia 22 de fevereiro de 
1978, residente e domiciliada na Rua Pe-
dro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JORGE DE 
GODOI e de JOANA APARECIDA AL-
VES DE GODOI. 

MARCELO DE SOUZA SANTOS e 
PATRÍCIA MARIA DA CONCEIÇÃO 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, vendedor, solteiro, nascido em SER-
RA NEGRA, SP, no dia 22 de maio de 
1986, residente e domiciliado na Rua 
João Voltan, Nº 230, Nova Jaguariúna, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de FRANCIS-
CO DE SOUZA SANTOS e de ZELITA 
SIBURTINO DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em ARAPIRACA, AL, no dia 25 
de outubro de 1995, residente e domici-
liada na Rua São Paulo, Nº 339, Jardim 
Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
EDMILSON FRANCISCO DA SILVA 
e de RITA MARIA DA CONCEIÇÃO 
SILVA. 

GUILHERME MEDEIROS DE JESUS 
e RAIANI FELICIO. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, operador de logística, 
solteiro, nascido em COSMÓPOLIS, SP, 
no dia 17 de fevereiro de 1996, residente 
e domiciliado na Rua Gothardo, Nº 616, 
Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nas-
sif, JAGUARIÚNA, SP, filho de SILVIO 
DE JESUS e de NEIDE FRANCISCO 
MEDEIROS DE JESUS. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, vendedora, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 05 
de junho de 1992, residente e domicilia-
da na Rua Gothardo, Nº 616, Núcleo Re-
sidencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de ENIO FELICIO e 
de SILVIA APARECIDA RIBEIRO FE-
LICIO. 

TIAGO APARECIDO LEPORE e PIE-
TRA DE SOUZA TEODORO. Ele, de 
nacionalidade Brasileiro, industriário, 
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 14 de setembro de 1992, residente 
e domiciliado na Rua Tassinari, Nº 284, 
Jardim Dona Luíza, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de VANILDO APARECIDO LE-
PORE e de ISABEL APARECIDA DE 
ANDRADE. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, do lar, solteira, nascida em CAM-
PO BELO, MG, no dia 22 de agosto de 
2001, residente e domiciliada na Estrada 
Judite dos Santos Pinto, Nº 442, Chácara 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
DONIZETI TEODORO e de MARCIA 
CRISTINA RODRIGUES TEODORO. 

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

JAGUARIÚNA, 17 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

Companhia Jaguari de Energia
CNPJ: 53.859.112/0001-69

Atenção Atualização no Padrão de Entrada
A CPFL Santa Cruz comunica aos consumidores, fabricantes, distribuidores, comerciantes de 
materiais e equipamentos padronizados, técnicos em instalações elétricas e demais interessados 
que: 1. Encontra-se publicada na página (http://www.cpfl.com.br/) a nova versão da norma 
FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO; 2. Estão sendo descontinuados 
alguns padrões de postes e caixas de medidores os quais encontram-se discriminados na respectiva 
norma; 3. O prazo final para os fabricantes é de 31/12/2020; 4. O prazo final para a comercialização 
dos itens descontinuados é de 31/03/2021. 5. Também informa que foi criado o Padrão de Entrada 
para Atendimento de Clientes de Baixa Tensão em Áreas de Uso Comum.

Edital de Convocação de Assembleia Geral
Extraordinária da Associação Brasileira de Atiradores 

de Precisão (ABAP)

A diretoria Executiva da Associação Brasileira de Atiradores 
de Precisão, neste ato representado por seu presidente, 
Carlos Alberto Corbucci, brasileiro, casado, medica 
portador do RG 5.152.870-8 e CPF 232.556.846-68 no 
uso de suas atribuições, convoca a todos os membros da 
diretoria e seus associados a participarem da Assembleia 
Geral que Ocorrera no dia 20.09.2020, na sede do Centro 
de Treinamento Lions, situado a Estr. Mun. Dona Isabel 
Fragoso Ferrão 2700- Joaquim Egídio, Campinas-SP, 
13274-465, onde ocorrera a votação para a dissolução da 
Associação Brasileira de Atiradores de Precisão (ABAP) e 
destinação de seus associados adimplentes. 

EDITAL




