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Feira do Produtor Rural de 
Jaguariúna retoma atividades

Artur Nogueira inicia rodízio 
de água neste sábado, 31, após 
decretar calamidade hídrica

Pela segunda vez consecu-
tiva, Jaguariúna está entre as 
melhores cidades amigas dos 
animais. O município participou 
do 2º Prêmio Cidade Amiga dos 
Animais, realizado pela World 
Animal Protection - Proteção 
Animal Mundial (WAP) com 
parceria da Organização Mun-
dial de Saúde Animal (OIE) e 
Organização Pan-americana de 
Saúde (OPAS). 

Jaguariúna conquistou o 8º 
lugar, na categoria “Estruturas 
e políticas efetivas e sustentá-
veis”. No ano passado, na pri-
meira edição do concurso, a 
cidade ficou em 15º lugar. Curi-
tiba ficou em primeiro.      
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IVAIR OLIVEIRA

Pela 2a vez, Jaguariúna está entre as melhores 
cidades amigas dos animais em prêmio internacional

Jaguariúna 
conquista o 8º 
lugar, na categoria 
“Estruturas e 
políticas efetivas e 
sustentáveis”

Jaguariúna apresenta 
preparo satisfatório para a 
longevidade da população

Grupo de amigos 
realiza Natal Solidário 

em Jaguariúna

A participação dos produtores 
rurais locais na Feira do Produtor 
Rural de Jaguariúna aumentou, 
gerando maior movimentação da 

economia local, por meio da dis-
ponibilização de uma maior va-
riedade de produtos de qualidade 
à população. A Feira volta a ser 

realizada toda sexta-feira a par-
tir das 16h30, na área externa do 
Parque dos Lagos.      
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Artur Nogueira inicia nes-
te sábado, 31, o rodízio de água 
após decretar calamidade hídrica 
em virtude das dificuldades para 
manter o abastecimento. Segundo 
a Saean, empresa responsável pe-

los serviços de água e saneamen-
to no município, os municípios 
serão divididos em dois grupos 
e o abastecimento será alternado 
por 24 horas, mas pode ser eleva-
do por 48 horas.             Página 5
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Jaguariúna investe cada vez mais na saúde e bem-estar animal

A satisfação dos 
organizadores é a 
confraternização 
e alegria dos 
participantes

Moradores reclamam de falta d´água em Artur Nogueira 

DIVULGAÇÃO

Estante de agricultor participante da Feira do Produtor Rural de Jaguariúna; Imagem de 2019, pois, por conta da pandemia, a Feira ficou um tempo sem ser realizada

DIVULGAÇÃO

Secretaria de Saúde de Pedreira e Hemocentro da 
UNICAMP realizam Campanha de Coleta de Sangue

A Secretaria de Saúde de Pedreira e o Hemocentro da Universidade de Campinas (UNICAMP) realizam 
na quinta-feira, 05, a Campanha de Coleta de Sangue nas dependências do Salão Paroquial da Igreja Matriz 
de Sant’Ana, localizado na Rua Siqueira Campos, 177, Centro. A distribuição de senhas tem início às 7h 
até às 8h30. Os procedimentos de preenchimento das fichas e a coleta seguem até o meio dia. 
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O Halloween, chamado de 
Dia das Bruxas no Brasil, é uma 
festa com temas sombrios e co-
memorada anualmente em 31 de 
outubro. A origem da festa do 
Halloween possui uma grande 
trajetória, visto ser praticada há 
mais de 3 mil anos.

Ela surgiu com os celtas, povo 
que era politeísta e acreditava 
em diversos deuses relacionados 
com os animais e as forças da 
natureza. Os celtas celebravam o 
festival de Samhain, o qual tinha 
a duração de 3 dias, com início 
no dia 31 de outubro. Nela, além 

de se comemorar o fim do verão, 
comemorava-se a passagem do 
ano celta, que tinha início no dia 
1 de novembro.

Acreditava-se que nesse dia 
os mortos se levantavam e se 
apoderavam dos corpos dos vi-
vos. Por esse motivo, eram usa-
das fantasias e a festa era repleta 
de artefatos sombrios com o in-
tuito principal de se defenderem 
desses maus espíritos.

Mais tarde, durante a Idade 
Média, a Igreja começou a con-
denar o evento, e daí surgiu o 
nome “Dia das Bruxas”. Durante 

o Medievo, os curandeiros eram 
considerados bruxos e por se po-
sicionarem contra os dogmas da 
Igreja, eles eram queimados na 
fogueira.

Assim, na tentativa de afastar 
o caráter pagão da festa, a igreja 
promoveu alterações no calendá-
rio, de modo que o Dia de Todos 
os Santos passou a ser comemo-
rado no dia 1 de novembro, o 
que antes acontecia no dia 13 de 
maio. Daí que o nome Halloween 
decorra da junção das palavras 
hallow, que significa “santo”, e 
eve, que significa “véspera”.
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Temos quatro categorias de 
trabalhador rural, sendo eles, o 
empregado, o trabalhador avul-
so, o contribuinte individual e o 
segurado especial. Empregado é 
aquele com carteira assinada, e a 
obrigação de pagar o INSS é do 
próprio empregador. Trabalhador 
Avulso é aquele que pode pres-
tar serviços para várias empresas, 
normalmente é gerenciado por 
um órgão gestor de mão de obra, 
podendo ser sindicato ou mesmo 
cooperativa, esses fiscalizam o 
trabalho e pagam seu serviço. O 
Contribuinte Individual, é respon-
sável pelo pagamento do próprio 
INSS, podendo ser um produtor 
rural que tenha grandes terras ou 
grande produção, as vezes pres-
tam serviço de forma eventual a 
um ou outro tomador / comprador. 
Este, paga seu próprio INSS ba-
seado nas vendas de produtos ou 
serviços. Segurado especial, serve 
tanto para aquele que trabalha de 
forma individual como aquele que 
trabalha em regime de economia 
familiar. O individual seria o tra-
balhador que cuida da terra como 
parceiro, meeiro, arrendatário, ou 
até mesmo o próprio proprietá-
rio da terra desde que gere frutos 
como plantações ou gado e o ta-
manho da terra não ultrapasse a 
quatro módulos fiscais. Também 
lembramos que o pode alcançar o 
grupo familiar inteiro, onde todos 
sobrevivem da terra, sobrevivem 
daquela produção, em que, além 
de gerar fruto para consumo pró-
prio, gera fruto para comercializar 
a fim de que essa renda sirva de 
sustento para as demais despesas 
como água, luz ou outras compras. 
O grande diferencial do segurado 
especial é que basta comprovar o 
trabalho rural que já terá direito 
ao tempo de contribuição junto ao 
INSS, sendo desnecessária a com-
provação de pagamento previden-
ciário. Em alguns casos como o 
empregado e o empregado avulso, 
a obrigação de pagar a previdência 
é do empregador e o tempo é con-
tado como tempo previdenciário. 
Agora se a obrigação de pagar o 
INSS for do segurado e não houve 
pagamento, a aposentadoria so-
mente será possível após o paga-
mento das contribuições penden-
tes. Lembro que deve ser provado 
tempo exclusivamente rural, neste 
caso terá direito a redução de 5 
anos na contagem da aposentado-
ria por idade, onde ele se aposenta 
aos 60 anos e ela com 55. O tempo 
mínimo de trabalho rural deve ser 
de 15 anos. Caso queira se apo-
sentar por tempo de contribuição 
e não por idade, o segurado cai na 
regra geral. 

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

Aposentadoria 
do trabalhador 
rural Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

Há anos esta Instituição de Memória pesquisa quais 
são as Famílias Negras que permaneceram no Velho Ja-
guary. É imprescindível que cada Família Negra traga 
todos os dados, documentos, informações de que pos-
sui para a Casa da Memória Padre Gomes. Relacionar 
sua genealogia e trajetória são fundamentais para esta 
pesquisa. Os negros ajudaram a construir a história lo-
cal como tropeiros, carreiros, pedreiros, carpinteiros, 
serradores, oleiros, ferreiros, carroceiros, tratadores de 
bois ou de cavalos, farinheiros, jardineiros. Desenvol-
veram trabalhos especializados que revelavam o domí-
nio do processo construtivo da taipa de pilão e da tai-
pa de mão em muitas construções de nosso Patrimônio 
Histórico que foram erguidas por eles nas fazendas de 
café.  Muitas negras tornaram-se cozinheiras nas casas 
grandes dos engenhos de açúcar do Nordeste. Nos me-
ados do século XIX vieram para a lavoura do café no 
sudeste brasileiro.  Bonitas negras também foram pre-
paradas para damas de companhia, amas de leite, babás, 
cuidadoras, cuidavam das novas gerações. Ninavam os 
infantes com vozes canoras. Dançavam no ritmo dos 
tambores, na mistura de cultos, celebrando a fé e a vida. 
Rezavam, sofriam, choravam... Assim construíram mui-
to, enriquecendo a formação da cultura brasileira entre 
suor, trabalhos, castigos, lágrimas, risos, cantos danças, 

preces e deliciosas iguarias. A Casa da Memória procura 
a contribuição das Famílias Negras pioneiras para o exa-
to registro de nossa História local. Nossa pesquisa, até 
o momento, está incompleta, é passível de algum equí-
voco, e aponta várias Famílias. Muitas famílias negras 
cativaram seus patrões e permaneceram nas fazendas. 
Outras foram para as Terras do Padre Roque, conforme 
comentado anteriormente.   De lá migraram para Campi-
nas e para os arredores da Estação Velha da Mogiana de 
1875, denominada Rua de Baixo, tornada Rua Capitão 
Ulisses Masotti em 1949, e, na década de 1980/90 Ave-
nida Marginal, saída para Pedreira. Iniciemos: Dentre as 
pioneiras, busquemos memórias da  Família Malachias 
:   A Família do Sr. José Malachias é uma das famílias 
pioneiras. E dela já temos a genealogia com brilhante 
entrevista concedida pelos familiares. Esta digna família 
tem suas raízes na Fazenda Atibaia da tradicional família 
Moraes com o negro Modesto, alto, forte, trabalhador, 
selecionado para ser reprodutor naquela Senzala. Foram 
para a Fazenda Jaguary que se tornou Fazenda Santa Úr-
sula. Lá seu filho Nazário Malachias conhece Almerinda 
Moraes, local em que ela era dama de companhia junto 
aos patrões. Em seguida foram para a Fazenda da Barra. 
A família Guedes faz o casamento de ambos. Nazário 
era benzedor no final do século XIX. Forte, trabalhador, 

cavalgava. Morreu aos 109 anos.  Dois de seus filhos 
permaneceram no Jaguary: José e Elisário. Este foi fer-
roviário da Cia Mogiana, aposentado, assim que perdeu 
um dos braços em acidente de trabalho. Era morador da 
Vila Vincenzo Granchelli, na Rua Alfredo Engler.  Sr. 
José Malachias era casado com D. Maria Rosa tornou-
-se ferroviário da Cia Mogiana, foi também conhecido 
benzedor, sensitivo e curandeiro, muito procurado pelo 
povo da cidade e da região. O povo buscava cura para 
quebranto ou mau olhado, dores no corpo, picada de co-
bra, mal de amor, remédio com ervas para engravidar. 
Quando via uma pessoa relatava fatos ocorridos em seu 
passado e previa o seu futuro. Atendia sempre, gracio-
samente, filas de pessoas que o procuravam, segundo 
testemunham seus netos que o amaram. Adquiriu sítio 
na Capitinga.  Família tradicionalmente moradora dos 
Bairros Berlim/Santa Cruz. Seus seis filhos, foram ex-
celentes futebolistas do “União Esportiva Jaguariense,” 
enriqueceram os esportes da cidade e, hoje, seus netos e 
bisneta vencem campeonatos e levantam troféus na ca-
tegoria do “Atletismo.” Parabéns à Família Malachias.

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

O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, 
Antônio Geraldo da Silva relata que especialistas já perce-
beram um novo movimento de doenças mentais se forman-
do. “Essa doença (covid-19) não vai ficar só na primeira 
onda, segunda onda e terceira onda. Nós vamos ter uma 
onda das doenças mentais, por vários motivos”, afirma o 
médico. A separação da pandemia em ondas foi inicial-
mente proposta pelo pneumologista do Hospital Universi-
tário Emory, em Atlanta (EUA), Victor Tseng. Na definição 
do médico, a quarta onda se dá com o adoecimento mental 
da sociedade, quando uma série de doenças provocadas 
pelas mudanças bruscas e pelo medo da covid-19 geram 
consequências na saúde mental. Esse estágio é antecedido 
por outras três onda. A primeira trata-se da pandemia em si, 
com os adoecimentos e mortes pelo vírus. Já a segunda se 
refere-se ao colapso do sistema de saúde, com a superlota-
ção dos hospitais e a incapacidade de atendimento a todos 
os doentes do novo Coronavírus. A terceira está relacio-
nada ao agravamento de outras doenças crônicas pelo não 
tratamento durante a pandemia, fazendo com que pacientes 
que deixaram de lado os cuidados e consultas rotineiras em 
razão do isolamento social piorem o quadro clínico ou até 
mesmo morram.

Para conviver com o novo vírus, a humanidade pre-
cisou abdicar das convivências sociais e as marcas tor-
nam-se cada vez mais evidentes. Somente entre março 
e abril, um levantamento feito pela Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (UERJ) em 23 estados mostra 
que os casos de depressão aumentaram 90% já no iní-
cio da pandemia no Brasil. A doença é a principal causa 
de suicídio, seguida pelo transtorno bipolar e abuso de 
substâncias. Em suma, 96,8% das mortes por suicídio 
estão relacionadas a transtornos mentais. Casos de crises 
ou surtos de ansiedade e estresse são demandas cada vez 
mais frequentes nos consultórios. “Pessoas que nunca 
sofreram de algum quadro psiquiátrico começam a ter 
queixas por causa da situação vivenciada em meio à 
pandemia. Depois, temos um segundo grupo, de pessoas 
que já tinham recebido alta e voltam a precisar de trata-
mento. Temos, ainda, quadros que estão sendo tratados 
e sofrem uma piora por conta dessa situação”, comenta 
Antônio Geraldo da Silva.

Com abordagens psicoterápicas, o Centro de Valori-
zação da Vida (CVV), entidade sem fins lucrativos de pre-
venção ao suicídio e apoio emocional, fortaleceu a rede de 
assistência. “Buscar oferecer ajuda tem sido ainda mais 
importante. Notamos que há muitas pessoas nesse movi-
mento de acolher sem criticar, conversar e compreender 
os sentimentos daqueles que passam por momentos de 
tristeza, ansiedade, medo ou sensação de solidão”, explica 
a porta-voz e voluntária do CVV Adriana Rizzo. 

“Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
não existe uma definição para saúde mental. Coisas 
como diferenças culturais, teorias concorrentes e julga-
mentos subjetivos afetam em como a saúde mental é de-
finida. Saúde mental pode ser descrita como qualidade 
de vida emocional e cognitiva de uma pessoa. Percepção 
da realidade, integração social e emocional, dentre ou-
tros itens avaliados para definir saúde mental.”

Cuidar da saúde mental é fundamental para se sen-
tir motivado em todas as áreas da vida e para realizar 
mudanças de comportamentos que estejam interferindo 
na saúde física e emocional, ou seja, quando algo não 
vai bem ou quando percebemos que estamos perdendo 
o controle da situação pode ser indícios de um desequi-
líbrio emocional, e esse desequilíbrio pode afetar sua 
saúde em vários aspectos. Além de tomarmos cuidados 
com nosso corpo para que não haja contaminação, preci-
samos da mesma forma cuidar da nossa mente. Às vezes 
é normal acordarmos desanimados ou deprimidos, sem 
vontade de fazer nada, isso pode acontecer por vários 
motivos, como problemas no trabalho, insatisfação pes-
soal, conflitos familiares ou cansaço extremo. O que não 
é normal é que essa situação de desânimo se prolongue 
por períodos mais longos de tempo, atrapalhando a vida 
profissional e pessoal. Muitos desses problemas citados 
acima estão presentes nas pessoas que estão em isola-
mento social.  A sobrecarga emocional é muito grande. 
Nesses casos é preciso procurar a ajuda de um profissio-
nal da saúde mental. É importante prestar atenção às suas 
necessidades e seus sentimentos. O acúmulo de estresse, 
sentimentos indesejados, e de situações mal resolvidas 
são fatores que interferem de maneira significativa na 
saúde física e mental e consequentemente contribui para 

o desequilíbrio. É o que ainda estamos passando nesse 
momento. A pessoa torna-se suscetível e exposta a di-
versas doenças, além, de ter que lidar com a Covid-19

  A prevenção é importante, pois a pessoa estará mais 
preparada quando surgir alguma doença que afete seu 
corpo ou sua mente. Lembrando que mesmo com algu-
ma enfermidade a pessoa pode se sentir bem e ter uma 
qualidade de vida melhor. É comprovado que a atividade 
física, uma alimentação saudável, cuidados com o cor-
po, ter uma boa noite de sono, controlar o estresse, bai-
xar a ansiedade, não levar uma vida sedentária, tudo isso 
contribui para melhorar a qualidade de vida e a autoesti-
ma e principalmente adquirir uma ótima imunidade que 
é essencial para se prevenir contra a Covid-19. Assim a 
pessoa consegue levar uma vida equilibrada e resolver 
situações provocadas por eventos estressores. O ser hu-
mano é “biopsicossocial” e quando for avaliado por um 
profissional da saúde mental, este profissional irá avaliá-
-lo como um todo. É importante que a pessoa se conhe-
ça, conheça seu organismo, pois ele dá sinal quando algo 
não está bem, e nesse momento deve procurar ajuda. 

A pandemia ainda não acabou. E os cuidados com a 
saúde precisam ser redobrados. Inclusive cuidados com 
a saúde mental para que não haja aumento de ansiedade, 
insegurança, tristeza e outros sentimentos provocados 
pelo isolamento social e pelas incertezas. 

Enquanto a vacina não chega até nós, ainda neces-
sitamos de cuidados específicos para as reações e sin-
tomas manifestados. Relaxar agora pode comprometer 
todo o esforço que fizemos para sobrevivermos à Co-
vid19. Vamos continuar lutando contra esse mal que in-
vadiu nossas vidas. De que forma podemos fazer isto? 
Colocando em prática a higienização lavando as mão 
com água e sabão, usando álcool em gel, usando más-
cara e quando sair de casa, manter distância de 2 metros 
e evitar aglomerações. Essa é uma medida muito eficaz 
segundo os infectologistas, virologistas e a OMS. Essa 
atitude diminui a mortalidade segundo os especialistas.

Sandra R. Ribeiro – CRP 06/128296
Psicóloga Clínica / Psicoterapeuta / Plantão Psicológico
Contatos: (19) 38377414 / (19) 989432884

Memória  dos negros pioneiros do 
Velho Jaguary-I

Pandemia: O momento ainda inspira cuidados, melhor 
não ignorar os riscos, proteja sua saúde mental
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Pela 2ª vez, Jaguariúna está entre as melhores 
cidades amigas dos animais em prêmio internacional

Jaguariúna apresenta preparo satisfatório 
para a longevidade da população

Jaguariúna conquista o 8º lugar, na categoria “Estruturas e políticas efetivas e sustentáveis”

Pela segunda vez con-
secutiva, Jaguariúna está 
entre as melhores cidades 
amigas dos animais. O 
município participou do 2º 
Prêmio Cidade Amiga dos 
Animais, realizado pela 
World Animal Protection - 
Proteção Animal Mundial 
(WAP) com parceria da 
Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) e Or-
ganização Pan-americana 
de Saúde (OPAS). 

Jaguariúna conquistou o 
8º lugar, na categoria “Es-
truturas e políticas efetivas 
e sustentáveis”. No ano 
passado, na primeira edi-
ção do concurso, a cidade 
ficou em 15º lugar. Curiti-
ba ficou em primeiro. De 
150 projetos apresentados 
em toda a América Latina, 
apenas 19 municípios se 
classificaram.

“Esse resultado deve-se 
à iniciativa do município de 
Jaguariúna, que reconheceu 
a causa animal como uma 
das prioridades, implantan-
do na lei orçamentária da 
cidade recursos para desen-
volver a política municipal 
de saúde animal, que agora 
é referência na América La-

Cidade de destaque nacional

DIVULGAÇÃO

tina”, comemora o chefe do 
Posto Veterinário de Jagua-
riúna, José Eduardo Chaib 
de Moraes. 

O prêmio “Cidade Ami-
ga dos Animais - melhores 
práticas no manejo huma-
nitário de cães e gatos” é 
uma iniciativa criada pelo 
programa “Animais em 
Comunidades” da Prote-
ção Animal Mundial com 
o objetivo de identificar 
e reconhecer as melhores 
estratégias usadas pelos 
governos locais da Améri-
ca Latina para lidar com as 
populações de cães e gatos.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde, em parce-

ria com organizações não 
governamentais e clínicas 
veterinárias credenciadas, 
realiza trabalhos de des-
taque, como o programa 
de adoção de cães e gatos, 
além do serviço do Posto 
de Atendimento Veteri-
nário e o controle de re-
produção com em média 
70 animais castrados por 
mês. Este ano, esse traba-
lho ganhou um importante 
reforço com a aquisição, 
pela Prefeitura municipal, 
do Castramóvel, veículo 
equipado para atendimento 
clínico de animais que vai 
prestar atendimento gratui-
to em bairros da cidade.

O Instituto de Longevi-
dade Mongeral Aegon lan-
çou a segunda edição do 
Índice de Desenvolvimento 
Urbano para a Longevidade 
(IDL), que tem como objeti-
vo avaliar o preparo de 876 
municípios brasileiros para 
a longevidade da população. 
Presente no estudo, Jagua-
riúna está em 24° lugar no 
ranking de cidades peque-
nas, que é composto por 
municípios até 104 mil ha-
bitantes, aproximadamente e 
de acordo com os resultados, 
que levam em consideração 
50 indicadores, o município 
apresenta preparo satisfató-
rio para a longevidade.

“O papel do IDL é ser 
uma ferramenta prática que 
contribua diretamente para 

que os gestores públicos 
desenvolvam políticas que 
melhorem a qualidade de 
vida nas cidades. Da mes-
ma forma, é um importante 
aliado para que a sociedade 
conheça de forma objetiva 
a realidade de seus muni-
cípios e, com isso, possa 
escolher melhor os seus 
próximos representantes, 
principalmente em um ano 
de eleição municipal”, ex-
plica o diretor-Executivo 
do Instituto de Longevida-
de Mongeral Aegon, Henri-
que Noya. 

Nesta edição, o estudo 
ainda aponta que o destaque 
positivo da cidade é a vari-
ável Cultura e engajamento, 
tendo em vista essencial-
mente a alta frequência de 

acesso à internet de sua po-
pulação e também está entre 
as 25 de maior uso de ser-
viços de TV por assinatura. 
Em Educação e trabalho, o 
destaque fica por conta da 
avaliação pela Firjan como 
uma das 20 cidades de 
maior desenvolvimento em 
termos de educação, con-
siderando o conjunto das 
quase 600 cidades Pequenas 
nesta edição do IDL.

Jaguariúna é uma das 25 
cidades de menor ocorrência 
de violência de tipos diver-
sos. Além disso, é uma das 
dez cidades de maior oferta 
de internet de banda larga às 
escolas e uma das 25 cidades 
com maior parcela da popu-
lação com acesso a serviços 
de TV por assinatura.

Com o intuito de pro-
mover um Natal Solidá-
rio em Jaguariúna, o gru-
po de amigos ‘Os Tião’ 
inicia a arrecadação de 
doces e brinquedos. Este 
é o 4º ano da ação que já 
beneficia mais de 2 mil 
crianças no município.

De acordo com os 
integrantes João Lucas 
e Edilson Felles Junior, 
moradores do bairro 
Florianópolis, o objeti-
vo do grupo não era re-
alizar ações solidárias. 
“Esse grupo não era para 
fazer nada disso. Ele foi 
criado pelos amigos que 
se reuniam para tomar 
cerveja e foi tomando 
proporção. Muitas pes-
soas pedindo para entrar 
e do nada fizemos até 
um time de futebol, para 
brincar, sem compromis-
so algum”, contam.

Com esse time, o 
grupo participou de um 
campeonato de futebol 
em Pedreira e foram 
campeões. Com o valor 
de mil reais, ganho no 
campeonato, decidiram 
realizar o primeiro Natal 
Solidário, mobilizando a 

comunidade. “Deu uma 
repercussão gigantesca 
e então decidimos fa-
zer nos anos seguintes”, 
conta João Lucas.

A 3ª edição da ação, 
em 2019, foi a que mais 
surpreendeu em núme-
ro de arrecadações até 
o momento, mas a ex-
pectativa para este ano 
de 2020 é ainda melhor. 
“Este ano começamos a 
mobilização um pouco 
mais cedo e se Deus qui-
ser vai ser um sucesso 
novamente”, desejam.

Com a pandemia do 
coronavírus, os integran-
tes explicam que todos 
os cuidados serão toma-
dos, inclusive desde a 
embalagem dos doces. 
No dia da carreata, pre-
visto para 20 de dezem-
bro, os colaboradores 
que estiverem entregan-
do os kits também de-
vem seguir os protocolos 
de prevenção com o uso 
de máscara. Eles orien-
tam que os moradores 
também se adequem a 
este novo normal.

O grupo pode ser en-
contrado por meio do 

Instagram @ostiaoja-
guariuna e as doações 
podem ser feitas até 
o dia 13 de dezembro, 
nos seguintes pontos de 
coleta:

- Bassani Presentes 
Rua Coronel Amâncio 
Bueno nº 268 – Centro;
- Adega da 12 
Rua Agostine, nº 50 - 
Villa Mário Finotelli;
- Gerson do Gás
Rua José Frazato, nº 877 
- Jardim imperial;
- Faça festa 
Rua Holanda, nº 291 - 
Jardim Santa Cruz;
- Docha Modas
Rua Cel. Amâncio Bue-
no, nº 263 – Centro;
- Espaço Tati Nunes
Rua Joaquim bueno nº 
90 - Centro
- Jrs computação
Rua José Alves Guedes, 
nº 1376 – Jardim São 
João II

Outras ações
No início da pande-

mia o grupo também se 
mobilizou para ajudar 
famílias com cestas bá-
sicas. 

Jaguariúna investe cada vez mais na saúde e bem-estar animal

Grupo de amigos realiza Natal Solidário
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Para atender demanda da Covid, Saúde de 
Jaguariúna amplia frota de ambulâncias
O número supera a quantidade de veículos recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de uma 
ambulância para cada 100 mil habitantes

SAMUEL OLIVEIRA

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
está ampliando a frota de 
ambulâncias do município. 
Para atender ao aumento 
da demanda de desloca-
mento de pacientes devido 
à pandemia do Covid-19, a 
Secretaria aumentou a fro-
ta municipal de ambulân-
cias em 20%, passando de 
10 para 12 veículos. 

Além dessas duas no-
vas viaturas, a Secreta-
ria já abriu licitação para 
a compra de pelo menos 
mais uma ambulância, o 
que amplia a frota para 13 
carros. O número supera 
a quantidade de veículos 
recomendada pelo Minis-
tério da Saúde, que é de 
uma ambulância para cada 
100 mil habitantes. Em Ja-
guariúna, o índice atual é 
de um veículo para cada 
5.000 habitantes.

“Renovamos nossa fro-
ta de veículos da saúde, 
pois esses andam pratica-

mente 24h por dia, e bus-
camos a segurança tanto 
de profissionais quanto 
dos pacientes por eles 
transportados. Buscamos 
a cada dia uma assistên-
cia mais rápida aos casos 
de urgência e emergência. 
Nosso objetivo é salvar 
vidas e ampliar o atendi-
mento aos munícipes”, diz 
a secretária de Saúde de 
Jaguariúna, Maria do Car-
mo de Oliveira Pelisão.

Além de 12 ambulân-
cias, Jaguariúna ainda pos-
sui uma frota com outros 
12 veículos e três vans, a 
maioria para o transporte 
de pacientes, inclusive de-
ficientes físicos.

Atendimentos
Até agosto deste ano, a 

Secretaria de Saúde de Ja-
guariúna atendeu 21.050 
pacientes, sendo 5.310 
com ambulâncias. A Secre-
taria reforça que o serviço 
de ambulância está dispo-
nível para a população em 

momentos de urgência e 
emergência médica e fun-
ciona 24 horas por dia, to-
dos os dias da semana. 

A ligação pode ser re-
alizada por qualquer te-
lefone fixo ou móvel. O 
serviço presta socorro em 

emergências de natureza 
traumática, clínica, pe-
diátrica, cirúrgica, gine-
co-obstétrica e de saúde 

mental para a população 
em qualquer lugar, seja na 
residência, local de traba-
lho ou vias públicas.

Novos equipamentos 
da Brasil Laudos foram 
instalados na Santa Casa 
Anna Cintra e, com eles, 
o hospital passa a contar 
com um Centro de He-
modinâmica. Os novos 
equipamentos possibili-
tam a realização de pro-
cedimentos como angio-
plastia e cateterismo. 

O prefeito de Amparo, 
Luiz Oscar Vitale Jacob, 
vistoriou a instalação 
nesta semana e come-
mora a realização de um 
sonho. “Era um sonho 
antigo, que agora é uma 
realidade. Com o servi-
ço em funcionamento, o 

cidadão de Amparo não 
necessitará se deslocar 
para esse tipo de proce-
dimento”, diz o Chefe do 
Executivo.

 O médico radiologis-
ta Marcelo Yoshimura, 
explica que a instalação 
promove para a Santa 
Casa novidades em diag-
nóstico por imagem.  “A 
princípio estamos entran-
do com os equipamentos 
de raio-x. Trouxemos 
também aparelhos de 
ultrassonografia. Mapa, 
texte ergométrico e eco 
cardiograma, que não 
existiam na Santa Casa 
serão oferecidos. Esta-

mos pactuando com o 
hospital a Hemodinâ-
mica, uma área que não 
existe para nossa região, 
que muito auxilia em ci-
rurgias de alta complexi-
dade cardíaca e pulmo-
nar”, ressalta Yoshimura.

´É um serviço que fará 
diferença para o Amparo 
e Circuito das Águas Pau-
lista. O serviço de hemo-
dinâmica será cadastrado 
no sistema do Estado de 
São Paulo. Com certeza, 
salvaremos vidas com 
esse novo equipamento”, 
finaliza o secretário de 
Saúde do município, Vi-
nicius Grana Tonon

Como combater
- Não deixe água pa-

rada, destruindo os locais 
onde o mosquito nasce e se 
desenvolve, evita sua pro-
criação;

- Deixe sempre bem 
tampados e lave com bu-
cha e sabão as paredes 
internas de caixas d’água, 
poços, cacimbas, tambores 
de água ou tonéis, cister-
nas, barras e filtros;

- Não deixe acumular 
água em pratos de vasos de 
plantas e xaxins. Coloque 

areia fina até a borda do 
pratinho;

- Mantenha o quintal 
limpo, recolhendo o lixo e 
detritos em volta das casas, 
limpando os latões e man-
tendo as lixeiras tampadas. 
Não jogue lixo em terre-
nos baldios, construções e 
praças. Chame a limpeza 
urbana quando necessário;

- Permita sempre o 
acesso do agente de con-
trole de zoonoses em sua 
residência ou estabeleci-
mento comercial.

Santa Casa Anna Cintra conta com 
Centro de Hemodinâmica

Com a chegada das chuvas e altas 
temperaturas, população deve estar 
atenta a cuidados com a Dengue

Secretaria aumenta frota municipal de ambulâncias em 20%

Atendimento à população

saúde
4

O prefeito Luiz Jacob comemora a realização de um sonho

DIVULGAÇÃO

A combate ao mosquito 
Aedes Aegypit, em Ampa-
ro é diuturno. Com ações 
mensais, transparência nos 
números e acima de pre-
venção, a Prefeitura tem 
conseguido trabalhar 365 
dias, em busca da menor 
quantidade de casos.

“Nossa luta é diária. 
Nossas equipes não param, 
por isso, a situação em nos-
sa cidade está controlada, 
mas não podemos baixar 
a guarda. Vamos continuar 
unidos nessa luta”, comen-
ta o prefeito de Amparo, 
Luiz Oscar Vitale Jacob

No último trimestre, 
apenas um caso foi con-
firmado. No ano, Amparo 
conta até o momento com 
57 casos de Dengue. Agora, 
com a chegada do período 
de chuvas da primavera, a 
população precisa redobrar 
os cuidados em casa, não 
deixando recipientes que 
possam acumular água.

DIVULGAÇÃO
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Artur Nogueira inicia rodízio de água neste 
sábado, 31, após decretar calamidade hídrica

Estado de calamidade

Plano foi divulgado por empresa responsável pelos 
serviços de água e saneamento no município; 
Administração divulgou decreto válido por 180 dias

Artur Nogueira inicia 
neste sábado, 31, o rodí-
zio de água após decretar 
calamidade hídrica em 
virtude das dificuldades 
para manter o abasteci-
mento. Segundo a Sae-
an, empresa responsável 
pelos serviços de água e 
saneamento no municí-
pio, os municípios serão 
divididos em dois grupos 
e o abastecimento será al-
ternado por 24 horas, mas 
pode ser elevado por 48 
horas.

“Quando o Grupo 1 de 
bairros estiver receben-
do água, o Grupo 2 não 
receberá e assim suces-
sivamente. Com a incer-
teza do período chuvoso, 
temos que tomar medidas 
para o abastecimento de 
forma regular para que 
tenhamos o abastecimen-
to de forma mais homo-
gênea possível”, diz nota 
da Saean ao informar que 
o abastecimento começa 
pelo Grupo 1.

“O Saean informará 
diariamente quais grupos 
serão abastecidos enquan-
to durar o rodizio”, infor-
ma texto ao mencionar 
que caminhões-pipa de-

vem ser usados como su-
porte aos reservatórios dos 
bairros. Ainda de acordo 
com a empresa, os bairros 
Bom Jardim, Leonor, Ma-
nacás e San Marino, que 
têm abastecimento exclu-
sivo por poço, podem ter 
fornecimento parado para 
que os reservatórios te-
nham nível suficiente para 
abastecer as áreas mais 
elevadas da cidade. “O 
abastecimento de usuários 
essenciais como hospitais, 
maternidades, postos de 
saúde, unidades de hemo-
diálise, creches, escolas e 
Corpo de Bombeiros, te-
rão abastecimento priori-
zado por caminhão-pipa”, 
destaca outro trecho da 
nota da Saean.

Calamidade hídrica
O decreto de calami-

dade hídrica vale por 180 
dias, segundo a prefeitura. 
De acordo com o Exe-
cutivo, a falta de chuvas 
reduziu o nível da repre-
sa Cotrins, que atende ao 
município, e prejudicou a 
captação.

No decreto, a adminis-
tração municipal proíbe 
o funcionamento de ser-

viços de lava a jato, lava-
dor automático e lavagem 
manual de veículos em 
postos de combustíveis. A 
prefeitura também vetou 
o uso de água tratada para 
lavagem de veículos e 
quintais. Segundo o docu-
mento, as práticas só estão 
autorizadas nas seguintes 
situações:

Aproveitamento de 
águas pluviais

Uso de água de cami-
nhão-pipa, revendida por 
empresa legalizada;

Captação de água sub-
terrânea - desde que exista 
outorga do Departamento 
Estadual de Águas e Ener-
gia Elétrica do Estado de 
São Paulo (DAEE);

Tratamento e reapro-
veitamento de água usada 
no processo de lavagem;

O governo municipal 
estabeleceu multa de R$5 
mil para quem descumprir 
a proibição do uso dos lava 
a jatos e lavadores automá-
ticos e R$500 ao morador 
que usar a água para lavar 
calçadas. Em caso de rein-
cidência, os valores serão 
dobrados. A fiscalização é 
feita pelo Sean.

Reta final
As campanhas a prefeito 

e vereador entram agora na 
reta final. Faltam duas se-
manas para as eleições de 
15 de novembro e ninguém 
quer perder o foco – e muito 
menos os votos. Em Jagua-
riúna, os candidatos a pre-
feito têm aumentado o ritmo 
das visitas aos bairros da ci-
dade, que têm sido priorida-
de. O prefeito Gustavo Reis, 
candidato à reeleição, ace-
lerou a presença em bairros, 
onde mantém contato direto 
com os eleitores. Muitos, 
aliás, gravam depoimentos 
de apoio ao candidato, que 
são publicados posterior-
mente em suas redes so-
ciais. O mesmo tem feito os 
vereadores e também candi-
datos a prefeito Davi Neto e 
Fred Chiavegato.

Visitas
Por falar no vereador 

Fred Chiavegato, nesta se-
mana ele fez caminhada pelo 
bairro Primavera, na região 
do Parque Florianópolis e 
Jardim Pinheiros. “Estamos 
ouvindo as reivindicações e 
conhecendo as necessidades 
desses moradores”, diz o 
candidato. O candidato Al-
berto Rizzoni, por sua vez, 
visitou os bairros Zamboni, 
Santa Mercedes, Novi Ho-
rizonte, Finotelli, D.Luiza, 
Boa Vista, Caputuna e Mi-
guel Martine. Em turnos 

noturnos também realizou 
reuniões no Nassif, Vargeão, 
Floresta e Miguel Martine.

Ajuda federal
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) aprovou 
nesta sexta-feira pedidos 
dos estados de Alagoas, 
Amazonas, Mato Grosso e 
Tocantins para que as For-
ças Armadas auxiliem as 
forças de segurança locais 
a garantir, em diferentes ci-
dades, o primeiro turno das 
eleições municipais no dia 
15 de novembro. A relação 
dos municípios que devem 
receber os militares ainda 
não foi divulgada. Apresen-
tados pelos respectivos Tri-
bunais Regionais Eleitorais 
(TREs), as solicitações de 
apoio das forças federais vi-
sam a “garantir o livre exer-
cício do voto, bem como a 
normalidade da votação e 
da apuração dos resultados 
das eleições”.

13º bilionário
O pagamento do décimo 

terceiro salário aos traba-

lhadores brasileiros deve 
injetar R$208 bilhões na 
economia brasileiro nes-
te ano. Em valores reais, o 
montante é 5,4% inferior 
ao registrado em 2019, de 
acordo com estimativa da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), di-
vulgada nesta quinta-feira, 
29. A queda de 5,4% é a 
maior retração anual desde 
o início do acompanhamen-
to realizado pela CNC, em 
2012. Um dos motivos para 
a queda é a Medida Provisó-
ria (MP) 936 deste ano, que 
autorizou a redução do salá-
rio proporcional à jornada e 
a suspensão temporária do 
contrato de trabalho, com 
a justificativa de preservar 
empregos em meio à pande-
mia do Covid-19.

CPMF de volta?
O ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, voltou 
a defender a criação de um 
novo imposto nos moldes 
da antiga CPMF. Ele decla-
rou que o Brasil é a terceira 
ou quarta maior economia 
digital do mundo e isso le-
vará o governo a criar um 
imposto digital. Segundo 
ele, a medida não implicará 
aumento da carga tributária, 
já que outros tributos serão 
reduzidos e o governo está 
interessado em desonerar a 
folha de salários.

 Bastidores do poder

Moradores reclamam de falta d´água em Artur Nogueira

DIVULGAÇÃO 

de qualidade
HAPPY HOUR

R$

550ML

,907VALOR UNITÁRIO

DE TERÇA A SEXTA DAS 18:00 ÀS 20:00 HRS

VISITE NOSSA CASA 

EM MOGI-GUAÇU

Confira a divisão dos grupos
Grupo 1
Blumenau; Benvenuto; Centro; Centro Alto (Tiradentes, Fernando Arens, entornos); Con-
quista 1 e 2; Jardim de Faveri; Jd Rezek; Jd. Amaro; Jd. Do Trevo; Jd. Paraíso; Jd. Wada; 
Laranjeiras; Nosso Recanto; Nova Artur; Orlando Corrêa Barbosa; Orquídeas; Ouro Bran-
co; Parque das Flores; Planalto 01; Planalto 02; Planalto 03; Res. Jd. Leda; Resek; Ricar-
do Duzzi; Rota das Flores; Saciloto 01; Santa Rosa; São José; São Luiz; São Vicente; Vila 
Queiroz; Itamaraty; Martinelli; Jd. Do Lago; Jatobá;

Grupo 2
Coração Criança; Ipês; Palmeiras; Parque dos Trabalhadores; Sacilotto 2; Torres; Vista 
Alegre; Nogueira; Conservani; Egydio Tagliari; Josephin Tagliari; Decolores; Casinhas 
(Nosso Sonho); Bela Vista 2; Cidade Jardim; Arrivabene 4.

O Cemitério Munici-
pal de Jaguariúna abre 
nesta segunda-feira, 02, 
Dia de Finados, para visi-
tação pública. O local fica 
aberto das 7h às 18h. No 
fim de semana, sábado e 
domingo, o local funcio-
na no mesmo horário.

Segundo a Secreta-
ria de Obras e Serviços 

Urbanos de Jaguariúna, 
o público deve seguir o 
protocolo sanitário para 
evitar a disseminação do 
novo coronavírus. Have-
rá fila demarcada para 
acesso de até 50 pesso-
as. Os visitantes tam-
bém só podem entrar no 
cemitério com máscaras 
e higienização das mãos 

com álcool em gel.
Ainda de acordo com 

a secretaria municipal, 
o cemitério permanece 
aberto à população de-
pois do feriado de Fina-
dos. O Cemitério Muni-
cipal de Jaguariúna está 
localizado na Rodovia 
João Beira, s/n, no Jar-
dim Santa Cruz.

Com protocolos sanitários, Cemitério 
Municipal de Jaguariúna abre ao 
público no Dia de Finados
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

O canal Jovem Nerd trouxe 
com exclusividade que o Pa-
lhaço Replicante Ozob estará 
em Cyberpunk 2077. Para 
quem não conhece, Ozob é 
uma criação do Deive Pazos, 
o Azaghal, um dos apresenta-
dores e criador do canal Jovem 
Nerd. Azaghal criou o personagem 
em um RPG chamado “Underground”, 
mas nunca chegou a joga-lo, somente 
montou sua ficha. Ozob teve sua estreia 
no episódio NERDCAST 395 - RPG 
CYBERPUNK 1: “O Grande Assalto” 
(para quem quiser conhecer mais, ainda 
pode  escutar os outros dois episódios 
do Nerdcast dedicados ao Cyberpunk 
que são: “O Passageiro do Futuro” – Ep. 
446 e “Estrada para o inferno” 
– Ep. 498). Ozob é um perso-
nagem que possui as caracte-
rísticas necessárias para estar 
em Cyberpunk, pois ele é 
um Replicante com aspectos 
e memória de um palhaço que 
fica cantando músicas de crian-
ças, o que faz com que ele odeie seu 
próprio criador no game. Só se contenta 
pelo fato de que considera Patati e Pata-
ta piores do que ele, pois são replicantes 
siameses, com duas cabeças num cor-
po só. Ozob tem suas frases marcantes 
como “Da uma bitoca no meu nariz” ou 
“Tu é Babaca cara”. Azaghal foi con-
vidado pela CD Projekt Red a dublar e 
interpretar o Ozob na versão brasileira 
do game.  

Uma qualidade a mais que estará pre-
sente em Cyberpunk 2077 é a sincronia 
labial de todos os idiomas. Por enquan-
to, só a CD Projekt Red possui essa tec-
nologia. Normalmente é fácil perceber 
quando um personagem fala outro idio-
ma, pois a dublagem não condiz com o 
movimento dos seus lábios. O primeiro 
jogo a receber essa tecnologia foi The 
Witcher 3: Wild Hunt, também da CD 

Projekt Red. 
Recentemente, em novo epi-

sódio de Night City Wire a CD 
Projekt Red mostrou alguns 
dos veículos que estarão pre-
sentes no game, dentre eles, 

os esportivos e os casuais, que 
irão muito além de serem apenas 

parte do cenário. Os veículos, além 
de possuírem diferentes classes e varia-
ções terão uma gameplay que facilitará 
ou dificultará a jogabilidade do jogador. 
Para adquiri-los, o jogador poderá com-
prá-los ou roubá-los, e perceberá deta-
lhes como diferenças no barulho ou na 
direção. Por exemplo, se o veículo for 
sucateado o jogador escutará mais ba-
rulho e a direção será mais difícil, mas 

se o jogador optar por um veícu-
lo mais luxuoso as condições/

características também serão 
melhores. Mas a real expecta-
tiva com relação aos veículos 
gira em torno das corridas que 

ocorrem em Night City, onde o 
que realmente importará será o 

desempenho deles. A CD juntou al-
gumas equipes para fazer a mixagem de 
vários sons de veículos e trazer mais re-
alidade ao jogo, que irão muito além de 
só o som do motor.  

Por fim, a CD mostrou que existem 
quatro estilos de customização de perso-
nagem, Kitsch, Entropism, Neomilita-
rism e Neokitsch e cada estilo tem uma 
pequena história por traz. O lançamento 
de Cyberpunk 2077 foi adiado mais uma 
vez, e agora a promessa é que chegue 
dia 10 de dezembro para XOne, PS4, 
PC, Stadia, e para quem comprar a ver-
são digital já irá garantir o jogo no PS5 
e Xbox Serie X(S).  

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

CD Projekt Red não para de trazer novidades sobre 
Cyberpunk 2077, mas adia lançamento novamente 

Feira do Produtor 
Rural de Jaguariúna 
retoma atividades

Retomada de atividades 

Por meio da Feira a população tem acesso a 
produtos frescos, de características artesanais, 
cultivados de forma sustentável, muitas vezes de 
forma orgânica

Desde então, a Feira é 
realizada toda sexta-fei-
ra a partir das 16h30, na 
área externa do Parque dos 
Lagos, localizado na Rua 
Eduardo Tozzi, s/n - Vila 
Doze de Setembro.

Por meio da Feira, a 
população tem acesso a 
produtos frescos, de carac-
terísticas artesanais, culti-
vados de forma sustentável, 
muitas vezes de forma or-
gânica, com preços acessí-
veis e de ótima qualidade, 
proporcionando mais qua-
lidade de vida com maior 
eficiência econômica. Se-
gundo a Diretora do Depar-
tamento de Agropecuária 
e Meio Ambiente do mu-
nicípio, Aline Granghelli 
Catão, com a implantação 
da Feira do Produtor Rural, 
a inclusão do produtor jun-
tamente com sua produção 
no meio urbano acontece 
por meio da integração dos 
dois meios, estimulando 
a produção sustentável de 
alimentos, fornecendo uma 

maior qualidade e 
disponibilidade 
para toda po-
pulação, vi-
sando assim 
o desenvol-
vimento sus-
tentável do 
município. 

As feiras 
livres são consi-
deradas importantes 
ferramentas de comer-
cialização dos produtos 
oriundos da agricultura 
familiar, possuindo tam-
bém um caráter cultural, 
uma vez que os produto-
res carregam consigo suas 
tradições, saberes e modos 
de cultivar seus produtos, 
sendo um importante ca-
nal de fortalecimento da 
cultura regional. “Tendo 
em vista a grande preocu-
pação do consumidor final 
em relação à origem e ma-
nipulação dos alimentos 
e, pensando na oportuni-
dade de alavancar o tra-
balho desenvolvido pelos 

produtores do mu-
nicípio, à partir 

do dia 06 de 
novembro a 
feira conta 
com novos 
m e m b r o s , 
que já pas-

saram por 
capacitação e 

treinamento ofe-
rido pelo SENAR”, 

conta a diretora. 
Com isso, a participa-

ção dos produtores rurais 
locais aumentou, gerando 
maior movimentação da 
economia local, por meio 
da disponibilização de 
uma maior variedade de 
produtos de qualidade à 
população. “Os principais 
objetivos desta ação são a 
valorização dos pequenos 
produtores através da co-
mercialização dos produ-
tos da agricultura familiar 
e a busca pela qualidade 
de vida e desenvolvimento 
sustentável do município” 
finaliza Aline.

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, 31 de outubro de 2020 - Edição 1749 - R$ 2,00

63

ADQUIRINDO 06 ANÚNCIOS 
UNITÁRIOS, GANHA

BONIFICAÇÃO DE SELO NO SITE
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Uma empresa sólida 
no mercado apresenta 
grandes vantagens: mais 
visibilidade, maior auto-
ridade e, inclusive, faci-
lidade em processos mais 
burocráticos, como o de 
conseguir bons emprés-
timos financeiros. A su-
cessão familiar, por esses 
e outros motivos, pode 
ser o desejo de muitos 
empreendedores e pro-
dutores rurais. Porém, 
nem sempre a realidade 
é assim. Segundo a Pes-
quisa Global de Negó-
cios Familiares da PwC, 
de cada 100 empresas, só 
12 conseguiram chegar 
na 3ª geração.

Ainda que as famílias 
sejam unidas e bem es-
truturadas, é importante 
não negligenciar o fato 
de que desentendimen-
tos possam surgir e arrui-
nar tudo o que foi cons-
truído. O planejamento 
precisa ser feito desde 
cedo, trazendo, inclusi-
ve, discussão acerca do 
assunto em conversas 
familiares mais infor-
mais, como no momento 
da refeição. Os herdei-
ros precisam saber o que 
se espera deles, assim 
como os fundadores pre-

cisam entender se seus 
sucessores estão prepa-
rados e determinados a 
dar continuação.

Importante ainda sa-
lientar que a escolha da 
atividade de gestão deve 
ser feita medindo quem 
tem mais capacidade e 
motivação para admi-
nistrar e saber continuar 
transmitindo os valores do 
negócio para a sociedade.

Outro fator necessá-
rio é que o futuro líder 
tenha os mesmos inte-
resses, objetivos e con-
vicções a respeito da 
empresa, para que não 
surjam grandes dificul-
dades no futuro.

Para todos os casos, 
há sugestão também 
de ter especialistas que 
auxiliem o processo, 
como um advogado para 
orientar com relação as 
leis, contratos e outras 
formalidades necessá-
rias, coachings ou cur-
sos específicos que en-
caminhem na atuação de 
administrar e cuidar do 
patrimônio.

Portanto:
• faça um planeja-

mento desde cedo, mas 
esteja aberto a pequenas 

mudanças;
• envolva a família 

nos interesses e nas de-
cisões;

• seja racional e faça 
escolhas pensando no 
futuro do negócio, não 
apenas em afinidade;

• ensine e treine os fu-
turos sucessores, passe 
sua experiência, faça reu-
niões, invista em cursos;

• tenha profissionais 
de confiança para pos-
síveis consultas, como 
advogados, agricultores, 
contadores etc.

Segundo especialis-
tas, é comum acontecer 
de ao se chegar na 3ª 
geração dos sucessores, 
haver conflitos judiciais. 
Isso porque alguns agre-
gados envolvidos (como 
noras, genros e outros) 
começam a questionar o 
desequilíbrio com rela-
ção à partilha. 

O planejamento en-
volvendo o aspecto mais 
jurídico precisa ser feito 
junto a um profissional 
especializado, e algumas 
prevenções podem ser:

• fazer um testamen-
to, detalhando como 
será a partilha e qual a 
função de cada um na 

empresa;
• ainda em vida, o 

fundador pode fazer 
suas doações e cessões 
de cotas para cada her-
deiro;

• investir em um segu-
ro de vida, o que garanti-
rá parte do dinheiro para 
o custo do inventário;

• conta conjunta no 
banco, pois o outro titular 
terá direito a movimentar 
a quantia financeira;

• holding familiar, 
instituto que surgiu no 
ordenamento jurídico, 
ensejando a criação de 
uma pessoa jurídica a 
fim de controlar o patri-
mônio da pessoa física.

Tais quesitos da-
rão algumas vantagens, 
como:

• proteger-se do au-
mento de tributos obri-
gatórios e da inflação e 
dos demais custos;

• evitar que haja a 
dissolução do patrimô-
nio após o falecimento 
do fundador, pelo alto 
valor do inventário;

• evitar problemas fu-
turos na administração 
do negócio, pela demora 
na solução judicial;

• possibilitar a divi-
são justa dos bens.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

SUCESSÃO FAMILIAR: EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO E PRODUTORES RURAIS

A sucessão familiar em empresas do agronegócio assim como para os produtores rurais, ambos ainda que de pequeno porte, é uma questão que 
precisa ser planejada desde o início, preparando os familiares para todas as adversidades que possam surgir no meio do caminho. Apesar dos 
laços afetivos, o profissionalismo deve permanecer. Não é raro nos depararmos com conflitos familiares e grandes prejuízos quando alguns pontos 
são descuidados, o que coloca por água abaixo tudo o que foi construído por anos e todo o empenho que se teve a fim de buscar reconhecimento e 
sucesso.
Continue a leitura e saiba com proceder da melhor forma para você e sua família.

Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça)
Advogado especialista em Agronegócios na AgroBox 
Advocacia em Agronegócios;
E-mail: caius.godoy@agroboxadv.com.br

Um tributo necessá-
rio para que a sucessão 
se dê é o Imposto Re-
lacionado a Doações e 
Herança (ITCMD), cuja 
alíquota varia em cada 
Estado. Além de haver 
ainda as tarifações ju-
diciais ou administra-
tivas, que podem ser 
mais altas ou complica-
das quando não houver 
testamento ou algum 
tipo de documento judi-
cial antes do falecimen-
to do fundador.

Importante lembrar 

ainda que a sucessão 
familiar não deve ser 
encarada como uma 
simples herança, mas 
deve ser levada a sério, 
e por esse motivo, bem 
programada, para que o 
negócio continue pros-
perando. Não negligen-
cie fatos que possam 
influenciar no futuro da 
empresa. 

Comece hoje mes-
mo a colocar em prática 
essas dicas e em breve 
trarei outros aspectos 
sobre o tema.
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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:

CLÓVIS FERNANDO MACEDO e GEANINI MICHEL-
LE SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, 
divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 26 de mar-
ço de 1992, residente e domiciliado na Rua Otávio Anto-
niacci, Nº 179, Jardim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de CLÓVIS ANTONIO MACEDO e de DERCI LUCIA 
LAURINDO MACEDO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
Recepcionista, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no 
dia 07 de abril de 1992, residente e domiciliada na Rua 
Otávio Antoniacci, Nº 179, Jardim Pinheiros, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de PAULO SÉRGIO DE SOUZA e de 
ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA. 

JOSÉ DE JESUS SANTOS e CLEUSA DONIZETI 
ROSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, divor-
ciado, nascido em ITABAIANINHA, SE, no dia 18 de 
maio de 1970, residente e domiciliado na Rua Um, Nº 
190, Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ 
AUGUSTO SANTOS e de MARIA JÚLIA DE JESUS. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, doméstica, solteira, nas-
cida em SANTO ANTÔNIO DE POSSE, SP, no dia 16 de 
abril de 1971, residente e domiciliada na Rua Um, Nº 190, 
Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ ROSA 
e de MARIA BENEDITA GONÇALO BUENO ROSA. 

LUCIANO PINHO DE OLIVEIRA e TUANI NAYARA 
DO CARMO TARTARI. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
Montador de móveis, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 16 de julho de 1997, residente e domiciliado 
na Rua Benedito Pires de Camargo, Nº 125, Parque Flo-
rianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de LUCIANO CUS-
TODIO DE OLIVEIRA e de ROSANA PINHO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 20 de maio de 1997, residente e 
domiciliada na Rua Benedito Pires de Camargo, Nº 125, 
Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
ROBERTO DA SILVA TARTARI e de KELLY CRISTINA 
DO CARMO TARTARI. 

PAULO JOSÉ FERREIRA DE LIMA e MEIRE CRISTI-
NA DOS SANTOS PEREIRA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, motorista, divorciado, nascido em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 18 de dezembro de 1979, residente e domicilia-
do na Rua Miled Salomão Hossri, Nº 183, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de LAZARO FERREI-
RA DE LIMA e de APARECIDA DONIZETE AMANCIO 
FERREIRA DE LIMA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
técnica de enfermagem, solteira, nascida em SÃO PAULO, 
SP, no dia 18 de novembro de 1981, residente e domicilia-
da na Rua Miled Salomão Hossri, Nº 183, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de LAURINDO DOS 
SANTOS PEREIRA e de MARIA IVONEIDE XAVIER 
DOS SANTOS PEREIRA. 

MARCOS ANTONIO DE LIMA e MICAELLY LOPES 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, funcio-
nário público municipal, solteiro, nascido em TABIRA, 
PE, no dia 25 de agosto de 1980, residente e domiciliado 
na Rua José Theodoro de Lima, Nº 177, Colinas do Cas-
telo, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ BONIFACIO DE 
LIMA e de ROSA DINIZ LIMA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, estudante, solteira, nascida em TABIRA, PE, 
no dia 03 de agosto de 2002, residente e domiciliada na 
Rua José Theodoro de Lima, Nº 177, Colinas do Castelo, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ MANOEL DOS SAN-
TOS JÚNIOR e de ANTÔNIA LOPES LIMA. 

OSMAR PASSBERG e VALÉRIA CRISTINA DA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade Brasileira, mecânico, solteiro, 
nascido em PANORAMA, SP, no dia 09 de julho de 1984, 
residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 359, Re-
canto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de  e de 
NAIR PASSBERG. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxi-
liar de produção, solteira, nascida em BOA ESPERANÇA, 
MG, no dia 27 de julho de 1987, residente e domiciliada na 
Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de GERALDO VICENTE DA SILVA e 
de ANA DE JESUS BARBOSA. 

DANILO ALEX DE SOUZA e ANGELA APARECIDA 
LUIZ. Ele, de nacionalidade Brasileira, metalúrgico, sol-
teiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 26 de maio de 
1984, residente e domiciliado na Rua Laércio Leite de 
Godoy, Nº 548, DIC V, CAMPINAS, SP, filho de  e de 
ANA APARECIDA JOSÉ DE SOUZA. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, terapeuta ocupacional, solteira, nascida 
em ITAMOGI, MG, no dia 07 de agosto de 1993, residente 
e domiciliada na Rua Tarcísio Villela de Lima, Nº 371, Jar-
dim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de APA-
RECIDO LUIZ e de VERA FÁTIMA DE LIMA LUIZ. 

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

JAGUARIÚNA, 29 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

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 
Período de 10.11.2020 a 11.11.2020

Convocamos todos os proprietários do Condomínio Residencial Plazza Ville para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no âmbito virtual devido à 
pandemia da COVID 19 e impossibilidade da realização de assembleia presencial, evitando aglomerações, assegurando o bem estar e saúde de todos os condôminos, 
com início no dia 10 (dez) de novembro de 2020 (dois mil e vinte), terça feira, às 07h00, e com término dia 11 (onze) de novembro de 2020 (dois mil e vinte), quarta 
feira, às 17h30, com qualquer número de presentes através do site da administradora (https://companhia-de-imoveis.pcadm.com.br/condominio usuario/login), para 
deliberação da ordem do dia:

1) Apresentação e votação do presidente e secretário da Assembleia, conforme indicação do síndico, para que haja a formalidade do procedimento já adotado em 
assembleias presenciais, cabendo ao presidente auxiliar na condução e intervir nos assuntos discutidos, quando achar necessário.
2) Apresentação e aprovação das PRESTAÇÕES DE CONTAS do período de AGOSTO/2020 E SETEMBRO/2020, referente às receitas e despesas do citado 
período, bem como posição atualizada da inadimplência e as benfeitorias realizadas no decorrer da gestão. Lembrando que mensalmente a prestação de contas 
sintética é enviada no boleto e a prestação de contas analítica é disponibilizada no sistema da Somos Cia para verificação a qualquer tempo.
3) Formalização da renúncia dos membros da diretoria atual. 
4) Eleição para os cargos da diretoria para nova gestão, a qual cumprirá o mandato tampão do período de Novembro/2020 a Setembro/2022, de acordo com a 
convenção (Ano 2020 a 2022).
IMPORTANTE – a) Pedimos para que as chapas sejam protocoladas na administradora ou formalizadas por e-mail até o dia 09.11.2020, às 12h00, para incluirmos 
no sistema e haja possibilidade de votação.
b) Caso não seja apresentada nenhuma chapa, será passado a responsabilidade por procuração para a Administradora Atual para que a mesma continue exercendo 
as deliberações diárias , até a próxima Assembleia Geral Ordinária prevista para o primeiro trimestre do ano de 2021.   

Jaguariúna, 27 de outubro de 2020.

________________________________________
MARIA REGINA NOUER 

SÍNDICA

INFORMAÇÕES
1 – A Assembleia online será realizada diretamente no sistema da administradora, sem custo à Associação, uma vez que não há possibilidade da realização de 
Assembleia presencial, com o intuito de zelar pela saúde de todos diante da pandemia da COVID-19.
2 – Tratando-se de Assembleia online, não haverá possibilidade da representação através de procurações, sendo de responsabilidade de o associado fornecer seu 
acesso a terceiros para votação.
3 – O sistema somente permitirá o voto de associados adimplentes.

ERRATA

Na edição 1748 da Gazeta Regional, 
veiculada no sábado, 24 de outubro, 
por erro de digitação, o Edital de 
convocação para assembleia geral 
de constituição de associação, 
aprovação de estatuto e eleição da 
primeira diretoria saiu com data errada do 
dia 26 de outubro mas a data certa é 29 de 
outubro. Nada a mais a declarar, EGRV 
Jornal Gazeta de Jaguariúna Eirelli. 
 
Jaguariúna, 31 de outubro de 2020.
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