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Maria Fumaça volta a fazer o percurso entre Campinas e Jaguariúna
Após aproximadamente seis meses, a locomotiva a vapor, a tradicional Maria Fumaça, 

volta a fazer escala na cidade. O passeio foi interrompido desde o começo da pandemia 
e voltou a funcionar também na véspera do último feriado, 07 de setembro, mas apenas 
no trajeto dentro de Campinas inicialmente. Agora, obteve a liberação para utilizar 
Jaguariúna como destino, mas ainda não como embarque de passageiros.

Os passeios estão partindo apenas da estação Anhumas em dois horários diários. 
A viagem completa, saindo de Campinas até Jaguariúna, parte às 10h10, aos sábados, 
domingos e feriados, e o passeio até a estação de Tanquinho, meio-percurso, sai às 14h30.

Ao completar um ano de funcionamento, 
Ceaflor anuncia ampliação

Com academias fechadas, 
personal trainer aposta em 
atendimento domiciliar

São Paulo registra novo 
recorde histórico de abertura 
de empresas em setembro

A Prefeitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, entregou na quin-
ta-feira, 08, a obra de reestru-
turação do Hospital Municipal 
Walter Ferrari, com a criação 
de 22 novos leitos clínicos na 
unidade. As intervenções possi-
bilitaram um aumento de quase 
30% na capacidade de leitos do 
hospital – que hoje é de 78, no 
total, passando a 100 leitos. As 
mudanças fazem parte do paco-
te de medidas de enfrentamento 
à pandemia do novo coronaví-
rus na cidade.
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As intervenções 
possibilitaram um 
aumento de quase 
30% na capacidade de 
leitos do hospital – que 
hoje é de 78, no total, 
passando a 100 leitos

A prática regular de exercí-
cios físicos proporciona inú-
meros benefícios para a saúde, 
como por exemplo, a dimi-
nuição dos riscos de doenças 
cardíacas, pressão alta, oste-

oporose e diabetes. Além dis-
so, contribui para o bem estar, 
melhora a capacidade cardior-
respiratória e condicionamento 
físico, promovendo mais qua-
lidade de vida.              Página 4

Mercado de flores, plantas 
e acessórios da região de Ho-
lambra que abastece o Brasil 
de norte a sul, o Ceaflor, co-
memora o primeiro aniversá-
rio em ritmo de crescimento 

e anuncia a ampliação de suas 
instalações. Na contramão 
de quase todos os segmentos 
impactados pela pandemia, 
o centro de distribuição lo-
calizado em Jaguariúna deve 

ganhar 270 novos boxes para 
comercialização de flores en-
vasadas e plantas ornamentais 
e 1.180 vagas a mais de esta-
cionamento.
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Hospital Municipal faz ampliação  
e agora conta com 100 leitos

A reestruturação no hospital foi possível graças à transferência do Centro de Especialidades Médicas e da sede administrativa da ASAMAS (organização social que administra o 
hospital) para outros prédios
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 A ampliação anunciada pelo Ceaflor começou com a aquisição de uma área vizinha de 96 mil m²Para acompanhar o conteúdo do personal, siga @personal_fealessandrini
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Nesta semana temos um fe-
riado prolongado, embora este 
ano tenha sido um feriadão 
para muitos, principalmente 
as crianças. A quarentena rígi-
da impossibilitou passeios no 
parque, piqueniques e a liber-
dade de jogar bets na rua. 

Agora, com o avanço das 
cidades para a fase verde do 
plano de retomada de SP, mui-
tas atividades estão parcial-
mente funcionando e este é 

momento ideal para, com se-
gurança, dar maior liberdade 
para as crianças. É importante 
fazer aquele passeio ao ar li-
vre, fazer atividades animadas 
e descontraídas com a família.

A frustração de não estar 
na escola com os amigos já 
é grande, imagina então ficar 
dentro de casa por tanto tem-
po. Se nós, adultos, já acha-
mos isso super difícil, ima-
gina as crianças hiperativas 

cheias de energia para gastar?
Aproveitando, dia 12 é o 

dia delas. O dia das crianças. 
Nossas crianças que amanhã 
estão tendo suas próprias es-
colhas e também decidindo 
por nós. Temos que cuidar da 
saúde mental e física delas.

Que todas as crianças se-
jam abençoadas por Nossa 
Senhora, que também é lem-
brada com carinho pelos cató-
licos neste dia 12.

EDITORIAL

Dia das crianças
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Tomaz de Aquino Pires*

“PRESERVAR E CONSERVAR A NOSSA 
MEMÓRIA É UM ATO DE AMOR”, concluiu 
o especialista, famosa conferência na “Pousa-
da Vila Bueno” em junho de 2009.  Ele apre-
senta um sólido currículo.  Foi Secretário de 
Cultura do  Prefeito Jânio Quadros, foi  su-
perintendente do Patrimônio Cultural da As-
sembléia Legislativa e Presidente do Instituto 
de Recuperação do Patrimônio Histórico do 
Estado  de São Paulo, já  representou  o Vati-
cano sobre a “Arte Sacra”, escritor, jornalista, 
crítico de Arte... Trouxe sábias lições à Casa 
da Memória em suas várias visitas.  Mostrou 
estadistas dizendo que preservar o Patrimônio 
Histórico é investir em Economia. Preserva-se 
o Passado, conhece-se o Presente, analisan-
do-o, e traz condições de planejar o Futuro. 
Cumpre resgatar , preservar e divulgar a His-
tória do povo, da cidade, do país. Os países 
de Primeiro Mundo,  a Europa, assim proce-
dem.  Às vezes, quando se fala em recuperar e 
preservar os bens históricos e culturais de uma 
comunidade, algumas pessoas se perguntam; _  
“Mas por que dar tanto valor ao PASSADO, 
gastar tanta energia e dinheiro com algumas 
velharias e ruínas?  Não seria melhor nos pre-
ocuparmos com os problemas do presente, ou 

com os projetos do futuro?”  É  fundamental 
para um povo e cidade conhecer as memórias, 
a História, assimilando suas lições:  levantar 
causas e conseqüências do fato histórico, ava-
liar a sabedoria dos antepassados, valorizar 
a sua forma de pensar e de agir, concluindo 
sobre seus erros e acertos, preservando toda 
uma  paisagem cultural estruturada. Massa-
rani ensinou que a nossa memória pessoal é 
feita de lembranças que se apagam no tempo, 
se não forem revitalizadas. É necessário con-
servar construções antigas que testemunham 
a Arte e a História do passado, resgatar fo-
tografias, procurar documentos históricos de 
família, reeditar livros que relatam a vida dos 
antepassados... Os primeiros educadores, pais 
e avós, as gerações anteriores, mostram como 
pensam, em que acreditam, transmitindo os 
valores da família e a sua tradição. Daí se jus-
tificam as palavras do historiador que decla-
rou que “O Passado é uma dimensão perma-
nente da consciência humana” Por isso tudo, 
a memória social e cultural, a preservação dos 
bens artísticos e ambientais, tudo precisa ser 
resgatado, conservado e estudado. “O restauro 
e conservação é obrigação legal dos governos 
e pessoas esclarecidas que sabem que o Pre-

sente traz o Passado em seu bojo e o Futuro 
começa agora”.  Hoje é inegável a preocupa-
ção de uma sociedade que atinge certo grau 
de conhecimento quanto à preservação de seu 
patrimônio. Observa-se nela um cuidado cres-
cente em relação aos bens que constituem e re-
latam a história a ser preservada para as gera-
ções futuras. Estes bens são a nossa memória, 
a nossa história, a nossa identidade. “Um povo 
sem memória é um povo sem passado e sem 
futuro”. O presente, sem os alicerces do passa-
do, não se estrutura em base sólida. Caminhar 
para um futuro planejado requer, no presente, 
a retrospectiva de um embasamento histórico e 
fazer destes patrimônios um ponto de atração 
turística e de desenvolvimento para os nossos 
municípios. Cumpre ensinar a todas gerações, 
indistintamente, conscientizando-as a fim de 
impedir que os monumentos de nossa memória 
e história sejam apagados de nossas ruas. As-
sim, hoje, a sociedade civil e o poder público 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) já cuidam 
de intensificar o resgate de seu patrimônio cul-
tural material e imaterial legado pela História.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

A Casa da Memória reverencia 
“Dr. Massarani”   

João Rodrigues*

12 de outubro data especial reservada as 
nossas crianças além da Padroeira do Brasil  
Nossa Senhora Aparecida. Quando já adultos 
quantos de nós gostaríamos de voltar a ser 
criança? Já quando crianças sonhamos em 
completar os famosos 18 anos ou 21 anos para 
atingirmos a fase adulta de nossas vidas con-
forme preconizam nossas Leis. Na liderança 
uma pergunta sempre é feita as pessoas, o Lí-
der nasce com esta característica ou pode de-
senvolver isto?

Nesta semana vou contar um pouca da mi-
nha experiência de vida, já que agora com 54 
anos vejo o quanto foi importante esta fase da 
minha  vida para conseguir atingir o patamar 
que hoje me encontro e a qual tem me possibi-
litado inspirar pessoas e até dar dicas para que 
muitos consigam realizar seus sonhos.

Nascido na Rua Cel Amâncio Bueno, 695, 
na rua que ainda não dispunha de asfalto, brin-
cava com meus amigos e primos da vizinhança 
e o lugar mais distante que ia era o Jaguar Tê-
nis Clube, (para assistir jogos noturnos)  que 
ficava depois da linha do trem e onde tinha que 
enfrentar a noite os sapos coachando na plan-
tação de taboas que rodeavam a linha de Trem 
( que medo...)  ofuscados pelas Luzes fortes 
do refletor do campo de Futebol. Aprendizado, 
a união entre amigos e a força de vontade em 
se desafiar e romper o medo para se deliciar 
depois assistindo uma partida de futebol.

As brincadeiras de rua então eram algo que 
não esqueço jamais como o Policia x Ladrão, 
saber que agora participante do CONSEG me 
possibilita ver o quanto é importante a Segu-

rança e quanto podemos juntos nos ajudar a 
evitar os roubos e assaltos através do progra-
ma Vizinhança Solidária no Comércio, assim 
como é bom estar do lado correto, a justiça 
através de suas leis.

O pique-esconde onde você tinha que se 
esconder e ser rápido para chegar ao pique an-
tes daquele que tinha por obrigação lhe encon-
trar, quantas vezes na concorrência da vida no 
dia a dia temos que ser estratégicos e aparecer 
na hora certa e chegar primeiro e com isto fi-
carmos seguros.

Porém nada é mais gratificante ao chegar 
na fase adulta e você relembrar o quanto a 
EDUCAÇÃO de base foi fundamental para o 
sucesso na sua jornada, como imaginar que o 
A de Abelha, o B de Barriga, o C de Cachor-
ro, o D de dado, e assim por diante da famosa 
Cartilha CAMINHO SUAVE com a saudosa 
DONA IKA, te mostrassem o quanto a língua 
portuguesa é preciosa e lhe provém tantos  be-
nefícios  para você se comunicar com as outras 
pessoas.

Alcançar o primeiro prêmio através do pri-
meiro DIPLOMA, o da educação infantil  o 
qual na minha época chamávamos de pré-pri-
mário que era a preparação para o primário, 
que saudade deliciosa, saber que naquela me-
sinha, tão pequeninos iriamos ter as primeiras 
lições fundamentais de convívio social e edu-
cacional.

Que orgulho ao chegar o boletim escolar 
e mostrar as excelentes notas tiradas a minha 
mãe Dolores, que se enchia de alegria mas mal 
tinha tempo de desfrutar isto, já que o tanque 

de roupa para lavar a aguardava, e sempre nos 
orientava para estudarmos sempre muito, pois 
ela sabia que o estudo nos levaria a patamares 
muito maiores na vida.

Situação financeira sempre complicada, 8 
irmãos ainda todos muito pequenos, cidade pe-
quena, (não era esta pujança de hoje em dia), 
porém o pouco que tínhamos, aliado aos ami-
gos que sempre compartilhavam seus brinque-
dos e claro a famosa bola de futebol para no 
campinho do Padre, realizarmos jogos memo-
ráveis e desafiadores contra os colegas de ou-
tros bairros. Alias a palavra compartilhar (sha-
re) é algo que hoje é imprescindível na vida de 
qualquer pessoa para que o sucesso seja alcan-
çado, bem como a questão da solidariedade,  
como é gostoso saber que mesmo sem saber, 
tínhamos na nossa essência estes valores que 
tanto enriquecem a  vida das pessoas.

Escreveria páginas e páginas sobre esta 
fase tão especial de minha vida e o quanto ela 
foi fundamental para fortalecer  a pessoa que 
hoje sou, porém vou deixar 7 itens que a For-
bes detectou em Lideres e que  você pode fazer 
esta correlação com sua vida infantil. Lideres: 
1-Lideram, 2-Fazem, 3-Criam listas, 4- Ou-
vem, 5-Abertos a Novidades, 6-Aproveitam a 
Vida, 7-Delegam. Viva a vida e faça sempre 
aflorar a criança que existe em você que com 
certeza a vida lhe sorrirá mais. 

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

preendedor do Bem

A criança que existe em cada lider

Wagner Brito (*)

Embora a Emenda Constitucional 103 
de 13 de novembro de 2019 tenha aboli-
do as aposentadorias com Integralidade e 
Paridade, os entes Federativos, leia-se Es-
tados, Distrito Federal e Municípios, que 
ainda não aderiram às mudanças da Re-
forma da Previdência, podem manter as 
concessões dessas aposentadorias. Não é 
raro o servidor ao se aposentar estranhar 
o valor da aposentadoria, pois em regra, 
ele vem abaixo do salário atual recebido. 
Isso porque esses servidores ingressaram 
no serviço público após 31 de dezembro 
de 2003. Os servidores que ingressaram no 
serviço público antes dessa data, têm direi-
to a aposentar-se com Integralidade e Pari-
dade. Esse é um benefício concedido como 
regra de transição aos antigos servidores 
por ocasião da edição da Emenda Cons-
titucional 41/2003. Mas o que seria essa 
Integralidade e Paridade? Integralidade é a 
aposentadoria do servidor pelo seu último 
salário, sem as vantagens transitórias como 
hora extra ou adicional noturno, apenas o 
seu salário e suas vantagens permanentes. 
É um benefício muito valioso pois regra 
geral, o servidor acaba se aposentando 
pela média de seus salários de contribui-
ção e essa normalmente é bem menor que o 
salário atual. Já a Paridade é a forma como 
sua aposentadoria é reajustada. Havendo 
a Paridade, sempre que ocorrer o reajuste 
do pessoal da ativa, o servidor aposenta-
do também terá seu reajuste e no mesmo 
formato. Isto se dá no mesmo tempo e na 
mesma forma, ou seja, sua aposentadoria 
será reajustada em Paridade com o reajus-
te dos salários dos servidores da ativa. Os 
servidores que entraram após de 31 de de-
zembro de 2003, possuem um reajuste di-
ferente, no caso, suas aposentadorias são 
reajustadas pelo mesmo índice do INSS. 
Cada vez que o INSS reajusta as aposenta-
dorias, o mesmo índice é aplicado aos apo-
sentados do serviço público. Como obser-
vamos até aqui, é fácil perceber que os que 
recebem aposentadoria com Integralidade 
e Paridade, geralmente mantém seu poder 
de compra atualizado, pois as discussões 
sobre reajuste com os servidores da ativa 
são mais combativas e não raro os sindica-
tos entram em campo para manter o poder 
de compra dos seus associados. 

Wagner Brito
Gestor Previdenciário
OAB/SP 256.159
E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br

Aposentadoria 
do servidor 
público com 
paridade e 
integralidade  
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Hospital Municipal faz ampliação e 
agora conta com 100 leitos
As intervenções possibilitaram um 
aumento de quase 30% na capacidade 
de leitos do hospital – que hoje é de 
78, no total, passando a 100 leitos

IVAIR OLIVEIRA

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
entregou na quinta-feira, 
08, a obra de reestrutura-
ção do Hospital Munici-
pal Walter Ferrari, com a 
criação de 22 novos leitos 
clínicos na unidade. As 
intervenções possibilita-
ram um aumento de qua-
se 30% na capacidade de 
leitos do hospital – que 
hoje é de 78, no total, 
passando a 100 leitos. As 
mudanças fazem parte do 
pacote de medidas de en-
frentamento à pandemia 
do novo coronavírus na 
cidade.

A reestruturação no 
hospital foi possível gra-
ças à transferência do 
Centro de Especialidades 
Médicas e da sede admi-
nistrativa da ASAMAS 
(organização social que 
administra o hospital) 
para outros prédios. Os 
novos leitos dão mais 
segurança na separação 
física dos pacientes diag-
nosticados ou suspeitos 
de Covid-19 dos demais 
pacientes com outras ne-

cessidades clínicas. Atu-
almente, segundo a Se-
cretaria de Saúde, esses 
pacientes ficam isolados, 
porém na mesma ala. 

“Fomos pegos de sur-
presa por uma pandemia 
que exigia isolamento 
físico de pessoas, então 
muitas vezes o espaço 
físico foi um obstáculo 
no manejo dos pacien-
tes. Ter uma divisão de 
alas em que conseguimos 
ter alas específicas para 
cada patologia é muito 
bom. Esses novos leitos 
aumentam a nossa capa-
cidade de abrigar os pa-
cientes com segurança, 
sejam eles pacientes de 
Covid-19 ou não”, expli-
ca o coordenador da clí-
nica médica do Hospital 
Municipal Walter Ferrari, 
Igor Kassouf Mantovani.

Além da reforma es-
trutural concluída, o pro-
jeto de reestruturação do 
hospital também inclui a 
aquisição de novos equi-
pamentos e a contratação 
de profissionais da saúde, 
melhorando a capacidade 
instalada e possibilitando 

Jaguariúna em foco 

DIVULGAÇÃO

Os novos leitos dão mais segurança na separação física dos pacientes diagnosticados ou suspeitos de Covid-19 dos demais pacientes com outras necessidades clínicas

a implantação de novos 
serviços. “Após a entrega 
desses leitos, entre ou-
tras ações, será possível 
a retomada das cirurgias 
eletivas de acordo com 
o preconizado no Plano 
Municipal de Retomada 
dos Atendimentos, pois 
ofertaremos leitos ci-
rúrgicos, clínicos e para 
pacientes críticos, sendo 

um deles de isolamento. 
O local também será pre-
parado para a realização 
de hemodiálise de casos 
agudos”, explica a secre-
tária municipal de Saúde, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão.

“Depois de 26 anos, 
estamos fazendo uma 
ampliação de um núme-
ro considerável de leitos. 

Uma área que era admi-
nistrativa se tornou área 
de internação. A nossa 
população cresceu nesses 
26 anos, então o hospital 
também teve a necessida-
de de crescer. Indepen-
dente da pandemia do 
Covid-19, temos outras 
patologias que devem ser 
cuidadas, principalmen-
te com a futura volta da 

realização das cirurgias 
eletivas”, acrescenta a se-
cretária.

Mesmo que o aumen-
to seja uma das medidas 
de enfrentamento do Co-
vid-19 no município, a 
nova estrutura do Hospi-
tal permanece como lega-
do para a população. Ou 
seja, não será desativada 
após a pandemia.

Prefeitura de Pedreira constrói novo local 
para a Feira Livre do Jardim Triunfo

Capacitação de profissionais da beleza em 
Amparo gera oportunidade de renda, por 
meio do Fundo Social

Os feirantes que atu-
am aos sábados na Feira 
Livre do Jardim Triunfo, 
realizada em um espaço 
entre a Rua Maria Ana 
Piassa Gasparini e a Ave-
nida José Stranieri, em 
breve terão um novo local, 
devidamente apropriado 
para atender a população 
com maior conforto. A 

Prefeitura, por meio de 
sua Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas 
iniciou nesta semana a 
preparação do terreno ao 
lado dos campinhos de 
areia e de grama, na Rua 
Mário Zarpelon, a terra-
plenagem do terreno com 
o objetivo de implantar 
bloquete, ou seja, piso 

de concreto intertravado. 
“Queremos proporcio-
nar maior organização 
e ordenamento da Feira 
Livre, com certeza neste 
espaço a população pode-
rá efetuar suas compras 
com segurança e como-
didade”, frisa o secretário 
de Obras, Julio Francisco 
Nobile. 

Acompanhado da presi-
dente do Fundo Social, He-
loísa Jacob, e dos secretá-
rios de Esportes, Recreação 
e Lazer, Marcelo Craveiro, 
Meio Ambiente, Julio Vido 
e Infraestrutura e Serviços, 
Carlos Roberto Piffer – o 
Carlão Piffer, o Chefe do 
Executivo de Amparo, Luiz 
Oscar Jacob, entregou os 
certificados de conclusão 
do curso de Manicure e Pe-
dicure, do Fundo Social. O 

prefeito defende a capaci-
tação e a criação de novas 
oportunidades por meio de 
cursos gratuitos.

A presidente do Fundo 
Social, Heloisa Jacob lem-
bra que a nova sede criada 
por determinação do pre-
feito possibilitou a efeti-
vação de cursos gratuitos. 
“O prefeito, atento a busca 
de capacitação conseguiu 
essa sede, além de tra-
zer cursos que realmente 

podem oferecer a possi-
bilidade de renda para a 
população. Agradecemos 
também a dedicação dos 
professores nos projetos 
do Fundo Social”, ressalta 
Heloísa.

Uma nova turma deve 
ser iniciada nos próximos 
dias. O interessado pode 
obter mais informações na 
sede do Fundo Social, na 
rua Gustavo de Souza, 7, 
no bairro do Ribeirão.

Grupo recebeu os certificados na tarde de terça-feira, 06
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Com academias fechadas, personal trainer 
aposta em atendimento domiciliar 
Mesmo após a reabertura das academias, muitos ainda tem receio de frequentar o local e optam 
pelo atendimento domiciliar personalizado

Reflexos da PANDEMIA
4por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

DIVULGAÇÃO 

Para acompanhar o conteúdo do personal, siga @personal_fealessandrini

A prática regular de 
exercícios físicos propor-
ciona inúmeros benefícios 
para a saúde, como por 
exemplo, a diminuição 
dos riscos de doenças car-
díacas, pressão alta, oste-
oporose e diabetes. Além 
disso, contribui para o 
bem estar, melhora a ca-
pacidade cardiorrespira-
tória e condicionamento 
físico, promovendo mais 
qualidade de vida.

O educador físico, 
Felipe Alessandrini, for-
mado pelo Centro Uni-
versitário de Jaguariúna 
(UniFaj) atua na área há 
mais de seis anos. Desde 
a formação, a academia 
sempre foi sua principal 
área de atuação, mas com 
o período de fechamen-
to das academias devido 
quarentena rígida da pan-
demia, o profissional per-
deu o seu emprego, pois o 
local onde trabalhava não 
suportou a crise e teve 
que fechar as portas.

“Diante disso, me vi 
desempregado em meio 

a um momento delicado 
de incertezas e de crise 
econômica. Tive que me 
reinventar e procurar uma 
nova forma de atendimen-
to”, relata. Atualmente, 
Felipe trabalha como per-
sonal trainer atendendo 
em domicílio.

Felipe conta que inves-
tiu em um atendimento 
personalizado a domicí-
lio, com toda segurança 
necessária deste período. 
Comprou materiais para 
suas aulas e passou a fa-
zer divulgação por meio 
das mídias sociais. 

“Não demorou para 
que interessados apare-
cessem, pois muitas pes-
soas habituadas à prática 
dos exercícios físicos es-
tavam sentindo falta e vi-
ram nessa nova proposta 
uma forma de conseguir 
manter os hábitos de for-
ma segura. E, tendo em 
vista a facilidade de ter 
um atendimento em casa, 
a procura tem aumenta-
do”, conta o profissional. 

Agora, mesmo após 

reabertura das academias, 
a procura pelo serviço 
de personal à domicílio 
continua em alta, segun-
do Felipe. “Muitos ainda 
não se sentem seguros em 
retornar”, afirma. “Além 
disso, houve também o 
aumento de alunos que 
procuram personal trai-
ner para atendimento na 

academia”, acrescenta. 
Trabalhar neste cená-

rio chamado ‘novo nor-
mal’ tem sido um desafio 
para Felipe. “Foi preciso 
abrir a mente para novas 
possibilidades de traba-
lho e sair da zona de con-
forto. Além disso, existe 
toda a preocupação com 
as normas sanitárias que 

precisam ser seguidas de 
forma muito responsável, 
como uso de máscara, 
higienização atenta dos 
equipamentos e atendi-
mento limitado a peque-
nos grupos”.

Felipe salienta que o 
diferencial do acompa-
nhamento de um personal 
trainer é que, além trazer 

mais segurança durante 
o exercício, o programa 
de treinamento é feito de 
forma personalizada, le-
vando em consideração 
a individualidade do alu-
no, seus objetivos, rotina, 
histórico médico. Sendo 
assim, os resultados apa-
recem de forma mais efi-
ciente. 

São Paulo registra novo recorde histórico 
de abertura de empresas em setembro

O estado de São Pau-
lo tem novo recorde his-
tórico de abertura de 
empresas. O apurado no 
mês de setembro foi de 
23.205 novos cadastros 
de pessoas jurídicas, so-
mando-se os números dos 
645 municípios paulistas. 
Esta é a maior marca al-
cançada desde 1998, ano 
em que foram iniciados 
os levantamentos da Jun-
ta Comercial do Estado 
de São Paulo (JUCESP), 
órgão vinculado à Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico e responsável 
pelos registros mercantis 
no Estado.

Esta é a quinta alta se-
guida na abertura de em-
presas em São Paulo desde 
abril, período em que foi 
perceptível a desacelera-
ção devido aos impactos 
econômicos da pandemia 
do coronavírus. O registro 
mais recente supera o mês 
de agosto, quando foram 
realizadas 22.825 novas 
constituições empresa-
riais, número que já havia 

sido o maior em 22 anos.
A JUCESP também re-

gistrou o menor número 
de encerramentos de em-
presas nos últimos dois 
meses, com 9.859 bai-
xas. Com isso, o estado 
contabiliza o maior saldo 
líquido anual: 13.346 no-
vos CNPJ’s. Comparado 
ao mês anterior, o saldo é 
14,9% maior, com 11.614 
cadastros encerrados. O 
aumento chega a 29% na 
comparação com setembro 
de 2019, quando foram 
abertas 10,3 mil empresas.

Jaguariúna
A cidade de Jaguari-

úna teve um aumento de 
10% de empresas, dado 
baseado na abertura de mi-
cro e pequenas empresas 
(MEI’s). O presidente da 
Associação Comercial e 
Industrial (ACI) Jaguariú-
na, João Rodrigues, avalia 
o aumento como resultado 
da defasagem de empregos 
entre abril e maio e diz que 
a tendência é que esse nú-
mero aumente ainda mais.

O setor que expandiu 
nesse momento foi prin-
cipalmente o de vestuário. 
O setor de beleza também 
entra na lista, juntamente 
com serviços, jardinagem 
e flores e pizzaria.

João explica que jardi-
nagem e flores devido ao 
tempo de quarentena rígi-
do onde as pessoas deci-
diram fazer melhoras sem 
suas casas e empresas. 
Neste sentido, o setor de 
construção também não 
parou.

“Os MEI’s fizeram com 
que as pessoas mantives-
sem o aluguel de suas ca-
sas, por exemplo, ajudan-
do a manter a renda. Essas 
pessoas também começa-
ram a empreender online 
e nisso o Sebrae foi muito 
útil, pois disponibilizou 
mais de 130 cursos e até 
hoje, todos os dias as 17h 
realiza uma live para isso”, 
conta João. A ACI, junta-
mente com a Prefeitura, 
também prepara a vinda de 
um curso para auxiliar es-
tes MEI’s. 
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Cidades da região enfrentam problemas 
no abastecimento de água

Consciência

Em Jaguariúna, o Departamento de Água e Esgoto 
(DAE) monitora diariamente o nível do rio onde a 
cidade faz a captação de água para tratamento

Várias cidades da re-
gião de Campinas e, até 
mesmo de outras regiões, 
estão enfrentando proble-
mas no abastecimento de 
água devido à estiagem 
prolongada em todo o Es-
tado. Municípios como 
Valinhos, Americana e 
Piracicaba têm algum 
tipo de dificuldade no 
abastecimento e outras, 
como Santo Antônio de 
Posse, declararam o ra-
cionamento de água.

Em Jaguariúna, o De-
partamento de Água e 
Esgoto (DAE) monitora 

diariamente o nível do 
Rio Jaguari, onde a cida-
de faz a captação de água 
para tratamento. Segundo 
o DAE, por enquanto a si-
tuação está sob controle, 
mas houve nos últimos 
dias um aumento consi-
derável no consumo de 
água pelos moradores.

Por isso, a cidade está 
intensificando a fiscaliza-
ção. O DAE de Jaguariúna 
orienta a população sobre 
o uso consciente da água 
para evitar o desabaste-
cimento devido ao longo 
período de falta de chuvas.

A Polícia Municipal 
também intensificou as 
rondas com o objetivo de 
identificar possíveis abu-
sos no uso do líquido pe-
los consumidores, como, 
por exemplo, lavagem de 
calçadas e veículos com 
água corrente. Caso haja 
reincidência, o departa-
mento irá aplicar multa 
aos infratores, de acordo 
com a Lei Municipal nº 
2.250, de 2014. O objeti-
vo é evitar o desperdício 
para que não falte água 
em nenhuma região da 
cidade.

No rádio e na TV
A campanha eleitoral co-

meça agora a se intensificar 
com o início da propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e 
na televisão. Os primeiros 
programas foram ao ar nesta 
sexta-feira, 09, e seguem até 
o dia 12 de novembro. Em 
Jaguariúna, os eleitores po-
dem acompanhar as propos-
tas dos candidatos a prefeito 
e a vereador pelas ondas das 
rádios Estrela FM e Nova 
FM, além da TV Artes, que 
estreia a programação elei-
toral na TV na cidade. 

Tempo
A coligação “Jaguariú-

na Cada Vez mais Forte”, 
do prefeito Gustavo Reis e 
da vice Rita Bergamasco, 
conta com o maior tempo 
de propaganda – 5 minutos 
e 23 segundos, no total. O 
segundo maior tempo é da 
coligação “Respeito Por 
Jaguariúna” (2 minutos e 
32 segundos), do vereador 
Davi Neto, seguido pelo 
PSD, do professor Alberto 
Rizzoni, com 1 minuto e 
seis segundos, e do PSDB, 
do vereador Fred Chiavega-
to, com 57 segundos.

Inserções
Além dos dois blocos, 

as coligações e os partidos 
com candidatos a prefeito 
têm direito as inserções que 
serão veiculadas ao longo 
do dia. Os candidatos a ve-
reador também têm presen-
ça garantida no rádio e na 
TV, em inserções que serão 
exibidas ao longo do dia.

Mais leitos
O Hospital Municipal de 

Jaguariúna acaba de ganhar 
uma nova ala, com mais 22 
leitos. A entrega da nova ala 
foi feita pela Secretaria de 
Saúde nesta quinta-feira. A 
obra de reestruturação do 
Hospital Walter Ferrari am-
plia em quase 30% a capa-
cidade de leitos da unidade 
– que anteriormente era de 
78, no total, e hoje passa a 
100 leitos. As mudanças fa-
zem parte das medidas de 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus na ci-
dade. Segundo a secretaria, 
os novos leitos dão mais 
segurança na separação fí-
sica dos pacientes diagnos-
ticados ou suspeitos de Co-
vid-19 dos demais pacientes 
com outras necessidades 
clínicas. 

Fase verde
Jaguariúna e toda a re-

gião de Campinas avança-

ram para a fase verde do 
Plano São Paulo de reto-
mada gradual das ativida-
des. Além de Campinas, 
as regiões de Piracicaba, 
Sorocaba, Baixada Santis-
ta, Taubaté e Grande São 
Paulo também progredi-
ram para a fase verde, de 
maior flexibilização da 
quarentena. 

Tira-dúvidas do TSE
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) lançou 
nesta semana o “Tira-Dú-
vidas Eleitoral no What-
sApp”, um chatbot – assis-
tente virtual – criado em 
parceria com o aplicativo 
de mensagens para faci-
litar o acesso do eleitor 
a informações relevantes 
sobre as Eleições Munici-
pais de 2020. Trata-se da 
primeira parceria do tipo 
para o WhatsApp com uma 
autoridade eleitoral no 
mundo. A ferramenta foi 
desenvolvida gratuitamen-
te pela empresa Infobip, 
um dos principais prove-
dores de serviços para ne-
gócios no aplicativo. Para 
acessar o serviço basta 
adicionar o telefone 55 61 
9637-1078 à lista de conta-
tos, ou através do link wa.
me/556196371078.

 Bastidores do poder
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Dia primeiro de outubro chegou 
às plataformas um game novo e 
gratuito chamado Rogue Com-
pany. Desenvolvido pela Hi-
-Rez (mesma criadora de Smite, 
Palladins e Realm Royale), o 
jogo tem o formato de FPS, com 
três modos de jogo: demolição, in-
vestida e extração, cada uma com suas 
peculiaridades. Rogue Company está dis-
ponível para PS4, XOne, PC e Switch. 

Die Machine é o mais novo mapa do 
Call of Duty: Black Ops Cold War Zom-
bies. Após a exibição de um trailer co-
mentado por um dos criadores do modo 
zombies, foi esclarecido que, em parte, a 
história do modo teria acabado. Para quem 
não sabe, os personagens da primeira his-
tória se sacrificaram com a intenção de 
criar uma timeline onde os zumbis não 
existiriam e a humanidade poderia viver 
em paz, porém, eles conseguiram atingir 
o objetivo apenas parcialmente. A história 
deste novo capítulo ainda se passa no uni-
verso do Aether, então é bem provável que 
os jogadores irão se deparar com aconteci-
mentos da primeira história, o que ajudará 
os novos jogadores, pois não será necessá-
rio saber a primeira história antes de jogar 
esse novo capítulo. A Nacht Der Untoten 
(COD: War At War) estará presente dentro 
deste mapa. A nova fase deste modo trará 
mudanças, como nas máquinas de refrige-
rante ou “perks” (que dão certa vantagem 
ao jogador dependendo do que ele beber). 
Outra mudança é na própria gameplay, que 
será bem mais rápida para o jogador. Agora 
o jogo não começará mais com uma pis-

tola, mas, sim, com uma arma a ser 
escolhida pelo jogador. Esse modo 

manterá alguns itens do capítulo 
anterior da franquia, tais como os 
Rounds (a cada rodada os zum-
bis ficam mais rápidos e mais 

resistentes, forçando o jogador a 
usar de artimanhas para sobreviver 

o maior tempo possível ou até comple-
tar o “easter egg”); o brinquedo barulhento 
(esse item é usado para afastar os zumbis 
quando ele é lançado) e a RayGun. Além 
disso, quando o jogador subir de nível no 
multiplayer também irá subir de nível no 
zombies, ou seja, estarão interligados e to-
dos os mapas de DLCs serão gratuitos. Call 
of Duty: Black Ops Cold War será lançado 
dia 13 de novembro, para PS5, XSX (S), 
PS4, XOne e PC. 

Agora uma dica especial. Um novo na-
vegador, mais leve que o Google Chrome, 
está disponível para download: Opera GX. 
Embora seja voltado para os gamers, pode 
ser usado pelo público geral. Muito 
mais simples de mexer, permite que as re-
des sociais sejam acessadas sem necessitar 
abrir novas abas, além de já conter AD Blo-
ck (ferramenta que impede anúncios e pop 
ups de aparecerem no site acessado). Além 
disso, tem uma aba chamada “Speed Day”, 
que mostra as notícias mais relevantes do 
dia para o usuário, podendo ser personali-
zada com os assuntos de seu interesse, des-
de games até viagens.  

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

Já conhece o novo navegador Opera GX? Confira aqui esta e 
outras novidades  

Ao completar um ano de funcionamento, 
Ceaflor anuncia ampliação

Avanço do setor de flores

O novo mercado deve abrigar 946 boxes de comercialização de flores, plantas e acessórios para 
floricultura, paisagismo e decoração, além de 2.070 vagas para estacionamento

Mercado de flores, 
plantas e acessórios da 
região de Holambra que 
abastece o Brasil de norte 
a sul, o Ceaflor, comemo-
ra o primeiro aniversário 
em ritmo de crescimento 
e anuncia a ampliação de 
suas instalações. Na con-
tramão de quase todos os 
segmentos impactados 
pela pandemia, o centro 
de distribuição localiza-
do em Jaguariúna deve 
ganhar 270 novos boxes 
para comercialização de 
flores envasadas e plan-
tas ornamentais e 1.180 
vagas a mais de estacio-
namento. Quando a am-
pliação estiver concluída, 
serão no total 946 boxes e 
2.070 vagas para estacio-
nar disponíveis aos ataca-
distas e demais clientes.

A ampliação anuncia-
da pelo Ceaflor começou 
com a aquisição de uma 
área vizinha de 96 mil 
m², que se soma aos atu-
ais 126 mil m² ocupados 
pelo empreendimento 
que nasceu grande, com 
44 mil m² de área coberta. 
O novo espaço – mais 20 
mil m² – permite a expan-
são dos setores de flores 
em vasos e plantas orna-

mentais para paisagismo 
e jardinagem, cujas ven-
das vêm apresentando um 
relevante crescimento, to-
talmente alheio à pande-
mia do novo coronavírus. 
Os efeitos do Covid-19 
impactaram – e ainda 
impactam fortemente – 
o comércio atacadista 
de flores de corte, com 
queda 35% no primeiro 
semestre em função do 
cancelamento de eventos 
sociais e corporativos.

“Chegar ao primeiro 
aniversário do Ceaflor 
após seis meses de pan-
demia, anunciando ex-
pansão das instalações 
em quase 50%, é motivo 
de muito orgulho para 
nós. Isso nos faz crer que, 
de fato, temos consegui-
do majorar a participação 
da região de Holambra 
no mercado brasileiro 
de flores e plantas, con-
tribuindo decisivamente 
com a logística do setor”, 
comenta o presidente do 
Ceaflor, Antonio Carlos 
Rodrigues.

A facilidade logística 
por reunir flores, plantas 
e acessórios no mesmo lo-
cal, que dá aos atacadistas 
agilidade no abastecimen-

to do mercado brasileiro, 
a diversidade e a varieda-
de de espécies oferecidas 
pelas atuais 350 empresas 
que operam no Ceaflor, 
explicam o sucesso do em-
preendimento. Os atuais 
676 boxes comercializam 
acessórios e produtos cul-
tivados no Circuito das 
Flores (Holambra, Jagua-
riúna e Santo Antônio de 
Posse) e por produtores de 
Atibaia, Arujá, São Roque, 
Limeira, Piedade e Regis-
tro, além dos de outros es-
tados, como Minas Gerais, 
Santa Catarina, Paraná e 
Rio de Janeiro. Como as 
negociações são feitas di-
retamente, sem interme-
diações, os preços são bem 
mais competitivos.

Apesar de o grande vo-
lume de produtos ser des-
tinado ao mercado ataca-
dista, compreendido por 
garden centers, super-
mercados, floriculturas e 
empresas de decoração e 
paisagismo, o Ceaflor é 
aberto também ao vare-
jo. Ao consumidor final 
é igualmente oferecida a 
oportunidade de compra 
direta.

O mix de acessórios 
para floricultura, jardi-

 A ampliação anunciada pelo Ceaflor começou com a aquisição de uma área vizinha de 96 mil m²

nagem e decoração e de 
produtos para paisagis-
mo do Ceaflor tornou-se 
um dos mais completos 
do mercado nacional. No 
paisagismo, em especial, 
a presença de produto-

res de regiões diversas 
do Brasil garante a ofer-
ta de árvores exóticas, 
frutíferas e nativas para 
reflorestamento, capins 
ornamentais, folhagens 
para ambientes internos 

e externos, cercas vivas, 
gramas, hortaliças, plan-
tas aromáticas e tempe-
ros diversos, palmeiras, 
espécies para jardins ver-
ticais, trepadeiras, tuias, 
pinheiros e muito mais.

Bem na

fotoAMIGOS DO DOM BOSCO 45 ANOS

Cerca de 50 amigos que formam a ‘turminha do Dom 
Bosco’, de Jaguariúna, tiveram um reencontro após 45 
anos. O evento, realizado nos dias 03 e 04 reuniu, não 
apenas os amigos, como suas esposas, maridos e filhos.

A ideia existia há quatro anos, porém, apenas agora 
foi possível reunir a maioria do grupo. Antônio Cosmo, 
conhecido como Pernambuco, foi quem organizou e 
colocou em prática a ideia.

Sueli Orsi e Roseli Viale também ajudaram em toda 
a organização e estão felizes com o resultado do 
reencontro. De acordo com eles, o evento, realizado 
em meio a pandemia, teve todos os cuidados de higiene 
necessários. 
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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:

DOUGLAS DE ALMEIDA SANTOS e LEONICE 
REIS CRUZ. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços 
gerais, solteiro, nascido em IBIÚNA, SP, no dia 17 de 
maio de 1994, residente e domiciliado na Rua Jorge 
Teodoro, Nº 144, Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de ADEILDO DE ALMEIDA SANTOS e de 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, 
nascida em SÃO LUÍS, MA, no dia 18 de julho de 1995, 
residente e domiciliada na Rua Jorge Teodoro, Nº 144, 
Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filha de CAN-
DIDO CARVALHO CRUZ e de LETICE RODRIGUES 
REIS. 

EDUARDO ANTONIO PIRES BASSETO e MARIA 
GORETI DE GODOY PAVANI. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, engenheiro civil, divorciado, nascido em PE-
DREIRA, SP, no dia 11 de fevereiro de 1974, residente 
e domiciliado na Rua Alfredo Bueno, Nº 1111, centro, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO BASSETO e 
de MARIA DE LOURDES PIRES BASSETO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, contabilista, divorciada, nascida 
em PEDREIRA, SP, no dia 14 de abril de 1976, residente 
e domiciliada na Rua Alfredo Bueno, Nº 1111, centro, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de ALCIDES PAVANI e de 
MARIA APPARECIDA DE GODOY PAVANI. 

VÍTOR COSTA RODRIGUES e TAINÁ SOARES DO 
PRADO. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de pro-
dução, solteiro, nascido em SABINÓPOLIS, MG, no dia 
04 de fevereiro de 2000, residente e domiciliado na Rua 
Pe. Teilhard Chardin, Nº 136, Jardim Andrade, PEDREI-
RA, SP, filho de DANILO VENÂNCIO RODRIGUES e 
de DIVINA BARBOSA COSTA RODRIGUES. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de escritório, solteira, 
nascida em PEDREIRA, SP, no dia 25 de julho de 2002, 
residente e domiciliada na Rua Macieira, Nº 163, Jardim 
Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de ODAIR PEREIRA 
DO PRADO e de CELENE DO CARMO SOARES. 

LUCAS LEITE DA SILVEIRA CAVALCANTI e RÓ-
SIZELA ALVES DE CASTRO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, , solteiro, nascido em MAUÁ, SP, no dia 31 de 
agosto de 1995, residente e domiciliado no Sítio São Jor-
ge, s/n, Barranco Alto, JAGUARIÚNA, SP, filho de FA-
BIO HENRIQUE DA SILVEIRA CAVALCANTI e de 
ROSANGELA LEITE. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 19 
de março de 2003, residente e domiciliada no Sítio São 
Jorge, s/n, Barranco Alto, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOSÉ BARBOSA DE CASTRO e de ROSANA ALVES. 

FERNANDO HENRIQUE NARVAEZ DE MORAIS 
e FABIANA DANIELA CANISELA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 01 de março de 1989, residen-
te e domiciliado na Praça Santa Maria, Nº 188, centro, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de DANIEL FERNANDO 
DE MORAIS e de WALDINA NARVAEZ RODAS DE 
MORAIS. Ela, de nacionalidade Brasileira, gerente de 
facilities, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 30 de julho de 1978, residente e domiciliada na Praça 
Santa Maria, Nº 188, centro, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
VALDOMIRO CANISELA e de APARECIDA DA SIL-
VA CANISELA. 

SÍLVIO DONISETE RODRIGUES DE GODOY e AN-
DRÉA APARECIDA DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, Técnico automotivo, divorciado, nascido em 
AMPARO, SP, no dia 06 de outubro de 1975, residente 
e domiciliado na Rua João Pires Germano, Nº 816, Jar-
dim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, filho de ROMILDO 
RODRIGUES DE GODOY e de JANDIRA SOUZA 
RODRIGUES DE GODOY. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, analista de sistemas, solteira, nascida em ITA-
QUAQUECETUBA, SP, no dia 18 de janeiro de 1973, 
residente e domiciliada na Rua João Pires Germano, Nº 
816, Jardim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
RODRIGUES DA SILVA e de MARIA SECUNDINA 
DA SILVA. 

RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA e LARISSA 
GODINHO NEMES. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
programador, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 16 de dezembro de 1986, residente e domicilia-
do na Rua Nabor de Moraes, Nº 445, Jardim Botânico, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de LAZARO ALVES DE 
OLIVEIRA e de VANDA APARECIDA CIMADON 
DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, téc-
nica em paisagismo, solteira, nascida em JUNDIAÍ, SP, 
no dia 12 de novembro de 1988, residente e domiciliada 
na Rua Nabor de Moraes, Nº 445, Jardim Botânico, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de GABOR NEMES e de LEDA 
GARCIA GODINHO. 

ROGERIO ANTONIO DE LIMA e DAIANE APARE-
CIDA VENTURINI. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
policial militar, divorciado, nascido em CONCHAL, SP, 
no dia 16 de março de 1972, residente e domiciliado na 
Rua Dal’Bó, Nº 241, Residencial Parque dos Ipês, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO LUCILDO DE 
LIMA e de LOURDES CARDOSO DE LIMA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, comerciante, solteira, nas-
cida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 27 de novembro de 
1984, residente e domiciliada na Rua Dal’Bó, Nº 241, 
Residencial Parque dos Ipês, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
FLAVIO VENTURINI e de BENEDITA APARECIDA 
BAPTISTA VENTURINI. 

DONISETE APARECIDO AZARIAS e ANA BEATRIZ 
MACHADO. Ele, de nacionalidade Brasileira, forneiro, 
solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 21 de 
janeiro de 1987, residente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 1301, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOSÉ HOMERO AZARIAS e de ELZA APARECIDA 
AZARIAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, sol-
teira, nascida em PAULÍNIA, SP, no dia 14 de abril de 
1993, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 
1301, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO 
FRANCISCO MACHADO e de LUCIANA MEDEI-
ROS MACHADO. 

ROMAN TORRES MOREL e CLEIDE LUCIO DE 
BARROS. Ele, de nacionalidade Paraguaia, eletricista 
aposentado, divorciado, nascido em Assunção - Paraguai, 
no dia 28 de fevereiro de 1941, residente e domiciliado 
na Rua José Aparecido Teodoro, Nº 26, Vila Guilherme 
Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, filho de ISIDRO TOR-
RES e de SILVIA FELICIANA MOREL DE TORRES. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nas-
cida em UMUARAMA, PR, no dia 26 de julho de 1972, 
residente e domiciliada na Rua José Aparecido Teodoro, 
Nº 26, Vila Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ALFREDO LUCIO DE BARROS e de CREU-
NICE PAZ DE LIRA. 

JOSIEL JOAQUIM DE OLIVEIRA ARAUJO e INGRI-
DE PALOMA SANTOS DE ALMEIDA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, técnico de produção, solteiro, nasci-
do em MOCOCA, SP, no dia 23 de fevereiro de 1996, 
residente e domiciliado na Rua Dolores Rodrigues dos 
Santos, Nº 519, Residencial Reserva da Barra, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de BENEDITO GENÉSIO DE ARAU-
JO e de MARIA CLARA DE OLIVEIRA ARAUJO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, chefe de divisão II, solteira, 
nascida em SANTA INÊS, BA, no dia 05 de outubro de 
1996, residente e domiciliada na Rua Dolores Rodrigues 
dos Santos, Nº 519, Residencial Reserva da Barra, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de IVAN SILVA DE ALMEIDA e 
de JEANE OLIVEIRA SANTOS. 

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

JAGUARIÚNA, 08 de outubro de 2020.

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LOTE JARDIM SÃO PEDRO 500M² .......................................................................................................R$ 230.000,00

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

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ......................................................................................R$  126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 160.000,00

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

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

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

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

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, AREA GOURMET 160M² DE CONSTRUÇÃO .......................................................................R$ 720.000,00

• CASA NOVA JAGUARIÚNA II 3 DORMITORIOS(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, SALA DE JANTAR, SALA, 

LAVANDERIA, ÁREA DE CHURRASQUEIRA 140M² ..................................................................................R$ 650.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA, SALA DE  

JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK ...........................................................................R$ 540.000,00

• CASA DOM BOSCO 2 DORM,  B/S SALA, COPA,COZ, GARAGEM .......................................................... R$ 290.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

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

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA,  

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 295.000,00

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

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA ROSEIRA DE CIMA 1.980M² CONSTRUÇAO 300M2 2 DORM, B/S, 

PISCINA FUNDO DO RIO JAGUARI ........................................................................................................ .R$ 500.000,00

• CHÁCARA BOM JARDIM 630M² C/ CASA 02 DORM/1 SUITE, SALA, COZINHA, VARANDA,  

FOGÃO A LENHA, GARAGEM .................................................................................................................R$ 160.000,00

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00
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O que é e qual a função de um vereador? 
Eleições municipais

No momento de votar, eleitor deve se informar sobre as funções dos seus representantes na Câmara
Como integrante do 

Poder Legislativo munici-
pal, o vereador tem como 
função primordial repre-
sentar os interesses da po-
pulação perante o poder 
público. Esse é o objetivo 
final de uma pessoa esco-
lhida como representante 
do povo.

Pode-se dizer que a ati-
vidade mais importante do 
dia a dia de um vereador 
é legislar. Isso significa 
tomar todas as ações rela-
cionadas ao tratamento do 
corpo de leis que regem as 
ações do poder público e 
as relações sociais no mu-
nicípio.

Dessa forma, podemos 
citar como ações típicas 
ao alcance de um vereador 
criar, extinguir e emendar 
leis, da maneira que ele 
julgar que seja mais ade-
quada ao interesse público. 
Mas atenção, o mandato 
de um vereador é restrito 
à esfera municipal, portan-
to, faz todo sentido que as 
leis deliberadas, criadas, 
emendadas ou extintas por 
eles tenham efeitos exclu-
sivos para os municípios a 
que eles pertencem.

Essa é a primeira pe-
gadinha importante: não 
adianta um vereador pro-
meter que vai mudar leis 

que não sejam do âmbito 
do município. Ele simples-
mente não tem competên-
cia para tratar sobre assun-
tos que digam respeito a 
mais de uma cidade, a um 
estado, ou mesmo ao País 
inteiro.

O que um candidato 
a vereador pode 
prometer? 

Faz sentido que um 
candidato a vereador pro-
meta coisas como:

- Fazer mudanças na lei 
orgânica do município;

- Propor a criação de 
novos tributos, a extinção 
de tributos existentes ou 

mudanças nos tributos do 
município que sejam bené-
ficas para a população;

- Fazer mudanças na lei 
do município relacionada 
à Educação.

Mas um candidato a 
vereador não deveria 
promete coisas do tipo:

Terminar a obra de uma 
rua ou uma escola;

Melhorar o serviço de 
coleta de lixo do municí-
pio;

Entregar escolas novas;
Implantar escola em 

tempo integral;
Aumentar o número de 

vagas na rede de educação;

Companhia Jaguari de Energia
Em função de inspeções periódicas e permanentes que realiza em sua rede de 
distribuição de energia elétrica, comunica que constatou cabos e equipamentos de 
telecomunicações sem identificação, e, portanto, CONVOCA os respectivos Ocupantes 
que atuam no(s) município(s) da área de concessão da distribuidora para que enviem 
e-mail para o endereço: duvidascioeste@cpfl.com.br, para tratar da regularização das 
suas ocupações. A ausência de comunicação pelo canal indicado, após decorridos 20 
dias desta publicação, possibilitará à Distribuidora adotar as providências pertinentes, 
segundo previsto nos normativos e regulamentos vigentes. Obs: Devido à COVID-19, 
estamos priorizando tratar esses assuntos por e-mail para facilitar comunicação aos 
ocupantes, evitando o contato pessoal, preservando a saúde de todos.

EDITAL

Criar centros de arte e 
cultura;

Reforçar o policiamen-
to em certos bairros;

Esses são atos que não 

são compatíveis com as 
atribuições do vereador. 
Elas dizem respeito à pre-
feitura ou até mesmo ao 
Executivo estadual.


