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Fundo Social capacita amparenses por 
meio de cursos de informática

Diretor do Procon faz alerta sobre golpe

Posse apresenta desempenho 
em arrecadação de ICMS

Prefeitura de Jaguariúna 
oferece serviços de 
fisioterapia e psicologia 
gratuitos para servidores

A Saúde pública de Jaguariú-
na agora conta com atendimento 
odontológico domiciliar. A Pre-
feitura, por meio da Secretaria 
de Saúde, adquiriu dois consul-
tórios odontológicos portáteis 
para o Programa de Prevenção 
em Saúde Bucal do município. 

Os consultórios odontológi-
cos portáteis são flexíveis, leves 

e de fácil instalação. Necessitam 
apenas de um ponto de energia 
elétrica e outro de água potável, 
dispensando os requisitos bási-
cos de um consultório odontoló-
gico padrão. Também podem ser 
transportados em qualquer veí-
culo e não necessitam de muito 
espaço para serem montados.

                Página 3

Os equipamentos podem ser 
adaptados em locais como 
escolas, creches e residências 
de pacientes acamados

Já estão abertas novas va-
gas para os cursos de informá-
tica, padaria artesanal e corte 

e costura. O interessado deve 
comparecer na sede do Fun-
do Social, na rua Gustavo de 

Souza, 7, das 8h às 16h para a 
inscrição.
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Várias reclamações che-
gam ao Procon do estado de 
São Paulo de concessões de 
empréstimo consignado sem 
a contratação do serviço. Há 
poucos dias o órgão notificou 
o C6 bank, após o recebimento 
de 149 reclamações referentes 
a esse problema.

O diretor do Procon Jagua-
riúna, Edison Cardoso de Sá, 
alerta que os aposentados e 
pensionistas estão recebendo 
este tipo de empréstimo con-
signado sem autorização ou 
solicitação. Com isso, é preci-
so ficar atento para eventuais 
mudanças e descontos no be-

nefício.
 “As pessoas precisam ficar 

atentas e devem guardar todas 
as provas possíveis que podem 
ser folhas de pagamento e ex-
tratos bancários que compro-
vem os descontos ou o depó-
sito dos valores que não foram 
solicitados”, explica Edison.

De acordo com o índi-
ce divulgado pela Secretaria 
da Fazenda do Estado, Santo 
Antônio de Posse apresentou 
um aumento de 5,31% de ar-

recadação do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
(ICMS), resultantes de opera-
ções e prestações ocorridas no 
município. Esta porcentagem 

representa o valor de R$861 
milhões de reais gerados pelas 
empresas localizadas no terri-
tório possense.
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Saúde de Jaguariúna ganha 
atendimento odontológico em domicílio 

DIVULGAÇÃO

Os consultórios odontológicos portáteis são flexíveis, leves e de fácil instalação

A Prefeitura de Jaguariú-
na, por meio da Secretaria de 
Saúde, reforça os serviços ofe-
recidos pelo Centro de Saúde 
do Trabalhador (Cest), voltado 
aos servidores públicos muni-

cipais. O Centro oferece servi-
ços gratuitos de fisioterapeuta 
e psicologia aos servidores 
municipais e está investindo 
em novos equipamentos.
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Foram adquiridos novos halteres, tornozeleiras e equipamentos de infravermelho, 
utilizados nos tratamentos de fisioterapia

DIVULGAÇÃO

Prefeito do município realizou a entrega  dos certificados 
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O primeiro turno das eleições 
municipais acontece no dia 15 de 
novembro, com milhares de can-
didatos aos cargos de prefeito e 
vereador nas 5.570 cidades do 
País. No Brasil, a Constituição de 
1988 reconheceu os municípios 
como entes federativos, dando-
-lhes grande poder de autonomia 
sobre certos aspectos da vida em 
sociedade.

Uma das principais atribuições 
do prefeito é ser uma espécie de 
“síndico” do município. Respon-
sável por administrar os impostos 
recolhidos, o chefe do Executivo 
deve tomar medidas para cuidar 

da limpeza da cidade, além de ga-
rantir a manutenção de áreas como 
educação, saúde, transporte públi-
co e desenvolvimento econômico 
e sustentável. O prefeito é eleito 
junto com o vice-prefeito e esco-
lhe uma série de funcionários, que 
atuam no seu gabinete, nas secre-
tarias e demais cargos públicos. 
São esses representantes que aca-
bam executando, na ponta, grande 
parte dos projetos idealizados pe-
los gestores.

Se o prefeito tem a premissa 
de executar, os vereadores terão 
a função de fiscalizar as ações do 
Poder Executivo. Além de fazer a 

intermediação entre a Prefeitura e 
a população, o vereador é o olho 
do cidadão com representação e 
poder de fiscalização, atendendo 
às demandas sociais, os interesses 
da comunidade e de segmentos es-
pecíficos da sociedade.

A Constituição estabelece a 
representação, a legislação, a 
fiscalização e o assessoramento 
como principais funções dos edis. 
Atenção! Não é papel dos parla-
mentares realizar obras públicas. 
Isso é papel do prefeito. Cabe ao 
vereador indicar a necessidade do 
serviço, cumprindo seu papel de 
fiscalização.
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Tomaz de Aquino Pires*

Família Matheus Santana: Outra Famí-
lia Negra Pioneira era do Sr. José Matheus 
Santana e d. Dejanira Roque de Souza. Ele 
era filho de José Santana e de D. Olegária 
do Carmo. Era conhecido como “Zé Carre-
ro” e foi vendido do Estado da Bahia para 
a fazenda da Vila Bueno; segundo publica-
ções da Gazeta Regional, setembro/2004 e 
do site Estrela da Mogiana /setembro/2018, 
entrevista concedida pela neta Alaíde do 
Carmo Matheus Santana, à jornalista Gis-
laine Mathias.  Ela revelou que seus ante-
cedentes eram família de escravos do Cel. 
Amâncio Bueno na Fazenda Florianópo-
lis. A neta relata que o avô José Santana 
reunia as crianças na casa do Velho Mata-
douro. Ela ficava próximo do Jatobazeiro, 
às margens do Rio Jaguari, entre a Ponte 
Pedro Abrucês (Ponte Vermelha) e a ponte 
da Maria Fumaça. Ali Ele contava as aspe-
rezas de sua vida de escravo, seus pesados 
trabalhos... Havia negros que aspiravam à 
liberdade e fugiam. Eram perseguidos até 
serem capturados. Iam para o tronco onde 
eram muito surrados. Seu avô apresentava 
marcas de punição pelo corpo e pernas. O 
negro velho, sereno, relatava tais passa-
gens com mágoas. Mencionava com alegria 
a “Lei Áurea”. Muito forte viveu até seus 
114 anos, era alegre e fazia roda de samba 

entre os familiares. Faleceu em 1946.   A 
princípio, os pais de Alaíde moravam na 
primitiva casa que foi a 1ª cadeia pública.  
Ficava ao lado do Matadouro, patrimônio 
demolido com a abertura da Avenida Mar-
ginal nos anos 1980/1990. D. Dejanira Ro-
que de Sousa, a esposa de José Matheus 
Santana era exímia cozinheira de sede de 
fazenda, entre elas, Fazenda Florianópolis.  
Um de seus filhos José Carlos, apelidado 
“Zé Bereba” tornou-se ali peão de boiadei-
ro. Do velho matadouro, eles mudaram-se 
para casario, atrás da Estação Velha, na 
mesma Rua de Baixo. Este imóvel foi outro 
patrimônio histórico demolido, poderia es-
tar ali restaurado, tornado edifício público, 
marcando a história e decorando a Avenida 
Marginal. Quando havia almoço de casa-
mento na Vila, nas décadas 1930/1940, os 
pais da noiva contratavam D. Dejanira, co-
zinheira experiente, para preparar a leitoa e 
o peru assados com especial farofa. Ficou 
característica do local a presença desta sim-
pática e trabalhadora família pioneira, na 
conhecida Rua de Baixo, ali na vizinhança 
da Estação Velha.

 Família Inácio era outra Família Pionei-
ra: Dona Maria Benzedeira.  Ela era irmã de 
D. Dejanira, Chamava-se Maria Roque de 
Souza, casada com Sr. Aristides Inácio. Se 

conhecermos uma fotografia da filha de es-
cravos “Nhá Chica” de Baependi, MG, que 
já foi beatificada e está em processo de ca-
nonização, pelo Vaticano, parece estarmos 
vendo a estimada velhinha benzedeira do 
centro da Vila de Jaguariúna. Descalça, hu-
milde, bondosa  com lenço branco cobrindo 
da testa à cabeça, pouco curvada pela idade, 
atendia, sempre graciosamente,  as mães, 
pais e bebês levados a seus cuidados para 
benzimento. Em silêncio concentrada, ora-
va, após tomar uma vasilha com água, linha 
e brasa do seu fogão a lenha. Por volta dos 
anos 1960, exercia ainda o dom da cura aos 
enfermos que batiam à sua porta. Morava 
em um casebre, piso de terra, chão batido 
ondulado, telha vã. Eram aquelas históricas 
telhas grandes, porosas de formato irregu-
lar, moldadas nas coxas, que ainda cobriam 
muitas casas do Jaguary. Sua vivenda ficava 
em meio a um quintalão entre outras, na Rua 
Júlia Bueno, próximo da Avenida Lauro de 
Carvalho. Ela puxava água do poço, lavava e 
engomava roupa “muito bem”. Passava rou-
pa com o ferro cheio de brasas. Que saudade 
daquela doçura de pessoa! Que Ela interceda 
junto a Deus por todos nós! 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Memórias dos Negros Pioneiros 
do Velho Jaguary - III

João Rodrigues*

No próximo dia 15 de Novembro vamos 
eleger nossos representantes para o Exe-
cutivo (Prefeito e Vice-Prefeito) e Legisla-
tivo Municipal (Vereadores), momento de 
muita reflexão por parte da população para 
que escolham os melhores Líderes, que 
receberão um mandato de 4 anos (2021 a 
2024), para nos representar  e atenderem 
nossos anseios.

Neste artigo iremos destacar a importân-
cia dos Líderes junto a sua equipe, e como 
ele pode de forma democrática auxíliar seus 
colaboradores a tomarem a melhor decisão, 
com isto gerando melhoria a nossas empresas 
e principalmente as pessoas.

Um dos primeiros itens é o cuidado com 
a imagem da empresa, segundo Warren Bu-
ffett, “são necessários 20 anos para cons-
truir uma reputação e apenas cinco minutos 
para destruí-la”. Sendo assim, todo cuidado 
é pouco para evitar exposição desnecessária 
e comprometimento da imagem da empresa/
instituição.

Alguns critérios são importantes neste 
processo seletivo, como a descrição do car-
go que o candidato postula, qual qualificação 
que precisa ter, e saber quais as funções do 

cargo. Encontra-se muitos candidatos que 
não se prepararam adequadamente e não co-
nhecem por exemplo o Estatuto da Cidade, a 
Lei Orgânica do Município, como funciona 
o processo do poder Executivo e Legislativo, 
e ai acabam fazendo promessas que não lhes 
compete como por exemplo:  ”Vereador que 
promete construir creches, lembre-se não é da 
atribuição do vereador construir nada”

Saber se o Candidato é FICHA LIMPA, 
verificar o histórico do candidato, seu prepa-
ro, observar se ele tem gosto pela política ou 
se foi construído visando a perpetuação no 
poder.

Veja dicas importantes que poderão lhe 
ajudar a decidir o seu voto. 

-Analise o histórico do candidato 
-Honestidade é fundamental. 
-Experiência é importante, mas não é tudo
-Pense nas necessidades da sua cidade e 

da sua comunidade. 
-Pense na diferença entre ousadia e exa-

gero. 
-Avalie o plano de governo e suas propos-

tas
-Fuja de promessas individuais
-Saiba diferenciar a boa pessoa ou bom 

profissional do bom político
-Não transforme seu voto em piada. Vote 

com consciência
O Líder deve permitir o acesso democrá-

tico aos candidatos, desde que em horários 
pré agendados, ou até promover uma reunião 
para que isto seja feito, para elucidar dúvidas 
dos seus colaboradores, com isto ajudando-os 
a decidir no melhor para sua cidade.

O Líder NÃO deve impor seu VOTO aos 
colaboradores, mas pode expor sua opinião, 
quem deve decidir o voto é o cidadão, que o 
fará de maneira secreta nas urnas.

O bom Líder proporciona um bom am-
biente democrático em sua empresa, e não 
coibi opiniões contrárias as suas, desde que 
elas sejam feitas de forma ordeira, no lugar e 
no horário correto, sem interferir o bom anda-
mento da empresa.

Vote consciente, seu voto é fundamental 
para que se realizem as mudanças que você 
deseja para sua cidade. Boas eleições!.

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

Empreendedor do Bem

Eleições 2020

Wagner Brito (*)

Aposentadoria por idade híbrida 
ocorre quando somamos o tempo ru-
ral com tempo de contribuição do tra-
balhador urbano. Tema sempre muito 
discutido, pois no tempo rural há casos 
em que sequer há efetiva contribuição.  
O fato de utilizarmos o tempo do tra-
balhador urbano e rural faz com que o 
trabalhador rural perca o benefício de 
redução em sua idade de cinco anos, 
autorizando apenas a aposentadoria 
por idade urbana. Desde 2008 o tema 
tem sido discutido em relação a essa 
possibilidade e o STJ entendeu que era 
possível a aposentadoria hibrida, auto-
rizando o trabalhador rural contar seu 
tempo como rural, e somá-lo com seu 
tempo urbano para completar o requi-
sito da aposentadoria por idade urba-
no. Observamos que esse período rural 
antes de 1991, sequer precisa compro-
var pagamento previdenciário, deven-
do apenas provar o tempo rural. Essa 
discussão subiu para o STF – tema 
1104 - e agora saiu a decisão onde a 
Suprema Corte entendeu que referida 
matéria não se trata de tema constitu-
cional nem possui repercussão geral e 
que, portanto, prevalece o entendimen-
to do STJ, ou seja, é possível a apo-
sentadoria por idade híbrida. Agora o 
trabalhador com tempo de aposentado-
ria hibrida, precisa seguir a regra geral, 
ou seja, antes da Reforma Previdenci-
ária – Nov/19 – são requisitos 65 anos 
de idade para eles e 60 anos para elas 
e carência de 180 contribuições para 
ambos, na regra de transição, temos 
os mesmos requisitos, mas a idade das 
mulheres aumenta seis meses a cada 
ano a partir de 2019, agora em 2020 
são 60 anos e seis meses. Para os no-
vos ingressantes no sistema previden-
ciário, o requisito é padrão, 65 qnos de 
idade para os homens e 62 anos para as 
mulheres, mas o tempo de contribuição 
para eles é de 20 anos enquanto o tem-
po delas permanece de 15 anos. Como 
a matéria é recente, e o INSS ainda 
não possui regulamentação para isso, 
convém falar com seu advogado previ-
denciarista pois será necessário entrar 
com ação adequada e assim obter sua 
aposentadoria nas condições aqui men-
cionadas.

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

Aposentadoria 
Híbrida 
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Saúde de Jaguariúna ganha 
atendimento odontológico 
em domicílio 

Prefeitura de Jaguariúna oferece 
serviços de fisioterapia e psicologia 
gratuitos para servidores

Os equipamentos podem ser adaptados em locais como escolas, 
creches e residências de pacientes acamados

A Saúde pública de Ja-
guariúna agora conta com 
atendimento odontológico 
domiciliar. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, adquiriu dois consultó-
rios odontológicos portáteis 
para o Programa de Preven-
ção em Saúde Bucal do mu-
nicípio. Os equipamentos 
são modernos, compactos e 
podem ser adaptados em lo-
cais como escolas, creches 
e residências de pacientes 
acamados. 

“Com esses equipamen-
tos poderemos ampliar o 
Programa de Prevenção em 
Saúde Bucal dos alunos da 
rede pública que até então 
consistia na distribuição de 
escovas e cremes dentais 
e palestras odontológicas 
educativas, possibilitando 
agora a realização de pro-
cedimentos preventivos 
como a avaliação da saúde 
bucal, profilaxia de pla-
ca bacteriana (limpeza) e 
aplicação tópica de flúor, 
além de procedimentos 
como restaurações dentá-
rias, entre outros”, explica 
a coordenadora de saúde 
bucal de Jaguariúna, Lilian 
Paukowski de Sousa.

Jaguariúna em foco

DIVULGAÇÃO

Segundo Lilian, com 
os novos equipamentos, é 
possível também intensifi-
car as campanhas de pre-
venção, como a do câncer 
bucal, uma vez que os con-
sultórios portáteis podem 
ser instalados em locais 
públicos como parques 
e praças, o que facilita o 
atendimento a um número 
maior de pessoas. “Podere-
mos também, com a parce-
ria já existente, aprimorar 
o atendimento odontológi-

co domiciliar junto ao Pro-
grama Melhor em Casa, 
diminuindo o deslocamen-
to dos pacientes, principal-
mente os que estão mais 
debilitados ou acamados”, 
diz a coordenadora.

Equipamentos 
Os consultórios odonto-

lógicos portáteis são flexí-
veis, leves e de fácil insta-
lação. Necessitam apenas 
de um ponto de energia 
elétrica e outro de água 

potável, dispensando os 
requisitos básicos de um 
consultório odontológico 
padrão. Também podem 
ser transportados em qual-
quer veículo e não necessi-
tam de muito espaço para 
serem montados.  

A Prefeitura também 
implantou novos consultó-
rios de atendimento odon-
tológico padrão em quatro 
UBSs: Vila Miguel Mar-
tini, Guedes, Fontanella e 
Nova Jaguariúna.

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secretaria 
de Saúde, reforça os servi-
ços oferecidos pelo Centro 
de Saúde do Trabalhador 
(Cest), voltado aos servi-
dores públicos municipais. 
O Centro oferece serviços 
gratuitos de fisioterapeuta 
e psicologia aos servidores 
municipais e está investin-

do em novos equipamentos.
Segundo a Secretaria, a 

atuação da área de saúde 
do trabalhador ocorre em 
conjunto com outras áre-
as do poder público, com 
a cooperação dos próprios 
trabalhadores. “A ação é 
uma forma de valorizar os 
servidores e estamos con-
cretizando isso com melho-

rias no setor e aquisição de 
novos equipamentos e ma-
teriais”, explica o coorde-
nador do Cest, Jorge Luiz 
de Souza. “Acho bem im-
portante a preocupação do 
governo com o servidor. E 
quando o servidor se sente 
bem é um incentivo a mais 
para desempenhar melhor o 
trabalho”, afirma.

Os clientes da CPFL 
Santa Cruz, em Ja-
guariúna, contam com 
um novo endereço da 
Agência de Atendimen-
to. A partir de agora, 
caso precisem de ser-
viços da distribuidora, 
os clientes podem con-
tar com mais conforto 
e comodidade no novo 
prédio da agência ins-
talada na rua Osvaldo 
Tonini, nº 107, Nova 
Jaguariúna.

Atendimento sem sair 
de casa

Os clientes da distri-
buidora não precisam 
sair de casa para resol-
ver qualquer pendência 
com a companhia. Nos 
canais digitais da em-
presa é possível encon-
trar mais de 30 opções 
disponíveis, como: so-
licitar segunda via de 
conta, trocar titulari-
dade, pedir religação 
do serviço e até enviar 
documentos e fotos.  A 
segunda via da fatura 
também pode ser solici-
tada por SMS (26805), 
por meio do número 
que consta na conta. Os 
demais serviços podem 
ser realizados pelo Call 
Center no número 0800 
772 2196.

Vale destacar que, 
desde maio, todos os 
clientes da CPFL po-

dem acessar o aplica-
tivo para smartphones 
“CPFL Energia” com 
navegação gratuita, ou 
seja, sem gastar seu pa-
cote de dados. O bene-
fício, válido para todas 
as operadoras de tele-
fonia Claro,Vivo, Oi e 
Tim, tem como obje-
tivo facilitar o uso da 
tecnologia pelos clien-
tes principalmente du-
rante esse momento de 
isolamento social.

A empresa iniciou 
ainda, o atendimen-
to via WhatsApp. Por 
meio do número (19) 
3795-1705, os clientes 
podem comunicar falta 
de energia na sua resi-
dência, solicitar segun-
da via de conta, solici-
tar o código de barras e 
tirar dúvidas.   

Disponíveis 24 ho-
ras por dia, sete dias na 
semana, os canais di-
gitais trazem comodi-
dade aos consumidores 
da distribuidora, ofere-
cendo atendimento sem 
a necessidade de des-
locamento até agência 
ou ligação para o Call 
Center. Outra vanta-
gem é o armazenamen-
to dos dados cadastrais, 
de forma que o cliente 
não precisa recorrer à 
conta de luz para obter 
o código do da sua con-
ta em cada solicitação.

Os consultórios odontológicos portáteis são flexíveis, leves e de fácil instalação

Agência de Atendimento da 
CPFL Santa Cruz tem novo 
endereço em Jaguariúna

Foram adquiridos novos halteres, tornozeleiras e equipamentos de infravermelho, utilizados nos tratamentos de fisioterapia
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Posse apresenta desempenho em arrecadação de ICMS
Desenvolvimento

O índice demonstra os percentuais preliminares de 
participação dos municípios paulistas no produto 
de arrecadação do ICMS, apurados em 2020, para 
aplicação no exercício de 2021

De acordo com o índi-
ce divulgado pela Secreta-
ria da Fazenda do Estado, 
Santo Antônio de Posse 
apresentou um aumento de 
5,31% de arrecadação do 
Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias (ICMS), 
resultantes de operações 
e prestações ocorridas no 
município. Esta porcenta-
gem representa o valor de 
R$861 milhões de reais 
gerados pelas empresas 
localizadas no território 
possense.

Em comparação com os 
municípios da região, San-
to Antônio de Posse só fica 
atrás de Holambra, que 
apresentou um aumento de 
ICMS de 9,37%. As cida-
des de Jaguariúna e Mogi 
Mirim tiveram leves altas 
de 1,03% e 1,05%, respec-
tivamente. Artur Noguei-
ra obteve índice negativo, 
com -0,85%, assim como 
Engenheiro Coelho, que 
viu uma diminuição de 
13,70%.

O aumento percentual 

de arrecadação mostra o 
trabalho sério executado 
pela fiscalização e contro-
le tributário do município 
durante os últimos quatro 
anos de gestão. O resulta-
do também influenciará na 
parcela do Índice de Par-
ticipação dos Municípios 
(IPM) a ser recebida, uma 
vez que, este índice repre-
senta o percentual, perten-
cente a cada município, a 
ser aplicado em 25% do 
montante da arrecadação 
do ICMS.

Última semana
Os candidatos a prefeito 

e a vereador devem intensi-
ficar as ações de campanha 
nesta última semana antes 
das eleições, em 15 de no-
vembro. São esperadas ca-
minhadas, carreatas, distri-
buição de panfletos e outras 
formas tradicionais de con-
tato com os eleitores. É reta 
final e nenhum candidato 
quer deixar escapar a possi-
bilidade de conquistar mais 
votos. Afinal, muita gente 
deixa pra definir o voto nos 
últimos dias de campanha.

 

Público na Câmara 
A Câmara de Jaguariú-

na deve voltar a ter sessões 
com a presença de públi-
co. A decisão está prevista 
em portaria da presidência 
do Legislativo, que dispõe 
sobre a retomada parcial 
das atividades da Câma-
ra dentro dos critérios do 
Plano São Paulo para fle-
xibilização da quarentena 
do Covid-19 e retomada 
gradual das atividades. De 
acordo com a portaria, são 
retomados ainda os serviços 
presenciais administrativos 
internos em sua totalidade 

na Câmara, levando-se em 
conta a metragem da sala de 
cada departamento e a volta 
dos assessores parlamenta-
res de forma integral.

Volta
Cada sessão pode ter, no 

máximo, oito pessoas pre-
sentes, obedecendo sempre 
as regras de distanciamento 
social. Para participar das 
sessões e audiências públi-
cas, os interessados deverão 
se inscrever antecipada-
mente até as 13h do dia em 
que acontecer o evento, na 
Secretaria da Câmara Mu-
nicipal, pelo telefone (19) 
3847-4336.

Fake news
A Prefeitura de Jagua-

riúna, por meio da Secre-
taria de Assistência Social, 
divulgou nesta sexta-feira, 
06, nota para informar a 
população sobre uma fake 
news que circulou em gru-
pos de WhatsApp nesta se-
mana, dando conta de uma 
suposta abertura de inscri-
ções para “programa de 
auxílio natalino”. “A Pre-
feitura repudia esse tipo de 
informação mentirosa, que 
visa confundir e enganar a 
população, e reforça que 
as pessoas sempre procu-
rem os canais oficiais para 
checar a veracidade de 
mensagens ou outros tipos 
de informação duvidosa”, 
diz a nota.

Dentista em casa
Por falar em Prefeitu-

ra, a Saúde pública de Ja-
guariúna agora conta com 
atendimento odontológico 
domiciliar. A Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, adquiriu dois con-
sultórios odontológicos 
portáteis para o Programa 
de Prevenção em Saúde 
Bucal do município. Os 
equipamentos são compac-
tos e podem ser adaptados 
em locais como escolas, 
creches e residências de 
pacientes acamados. A se-
cretária de Saúde de Jagua-
riúna, Maria do Carmo de 
Oliveira Pelisão, comemo-
rou mais esta conquista. 

Biden x Trump
O democrata Joe Biden 

deve mesmo ser declara-
do o novo presidente dos 
Estados Unidos. Ele ultra-
passou o atual presidente 
republicano Donald Trump 
na apuração dos votos da 
eleição no estado da Pen-
silvânia ontem, ficando 
mais perto de conquistar a 
Casa Branca. São necessá-
rios 270 delegados para a 
vitória. Ao garantir os de-
legados do estado, Biden 
somaria 273 votos no Co-
légio Eleitoral e seria então 
declarado vencedor. Mas 
Trump promete recorrer à 
Justiça, o que pode protelar 
ainda mais o processo elei-
toral americano.

 Bastidores do poder

Gráfico apresenta dados do ICMS

DIVULGAÇÃO 
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A Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) gerou 
6.520 postos de trabalho, 
em setembro de 2020, dos 
quais 1.935 em Campinas. 
Na RMC, a variação foi de 
663,47%, quando os dados 
são comparados aos 854 
postos gerados em 2019. 
Já em Campinas, a expan-
são foi de 349%, consi-
derando os 441 postos de 
trabalho criados setembro 
de 2019. Na opinião do 
economista Laerte Mar-

tins, diretor da Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas (ACI), os dados 
de setembro de 2020 mos-
tram, mais uma vez, a boa 
recuperação dos empregos 
regionais.

“Acreditamos que os 
números de setembro, te-
nham um efeito positivo 
sobre a taxa de desempre-
go no mercado formal que 
deverá se reduzir em até 
1%, chegando próximo 
aos 12% em Campinas e 

Região. Em nível nacional 
tivemos também uma ele-
vação na criação de postos 
de trabalho, que deve re-
duzir a taxa de desempre-
go daqui para frente, com-
batendo o nefasto efeito 
da pandemia da Covid-19 
na economia nacional. 
No Brasil, foram gerados 
313.564 postos de trabalho 
em setembro de 2020, com 
a admissão de 1.379.509 
e a demissão e 1.065.945 
trabalhadores.

O prefeito de Amparo, 
Luiz Oscar Vitale Jacob 
participou, nesta semana, 
da entrega de certifica-
dos dos alunos de curso 
de informática do Fundo 
Social de Solidariedade. 
Acompanhado da presi-
dente do Fundo Social, 
Heloísa Jacob, o Chefe do 
Executivo parabenizou os 

22 participantes da capa-
citação, em 2020.

Heloísa, por sua vez, 
ressalta o trabalho reali-
zado, pois, mesmo com a 
pandemia, o prefeito con-
tinuou a investir na capa-
citação. “Em 2020, os cur-
sos da padaria artesanal, 
informática, costura tive-
ram êxito e continuaremos 

o trabalho”, ressalta a pre-
sidente do Fundo.

Já estão abertas novas 
vagas para os cursos de 
informática, padaria ar-
tesanal e corte e costura. 
O interessado deve com-
parecer na sede do Fundo 
Social, na rua Gustavo de 
Souza, 7, das 8h às 16h 
para a inscrição. 

RMC gera 6.520 postos de trabalho em setembro

Fundo Social capacita amparenses 
por meio de cursos de informática

Prefeito do município realizou a entrega  dos certificados 

DIVULGAÇÃO 
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Paratleta Veri Real transforma 
sua vida em cima dos cavalos
A jovem de 24 anos é uma paratleta da modalidade do Três Tambores, 
mas os médicos diziam que ela não iria andar e nem falar

DIVULGAÇÃO

Veridiana Tranjan Real, 
conhecida carinhosamente 
por Veri Real, teve uma pa-
ralisia cerebral, ocasionada 
na hora do parto, o que a 
lhe acarretou uma tetrapare-
sia cerebral nível motor II, 
ptose bilateral, ausência do 
movimento de Bell, pouca 
força nas pernas e dificulda-
de de coordenação. Alguns 
médicos afirmaram que pro-
vavelmente não iria andar e 
nem falar e sua vida seria 
limitada a poucas ações, 
devido ao alto comprometi-
mento do cérebro.

Veri passou por cinco ci-
rurgias, a primeira aos três 
anos de idade para alon-
gar os tendões adutores, a 
segunda - com cinco anos 
para alongar os tendões ti-
biais, a terceira – aos oito 
anos, repetiu o mesmo pro-
cesso, ficando na cadeira de 
rodas. Aos 13 anos passou 
por um bloqueio de Botox, 
mas o tratamento não durou 
nem dois meses, devido a 
grande extensão muscular 
que deveria atender e aos 15 
anos sua deformidade óssea 
estava muito grande, oca-
sionando a perda de todos 
os seus movimentos. 

Foi submetida a uma 
cirurgia muito invasiva: os-
teotomia bilateral femoral, 

ósteotomia tibial direta e 
ósteotomia do pé esquer-
do. Foram inúmeras horas 
de cirurgia, meses de tra-
tamento a base de morfina 
para suportar as dores, rea-
bilitação de quase dois anos 
para que voltasse a andar.

Cavalo na vida de Veri 
Contrariando tudo e to-

dos, a mãe de Veri, Andrea 
Real, colocou-a em cima 
de um cavalo com apenas 
um ano e meio de idade, 
no cavalo chamado Gigan-
te. Em meio aos processos 
e cirurgias, o cavalo sem-
pre esteve presente em sua 
vida. Aos três anos de idade 
começou no Hipismo e par-
ticipava de competições.

Por conta dos compro-
metimentos cerebrais, o ca-
valo também foi fundamen-
tal no seu desenvolvimento 
escolar. “A dificuldade para 
memorizar músicas, tabu-
adas era imensa e, através 
do cavalo, consegui com 
que ela tivesse esse desen-
volvimento. Ela chegava a 
ficar 5 a 6 horas montada”, 
lembra a mãe Andrea.

Aos 20 anos de idade 
tendo passado por inúme-
ras superações e limitações, 
mas sempre com os cava-
los, Veri queria algo mais, 

sentia que faltava algo em 
sua vida que a motivasse 
a ir além. “Já conhecia os 
Três Tambores pela minha 
mãe e pensei ‘é aí nesse 
esporte que está o que falta 
pra mim no cavalo, adrena-
lina’”, conta Veri.

Mas Veri não queria ape-
nas passar pelos Tambores 
no Centro de Treinamento, 
ela queria que, ela como 
tantas outras pessoas com 
limitações pudessem estar 
em uma prova e competir 
por igual. Então ela enviou 
um e-mail para a Associa-
ção dos Criadores do Cavalo 
Quarto de Milha (ABQM) 
contando a sua história e 
falando da vontade de par-
ticipar das provas, em uma 
categoria que fosse de acor-
do com suas limitações.

A ideia foi abraçada e 
a ABQM criou a categoria 
para Paratambor com ní-
veis diferentes de acordo 
com a limitação dos parti-
cipantes, dividindo-os por 
handicaps. “Isso mudou 
muito minha vida. Eu curto 
mostrar para as pessoas que 
ter uma limitação, não sig-
nifica que está impossibili-
tada e pode fazer tudo que a 
gente quer. Basta ser deter-
minada e focada, ter pensa-
mentos positivos em coisas 

boas e alegres. Eu sou mui-
to feliz com essa categoria, 
pois ela mudou muito mi-
nha autoestima, fiz muitas 
amizades, conheci e conhe-
ço a cada prova muita gen-
te”, conta Veri. “Essa adre-
nalina que sinto nas pistas 
é o que faltava na minha 
vida em cima do cavalo. É 
montada nele que sinto que 
posso correr mais, sinto fo-
cada, segura, coisa que an-
tes eu não era, desenvolvi 
muito minha concentração. 
No começo eu tinha mui-
tas dores e mesmo assim 
eu ia treinar. Teve uma vez 
que eu corri estava morren-
do de dor, mas corri até o 
fim, mesmo com dor, pois 
a felicidade que isso traz é 
maior do que a dor que eu 
estava sentindo na corrida”, 
completa.

Veri nos Três Tambores
Nos Três tambores Veri 

se supera a cada prova. 
Quando começou no es-
porte seu tempo era na casa 
dos 41 segundos e hoje ela 
já está batendo no cronô-
metro 21s180 e é tricampeã 
Nacional ABQM. Conse-
guiu também junto a Asso-
ciação Nacional dos Três 
Tambores (ANTT), uma 
entidade respeitada do es-

Instagram @veri.real_avidasemlimites / Fan Page @paratletaveri / 
Facebook @veri.real

História de vida

porte dos rodeios, com que 
participasse dos renoma-
dos rodeios de: Jaguariúna, 
Americana, São João da 
Boa Vista e outros.

Hoje Veri participa das 
grandes competições dos 
Três Tambores e é reco-
nhecida por onde passa por 
toda sua história e determi-
nação. Já são centenas de 
campeonatos que ela par-
ticipou, conquistando 16 
fivelas, 109 troféus, inúme-
ras medalhas e um escara-
pela.

Para ela, o momento 
mais importante nessa tra-
jetória é conseguir mostrar 
para todos que não é por-
que se tem uma limitação, 
que não se pode realizar 
um sonho. “Lutei muito 
para criar essa categoria de 
Paratambor. Acredito muito 
em mim e gosto de passar 
esse sentimento para todos. 
O impossível só existe para 

quem não sonha”, afirma.
Outra conquista que 

veio através de Veri para 
os paratletas é a premiação 
em dinheiro nas provas, 
deixando eles por igual aos 
outros competidores. Além 
disso, Veri conta com o pa-
trocínio da AgroBox, den-
tre outros, e essa confiança 
a deixa muito feliz. “É gra-
tificante que eles acredi-
tem no meu trabalho”, diz. 
“Mas ainda estou correndo 
atrás de patrocínios finan-
ceiros”, acrescenta.

Pandemia
Durante a pandemia, a 

paratleta não parou seus 
treinos. “Porque sou só eu e 
o treinador e o cavalo atle-
ta não pode parar”, explica 
Veri. As provas da catego-
ria voltaram em julho e Veri 
tem participado de todos 
com os devidos cuidados 
contra o Covid-19.
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Hoje vamos de ses-
são nostalgia. O pri-

meiro console que 
tive foi o Master 
System Super 
Compact que já 
vinha incluso na 

memória o jogo 
Sonic The Hed-

gehog. Lançado em 
25 de outubro de 1991 e com poucos bo-
tões e pouca jogabilidade, o ouriço azul 
era capaz de correr, abaixar e pular. Os 
cenários possuíam inimigos e obstáculos 
para impedir Sonic de salvar os animais 
das terríveis mãos do Dr. Robotnik, que 
tinha o intuito de transformá-los em terrí-
veis máquinas para seu exército de robôs. 
Mas o ouriço azul contava com caixas que 
davam mais velocidade, invencibilidade, 
anéis e vidas extras, além das Esmeraldas 
do Caos, que eram obtidas no cenário em 
lugares inimagináveis. Foi o primeiro jogo 
que eu joguei na vida e que me despertou 
o interesse pelo mundo dos games.  

De 1991 para 1997, chegamos 
ao Castlevania: Symphony of 
the Night. Em 20 de março 
daquele ano, chegava para o 
PlayStation o 13º título da sé-
rie de Castlevania. Este jogo, 
junto com o Super Metroid 
(lançado em 19 de março de 
1994) criaram o gênero “Metroid-
Vania” que consiste no  leva e traz de 
itens para prosseguir no jogo. Esse jogo 
me marcou por conta do tamanho que 
ele possuía para estar em um único CD. 
Atualmente, é possível jogar em versões 
para PS, Android, PS Portable, Sega Sa-
turn, X360, PS3 e XOne através da re-
trocompatibilidade. O jogador encarnava 
o caçador de vampiros Richard Belmont, 
revivendo os acontecimentos finais do 
jogo anterior. Após uma breve narração, 
passamos a controlar Alucard, o filho de 
Drácula que está tentando parar a fúria 
de seu pai. Neste game podemos pular, 
defender, esquivar (somente para traz), 
atacar e usar os poderes vampíricos. 
Contando com vários itens para melhorar 

seus ataques e defesa, o jogo apresenta 
inúmeros inimigos e chefes que vão de-
safiar os jogadores, além de ter dois fi-
nais.  

Chaos Legion é 
um jogo pouco co-
nhecido do público, 
mas muito seme-
lhante ao Devil May 
Cry, sendo também 
no estilo “hack and 
slash” (jogos que en-
fatizam o combate corpo a 
corpo). Foi lançado em 6 de março de 2003 
pela Capcon, para PS2 e PC. O protagonis-
ta Sieg Wahrheit não é tão habilidoso com 
a espada, mas pode atacar, correr, pular, 
invocar e usar as habilidades das Legiões 
do Caos que ele vai recrutando ao longo do 
jogo. O jogo apresenta muitos inimigos e 
chefes difíceis. Na época, o que me cha-
mou atenção neste jogo foi a forma de re-
presentar os pecados capitais nas Legiões 
do Caos. 

Por fim, mas não menos importante, 
temos Destiny. Lançado em 9 de 

setembro de 2014 para PS3, PS4, 
XOne e X360, e desenvolvido 
pela Bundie Activision, com a 
promessa de ser um grande FPS 
RPG, o jogo conta a história do 

planetoide Viajante chegando ao 
planeta Terra que estava quase su-

cumbindo aos poderes da Treva. Para 
salvar o nosso planeta, o Viajante envia 
fantasmas procurando por pessoas dotadas 
de luz para torná-las em 
Guardiões e foi assim 
que a última cidade 
do Planeta sobre-
viveu. Foi através 
do Destiny que eu 
conheci outros jo-
gadores brasileiros 
da comunidade na in-
ternet. 

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

Quais jogos marcaram sua vida? Venha conferir os 
meus preferidos 

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
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Holding empresarial 
é um tipo de organização 
que possibilita a uma em-
presa controlar e influen-
ciar outras empresas, que 
são suas subsidiárias. A 
expressão “holding”, no 
inglês, significa segurar, 
controlar, manter. Dessa 
forma, podemos dizer que 
sua principal função nisso 
é simplificar toda a coor-
denação e monitoramento.  

No contexto do direito 
de sucessão, a holding fa-
miliar é uma boa estraté-
gia para executar o plane-
jamento dessa sucessão. 
Por meio dela, pode-se 
administrar o patrimônio 
de forma mais eficiente, 
além de facilitar todo o 
procedimento após o fa-
lecimento do titular.

Acompanhe a leitura 
e saiba mais como fazer 
essa antecipação da su-
cessão e seus benefícios!

Holding familiar e o 
planejamento da sucessão

A holding familiar 
é, então, uma forma de 
transmissão do patrimô-
nio aos sucessores en-
quanto o titular ainda se 
encontra vivo. No con-
trato social, os sucesso-
res são colocados como 
sócios junto com o titular 

do patrimônio, com isso, 
cada uma das pessoas de-
tém cotas. Apesar dessa 
transferência, nesse con-
texto da holding, o titular 
ainda continua no contro-
le e na administração do 
patrimônio.

No artigo anterior des-
se tema, falamos sobre a 
abertura de um inventário 
(judicial ou extra judicial) 
para a sucessão, depois da 
morte do titular. Na hipó-
tese de já ter feito uma 
holding, quando acontece 
o falecimento do patriar-
ca, como as cotas já esta-
vam divididas e definidas 
a cada membro, não ha-
verá tanta demora e bu-
rocracia na abertura dos 
documentos exigidos.

Procedimento da 
Holding

É necessário fazer um 
contrato social, no qual 
serão estabelecidos os só-
cios, sucessores e tipo so-
cietário (S/A ou LTDA). 
Nesse estatuto, também 
serão colocadas as regras 
de administração, de su-
cessão e a parte da cota 
que cabe a cada um. Es-
sas cotas, que são doadas 
ainda antes do falecimen-
to do titular, são feitas 

com reserva de usufruto 
vitalício.

Dentre os bens que 
integram uma holding, é 
possível existir: imóveis, 
bens móveis, títulos pri-
vados, ações, valores em 
dinheiro, direitos contra-
tuais, propriedades inte-
lectuais.

Outras diretrizes, como 
cláusulas de impenhora-
bilidade, inalienabilida-
de, incomunicabilidade, 
hipóteses sobre doação, 
também são recomenda-
das no documento. Nessa 
parte, é aconselhável ter o 
acompanhamento de um 
advogado especialista na 
área.

Após o falecimento do 
titular, os sucessores fa-
rão a averbação do óbito.

Vantagens
• simplifica o plane-

jamento da sucessão fa-
miliar;

• há benefício tributário, 
ao deixar de recolher o im-
posto de renda como pes-
soa física e passar a reco-
lher como pessoa jurídica;

• distribui o patrimô-
nio ainda em vida, evi-
tando dores de cabeça aos 
herdeiros e sucessores;

• evita brigas, justa-

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

SUCESSÃO FAMILIAR: EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO E PRODUTORES RURAIS

HOLDING EMPRESARIAL 

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

mente porque já está tudo 
decidido no documento;

• há um ITCMD de va-
lor mais baixo, pois a base 
de cálculo é menor, abran-
gendo cada cota;

• haverá proteção do pa-
trimônio do titular;

• elimina a necessidade 
de abrir documento de par-
tilha ou inventário;

• impede que alguns su-
cessores (no caso de não 

serem desejados pela fa-
mília) tenham alcance ao 
patrimônio do titular.

Verificamos, então, 
que a estratégia da hol-
ding familiar traz vários 

benefícios, principal-
mente no processo do 
planejamento da suces-
são, protegendo o patri-
mônio e diminuindo a 
burocracia existente após 
o falecimento do titular.
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Doria anuncia a compra das primeiras 
105 viaturas blindadas da história da 
Polícia Civil de SP

Prefeitura de Pedreira 
implanta estacionamento 
45 graus na Rua 
Odavilson Utembergue

Prefeitura cria novas 
linhas de ônibus 
para o Centro de 
Especialidades

Investimento é superior a R$23 milhões e veículos devem ser entregues até o 
fim do primeiro trimestre de 2021

O Governador João Do-
ria anunciou, nesta quin-
ta-feira, 05, a compra de 
105 novas viaturas da Po-
lícia Civil do Estado de 
São Paulo. Ao todo, serão 
investidos R$23 milhões 
para aquisição de modelos 
SUVs com proteção ba-
lística e rádio transceptor 
para reforçar a atuação dos 
policiais civis nas ações de 
policiamento investigativo 
em todo o Estado.

“Um fato inédito no Bra-
sil. Essas são as primeiras 
viaturas blindadas da his-
tória da Polícia Civil e da 
Polícia Militar. A exemplo 
da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, a Polícia 
Civil também terá veículos 
blindados para garantir a se-
gurança dos seus policiais e 
a melhoria na eficiência da 
pronta resposta nas ruas”, 
destaca o Governador.

Cada um dos novos ve-
ículos recebe investimento 
de R$222 mil e a blinda-

Segurança Pública

DIVULGAÇÃO

gem garante mais seguran-
ça para os agentes, espe-
cialmente em situações 
de enfrentamento a crimi-
nosos com risco de trocas 
de tiros. O uso de viaturas 
deste tipo é um dos com-
promissos da atual gestão 
na área de Segurança Pú-
blica e está sendo retoma-

do após o Governo de São 
Paulo concentrar esforços 
na Saúde durante a fase 
mais grave da pandemia.

“Um equipamento 
fundamental para o poli-
ciamento e para o nosso 
trabalho. Isso aumenta a 
qualidade do trabalho e 
protege os policiais”, com-

plementa o secretário da 
Segurança Pública, Gene-
ral João Campos.

A aquisição das novas 
viaturas para a Polícia Ci-
vil ocorreu por meio de 
pregão eletrônico realiza-
do no mês passado. A PM 
também contará com via-
turas com proteção balís-

A Prefeitura de Pedreira, 
por meio da Divisão de Trân-
sito, da Secretaria Municipal 
de Segurança (DITRAN), 
implantou nesta semana na 
Rua Odavilson Utember-
gue, no Parque Industrial, 
estacionamento 45 graus 
para os veículos automoto-
res. Segundo informaram 
os técnicos da DITRAN, o 
projeto foi implantado após 
estudos realizados e aten-
dendo solicitação do Fórum 
da Comarca de Pedreira. “A 
Rua Odavilson Utembergue 
recebeu faixa de pedestre, e 

a sinalização para estacio-
namento 45 graus, criando 
assim, 15 vagas no total”, 
destacam os responsáveis. 

A Administração Mu-
nicipal solicita uma maior 
atenção ao trafegar pelo lo-
cal que se encontra com a 
pista de rolamento menor, 
tendo em vista o formato do 
novo estacionamento. “Essa 
estratégia, segundo a Divi-
são de Trânsito, está sendo 
utilizada visando aumentar 
as possibilidades de estacio-
namento para os veículos”, 
concluem os técnicos.

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, im-
plantou novas linhas e horá-
rios de ônibus do transporte 
público de passageiros para 
o Centro de Especialidades 
Médicas.

Segundo a secretaria, 
as linhas atendem a uma 
solicitação dos usuários do 
Centro de Especialidades. 
Agora, a população pode 
pegar o ônibus na rodoviá-
ria e desembarcar no Centro 
de Especialidades Médicas, 
ou vice-versa. 

Os horários das linhas 
começam às 7h, sempre em 
dias úteis.

Essas são as prmeiras viaturas blindadas da história da Polícia Civil e da Polícia Militar

Foram adquiridos novos halteres, tornozeleiras e equipamentos de infravermelho, utilizados nos tratamentos de fisioterapia

tica. Setenta veículos estão 
em fase final de fabrica-
ção e serão entregues nos 
próximos meses. As novas 
viaturas da PM serão uti-
lizadas no patrulhamento 
ostensivo de unidades es-
pecializadas, como o Co-
mando de Policiamento de 
Choque (CPChq) e Bata-
lhões de Ações Especiais 
de Polícia (Baeps).

Renovação de frota e 
equipamentos

Desde o início da atual 
gestão, o Governo de São 
Paulo tem realizado con-
tínua renovação da frota e 
dos equipamentos das for-
ças de Segurança Pública. 
Desde 2019, foram entre-
gues 4.294 viaturas para 
reforçar a atuação das po-
lícias Civil e Militar, bene-
ficiando inclusive o Corpo 
de Bombeiros e o policia-
mento ambiental. O total 
investido nos veículos foi 
de R$286 milhões.

Somado a isto, o poli-
ciamento militar rodoviário 
também foi contemplado 
com 36 novos automóveis 
para atividades nas regiões 
de Bauru e Araraquara. O 
investimento nas viaturas 
foi realizado pela concessio-
nária Eixo-SP, no valor de 
R$3 milhões, como previsto 
em contrato de concessão.

Além dos investimen-
tos já citados, o Governo 
do Estado tem investido na 
modernização dos equipa-
mentos das polícias pau-
listas, cujos investimentos 
já ultrapassaram R$ 200 
milhões para aquisição de 
novas pistolas, fuzis, ar-
mas de incapacitação neu-
romuscular, escudos balís-
ticos, entre outros. Além 
disto, foram investidos 
outros R$4,2 milhões na 
compra de 105 drones que 
já estão sendo utilizados 
nas ações de policiamento 
preventivo e ostensivo em 
todo o Estado.
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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:

WOSLEY RAYAND DE LIMA LEITE e VITÓ-
RIA STÉFANI FREITAS. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, serviços gerais, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 22 de abril de 1997, resi-
dente e domiciliado na Rua Dolores Rodrigues dos 
Santos, Nº 588, Reserva da Barra, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de OSANO LEITE e de JOCILENE DE 
ALMEIDA LIMA. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, estudante, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 06 de julho de 1998, residente e domiciliada 
na Rua Sebastião Darcy Santos, Nº 15, Reserva da 
Barra, JAGUARIÚNA, SP, filha de GENTIL GUI-
LHERME DE FREITAS e de LORIETE APARE-
CIDA LIMA DE FREITAS. 

ROBERTO DE ALCÂNTARA PASSEBERG e 
SONIA MARQUES PEREIRA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, pedreiro, solteiro, nascido em PE-
REIRA BARRETO, SP, no dia 28 de abril de 1974, 
residente e domiciliado na Rua Hermelindo Lana, 
Nº 905, Chácara Recreio Floresta, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de GILBERTO PASSEBERG e de ALE-
XANDRINA MARIA DE ALCÂNTARA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nasci-
da em GUAÍRA, PR, no dia 08 de janeiro de 1971, 
residente e domiciliada na Rua Hermelindo Lana, 
Nº 905, Chácara Recreio Floresta, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de JOSÉ MARQUES PEREIRA NETTO 
e de MARIA GEORGINA CORREIA. 

LUCAS ALFEU SABBATINE DOMINGOS e 
FERNANDA NASCIMENTO COSTA. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, analista financeiro, solteiro, 
nascido em BAURU, SP, no dia 23 de setembro 
de 1991, residente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JAIR DOMINGOS e de ROSA MARIA 
SABBATINE DOMINGOS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, gerontóloga, solteira, nascida em BAU-
RU, SP, no dia 19 de novembro de 1992, residente e 
domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Var-
geão, JAGUARIÚNA, SP, filha de WEBER LUIS 
COSTA e de DENISE NASCIMENTO COSTA. 

JOSÉ CARLOS MARSON JUNIOR e BRUNA 
CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, Representante comercial, 
divorciado, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 
08 de novembro de 1981, residente e domiciliado 
na Rua Minas Gerais, Nº 217, Jardim Dom Bos-
co, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ CARLOS 
MARSON e de GERALDA APARECIDA DO-
MINGUES MARSON. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, Representante comercial, divorciada, nasci-
da em COSMÓPOLIS, SP, no dia 24 de outubro de 
1988, residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, 
Nº 217, Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de MANOEL FRANCISCO MOREIRA e de 
MARIANGELA DOS SANTOS MOREIRA. 

ELIZEU DOS SANTOS e ELLEN ROSE DO 
CARMO MORAES. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, pedreiro, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 26 de fevereiro de 1971, residente e do-
miciliado na Rua Cafeeiro, Nº 51, Jardim Roseira, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de APARECIDO DOS 
SANTOS e de TERCILIA APARECIDA ARAUJO 
DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, divorciada, nascida em SÃO LUÍS, MA, no 
dia 16 de fevereiro de 1987, residente e domicilia-
da na Rua Washington Luís, Nº 112, Jardim Sônia, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de OTÁVIO MORAES e 
de ARLETE DOS ANJOS DO CARMO. 

CAIO FERNANDO DA SILVA ROSSETI e TAÍS 
FERNANDA DE SOUSA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, eletricista, solteiro, nascido em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 24 de abril de 1987, residente 
e domiciliado na Rua Gusmão, Nº 142, Nova Ja-
guariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO 
ROSSETI e de MARIA APARECIDA DA SILVA 
DIAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, agente de 
negócios, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no 
dia 26 de julho de 1995, residente e domiciliada 
na Rua Gusmão, Nº 142, Nova Jaguariúna, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de ACELINO BATISTA DE 
SOUSA NETO e de ANGELA MARIA ALVES 
DA SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 05 de novembro de 2020.

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00
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