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Conheça os candidatos a 
prefeito das cidades da região

Maioria de pais é contra a volta 
às aulas presenciais em Amparo

Prefeitura de Jaguariúna investe mais que o 
dobro do índice constitucional em Saúde 

As eleições municipais contam com quatro candidatos, sendo o atual prefeito, Gustavo Reis (MDB), 
Alberto Rizzoni (PSD), Alfredo Chiavegato Neto (PSDB) e Davi Neto (PTB)

Foi dada a largada: Jaguariúna 
tem quatro candidatos a prefeito

Os candidatos a prefeito de Jaguariúna conversaram, nesta semana, com a Gazeta Regional sobre prioridade de governo, projetos em qualidade de vida e como melhorar a cidade nos próximos quatro anos, caso 
eleitos. As quatro candidaturas foram homologadas por convenções partidárias. 

Página 5 IVAIR OLIVEIRA

Mesmo com a queda na ar-
recadação provocada pela qua-
rentena do coronavírus, a Pre-
feitura de Jaguariúna já investiu 
neste ano mais que o dobro em 

Saúde do valor mínimo previs-
to na Constituição Federal para 
o setor. De janeiro a agosto, fo-
ram investidos R$65,6 milhões, 
ou 31,81% das receitas de im-

postos, quando o mínimo cons-
titucional obrigatório é de 15% 
- o que daria algo em torno de 
R$30,7 milhões.

Página 3

Nesta semana, o prefeito de 
Amparo recebeu um levanta-
mento da Secretaria Municipal 
de Educação com pais de alunos 
da Rede Municipal de Ensino 
que opinaram sobre a volta às 

aulas presenciais. Durante a reu-
nião, a secretária da pasta, Mag-
da Teresa Bellix, apresentou os 
números para todo o secretaria-
do e Chefe do Executivo. 

Página 8

UniFaj lança cursos técnicos de 
Agronegócio e Enfermagem

A partir deste segundo semestre de 2020, o Centro 
Universitário de Jaguariúna (UniFaj) passa a ofertar cursos 
técnicos em sua unidade. Os dois primeiros são: Técnico 
em Agronegócio e Técnico em Enfermagem, com aulas 
previstas para início em setembro.

Eleições: Entrevista com os quatro candidatos

 Os dados foram apresentados nesta semana ao Legislativo municipal pela Secretaria de Administração e Finanças

Páginas 6 e 7
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O voto é uma forma de de-
monstrar opinião, vontade ou 
preferência por algo que está 
sendo colocado em votação. 
Por exemplo, nas eleições mu-
nicipais, ao votarmos em um 
candidato, expressamos a nossa 
vontade de que ele seja eleito. 
Essa decisão é feita com base 
em nossas crenças, valores e no 
que acreditamos que será me-
lhor para nosso ambiente. Mas 
o voto está presente em nossas 
vidas além das eleições para os 

cargos de governo. Você, prova-
velmente, já votou em grêmios 
estudantis, centros acadêmicos, 
associações de bairro e condo-
mínios, não é mesmo?

Hoje o voto no Brasil é dire-
to, secreto e obrigatório. Caso 
você esteja nessa faixa e não 
vote no dia da eleição, preci-
sa justificar. Por esse fato, há 
quem fale que o voto em si não 
é obrigatório no Brasil; mas 
sim a justificativa à Justiça 
Eleitoral,  é o que diz o pro-

fessor Humberto Dantas. No 
entanto, isso não acontece em 
todos os países. Na verdade, 
cerca de 85% dos países já ado-
tam o voto facultativo, modelo 
em que o cidadão pode optar 
por votar ou não.

Vale lembrar que o voto é 
obrigatório para todo cidadão 
entre 18 e 70 anos. Os jovens 
de 16 e 17 anos de idade, as 
pessoas com mais de 70 anos e 
os analfabetos podem optar por 
votar ou não.  
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Tomaz de Aquino Pires*

Assim que abriu o século XX, nesta 
vila, teve início imigração sírio-libanesa. 
Aqui chegaram Jorge Curi, Gabriel Sayad, 
em seguida os irmãos Pedro, Felipe e Miled 
Salomão Hossri. Mais tarde, Calil e Maria 
Abib Najjar. Outras famílias devem ter-se 
estabelecido aqui, temporariamente, porém 
as citadas permaneceram.  A bondade dos 
povos árabes, trazendo a sabedoria oriental 
dos contos de Malba Tahan, a vontade de 
trabalhar, vencer, construir família,  livres 
de lutas fratricidas, rebeliões civis, chegam 
a uma terra onde também pudessem exer-
cer,na liberdade, na paz,  o instinto comer-
cial herdado  dos antigos povos fenícios. Os 
irmãos libaneses chegaram ao Brasil por 
volta de 1917. Pedro, Miled e Felipe Salo-
mão Hossri vieram de ASRA, Líbano.  Pre-
sentes desde os alicerces do Distrito de Paz 
registraram sua história de luta nas constru-
ções que ergueram e que testemunham seu 
laborioso início de vida. Estes imigrantes 
iniciaram suas vidas no Brasil, caminhando 
e carregando pesadas malas, pelos campos, 
sítios e fazendas, mascateando. Suas malas 
continham tecidos e roupas feitas, toalhas, 
para o pessoal da lavoura.  Trabalhavam 

vendendo seus produtos, no sol ou na chuva, 
no frio e no verão. Dormiam debaixo de ár-
vores. Mascateando pelos bairros da região 
de Campinas, Bairro Carlos Gomes e de lá 
chegaram à Vila de Jaguary.  Estes imigran-
tes não descansavam, não paravam de lutar 
como leões, enquanto não lhes fosse possí-
vel estabelecerem-se.  E, depois, continua-
vam na lida até à morte, multiplicando seus 
pertences e propriedades com planejamen-
to, dignidade e muita economia. E assim os 
três vieram construir seu comércio no Dis-
trito de Paz de Jaguary.  Eles contribuíram 
com os alicerces da cidade, desenvolvendo 
seu comércio. Pedro Salomão Hossri (Pe-
dro Turco) construiu o casarão comercial e 
residencial após muita luta na esquina da 
Cândido Bueno com José Alves Guedes. 
Sua vida e família e construção constitu-
íram esta parcela da paisagem cultural de 
Jaguariúna. Símbolo da imigração libanesa 
aliada aos traços do estilo neoclássico com 
as linhas dos pedreiros da imigração italia-
na, esta rica construção de 1919, entregue 
nas mãos do construtor Augusto Braselli, 
segundo “A Comarca” é símbolo da ar-
quitetura que representa a nossa história.  

São memórias que ainda, felizmente, não 
foram destruídas de nossa história erguida 
em 1919.  Ali ele instalou sua residência e 
manteve seu  próspero comércio  ao lado da 
esposa  síria Chames Namen Zarur . Neste 
local também nasceram seus filhos: as pro-
fessoras Sada e Francisca e o filho comer-
ciante,  Salomão Hossri. O suntuoso casa-
rão centenário  teve suas paredes internas 
pintadas com motivos florais da época, em 
cor azul e prata. Os netos Pedro e Simo-
ne preservam o corpo principal do edifício 
honrando a sua ascendência sírio-libanesa.  
A frente do casarão porque foi alugado a 
comércio fora da família, infelizmente, foi 
prejudicada em sua fachada frontal menor 
pelo “Boticário”, mas há nela a possibili-
dade de perfeito restauro.  O CONPHAAJ 
selecionou este patrimônio cultural mate-
rial para integrar o Cadastro do Patrimônio 
Histórico de Jaguariúna para fins de inven-
tário de preservação e tombamento. Memó-
ria da história de um povo e de Jaguariúna. 
Parabéns Pedrinho e Simone e família. 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

O Casarão e o Comércio de Pedro 
Salomão Hossri

João Rodrigues*

Dia 27 de setembro de 2020 inicia-se 
a campanha eleitoral visando as Eleições 
Municipais em todo território municipal 
que ocorrem este ano no dia 15 de no-
vembro. Como deve se comportar um LI-
DER na sua empresa? Como deve ser sua 
postura e conduta perante seus liderados? 
Como se comportar frente a candidatos 
que queiram conversar com sua equipe? 

Duvidas assim sempre surgem em 
anos de eleições e neste artigo vou procu-
rar explanar um pouco do que considero 
uma postura ética, responsável e demo-
crática de um Líder. Porém para começar 
precisamos entender que a POLÍTICA 
é algo que ocorre normalmente em uma 
empresa, aja visto que as organizações 
são constituídas por pessoas, liderar sig-
nifica ter que se confrontar com situações 
de conflitos, administrar egos, brigar por 
mais espaço, vender ideias, negociar pra-
zos e projetos, mostrar competência, en-
tre outros. A pessoa da equipe que melhor 
possuir esta habilidade POLÍTICA tende 
a ter uma ascensão mais rápida na em-
presa.

Veja que este líder deve desenvolver 
e manter uma ampla rede de relaciona-
mentos com pessoas-chave dentro da 
empresa, escutar a equipe, demonstrar 
consideração com os membros, respei-
tar necessidades e sentimentos, manter o 
equilíbrio pessoal e usar de inteligência 
emocional perante situações de especial 
tensão, conseguiu ver a semelhança com 

um CANDIDATO POLITICO?
É importante destacar que durante 

o processo acima não se deve exercer a 
chamada “politicagem”. Sentir prazer em 
“botar o circo para pegar fogo”, gerando 
desagregação entre pessoas, e justificar 
suas falhas ou erros como consequência 
da incompetência dos outros que fazem 
parte do processo.

No Brasil de hoje onde a polarização 
(esquerda, direita) dos últimos anos tem 
se mostrado acirrada e por isto o líder 
hoje enfrenta um enorme desafio, porém 
aqui algumas dicas que farão com que 
você passe por este período de 45 dias.

1-- seja democrático
2-- respeite a opinião e posição de 

seus colaboradores
3- oportunize a seus colaboradores co-

nhecerem os candidatos
4- Exerça a cidadania e estimule isto 

em sua equipe
5- Leve reflexões para que as pessoas 

escolham bem antes de votar
Seguindo estas dicas com certeza seus 

liderados sempre lhe apoiarão e se senti-
rão seguros por ter um Líder que pensa 
no bem comum e no crescimento e dis-
cernimento das pessoas em decidir o seu 
futuro e de sua cidade.

A entidade que lidero a Associação 
Comercial e Industrial de Jaguaríúna, já 
preparou e enviou uma pauta de suges-
tões para o plano de governo dos candi-
datos a Prefeito no tocante ao desenvol-

vimento econômico e social, bem como 
nosso parceiro Sebrae disponibilizou a 
Cartilha do Prefeito Empreendedor, para 
que os mesmos se comprometam com o 
empreendedorismo e assim possamos ter 
pessoas mais capacitadas, gerando mais 
riquezas para nossa cidade. Atuando de 
forma a disponibilizar isto a todos can-
didatos a Prefeito bem como todos vere-
adores interessados, se democratiza a in-
formação e com isto toda nossa sociedade 
sai fortalecida. 

Também como Líder recebemos e re-
ceberemos todos candidatos que procu-
ram informações sobre nosso município 
para que possam melhorar seu plano de 
governo ou suas propostas  visando a me-
lhoria de nosso comércio, prestador de 
serviço e indústria. A Associação em seu 
ESTATUTO deixa bem claro o fato que 
não se pode ter interesse politico partidá-
rio, item amplamente divulgado em nos-
sas redes sociais e em nosso site, para que 
todos os candidatos se sintam a vontade 
para buscar informações relevantes  para 
que possam exercer um excelente papel 
no Executivo e no Legislativo,

Que a Democracia saia fortalecida e 
que tenhamos excelentes escolhas no dia 
15 de Novembro, Boas Eleições. 

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

Empreendedor do Bem

Líder político

Wagner Brito (*)

Já ouviu falar na regra de transição do 
pedágio de 100%? Pois bem, vamos falar 
com sobre esse tema hoje. Já conhecemos 
a regra do pedágio de 50%, que possui 
incidência do fator previdenciário e ago-
ra vamos conhecer outra regra sem a in-
cidência doo fator previdenciário. Quero 
que conheça a Regra de Transição com 
Idade Mínima e Pedágio de 100%.  Essa 
regra estabelece uma idade mínima e um 
pedágio de 100% do tempo que faltava 
para atingir o mínimo do período de con-
tribuição, 30 anos para elas e 35 anos para 
eles. Para as mulheres a idade mínima 
será de 57 anos e para os homens 60. Por 
exemplo, uma mulher de 57 anos de idade 
e vinte e oito anos de contribuição, terá 
que trabalhar mais 4 anos, dois que falta-
vam para atingir o tempo mínimo de con-
tribuição e mais 2 anos de pedágio exigido 
pela EC 109/19 para requerer o benefício. 
Vejamos o caso de um homem. Tendo 60 
anos de idade e 34 de contribuição, terá 
que trabalhar mais dois anos para fazer jus 
ao benefício da regra de transição, sendo 
um ano que lhe faltava para cumprir o 
tempo mínimo exigido de 35 anos e mais 
um ano como pedágio de 100%. Para tra-
balhadores vinculados ao Regime Geral 
de Previdência Social, o valor da aposen-
tadoria será 100% da média de todos os 
salários de contribuição apurados desde 
julho de 1994. Essa regra vale a pena para 
quem está perto de atingir o tempo de con-
tribuição. Professores da educação básica 
que comprovarem exclusivamente exercí-
cio da função de magistério na educação 
infantil e no ensino básico e médio, terão 
redução de 5 anos na idade e no tempo 
de contribuição, sendo 52 anos de idade 
e vinte e cinco anos de contribuição para 
elas e 55 anos de idade e trinta anos de 
contribuição para os homens. A grande 
diferença entre essa regra de pedágio de 
100% e a outra de pedágio de 50% é que 
nessa regra, o valor será calculado pela 
média de todo o tempo trabalhado, sem 
deduções, já na regra de pedágio de 50%, 
incide o fator previdenciário, que normal-
mente reduz o valor da aposentadoria. 
Dentre as regras de transição, essa é mais 
vantajosa pois resulta num valor de apo-
sentadoria maior que nos demais casos. 

(*) Gestor Previdenciário Jaguarprev
OAB/SP 256.159

E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br

Regra de transição 
com idade mínima 
e pedágio de 100% 
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Prefeitura de Jaguariúna investe mais que o 
dobro do índice constitucional em Saúde 
De janeiro a agosto foi investido R$65,6 milhões, ou 31,81% das receitas de impostos, 
quando o mínimo constitucional obrigatório é de 15%

IVAIR OLIVEIRA

Os dados foram apresentados nesta semana ao Legislativo municipal pela Secretaria de Administração e Finanças

Mesmo com a queda 
na arrecadação provo-
cada pela quarentena do 
coronavírus, a Prefeitura 
de Jaguariúna já inves-
tiu neste ano mais que 
o dobro em Saúde do 
valor mínimo previsto 
na Constituição Federal 
para o setor. De janeiro 
a agosto, foram investi-
dos R$65,6 milhões, ou 
31,81% das receitas de 
impostos, quando o mí-
nimo constitucional obri-
gatório é de 15% - o que 
daria algo em torno de R$ 
30,7 milhões.

Os dados foram apre-
sentados nesta semana 
ao Legislativo municipal 
pela Secretaria de Admi-
nistração e Finanças em 
audiência pública das me-
tas fiscais do Executivo, 
realizada por meio de vi-
deoconferência devido às 

restrições impostas pela 
quarentena do Covid-19.  
Segundo a secretaria, o 
Município arrecadou, 
nos primeiros oito meses 
do ano, R$105,5 milhões 
em ICMS, R$ 2 milhões 
a menos que no mesmo 
período de 2019. Durante 
o período já com os efei-
tos da pandemia, de abril 
a agosto, a queda na ar-
recadação de ICMS foi 
de R$6,5 milhões (me-
nos 32,4%) em relação ao 
mesmo período de 2019. 
Apesar disso, a Prefeitura 
teve um superávit (gastou 
menos do que arrecadou) 
de 7,88% no valor conso-
lidado, o que mostra que 
as finanças municipais 
estão em ordem. 

Na Educação, a Prefei-
tura também já investiu o 
equivalente a 29,33% das 
receitas com impostos – o 

mínimo previsto é de 25%, 
o que equivale a quase R$ 
9 milhões a mais em recur-
sos. Os repasses do Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica (Fundeb) também 
ficaram abaixo das des-
pesas do Município, cer-
ca de R$26,5 milhões de 
janeiro a agosto deste 
ano, contra uma despesa 
de R$35,6 milhões – a 
diferença (mais de R$ 9 
milhões) é bancada pela 
Prefeitura. 

“O Município está com 
as contas equilibradas de-
vido a uma gestão eficien-
te, o que foi reconhecido 
pelo Tesouro Nacional 
com a nota A, grau de ex-
celência obtido pela Pre-
feitura de Jaguariúna neste 
ano”, informa a Secretaria 
de Administração e Finan-
ças de Jaguariúna.

Jaguariúna em foco 

Polícia Municipal de 
Jaguariúna recebe mais 29 
coletes à prova de bala

FCF Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ 15.530.291/0001-05

Demonstrações Contábeis do Exercício em 31 de Dezembro de 2019 - Em Reais

João Faria da Silva 
CPF 095.027.428-34

Contador: Ademir Creado Navas
CRC 1SP 125.442/O-9

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Informações gerais: A FCF Empreendimentos Imobiliários S/A é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede no município de Jaguariú-
na, Estado de São Paulo, e tem como objeto social a incorporação de em-
preendimentos imobiliários por conta própria. 2. Base para preparação e 
apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações contá-
beis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei 
6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e pelos pronunciamen-
tos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). Para a sociedade não há diferenças entre o resultado 
abrangente do período e o resultado do período. Dessa forma, a sociedade 
apresenta apenas a demonstração do resultado. 3. Principais práticas 
contábeis: a) Receitas e despesas: As receitas e despesas são registra-
das no resultado pelo seu valor bruto no mesmo período de competência em 
que são auferidas. b) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem saldos em 
contas-correntes mantidas junto aos estabelecimentos bancários. c) Imobi-
lizado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calcu-
lada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estima-
do para o bem. d) Obrigações: As obrigações são reconhecidas no balanço 
quando a sociedade possui obrigação legal ou constituída como resultado 
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja re-
querido para liquidá-las. e) Tributação dos lucros: A sociedade adota o 

regime de lucro presumido, o imposto de renda incidente à alíquota de 15% 
e é acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 20 mil 
por mês e a contribuição social incide à alíquota de 9%. 4. Imobilizado:  
O ativo imobilizado da Sociedade possui a seguinte composição:
Descrição 2018 Adições Baixas 2019
Máquinas e equipamentos 2.519,00 – – 2.519,00
Móveis e utensílios 3.615,00 – – 3.615,00
Veículos 60.000,00 20.000,00 (60.000,00) 20.000,00
Benfeitorias em Imóveis – 58.812,00 – 58.812,00
Custo 66.134,00 78.812,00 (60.000,00) 84.946,00
Depreciação (63.008,65) 57.386,58 – (5.622,07)
Líquido 3.125,35 136.198,58 (60.000,00) 79.323,93
5. Fornecedores e contas a pagar: São obrigações a pagar de bens que 
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo reconhecidos ao 
valor justo. 6. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social é de  
R$ 24.649.739,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, 
setecentos e trinta e nove reais), dividido em 24.649.739 de ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal. b) Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital - AFAC: Refere-se a recursos entregues à sociedade 
e que serão capitalizados em exercícios futuros. c) Dividendos: O estatuto 
da sociedade prevê um dividendo mínimo obrigatório não inferior a 20% do 
lucro líquido do exercício, deduzido da constituição das reservas legais e 
estatutárias, conforme preconizado pela legislação societária.

Balanço Patrimonial 2019 2018
Ativo/Circulante 24.056.075,88 24.052.753,48
Disponível 6.336,88 3.014,48
Estoques de imóveis e materiais 24.049.739,00 24.049.739,00
Não circulante 79.323,93 3.125,35
Imobilizado 79.323,93 3.125,35

  
Total do ativo 24.135.399,81 24.055.878,83

Balanço Patrimonial 2019 2018
Passivo/Circulante 680.545,91 665.061,27
Fornecedores 493,16 1.308,86
Obrigações fiscais 712,84 761,51
Outras contas a pagar 679.339,91 662.990,90
Patrimônio líquido 23.454.853,90 23.390.817,56
Capital 24.649.739,00 24.649.739,00
A.F.A.C. 1.439.069,71 1.316.947,22
Lucros/Prejuízos acumulados (2.633.954,81) (2.575.868,66)
Total do passivo 24.135.399,81 24.055.878,83

Demonstração do Resultado 2019 2018
Descrição
Receita operacional líquida 30.762,36 28.586,28
Impostos sobre serviços (1.122,80) (1.043,40)
Lucro bruto 29.639,56 27.542,88
Despesas e receitas operacionais (82.887,73) (102.110,04)
 Despesas gerais e administrativas (80.274,31) (101.496,60)
 Depreciações (2.613,42) (613,44)
Resultado antes das receitas 
 e despesas financeiras (53.248,17) (74.567,16)
Resultado financeiro (2.475,10) (3.099,91)
Resultado antes do IRPJ e CSL (55.723,27) (77.667,07)
 Contribuição social (886,08) (1.372,15)
 Imposto de renda (1.476,80) (823,29)
Resultado líquido do período (58.086,15) (79.862,51)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Descrição Capital Social Subscrito A.F.A.C. Lucros ou Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 24.649.739,00 1.285.639,42 (2.496.006,15) 23.439.372,27
Constituição de reservas – 31.307,80 – 31.307,80
Prejuízo do exercício – – (79.862,51) (79.862,51)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 24.649.739,00 1.316.947,22 (2.575.868,66) 23.390.817,56
Constituição de reservas – 122.122,49 – 122.122,49
Prejuízo do exercício – – (58.086,15) (58.086,15)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 24.649.739,00 1.439.069,71 (2.633.954,81) 23.454.853,90

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2019 2018
Descrição: Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/Prejuízo do exercício (58.086,15) (79.862,51)
Geração bruta de caixa (58.086,15) (79.862,51)
Ajuste de itens sem desembolso de caixa
 para conciliação do lucro antes do imposto
Depreciação e amortização 2.613,42 613,44
Ajuste de capital de giro
Aumento (diminuição) de fornecedores (815,70) 1.308,86
Aumento (redução) de tributos a recolher (48,67) 58,11
Aumento (redução) Obrigações sociais – (3.586,18)
Outras obrigações 16.349,01 42.577,92
Fluxo de caixa das atividades de investimentos(39.988,09) (38.890,36)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Constituição de reservas 122.122,49 31.307,80
Aquisição do imobilizado (78.812,00) –
Caixa líquido proveniente (aplicado) 
 das atividades de financiamento 43.310,49 31.307,80
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 3.322,40 (7.582,56)
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades e valores equivalentes 
 no início do período 3.014,48 10.597,04
Disponibilidades e valores equivalentes 
 no fim do período 6.336,88 3.014,48
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 3.322,40 (7.582,56)

A Polícia Municipal 
de Jaguariúna recebeu 
nesta quinta-feira, 24, 29 
coletes balísticos de úl-
tima geração, adquiridos 
pela Prefeitura. Os novos 
equipamentos reforçam 
a segurança do efetivo 
de agentes durante o tra-
balho de patrulhamento 
preventivo e ostensivo 
na cidade e no combate à 
criminalidade.

“Nossa Polícia Muni-
cipal vem recebendo da 
Administração Pública o 
que há de mais moderno 
em qualidade e tecnolo-

gia em equipamentos de 
segurança, para que nos-
sos agentes garantam um 
eficiente serviço de pro-
teção de nossa comuni-
dade”, diz o secretário de 
Segurança Pública de Ja-
guariúna, Renato José de 
Almeida Chaves Filho, o 
Tenente Renato. 

A Prefeitura de Jagua-
riúna investe cada vez 
mais na área da Seguran-
ça Pública. Em 2019, a 
Administração inaugurou 
o Centro de Operações e 
Inteligência (COI), uma 
moderna central de moni-

toramento, que funciona 
na sede da Polícia Muni-
cipal e possui câmeras de 
longo alcance e alta defi-
nição, capazes de captar 
a placa de um veículo até 
o limite de 2 km.  Além 
disso, a Prefeitura tam-
bém investiu na frota, 
com a aquisição de nove 
viaturas novas - seis Palio 
Wekend para policiamen-
to ostensivo e preventivo 
e atendimento de ocor-
rências, dois SW4 Toyo-
ta ROMU e uma Amarok 
4x4 para patrulhamento 
ambiental.
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Secretaria de Saúde de Jaguariúna recebe 
doação de EPIs da Associação dos Rotary Clubs 
Foram doados mais de 13 mil 
itens, como aventais, luvas, e 
respiradores

IVAIR OLIVEIRA

Cerimônia realizada no Paço Municipal

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna, por meio 
do programa Jaguariúna 
Solidária, recebeu nesta 
terça-feira, 22, um lote de 
equipamentos de prote-
ção individual (EPIs) uti-
lizados por servidores no 
atendimento de pacientes, 
incluindo os que estão na 
linha de frente do comba-
te à Covid-19. O material 
foi doado pela Associação 
dos Rotary Clubs do Dis-
trito 4590 de Rotary Inter-
national.

Foram doados mais de 
13 mil itens, como aventais, 
luvas, respiradores descar-
táveis, máscaras cirúrgi-
cas, oxímetros de dedo e 
termômetros de testa, num 
total de R$17.244,88. A 
entrega foi feita pela dire-

ção Rotary Distrito 4590, 
em cerimônia no Paço Mu-
nicipal, com a presença da 
secretária de Saúde de Ja-
guariúna, Maria do Carmo 
de Oliveira Pelisão.

Cadastro
Para se cadastrar no Ja-

guariúna Solidária, os in-
teressados em doar ou em 
receber ajuda podem aces-
sar o hotsite https://jagua-
riuna.sp.gov.br/coronavi-
rus/jaguariuna-solidaria/ e 
preencher os dados. Tam-
bém há a opção de fazer 
a doação pessoalmente na 
sede do Fundo Social de 
Solidariedade, que fica na 
rua Cândido Bueno, 792. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(19) 3867-2344.

Solidariedade 

UniFaj lança cursos técnicos 
de Agronegócio e Enfermagem

máxima no MEC e prioriza 
o aprendizado baseado nas 
habilidades e competências 
do aluno que se torna o pro-
tagonista do seu estudo. E 
ainda, os alunos do curso 
técnico em Enfermagem te-
rão as aulas ministradas pelo 
método Problem Based Le-
arning (PBL), que é aplica-
da em cursos de graduação 
da saúde, como Medicina.

Ao concluir o curso 
técnico de Enfermagem, 
o profissional recebe o di-
ploma como Técnico de 
enfermagem e pode atuar 
na promoção, prevenção, 
recuperação e reabilita-
ção dos processos saúde-

-doença. Já o formado em 
Agronegócio, passará por 
três módulos no decorrer 
do curso e sairá com certi-
ficações variadas além do 
diploma de técnico, como 
auxiliar de agropecuária, 
auxiliar de administração e 
agente administrativo.

Com mensalidades a 
partir de R$265,428*, os 
interessados podem acessar 
o site da UniFaj (www.faj.
br) e realizar a inscrição. 
Para matrícula, não é neces-
sário realizar qualquer tipo 
de prova, apenas preencher 
os requisitos obrigatórios e 
apresentar os documentos 
necessários.

Ambos cursos podem ser realizados por alunos do Ensino Médio e 
possuirão turmas de manhã, tarde e noite

DIVULGAÇÃO

A partir deste segundo 
semestre de 2020, o Centro 
Universitário de Jaguariúna 
(UniFaj) passa a ofertar cur-
sos técnicos em sua unida-
de. Os dois primeiros são: 
Técnico em Agronegócio e 
Técnico em Enfermagem, 
com aulas previstas para 
início em setembro. As ins-
crições estão abertas e as 
duas formações técnicas 
podem ser feitas por quem 
está cursando a partir do se-
gundo ano do ensino médio 
ou já o tenha concluído.

As aulas são presenciais, 
mas em decorrência à pan-
demia seguindo as reco-
mendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
e órgãos estaduais e muni-
cipais de saúde, os alunos 
iniciam o curso no formato 
online, com aulas ao vivo 
ministradas pelos docentes, 
que são mestres, doutores e 
especialistas nos assuntos 
das respectivas disciplinas.

A metodologia de ensino 
aplicada é no mesmo forma-
to das aulas dos cursos de 
graduação do Centro Uni-
versitário que possui nota 

Vai começar
A campanha eleitoral co-

meça para valer neste domin-
go, 27. A partir desta data, os 
candidatos a prefeito, vice e 
vereador estão autorizados 
pela Justiça Eleitoral a fazer 
caminhadas, comícios e pro-
paganda eleitoral, inclusive 
na internet e nos jornais. Já 
a propaganda no rádio e na 
TV só será permitida a partir 
do dia 9 de outubro.

Cadeira de prefeito
Em Jaguariúna, há qua-

tro candidatos a prefeito nas 
eleições de 15 de novembro. 
São eles o atual prefeito, 
Gustavo Reis (MDB), que 
tem como vice Rita Berga-
masco (MDB); o professor 
Alberto Rizzoni (PSD) e seu 
vice Élcio Hirano (PSD); o 
vereador Alfredo Chiavega-
to Neto (PSDB), com o em-
presário Fábio Pina (PSDB) 
como vice na chapa, e o 
também vereador Davi Neto 
(PTB), que tem o colega 
de Câmara e partido Luiz 
Carlos de Campos, o Bozó, 
como vice.

Pulando fora
A vereadora Taís da 

Água (PTB) surpreendeu 
esta semana e praticamente 
declarou apoio à candida-

tura do Professor Alberto 
Rizzoni na campanha des-
te ano. “Estou me conven-
cendo que o melhor a votar 
para a nossa cidade será 
Professor Alberto Rizzoni 
e Dr Élcio Hirano”, escre-
veu Taís, em seu perfil no 
Facebook. Horas depois, a 
postagem foi apagada. Taís 
era apontada como uma das 
principais apoiadoras do 
vereador Davi Neto. 

Finanças em ordem 1
A secretária de Admi-

nistração e Finanças de Ja-
guariúna, Elisanita Moraes, 
participou nesta semana de 
audiência pública das metas 
fiscais do Executivo, realiza-
da por meio de videoconfe-
rência devido às restrições 
impostas pela quarentena do 
Covid-19. Elisanita apresen-
tou as metas fiscais do se-
gundo quadrimestre de 2020 
e um balanço do ano. 

Finanças em ordem 2
O Município arrecadou 

de janeiro a agosto R$105,5 
milhões em ICMS, R$2 mi-
lhões a menos que no mes-
mo período de 2019. Apesar 
disso, a Prefeitura teve um 
superávit de 7,88% no valor 
consolidado, o que mostra 
que as finanças municipais 

estão em ordem. Houve 
poucos questionamentos dos 
vereadores que participaram 
da audiência pública.

Fórum online
A Prefeitura de Jagua-

riúna, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico e Social, realiza 
nesta terça-feira, 29, às 10h, 
o fórum online “Retomada 
Econômica no Pós-Pande-
mia”. Devido às restrições 
impostas pela quarentena do 
coronavírus, o evento é rea-
lizado por videoconferência, 
mas poderá ser acompanha-
do ao vivo pelo Youtube da 
Prefeitura.

Segundo turno
Noventa e cinco muni-

cípios do País com mais de 
200 mil eleitores podem 
ter de realizar um segun-
do turno de votação para a 
escolha de prefeito e vice-
-prefeito nas eleições muni-
cipais de 2020. O primeiro 
e o segundo turno do pleito 
foram adiados, respectiva-
mente, para os dias 15 e 29 
de novembro, pela Emenda 
Constitucional nº 107/2020, 
promulgada pelo Congresso 
Nacional em 2 de julho. O 
adiamento ocorreu devido à 
pandemia de Covid-19.

 Bastidores do poder
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Conheça os candidatos a prefeito das cidades da região

Holambra tem três candidatos a prefeito

Artur Nogueira define oito candidatos a prefeito

As candidaturas foram oficializadas em convenção
Veja candidaturas anunciadas à Prefeitura Pedreira nas eleições de 2020. Os nomes foram divulgados em convenções. 

Em Holambra, os eleitores têm três opções de voto para as eleições municipais em novembro. Confira os nomes dos candidatos:

O município de Artur Nogueira, conta, ao todo, com oito candidatos a prefeito. Confira os nomes:

Claudio Rodrigo Fabi (PSOL)
Marcos Natal (PSOL)

Licurgo Nunes Costa (PSL)
Diogo Maziero (PSL)

Podemos
O partido Podemos 19 junto com Avante 70 escolheu como candidato a 
prefeito do município o vereador Cido Urso, tendo Rivaldo Gonçalves 
como candidato a vice.

PSB
O Partido Socialista Brasileiro (PSB), junto com o 
Solidariedade e o Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB), escolheu Ivan Cleber Vicensotti como 
candidato a prefeito do município, tendo Dr. Rodolfo 
Coelho como vice. Eleito em 2016, Ivan é o atual 
prefeito da cidade. Rodolfo Coelho é médico pediatra. 
Formado em medicina, ele foi vereador em Artur 
Nogueira entre 2004 e 2008. Em seguida, atuou como 
vice-prefeito entre os anos de 2009 e 2012.

PTB
O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) escolheu 
o vereador Rodrigo de Faveri como candidato a 
prefeito de Artur Nogueira. O médico Diovan Cruz é o 
candidato a vice.
Casado, Rodrigo de Faveri tem 43 anos e é pai de uma 
filha. Ele é formado em Administração de Empresas e 
está como vereador nogueirense em primeiro mandato. 
É filho do ex-prefeito da cidade, Luiz de Faveri. O 
candidato a vice, Diovan Cruz, é casado e tem um 
filho. Médico formado na Universidade Del Plata, ele 
trabalhou nos Estados Unidos e atende nos postos de 
saúde da família de Artur Nogueira.

PSL
Edson Croife foi escolhido pelo Partido Social Liberal 
(PSL) para concorrer como candidato a prefeito de 
Artur Nogueira. Ele tem José Evangelista Saturno 
como vice. Empresário do ramo de imóveis e escritor, 
Croife é ex-vereador do município e assumiu a cadeira 
de presidente da Câmara Municipal nos anos de 1991 
e 1992.

Podemos
O partido Podemos de Artur Nogueira lançou o 
candidato Jair Correa para concorrer à Prefeitura 
da cidade. A advogada Daiane Mello, também do 
Podemos, foi oficializada como vice candidata ao 
Executivo Municipal. Jair Correa é natural de Artur 
Nogueira e tem 68 anos. É formado em Direito e 
Administração de Empresas. Atua no segmento 
imobiliário e atende o mercado regional. Na política, 
já foi duas vezes vereador no município.

PRTB
O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) 
anunciou Carlinhos da Farmácia como candidato à 
Prefeitura de Artur Nogueira. Na disputa eleitoral de 
2020, ele tem David da Banca como vice. Em 2004, 
Carlinhos foi eleito vereador em Artur Nogueira. Ele 
também foi vice-presidente da Câmara Municipal no 
biênio de 2005 a 2006 e assumiu como presidente do 
Legislativo de 2007 a 2008.

DEM
O Democratas (DEM) tem Keli Capelini como 
candidata à Prefeitura de Artur Nogueira nas eleições 
municipais de 2020. Claudinei de Sá é vice pelo 
Progressistas (PP).
Keli Capelini é esposa de Marcelo Capelini, ex-prefeito 
de Artur Nogueira entre os anos de 2005 e 2012. 
Ela exerceu a função de secretária de Assistência e 
Desenvolvimento Social no município.

PSD
O Partido Social Democrático (PSD) escolheu o 
vereador Lucas Sia como candidato a prefeito de Artur 
Nogueira. O também vereador Davi da Rádio (PSDB) 
é candidato a vice.
Advogado de formação, Lucas Sia tem 29 anos e 
cumpre o primeiro mandato como vereador. Davi 
da Rádio, candidato a vice, tem 38 anos e está no 
primeiro mandato como vereador em Artur Nogueira.

PT
O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou o nome 
do ex-secretário Marquinhos da Cultura como 
candidato a prefeito de Artur Nogueira. Marquinhos, 
que também foi secretário de Educação na cidade, 
entrou para a política em 2002, quando começou a se 
envolver no Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual 
se filiou em 2003.
A comerciante Izildinha Delgado foi lançada como 
candidata a vice na chapa.

PSD E PSDB
O vice-prefeito de Holambra, Fernando Capato (PSD), oficializou 
candidatura a prefeito de Holambra. Seu vice é o empresário Miguel 
Esperança (PSDB).

REPUBLICANOS
O partido Republicanos escolheu como candidato a prefeito do 
município Zé Fermino e Pedro como candidato a vice.

Luis Henrique Araújo (Podemos)
Neguinha Castelo (PDT)

Paulo Begalli  (PSDB)
Cristiano Arrenius Elias (Cidadania)

José Carlos Campos (PC DO B)
Helvécio Dias de Sá (PC DO B)

Julio Cassiani (PT)
Marcia Gonçales (PT)

Hamilton Bernardes (DEM)
Fabio Polidoro (PTB)
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Foi dada a largada: Jaguariúna  
tem quatro candidatos a prefeito
As eleições municipais contam com quatro candidatos, sendo o atual prefeito, Gustavo 
Reis (MDB), Alberto Rizzoni (PSD), Alfredo Chiavegato Neto (PSDB) e Davi Neto (PTB)
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Os candidatos a prefeito de Jaguariúna conversaram, nesta semana, com a Gazeta Regional sobre prioridade de governo, projetos em qualidade de vida e como melhorar a cidade nos 
próximos quatro anos, caso eleitos. As quatro candidaturas foram homologadas por convenções partidárias. Confira:

Perfil do candidato

Gazeta Regional: Quais as áre-
as que o candidato deve dar prio-
ridade no seu plano de governo?

Gustavo Reis: Nosso plano de 
governo tem foco nos cidadãos e 
no desenvolvimento do município 
de Jaguariúna, com projetos que 
visam sempre uma melhor quali-
dade de vida da população, sem 
perder de vista as demandas de 
crescimento e inovação da cida-
de. Saúde, com a construção de 
novas UBSs; Educação, com no-
vas salas de aula e mais tecnolo-
gia no ensino; e Habitação, com 
a construção de casas populares 
para a população de baixa renda, 
serão nossas prioridades. 

Gazeta Regional: Qualidade 
de vida e bem-estar social são 
considerados fundamentais por 
gestores de países com progresso 
avançado. Quais são seus proje-
tos para Jaguariúna em qualida-
de de vida?

Gustavo Reis: Temos projetos 
em várias áreas que impactam na 
qualidade de vida da população. 
Vamos continuar investindo pe-
sado na Saúde, com a construção 
de novas UBSs e a compra de 

novos equipamentos hospitala-
res. Também vamos ampliar os 
investimentos em nossos parques 
e praças, para que as pessoas pos-
sam ter momentos de lazer ainda 
melhores, e também nos esportes, 
com a reforma de ginásios e qua-
dras. Vamos transformar a Fazen-
da da Barra num grande centro de 
entretenimento, cultura e lazer, 
com a construção de um centro de 
eventos turísticos e feiras. Enfim, 
são muitas as propostas.

Gazeta Regional: Jaguariúna 
tem altos índices em Educação, 
Saúde e Segurança. Como pode 
melhorar ainda mais? 

Gustavo Reis: Temos índices 
de excelência nessas três áreas já 
há muitos anos e, de fato, não é 
fácil manter-se no topo por tan-
to tempo. Mas nós temos con-
seguido isso não só mantendo, 
mas ampliando os investimentos 
nessas áreas. Na Saúde, inaugu-
ramos seis novas UBSs (Roseira 
de Cima, Zambom, Nova Jaguari-
úna, Cruzeiro do Sul, Fontanella 
e Tanquinho), criamos nossos 
primeiros leitos de UTI, triplica-
mos o número de respiradores e 

ampliamos nossa capacidade de 
atendimento no hospital. Na Edu-
cação, entregamos três novas cre-
ches e temos mais duas em fase 
final de obras, e mantivemos o 
primeiro lugar no IDEB. Na Se-
gurança, criamos o COI (Centro 
de Operações e Inteligência), 
investimos em viaturas, equipa-
mentos e pessoal. Em nosso plano 
de governo, essas áreas são des-
taque e vamos dar continuidade a 
todos esses investimentos. 

Gazeta Regional: A cidade, o 
Estado e a Nação vivem um mo-
mento diferente. Enfrentamos 
uma pandemia. Você consegue 
imaginar qual vai ser a missão de 
um prefeito no pós-pandemia?

Gustavo Reis: A missão do 
prefeito é conduzir a cidade de 
volta à rota do desenvolvimen-
to, sempre com segurança e 
cumprindo todos os protocolos 
de saúde necessários nesse mo-
mento de pandemia. Já estamos 
fazendo isso, com a elaboração 
de um plano de retomada econô-
mica, para reativar todos os seto-
res da nossa economia e voltar a 
gerar empregos.

Gazeta Regional: Quais as 
áreas que o candidato deve dar 
prioridade no seu plano de go-
verno?

Alberto Rizzoni: Nosso plano 
e governo é fazer a cidade funcio-
nar com eficiência, oferecendo 
qualidade nos serviços públicos, 
facilitando a vida das pessoas.

No momento em que o País 
e o município passam, uma das 
grandes preocupações será a ge-
ração de emprego e renda, por-
tanto temos que governar inves-
tindo muito na qualificação das 
pessoas. Investir os recursos pú-
blicos de maneira correta, res-
ponsável e planejada  nos três 
grandes pilares de sustentação 
da sociedade: Saúde, Seguran-
ça e Educação. Chega de gastos 
desnecessários.

 
Gazeta Regional: Qualida-

de de vida e bem-estar social 
são considerados fundamen-
tais por gestores de países com 
progresso avançado. Quais são 
seus projetos para Jaguariúna 
em qualidade de vida?

Alberto Rizzoni: Manter e 
melhorar, adaptar os projetos 
já existentes nas diversas áre-
as será nosso compromisso. O 
bom governante é aquele que 
governa para o povo, deve ser 
humilde dando continuidade 
nas ações, projetos e demais 
obras que estão funcionando a 
serviço da população.

Oportunizar qualidade de 
vida é investir no bem estar 
das pessoas. Para tanto, temos 
que oferecer serviços públicos 
de qualidade, temos que inves-
tir nas pessoas, no crescimento 
da cidade de forma planejada e 
sustentável. Isso passa por pro-
jetos e ações nas áreas de saúde, 
educação, infraestrutura, lazer, 
cultura, etc.

Vamos fomentar políticas pú-
blicas para jovens, idosos, crianças 
e adolescentes, não esquecendo 
dos deficientes físicos e intelectu-
ais, pois é assim que faremos.

 
Gazeta Regional: Jaguariú-

na tem altos índices em Educa-
ção, Saúde e Segurança. Como 
pode melhorar ainda mais?

Alberto Rizzoni: Primeira-
mente temos que entender qual 
a base de cálculo desses índi-
ces. Considerando que temos 
aproximadamente 480 milhões 
de orçamento, entendo que es-
ses índices poderiam ser muito 
melhores.

Na Educação, vamos estru-

turar e equipar nossas unida-
des escolares para a era digital, 
não esquecendo que o professor 
sempre foi e sempre será o ali-
cerce de uma educação de qua-
lidade.  Melhorar índices sem 
pensar em valorizar os profis-
sionais da Educação é começar 
a casa pelo telhado, portanto, 
vamos investir muito na sua 
valorização. Não mediremos 
esforços para que tenham re-
muneração adequada, melho-
res condições de trabalho, for-
mação contínua e voz ativa na 
elaboração de políticas públicas 
para a educação, bem como a 
participação com sugestões so-
bre a aplicação dos recursos do 
FUNDEB.

Na Saúde, muita coisa pode 
ser feita. Alguns exames feitos 
fora da cidade podem ser feitos 
aqui, como a colonoscopia, por 
exemplo, que aparenta ser mais 
barato encaminhar para fora, 
mas o desgaste de deslocamento 
e o tempo por si só já demons-
tram o contrário.

Ter um olhar mais huma-
nizado, visando diminuir os 
impactos emocionais e psico-
lógicos. Dentre outros, vamos 
organizar grupos de atenção e 
cuidados para pacientes com 
câncer de mama (carcinoma de 
mama) e outros.

Pensado sempre em um me-
lhor atendimento para a po-
pulação, iremos priorizar os 
pacientes que tem exames em  
investigação alterados, anteci-
pando as consultas. A Saúde não 
pode esperar. Essas são algumas 
das melhorias dentre muitas que 
vamos implantar na área.

 Segurança, a primeira pro-
vidência que enxergamos é 
pleitear junto ao Governo do 
Estado a designação de um 
Delegado Titular para nossa 
cidade. A melhora seria signifi-
cativa e a população imediata-
mente já notaria respostas mais 
rápidas na solução dos crimes, 
além do fator preventivo o que 
repercute em um serviço com 
mais qualidade.

A preocupação com a Segu-
rança de nossas crianças, jovens 
e adultos, vamos intensificar a 
ronda escolar, estendendo tam-
bém às escolas Estaduais.

Estreitaremos as relações 
com as polícias: Federal, Mili-
tar, Civil e Municipal.

Com o crescimento da cida-
de hoje temos dois fortes cen-
tros comerciais: o da região 
central; e o da Avenida Antonio 
Pinto Catão (Jardim Planalto). 
Assim, realizaremos um estudo 
para aumentar o efetivo da Polí-
cia Municipal com a finalidade 
de podermos melhorar o poli-
ciamento não só nas duas áreas 
citadas, mas também abranger e 
promover, com maior efetivida-
de, mais segurança aos bairros, 
principalmente os mais distan-
tes do centro.

Vamos investir também na 
substituição dos armamentos 
e equipamentos aumentando 
a eficácia e eficiência na se-
gurança dos munícipes e dos 
profissionais. Investiremos for-
temente em projetos de preven-
ção e teremos um Secretário de 
Segurança Pública à altura de 
Jaguariúna, comprometido com 
a segurança da população, co-

nhecedor de suas necessidades 
e comprometido no desenvolvi-
mento da qualidade de vida das 
pessoas.

Gazeta Regional: A cidade, 
o Estado e a Nação vivem um 
momento diferente. Enfrenta-
mos uma pandemia. Você con-
segue imaginar qual vai ser a 
missão de um prefeito no pós-
-pandemia?

Alberto Rizzoni: As polí-
ticas públicas são o resultado 
das riquezas geradas em sua 
Nação, consequentemente nas 
cidades. Quanto mais a socie-
dade participa das decisões e 
acessa o uso desses recursos 
nos aproximamos de uma situ-
ação de justiça e igualdade que 
beneficia a todos.

A contingência sempre traz 
uma lição e a pandemia de-
monstra que o administrador 
público precisa ter capacidade e 
ser eficaz. 

A pandemia otimizou alguns 
processos, uma equipe unida e 
capacitada será essencial para 
manter um contato frequente 
com a população facilitando o 
processo de criar as medidas ne-
cessárias, monitorando os orça-
mentos e a transparência. Aqui, 
por exemplo, algumas leis anti-
gas hoje perderam o sentido e 
só atrapalham e atrasam a vida 
do empreendedor.

Precisamos de um olhar 
transformador e inovador, im-
plantaremos plataformas digi-
tais de comunicação, de presta-
ção de serviços e vamos acelerar 
a retomada econômica com uma 
gestão inteligente.

Nome: Gustavo Reis
Idade: 48 anos
Partido: MDB
Coligação: “Jaguariúna 
cada vez mais forte” 
(MDB, Cidadania, DEM, 
Republicanos, PRTB, PDT, 
PSL, PL, PTC e PSB) 
Formação escolar: 
Graduado em Direito e pós 
graduado em Direito do Trabalho
Experiência: Ingressou na política jaguariunense 
em 2000, quando foi eleito vereador com expressiva 
votação. Em 2008, foi eleito prefeito para a gestão 
2009-2012. Em 2016, voltou ao comando da Prefeitura 
de Jaguariúna, eleito para o mandato 2017-2020. Em 
suas gestões como prefeito, implantou importantes 
projetos, como a Tarifa Social de Ônibus, o ProUni 
Municipal (Programa Municipal Universidade para 
Todos), o Escola das Artes, o Minha Merenda em Casa 
e o Escola na TV, que beneficiam milhares de pessoas. 
Também levou o Município a conquistar prêmios e 
reconhecimentos de destaque em pesquisas, como 
a Mortalidade Infantil Zero, da ONU “Americas Award 
2010”; o selo ambiental de Município Verde Azul; a nota 
A nas contas públicas pelo Tesouro Nacional; o 1º lugar 
da educação municipal no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) e a liderança da saúde 
pública no ranking de satisfação INDSAT, entre outros.

Nome: Alberto Vitorio 
Rizzoni
Idade: 58 anos
Partido: PSD
Sem Coligação
Formação: Biólogo, 
Pedagogo, Pós-Graduado 
em Gestão Pública com 
ênfase educacional.
Experiência Profissional: 
Escrevente de Cartório, 
Bancário, Professor, Vice-
diretor e Diretor.
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Gazeta Regional: Quais as 
áreas que o candidato deve dar 
prioridade no seu plano de go-
verno?

Fred Chiavegato: Todas as 
áreas de uma administração pú-
blica são importantíssimas. Nós 
sabemos que temos um orça-
mento municipal que abrange 
todas as secretarias, mas o que 
nós estamos preocupados para 
o próximo governo, é com re-
lação a máquina pública. Acre-
ditamos que do jeito que está, 
ela não dá condições de se fazer 
algo a mais pelo município sem 
ter o dinheiro que já está efe-
tivamente carimbado: ou seja 
na Educação o  mínimo 25%, 
na Saúde no mínimo 15%, e o 
restante, sem contar a  folha de 
pagamento, no máximo 60%. 
Sendo assim, já acabou todo o 
orçamento, mas se conseguir-
mos reduzir o custo da máquina 
pública, nós conseguiremos ter 
recursos para fazer realmente o 
que Jaguariúna precisa, em to-
das as áreas, para que realmente 
possamos manter a qualidade de 
vida em todos os setores, além 
dos prioritários.

Em minha convicção, ainda 

mais com experiência que ad-
quiri como vereador, que inde-
pendentemente de uma pasta ou 
outra, em uma administração 
municipal, todas as áreas são 
importantes: Saúde, Educação, 
Transporte, Segurança, Habita-
ção, Saneamento Básico. Não 
tem uma prioridade em si, todas 
as áreas requerem uma priorida-
de principalmente para manter 
o que nós éramos anteriormente 
como exemplo de cidade e ad-
ministração.

Jaguariúna perdeu muito em 
qualidade, apesar de termos 
bons índices, quem é morador 
há muito tempo sabe muito bem 
o que nós deixamos de ser, isso 
porque a máquina pública ou 
seja a Prefeitura está muito in-
chada. Seremos bem austeros 
com relação as contas públicas.

Gazeta Regional: Qualida-
de de vida e bem-estar social 
são considerados fundamen-
tais por gestores de países com 
progresso avançado. Quais são 
seus projetos para Jaguariúna 
em qualidade de vida?

Fred Chiavegato: Jaguariúna 
sempre foi exemplo em todas 
essas áreas que dão qualidade 
de vida ao cidadão, haja vista 
a procura das pessoas de outras 
cidades e até estados pelo mu-
nicípio por realmente oferecer 
uma qualidade digna às pessoas 
que aqui procuram para morar. 
Tivemos até um vídeo do Zu-
rita (apresentador do programa 
pânico) recentemente, falando 
a respeito de ser prefeito e ele 
cita que bom é ser prefeito em 
Jaguariúna e o ponto que ele 
mais destaca, são as praças e 
parques.

Eu fiquei muito honrado com 
isso, pois todas as praças e par-
ques que foram construídos, 
foram feitas pelo meu pai, pelo 
Tarcísio. Para você ver a visão 
que meu pai tinha: isso tudo foi 
feito até 2.008  e verificamos a 

importância que isso tem nos 
dias de hoje em 2020. 

E engraçado antigamente re-
cebíamos críticas por que meu 
pai justamente só fazia praça e 
parque. Mas não fazia só pra-
ça, a cidade contava com toda a 
infraestrutura, escolas, creches, 
postos de saúde, habitação, sa-
neamento básico, enfim, tudo o 
que é necessário para uma qua-
lidade de vida. Então, qualidade 
de vida é você ter uma Saúde 
de qualidade, uma Educação de 
qualidade. Você ter espaços pú-
blicos que te atendam bem, para 
ter lazer e esporte e nós conse-
guimos dar tudo isso para a po-
pulação, até 2008.

Acredito que nós tenhamos 
uma qualidade de vida digna de 
países da Europa. Temos esta-
tística, e acredito que fique bem 
próximo sim de países de pri-
meiro mundo. Então, eu creio 
que essa política de investir em 
áreas públicas é muito impor-
tante para aumentar a qualidade 
de vida.

E a qualidade de vida, ainda 
mais hoje vivendo uma pan-
demia, estamos falando de ter 
espaço para poder andar com 
certa tranquilidade e distancia-
mento social. Não é o que vai 
perdurar, mas é o que estamos 
vivendo e nós temos isso para 
atender bem a população. E isso 
deve ser levado para todos os 
bairros. Acredito que todos os 
bairros merecem um espaço de 
lazer digno e toda infraestrutura 
para viver bem.

Gazeta Regional: Jaguariú-
na tem altos índices em Educa-
ção, Saúde e Segurança. Como 
pode melhorar ainda mais?

Fred Chiavegato: Os índices 
que estamos atingindo hoje na 
área de Educação, Saúde e Se-
gurança são investimentos fei-
tos a partir de 2001. O primeiro 
feito foi a municipalização do 
ensino, do qual meu pai pro-

porcionou isso. Enfrentamos 
barreiras enormes para tentar 
implantar isso na época e con-
seguimos.

Temos índices do IDEB bem 
altos e cada vez aumentando 
mais, frutos de políticas certas 
na área da Educação.  Mas, o 
simples fato de ser ter bons ín-
dices, eu penso que na escola 
não pode só estar focado em ín-
dice, precisamos que seja uma 
área humanizada. Além de o 
aluno sair da escola bem instru-
ído, ele precisa sair um cidadão, 
sabendo de seus direitos e deve-
res. Não podemos ter na escola 
apenas formadores de gênios, 
mas sim cidadãos.

Hoje as escolas devem ser 
dotadas de todos os equipamen-
tos possíveis para que a pessoa 
além de estudar tenha um con-
vívio e conhecimento de várias 
áreas. Penso que é um trabalho 
que não vai deixar de ser feito. 
O grupo que está aí obtendo es-
ses índices não foi feito em qua-
tro anos, é algo que vem vindo 
em longo prazo e é preciso fazer 
certos ajustes.

Precisamos construir novas 
escolas, novas creches que es-
tão faltando, fazer um planeja-
mento de ser implantado perí-
odo integral para que o aluno 
tenha mais atividades extracur-
riculares. A escola tem que ser 
um local para que o aluno saia 
como um cidadão que respeita 
as leis e regras.

Assim como na Educação, 
na Saúde, nós fizemos um tra-
balho muito grande de descen-
tralização do hospital, além de 
ter implantado a associação 
Santa Maria de Saúde. Quase 
todos os bairros são dotados de 
postos de saúde, então são bair-
ros que as pessoas não precisam 
vir para o Hospital, podem ser 
atendidas no próprio bairro. O 
que falta às vezes é ter médico 
e estender os horários para que 
as pessoas possam ser atendidas 

fora do horário de trabalho. São 
áreas que nós temos ideias de 
fazer algo para melhorar.

Estas áreas possuem mais re-
cursos e que necessitam de mais 
investimentos do poder público 
e a nós temos a consciência da-
quilo que vamos assumir e real-
mente fazer o que é necessário 
para melhoras estes setores. São 
pontos primordiais em qualquer 
administração.

Na área de Segurança gos-
taríamos de aumentar o efetivo 
dos guardas municipais. É uma 
ideia nossa ter um guarda mu-
nicipal em cada escola pública, 
até para efeito de segurança dos 
próprios alunos. 

Temos que ter mais equi-
pamentos e investir neles que 
se dedicam com a própria vida 
para nossa proteção. É valo-
rizar o quanto eles merecem. 
Não adianta nada ter uma boa 
Educação e uma boa Saúde se 
não temos Segurança, não tem 
como usufruir.

Gazeta Regional: A cidade, 
o Estado e a Nação vivem um 
momento diferente. Enfrenta-
mos uma pandemia. Você con-
segue imaginar qual vai ser a 
missão de um prefeito no pós-
-pandemia?

Fred Chiavegato: Vai ser 
uma pessoa motivadora que 
terá a missão de usar o poder 
que ele tem e, principalmente 
do orçamento municipal, para 
ser revertido para a própria co-
munidade: fomentar o comércio 
local, adquirir prestação de ser-
viços locais para que realmente 
os recursos do orçamento possa 
ser gasto no município e a eco-
nomia começar a rodar. Nós sa-
bemos que vai ser difícil, é um 
momento complicado realmen-
te, mas o município tem o pa-
pel fundamental de fazer a roda 
girar e usar esses recursos para 
serem revertidos em prol da co-
munidade.

Nome: Alfredo 
Chiavegato Neto (FRED 
CHIAVEGATO) 
Idade: 53 anos
Partido: PSDB
Coligação: “Jaguariúna 
acima de tudo”
Formação: Engenheiro 
Civil, Corretor de Imóveis
Experiência Profissional: 
Engenheiro Civil, 
Empresário, Vereador por 
seis mandatos (24 anos)

Nome: Davi Neto
Partido: PTB 
Coligação: “Respeito por 
Jaguariúna” (Avante, Solidariedade, 
Patriota, Podemos e PP)
Formação: 
Experiência Profissional: 

A Gazeta Regional não obteve retorno dos contatos feitos com o candidato do PTB, Davi 
Neto. O espaço fica aberto para uma próxima oportunidade.



8 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2020 GAZETA REGIONAL

Cap. Aramil - Navio Fantasma

No último dia 16 foram anun-
ciadas, ao vivo, várias novidades, 
dentre elas, Final Fantasy XVI e 
gameplay de Call of Duty: Bla-
ck Ops Cold War. 

Spider Man: Miles Morales 
irá trazer elementos do primei-
ro game, como o formato de mundo 
aberto. A história começará um ano após 
os acontecimentos do primeiro jogo e se 
passará no bairro de Harlem, em Nova Ior-
que, lugar que está ameaçado pela guerra 
entre uma tortuosa corporação de energia, 
Roxxon, e Underground, um exército cri-
minoso de alta tecnologia, liderado por 
Tinkerer. O gameplay mostrou algumas 
novas habilidades de Miles como camufla-
gem e choque, além de ter também 
as mesmas habilidades de Peter 
Parker. Spider Man: Miles Mo-
rales é um exclusivo de PS5 e 
chega neste Natal.  

Para os fãs da franquia de 
Harry Potter, os rumores torna-
ram-se verdade, Hogwarts: Lega-
cy foi oficialmente anunciado. O jogo 
vai se passar no ano de 1800, alguns anos 
antes da história de Harry Potter. O trailer 
mostra a antiga forma dos alunos chegarem 
à escola antes da construção do Expresso 
de Hogwarts. No jogo assumiremos o nos-
so próprio personagem, onde poderemos 
desfrutar de cada canto do castelo e de seus 
territórios. Hogwarts: Legacy chega em 
2021, para XOne, XSX, PS4, PS5 e PC. 

Oddworld: Soulstorm é um game exclu-
sivo de PS5 e uma sequência nos formatos 
2D, com puzzles e de humor meio ácido. 
Essa franquia começou em 1998. Abe é de 
uma raça alienígena escravizada e que os 
poderosos transformavam seus emprega-
dos em comida. Abe parte em uma missão 
para salvar seu povo de virar almoço. Che-
ga ainda este ano. 

Para quem achou que Five Night At 
Freddy’s tinha acabado, os mistérios resol-
vidos e a história concluída, Scott Cawthon 

(criador da franquia FNAF) mostrou 
que ainda não. Five Nights at 

Freddy’s: Security Breach está 
voltando para 
P S 4 / P S 5 , 
com mais 

animatro-
nics, mais 

jump scare e 
mais tensão. O jogo 
ainda não tem data de 
lançamento. 

A Japan Studios e a Bluepoint estão tra-
balhando duro e fazendo a espera valer a 
pena pelo Demon’s Souls Remake. O jogo 
está mais bonito, além de ter mais anima-
ções, especialmente quando um inimigo é 
morto, deixando o jogo mais fluido. Se os 

fãs da franquia antes estavam felizes 
com o anúncio, agora estão ansio-

sos. Demon’s Souls Remake é 
exclusivo de PS5 e chega dia 12 
de novembro nos EUA e dia 15 
no restante do mundo, inclusive 

no Brasil.  
Além dos anúncios dos games, 

revelaram na transmissão a PlayStation 
Plus Collection, um sistema de serviço de 
assinatura igual ao Xbox Game Pass e es-
tará disponível no PS5. Ainda divulgaram 
os preços dos consoles com e sem o leitor 
de discos em US$ 500,00 e US$ 400,00 
respectivamente. A data 
de lançamento será dia 
12 de novembro para 
EUA, Japão, Cana-
dá, México, Austrá-
lia, Nova Zelândia 
e Coréia do Sul e 
19 para o restante do 
mundo. 

E por fim, sem entrar em detalhes, 
anunciaram God of War: Ragnarök, pre-
visto para ser lançado em 2021. 

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

Maioria de pais é contra a volta às aulas 
presenciais em Amparo

Projeto Guri de Pedreira abre inscrições para 2021

Opinião e cultura

73% dos pais dos alunos do ensino fundamental são 
contra o retorno, assim como 74,5% da pré-escola e 76% 
dos pais com crianças no berçário

Levantamento realizado com os pais de alunos da rede municipal de ensino

Nesta semana, o prefei-
to de Amparo, Luiz Oscar 
Vitale Jacob, recebeu um 
levantamento da Secreta-
ria Municipal de Educação 
com pais de alunos da Rede 
Municipal de Ensino que 
opinaram sobre a volta às 
aulas presenciais. Durante 
a reunião, a secretária da 
pasta, Magda Teresa Bellix, 
apresentou os números para 
todo o secretariado e Chefe 
do Executivo. 

No Ensino Fundamen-
tal, 73% dos pais são con-

tra a volta das aulas presen-
ciais. Caso a aula voltasse, 
69% dos entrevistados não 
enviaria o filho à escola. 
Mil oitocentos e trinta uma 
pessoas participaram do 
levantamento.

Na pré-escola, 74,5% 
são contra a volta das au-
las presenciais. Setenta 
e um por cento deles não 
levaria o filho à escola. 
Mil quinhentos e quinze 
pessoas participaram da 
pesquisa. Nos pais com 
filhos em berçários (I e 

II), 76% são contra a aula 
presencial. Setenta e dois 
por cento não enviaria seu 
filho para unidade escolar. 
Quatrocentos e cinquenta 
pais responderam ao ques-
tionamento.

“O resultado é muito 
parecido com as escolas 
estaduais e particulares, 
em Amparo. A Prefeitura 
trata do assunto com total 
transparência e não fare-
mos nada sem o aval do 
nosso corpo técnico”, res-
salta a secretária Magda.

Devido à pandemia do 
Coronavírus, os alunos 
do Projeto Guri – Polo 
Pedreira, estão partici-
pando de aulas online, 
ministradas pelos profes-
sores na sede do SAMU-
CA, com o objetivo de 
assegurar a segurança de 
todos, prezando sempre 
pela vida e saúde de to-
dos. Segundo a coordena-
dora do Projeto, Graziela 
Lessa, as aulas presen-
ciais não acontecerão em 
2020, porém o Polo está 

recebendo até o dia 30 
de setembro, reserva de 
vagas para novos alunos 
que tiverem interesse. 

“Caso você tenha al-
guém de sua família ou 
círculo social que queira 
participar das aulas do 
Projeto Guri, efetue sua 
reserva de vaga para o 
próximo ano”, destaca a 
coordenadora.  O proce-
dimento deve ser efetua-
do através de um link na 
Internet, de forma bem 
rápida e fácil, acesse: 

http://www.projetoguri.
org.br/matricula2020/. O 
formulário é bem simples 
e pode ser preenchido a 
partir de qualquer plata-
forma (Celular IOS, Ce-
lular Android, Tablet e 
computador. 

No processo de ma-
nifestação de interesse o 
responsável deve: Aces-
sar o formulário dispo-
nível no site do Projeto 
Guri; Preencher os dados 
do aluno interessado na 
vaga: nome completo, 

data de nascimento e nú-
mero do RG ou Certidão 
de Nascimento; Preen-
cher nome completo e 
RG do responsável; Pre-
encher os contatos: tele-
fone do aluno, telefone 
do responsável, e-mail 
do aluno e e-mail do res-
ponsável; Indicar sim 
ou não para 4 questões: 
Encontra-se matriculado 
em escola regular?, Está 
em medida protetiva de 
acolhimento?, Referente 
à contaminação por Co-

vid-19, você pertence ao 
grupo de risco? e o aluno 
possui deficiência audi-
tiva?; Selecionar sim ou 
não para autorização do 
uso de imagem; Escolher 
o Polo de ensino; Sele-
cionar duas opções na lis-
ta de curso: preferencial e 
secundário; Conferir os 
dados na tela de confir-
mação (e corrigir, se for 
o caso); Selecionar con-
firmar, o sistema vai gerar 
um número de protocolo.

Podem participar do 

Projeto Guri, crianças, 
adolescentes e jovens 
de 6 a 18 anos incom-
pletos. O sistema carre-
ga os polos com cursos 
disponíveis para a idade 
informada, respeitando a 
faixa etária de ingresso 
em cada turma, que con-
sidera razões de caráter 
pedagógico e de estrutu-
ra física, relacionadas ao 
desenvolvimento cogni-
tivo, de maturidade mus-
cular, tonicidade e coor-
denação motora fina.

DIVULGAÇÃO

PlayStation 5 Showcase: confira um resumo dos 
lançamentos e anúncios que foram de tirar o fôlego 

Bem na

fotoNo dia 17 a Mirella, filha do Wagner do Lava Rápido 
59 completou dois anos. No mesmo dia, a prima Tainá 
também comemorou idade nova.
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Ypê adere ao Pacto Empresarial pela 
Integridade e Contra a Corrupção

Indústrias

Com a iniciativa, empresa dá visibilidade aos valores que são a base da condução dos seus negócios há 70 anos 
e manifesta publicamente seu compromisso com as práticas éticas no mercado

A Ypê, empresa brasi-
leira de produtos de lim-
peza e higiene, acaba de se 
tornar signatária do Pacto 
Empresarial pela Integri-
dade e Contra a Corrupção, 
uma iniciativa do Instituto 
Ethos de Empresas e Res-
ponsabilidade Social. Com 
isso, a companhia passa a 
integrar um grupo de em-
presas que assumiram o 
compromisso voluntário 
de promover um mercado 
mais íntegro, ético, e de 
erradicar condutas como a 
corrupção.

“A assinatura é mais 
uma forma da Ypê tornar 
público a maneira que con-
duz o seu negócio há déca-
das e de contribuir perma-
nentemente na construção 
de um mercado melhor e 
mais ético. Ao fazermos 
essa adesão, reforçamos 
nossa atuação voltada à in-
tegridade e à ética, o nosso 
compromisso com esses 
valores e mantemos nossa 
colaboração com o mer-
cado”, afirma a diretora 
executiva de Governança, 
Riscos e Conformidade da 
Ypê, Renata Bertele. 

As empresas signatá-
rias do Pacto assumem o 

compromisso de divulgar 
a legislação brasileira an-
ticorrupção a seus funcio-
nários e stakeholders, a 
fim de que seja cumprida 
integralmente. Além disso, 
se comprometem a vedar 
qualquer forma de corrup-
ção, promover os valores 
de integridade e transpa-
rência na cadeia produtiva, 
a primar pela prestação de 
informações e a colaborar 
em investigações, quando 
necessário.

A assinatura está ali-
nhada às políticas de in-
tegridade vigentes na em-
presa e é realizada em um 
momento especial para a 
Ypê, que comemora 70 
anos e reafirma suas prá-
ticas baseadas em valores 
que guiam sua atuação 
junto a público interno e 
externo, em um Programa 
de Conformidade.

Após dois anos de um 
trabalho dirigido pela área 
de Governança, Riscos e 
Conformidade, o Progra-
ma de Conformidade da 
Ypê reúne e sistematiza 
diretrizes de compliance, 
como as melhores práti-
cas de governança corpo-
rativa no desempenho de 

DIVULGAÇÃO

atividades e na condução 
dos negócios. Ele está 
fundamentado no respei-
to às leis e aos valores da 
empresa - simplicidade, 
humildade, comprometi-
mento e disciplina, traba-
lho e honestidade, atitude 
e senso de dono, qualida-
de e responsabilidade - e 

apresenta os direcionado-
res e as ferramentas de 
como a companhia atua 
com os diversos públicos, 
entre eles, conselheiros, 
colaboradores, terceiros e 
clientes. 

“A Ypê possui o com-
promisso genuíno de for-
talecer uma cultura de 

estímulo à honestidade, 
transparência, sustentabi-
lidade, conformidade legal 
e equidade. Apesar de ser 
uma companhia de capital 
fechado, a empresa atua 
com os mesmos padrões rí-
gidos e exigências de com-
panhias abertas devido ao 
alinhamento que busca em 

suas ações com seus princí-
pios”, destaca Bertele.

Ainda são compromis-
sos assumidos pela Ypê 
com o pacto, o monitora-
mento anual das práticas 
empresariais e sua máxi-
ma visibilidade, de modo 
a continuar contribuindo 
para a sustentabilidade 
do país.

Sobre a Ypê
Marca líder em impor-

tantes categorias no seg-
mento de limpeza do Bra-
sil, a Ypê possui uma linha 
completa de produtos para 
auxiliar nos cuidados com 
a roupa, a casa e o corpo. 
Com matriz localizada em 
Amparo, interior de São 
Paulo, conta com mais 
quatro unidades fabris: 
Salto (SP), Simões Filho 
(BA), Anápolis (GO) e 
Goiânia (GO).

Fundada em 1950, a 
Ypê é uma empresa 100% 
brasileira, com aproxima-
damente 6.000 funcioná-
rios, exporta para mais de 
20 países da América Lati-
na, Ásia, África e Oriente 
Médio e ainda detém as 
marcas Atol, Assolan, Ti-
xan e Perfex.
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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:

PATRICK WILLIAM BRACCIO e KAROLINE 
DE MORAES. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 16 de julho de 1994, 
residente e domiciliado na Rua Miled Salomão 
Hossri, Nº 196, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de PAULO ROBERTO BRAC-
CIO e de ROSEMEIRE APARECIDA CORDEI-
RO BRACCIO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
psicóloga, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 06 de fevereiro de 1994, residente e do-
miciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 
421, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de RUBENS PEDROSO DE MORAES e de 
ZILDA APARECIDA ALVES DA SILVA. 

REGINALDO DA COSTA OLIVEIRA e CLAU-
DIA REGINA ZIGUINATO PEREIRA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteiro, 
nascido em BOM JESUS DA LAPA, BA, no dia 
04 de janeiro de 1983, residente e domiciliado na 
Rua Bahia, Nº 29, Jardim São João, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de IMÍLIO IPOLITO DA COSTA 
e de IDÁLIA OLIVEIRA DE JESUS COSTA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, manicure, sol-
teira, nascida em RIO DE JANEIRO, RJ, no dia 
06 de dezembro de 1978, residente e domiciliada 
na Rua Bahia, Nº 29, Jardim São João, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de LUIZ CLAUDIO PEREIRA 
e de IOLANDA APARECIDA ZIGUINATO. 

RAPHAEL GONZALEZ IGLESIAS e ÚRSU-
LA MAGALHÃES BARCELOS. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, Monitor, solteiro, nascido 
em SÃO VICENTE, SP, no dia 19 de setembro 
de 1982, residente e domiciliado na Rua João 
Pires Germano, Nº 758, Jardim Alice, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de PAULO RICARDO GON-
ZALEZ IGLESIAS e de SILVANA CRISTINA 
DE OLIVIERA GONZALEZ. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, funcionária pública municipal, 
solteira, nascida em CABO FRIO, RJ, no dia 18 
de dezembro de 1987, residente e domiciliada na 
Rua João Pires Germano, Nº 758, Jardim Alice, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCOS ANTO-
NIO TEIXEIRA BARCELOS e de REGISMAR 
OLIVEIRA MAGALHÃES. 

DANIEL SILVA PEREIRA e CARLA ROBER-
TA BUENO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
operador de rotuladora, solteiro, nascido em CA-
RAÍ, MG, no dia 03 de março de 1997, residente 
e domiciliado na Rua Gracinda de Jesus Batista, 
Nº 66, Jardim Silvestre IV, AMPARO, SP, filho 
de ADÃO FRANCISCO PEREIRA e de MA-
RIA MADALENA OLIVEIRA SILVA PEREI-
RA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
produção, solteira, nascida em MOGI MIRIM, 
SP, no dia 23 de julho de 1993, residente e domi-
ciliada na Rua Vereador Moacir Montagnani, Nº 
199, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de CARLOS ROBERTO BUENO e de EULA 
MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

LEANDRO BUENO e ISABELLA VALÊNCIO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, publicitário, 
solteiro, nascido em AMPARO, SP, no dia 13 
de outubro de 1987, residente e domiciliado na 
Rua Frei José de Monte Carmelo, Nº 463, Jardim 
Primavera, CAMPINAS, SP, filho de JOSÉ LUIZ 
BUENO e de EDERLI DE FÁTIMA BEVILAC-
QUA BUENO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
consultora de RH, solteira, nascida em AMERI-
CANA, SP, no dia 05 de maio de 1995, residente 
e domiciliada na Rua Amélio Vendrame, Nº 314, 
Jardim Sylvio Rinaldi I, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lha de VALTAIR VALÊNCIO e de RENATA RO-
DRIGUES MIRANDA ROSSI. 

NILTON CÉSAR GONÇALVES e VANDA 
CODIGNOTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
operador de logística, solteiro, nascido em CAM-
PINAS, SP, no dia 10 de julho de 1976, residente 
e domiciliado na Rua Itália, Nº 808, Jardim Santa 
Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ ANTO-
NIO GONÇALVES e de JANDIRA PINTO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, escrevente técnica 
judiciária, solteira, nascida em SANTA FÉ DO 
SUL, SP, no dia 21 de novembro de 1978, resi-
dente e domiciliada na Rua Itália, Nº 808, Jardim 
Santa Cruz, JAGUARIÚNA, SP, filha de AGOS-
TINHO CODIGNOTO e de MARIA FÁTIMA 
DE JESUS. 

DOUGLAS FERNANDES DE ANDRADE e 
ANA BEATRIZ DE ALMEIDA GONÇALVES. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
21 de novembro de 1990, residente e domicilia-
do na Praça Sete de Setembro, Nº 189, Vila São 
Francisco, JAGUARIÚNA, SP, filho de MAURO 
FERNANDES DE ANDRADE e de MARLI 
APARECIDA BAHÚ. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, do lar, solteira, nascida em CAMPI-
NAS, SP, no dia 16 de janeiro de 1996, residente 
e domiciliada na Praça Sete de Setembro, Nº 189, 
Vila São Francisco, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
AMARILDO DONIZETE GONÇALVES e de 
BERENICE APARECIDA SILVERIO DE AL-
MEIDA. 

RAFAEL AIRES DA SILVA e ELISAMA FER-
REIRA DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, analista administrativo, solteiro, nascido em 
SÃO PAULO, SP, no dia 24 de janeiro de 1994, 
residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 
359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de DELTINO AIRES DA SILVA e de 
MARIA DE SANTANA DA SILVA GUIMA-
RÃES. Ela, de nacionalidade Brasileira, vende-
dora, solteira, nascida em AMPARO, SP, no dia 
09 de maio de 1997, residente e domiciliada na 
Rua José Marcos Rodrigues dos Santos, Nº 68, 
Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de LU-
CIANO LEONARDO DA SILVA e de ELAINE 
FERREIRA DA SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 24 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

 
 

Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes 
CGC 50.067.016/0001-90 

 
Rua: Rio Grande do Sul, 488–  Fone (19) 3346-0493 – Cep 13911-170     Jaguariúna/SP 

www.ajja.org.br  

 
                

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 002/2020 
EDITAL COMPLETO 

 
A Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes no uso de suas atribuições legais e em consonância com a 
legislação Federal, Estadual e Municipal em vigor, faz saber que será realizado no período de 01 a 30 de outubro de 
2020, mais um processo de recrutamento e seleção de jovens aprendizes. Para atendimento desse objetivo, fica 
estabelecido o procedimento abaixo, que regulará o processo ora instaurado:  
 
 
1. DO CANDIDATO AO PROGRAMA CONSTRUINDO UM FUTURO 
1.1. Condições para inscrição: 
a) Residir em Jaguariúna; 
b) Estar cursando o Ensino Médio ou o último ano do Ensino Fundamental II no ano de 2020, da rede pública ou 
privada do município de Jaguariúna; 
c) Maior de 14 e menor de 18 anos, a completar até o início do treinamento; 
1.2. As vagas são abertas indistintamente para jovens do sexo masculino ou feminino; 
1.3. O candidato selecionado será submetido a um ciclo básico intensivo de capacitação pré-profissional, 
exclusivamente, no período da tarde em contra turno ao período escolar.  
 
2. DA INSCRIÇÃO 
2.1. As inscrições serão realizadas de 01 a 30 de outubro de 2020, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, na 
AJJA – Rua Rio Grande do Sul nº 488, Jardim Sônia, em Jaguariúna/SP; 
2.2. O formulário de inscrição e o questionário socioeconômico disponibilizados pela Secretaria da AJJA, deverão ser 
preenchidos pelo candidato, com a ajuda dos pais e/ou responsáveis; 
2.3. Preenchidos o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico, o candidato acompanhado do pai ou 
responsável e munido dos originais e das cópias da documentação requerida - Carteira de Identidade, CPF, Certidão 
de Nascimento, Comprovante de Endereço, Cartão Cidadão, Declaração Escolar, Carteira de Trabalho – além de 2 
fotos ¾, receberá o número de protocolo correspondente a efetivação da sua inscrição; 
Documentação do Responsável: Cópias de Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Renda. 
2.4. A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo interessado, não se aceitando inscrição por procuração ou por via 
postal; 
2.5. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá responder todas as questões do Caderno Perfil Socioeconômico e 
preencher o Cartão Definitivo de Respostas disponibilizado pela AJJA. 
 
3. DO CADERNO PERFIL SÓCIO ECONÔMICO 
3.1. Do Caderno Perfil Socioeconômico, constarão questões de múltipla escolha que versarão sobre as condições 
socioeconômicas da família do candidato; 
3.2. Do Caderno Perfil Socioeconômico e do Comprovante de Inscrição do candidato, constarão o Nome e o Número 
de Inscrição do candidato, enquanto do Cartão Definitivo de Respostas constará, apenas, o Número de Inscrição. 
 
4. DO JULGAMENTO 
4.1. Cada uma das questões do Caderno Perfil Socioeconômico respondida, estará sujeita a uma pontuação que 
prioriza a inclusão social e serve de base para a seleção dos recrutados; 
4.2. Não será permitida vista do Caderno Perfil Socioeconômico. 
 
5. DA CONVOCAÇÃO 
5.1. Os candidatos serão convocados em ordem decrescente da pontuação final obtida; 
5.2. A AJJA publicará, através da imprensa local, a lista dos selecionados em primeira chamada; 
5.3. No caso de igualdade de pontos, terá preferência o candidato que tiver mais idade. 
 
 
 
 


