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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.

Jaguariúna é considerada número 1 em 
Saúde e Educação pública na RMC

Publicação revela as cidades 
que mais investiram em 2019 no 
Sudeste do País

Procon de Jaguariúna retoma 
atendimento presencial

TV Artes fecha grandes parcerias

Biblioteca Pública de Pedreira 
retoma funcionamento

PAT oferece atendimento mediante agendamento

Zoo Bosque “Prefeito Adolpho Lenzi” é reaberto 

O Procon de Jaguariúna reto-
mou nesta semana, o atendimento 
presencial, conforme previsto no 
Decreto Municipal 4.227, que 
adequa as regras da quarentena do 
Covid-19 à progressão da região 

para a fase verde do Plano São 
Paulo de retomada das atividades 
no Estado. O horário de funciona-
mento do Procon é das 9h às 16h, 
de segunda a sexta-feira.
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A primeira TV interativa gra-
tuita com foco em T-commerce 
é lançada no Brasil. Disponível 
em mais de 150 países, a Soul 
TV é uma plataforma que possui 
tecnologia interativa entre televi-
sores e celulares, que promove 
vendas com mais praticidade.

A grade de programação 
ainda está em desenvolvimen-
to, mas uma atração é certa: a 
TV Artes, de Jaguariúna, já faz 
parte. A novidade é uma parce-
ria da TV com a Soul TV e Te-
leton (SBT).
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A Biblioteca Pública de Pe-
dreira, “João Luiz Alvarenga”, 
retomou nesta semana suas ati-
vidades junto ao público, uma 
vez que o município foi reclas-
sificado para a Fase Verde do 
“Plano São Paulo” de retoma-

da consciente da economia.
Medidas higiênicas e sani-

tárias foram adotadas consi-
derando o risco de contami-
nação pelo novo coronavírus 
Covid-19.   
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O atendimento agendado, 
como no Poupatempo, agora 
é uma realidade no Posto de 

Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) de Jaguariúna. A novida-
de tem início a partir de segun-

da-feira, 26.
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O Zoo Bosque de Pedreira 
“Prefeito Adolpho Lenzi” foi 
reaberto pela Prefeitura Mu-
nicipal para visitação pública. 
O Zoo ocupa uma área de 33 

mil metros quadrados, rema-
nescente de Mata Nativa com 
inúmeras espécies vegetais. 

A visitação é gratuita. O 
zoo parque é localizado na 

Rua Santos Dumont, bair-
ro Morumbi, funcionando de 
quarta-feira a domingo, sem-
pre das 9h às 16h.                         
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DIVULGAÇÃO

Prefeito de Jaguariúna é destaque em pesquisa

A Educação pública de 
Jaguariúna é a número 1 no 
ranking da Pesquisa INDSAT 
(Indicadores de Satisfação do 

Serviço Público) na Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). A cidade voltou a 
ocupar a primeira colocação, 

obtendo índice de Alto Grau 
de Satisfação na pesquisa re-
ferente ao terceiro trimestre 
de 2020. 

Enquanto a Saúde pública 
de Jaguariúna manteve a lide-
rança no ranking no terceiro 
trimestre de 2020, em plena 

pandemia do novo coronaví-
rus. Em pesquisas anteriores, a 
cidade também esteve na lide-
rança do ranking.       Página 3

Indicadores de Satisfação do Serviço Público indicam alto grau de satisfação da população em 
relação ao terceiro trimestre de 2020

Diretor da TV Artes, Rogério Guimarães
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O mês de outubro é conheci-
do mundialmente como um mês 
marcado por ações afirmativas 
relacionadas à prevenção e diag-
nóstico precoce do câncer de 
mama. O movimento, conhecido 
como Outubro Rosa, é celebrado 
anualmente desde os anos 90. O 
objetivo da campanha é compar-
tilhar informações sobre o câncer 
de mama e, mais recentemente, 
câncer do colo do útero, promo-
vendo a conscientização sobre as 
doenças, proporcionando maior 
acesso aos serviços de diagnósti-
co e contribuindo para a redução 

da mortalidade.
Se uma pessoa da família - 

principalmente a mãe, irmã ou 
filha - teve essa doença antes dos 
50 anos de idade, a mulher tem 
mais chances de ter um câncer 
de mama. Quem já teve câncer 
em uma das mamas ou câncer 
de ovário, em qualquer idade, 
também deve ficar atenta. As 
mulheres com maior risco de ter 
o câncer de mama devem tomar 
cuidados especiais, fazendo, a 
partir dos 35 anos de idade, o 
exame clínico das mamas e a ma-
mografia, uma vez por ano.

O exame das mamas realizado 
pela própria mulher, apalpando 
os seios, ajuda no conhecimen-
to do próprio corpo, entretanto, 
esse exame não substitui o exa-
me clínico das mamas realiza-
do por um profissional de saúde 
treinado. Caso a mulher observe 
alguma alteração deve procurar 
imediatamente o serviço de saú-
de mais próximo de sua residên-
cia. Mesmo que não encontre ne-
nhuma alteração no auto-exame, 
as mamas devem ser examinadas 
uma vez por ano por um profis-
sional de saúde!

EDITORIAL
A prevenção está em suas mãos
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Tomaz de Aquino Pires*

Aprendemos que no final do século XVI 
começou a chegada de Negros vindos de 
África. Através do tráfico, aportavam ao 
Brasil os navios negreiros. Os africanos vi-
nham para trabalhar na lavoura da cana de 
açúcar, nos engenhos e nas casas grandes. 
A poesia de Castro Alves imortalizou bem 
tais páginas de nossa história em “Navio 
Negreiro.” Com a expansão cafeeira houve 
necessidade de aumento de desembarques 
clandestinos e do tráfico interno que trazia 
escravos negros  dos engenhos decadentes 
do nordeste brasileiro também para a re-
gião mogiana.  Pela Lei Eusébio de Quei-
roz o tráfico já estava proibido. No período 
de 1850 a 1870, migraram para esta região 
vinte e sete mil escravos. Uma importante 
fonte para pesquisa de nossas origens deve 
encontrar–se registrada na Gazeta de Mogi-
-Mirim, órgão de imprensa escrita do século 
XIX. Porém não está disponível para con-
sultas, porque o estado físico do jornal não 
permite seu manuseio. Está decompondo-se. 
Carece urgentemente de restauro. E as dis-
ponibilidades financeiras públicas daquele 
município não beneficiaram, até o momen-

to, o resgate de tão importante material de 
pesquisa. Se de “Mogy-Mirim” saíram por 
volta de 300 municipalidades,segundo di-
zem, todas elas poderiam unir-se ao seu polo 
gerador e, juntos, patrocinarem a recomposi-
ção de tão fecunda fonte de nossa histórica.  
Quem há-de? A historiadora Suzana Barre-
to Ribeiro, na obra “Jaguariúna no curso da 
história,” (2008-/SEDUC) cita um artigo da 
correspondente fonte do ano de 1886, com o 
título de “Terras do Padre Roque.” Em 1886 
já havia negros livres e o Padre Roque de 
Sousa Freire, segundo o artigo, teria obtido 
500 alqueires de terra próximo da Estação 
de Guedes, para abrigar os escravos forros, 
isto é, já livres e para acomodar os demais, 
após sua alforria. Mais tarde estas terras fo-
ram designadas como Bom Retiro ou Sítio 
dos Forros (homens livres). Elas ficavam 
próximas da Estação de Guedes. A Lei Áu-
rea é assinada em 13 de maio de 1888.  “A 
situação dessas terras que se configura pa-
rece confusa e reflete a própria situação do 
negro naquele período”, diz a autora. Tor-
na-se difícil acompanhar a trajetória destas 
famílias. Parece que muitas deixaram estas 

terras em busca de melhores opções de tra-
balho e moradia, procurando ambiente urba-
no. Migraram para vilas e povoados outros. 
Segundo relato, algumas venderam as terras. 
Outras abandonaram. Não cumprindo o fim 
a que se destinavam, parecem ter voltado ao 
antigo dono, proprietário da fazenda da Bar-
ra, porque tinha o usufruto delas. Ele havia 
cedido as mesmas ao Padre Roque. Parece 
que a maioria vai para a região de Campi-
nas, porque a Vila de Jaguary não dispunha 
de oportunidades de trabalho. Há anos esta 
Instituição de Memória pesquisa quais são 
as Famílias Negras que permaneceram no 
Velho Jaguary. É imprescindível que cada 
Família Negra traga todos os dados, docu-
mentos, informações de que possui. Sua ge-
nealogia e trajetória são fundamentais para 
o registro de nossas memórias. A partir do 
que este arquivo possui mencionaremos no 
próximo artigo dados preciosos de que dis-
pomos. No aguardo de novas contribuições, 
iremos tecendo as referidas memórias.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Memória  dos negros 
e as terras do Padre Roque

João Rodrigues*

No dia 18 de Outubro se faz a justa home-
nagem aos MÉDICOS, celebrando o DIA DO 
MÉDICO, e em minhas redes sociais me refe-
renciei ao Dr. Carlos Alberto Salomão Muraro 
e a seu pai o saudoso Dr. Jorge Rios Muraro, e 
a repercussão foi enorme, por isto decidi dedi-
car este artigo ao legado do Líder, até porque 
no início de novembro, dia 02, prestamos as 
homenagens a todas as pessoas que partiram 
da vida terrena, o Dia de Finados.

O que é LEGADO? No termo jurídico 
- disposição de última vontade pela qual o 
testador deixa a alguém um valor fixado ou 
uma ou mais coisas determinadas, por analo-
gia - ente querido, bem ou missão confiada a 
alguém por pessoa que está a ponto de morrer, 
porém gosto desta definição: “nós existimos 
com um objetivo comum, com uma meta tra-
çada, que ao longo de nossa vida construire-
mos e no final será a nossa herança para as 
pessoas e para o mundo”

Baseado nisto e como sabem eu sou adep-
to que para a melhorar de vida das pessoas 
devemos ensiná-las a pescar e não dar o pei-
xe (embora em algumas ocasiões iniciais isto 
tenha que ser feito), acredito que em algum 
momento de nossa vida iremos refletir sobre 
tudo o que fizemos, ou o que não fizemos, o 
que construímos, o que aprendemos, o que 
ensinamos ou repassamos para as pessoas, ou 
seja, o nosso LEGADO, que é exatamente o 
que as pessoas irão lembrar quando estiverem 
pensando, que atitudes e conhecimentos ge-
rados por nós beneficiaram ou oportunizaram 
conhecimento para os outros.

O Conhecimento compartilhado nos faz 
aprender mais e com isto mais legado deixa-

mos, não podemos ser egoístas e sim com-
partilhar a todo instante nosso conhecimen-
to, para que de alguma maneira ajudemos as 
pessoas a construírem um mundo melhor, nós 
temos a necessidade como ser humano de Vi-
ver, Amar, Aprender e  deixar um LEGADO.

Não há sensação mais gostosa de ao longo 
da vida poder encontrar pessoas que melhora-
ram de vida e nos colocam como referência de-
vido ao conhecimento que transmitimos a elas, 
quem dera todos os jovens tivessem a sapiência 
de saber que ao chegar a uma idade mais avan-
çada, você parará, refletirá e verá o que fez na 
sua vida, e se orgulhará de si, por ter feito a dife-
rença na vida de muitas pessoas. No meu dia a 
dia sempre reforço que ao chegar a vida minha 
filha Jessica que hoje tem 20 anos, eu comecei 
a me perguntar, qual a finalidade minha neste 
mundo e descobri que vim para transmitir co-
nhecimento e ajudar pessoas, por isto sempre 
digo que Fazer o BEM gera Excelentes Resul-
tados e que levar Conhecimento e Atitudes do 
BEM é meu negócio (meu LEGADO).

Um líder quando compartilha seu conhe-
cimento e porque não suas realizações, suas 
experiências, proporciona as pessoas  adqui-
rirem conhecimento e  subirem de patamar 
na vida, porém, durante esta transmissão de 
conhecimento vão sempre aparecer os detra-
tores, aqueles que nada tem de legado para 
deixar depois que forem, e tudo que você fizer 
vão dizer que é exibicionismo de sua parte, 
siga em frente e continue a compartilhar es-
tas informações, pois o gostoso é ver pessoas 
subirem e se igualarem aos que fazem e não 
o inverso.

Os que nada fazem ou pouco fazem sem-

pre vão vir com palavras desabonadoras 
quanto a sua pessoa, porém novamente digo 
siga em frente, pois seu conhecimento é va-
lioso para os que não ficam presos no viti-
mismo e no quanto pior melhor, seja você um 
líder inspirador e que faz com que as pessoas 
tenham a atitude vencedora de sempre me-
lhorar a cada dia e criar uma rede do bem, a 
rede das pessoas que recebem conhecimento 
e transmitem conhecimento, agregando um 
valor inestimável as pessoas.

Tive a oportunidade também estes dias 
de ver a reforma e conservação da Ponte 
Vermelha que recebeu o nome do Sr. Pedro 
Abrucez, a riqueza histórica da mesma para a 
nossa Jaguariúna é incrível,  nos fez voltar ao 
passado no tempo do ouro negro (café) e seus 
barões, porém reforçar a importância do lega-
do do Seu Pedro, como  tão carinhosamente 
era chamado  e sua luta para preservarmos a 
nossa história, a história da FERROVIA.

E o Sr. Manoel Rodrigues Seixas (mais 
um que estes dias nos deixou), um apaixo-
nado pela Ferrovia e pelos ferroviários, que 
sempre nos brindou com lindos textos e com 
livros sobre nossas locomotivas e seus per-
cursos, imagino a sua família o orgulho deste 
enorme LEGADO que ele nos deixou.

Você nasceu para ser FELIZ e se pode fa-
zer a diferença na vida das pessoas compar-
tilhando seu conhecimento, não deixe para 
depois e comece a faze-lo 

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

Empreendedor do Bem

O legado de um líder

Paulo C. F. de Castro (*)

Está se aproximando a famosa promoção Black 
Friday, que utiliza aqui no Brasil o mesmo termo 
originalmente criado nos Estados Unidos. E dian-
te da esperteza peculiar dos nossos comerciantes, 
desde já cabem algumas recomendações aos con-
sumidores.

Porém, antes convém explicar o porquê do ter-
mo Black Friday. E é fácil de entender, pois lá nos 
Estados Unidos esta promoção acontece anualmen-
te, na última sexta-feira do mês de novembro, logo 
após o feriado de Ação de Graças.

Diferentemente do que acontece aqui, lá os des-
contos são verdadeiros, o que gera um impacto sig-
nificativo nas vendas, pois os comerciantes norte-a-
mericanos fazem a promoção visando o esgotamento 
dos estoques, para a imediata colocação de novos 
produtos já com vistas ao comércio natalino.

Mas no Brasil, a coisa é diferente, pois ainda 
impera a “Lei de Gerson”, ou melhor, a cultura de 
levar vantagem sempre, o que faz com que esta pro-
moção acabe por cair no descrédito e até venha a ser 
chamada de Black “Fraude”.

Em nosso país, todos os anos são registradas 
milhares de denúncias contra os comerciantes, que 
se utilizam de uma prática irregular já antiga, a da 
maquiagem de preços. Ela consiste em alguns dias 
antes aumentar os preços dos produtos, para depois 
fingir a aplicação de desconto e desta forma atingir 
o mesmo preço anterior. Destaque-se que esta prá-
tica não ocorre somente na Black Friday, mas pra-
ticamente em todas as promoções de datas festivas.

Perante a nossa legislação de proteção do con-
sumidor, a prática citada se caracteriza não só como 
propaganda enganosa, mas também como crime de 
falsa informação. E vale lembrar que, mediante o 
grande crescimento das vendas online, as leis vi-
gentes aplicam-se também ao comércio eletrônico.

Para não cair em golpes desta ou de qualquer ou-
tra natureza, o consumidor deve estar sempre atento 
e não comprar as cegas. Antes das promoções cabe 
verificar os preços dos produtos e mesmo no ato da 
compra realizar novas comparações de preços. Ou-
tra dica importante, o site “Reclame Aqui” é ótimo 
para verificar a reputação de uma loja.

Cabe ressaltar que a legislação que protege o 
consumidor prevê também o direito ao arrependi-
mento em compras feitas em lojas virtuais. A inten-
ção da lei é proteger o consumidor das compras fei-
tas por impulso, sob forte influência da publicidade. 
Através deste dispositivo legal, o consumidor tem 
até sete dias para desistir da compra, sem necessi-
dade de justificar a razão do arrependimento.

Ao detectar alguma fraude nas promoções, re-
comenda-se que sempre faça contato inicial dire-
tamente com o fornecedor, expondo a situação na 
tentativa de se chegar a uma solução amigável. Se 
mesmo assim não houver acordo, deve denunciar a 
empresa ao PROCON e, dependendo do prejuízo, 
pode ainda ingressar uma ação junto ao Juizado 
Especial Cível, objetivando a efetivação do seu di-
reito e a reparação do dano.

Por fim, concluímos que, uma vez adotados os 
devidos cuidados, principalmente no tocante a vera-
cidade dos descontos e a qualidade dos produtos, a 
Black Friday se revela uma ação comercial bastante 
positiva, pois aquece a economia nacional e satisfaz 
o desejo dos consumidores, através da sensação de 
realização de uma compra realmente vantajosa.

Paulo C. F. de Castro é economista, advogado 
e professor do Centro Universitário Internacional 
Uninter

Black Friday: promoção 
amiga ou inimiga do 
consumidor?



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 3SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 2020GAZETA REGIONAL

Número 1: Saúde e Educação pública  
de Jaguariúna são destaques na RMC
Indicadores de Satisfação do Serviço Público 
indicam alto grau de satisfação da população em 
relação ao terceiro trimestre de 2020

A Educação pública 
de Jaguariúna é a número 
1 no ranking da Pesqui-
sa INDSAT (Indicadores 
de Satisfação do Serviço 
Público) na Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC). A cidade voltou 
a ocupar a primeira colo-
cação, obtendo índice de 
Alto Grau de Satisfação 
na pesquisa referente ao 
terceiro trimestre de 2020. 
Jaguariúna obteve 764 
pontos, de 1.000 possíveis, 
superando Indaiatuba, se-
gunda colocada.

“É uma grande alegria 
para nós da rede pública 
recebermos essa notícia e 
mais uma vez ficarmos em 
primeiro lugar na pesqui-
sa INDSAT. Isso é fruto 
de um trabalho que a rede 
vem realizando, mesmo 
nesse período de pande-
mia, com investimento em 
nossos alunos”, comemora 
a secretária de Educação 
de Jaguariúna, Cristina 
Catão.

Apesar da quarentena 
do coronavírus, que sus-
pendeu as aulas presen-
ciais, a rede pública de 
Jaguariúna investiu no en-
sino a distância, com au-
las on-line e por meio do 
projeto Escola na TV, com 

transmissões de conteúdo 
pedagógico em parceria 
com a TV Artes e a Sky. 
A Prefeitura também man-
teve a entrega de comida 
aos alunos da rede pública, 
com a entrega de marmitex 
diários e kits semanais de 
legumes, frutas e iogurtes.   

Saúde
A saúde pública de Ja-

guariúna manteve a lide-
rança no ranking da pes-
quisa no terceiro trimestre 
de 2020, em plena pande-
mia do novo coronavírus. 
Mais uma vez, a Saúde 
do município conquistou 
a primeira colocação no 
levantamento dentre mu-
nicípios da RMC, con-
quistando o índice de Alto 
Grau de Satisfação, com 
683 pontos. Em pesquisas 
anteriores, a cidade tam-
bém esteve na liderança do 
ranking.

A secretária de Saúde 
de Jaguariúna, Maria do 
Carmo de Oliveira Pelisão, 
comemora o bom resulta-
do. “Estamos muito satis-
feitos em alcançar, nesses 
últimos quatro anos, o alto 
grau de satisfação pelo 
INDSAT, pois o mais difí-
cil de tudo é se manter no 
mesmo patamar, sobretudo 

num período de pandemia, 
onde os serviços de saúde 
foram impactados direta-
mente”, diz.

Maria do Carmo ressal-
ta o trabalho dos funcioná-
rios da área. “Temos uma 
equipe engajada de fun-
cionários que compreen-
dem e fazem parte de algo 
maior – com objetivos co-
muns a serem atingidos -, 
têm papéis bem definidos 
com metas específicas e 
perspectiva de crescimento 
constante, no desenvolvi-
mento de ideias e projetos 
com autonomia e respon-
sabilidade. Isso faz a dife-
rença”, afirma.

Rede pública
A rede pública de saúde 

de Jaguariúna conta com 
11 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) – seis das 
quais entregues na atu-
al gestão -, um Centro de 
Especialidades Médicas – 
inaugurado neste ano pela 
Prefeitura -, uma Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) com serviço 24 ho-
ras, além do Hospital Mu-
nicipal Walter Ferrari, que 
recentemente teve a quan-
tidade de leitos ampliada 
em quase 30%, passando 
de 78 para 100 vagas.

Jaguariúna em foco

Ranking INDSAT aponta Educação e Saúde pública de Jaguariúna em 1º lugar na RMC

DIVULGAÇÃO

O INDSAT é um levantamento que tem o objetivo de identificar os índices de satisfação 
dos principais serviços e agentes públicos das cidades envolvidas. São entrevistados 
eleitores de 16 anos ou mais das cidades analisadas, com margem de erro de 4,8 pontos 
percentuais para mais ou para menos, nos resultados gerais, e nível de confiança de 95%. 
Os resultados são apresentados em pontos, que variam de 200 a 1.000, sendo: até 350 
pontos (Baixíssimo Grau de Satisfação); entre 350 e 499 pontos (Baixo Grau de Satis-
fação); entre 500 e 649 pontos (Grau Médio de Satisfação); entre 650 e 799 pontos (Alto 
Grau de Satisfação) e acima de 800 pontos (Grau de Excelência).

O prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis, é 
considerado o chefe de 
Executivo municipal mais 
próximo da população em 
toda a RMC. É o que mos-
tra a pesquisa INDSAT, 
do terceiro trimestre de 
2020, que avaliou o perfil 
dos 20 prefeitos da RMC.

Gustavo Reis obteve 
655 pontos, ficando em 
primeiro lugar no quesito 
“próximo do povo”. Em 
segundo ficou o prefei-
to de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar (599 pontos) e, 
em terceiro, o prefeito de 
Nova Odessa, Bill Souza 
(590 pontos).

Inteligência, simpatia 

Gustavo Reis é apontado como 
prefeito mais próximo da população

e honestidade também 
foram outras caracterís-
ticas do chefe do Execu-

tivo de Jaguariúna apon-
tadas com destaque na 
pesquisa.

Prefeito de Jaguariúna é destaque em pesquisa

DIVULGAÇÃO
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TV Artes fecha grandes parcerias 
Após integrar line-up da SKY, TV Artes avança com novas parcerias

DIVULGAÇÃO 

Paula Partyka
paulapartyka@gazetaregional.com.br

A primeira TV intera-
tiva gratuita com foco em 
T-commerce é lançada no 
Brasil. Disponível em mais 
de 150 países, a Soul TV é 
uma plataforma que possui 
tecnologia interativa entre 
televisores e celulares, que 
promove vendas com mais 
praticidade.

A grade de programação 
ainda está em desenvolvi-
mento, mas uma atração é 
certa: a TV Artes, de Jagua-
riúna, já faz parte. A novi-
dade é uma parceria da TV 
com a Soul TV e Teleton 
(SBT). “A parceria com o 
SBT e AACD é muito im-
portante para a TV Artes, 

é um avanço bacana para 
nós”, comenta o diretor Ro-
gério Guimarães.

Para agregar a essa no-
vidade, a TV também deve 
contar com a parceria do 
apresentador do Paraná, 
Marco Brasil, renomado 
locutor de rodeios e apre-
sentador de televisão bra-
sileiro. Marco ganhou por 
cinco vezes o prêmio de 
melhor locutor do País, 
nos anos de 2004, 2005, 
2008, 2009 e 2010.

Como funciona a TV
No Brasil, a Soul TV 

opera nas Smart TVs da LG 
e em breve fica disponível 
também para os aparelhos 
Samsung e smartphones. 
Com conteúdos voltados a 

diversos segmentos, atual-
mente a plataforma dispo-
nibiliza 25 canais. 

“Enquanto você assiste 
a TV você consegue ba-
ter papo com seus amigos. 
Essa interatividade é muito 
inteligente”, explica do di-

retor da TV Artes, Rogério. 
O T-commerce, com-

pra e venda através de um 
aparelho de TV digital, 
funciona como canal de 
Marketing, permitindo pu-
blicidade interativa e ende-
reçável. Esse novo forma-

to de TV gratuita tem por 
objetivo a inclusão digital 
mundial com conteúdo de 
qualidade de imagem.

Investimento
A TV Artes investe 

corriqueiramente em sua 

grade de programas, prin-
cipalmente no jornalismo 
regional. Atualmente, a 
TV ganhou um novo es-
túdio, com espaço amplo, 
para assim melhorar ainda 
mais a qualidade de serviço 
prestado.

Tecnologia e inovação

Pra aquecer as vendas do Natal, esta data alegre e festiva, a Gazeta bolou uma incrível 
parceria para com os comércios de Jaguariúna e região! 
São 06 edições com valores promocionais imperdíveis! 
De 14 de novembro a 19 de dezembro, os formatos de 01pg, 1/2pg, 1/4pg e 1/8pg estão 
com preços que só o bom velhinho poderia trazer. E adquirindo 6 inserções desses 
formatos, ganha bonificação de selo no site!!! 
Além do mais, criamos um pacote pra lá de especial, formatos de módulo e módulo 
conjugado por valores ÚNICOS nas datas 14, 21, 28 de novembro e 05, 12, 19 de 
dezembro.
SEU NEGÓCIO NÃO PODE FICAR FORA DESTA MARAVILHOSA AÇÃO DE NATAL!!!
Tudo isso, pra você comerciante, passar o Natal com a Gazeta!

Natal com a Gazeta 2020 - Valores promocionais
Formato: Standart

Veiculação semanal (aos sábados)

NOTICIÁRIO - FORMATOS SUGERIDOS

29,7 x 26 cm

R$ 350,00
Inserção untária

14,6 x 26 cm

R$ 250,00
Inserção untária

14,6 x 13 cm

R$ 180,00
Inserção untária

29,7 x 6 cm

R$ 150,00
Inserção untária

1/2 página
1/4 

página 1/8 
página rodapé

Módulo
5,7 x 5 cm

R$ 300,00
Total de 06 inserções

de 14/11 a 15/12

Módulo
5,7 x 10 cm

R$ 500,00
Total de 06 inserções

de 14/11 a 15/12

www.gazetaregional.com.br

/gazetaregional.jaguariuna

Tiragem: 5.000 exemplares

Rogério
       (19) 98369-3115 3867-0028

@jornalgazetaregional

CIRCULAÇÃO: 
Jaguariúna, Pedreira, 

Holambra, Artur 
Nogueira, Amparo e  

Sto. Antonio de Posse  

•AMPARO •ARTUR NOGUEIRA •HOLAMBRA •JAGUARIÚNA •PEDREIRA •SANTO ANTONIO DE POSSE Sábado, 24 de outubro de 2020 - Edição 1748 - R$ 2,00

63

ADQUIRINDO 06 ANÚNCIOS 
UNITÁRIOS, GANHA

BONIFICAÇÃO DE SELO NO SITE

O atendimento agenda-
do, como no Poupatempo, 
agora é uma realidade no 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de Ja-
guariúna. A novidade tem 
início a partir de segunda-
-feira, 26.

A supervisora Renata 
Lopes comenta que sem-
pre teve a preocupação em 
melhor atender a popula-
ção que passa pelo PAT, 
pois algumas vezes as 
pessoas aguardavam horas 

até serem atendidas.  Com 
isso, Renata comemora a 
conquista do implantação 
do agendamento de aten-
dimento, igual ao do Pou-
pa Tempo, onde a pessoa 
não corre o risco de com-
parecer e não ser atendida. 

O agendamento pode 
ser feito pelo portal pat.
agendasp.sp.gov.br e 
quem não conseguir dessa 
maneira, pode comparecer 
no PAT que será auxiliado. 
Esse modo otimiza o tem-

po de quem precisa do ser-
viço e evita aglomerações, 
o que é recomendado nes-
te momento de pandemia 
do novo coronavírus.

As vagas de emprego 
do PAT continuam sendo 
divulgadas diariamente no 
site jaguariuna.sp.gov.br. 
O atendimento presencial 
segue os protocolos de se-
gurança de saúde contra o 
coronavírus, sendo obri-
gatório o uso de máscara 
e álcool em gel.

O Procon de Jaguariú-
na retomou nesta semana, 
o atendimento presen-
cial, conforme previsto 
no Decreto Municipal 
4.227, que adequa as re-
gras da quarentena do 
Covid-19 à progressão 
da região para a fase ver-
de do Plano São Paulo de 
retomada das atividades 
no Estado. O horário de 
funcionamento do Pro-
con é das 9h às 16h, de 
segunda a sexta-feira.

Para cumprir o proto-

colo de saúde estabele-
cido para atendimentos 
presenciais na pande-
mia, há algumas regras, 
como o atendimento de 
uma pessoa por vez e a 
obrigatoriedade do uso 
de máscara. Os acompa-
nhantes são permitidos 
apenas às pessoas por-
tadoras de necessidades 
especiais. 

Segundo o diretor do 
Procon de Jaguariúna, 
Edison Cardoso de Sá, 
para os casos de abertu-

ra de processos, deve ser 
agendado um novo com-
parecimento do interessa-
do ao órgão, para que seja 
feita uma análise jurídica 
da demanda apresentada. 

O Procon Jaguariúna 
está localizado no Aten-
de Fácil da Prefeitura, 
na Rua Alfredo Bueno, 
1.235, no Centro. Além 
do Procon, os demais 
serviços do Atende Fácil 
também voltaram com 
atendimento presencial a 
partir desta semana.

PAT oferece atendimento mediante agendamento Procon de Jaguariúna retoma atendimento presencial

Soul TV, primeira TV interativa com foco em T-commerce. Em destaque Diretor da TV Artes, Rogério Guimarães
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Jovem de Jaguariúna levou a sua batucada para Noruega e, 
hoje, forma uma nova geração de bateristas e percussionistas

O futuro chegou

Histórias inspiradoras celebram os 25 anos do 
Projeto Guri e prestam homenagem aos mais de 
810 mil ex-alunos beneficiados pelo programa

Não foram poucos os 
baldes que Igor Crecci 
quebrou, na infância, de 
tanto batucar neles. Ali, 
ainda pequeno, o gosto 
pelo batuque já apontava 
qual seria o seu destino. 
Ex-aluno e, hoje, pro-
fessor do Projeto Guri 
– maior programa socio-
cultural brasileiro, manti-
do pela Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de 
São Paulo –, o músico 
nascido em Jaguariúna, 
em 1994, trilhou um ca-
minho ligado à arte des-
de cedo. Além das farras 
com os utensílios da mãe, 
ele se recorda de tocar 
atabaque no terreiro de 
umbanda que pertencia 
ao seu avô.  Em 2006, 
a convite de um amigo, 
ele foi ao Projeto Guri 
da sua cidade natal para 
conhecer as aulas de ba-
teria e percussão. A iden-
tificação foi instantânea 
e frequentou as aulas até 
os seus 18 anos de idade. 
Aos poucos, foi ficando 
claro que a sua conexão 
com a arte era algo para 
além de um hobby. “Fui 
deixando a maré me le-
var. Pra dizer a verdade, 
eu nem pensei muito. 
Estava bem claro que eu 
queria trabalhar com mú-
sica, então pensei que o 
mercado exigia uma pro-
fissionalização e fui atrás 

de estudar”, recorda-se. 
Durante dois anos, Crecci 
também integrou o gru-
po de referência do pro-
jeto em Jundiaí. “O Guri 
sempre me acompanhou 
e, quando entrei no GR, 
estreitamos ainda mais a 
relação”, comenta. 

Na faculdade (licencia-
tura em música no Centro 
Universitário Adventista 
de São Paulo, a Unasp), 
Crecci fez um TCC sobre 
bateria de escolas de sam-
ba como ferramenta de 
musicalização, algo que 
foi inspirado pelo curso de 
três meses que teve com o 
Mestre Sombra, vice-pre-
sidente e mestre de bateria 
da Mocidade Alegre, tra-
dicional escola de samba 
de São Paulo. Ao mesmo 
tempo, no último ano de 
graduação, o músico viu a 
possibilidade de dar aula 
de bateria e percussão no 
polo do Projeto Guri em 
Pedreira. Algo que ele de-
fine como um “é agora ou 
nunca” em sua carreira. 

Aos 23 anos, Igor 
pode ampliar os seus co-
nhecimentos e encarou 
o desafio de realizar um 
intercâmbio. Selecionado 
pelo MOVE (Musicians 
and Organizers Volunteer 
Exchange, programa cus-
teado pelas Forças de Paz 
da Noruega), partiu para 
uma experiência de 10 
meses na Noruega. “Sem 

falar inglês e muito menos 
norueguês, usei a música 
como forma de comunica-
ção, foi assim que conse-
gui me aproximar das pes-
soas por lá”, comenta. Ele 
foi voluntário na Escola 
TrØndertun Folkehøysko-
le, uma escola secundária 
pública de artes situada 
na cidade de Trondheim. 
Quando estava mais adap-
tado ao local, chegou a 
dar aulas de percussão e 
bateria. “Eu lembro que 
usava gestos e Google 
Tradutor com os alunos”, 
diverte-se. 

Um dos pontos altos 
no exterior foi quando 
ele montou uma banda 
com noruegueses para to-
car na antessala de onde 
se apresentaria o pianis-
ta Chick Corea, um dos 
mais importantes nomes 
do jazz internacional. 
“Das oito músicas que 
tocamos, consegui incluir 
duas brasileiras: ‘Chega 
de Saudade’ e ‘Samba de 
Uma Nota Só’. Foi um 
dos meu últimos feitos 
por lá”, afirma.

Hoje, aos 26 anos, Igor 
passa o seu conhecimen-
to adiante para as futuras 
gerações de bateristas e 
percussionistas. Além do 
polo Pedreira, o músico 
dá aulas no home studio 
que montou em sua casa e 
também ensina musicali-
zação no Colégio Anglo.

Corpo a corpo
Os candidatos a pre-

feito de Jaguariúna têm 
priorizado visitas nos 
bairros e reuniões com 
grupos de simpatizantes. 
O atual prefeito Gustavo 
Reis, que é candidato à 
reeleição, esteve em bair-
ros como Guedes, Dom 
Bosco, Roseira de Cima, 
Jardim Sônia e Centro. O 
vereador Davi Neto tam-
bém investiu nos bairros, 
perambulando pelas ruas 
do Cruzeiro do Sul e Pri-
mavera. O também verea-
dor Fred Chiavegato pas-
sou pelo Jardim Planalto e 
Vila Guilherme. Por causa 
da pandemia, todos têm 
usado máscaras e manti-
do o distanciamento. Já o 
professor Alberto Rizzoni 
tem apostado mais em li-
ves nas redes sociais.

Saúde e Educação
Gustavo Reis comemo-

rou nesta semana os bons 
resultados da Administra-
ção Municipal na pesquisa 
INDSAT (Indicadores de 
Satisfação do Serviço Pú-
blico), que faz um levan-
tamento de várias áreas 
nas 20 cidades da RMC 
(Região Metropolitana de 
Campinas). Os destaques, 
mais uma vez, foram Saú-

de e Educação, que fica-
ram em primeiro lugar no 
ranking, obtendo o índice 
de Alto Grau de Satisfação. 
O INDSAT é um levanta-
mento que tem o objetivo 
de identificar os índices de 
satisfação dos principais 
serviços e agentes públicos. 
São entrevistados eleitores 
de 16 anos ou mais das ci-
dades analisadas.

Com o povo
A pesquisa INDSAT 

ainda apontou outro dado 
curioso. O prefeito Gusta-
vo Reis foi considerado o 
chefe de Executivo muni-
cipal mais próximo da po-
pulação em toda a RMC. 
Gustavo obteve 655 pon-
tos, ficando em primeiro 
lugar no quesito “próximo 
do povo”. Em segundo fi-
cou o prefeito de Indaia-
tuba, Nilson Gaspar (599 
pontos) e, em terceiro, o 
prefeito de Nova Odessa, 
Bill Souza (590 pontos).

Sem título
Por falar em eleição, 

o STF (Supremo Tribu-
nal Federal) decidiu que, 
para o exercício do direito 
ao voto, não será exigida 
a apresentação do título 
eleitoral no dia da eleição, 
em 15 de novembro, mas 

qualquer documento ofi-
cial de identificação com 
foto. Esse foi o resultado 
do julgamento do Ple-
nário do STF, na última 
terça-feira (19), ao julgar 
a Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 
4467, ajuizada pelo PT, 
contra a obrigatoriedade 
de o eleitor portar dois 
documentos para votar, 
prevista no artigo 91-A 
da Lei das Eleições (Lei n 
9.504/1997).

Guerra da vacina
Bolsonaro mais uma 

vez provocou polêmica 
nesta semana ao desauto-
rizar o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazzuelo, 
que havia anunciado a 
compra de 46 milhões de 
doses da vacina Corona-
Vac, contra a Covid-19, 
produzida pela China em 
parceria com o Instituto 
Butantan, de São Paulo. O 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afirmou nesta 
sexta-feira – ao lado do 
governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB) - que 
defende a distribuição da 
CoronaVac para todos os 
brasileiros se ela for apro-
vada pela Anvisa. O as-
sunto ainda promete.

 Bastidores do poder

Igor Crecci em seu home studio, um dos espaços em que dá aula

DIVULGAÇÃO 

de qualidade
HAPPY HOUR
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550ML
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DE TERÇA A SEXTA DAS 18:00 ÀS 20:00 HRS

VISITE NOSSA CASA 
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Há tempos que eu queria co-
mentar sobre as minhas im-
pressões da atualização de 
Warframe: Heart of Dei-
mos, que trouxe muitas no-
vidades. Os veteranos do 
game irão perceber que a 
sala infestada ganhou mais 
funcionalidades. Agora os joga-
dores poderão alimentar o Helminth 
com materiais já adquiridos e à medi-
da que ele “cresce” ganha mais habi-
lidades que podem ser colocadas nos 
Warframes. Esta sala também oferece-
rá a possibilidade de sacrificar os War-
frames Básicos para extrair uma única 
habilidade, já pré-determinada pela 
própria Digital Extremes, e usá-la para 
substituir em outro Warframe Básico.  

Agora, contando um pouco so-
bre história da nova jornada de 
Deimos. Tenno é o operador 
que pilota os Warframes. Ele 
recebe um pedido de ajuda 
vindo de uma lua em Marte 
e sem saber do que se trata 
ele vai até a origem do sinal. 
Ao chegar lá, se depara com 
um ambiente totalmente infestado 
onde encontraremos nossa primeira 
aliada, uma sentinela, com dupla per-
sonalidade que se alterna entre Loid e 
Otak, que está preocupada com a dete-
rioração do coração de Deimos. Para 
recuperá-lo precisaremos reatar as re-
lações entre os “Entrati”, família que se 
desentendeu após o incidente causado 
pelo Filho que permitiu a entrada do 
vírus danoso que infestou o coração de 
Deimos. Durante esta jornada é reve-
lado que tal incidente foi responsável 
pela transformação da fauna e da flora 
do local, além dos próprios “Entrati” 
sofrerem as consequências. O Filho 

alega que o incidente foi um erro 
sem fins maldosos, mas sua ne-

gligência custou muito caro 
para todo mundo. Neste meio 
tempo, Tenno descobre que 
os “Necramech” (monstros 
mecânicos conduzidos pelos 

jogadores) acreditam que pa-
rar o coração é a melhor forma 

de conter a infestação, porém, sabe-
mos que se o coração parar a lua toda 
morre. De posse de um “Necramech”, 
Tenno derrota os inimigos e restaura o 
coração. 

Nesta lua o jogador ainda irá se de-
parar com um novo sistema de ganho 
de reputações. Agora minerar, pescar, 
resgatar animais ou caçar irá conce-
der recursos ao jogador para trocar 

por fichas com a Avó que irão ge-
rar diferentes reputações. Além 

disso, o jogador poderá criar 
seu próprio “Necramech” em 
uma caçada específica ao fa-
lar com a “Mãe”. Durante as 
patrulhas no mapa infestado 

o jogador poderá obter meios 
de criar os novos “Pets” que se-

rão três versões de Kubrows e três 
Kavats infestados. 

Por causa do Halloween, Deimos 
ganhou seu primeiro evento temáti-
co. Os prêmios poderão ser adquiri-
dos com a Filha em troca das fichas 
da Mãe, ou seja, ótima oportunidade 
para aumentar a confiança com os 
Entrati e ganhar itens únicos do even-
to, que durará até o final deste mês. 
Aproveite porque as recompensas são 
de arrepiar! 

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

Os detalhes de Heart of Deimos e o evento de 
Halloween no Warframe 

Biblioteca Pública 
de Pedreira retoma 
funcionamento

Retomada de atividades 

A reabertura obedece todas as recomendações e 
determinações das autoridades locais, sejam elas 
políticas, administrativas, médicas e sanitárias

CULTURA
8

A Biblioteca Pública de 
Pedreira, “João Luiz Alva-
renga”, retomou nesta se-
mana suas atividades junto 
ao público, uma vez que o 
município foi reclassificado 
para a Fase Verde do “Pla-
no São Paulo” de retomada 
consciente da economia.

Medidas higiênicas e 
sanitárias foram adotadas 
considerando o risco de con-
taminação pelo novo corona-
vírus Covid-19 nas superfí-
cies de toque, no papel e na 
aglomeração de pessoas para 
proteção da equipe de traba-

lho, dos usuários, do acervo 
e da comunidade em geral. 

A reabertura está sendo 
gradual, ou seja, é permitido 
o empréstimo, devolução de 
materiais com restrições de 
acesso ao acervo; estão sus-
pensas as atividades cultu-
rais e de incentivo a prática 
da leitura como os projetos 
“Contação de histórias” e 
“Rodas de leitura”; há res-
trição ao uso dos espaços 
com finalidade de estudos e 
restrição ao uso da Sala In-
fantil como local de entrete-
nimento, permitido o acesso 

somente para empréstimos.
A equipe da Biblioteca 

recomenda um agenda-
mento antes de ir até o lo-
cal para emprestar livros, 
uma vez que há controle no 
número de pessoas dentro 
do espaço para evitar aglo-
merações. O contato pode 
ser feito pelo telefone: (19) 
3853-2861 ou pelo e-mail: 
biblioteca@pedreira.sp.
gov.br, solicitando o livro 
que deseja ler, a equipe 
pode deixar devidamente 
separado e então é só pas-
sar e retirar.

A reabertura está sendo gradual

DIVULGAÇÃO 
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Publicação revela as cidades 
que mais investiram em 2019 
no Sudeste do País

Investimentos 

Levantamento realizado aponta que os investimentos continuaram em expansão nos 
maiores municípios em razão das operações de crédito; Nos pequenos, houve retração

com R$3,57 bilhões, se-
guida por Rio de Janeiro 
(RJ), com R$818 milhões; 
Belo Horizonte (MG), 
com R$771 milhões; São 
Bernardo do Campo (SP), 
com R$567,4 milhões; 
e Campinas (SP), com 
R$351,4 milhões.

Entre elas, o destaque 
de maior crescimento fica 
por conta de Campinas, 
que registrou uma varia-
ção de 77,5% em relação 
a 2018, saindo de R$198 
milhões em 2018 para 
R$351,4 milhões em 2019.

A queda mais acentu-
ada entre as selecionadas 
aconteceu em Petrópolis 

(-19,6%), que na edição 
anterior do anuário Multi 
Cidades, figurava como 
a segunda cidade com 
maior crescimento em in-
vestimentos. Em seguida 
estão Ribeirão das Neves 
(MG) com -13,8%, Rio de 
Janeiro (RJ) com -13%, 
Mauá com -12,7%, e Nova 
Iguaçu (RJ) com -11,8%.

Das quatro capitais, o 
Rio de Janeiro (RJ) foi a 
única que registrou queda 
em investimentos, saindo 
de R$940,2 milhões em 
2018 para R$ 818 milhões 
em 2019. 

Em sua 16ª edição, o 
anuário Multi Cidades uti-

O aumento dos investimentos municipais em 2019 foi puxado pelas 
cidades de maior porte populacional, em contraste com a ligeira retração 
observada nos municípios com menos habitantes

O Zoo Bosque de Pe-
dreira “Prefeito Adolpho 
Lenzi” foi reaberto pela 
Prefeitura Municipal para 
visitação pública. O Zoo 
ocupa uma área de 33 mil 
metros quadrados, rema-
nescente de Mata Nativa 
com inúmeras espécies 
vegetais. Ao todo existem 
mais de 60 animais abriga-
dos no Parque, como onça 
pintada, gato do mato, tu-
cano, quati, macaco prego 
e macaco aranha, além de 
diversas espécies de aves.

“Nosso objetivo é ver o 
nosso Zoo Bosque nova-
mente recebendo muitos 
turistas, claro obedecendo 
todas as regras de seguran-
ça contra o coronavírus, 
com o total de 60% de sua 
capacidade. Realizamos 
muitas intervenções para 
esta reabertura, principal-
mente nas áreas adminis-
trativa, clínica, de ambula-
tório, além da montagem 
de uma equipe especiali-
zada”, enfatiza secretária 
de Meio Ambiente, Agata 
Gasparini.

O espaço agora é ad-
ministrado pela Secretaria 
Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, mas, durante 
dez anos, foi administrado 
por uma Associação. “A 
Administração Munici-
pal realizou uma licitação 

para contratar uma insti-
tuição para nos auxiliar 
no tratamento dos animais 
e também no desenvolvi-
mento de projetos e manu-
tenção do Bosque e para 
nossa felicidade a Asso-
ciação Mata Ciliar, que era 
a responsável pelo Zoo de 
Pedreira foi à vencedora, 
portanto, continuará co-
nosco neste desafio”, ex-
plica a Agata. 

A visitação no Zoo 
Bosque de Pedreira é gra-
tuita. É localizado na Rua 
Santos Dumont, bairro 
Morumbi, funcionando 
de quarta-feira a domingo, 
sempre das 9h às 16h. 

Educação
A Prefeitura de Pedrei-

ra, por meio de sua Secre-
taria Municipal de Edu-
cação, pretende utilizar o 
espaço no ano de 2021, 
para Educação Ambiental 
dos estudantes da Rede 
Municipal de Ensino. “O 
Bosque sempre teve um 
caráter educacional muito 
forte para toda a região, 
sempre recebeu muitas es-
colas, não só de Pedreira, 
mas de toda a Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), por conta não só 
do atrativo, mas dos tra-
balhos de educação am-
biental”, destaca a bióloga 
Cristina Bataglioli.

Zoo Bosque “Prefeito 
Adolpho Lenzi” foi reaberto 
pela Prefeitura de Pedreira

O anuário Multi Cidades 
– Finanças dos Municípios 
do Brasil, lançado neste 
mês pela Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), aponta 
entre as 41 cidades selecio-
nadas na Região Sudeste as 
que mais realizaram inves-
timentos em 2019, em com-
paração ao ano anterior. Os 
municípios que registraram 
maior crescimento foram 
Jundiaí (SP), Santos (SP), 
Cariacica (ES), Duque de 
Caxias (RJ) e Montes Cla-
ros (MG).

Com 418,9 mil habitan-
tes, Jundiaí teve um cres-
cimento de 237% no gasto 
com investimento, o maior 
entre as cidades seleciona-
das, totalizando um mon-
tante de R$136,8 milhões 
em 2019 contra os R$40,6 
milhões aplicados no ano 
anterior. Na pesquisa os 
investimentos incluem os 
valores das inversões fi-
nanceiras para todos os 
municípios.

Em termos de valores 
absolutos, as cinco pri-
meiras colocadas entre as 
cidades selecionadas para 
o estudo de Multi Cida-
des foram São Paulo (SP), 

liza como base números 
da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) e Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
apresentando uma análise 
do comportamento dos 
principais itens da receita 
e despesa municipal, tais 
como ISS, IPTU, ICMS, 
FPM, despesas com pes-
soal, investimento, dívida, 
saúde, educação e outros.

Consolidada como um 
instrumento de consulta e 
auxílio no planejamento 
dos municípios, a publi-
cação traz como novidade 
nesta edição informações 
sobre os impactos da pan-
demia do novo coronaví-
rus nas finanças munici-
pais no primeiro semestre 
de 2020. 

Realizado pela FNP, 
em parceria com a Aequus 
Consultoria, o anuário 
apresenta conteúdo técnico 
em linguagem amigável e é 
uma ferramenta de transpa-
rência das contas públicas. 
A 16ª edição tem o patro-
cínio de ANPTrilhos, FGV 
– Júnior Pública, Houer, 
Huawei, Locness, Radar 
PPP e Santander.
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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:

VINÍCIUS MARCILIO e MICHELE DAIANE DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, Fisiote-
rapeuta, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 
10 de março de 1995, residente e domiciliado na Rua 
Daimler João Husch Pereira, Nº 424, Jardim Europa, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de SAMUEL JONAS MAR-
CILIO e de LUCIANA BALABENUTE MARCILIO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, comerciante, solteira, 
nascida em INDAIATUBA, SP, no dia 25 de junho de 
1985, residente e domiciliada na Rua Daimler João 
Husch Pereira, Nº 424, Jardim Europa, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de CASSIO ANDERSON DE OLIVEI-
RA e de ROSA MARIA BISCARO DE OLIVEIRA. 

BRUNO LEANDRO DE LIMA e RAFAELA LIDIA 
DOMINGUES VIEIRA. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, engenheiro, solteiro, nascido em PEDREIRA, 
SP, no dia 28 de julho de 1987, residente e domiciliado 
na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de SEBASTIÃO DE LIMA e de 
ISABEL APARECIDA DE MORAES LIMA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiilar de escritório, soltei-
ra, nascida em AMPARO, SP, no dia 26 de agosto de 
1996, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, 
Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
ROBERTO VIEIRA e de RITA CASSIA DOMIN-
GUES VIEIRA. 

NOEL BATISTA FILHO e ARLINDA BARBOSA 
DO NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
serralheiro aposentado, viúvo, nascido em GOVER-
NADOR VALADARES, MG, no dia 15 de novembro 
de 1948, residente e domiciliado na Rua José Luiz 
Silho, Nº 702, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOSÉ ISAC BATISTA e de JOANA ANITA 
PAZ. Ela, de nacionalidade Brasileira, doméstica, di-
vorciada, nascida em CORDEIROS, BA, no dia 20 de 
julho de 1967, residente e domiciliada na Rua Pedro 
Lana, Nº 51, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
DERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO e de 
MARIA MADALENA DO NASCIMENTO. 

FLAVIO CELSO DA SILVA e GISLENE APARECI-
DA TOREZAN. Ele, de nacionalidade Brasileira, mé-
dico, divorciado, nascido em RIO DE JANEIRO, RJ, 
no dia 12 de outubro de 1950, residente e domiciliado 
na Alameda Nicola Massuci, Nº 340, Estância das Flo-
res, JAGUARIÚNA, SP, filho de HELIO GOUVÊA 
DA SILVA e de THEREZINHA FRAMBACH DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, enfermeira, 
solteira, nascida em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, 
SP, no dia 11 de junho de 1966, residente e domicilia-
da na Alameda Nicola Massuci, Nº 340, Estância das 
Flores, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO ALBERTO 
TOREZAN e de ARIOVALDA ROSSI TOREZAN. 

FELIPE BORGES PIZZOL e MARIÂNGELA LIS-
BOA. Ele, de nacionalidade Brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em VALINHOS, SP, no dia 09 de 
março de 1993, residente e domiciliado na Av. Airton 
Senna, Nº 1052, Chácara Recreio Floresta, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de JOSÉ SOLDAN PIZZOL e de DUL-
CELINA BORGES PIZZOL. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, comerciante, solteira, nascida em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 03 de outubro 
de 1991, residente e domiciliada na Rua Espanha, Nº 
401, Vila Santa Luzia, SÃO BERNARDO DO CAM-
PO, SP, filha de JOSUÉ SEVERINO DE LISBOA e de 
IRACI FERREIRA DA COSTA LISBOA. 

DOUGLAS SALOMÃO CUSTÓDIO e ANA CA-
ROLINA MEIRA DE OLIVEIRA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, operador de loja, solteiro, nascido 
em MOGI GUAÇU, SP, no dia 05 de março de 1999, 
residente e domiciliado na Rua Carlos Manoel Franco 
de Campos, Nº 307, Jardim Nova Mogi Guaçu, MOGI 
GUAÇU, SP, filho de MARDOQUEU JOSÉ CUSTÓ-
DIO e de ROSELÍ MARIA NEGRO CUSTÓDIO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, estudante, solteira, nasci-
da em SÃO PAULO, SP, no dia 07 de novembro de 
1999, residente e domiciliada na Rua Vitório Dal’Bó, 
Nº 47, Bom Jardim, JAGUARIÚNA, SP, filha de MA-
NOEL JOSÉ DE OLIVEIRA e de ANGELITA APA-
RECIDA MEIRA. 

JOSÉ LUIS SABINO PAULINO e ANA LUCIA DA 
SILVA MARIGO. Ele, de nacionalidade Portuguesa, 
engenheiro, divorciado, nascido em Freguesia de São 
Sebastião da Pedreira, Conselho de Lisboa, Portugal, 
EX, no dia 14 de novembro de 1966, residente e do-
miciliado na Rua General Silva Freire, Nº 11, , Lisboa 
- Portugal, EX, filho de LUÍS ANTÓNIO OLEIRO 
PAULINO e de IRACENE MARIA SABINO PAULI-
NO. Ela, de nacionalidade Brasileira, bióloga, solteira, 
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 18 de maio de 
1972, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, 
Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de AR-
NALDO MARIGO e de NADYR CONCEIÇÃO DA 
SILVA. 

MURILO GOMES FRANCO DE LIMA e JENIFER 
ANDRÉIA MOTTA BASIOTTE. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, operador de máquina, solteiro, nas-
cido em CAMPINAS, SP, no dia 10 de fevereiro de 
1990, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, Nº 
183, Vila 7 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ADÃO APARECIDO FRANCO DE LIMA e de MA-
RILDA FÁTIMA GOMES FRANCO DE LIMA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, nasci-
da em CAMPINAS, SP, no dia 19 de outubro de 1997, 
residente e domiciliada na Rua Dom Pedro I, Nº 183, 
Vila 7 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, filha de AN-
DRÉ BASIOTTE e de ISABEL CRISTINA MOTTA. 

EDSON MENDES DO AMARAL e VALERIANA 
DE LIMA CAMPOS. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, motorista, divorciado, nascido em TABOÃO DA 
SERRA, SP, no dia 12 de janeiro de 1979, residente 
e domiciliado na Rua Bodini, Nº 470, Vila 12 de Se-
tembro, JAGUARIÚNA, SP, filho de ARLINDO RI-
BEIRO DO AMARAL e de UMBELINA MENDES 
DO AMARAL. Ela, de nacionalidade Brasileira, co-
merciante, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no 
dia 11 de outubro de 1979, residente e domiciliada na 
Rua Bodini, Nº 470, Vila 12 de Setembro, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de ADEMIR SABINO CAMPOS e de 
CLEONICE MARIA DE LIMA CAMPOS. 

MATHEUS NOGUEIRA DE CARVALHO e FLAVIA 
MUNIZ DA COSTA. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, auxiliar de processo e qualidade, solteiro, nascido 
em SÃO PAULO, SP, no dia 16 de março de 1994, 
residente e domiciliado na Rua João Pires Germano, 
Nº 207, Jardim Alice, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
NELSON CARDOSO DE CARVALHO e de CELINA 
MARTINS NOGUEIRA DE CARVALHO. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, arquiteta e urbanista, solteira, 
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 10 de outubro 
de 1990, residente e domiciliada na Rua Uhland, Nº 
1312, Vila Ema, SÃO PAULO, SP, filha de  e de ANA 
MARIA DA COSTA. 

ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA e ADRIA-
NA ALVES DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, jardineiro, solteiro, nascido em SEABRA, 
BA, no dia 28 de dezembro de 1985, residente e domi-
ciliado na Rua Zenaide Ferreira Machado, Sítio Serra, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ SANTOS DE OLI-
VEIRA e de NEURACI ROSA DE OLIVEIRA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteira, 
nascida em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, SP, no dia 
03 de junho de 1983, residente e domiciliada na Rua 
Zenaide Ferreira Machado, Sítio Serra, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de ELIAS ALVES DOS SANTOS e de 
EDNA RIBEIRO DOS SANTOS. 

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

JAGUARIÚNA, 22 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

EDITAL

Edital de convocação para assembleia geral de constituição de associação, 
aprovação de estatuto e eleição da primeira diretoria a ser realizada em Jaguariúna/
SP, dia 29 de outubro de 2020, na  Rua Maneta, n.º 84, no bairro núcleo residencial 
São José, na cidade de Jaguariúna/SP.
O morador Paulo Alexandre Gabriel e a comissão organizadora pró-associação 
convidam e convocam todos os moradores do bairro núcleo residencial são josé 
em jaguariúna para assembleia geral de constituição de associação, aprovação de 
estatuto e eleição da primeira diretoria a ser realizada em Jaguariúna, dia 29 de 
outubro de 2020, na  rua maneta, n.º 84, no bairro núcleo residencial São José, na 
cidade de Jaguariúna.

Edital
Art. 1º- ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, 
da lei n° 10.406 De 10 de janeiro de 2002, (código civil brasileiro), para a 
realização da assembléia geral de constituição de associação, aprovação de estatuto 
e eleição da primeira diretoria a realizar-se no próximo dia 29/10/2020, na Rua 
Maneta, n.º 84, no bairro núcleo residencial são josé, na cidade de Jaguariúna/SP.
A convocação dar-se-á das 19:00 às 21:00 horas do dia mencionado, com qualquer 
número de pessoas onde instalar-se-á a assembleia para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:
01 – Constituição e criação da associação;
02 – Apreciação e aprovação do estatuto social;
03 – Eleição de sua primeira diretoria;
04 – Posse da chapa eleita;
05 – E a definição da sede provisória.
 Art. 2º- os interessados em concorrer à eleição dos membros da diretoria da 
associação deverão compor sua chapa e fazer a inscrição da mesma com a 
comissão organizadora pró-associação no momento da assembleia geral
Art. 3º– o presente edital de convocação está publicado no jornal Gazeta Regional 
de grande circulação.

Jauariúna, 13 de outubro de 2020.
 
Paulo Alexandre Gabriel 
Convocante
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