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Pedreira abre matrículas  
para a pré-escola

A Prefeitura de Pedreira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
informa que as matrículas para a formação das salas de aula, do ano letivo de 
2021, da Rede Municipal de Ensino, acontecem no período de 15 a 30 de outubro 
de 2020, para as crianças de 4 e 5 anos completos ou a completar até 31/03/2021. 
De acordo com a Lei nº 12.796/2013, a matrícula é obrigatória.

Os uniformes dos estudantes 
das escolas municipais de Jagua-
riúna já chegaram na Secretaria 

de Educação e foram encami-
nhados às unidades de ensino. 
No entanto, devido à pandemia 

do Covid-19, a prefeitura decidiu 
adiar a distribuição aos alunos.      

 Página 3

Devido à pandemia do Covid-19, a distribuição aos alunos foi adiada

Quase 10 mil kits de 
uniformes são encaminhados 
para as escolas municipais 
de Jaguariúna

Cada estudante deve receber duas camisetas de manga e uma regata assim que retornarem as aulas presenciais

Prefeitura de 
Jaguariúna inaugura 
obra de restauração da 
ponte Pedro Abrucês

A Prefeitura de Jaguariú-
na, por meio das secretarias 
de Turismo e Cultura e de 
Obras e Serviços Urbanos, 
entregou nesta semana, a obra 
de restauro e manutenção da 
Ponte Pedro Abrucês, um mo-
numento histórico da cidade, 
que liga a região central de 
Jaguariúna aos bairros que 

ficam do outro lado do rio 
Jaguari. Foram feitos o res-
tauro da pintura, a limpeza da 
base da estrutura metálica e 
o reparo de buracos no asfal-
to. Também foi instalado um 
novo sistema de iluminação 
com refletores de LED, mais 
eficientes e econômicos.    
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‘Bom pra cachorro’: culinária 
saudável chega ao mundo dos pets

Os animais de estimação 
são considerados, por muitas 
pessoas, como membros da 
família e, como tal, merecem 
mimos e atenção especial. Por 

isso, a comida bem feita e com 
produtos selecionados chega 
ao mundo dos pets. Com o ob-
jetivo de fornecer uma alimen-
tação saudável e demonstrar 

todo o amor possível aos ani-
mais, em Jaguariúna nasceu a 
NaturAU Marmita Pet.
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Produtos selecionados para alimentação saudável dos pets

DIVULGAÇÃO

Holambra fecha rua 
para veículos na região 
do novo portal

O Departamento de Obras 
e Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Holambra iniciou 
nesta semana uma interven-
ção como parte das obras do 
novo portal de acesso à cida-

de pela Rua Campo das Pal-
mas. Desta vez, está sendo 
executado o calçamento de 
parte da via. 
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Região onde é construído um novo portal em Holambra 
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Ao levantar pela manhã, sua mamãe 
ou papai ou aquela pessoa que era res-
ponsável por você já tinha lhe preparado 
o café da manhã, sua lancheira com as 
guloseimas que iriam te acompanhar no 
primeiro dia na escola. E claro, não po-
demos esquecer, o seu uniforme, poderia 
ser ele completo ou somente a camise-
ta, mas você o vestia com muito orgu-
lho, pois você estava indo para a escola. 
Quantos de vocês que estão lendo recor-
dam do seu primeiro dia na escola?

Você se lembra do seu primeiro pro-
fessor ou professora? Não somente o 
nome, mas a fisionomia, o que foi dito 
para você no seu primeiro dia de aula? 
Faça um esforço, isso lhe trará boas lem-
branças, ou não. Cada um de nós temos 
uma lembrança sobre como foi o nosso 
primeiro encontro com a escola, alguns 

choraram, outros viram um parquinho e 
já saíram correndo e outros ficaram para-
dos olhando os outros brincarem até que 
alguém viesse e lhe dissesse: “Você quer 
brincar comigo?”

A sala de aula é um palco onde todos 
fazemos parte de um grande teatro, O Tea-
tro da Vida, alguns ganham destaques mais 
dos que os outros, já alguns preferem se 
resguardar e deixar as coisas acontecerem 
naturalmente. Quando somos crianças, 
não há diferenças dentro da sala de aula, 
é o que pensávamos, é o que nos foi dito, 
mas, com o passar do tempo aprendemos 
que existem questões que acabam sim nos 
diferenciando dos outros, sejam elas: eco-
nômicas, tonalidade de pele, crenças reli-
giosas e uma desigualdade inacabável que 
infelizmente assola o espaço escolar como 
se fosse a única essência a ser valorizada.

Assim, entra o papel do professor, 
nós em um passado um tanto remoto éra-
mos vistos como pessoas de exemplos a 
serem seguidos. Rubem Alves em uma 
de suas maiores reflexões disse: “Ensinar 
é um exercício de imortalidade. De algu-
ma forma continuamos a viver naqueles 
cujos olhos aprenderam a ver o mundo 
pela magia da nossa palavra. O profes-
sor, assim, não morre jamais...”.

Parabéns, professor. Não só hoje 
pelo seu dia. Mas parabéns pelos dias 
de angústia superados, pelos problemas 
educacionais enfrentados, pelas alegrias 
compartilhadas, pelas conquistas alcan-
çadas. Vocês são verdadeiros heróis. 
Heróis por manter acesa a fagulha que 
descortina a sombra do analfabetismo e 
que promove a vida a partir dos conheci-
mentos transmitidos.

EDITORIAL
Querido professor
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Tomaz de Aquino Pires*

Dia 07 de outubro o ferroviário acenou para o 
Velho Jaguary. Nonagenário bastante enfermo 
partiu em uma das locomotivas da Mogiana 
com seu terno de casimira inglesa, seu boné e 
seu sorriso. Foi para Deus! Seu ser rejubilava-se 
com o ruído do trem de ferro, com a linguagem 
dos sinos da Igreja, com a banda de música nas 
festas, com o retorno da Cavalaria Antoniana,  
com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitu-
ra Municipal. Realizava excursões a santuários 
religiosos. Mas destacou-se com a publicação  
das memórias em três obras de crônicas 1º-) 
: “Crônicas De Um Ferroviário” , 2º-) “Herói 
Ferroviário”, 3º-)“O Mundo Fantástico da Ge-
ração Maria Fumaça”. Desde 1970 publicou 
artigos para os jornais.  Foi autor da coluna 
saudosista “Antigamente Era Assim” da Gazeta 
Regional. Publicou artigos para “A Voz de Ja-
guariúna”, publicou uma coluna no “Jornal de 
Jaguariúna,” assim como artigos para  “O Ferro-
viário” de Campinas.  Pe. Gomes que iniciara a 
Cavalaria de Santo  Antônio em 1949, solicitou 

os préstimos do cronista ferroviário que bus-
casse  orientações para a retomada da Cavala-
ria Antoniana com Pe. Paiva em Mogi-Mirim. 
Ele foi, escreveu-as.  Convidou o Sr. Anísio de 
Aguiar com particular promessa a pagar e  que 
com uma equipe de cavaleiros que deram  vida 
a elas nestes últimos 40 anos.   Desempenhou 
exemplarmente a sua função servindo a ferro-
via. Filho de ferroviário, nasceu na extinta Es-
tação da Fazenda Santa Francisca, Guedes em 
1928. . Acompanhava a família pelos trilhos da 
Mogiana. Aprendeu e praticou o telégrafo com 
15 anos sendo nomeado telegrafista. Em 1949 
ingressou no Seminário Menor da Imaculada 
Conceição de Campinas. Lá foi autor do Hino 
Oficial do Teatro da Imaculada Conceição, sob 
o título de “N.S. da Alegria. Em 51, ali saudou o 
famoso ex-ator mexicano, convertido, Frei José 
Mogica. Em 1952 deixa o Seminário Menor e 
retorna à vida ferroviária. Namora e casa-se, em 
1954, com a srta. Florinda Arsufi.  Nasceu  o fi-
lho José Luiz. Trabalhou na Contadoria Central 

da Mogiana em Campinas.  Em 1957 foi no-
meado chefe de estação no Triângulo Mineiro. 
Chegou à Estação de Guedes. Nela criou e for-
mou um Grupo Teatral.  O bairro não dispunha 
de qualquer telefone.  Então  o chefe colocou 
todo sistema de comunicação interno para au-
xílio dos pobres. Havia o telégrafo, havia um 
telefone acoplado em cada aparelho de estafe. 
Por esta comunicação solicitava  um médico, ou 
se requeria  a vinda de um medicamento urgen-
te da Farmácia. E os maquinistas colaboravam 
conduzindo em suas locomotivas os produtos 
solicitados via-telégrafo. Em se tratando de me-
didas de urgência para atender a saúde, o chefe 
da estação disponibilizava o seu carro particular. 
Seu Chevrolet 51 servia como ambulância   em 
direção a consultório médico, a farmácia, a hos-
pital da região. O Chefe veio transferido para a a 
Estação de Jaguariúna, em 1974. Aqui  aposen-
tou-se, em 1981. Criou a Procissão dos Ferrovi-
ários em 1974, em honra a N.Sra.  de Fátima.. 
Inserida no calendário de eventos do município 

foi realizada  com sucesso até a 1ª década des-
te século. Cidadão participante da vida social,  
religiosa e política  do município.  Vereador de 
73 a 76. Toma posse como Vice,  eleito na cha-
pa do Prefeito Francisco Santiago, 1977 - 1982. 
Substituiu o Prefeito  em  períodos de 1981 e 
1982. Recebeu da Câmara o título de “Cidadão 
Benemérito”.  A Escola Prof.ª Anna Calvo de 
Godoy fez dele o Patrono de sua Biblioteca. É 
sócio honorário da ABPF (Associação Brasilei-
ra de Preservação da Ferrovia). É representante 
do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
Ferroviárias da Zona Mogiana com sede em 
Campinas.  É delegado da UFAM (União dos 
Ferroviários Aposentados da Mogiana) com 
sede em Campinas. Sempre orientou as famílias 
ferroviárias em suas necessidades trabalhistas. 
Cristão que viveu para servir. 

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

Jaguary saúda o benemérito Manoel Rodrigues Seixas

Sandra R. Ribeiro*

A consciência na visão psicanalítica é o 
conjunto de mecanismos psíquicos que se 
opõem à expressão das pulsões primarias. A 
primeira forma de consciência passa pelas 
interdições parentais recalcadas pela criança 
e consequentemente formação do superego. 
A consciência reflete sempre a individuali-
dade e unidade do ser humano e é obviamen-
te lugar de todas as percepções, pensamen-
tos e emoções do indivíduo. A psicologia a 
conceitua como a soma total das experiên-
cias conscientes de uma pessoa em determi-
nado momento. Nesse sentido, consciência é 
o que se designa campo da consciência. É a 
dimensão subjetiva da atividade psíquica da 
pessoa que se volta para a realidade. Na re-
alidade do Eu com o meio ambiente, a cons-
ciência é a capacidade de a pessoa entrar em 
contato com a realidade, perceber e conhe-
cer seus objetos. Ao voltar-se para realidade, 
a consciência demarca um campo, no qual 
se pode delimitar um foco, ou parte central 
mais iluminada da consciência, e uma mar-
gem (franja ou umbral) que seria a periferia 
menos iluminada, mais nebulosa, da cons-
ciência. Segundo a psicopatologia clássica, 
é na margem da consciência que surgem os 
chamados automatismo mentais e os estados 
ditos subliminares. Automatismo mental se 
refere a sintomas alucinógenos e sensorias 
que desenvolvem variados quadros psicóti-
cos nos indivíduos. Esse fenômeno causa a 
alteração do condicionamento sadio da psi-
que humana em diversas situações. Bem co-

mum entre os seres humanos, qualquer pes-
soa que assiste essa manifestação associará 
a um caso de “loucura”.  Há, na mente, uma 
força que exerce as funções de uma censura 
e exclui da consciência e de qualquer influ-
ência sobre a ação todas as tendências que a 
desagradam. Essas tendência são chamadas 
de “recalcadas”. Elas permanecem incons-
cientes e, se o profissional da saúde mental 
tenta trazê-las à consciência do paciente, 
provoca “resistência”. Esses impulsos ins-
tintivos recalcados não têm, contudo, seu 
poder anulado por esse processo. Em muitos 
casos, conseguem fazer sentir sua influência 
por caminhos tortuosos, e a satisfação indi-
reta ou substitutiva de impulsos recalcados é 
o que cria os sintomas neuróticos. 
A consciência tem suas alterações normais 
e patológicas.  O sono é um estado especial 
da consciência, que ocorre de forma recor-
rente e cíclica nos organismos superiores. É 
também, ao mesmo tempo, um estado com-
portamental e uma fase fisiológica normal e 
necessária do organismo. O sono é dividido 
em duas fases, o sono sincronizado, sem mo-
vimentos oculares rápidos (sono NREM), e 
o sono dessincronizado, com movimento 
oculares rápidos (sono REM).
O sono não-rem apresenta quatro estágios. 
No primeiro o sono é mais leve e superficial, 
com atividade regular. No segundo, um pou-
co menos superficial. No terceiro, sono mais 
profundo, porém lentificado. E no quarto es-
tágio o sono é mais profundo, com predomí-

nio de ondas delta e traçado bem-lentificado. 
É mais difícil de despertar alguém nos está-
gios três e quatro, podendo a pessoa apre-
sentar-se confusa ao ser despertado. O sono 
REM, por sua vez, não se encaixa em nenhu-
ma dessas quatro fases. Sua duração total em 
uma noite perfaz de 20 a 25% do tempo to-
tal do sono. O sono REM não é, entretanto, 
um sono leve, tampouco profundo, mas um 
tipo de sono qualitativamente diferente. Há 
um padrão de movimentos oculares rápidos 
e conjugados, bem como um relaxamento 
muscular profundo interrompido esporadi-
camente por contrações de pequenos grupos 
musculares, como os músculos dos olhos. 
Além de irregularidade das frequências car-
díaca e respiratória e da pressão sanguínea, 
ocorre ereção peniana total e parcial. É du-
rante o sono REM que ocorre a maior parte 
dos sonhos, e em 60 a 90% das vezes, se a 
pessoa for despertada durante a fase REM, 
relatará que estava sonhando. A consciência 
pode alterar tantos por processos fisiológicos 
normais, como foi descrito acima, como por 
processos patológicos. Em diversos casos 
neurológicos e psicopatológicos, ocorre o 
rebaixamento da consciência de forma pro-
gressiva, desde o estado normal, desperto, 
até o estado de coma profundo, no qual não 
há qualquer resíduo de atividade consciente. 
O Delirium é uma síndrome psicopatológica 
associada ao rebaixamento da consciência, é 
o termo atual mais adequado para designar 
a maior parte das síndromes confusionais 

agudas (o termo “paciente confuso”, muito 
usado em serviços de emergência e em en-
fermarias médicas, refere-se a tais síndro-
mes confusionais). Cabe ressaltar que esses 
termos (síndrome confusional e paciente 
confuso) dão ênfase ao aspecto confuso do 
pensamento e do discurso do paciente. Fala 
incongruente e conteúdos absurdos e sem 
articulação lógica. O Delirium é uma das 
síndromes mais frequentes na prática clíni-
ca diária, principalmente em pacientes com 
doenças somáticas. Ao atender um paciente 
em surto é necessário observar atentamente 
a fala do paciente. O fluxo do pensamento 
normalmente é acelerado quando o paciente 
está com alguma alteração psicopatológica. 
Essa pessoa precisa ser acolhida e encami-
nhada imediatamente ao serviço de pronto 
atendimento.

Abaixo um trecho de uma obra de Machado 
de Assis
“Agora porém, o caminho é escuro. Passa-
mos da consciência para a inconsciência, 
onde se faz a elaboração confusa das ideias, 
onde as reminiscências dormem ou cochi-
lam. Aqui pulula a vida sem formas, os ger-
mens e os detritos, os rudimentos e os sedi-
mentos; é o desvão imenso do espirito”.

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

A consciência e suas alterações
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Uniformes dos alunos de Jaguariúna já foram 
encaminhados para as escolas municipais
Devido à pandemia do Covid-19, a distribuição aos alunos foi adiada

DIVULGAÇÃO

Os uniformes dos es-
tudantes das escolas mu-
nicipais de Jaguariúna já 
chegaram na Secretaria de 
Educação e foram encami-
nhados às unidades de en-
sino. No entanto, devido à 
pandemia do Covid-19, a 
prefeitura decidiu adiar a 
distribuição aos alunos.

São quase 10 mil kits 
de uniformes que foram 
comprados pela prefeitu-
ra, por meio de processo 
licitatório. Cada estudante 
deve receber duas camise-
tas de manga e uma regata 
assim que retornarem as 
aulas presenciais. 

A secretária interina de 
Educação, Cristina Santia-
go, ressalta que nenhum 

Educação

São quase 10 mil kits de uniformes

aluno ficará sem uniforme. 
“Os pais e responsáveis não 
devem se preocupar em re-

lação ao tamanho dos uni-
formes. Nós temos uma re-
serva para suprir a demanda 

de numerações. Nenhuma 
criança ficará sem unifor-
me”, conclui a secretária.

O Departamento de 
Obras e Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Holam-
bra iniciou nesta semana 
uma intervenção como 
parte das obras do novo 
portal de acesso à cidade 
pela Rua Campo das Pal-
mas. Desta vez, está sendo 
executado o calçamento de 
parte da via. 

Para a realização do 
serviço é necessária a in-
terdição do tráfego de ve-
ículos nos dois sentidos de 

direção, entre a Rua Pri-
maveras e a Rodovia SP-
107. A intervenção segue 
até terça-feira, 20.

“Serão 300m² de passa-
gem elevada, semelhante 
ao calçadão da Alameda 
Maurício de Nassau”, ex-
plica o diretor da pasta, 
Kahlil Barbosa. Toda a 
região está sinalizada pelo 
Departamento de Trânsito 
para indicar os desvios e 
evitar eventuais transtor-
nos aos motoristas.

Holambra fecha rua para veículos na região do novo portal

A Prefeitura de Pedrei-
ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, 
informa que as matrículas 
para a formação das salas 
de aula, do ano letivo de 
2021, da Rede Munici-
pal de Ensino, acontecem 
no período de 15 a 30 de 
outubro de 2020, para 
as crianças de 4 e 5 anos 
completos ou a completar 
até 31/03/2021. De acordo 
com a Lei nº 12.796/2013, 
a matrícula é obrigatória.

Os pais ou responsá-
veis devem acessar o site 
da Prefeitura Municipal e 
clicar no link “Matrículas 
Pré-Escolas”, que é dis-
ponibilizado até o dia 30 
de outubro. Para facilitar 
o preenchimento, antes 
de acessar o formulário, 
recomenda-se aos pais ou 
responsáveis que tirem 
fotos legíveis de todos os 
documentos abaixo men-
cionados e guarde-os na 
galeria de fotos do celular 
ou do computador:

Certidão de nascimen-
to da criança; Compro-
vante de endereço em 

nome dos pais ou respon-
sável legal (conta de água, 
luz, telefone, IPTU etc); 
Declaração de vacinação 
da criança atualizada no 
Posto de Saúde mais pró-
ximo da residência; RG e 
CPF dos pais ou respon-
sável legal e Cartão Bolsa 
Família (para as famílias 
inscritas no Programa). 
Os Beneficiários do Bolsa 
Família têm de solicitar 
documento na Promoção 
Social/NIS.

Para acessar o formulá-
rio acima é solicitado um 
e-mail. Se tiver problemas 
no acesso, entrar em con-
tato pelos telefones: (19) 
3893-1152 3893-3160, 
das 8h às 16h, de segun-
da a sexta, ou pelo e-mail 
matriculas.educinfantil@
gmail.com O formulário 
somente será aceito se to-
dos os campos forem pre-
enchidos.

Informações adicio-
nais podem ser obtidas na 
Secretaria Municipal de 
Educação, pelo telefone: 
(19) 3573-6300, de segun-
da a sexta, das 8h às 16h.

Pedreira abre 
matrículas para a 
pré-escola

Região onde é construído um novo portal em Holambra

DIVULGAÇÃO
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‘Bom pra cachorro’: culinária saudável 
chega ao mundo dos pets
A alimentação natural ajuda a melhorar vários problemas como: alergia alimentar, obesidade, 
depressão, câncer e insuficiência renal

DIVULGAÇÃO 

Produtos selecionados para alimentação saudável dos pets

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

Os animais de esti-
mação são considerados, 
por muitas pessoas, como 
membros da família e, 
como tal, merecem mi-
mos e atenção especial. 
Por isso, a comida bem 
feita e com produtos sele-
cionados chega ao mundo 
dos pets.

Com o objetivo de for-
necer uma alimentação 
saudável e demonstrar 
todo o amor possível aos 
animais, em Jaguariúna 
nasceu a NaturAU Marmi-
ta Pet. “Com a revolução 
industrial e a ascensão da 
classe média, foram nas-
cendo as fábricas de ração. 
Na época, a ideia era for-
necer um alimento bom, 
que fosse fácil de armaze-
nar e que durasse bastante, 
sem estragar. A ração foi 
ganhando mercado pela 
praticidade e pela idéia de 
que era o melhor produto a 
ser oferecido aos animais 
de companhia. Porém, as-
sim como temos estudos 
sobre a nutrição humana, 
também temos estudos 
sobre a nutrição animal. 
E sabemos, hoje, que uma 
alimentação seca, que dura 
um ano dentro de um saco 

plástico, não tem como 
ser melhor do que comida 
de verdade”, explicam os 
empreendedores, Eduardo 
Azevedo e Giovana Fuza.

Uma alimentação co-
lorida e variada faz bem 
tanto para humanos quan-
to para animais. Porém, 
as porções devem ser do-
sadas corretamente, tan-
to em relação aos tipos 
de alimentos permitidos 
quanto às quantidades 
corretas. 

“Estamos aqui para aju-
dar os tutores que buscam 
mais qualidade de vida 

para seus pets. Fornecer 
para eles, alimentação va-
riada, nutritiva e gostosa, 
na medida ideal para cada 
um. Com muito carinho e 
amor”, frisa Giovana.

Os empresários fize-
ram cursos de Alimen-
tação Natural para Pets, 
para assim produzir o ali-
mento balanceado e do-
sado. As receitas foram 
elaboradas por veteriná-
rios e atendem a animais 
saudáveis. “Animais com 
algum problema de saúde, 
devem, obrigatoriamen-
te, passar por um médico 

veterinário nutrólogo para 
que este estabeleça o car-
dápio ideal”, alerta. 

As marmitas são elabo-
radas na quantidade corre-
ta para cada cliente e en-
tregue semanalmente. Elas 
são compostas por proteí-
nas (carne de frango, bo-
vina, suína ou peixe), car-
boidratos (exemplos: arroz 
integral, batata doce, lenti-
lha, ervilha, grão de bico), 
vegetais (exemplos: ce-
noura, abobrinha, vagem, 
chuchu, beterraba, abóbo-
ra, brócolis), folhas (espi-
nafre, couve) e alimentos 

altamente nutritivos como 
o fígado. “Além disso, 
acrescentamos um suple-
mento pet de aminoácidos, 
vitaminas e minerais. Des-
ta forma, a alimentação 
fica super completa e nu-
tritiva”, explica Giovana. 

De acordo com eles, a 
grande vantagem da ali-
mentação natural é que 
são alimentos frescos, 
com seus nutrientes pre-
servados, ricos em água. 
“Pois mesmo as melho-
res marcas de ração são 
super processadas e pra-
ticamente não tem água 

em sua composição. Elas 
são feitas com as sobras 
dos alimentos da indústria 
alimentícia humana. En-
tão, é fácil perceber que 
a alimentação natural é 
infinitamente melhor para 
a saúde dos nossos pets”.

Além das marmitinhas, 
a NaturAU Marmita Pet 
também produz biscoitos 
naturais e em breve petis-
cos funcionais. Toda a pro-
dução é feita na casa dos 
empresários e encomendas 
podem ser feitas pelo tele-
fone (19) 99574-0881 ou 
pelas redes sociais.

Culinária Pet
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Prefeitura de Jaguariúna libera eventos  
e retomada da Maria Fumaça

Retomada de atividades e uso consciênte da água

Todos os serviços de atendimento ao público do município 
devem ser retomados a partir de segunda-feira, 19

A Prefeitura de Jagua-
riúna publicou na edição 
desta quarta-feira, 14, da 
Imprensa Oficial o decre-
to municipal que adequa 
as regras da quarentena 
do Covid-19 à progres-
são da região para a fase 
verde do Plano São Paulo 
de retomada das ativida-
des no Estado. Entre as 
medidas, está a liberação 
dos serviços de cultura, 
lazer e entretenimento, 
inclusive a Maria Fu-
maça com embarques e 
desembarques no Centro 
Cultural.

O Decreto Municipal nº 
4.227 também prevê que 
“todos os serviços de aten-
dimento ao público do Mu-
nicípio serão retomados a 
partir de 19 de outubro” e 
que o os parques públicos 
serão reabertos desde que 

a cidade permaneça por 15 
dias na fase verde”.

De acordo com o decre-
to, os serviços de cultura, 
lazer e entretenimento, in-
clusive a Maria Fumaça, 
podem funcionar, desde 
que observadas algumas 
medidas de prevenção, 
como a utilização máxima 
limitada a 50% da capaci-
dade do local, mantendo 
a distância mínima segura 
entre pessoas; o controle 
do acesso dos clientes, dis-
tanciamento, entre outras.

O decreto ainda permite 
o funcionamento dos esta-
belecimentos comerciais e 
prestadores de serviço até 
as 22h. Além disso, man-
tém todas as medidas de 
restrição no atendimento 
presencial e de prevenção 
à disseminação do novo 
coronavírus. 

Aulas
Já o Decreto Municipal 

4.225, publicado em 13 
de outubro, mantém sus-
pensas “as atividades pe-
dagógicas presenciais nos 
estabelecimentos públicos 
e privados de educação 
infantil, ensino fundamen-
tal, ensino médio e educa-
ção de jovens e adultos no 
âmbito do Município de 
Jaguariúna”. Segundo o 
decreto, “o retorno gradual 
das atividades presenciais 
dependerá da análise dos 
dados científicos relacio-
nados à capacidade e ocu-
pação do sistema de saúde, 
bem como, da evolução 
epidemiológica (número 
de casos de contágio, in-
ternações e óbitos)”. As 
medidas serão reavaliadas 
pela Prefeitura no dia 16 
de novembro.

O Consórcio PCJ en-
viou ofício aos municípios 
associados com orienta-
ções de enfrentamento da 
estiagem 2020 e sugestões 
de ações de contingencia-
mento, divididas em três 
graus de criticidade de 
atendimento do abasteci-
mento de água: baixa difi-
culdade no atendimento de 
água ou fase verde, média 
dificuldade ou fase ama-
rela, e alta dificuldade ou 
fase vermelha. Em cada 
uma das fases medidas, são 
recomendadas para ameni-
zar os impactos à popula-
ção e evitar uma possível 
interrupção do serviço de 
abastecimento.

O documento atenta 
que, até o momento, as 
chuvas em 2020 estão 25% 
abaixo das médias históri-

cas e que os dois últimos 
anos anteriores também 
apresentaram redução nas 
precipitações esperadas. 
A ocorrência do fenôme-
no “La Niña”, que esfria 
as águas do Oceano Pací-
fico e diminui as chuvas 
nas regiões Sul e Sudeste 
do Brasil, indicando uma 
tendência para esse ano de 
precipitações novamente 
abaixo do esperado.

A preocupação do Con-
sórcio PCJ é que, um ve-
rão com menor número 
de chuvas, possa diminuir 
a recarga do lençol fre-
ático e dos reservatórios 
de água, podendo reduzir 
ainda mais a disponibilida-
de hídrica dos mananciais 
das Bacias PCJ para 2021. 
Neste mês de outubro os 
Reservatórios do Sistema 

Cantareira registraram vo-
lume de armazenamento 
inferior a 40%, adentrando 
a faixa de alerta de opera-
ção dos reservatórios.

“O momento atual é de 
alerta. Estamos tendo pre-
cipitações muito baixas e 
uma primavera extrema-
mente quente, batendo 
recordes de temperaturas 
altas, o que está pressio-
nando o consumo. Portan-
to, temos aí uma junção 
de pouca disponibilidade 
e uma demanda forte, que 
pode baixar ainda mais 
nossas reservas de água 
e um fenômeno climático 
que pode comprometer a 
recarga dessas reservas 
para atender 2021”, alerta 
o secretário executivo do 
Consórcio PCJ, Francis-
co Lahóz.

Campanha nas redes
Com as muitas res-

trições impostas pela 
legislação eleitoral, as 
campanhas a prefeito e a 
vereador deste ano estão 
ganhando cada vez mais 
força no mundo digital. 
Os candidatos investem 
na comunicação direta 
com os eleitores via redes 
sociais. O prefeito Gus-
tavo Reis (MDB), que é 
candidato à reeleição, tem 
publicado vários vídeos 
de campanha e alguns de-
poimentos de moradores, 
que têm gerado bastante 
engajamento entre seus 
seguidores. Outro candi-
dato a prefeito de Jagua-
riúna, o vereador Davi 
Neto (PTB) também tem 
postado vídeos e algumas 
fotos de visitas que faz 
em bairros da cidade.

Decreto
A Prefeitura de Ja-

guariúna publicou nesta 
semana na Imprensa Ofi-
cial o decreto municipal 
que adequa as regras da 
quarentena da Covid-19 
à progressão da região 
para a fase verde do Pla-
no São Paulo de retomada 
das atividades no Estado. 
Entre as medidas estão a 

liberação dos serviços de 
cultura, lazer e entreteni-
mento, inclusive a Maria 
Fumaça com embarques 
e desembarques no Cen-
tro Cultural. O Decreto 
Municipal nº 4.227 tam-
bém prevê que “todos os 
serviços de atendimento 
ao público do Município 
serão retomados a partir 
de 19 de outubro” e que 
o os parques públicos se-
rão reabertos desde que a 
cidade permaneça por 15 
dias na fase verde”.

Aulas
Já as aulas na rede pú-

blica e privada continuam 
suspensas. O Decreto Mu-
nicipal 4.225, publicado 
em 13 de outubro, mantém 
suspensas “as atividades 
pedagógicas presenciais”. 
As medidas serão reava-
liadas pela Prefeitura no 
dia 16 de novembro.

Merenda em casa
Balanço divulgado 

pela Secretaria de Educa-
ção de Jaguariúna mostra 
que o programa Minha 
Merenda em Casa já dis-
tribuiu mais de 340 mil 
marmitex e mais de 40 mil 
kits de legumes, frutas e 
iogurte a alunos da rede 

pública de ensino. Com 
a pandemia e a suspen-
são das aulas, a Prefeitu-
ra manteve a alimentação 
das crianças por meio da 
entrega de marmitas diá-
rias e dos kits, entregues 
uma vez por semana. São 
cerca de 3.200 alunos be-
neficiados. Nada mal.

Novinha em folha
A Prefeitura de Jagua-

riúna entregou na quinta-
-feira a obra de restauro e 
manutenção da Ponte Pe-
dro Abrucês, um monu-
mento histórico da cida-
de. Inaugurada em 1875 
com as presenças do Im-
perador D. Pedro II e da 
Princesa Isabel, a Ponte 
Vermelha, como é co-
nhecida, é um marco da 
chegada da ferrovia em 
Jaguariúna, pela Compa-
nhia Mogiana de Estra-
das de Ferro. Durante um 
mês, a ponte passou por 
obras de revitalização. 
Foram feitos o restauro 
da pintura, a limpeza da 
base da estrutura metáli-
ca e o reparo de buracos 
no asfalto. Também foi 
instalado um novo siste-
ma de iluminação com 
refletores de LED, mais 
eficientes e econômicos.

 Bastidores do poder

Embarques e desembarques da Maria Fumaça são autorizados no Centro Cultural

Consórcio PCJ sugere aos municípios ações de 
contingenciamento da estiagem, divididas em 
fases de gravidade de abastecimento de água

DIVULGAÇÃO 

O Empreendimento 
Barragem Pedreira, de res-
ponsabilidade do Departa-
mento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE) e que tem 
como executor o Consór-
cio BP - OAS – Cetenco, 
promove na próxima se-
mana curso gratuito de Ca-
pacitação em Reaprovei-
tamento de Madeira, por 
meio de técnica denomi-
nada Marchetaria. A ação 
é fruto de parceria com o 
Sindicato Rural de Ampa-
ro, por intermédio do Ser-
viço Nacional de Apren-
dizagem Rural (SENAR), 
entidade que proporciona 
qualificação profissional e 
ações de promoção social, 
para disseminação de co-
nhecimento para pessoas 

que vivem e trabalham no 
meio rural e/ou outras lo-
calidades.  

A capacitação é rea-
lizada entre os dias 19 e 
22 de outubro, segunda à 
quinta-feira, no Centro de 
Comunicação e Interação 
Social (CCIS) da Barra-
gem Pedreira, localizado 
em ponto estratégico no 
Centro do município, na 
Rua Siqueira Campos, 
131 A. O local foi escolhi-
do para facilitar o acesso 
dos participantes, traba-
lhadores e seus familiares, 
moradores do entorno da 
obra e comunidade local.  

A atividade é feita de 
forma presencial e seguin-
do as condicionantes de 
prevenção à disseminação 

do Covid-19, obedecendo 
aos protocolos sanitários 
do Governo do Estado de 
São Paulo. A carga horária 
é de 32 horas, sendo distri-
buída em quatro dias da se-
mana, durante oito horas, 
entre 8h e 17h.  

As aulas tem conteúdo 
teórico, com fornecimen-
to de apostilas e a parte 
prática. O número de par-
ticipantes é limitado a dez 
alunos e todos devem usar 
máscaras e fazer uso de ál-
cool em gel, que será for-
necido pelo SENAR, para 
higiene das mãos com fre-
quência. Ao final do curso, 
os participantes poderão 
levar para casa as peças 
produzidas e receberão 
certificados de conclusão.

Barragem Pedreira promove curso gratuito de 
capacitação em reaproveitamento de madeira 

As chuvas em 2020 estão 25% abaixo das médias históricas
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Para quem não sabe, o jogo 
Among Us já está no mercado 
há muito tempo, (desde junho 
de 2018), mas só agora se tor-
nou popular. O objetivo do jogo 
é descobrir quem é o impostor 
dentre os participantes. Os tripu-
lantes devem fazer as tarefas que 
são destinadas a cada um e ao mes-
mo tempo devem desvendar e expulsar o 
Impostor que circula entre eles e que tem 
a função de matar os demais tripulantes 
sem ser descoberto. Os sobreviventes têm 
meios de descobrir quem é (ou quem são) o 
Impostor(res). Pode ser vendo através das 
câmeras; flagrando o próprio impostor ma-
tando um dos tripulantes inocentes ou ape-
nas suspeitando por atitudes estranhas, mas 
aqui vai da lábia do impostor para não ser 
descoberto, pois a cada morte é aberto um 
espaço para discussão entre os tripulantes 
para relatarem o que viram e votar na saída 
do suposto impostor. O jogo permite até 10 
jogadores, sendo até 3 impostores. A esco-
lha entre sobrevivente e impostor é aleató-
ria. O que o difere é seu layout e a graça 
de ser um jogo muito divertido. Among Us 
está disponível para Mobile e PC.  

Genshin Impact é um game no formato 
de RPG e mundo aberto, que foi anunciado 
na E3 Digital deste ano e muito criticado 
pela semelhança com Zelda Breath of the 
Wild. O jogador assume o papel de um via-
jante que tem que encontrar seu irmão mais 
velho que se perdeu durante a viagem para 
Teyvant. O jogo possui um cooperativo de 

até 3 jogadores para explorar esse 
mundo. É composto de inúme-

ros puzzles, chefões, dungeons 
e uma variedade de inimigos.   
Genshin Impact já está disponí-
vel para PS4, Mobile e PC, e está 

em produção para Switch, ainda 
sem data de lançamento. 

Adentramos no mês das bruxas e, 
como sempre, Destiny e Warframe trazem 
temas para os jogadores se divertirem. Na 
Torre de Destiny 2, o jogador irá encon-
trá-la toda tematizada e com contratos que 
levarão a muitas recompensas, como fan-
tasma, nave e pardais tematizados. Além 
disso, o “Eververso” também terá itens 
tematizados de Halloween (é um recurso 
pago dentro do jogo, que consiste em um 
posto de compras onde o jogador pode gas-
tar suas pratas para comprar cosméticos do 
próprio jogo).  

Indo para Warframe, no mês das bru-
xas o jogo mudou sua paleta de cores, 
adicionou um “Dullahan” (cavaleiro sem 
cabeça) e algumas armas e naves ganharam 
novas skins em referência ao Dia dos Mor-
tos (data comemorativa mexicana). Além 
disso, o jogo fez uma homenagem ao Outu-
bro Rosa e adicionou uma nova Syandana 
(capa) em apoio ao câncer de mama. Vale 
lembrar que nesse mês a Digital Extreme 
anunciou o Nezha Prime, que chegará ao 
jogo dia 27 de outubro. 

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

O fervor de Among Us, Gangin Intact e as 
referências de halloween em Warframe e Destiny 2 

Pista referência para o esporte olímpico 
está sendo construída em Amparo

Obras que movimentam o turismo

A obra deve movimentar o esporte e turismo do município
As obras da Pista Mul-

ti Esportes do Parque das 
Águas, em Amparo, está 
a todo vapor e o chefe do 
executivo, Luiz Oscar Vi-
tale Jacob, vistoriou re-
centemente o equipamen-
to voltado ao Turismo, 
Entretenimento e Esportes 
Radicais. A construção é 
feita no antigo Clube do 
Cavalo, na SP 360 – Ro-
dovia Engenheiro Cons-
tâncio Cintra.

A Pista Multi Esportes, 
com recursos do Governo 
Federal está sendo acom-
panhada de perto pelo vi-
ce-campeão mundial de 
BMX e representante do 
BMX na Confederação 
Brasileira de Ciclismo, 
Diogo Canina. “Amparo 
será sede de competições 
sul-americanas com uma 
pista deste porte. Seremos 
uma referência no trei-
namento para as equipes 
olímpicas”, ressalta Cani-
na, sobre a importância do 
equipamento público que 
deve movimentar o espor-
te e o turismo de Amparo.

Além da equipe da em-
preiteira contratada pela 
Prefeitura, praticantes do 
BMX da região e de países 
da América do Sul, como 
a Colômbia, estão colabo-
rando na obra, acertando 
detalhes para que a pista 
seja uma referência. Simi-

Prefeito vistoria a obra

lar pista só em Málaga, na 
Espanha.

Vistoria
Na vistoria das obras, o 

Chefe do Executivo esteve 
acompanhado do secretário 
de Desenvolvimento Urba-
no, Paulo Afonso Righetti 
Marinho. De acordo com o 
responsável pela pasta, no 
Parque das Águas devem 
ser construídos dois lagos, 
pista de caminhada, insta-
lação de luminárias e redes 
de energia.  O Parque das 
Águas é um novo espaço 

para entretenimento, cul-
tura, turismo e lazer para a 
cidade. A nova área de la-
zer e eventos que compor-
ta até 10 mil pessoas, com 
área de estacionamento, 
churrasqueiras, espelhos 
d’água e um grande play-
ground para crianças. 

“O Parque das Águas 
movimentará toda a cida-
de. Até o fim do ano en-
tregaremos etapas da obra, 
para que eventos possam 
acontecer neste local”, 
complementa o prefeito 
Jacob.

DIVULGAÇÃO 

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio das secre-
tarias de Turismo e Cultu-
ra e de Obras e Serviços 
Urbanos, entregou nesta 
semana, a obra de restau-
ro e manutenção da Ponte 
Pedro Abrucês, um monu-
mento histórico da cidade, 
que liga a região central 
de Jaguariúna aos bairros 
que ficam do outro lado 
do rio Jaguari. Inaugurada 
em 1875 com as presenças 
do Imperador D. Pedro 
II e da Princesa Isabel, a 
Ponte Vermelha, como é 
conhecida, é um marco da 
chegada da ferrovia em Ja-
guariúna, pela Companhia 
Mogiana de Estradas de 
Ferro.

Durante um mês, a pon-
te passou por obras de re-
vitalização. Foram feitos o 
restauro da pintura, a lim-

peza da base da estrutura 
metálica e o reparo de bu-
racos no asfalto. Também 
foi instalado um novo sis-
tema de iluminação com 
refletores de LED, mais 
eficientes e econômicos.

“O restauro da ponte 
era uma obra que a po-
pulação pedia e estamos 
muito felizes em poder 
entregá-la”, diz a secretá-
ria municipal de Obras e 
serviços Urbanos, Fernan-
da Santana.  “Mais que um 
ponto de passagem, trata-
-se de um monumento his-
tórico e um cartão-postal 
de Jaguariúna”, completa 
a secretária municipal de 
Turismo e Cultura, Maria 
das Graças Hansen Alba-
ran Santos. 

História
Marco histórico da che-

gada da ferrovia em solo 
jaguariunense, a ponte da 
Companhia Mogiana de 
Estradas de Ferro foi inau-
gurada em 3 de maio de 
1875 com a presença do 
Imperador D. Pedro II e 
da Princesa Isabel, que se 
hospedaram na Fazenda 
Jaguari, hoje Santa Úrsu-
la, de propriedade do Ba-
rão Ataliba Nogueira. É 
um monumento da época 
de ouro da ferrovia que 
dá acesso aos bairros de 
Jaguariúna localizados à 
margem esquerda do rio 
Jaguari.

Em dezembro de 2000, 
ganhou o nome de Ponte 
Pedro Abrucês, uma ho-
menagem ao grande artis-
ta, ex-ferroviário e ex-vi-
ce-prefeito, que também 
deixou sua marca na ponte 
e faleceu em 2017.

Prefeitura de Jaguariúna inaugura obra 
de restauração da ponte Pedro Abrucês

Ponte passa por obras de revitalização

IVAIR OLIVEIRA
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Nos trilhos do poeta
Homenagem

Poucos têm a habili-
dade de colocar em prosa 
uma narrativa saborosa 
e que conduz o leitor de 
volta aos tempos em que 
as locomotivas conviviam 
com o crescente cenário 
das fazendas e as flores-
centes cidades da região 
Mogiana. Viu Jaguariúna 
florescer e se tornar uma 
cidade sem par.

Dominava as rimas, a 
poesia, a prosa, o verná-
culo, uma escrita elegan-
te e até o código morse. 
Dono de um coração ja-
guariunense tão grande 
que era sempre efusivo 
e generoso nos elogios e 
silente nas críticas. Tinha 

raro humor e riso fácil.
Lembro-me das vezes 

que nos acompanhava in-
cansavelmente para pres-
tigiar as apresentações da 
banda Balaio de Gato nos 
tempos em que contava 
com o inestimável talen-
to de seu filho, em locais 
distantes que íamos e em 
condições nem sempre 
confortáveis. Para não 
dormirmos na estrada, fa-
zia desafios impossíveis 
de rimas. Sempre vencia, 
com graça e invejável po-
lidez. 

Conheceu a política e 
dela saiu como se espera 
de um homem probo: de 
cabeça erguida. Exemplo 

cada vez mais raro hoje 
em dia. 

Quando alguém fale-
cia de seu conhecimento, 
lá estava seu texto no jor-
nal, com as qualidades e a 
poesia, como que a justifi-
car ao Criador o ingresso 
daquela alma no Paraíso. 
Seu legado ultrapassa seus 
livros e incontáveis textos. 

Seu talento o coloca 
na galeria dos grandes 
nomes de nossa terra. Se 
aqui houvesse uma Aca-
demia de Letras, lá teria 
uma merecida cadeira. 

Sua amizade e pala-
vras prontas de alento 
ecoam na memória dos 
privilegiados que o co-

nheceram. Generoso em 
tudo. Sempre. 

Na falta dele, faço 
uma humilde homena-
gem àquele que sempre 
dedicou um texto para 
as pessoas queridas. Seu 
exemplo certamente des-
pertará outros escritores 
de nossa talentosa Jagua-
riúna, como ele sempre 
desejou. 

Deixo meu abraço en-
lutado pelo falecimento 
do Seu Manoel Seixas, 
com a certeza que está 
sendo conduzido pelos 
trilhos com destino à Es-
tação lá de cima.

Francisco de Assis 
Garcia 

Já pensou em ter um au-
mento salarial entre 11 a 
14 por cento em seu sa-
lário, e melhor, saber que 
isso só depende de você 
tomar essa iniciativa. Pois 
bem, quero te apresentar 
o Abono Permanência do 
Servidor Público. Como 
identificado no próprio 
nome, referido benefício 
cabe somente aos servi-
dores públicos, estatu-
tários, vinculados a um 
Regime Próprio de Previ-
dência Social. Digo isso 
porque temos servidores 
públicos vinculados ao 
Regime Geral de Previ-
dência Social, o INSS. 
Mas o que é esse Abo-
no Permanência? Abono 
Permanência é o retorno 
do todo ou parte do valor 
que você contribui para 
a previdência mensal-
mente, e diretamente em 
seu salário. Veja, se vier 
em seu holerite desconto 
previdenciário de 300 re-
ais, logo abaixo, no mes-
mo holerite, vem outra 
rubrica chamada Abono 
Permanência e te devol-
ve o valor. A intenção do 
legislador foi incentivar a 
permanência do servidor 
no cargo, evitando assim 
ter que desembolsar duas 
vezes a mesma quantia 
por ocasião da aposenta-
doria do servidor. Mesmo 
que a aposentadoria saia 

de um Fundo Previdenci-
ário, no fundo o ente fe-
derado é o grande fiador 
desse fundo, além disso, 
dispensará gastos com 
treinamento e capacita-
ção de novos servidores. 
Nem todos tem direito a 
esse benefício. Somen-
te os servidores que já 
possuem condições para 
aposentadoria, em quais-
quer das regras, é que 
podem solicitar o Abono 
Permanência. O valor da 
devolução depende da 
legislação local, embora 
normalmente o valor do 
Abono seja idêntico ao 
valor descontado, é pos-
sível que alguns entes 
estipulem por lei, remu-
neração diferente do per-
centual de desconto. Por 
exemplo, um servidor que 
tem um desconto previ-
denciário de 11% pode ter 
um retorno menor em vir-
tude de legislação local. É 
muito comum o servidor 
desconhecer esse direito, 
aliás 99% das pessoas que 
converso sobre o assunto 
não sabiam que podiam 
usufruir desse Abono. 
Procure um advogado 
previdenciarista ou dirija-
-se ao seu RPPS para ob-
ter maiores informações, 
quem sabe num pequeno 
bate papo você verifica 
que tem um aumento sa-
larial e não sabia. É isso.

Por - Wagner Brito
Gestor Previdenciário

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

Abono permanência do 
servidor público 

Dez pessoas foram de-
tidas em Jaguariúna após 
uma denúncia levar a Po-
lícia Militar Ambiental 
até uma rinha de galos or-
ganizada em uma fazenda 
no bairro Camanducaia. 
Segundo a corporação, 90 
animais foram localiza-
dos, além de itens usados 
para intensificar os danos 
entre as aves.

Ainda de acordo com 
a corporação, os detidos 
devem pagar multa total 
estipulada em R$2,7 mi-

lhões, conforme resolu-
ção estadual que estipula 
as medidas para casos de 
infrações ligadas ao meio 
ambiente, mas os suspei-
tos podem recorrer. Os 
animais estavam confi-
nados em ambientes pe-
quenos, sem ventilação e 
higiene, além de água e 
alimentação em quantida-
des suficientes.

Além disso, a Polícia 
Civil de Jaguariúna regis-
trou ocorrência com base 
na Lei de Crimes Am-

bientais, que prevê pena 
de três meses a um ano de 
prisão e multa para quem 
“praticar ato de abuso, 
maus-tratos, ferir ou mu-
tilar animais silvestres, 
domésticos ou domestica-
dos, nativos ou exóticos”. 
Todos foram liberados 
após assinatura de um ter-
mo circunstanciado.

Os galos, por enquanto, 
seguem com um dos suspei-
tos multado à espera de lo-
cal adequado para remane-
jamento, destaca a polícia.

Polícia descobre rinha de 
galo e detém dez pessoas em 
Jaguariúna

Corporação diz que 90 animais 
foram encontrados em uma 
fazenda, no sábado, 10

DIVULGAÇÃO 
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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:

PEDRO VICENTE FERREIRA e MARIUZA GO-
MES SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, ope-
rador de produção aposentado, divorciado, nascido 
em QUINTANA, SP, no dia 10 de dezembro de 1961, 
residente e domiciliado na Rua José Marcos Rodri-
gues Santos, Nº 99, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de MANOEL VICENTE FERREIRA e de 
SILVIA MARIA DE FREITAS FERREIRA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
MARIALVA, PR, no dia 06 de dezembro de 1964, re-
sidente e domiciliada na Rua José Marcos Rodrigues 
Santos, Nº 99, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de MANOEL PEDRO SILVA e de ANTONIA 
GOMES SILVA. 

GABRIEL ADELMO ESTEVAM MOURA e JAMI-
LA DANIELI MARCONATO MORALES. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de logística, solteiro, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 29 de outubro de 
1996, residente e domiciliado na Rua Greggio, Nº 98, 
Chácaras Santo Antônio do Jardim, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de AGNALDO SANTOS DA SILVA e de 
EDINALVA FERREIRA MOURA. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, garçonete, solteira, nascida em CAM-
PINAS, SP, no dia 14 de setembro de 1998, residente 
e domiciliada na Rua Greggio, Nº 98, Chácaras Santo 
Antônio do Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filha de WAR-
LEI APARECIDO MORALES e de ELAINE APARE-
CIDA MARCONATO. 

JEAN HENRIQUE DA SILVA BENATI e LAENE 
CAROLINE DIAS. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
comerciante, divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 08 de junho de 1994, residente e domiciliado 
na Rua Antônio da Silva Maia, Nº 88, Jardim Europa, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de NELSON BENATI JU-
NIOR e de JANIE MARCIA DA SILVA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, comerciante, solteira, nascida em 
COTIA, SP, no dia 15 de outubro de 1996, residente 
e domiciliada na Rua Antônio da Silva Maia, Nº 88, 
Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de IRINEU 
APARECIDO DIAS e de CLACIR DIAS. 

BRUNO RIBEIRO LOPES e ANA PAULA CUSTÓ-
DIO DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, ser-
viços gerais, solteiro, nascido em TAIOBEIRAS, MG, 
no dia 25 de abril de 1999, residente e domiciliado na 
Rua Dr. José Emílio Pires Bergamasco, Nº 124, Vila 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de ASSIS LO-
PES DE OLIVEIRA e de ANTONIA RIBEIRO DOS 
SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, balconista, 
solteira, nascida em MOGI MIRIM, SP, no dia 13 de 
novembro de 1998, residente e domiciliada na Rua Dr. 
José Emílio Pires Bergamasco, Nº 124, Vila Prima-
vera, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ANTONIO 
IRMÃO e de ANA LÚCIA CUSTÓDIO DA SILVA. 

DARCÍ APARECIDO DOS SANTOS e ELAINE 
CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, motorista aposentado, divorciado, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 29 de agosto de 
1964, residente e domiciliado na Rua Minas Gerais, 
Nº 612, Jardim Mauá I, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
OSVALDO POMPEU DOS SANTOS e de MARIA 
APPARECIDA DA SILVA SANTOS. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, serviços gerais, viúva, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 09 de abril de 1975, residente e 
domiciliada na Rua Minas Gerais, Nº 612, Jardim Mauá 
I, JAGUARIÚNA, SP, filha de MANOEL RODRI-
GUES NETO e de MARIA HELENA RODRIGUES. 

ÉVERTON RODRIGO TEIXEIRA e SIMONE DE 
LIMA. Ele, de nacionalidade Brasileira, Motorista de 
caminhão, solteiro, nascido em AMERICANA, SP, no 
dia 30 de dezembro de 1986, residente e domiciliado 
na Rua Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 53, Jardim Pi-
nheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho de GERALDO MA-
GELA TEIXEIRA e de ARLETE BARRUCO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, esteticista, divorciada, 
nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 01 de junho de 
1973, residente e domiciliada na Rua Edivino Teodoro 
Gonçalves, Nº 53, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de  e de OLINDA CORRÊA DE LIMA. 

GILSON BASTOS OLIVEIRA e TERESINHA DE 
MARIA XIMENES DA COSTA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido em 
BREJO, MA, no dia 03 de dezembro de 1989, residen-
te e domiciliado na Rua Mato Grosso, Nº 202, Jardim 
Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA e de MARIA DOS MI-
LAGRES BASTOS OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, faturista, solteira, nascida em BREJO, MA, 
no dia 31 de janeiro de 1989, residente e domicilia-
da na Rua Mato Grosso, Nº 202, Jardim Dom Bosco, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de MANOEL MENDES DA 
COSTA e de VICENTINA XIMENES DA COSTA. 

LUIZ PAULO DA SILVA e LUCIMAR RAMOS DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, encarregado de 
operações, solteiro, nascido em LIMEIRA, SP, no dia 27 
de julho de 1987, residente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de  e de JOSEFA MARINA DA SILVA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, conferente, solteira, nascida em RI-
NÓPOLIS, SP, no dia 25 de agosto de 1983, residente e 
domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de GERALDO RAMOS DA 
SILVA e de VALDECIR CAZUZA DA SILVA. 

JOSÉ FABIO PALANCH e NARA MARCELA 
DAL’BÓ. Ele, de nacionalidade Brasileira, advogado, 
solteiro, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 03 de 
janeiro de 1980, residente e domiciliado na Rua José 
Alves Guedes, Nº 440, centro, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de VIRGILIO JOSÉ PALANCH e de VERA RE-
GINA PEDROSO PALANCH. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, advogada, solteira, nascida em JAGUARI-
ÚNA, SP, no dia 09 de setembro de 1980, residente e 
domiciliada na Rua José Alves Guedes, Nº 440, centro, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de EUCLIDES ANTONIO 
DAL’BÓ e de MARIA JOSÉ JORGE DAL’BÓ. 

CAIO HENRIQUE MARTINS SILVA e JAKELINE 
REGINA LOPES DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, engenheiro de software, solteiro, nascido 
em MOCOCA, SP, no dia 27 de setembro de 1996, re-
sidente e domiciliado na Rua José Alves, Nº 56, Fran-
cisco Garofalo, MOCOCA, SP, filho de LUIZ HENRI-
QUE DOS SANTOS SILVA e de SILVANA BACCI 
MARTINS SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
publicitária, solteira, nascida em ARCEBURGO, MG, 
no dia 03 de julho de 1992, residente e domiciliada 
na Rua Osvaldo Tonini, Nº 60, Nova Jaguariúna, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de APARECIDO SERGIO DA 
SILVA e de ALICE LOPES DA SILVA. 

HENRIQUE CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA e 
DENISE PEREIRA PAIVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, funcionário público municipal, solteiro, 
nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 18 de outubro 
de 1977, residente e domiciliado na Av. Pacífico Mo-
neda, Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
CICERO GOMES DE OLIVEIRA e de IZABEL TEI-
XEIRA DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, funcionária pública municipal, solteira, nascida 
em AMPARO, SP, no dia 24 de janeiro de 1984, resi-
dente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2035, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de AIRTON PE-
REIRA PAIVA e de MARIA JOSÉ DA SILVA PAIVA. 

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

JAGUARIÚNA, 15 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

EDITAL
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Faltam 30 dias: é recorde o número de 
brasileiros aptos a votar em novembro

Eleições 2020

Daqui a um mês, 
147.918.483 brasileiros po-
derão participar das eleições. 
O número é 2,66% superior 
ao de 2016. Não foram con-
sideradas as bases de da-
dos do Distrito Federal e de 
Fernando de Noronha (PE), 
onde não há pleito em no-
vembro, além dos brasileiros 
residentes no exterior, que só 
votam nas eleições gerais.

Em virtude da pandemia 
do Covid-19, o horário de 
votação mudou: é das 7h às 
17h. O pleito em primeiro 
turno acontece no dia 15 de 
novembro e, em segundo 
turno, caso necessário, em 
29 de novembro.

O maior crescimen-
to do eleitorado foi no 
Amazonas, com 7,88% 
(2.503.269). Por outro lado, 

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

Tocantins foi o único esta-
do onde houve redução de 
0,17% no número de votan-
tes (1.035.289). São Paulo 
exibe o mais robusto colé-
gio eleitoral (33.565.294), 
tendo contabilizado alta em 
relação a 2016 acima da 
média nacional: 2,69%. So-
mente a capital paulista tem 
8.986.687 pessoas aptas a 
votar. Cabe ainda ressaltar 
que o menor eleitorado na-
cional está em Araguainha, 
em Mato Grosso: 1.001 
eleitores.

Nos últimos quatro anos, 
houve um salto de 93,58% 
no número de eleitores que 
autodeclararam ter algum 
grau de deficiência – o quan-
titativo subiu de 598.314 
em 2016 para 1.158.234 em 
2020. A Justiça Eleitoral está 
capacitada a dar atendimen-
to especial a esse público.


