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‘Fake news’ e pesquisas falsas tomam conta 
da campanha em Jaguariúna na reta final

Clínica de hospedagem 
geriátrica reforça cuidados 
contra Covid-19

Chegou a hora: nestas eleições, vote consciente

Novo Posto de Saúde da Vila 
Canesso, em Pedreira, está 
em pleno funcionamento

Saúde de Jaguariúna recebe ventiladores 
pulmonares para ambulâncias

O segmento da população mais vulnerável ao Covid-19 são os 
idosos. Para garantir a segurança dos residentes, a Clínica Bos-
que Jaguaribe Hospedagem Geriátrica adotou novas medidas de 
higiene e mudanças na rotina durante a pandemia, para evitar as 
chances de contaminação pelo coronavírus.
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A Prefeitura de Pedreira e 
o Governo do Estado de São 
Paulo, por meio do Programa 
“Saúde em Ação”, financiado 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), cons-
truíram uma nova Unidade Bá-
sica de Saúde no município. O 

novo Posto de Saúde, localiza-
do na Rua Felipe Lazarini, na 
Vila Canesso, recebeu o nome 
de “Edgardo Luiz Steula” e ini-
ciou o atendimento a população 
nesta semana.
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Com o aumento da demanda 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus, o setor de urgência 
e emergência da saúde pública 
de Jaguariúna recebeu um refor-

ço importante. Após a ampliação 
da frota de ambulância do muni-
cípio, a Secretaria Municipal de 
Saúde acaba de entregar três no-
vos ventiladores pulmonares de 

transporte, que equipam os ve-
ículos nos casos de remoção de 
pacientes com quadros graves.
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Aparelhos foram recebidos do Ministério da Saúde e do Estado

Neste domingo, 15, é dia de es-
colher quem vai ocupar as cadeiras 
de prefeito e vereador pelos próxi-
mos quatro anos. Em todo Estado, 

segundo a posição do Cadastro de 
Eleitores de outubro de 2020, há 
33.565.292 pessoas aptas a votar. 
O eleitorado da zona 333ª – Pe-

dreira, que abrange os municípios 
de Pedreira, Jaguariúna e Santo 
Antônio de Posse, é de aproxima-
damente 94.714.         Página 4

As “fake news”, as notícias 
falsas para prejudicar pessoas 
e instituições, e pesquisas de 
intenção de votos manipula-
das tomaram conta da campa-
nha eleitoral em Jaguariúna às 

vésperas das eleições deste do-
mingo. A principal vítima dos 
boatos foi o prefeito Gustavo 
Reis (MDB), candidato à ree-
leição pela coligação “Jagua-
riúna cada vez mais forte”. A 

coligação “Jaguariúna cada vez 
mais forte” conseguiu na Justi-
ça Eleitoral a retirada de posts 
com informações inverídicas e 
ofensivas, publicados nas pági-
nas de O Jaguar e A Tribuna de 

Jaguariúna no Facebook, com 
a intenção de atingir a imagem 
do atual prefeito. As liminares, 
com tutela antecipada, foram 
concedidas pelo juiz eleitoral 
Marcelo Forli Fortuna, da 333ª 

Zona Eleitoral de Pedreira, em 
representações apresentadas 
pela coligação “Jaguariúna 
cada vez mais forte”. 
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A principal vítima dos boatos foi o prefeito Gustavo Reis (MDB), candidato à reeleição 
pela coligação “Jaguariúna cada vez mais forte”

Nova unidade iniciou suas atividades nesta semana
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As eleições, momento maior 
da democracia, são sempre um 
meio de a população fazer sua 
parte para reconstruir o futu-
ro. Considerando que cerca de 
90% dos brasileiros habitam 
áreas urbanas e que mais da 
metade da população vive em 
apenas 5,6% das cidades, todas 
com mais de 100 mil habitan-
tes (fonte: IBGE), constata-se a 
importância das políticas públi-
cas relativas aos municípios e, 
consequentemente, das eleições 
para prefeitos e vereadores. Os 
eleitos terão a responsabilidade 

ímpar de promover o resgate 
social e da qualidade da vida 
nos “escombros” do Covid-19 
e dos antigos e conhecidos pro-
blemas, cuja gravidade foi enfa-
tizada pela pandemia. 

Está lançado, de maneira 
bastante clara, o desafio para os 
prefeitos e vereadores a serem 
eleitos este ano. Um bom can-
didato deve possuir afinidades 
no campo ideológico, afinal ele 
vai representar você, através do 
seu voto. Por isso, se pergunte: 
ele possui os mesmos valores 
e visão de mundo que eu? Ele 

vê e analisa a minha cidade e o 
mundo de forma semelhante a 
minha?

Analisando de forma mais 
específica a sua cidade em si, 
deves observar se há compatibi-
lidade entre as reais necessida-
des e as propostas que ele faz 
para ela. Logo, devemos pes-
quisar se os problemas que ele 
considera como prioritários são 
os mesmos que você considera, 
se eles convergem com o que os 
institutos de pesquisa apontam. 
Deve-se ter consciência de qual 
o papel do candidato. 
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Tomaz de Aquino Pires*

Família Inácio, completêmo-la com Antônio 
Carlos, conhecido como “Matapasto”. Era filho 
de D. Maria Roque de Souza, Benzedeira, e de 
Seu Aristides Inácio.  Matapasto era um homen-
zarrão alegre, educado,  sorridente.  Era peão de 
boiadeiro. Adquiriu a plena confiança de seus 
patrões e levava os filhos deles a passeio, a cava-
lo, pela Fazenda Santa Úrsula e pelo centro de 
Jaguary. Era experiente cavaleiro de alma nobre.  
Quando preciso, amansava cavalos xucros.  Foi 
por muito tempo empregado dessa fazenda cujo 
patrão era o Sr. Alberto de Moraes. Certa fei-
ta deu-lhe passagem aérea a Brasília. Foi com 
mais pessoas conhecer a capital federal. Tinha 
os pés grandes e o patrão apelidou-o “Matapas-
to”, pois com poucos passos vencia a distância. 
Era o cavaleiro de presença constante na Vila. 
Vinha a diversos trabalhos, com seu chapéu de 
abas largas na cabeça. Algumas vezes ficava em 
pé no dorso do animal, exibindo seus dotes de 
peão, principalmente, quando Chafi o fotogra-
fava, diante dos casarões históricos do centro.  

Tornou-se um tipo popular. Participava de mon-
tarias nos rodeios. Em espetáculo circense, par-
ticipou de luta-livre com bonita campeã. Venceu 
e ganhou CR$500,00 (quinhentos cruzeiros) do 
patrão. Nos momentos da peleja, ele o incenti-
vava, mostrando de longe, a aspirada nota que 
ganharia com a vitória. Muito conhecido e esti-
mado seu apelido passou para a mãe, procura-
da benzedeira: D. Maria Matapasto. Família de 
Deolindo Gabriel de Souza e Outras respeitáveis 
famílias. Deolindo Gabriel de Sousa era ferrei-
ro e estabeleceu sua Ferraria na Rua Holanda, 
próximo ao Cemitério, desde meados do século 
XX. Viúvo, casou-se novamente com D. Januá-
ria Maria da Conceição. Seus filhos eram hábeis 
ferreiros, bons músicos e instrumentistas. Ouvi-
dos afinadíssimos também cantavam. Tocavam 
nos bailes do Jaguary e também no Cine Odeon 
da família Mantovani. Famosos bailes que se 
iniciavam depois da Missa das dez e varavam 
as tardes domingueiras. Sr. Deolindo e D. Ja-
nuária eram proprietários de terra na Capitinga.  

Venderam seu sítio e montaram a frequentada 
Ferraria no Bairro Santa Cruz. Fabricavam en-
xadas, foices e outras ferramentas.  A cidade e 
seu povo conheceram estas dignas famílias de 
perto. Família Dionísio e Santos. Dona Juliana 
Dionísio dos Santos, filha de Thomaz Dionísio 
e de Dona Adelina. A filha Juliana era piedosa 
zeladora da Liga de São José e membro atuante 
no trabalho voluntário da  paróquia. Cozinheira 
de mão cheia, puxava água do poço, lavava, en-
gomava e passava roupa para fora. Enxaguava 
as roupas brancas em águas de anil, a alvura da 
roupa saltava aos olhos. Após passar, as rou-
pas mostravam-se engomadas. Era pasteleira 
em Festas de São Sebastião. Casada com Sr. 
José dos Santos da Irmandade de São Benedi-
to e do SSmo Sacramento. Pesquisamos dados 
das famílias Negras de José Gregório, de dona  
Leonilda Diogo, lavadeira, Fausto Soares, Eva 
Telles Pereira (benzedeira), Geraldo Teodoro, 
José Benedito de Oliveira, D. Maria das Dores, 
Zeladora de São José, filha de D. Sofia Negra. 

As primeiras representam as famílias negras 
pioneiras do Jaguary. Deve haver mais famílias. 
Ajudem-nos a pesquisar e coletar documentos. 
A Casa da Memória precisa registrar a genealo-
gia de suas família. Havia também alguns tipos 
populares solitários, como o bondoso Miguel 
do Carmo, conhecido por todos como Migue-
lão. Este era abrigado no quintal de D. Laura 
Frachetta Poltronieri. Anteriormente, houve  o 
Amadeu que se dizia o homem mais rico do 
mundo, era livre, sozinho e vivia feliz sentado 
no jardim da Praça Central de Jaguari nos anos 
40 e 50.Este também foi fotografado por Chafi 
(Serafim Abib).  “O Passado não é aquilo que 
passou, mas o que fica do que passou” (Dr. Al-
ceu Amoroso Lima)...   Cumpre registrá-lo, co-
nhecê-lo, divulgá-lo.  Povo e cidade não podem 
perder a sua Identidade. (Luciano Dias Pires).

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

Memórias dos negros pioneiros do Velho Jaguary-IV

Sandra R. Ribeiro*

Relação tóxica ou relação abusiva é qualquer 
tipo de relação que estabelecemos na vida e 
que provoca desconforto angústia ou sofri-
mento em todos os envolvidos. Seja familiar, 
social, profissional ou amorosa. Essa relação 
fere, suga e desrespeita. É uma relação em-
pobrecida, destrutiva pouco criativa alimen-
tada pela dependência emocional. Qualquer 
pessoa pode se deixar envolver em uma re-
lação tóxica, mas as pessoas mais vulnerá-
veis são as que têm baixa autoestima, com 
pouco conhecimento de si, que sofreram 
abuso e tem uma visão distorcida do que é 
o afeto. Esse tipo de relação faz muito mal à 
saúde, as pessoas não se dão conta e tentam 
se adaptar ao inadaptável. A relação tóxica 
causa muito estresse e contribui para o apa-
recimento de várias doenças físicas e psico-
lógicas sem que a vítima perceba. O fato de 
as pessoas envolvidas numa relação abusiva 
não conversarem sobre o que a incomoda, 
elas guardam as informações e vão se repri-
mindo cada vez mais, preferem revelar es-
ses incômodos no momento em que ocorrer 
outra discussão. Quando acontece a situação 
desconfortável a pessoa deve refletir, respi-
rar fundo, deixar que as coisas se acalmem 
até que se sinta confortável para falar, caso 
contrário os abusos vão se tornar um círculo 
vicioso sem que a vítima perceba. Até por-
que a vítima vai se tornando dependente do 
abusador. O abusador age de forma que a ví-
tima pense que só estará bem ao lado dele.
O tema de relacionamento abusivo vem to-
mando mais força, com muita frequência 
ouvimos notícias devastadoras sobre mulhe-

res que foram assassinadas por parceiros ou 
ex-parceiros, por exemplo, mesmo no caso 
em que não há morte, o relacionamento pode 
deixar marcas profundas em suas vítimas.
O conceito mais aceito para definir uma re-
lação tóxica é aquele em que duas pessoas 
se relacionam, porém, há excesso de poder. 
A violência ocorre com muita frequência e 
não é apenas física, mas também moral, psi-
cológica, social, sexual e patrimonial. Num 
relacionamento tóxico a vítima se torna do-
ente, perde a autoconfiança e não consegue 
viver sem o outro, não consegue enxergar 
que este relacionamento a fere causa dor e 
sofrimento. É bom ressaltar que a relação tó-
xica não ocorre só entre os casais. Dentre os 
ambiente onde isso pode acontecer, destaca-
-se o ambiente de trabalho, familiar e entre 
as amizades.
 No ambiente de trabalho o relacionamento 
abusivo acontece, geralmente, em relações 
hierárquicas. Isso quer dizer que os com-
portamentos ocorrem entre superiores e seus 
supervisionados. Assim, ocorre sempre que 
o superior busca humilhar, diminuir e con-
trariar o subordinado. Dessa forma, diz que 
este não é capaz, ou coloca defeito em tudo 
que faz. Há exigências maiores que são co-
locadas sobre esse, e que não são colocadas 
sobre os outros. Há uma tentativa contínua 
de induzir o outro ao erro sempre.
Na família, se dá quando os pais fazem 
os filhos se sentir menor ou menos amado 
até cumprir exigências pontuais deles, por 
exemplo, quando os pais dizem que o filho 
será menos amado ou respeitado por não se-

guir uma determinada profissão. Isto é abuso 
e faz com que o filho adoeça porque o filho 
sempre escuta isso.
Nas relações de amizades o relacionamen-
to tóxico pode ser visto quando uma pessoa 
passa a ignorar a outra. Por outro lado ocorre 
quando uma tenta sempre inferiorizar a ou-
tra. Nessa relação, há sempre a necessidade 
do outro se mostrar melhor, de modo a fazer 
com que a vítima só seja feliz se estiver ao 
seu lado.
Dessa forma, fica claro que o conceito de re-
lação tóxica ocorre em toda relação em que 
uma pessoa busca exercer poder excessivo 
sob a outra. Há uma busca pela inferioriza-
ção e dominância, deixando a pessoa à mer-
cê da sua existência.
Para reconhecer que a pessoa está num re-
lacionamento tóxico, é preciso que a vítima 
consiga enxergar se está sofrendo com os 
abusos. O abusador age devagar, em doses 
que não dá para a vítima perceber, porque 
ao mesmo tempo em que ele exerce seu po-
der dominador, bate, xinga, grita, violenta a 
vítima, ele faz juras de amor deixando a ví-
tima sem reação positiva. Assim se torna um 
círculo vicioso essa relação. Isso alimenta o 
ego do abusador e diminui a autoestima, o 
autoconhecimento e, a capacidade de a víti-
ma agir com a razão.
É muito importante que ao menor sinal de 
violência a vítima se afaste do agressor e 
procure ajuda. Caso contrário os abusos só 
tendem a aumentar e pode trazer consequên-
cias drásticas à vítima.
Freud em seus estudos chegou no sadismo 

e masoquismo, pulsão reversibilidade pul-
sional primária. Mais tarde com mais expe-
riência clínica ele mesmo chegou no maso-
quismo primário, porque o outro é aquele 
que pode, sabe, cuida e manipula no melhor 
sentido (situação do bebê que depende do 
outro). Você está na mão do outro, eu estou 
na mão do outro, nós todos estamos na mão 
do outro inconscientemente. Somos mani-
pulados, deixamos que o outro nos domine 
porque em algum lugar arcaico, inconsciente 
infantil o outro sabe e nós não sabemos. Isso 
é um trabalho difícil e profundo da clínica. A 
base das transferências, você supõe no outro 
um saber. Essa parte que você não confia em 
você que sempre tem dúvida, essa parte que 
o outro sabe inconscientemente, e, vai pegar 
uma brecha e chama-la de “chata” e dizer 
que você é culpada da relação está ruim, di-
zer que você é ciumenta e por isso te bateu. 
Você é burra e por isso foi demitida. Você 
não serve para ser meu amigo, sinto vergo-
nha de sair com você. É dessa forma que se 
dá as relações tóxicas e muitas vezes de for-
mas mais agressivas ainda. 
Portanto procure identificar se está sofren-
do dentro de uma relação tóxica e se afaste 
o quanto antes. Peça ajuda a um profissional 
da saúde mental, faça terapia se possível, ten-
te ser você mesma e não uma pessoa que se 
torna um fantoche nas mãos de outra pessoa.

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

Relações tóxicas
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‘Fake news’ e pesquisas falsas tomam conta 
da campanha em Jaguariúna na reta final

“Uma causa que precise de mentiras, de ódio ou de 
agressões não pode ser boa”, diz presidente do TSE

A principal vítima dos boatos foi o prefeito Gustavo Reis (MDB), candidato à reeleição pela 
coligação “Jaguariúna cada vez mais forte”

ELEIÇÕES 2020
3por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

As “fake news”, as no-
tícias falsas para prejudi-
car pessoas e instituições, 
e pesquisas de intenção 
de votos manipuladas 
tomaram conta da cam-
panha eleitoral em Ja-
guariúna às vésperas das 
eleições deste domingo. 
A principal vítima dos 
boatos foi o prefeito Gus-
tavo Reis (MDB), candi-
dato à reeleição pela co-
ligação “Jaguariúna cada 
vez mais forte”. 

A coligação “Jagua-
riúna cada vez mais for-
te” conseguiu na Justiça 
Eleitoral a retirada de 
posts com informações 
inverídicas e ofensivas, 
publicados nas páginas de 
O Jaguar e A Tribuna de 
Jaguariúna no Facebook, 
com a intenção de atingir 
a imagem do atual pre-
feito. As liminares, com 
tutela antecipada, foram 
concedidas pelo juiz elei-
toral Marcelo Forli Fortu-
na, da 333ª Zona Eleitoral 
de Pedreira, em represen-
tações apresentadas pela 
coligação “Jaguariúna 
cada vez mais forte”.

Além de contestar a 
ausência de provas nas 
publicações contra a Pre-
feitura, o juiz eleitoral 
afirmou, em sua decisão, 
que “há perigo de dano 
irreparável, pois o mate-
rial divulgado tem o con-

dão de influenciar nega-
tivamente os eleitores e, 
por conseguinte, desequi-
librar o pleito eleitoral”.

As mesmas páginas no 
Facebook – O Jaguar e A 
Tribuna de Jaguariúna – 
ainda publicaram nesta 
mesma semana uma série 
de matérias críticas à ges-
tão e à pessoa de Gustavo 
Reis, deixando evidente 
a manipulação política 
das publicações. As pá-
ginas não são verificadas 
pelo Facebook – isto é, 
não são comprovadamen-
te autênticas – e não têm 
nomes de responsáveis 
ou autores. 

Gustavo reagiu nas re-
des sociais e criticou afir-
mando que a “a baixaria 
não tem limites”. “Não 
bastassem a divulgação 
e o compartilhamento de 
informações mentirosas 
sobre o abastecimento de 
água, a saúde, entre ou-
tras questões, com o claro 
objetivo de tentar atingir 
a minha imagem, agora 
esses mesmos adversá-
rios se utilizam da pior 
espécie de ‘fake news’ 
para continuar a saga na 
tentativa de enganar os 
eleitores”, afirma o pre-
feito.

“Repudio veemente-
mente mais esta manobra 
política sórdida e deses-
perada, típica de quem 

quer chegar ao poder a 
qualquer custo”, comple-
tou o prefeito, informan-
do que tomará todas as 
medidas judiciais cabí-
veis.

TSE combate prática 
criminosa

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) tem com-
batido a prática das “fake 
news” com a campanha 
“Se for fake news, não 
transmita”. O objetivo é 
abordar a disseminação 
de notícias falsas no dia 
a dia da sociedade, com 
ênfase no impacto nega-
tivo desse fenômeno nos 
processos democrático e 
eleitoral brasileiros, bem 
como na vida dos cida-
dãos.

Para dar amplitude à 
mensagem, o TSE con-
tou com a divulgação do 
biólogo Atila Iamarino, 
youtuber e divulgador 
científico que tem atuado 
contra notícias falsas du-
rante a pandemia do co-
ronavírus.

Uma prática recorren-
te a cada nova eleição é 
a divulgação de pesquisas 
registradas com alteração 
dos resultados apurados. 
A divulgação na tarde 
desta sexta-feira, 13, de 
pesquisa realizada pela 
empresa Datanews, com 
sede em Barretos.

As eleições serão 
marcadas não apenas 
pela proteção da saúde 
dos eleitores, candida-
tos e agentes públicos, 
em razão da pandemia 
do Covid-19, como tam-
bém pelo combate à 
desinformação. O pre-
sidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
ministro Luís Roberto 
Barroso, lembra ainda 
que há outro vírus que 
ronda as eleições e que 
é capaz de comprometer 

a democracia. “Trata-se 
das notícias falsas, das 
campanhas de desinfor-
mação e de difamação. 
Uma causa que precise 
de mentiras, de ódio ou 
de agressões não pode 
ser boa”, ressalta.

Segundo o ministro, 
essa deve ser uma cam-
panha com debate pú-
blico de qualidade, fran-
co e robusto, mas com 
respeito e consideração 
pelas pessoas e por suas 
ideias, mesmo que dife-

rentes das nossas.
O presidente do TSE 

destaca ainda a  impor-
tância de os eleitores 
exercerem seu direito ao 
voto e seu dever de lu-
tar pela democracia. “O 
Brasil é a quarta maior 
democracia do mundo. 
Na democracia, somos 
todos livres e iguais. 
Ou, pelo menos, deve-
mos lutar para que seja 
assim. Não abra mão da 
sua chance de fazer dife-
rença”, afirma. Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso

Notícias falsas prejudicam pessoas e instituições

Como identificar as fake 
news

- Desconfie de notícias 
absurdas, com tom alar-
mista ou que pedem para 
ser compartilhadas.

- Desconfie se a notí-
cia apela para teorias da 
conspiração para gerar 
revolta.

- A notícia falsa pode 
vir com dados aleatórios 

para dar a aparência de 
ser verdade.

-Desconfie se tiver 
muitos adjetivos, erros de 
português e se a fonte for 
um site pouco conhecido.

O que fazer antes de 
compartilhar?

- Não repasse se não hou-
ver fonte ou se estiver em 
dúvidas quanto a veracidade.

- Cheque a fonte ori-
ginal, quem publicou e a 
data que foi publicada.

- Pesquise outra fonte 
para averiguar a notícia.

- Leia a notícia inteira, 
não só o título.

- Não acredite em tudo 
o que você vê na internet.

Fonte: Conselho Na-
cional de Justiça

Um site do MPF 
(Ministério Público Fe-
deral) para denúncias 
de fraude eleitoral re-
cebeu 190 reclamações 
em menos de um mês. A 
plataforma, lançada em 
parceria com a SaferNet 
Brasil, tenta combater a 
desinformação durante 
as eleições municipais. 
Os dados foram com-
pilados a partir do dia 
18 de outubro até esta 
sexta-feira, 13. Segun-
do o MPF, as princi-
pais denúncias são re-
lacionadas a empresas 
que vendem serviço de 

disparo em massa pelo 
WhatsApp, pesquisas 
eleitorais falsas ou ir-
regulares (sem registro 
na Justiça Eleitoral) 
e conteúdos engano-
sos sobre a segurança 
das urnas eletrônicas. 
As informações repor-
tadas pelos eleitores 
também devem ajudar 
na atuação dos mem-
bros do Ministério Pú-
blico Eleitoral (MPE), 
que cuidam da fisca-
lização do pleito mu-
nicipal. Além disso, o 
MPE tem acesso direto 
às informações regis-

tradas na plataforma e 
pode analisá-las, para 
avaliar se há indícios 
suficientes para aber-
tura de investigações, 
ou para subsidiar apu-
rações em andamento. 
De acordo com o MPF, 
foram denunciados 
96 casos diferentes. A 
maioria das reclama-
ções foram feitas em 
São Paulo (59, de 40 
casos distintos), Paraná 
(com 58 representações 
relativas a 4 casos) e 
Rio de Janeiro (16 de-
núncias referentes a 10 
casos).

Canal do MPF para denúncias 
de fraude eleitoral recebe 190 
reclamações
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Eleições 2020: voto consciente é a vez
As eleições definem prefeitos e vereadores dos próximos quatro anos

Neste domingo, 15, 
é dia de escolher quem 
vai ocupar as cadeiras de 
prefeito e vereador pelos 
próximos quatro anos. Em 
todo Estado, segundo a po-
sição do Cadastro de Elei-
tores de outubro de 2020, 
há 33.565.292 pessoas 
aptas a votar. O eleitorado 
da zona 333ª – Pedreira, 
que abrange os municípios 
de Pedreira, Jaguariúna 
e Santo Antônio de Pos-
se, é de aproximadamente 
94.714.

De acordo com a Che-
fe de Cartório, Eleine Ne-
greiros Barbosa, neste ano, 
devido a pandemia, mes-
mo os eleitores que não 
fizeram a biometria po-
derão votar normalmente. 
Não há previsão de quan-
tos eleitores da 333 zona 
eleitoral devem ir às urnas 
neste 15 de novembro. 

Para segurança de todos 
e adequações sanitárias, o 
eleitor deve votar usando 
máscara, obrigatoriamen-
te. “No local de votação 
será fornecido álcool em 
gel para higienização e 
deverá ser respeitado o 
distanciamento social. Os 
mesários também estarão 
devidamente protegidos 
usando máscaras e face 
Shields. Sugerimos que 
leve (o eleitor) sua própria 
caneta para diminuir a ne-
cessidade de contato”, ex-
plica Eleine.

A diretora ainda lembra 
e reforça que os eleitores 
não se esqueçam de levar 
o RG ou documento oficial 
com foto e pedir para que 
seja consultada o número 
da seção antes de ir votar. O 
eleitor pode consultar atra-
vés do aplicativo e-título 
ou ainda pelo link: https://
www.tse.jus.br/eleitor/
servicos/titulo-de-eleitor/
titulo-e-local-de-votacao/
consulta-por-nome

No pleito municipal, o 
eleitor deve votar duas ve-
zes: primeiro, digitando cin-
co números para eleger um 
vereador e, depois, dois nú-
meros para eleger uma cha-
pa composta por candidatos 
a prefeito e vice-prefeito. 
Não precisa decorar os nú-
meros. A Justiça Eleitoral 
permite e, até recomenda, 
que o leitor leve para den-
tro da cabine de votação 
uma ‘cola eleitoral’, desde 
que os números estejam es-
critos em um papel. Não é 
permitido, no entanto, levar 
aparelhos eletrônicos, como 
celulares.

Horário
Em decorrência da 

pandemia do Covid-19, o 
horário de votação foi es-
tendido e é realizado das 
7h às 17h (horário local). 
O horário das 7h às 10h é 
preferencial para maiores 
de 60 anos, mas não exclu-
sivo. “Os profissionais da 
saúde e demais eleitores 
que tiverem necessidade 
poderão votar neste horá-
rio sem problema, porém a 
preferência é dos idosos”, 
afirma Eleine.

O eleitor que estiver 
fora de seu domicílio elei-
toral ou que não puder 
ir registrar seu voto por 
qualquer outro motivo, 
pode justificar ausência de 
forma virtual, sem sair de 
casa. Este ano, por conta 
da pandemia do Covid-19, 
o TSE disponibilizou, pela 
primeira vez, no aplicativo 
e-Título, o Sistema Justi-
fica, onde a pessoa pode 
preencher os campos e 
anexar arquivos.

Proibições
No dia da votação, a 

legislação eleitoral proíbe 
a divulgação de qualquer 
espécie de propaganda de 
partidos políticos ou de 
seus candidatos. Também 
são vedados, até o térmi-
no do horário de votação, 
com ou sem utilização de 
veículos: aglomeração de 
pessoas portando vestu-
ário padronizado ou ins-
trumentos de propaganda; 
caracterização de manifes-
tação coletiva e/ou ruido-
sa; abordagem, aliciamen-
to, utilização de métodos 
de persuasão ou conven-
cimento; e distribuição de 
camisetas.

A legislação proíbe 
ainda: o uso de alto-fa-
lantes, amplificadores de 
som, comícios, carreatas e 
qualquer veículo com jin-
gles; a arregimentação de 
eleitor ou a propaganda de 
boca de urna; o derrame de 
santinhos e outros impres-
sos no local de votação ou 

nas vias próximas, ainda 
que realizado na véspera 
da eleição; e a publicação 
de novos conteúdos ou o 
impulsionamento de con-
teúdo na internet, podendo 
ser mantidos em funciona-
mento as aplicações e os 
conteúdos publicados an-
teriormente.

Resultados
Neste ano, o TSE dis-

ponibilizou dois aplica-
tivos visando a garantir 
mais transparência ao 
processo eleitoral. Por 
meio do app Resultados, 
qualquer pessoa pode 
acompanhar e obter os re-
sultados das eleições em 
sua cidade a partir dos vo-
tos já apurados. Além dos 
aplicativos, os resultados 
podem ser acessados pelo 
site do tribunal.

Outro aplicativo, o 
Boletim na Mão, dispo-
nibiliza uma cópia digital 
dos resultados das seções 
eleitorais, possibilitando 
que o eleitor seja uma es-
pécie de fiscal das ações 
durante o pleito. De acor-
do com a Corte eleitoral, 
após o encerramento da 
votação, a urna imprime 
um relatório que contém 
o total de votos recebidos 
pelos candidatos e outras 
informações da seção. 
Esse relatório é chamado 
de Boletim de Urna (BU), 
cujo QRcode pode ser lido 
pelo aplicativo Boletim na 
Mão, que guardará a ima-
gem no próprio dispositi-
vo móvel.

Para fazer a leitura da 
imagem (QRcode) impres-
sa no Boletim de Urna, não 
é preciso conexão com a 
internet. A conexão é exi-
gida apenas no momento 
de visualizar o primeiro 
conteúdo do boletim lido. 
Pelo aplicativo, o cidadão 
pode obter cópia de quan-
tos boletins queira, bastan-
do que realize a captura do 
código impresso nos BUs 
das seções eleitorais.

Os dois aplicativos po-
dem ser instalados gra-
tuitamente em qualquer 
dispositivo móvel (smar-
tphone ou tablet), basta 
acessar as lojas Google 
Play e App Store.

DIVULGAÇÃO

As eleições municipais de 2020 devem mobilizar milhões de brasileiros em 5.568 cidades

ELEIÇÕES 2020
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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



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 5SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2020GAZETA REGIONAL

Justiça Eleitoral determina retirada de “fake 
news” contra campanha de Gustavo Reis

Eleições 2020: saiba a diferença e os efeitos de votos brancos e nulos

De acordo com a tutela antecipada, o material divulgado tem condão de influenciar negativamente os 
eleitores e desequilibrar o pleito eleitoral

A Justiça Eleitoral de-
terminou a retirada de 
posts com informações 
inverídicas e ofensivas, 
publicados nas páginas de 
O Jaguar e A Tribuna de 
Jaguariúna no Facebook, 
com a intenção de atingir 
a imagem do prefeito de 
Jaguariúna, Gustavo Reis 
(MDB), candidato à ree-
leição. As liminares, com 
tutela antecipada, foram 
concedidas pelo juiz elei-
toral Marcelo Forli Fortu-
na, da 333ª Zona Eleitoral 
de Pedreira, em represen-
tações apresentadas pela 
coligação “Jaguariúna 
cada vez mais forte”.

A primeira notícia fal-
sa, publicada no último 
dia 11 na página O Ja-

guar, diz que o concurso 
realizado para provimen-
to de cargos no Consórcio 
Intermunicipal de Sanea-
mento Ambiental (Con-
sab) seria “fraudulento”, 
sem, no entanto, apresen-
tar qualquer prova ou evi-
dência dessa informação. 
A segunda “informação 
inverídica” foi publicada 
no último dia 10, tanto na 
página de O Jaguar quan-
to na página de A Tribuna 
de Jaguariúna, no Face-
book, e trata da afirmação 
de que o atual prefeito 
“não cumpriu a promes-
sa de construir estação 
de tratamento e a popula-
ção sofre com a falta de 
água”.

“O material colaciona-

As liminares foram concedidas pelo juiz eleitoral da 333ª Zona Eleitoral de Pedreira

Cenário político

do e transcrito na inicial 
noticia fatos referentes 
à atual administração do 

município de Jaguariúna 
sem, contudo, comprovar 
o alegado. Ademais, a Co-

ligação representante traz 
aos presentes autos prova 
de que há procedimento 

No Brasil, apesar do 
comparecimento ao local 
de votação nas eleições 
ser obrigatório, a menos 
que seja justificado, o 
eleitor é livre para esco-
lher ou não um candidato, 
já que pode votar nulo ou 
branco. Mas qual é a dife-
rença entre essas opções?

De acordo com o Glos-

sário Eleitoral do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), o voto em branco 
é aquele em que o eleitor 
não manifesta preferência 
por nenhum dos candida-
tos. Para votar em branco 
é necessário que o eleitor 
pressione a tecla “bran-
co” na urna e, em segui-
da, a tecla “confirma”. Já 

o nulo é aquele em que o 
eleitor manifesta sua von-
tade de anular o voto. Para 
isso, precisa digitar um 
número de candidato ine-
xistente, como por exem-
plo, “00”, e depois a tecla 
“confirma”.

Antigamente como o 
voto branco era conside-
rado válido, ele era conta-

bilizado para o candidato 
vencedor. Na prática, era 
tido como voto de confor-
mismo, como se o eleitor 
se mostrasse satisfeito 
com o candidato que ven-
cesse as eleições, enquan-
to o nulo - considerado 
inválido pela Justiça Elei-
toral - era tido como um 
voto de protesto contra os 

candidatos ou políticos 
em geral.

Votos válidos
Atualmente, conforme 

a Constituição Federal e 
a Lei das Eleições, vale o 
princípio da maioria abso-
luta de votos válidos, que 
são os dados a candidatos 
ou a legendas. Votos em 

branco e nulos são des-
considerados e acabam 
sendo apenas um direito 
de manifestação de des-
contentamento do eleitor, 
que não interfere no pleito 
eleitoral. Por isso, mesmo 
quando mais da metade 
dos votos forem nulos, 
não é possível cancelar 
uma eleição.

licitatório sobre o tema 
em andamento”, afirma o 
juiz em sua decisão.

“Assim, de rigor a con-
cessão da tutela provisória 
de urgência para determi-
nar a suspensão provisó-
ria das publicações ofen-
sivas e a identificação dos 
responsáveis, mormente, 
porque os elementos de 
convicção trazidos aos 
autos demonstram a pro-
babilidade do direito ale-
gado pelo representante. 
Além disso, há perigo de 
dano irreparável, pois o 
material divulgado tem o 
condão de influenciar ne-
gativamente os eleitores e, 
por conseguinte, desequi-
librar o pleito eleitoral”, 
conclui o magistrado.
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Consórcio PCJ compara estiagem atual com crise 
hídrica de 2014 e lança novo alerta de emergência

Estiagem

O volume de chuva 25% menor do que o ideal 
nesse ano afetou todas as cidades que fazem 
parte da bacia PCJ

O Consórcio da bacia 
dos rios Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí (PCJ), 
emitiu um novo alerta de 
emergência por causa do 
risco de desabastecimen-
to de água na região. Já é 
o segundo em menos de 
dois meses. O volume de 
chuva 25% menor do que 
o ideal nesse ano afetou 
todas as cidades que fa-
zem parte da bacia PCJ, 
de acordo com a entida-
de, que compara o cená-
rio de estiagem atual ao 
de 2014, quando houve a 
crise hídrica.

“Algo que nós espe-
rávamos, que eram chu-
vas, elas não ocorreram, 
ou ocorreram na ordem 
de 1,5 milímetro. En-
tão fizemos o segundo 
alerta para que a socie-
dade realmente consuma 
dentro da normalidade, 
nem uma gota de água a 
mais”, explica o secre-
tário executivo do Con-
sórcio PCJ, Francisco 
Lahoz.

De acordo com o PCJ, 
a situação é pior para as 
cidades que não depen-
dem do Sistema Canteira. 

O risco é faltar água para 
os moradores por causa 
da dificuldade em capta-
ção em rios e represas.

O Departamento de 
Água e Energia Elétrica, 
do Governo do Estado, 
informou que a cons-
trução da Barragem de 
Duas Pontes, em Ampa-
ro, continua paralisada 
por causa de uma deci-
são da Justiça Federal e 
que já recorreu. Sobre a 
Barragem de Pedreira, 
disse que as obras estão 
em andamento e devem 
ser concluídas em 2022.

A Prefeitura de Pedrei-
ra, por meio de sua Secre-
taria Municipal de Obras e 
Vias Públicas, está cons-
truindo uma nova Galeria 
de Águas Pluviais na Rua 
Tercília Trevisan, no bair-
ro São Pedro. No total, 
devem ser implantados 35 
metros de tubulação 0,80 

e quatro caixas coletoras 
para atender a nova rede 
de águas pluviais.

Segundo o secretário da 
pasta, Julio Francisco No-
bile, os serviços se fazem 
necessários para atender a 
grande demanda de água 
de chuva existente no lo-
cal. “Nesta semana regis-

tramos uma chuva muito 
forte na noite da segunda-
-feira, 09, e a rede existen-
te na Rua Tercília Trevisan 
não deu conta e infeliz-
mente a água invadiu parte 
das casas. Com essa nova 
rede, estaremos solucio-
nando este grave proble-
ma”, explica. 

Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Holambra, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse são alguns municípios 
que integram a bacia PCJ

DIVULGAÇÃO 

Obras de extensão da 
rede de abastecimento 
de água para os lotea-
mentos Chácara Ancona, 
Marchiori, São Sebas-
tião, Flor da Montanha 
e Fazenda do Túnel, no 
distrito de Arcadas, es-
tão sendo realizadas. São 
3,4 quilômetros de rede 
que devem ser instalados 
para que a água chegue 
às cinco regiões.

De acordo com a su-
perintendente do Serviço 

Autônomo de Água e Es-
goto (SAAE), Laura Pe-
tri Geraldino, além disso, 
três estações elevatórias 
estão previstas e uma tra-
vessia pela rodovia será 
efetivada para interligar a 
distribuição da água. Os 
recursos, no montante de 
R$515 mil são próprios 
do SAAE.

“Pudemos trocar toda 
a rede que já existia, no 
distrito de Arcadas evi-
tando percas e também 

melhorando a qualidade 
da água ofertada. Além 
disso, vamos levar o es-
goto do distrito até a 
ETE Piero Fioravante, 
na Chácara São João. 
São benefícios como 
esse que realmente darão 
mais qualidade de vida e 
segurança hídrica às pes-
soas”, explica o prefeito 
de Amparo, Luiz Oscar 
Vitale Jacob, que visto-
riou as obras já executa-
das na região.

Cinco regiões do distrito de Arcadas 
devem contar com rede de água

Na visita, prefeito de Amparo esteve acompanhado do subprefeito de Arcadas, Tiago Varandas Groppo, do 
secretário de Desenvolvimento Urbano, Paulo Marinho e da superintendente do SAAE, Laura Petri Geraldino

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Nova Galeria de Águas Pluviais 
é construída no bairro São 
Pedro, em Pedreira

Os serviços se fazem necessários para atender a demanda



WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BR 7SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2020GAZETA REGIONAL

Clínica de hospedagem geriátrica reforça 
cuidados contra Covid-19

Princesa do rodeio de 
Jaguariúna morre aos 21 anos

Responsável técnico pela clínica salienta que tanto os hóspedes como colaboradores passam por uma 
série de cuidados diariamente

O segmento da popu-
lação mais vulnerável ao 
Covid-19 são os idosos. 
Para garantir a segurança 
dos residentes, a Clínica 
Bosque Jaguaribe Hospe-
dagem Geriátrica adotou 
novas medidas de higie-
ne e mudanças na rotina 
durante a pandemia, para 
evitar as chances de conta-
minação pelo coronavírus.

A Clínica realiza a sa-
nitização todos os am-
bientes frequentemente 
e também distribui equi-
pamentos de proteção in-
dividual (EPI’s) aos co-
laboradores e eventuais 
prestadores de serviços 
externos, no sentido de 
poupar qualquer nível de 
exposição e contato com 
os hóspedes. “E temos 
também, um protocolo es-
pecífico entre os hóspedes 
que inclui o distanciamen-
to e monitoramento de 
temperatura, promovendo 
bem estar e saúde coleti-
va anti-covid”, explica o 

responsável técnico pela 
Clínica, Dr. Oscar Sales 
Bueno Neto.

Além destes protocolos 
especiais neste momento 
de pandemia, a Clínica três 
pilares que a diferenciam 
dos demais. Primeiramen-
te, a localização privile-
giada; casa ampla, plana, 
arejada, 100% adaptada 
e situada no centro de Ja-
guariúna, completamente 
integrada com a natureza. 
O segundo ponto, é que 
a casa está em conformi-
dade com todos os órgãos 
fiscalizadores, que inclui a 
Prefeitura Municipal e An-
visa. “Diferente de muitas 
hospedagens que ainda tra-
balham, infelizmente, na 
clandestinidade, nós esta-
mos 100% regularizados”, 
afirma Neto. 

E o terceiro ponto dife-
rencial da Casa, é a equipe 
multiprofissional. “Conta-
mos com toda uma equi-
pe de saúde voltada para 
o acolhimento e cuidados 

Bosque Jaguaribe Hospedagem Geriátrica

Cuidados com a vida

com o hóspede, desde a 
parte de dieta até a fisio-
terapia; suporte médico, 
toda a parte de cuidados 
com higiene e medicação. 
É uma equipe especializa-
da em propor atividades 
cognitivas e parceiros que 
colaboram no sentido de 
trazer um cunho de reli-
giosidade para dentro da 

Clínica”, diz Neto.
A Clínica tem rotinas 

operacionais padrão, que 
são rotinas específicas 
que passam por diversas 
atribuições que os hós-
pedes precisam, pontos 
fundamentais para uma 
boa hospedagem. “Tudo 
é registrado para que te-
nhamos controle absoluto 

sobre tudo aquilo que é 
feito aqui dentro em ter-
mos técnicos. São rotinas 
e procedimentos seguidos 
de maneira que preservam 
a segurança e salubridade 
do serviço prestado”.

Hospedagem
O modelo mais usual de 

hospedagem na Clínica é a 

Aos 21 anos, morreu, 
na segunda-feira, 09, 
Maria Eduarda Catão, 
que sustentava um dos 
maiores títulos no fa-
moso evento de rodeio 
Jaguariúna Rodeo Fes-
tival: o de princesa da 
edição 2019. De acordo 
com publicações de fa-
miliares nas redes, Ma-
ria descobriu há pouco 
tempo uma doença rara 
autoimune que atacou o 
fígado e não resistiu. 

Pelas redes sociais, o 
Jaguariúna Rodeo Festi-
val lamentou a morte de 
Maria Eduarda: “Você faz 
parte da nossa história, 
nossa eterna Princesa. O 
seu brilho e encanto esta-
rá pra sempre entre nós! 
Aos amigos e familiares, 
desejamos muita luz e 
conforto. Família JRF.”

Nas redes sociais da 
jovem — que soma qua-
se 18 mil seguidores —, 
os fãs e entusiastas da 

festa lembraram da per-
sonalidade gentil e alegre 
da princesa e mandaram 
boas energias para a fa-
mília de Maria Eduarda. 
“Não conhecia, mas pa-
recia ser uma menina não 
só linda por fora, mas por 
dentro. Descanse em paz, 
que Deus conforte a famí-
lia”, escreveu uma segui-
dora. “Que Deus conforte 
sua família, você era uma 
menina muito doce. Vá 
em paz”, pontuou outra.

de longa permanência. No 
entanto, há outras opções 
como pernoites, finais de 
semanas e pacotes especí-
ficos para clientes que fo-
ram submetidos à cirurgia 
e precisam dos cuidados 
por determinados períodos. 
Ainda, a hospedagem pode 
ser individual ou coletiva. 

Para a hospedagem, 
Neto considera fundamen-
tal que a família seja inte-
grante do processo, uma 
vez que os familiares trans-
mitem segurança, confia-
bilidade e conforto para 
aquela pessoa que precisa 
deste cuidado. “A impor-
tância da família nesse pro-
cesso é necessária desde 
o primeiro contato com a 
Clínica. Procuramos fazer 
com que a família sinta-se 
integrada”, ressalta. 

Endereço
Cândido Bueno, 1551
Jaguariúna - Centro
Saindo sentido Pedreira, 
primeiro retorno.

DIVULGAÇÃO 

Maria Eduarda Catão venceu o concurso em 2019

DIVULGAÇÃO 

Adicional 
de 24% em 
aposentadoria

Quem depende de 
outra pessoa para suas 
atividades diárias, em 
virtude de doença grave, 
sabe a dificuldade que 
é o enfretamento desse 
problema. Esses cuida-
dos normalmente são 
feitos por uma pessoa 
contratada ou familiar 
que precisa se afastar de 
seu trabalho. Tudo isso 
gera custos, por isso 
mesmo, o INSS prevê 
um adicional de 25% ao 
aposentado por invali-
dez que se encontra nes-
ta situação. Esse adicio-
nal também é conhecido 
como complemento de 
acompanhante, e é des-
tinado aos beneficiários 
que dependem de acom-
panhamento permanente 
de outra pessoa. Atual-
mente a lei só beneficia 
os que se aposentaram 
por invalidez, mas já 
tem julgados no STF 
concedendo o direito a 
aposentados que ficaram 
com essa incapacidade 
após a aposentadoria, ou 
seja, embora não sejam 
aposentados por inva-
lidez, conseguiram na 
justiça o adicional de 
25%. Mas isso não é pa-
cífico e o STF e reina a 
falta de bom senso. Por-

que um segurado apo-
sentado por invalidez 
que depende de terceiro, 
tem direito ao adicional 
e outro segurado com 
aposentadoria comum 
não tem. Veja, a situação 
dos dois é a mesma, am-
bos precisam de ajuda 
de terceiros. E tem mais, 
o segurado com aposen-
tadoria comum, pro-
vavelmente contribuiu 
bem mais para a previ-
dência que o aposentado 
por invalidez, que nor-
malmente tem sua vida 
de trabalho reduzida por 
ocasião da invalidez. 
Tanto o STJ quanto a 
TNU – Turma Nacional 
de Uniformização, deci-
diram que esse acrésci-
mo é devido a todas as 
modalidades de aposen-
tadoria, e o STF vinha 
entendendo que essa não 
é matéria constitucional, 
e portanto, as decisões 
do STJ e da TNU é que 
deveriam prevalecer. In-
felizmente o STF admi-
tiu o recurso do INSS no 
tema 1095, reconhecen-
do a repercussão geral. 
Alguns Ministros estão 
mudando de opinião e 
nada está certo quanto 
ao seu desfecho. Mas 
focando em nosso tema, 

as doenças que dão di-
reito ao adicional, são as 
doenças do aposentado 
por invalidez, que estão 
previstas no anexo I do 
Decreto 3.048/99, como 
cegueira total, perda de 
nove dedos das mãos 
ou mais, paralisia de 
dois membros superio-
res ou inferiores, perda 
dos membros inferiores, 
perda de uma das mãos e 
de dois pés, perda de um 
membro superior e outro 
inferior, alteração das fa-
culdades mentais, doen-
ça que exija que o apo-
sentado fique em leito e 
situações de incapacida-
de para as atividades da 
vida diária. Caso o INSS 
negue seu pedido bas-
ta entrar na justiça, pois 
ela entende que qualquer 
doença que exija que o 
aposentado necessite de 
auxílio de outra pessoa 
pode justificar o adi-
cional. O valor total do 
benefício incorporado à 
aposentadoria pode ex-
ceder o teto do INSS e 
é devido desde o pedido, 
podendo ainda, buscar 
o período anterior se o 
beneficiário demonstrar 
que precisava do bene-
fício em momento ante-
rior ao pedido. 

Por - Wagner Brito
Diretor Presidente do Jaguarprev

OAB/SP 256.159
E-mail: wfbrito1969@yahoo.com.br
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

No último dia 09, 
a XBOX fez uma 

c o m e m o r a ç ã o 
exclusiva para 
os brasileiros. 
De início, Phil 
Spencer, Chefe 

do Time XBOX 
na Microsoft, man-

dou uma mensagem 
para a comunidade gamer brasileira fa-
lando que nós somos os mais apaixona-
dos por games. 

Depois quem seguiu com a apresen-
tação da live foi o Youtuber e Streamer 
brasileiro Rato Borrachudo, que fez o 
Unboxing do XSX pela primeira vez. 
Ele nos mostrou algumas das diferenças 
entre o controle do XOneX e do contro-
le do XSX, dando destaque aos gatilhos 
que terão nova textura para os dedos não 
escorregarem mais, além de ter ganhado 
um imput de latência dinâmica, que faz 
com que o controle e o jogo se comuni-
quem mais rápido. 

O Rato Borrachudo ainda ex-
plicou que essa nova geração 
de consoles tem um conjun-
to de programas que oferece 
mundos mais detalhados e 
ricos, com a drástica redução 
de tempo de carregamento. 

Erick Boca, Diretor de 
Xbox da América Latina, en-
trou na live e enfatizou sobre o 
console ser o mais rápido e poderoso 
de todos os tempos, trazendo detalhes so-
bre ao menos três das características que 
o tornam tão sensacional: Xbox Velocity 
Architecture é o recurso que permite a re-
dução drástica no tempo de carregamen-
to nos jogos;  DirectX Raytracing, traz 
mais imersão nos jogos, como relâmpa-
gos, reflexos na água e melhor qualidade 
do som; e o Smart Delivery que permi-
te aos jogos que possuírem este recurso 
poderem ser jogados tanto no Xbox One, 
quanto no Xbox Series X, sem custo adi-
cional. Finalizou sua participação infor-
mando que os jogos da EA Games estão 
no catálogo do Xbox Game Pass, já dis-

poníveis desde o dia 10 de novembro.   
Após essa apresenta-

ção inicial, o primeiro 
jogo mostrado nesta 
comemoração foi 
Devil May Cry V 
Especial Edition, 
que traz Vergil 
como personagem 
jogável, do famoso 
Blood Palace, Turbo 
Mode e Legendary Dark K n i -
ght. Devil May Cry V Especial Edition já 
esta disponível no XSX/S. 

O Rato Borrachudo mostrou mais 
novidades do novo console, como a ra-
pidez para ligá-lo, como identificar os 
jogos que possuem o Smart Delivery e 
o Quick Resume, que permite mudar de 
um jogo para outro sem precisar passar 
pela tela do menu inicial. 

Outro game apresentado foi Yakusa 
Like a Dragon. Este jogo envolve vários 
formatos como de luta, Kart, “Guitar 

Hero” entre outros. Já disponível para 
o XSX/S. 

Por fim, o Rato Borrachu-
do termina sua participação 
mostrando que o XSX/S tem 
retrocompatibilidade para as 
3 gerações (Xbox, Xbox 360 
e Xbox One). Em se tratando 

de mídia física, o XSX con-
segue ler todas as mídias, já o 

XSS não lê, pois não tem o leitor 
de disco, mas se você possuir o jogo 

em mídia digital poderá jogar também. 
Termina informando que os jogos ex-
clusivos vão direto para o catálogo do 
Xbox Game Pass. 

E para encerrar a live de comemo-
ração mostraram uma gameplay de As-
sassins’s creed Valhalla, com a Youtuber 
Haru, do Canal Haru. Assassin’s Creed 
Valhalla, já esta disponível para XOne, 
XSX/S, PS4, PS5 e PC. 

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

Comemoração do lançamento do Xbox Series X 
ganha live exclusiva para o Brasil. 

Setor do turismo toma fôlego, tem alta de 
28% e aguarda pela temporada de verão

Economia

O faturamento registrado no último mês de 
setembro foi o triplo do valor registrado no 
início da pandemia, em abril de 2020

Depois de longos meses 
em queda, o turismo brasi-
leiro dá sinais de melhora. 
De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Cielo 
em parceria com a Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), o setor 
teve alta de 28% em setem-
bro - com faturamento de 
R$12,8 bilhões - em com-
paração a agosto. Para se 
ter uma ideia, o número é 
três vezes maior do que o 
registro em abril de 2020. 
Por segmento, as áreas de 
hospedagem e alimentação 
registraram o maior volu-
me de vendas em setembro, 
cerca de R$ 8,53 bilhões. 

Muitas vezes subesti-
mado, o setor de Turis-
mo responde por cerca de 
8,1% do Produto Interno 
Bruto (PIB - soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no País) e emprega cer-
ca de 7 milhões de pessoas 
direta e indiretamente no 
Brasil. “O setor foi grave-
mente afetado pela crise. A 
mescla das restrições com 
a diminuição da demanda 
fez com que os serviços 
fossem reduzidos de uma 
forma sem precedentes”, 
comenta a pesquisadora 
Isabel Grimm, que faz par-
te de um grupo de pesqui-
sa Turismo e Sociedade, 
encabeçado pela Univer-
sidade Federal do Paraná 
(UFPR) e pelo ISAE Esco-
la de Negócios. 

Segundo Grimm, a re-
estrutura das áreas turísti-
cas e os investimentos em 

A economia brasileira 
voltou a registrar cresci-
mento no terceiro trimestre 
deste ano. O Índice de Ati-
vidade Econômica do Ban-
co Central (IBC-Br) dessa-
zonalizado (ajustado para o 
período), divulgado nesta 
sexta-feira, 13, apresen-

tou expansão de 9,47% na 
comparação com o segun-
do trimestre. Em setembro, 
comparado a agosto, houve 
expansão de 1,29%.

Em relação ao terceiro 
trimestre de 2019, foi regis-
trada queda de 3%. No ano, 
o IBC-Br registra queda de 

4,93% e, em 12 meses en-
cerrados em setembro, re-
tração de 3,32%.

O IBC-Br é uma forma 
de avaliar a evolução da ati-
vidade econômica brasileira 
e ajudar o Banco Central a 
tomar suas decisões sobre a 
taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora in-
formações sobre o nível 
de atividade dos três se-
tores da economia: indús-
tria, comércio e serviços 
e agropecuária, além do 
volume de impostos. Mas 
o indicador oficial sobre 
o desempenho da eco-

nomia é o PIB calculado 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Devido aos efeitos da 
pandemia do Covid-19 na 
economia, o mercado finan-
ceiro projeta queda do PIB 
em 4,8%, neste ano. O Ban-

co Central prevê retração de 
5% e a Secretaria de Políti-
ca Econômica do Ministé-
rio da Economia, de 4,7%.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, acredita que 
“economia brasileira está 
voltando com força” e prevê 
queda de 4%, em 2020.

Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Holambra, Jaguariúna e Santo 
Antônio de Posse são alguns municípios que integram a bacia PCJ

Atividade econômica tem crescimento de 9,47% no terceiro trimestre

segurança epidemiológica 
em todo o mundo passaram 
a receber investimentos e 
maior controle, já visuali-
zando que os protocolos de 
saúde se tornarão perma-
nentes. Essa preocupação 
tem alcançado resultados 
positivos para o setor. “Os 
turistas estão aderindo no-
vos hábitos de viagem, 
buscando por experiências 
mais próximas ao seu en-
torno, com forte tendência 
ao turismo doméstico e re-
gional”, destaca. 

Plano Nacional de Re-
tomada do Turismo

Seguindo a linha da re-
tomada responsável, o Mi-
nistério do Turismo acaba 
de lançar o Plano Nacional 
de Retomada do Turismo, 
uma aliança nacional que 
reúne poder público, ini-

ciativa privada, terceiro 
setor e Sistema S para mi-
tigar os efeitos negativos 
causados no setor, em de-
corrência da pandemia do 
Covid-19. 

Foi definido, por meio 
de um ato normativo, os 
eixos de atuação e os pa-
râmetros para desenvol-
vimento de programas, 
projetos e ações para a 
retomada. Como não po-
deria ser diferente, o foco 
é o turismo nacional, res-
ponsável (para empresas 
e turistas) e descentraliza-
do, dando oportunidades 
a destinos de todo o País. 
O Ministério lançou, tam-
bém, a campanha Viaje 
com Responsabilidade e 
Redescubra o Brasil, com 
uma série de vídeos vol-
tada à promoção dos des-
tinos turísticos brasileiros.

DIVULGAÇÃO 
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Saúde de Jaguariúna recebe ventiladores pulmonares 
para ambulâncias

Saúde pública

Os ventiladores equipam os veículos de saúde nos 
casos de remoção de pacientes em quadros graves

Com o aumento da de-
manda por causa da pan-
demia do novo coronaví-
rus, o setor de urgência 
e emergência da saúde 
pública de Jaguariúna re-
cebeu um reforço impor-
tante. Após a ampliação 
da frota de ambulância do 
município, a Secretaria 
Municipal de Saúde aca-
ba de entregar três novos 
ventiladores pulmonares 
de transporte, que equi-

pam os veículos nos casos 
de remoção de pacientes 
com quadros graves. 

Segundo a Secretaria, 
os ventiladores pulmona-
res de transporte têm uma 
função essencial na ma-
nutenção da vida e fazem 
a diferença em momentos 
críticos em que pacientes 
têm insuficiência respira-
tória. Dois aparelhos fo-
ram recebidos do Ministé-
rio da Saúde e o terceiro, 

do Estado.
“Investir em novas am-

bulâncias e equipamen-
tos é fundamental para 
um atendimento seguro, 
rápido e de qualidade. 
Em tempos de pandemia, 
onde tudo ainda é muito 
incerto, conseguimos me-
lhorar nossos serviços de 
ambulância”, diz a secre-
tária de Saúde de Jaguari-
úna, Maria do Carmo de 
Oliveira Pelisão.

Último dia
Os candidatos a pre-

feito e a vereador têm 
neste sábado o último 
dia de campanha para 
convencer o eleitor que 
merecem o seu voto. Em 
Jaguariúna, estão previs-
tas carreatas das campa-
nhas do prefeito Gustavo 
Reis (MDB) e do vere-
ador Davi Neto (PTB), 
na parte da tarde.  Os 
candidatos ao Executivo 
municipal também apro-
veitaram os últimos dias 
para reforçar o corpo a 
corpo eleitoral nas ruas, 
com visitas aos bairros e 
portas de fábrica.

 
Decisão...

O prefeito Gustavo 
Reis conquistou uma 
vitória na Justiça Elei-
toral esta semana. O juiz 
eleitoral Marcelo Forli 
Fortuna, da 333ª Zona 
Eleitoral de Pedreira, 
determinou a retirada 
de posts com informa-
ções inverídicas e ofen-
sivas à administração, 
publicados nas páginas 
de O Jaguar e A Tribuna 
de Jaguariúna no Face-
book. As representações 
foram apresentadas pela 
coligação “Jaguariúna 
cada vez mais forte”, do 
prefeito e da vice Rita 
Bergamasco.

...contra fake news
A primeira notícia 

falsa, publicada no últi-
mo dia 11 na página O 
Jaguar, diz que o con-
curso realizado para 
provimento de cargos 
no Consórcio Intermu-
nicipal de Saneamento 
Ambiental (Consab) se-
ria “fraudulento”, sem, 
no entanto, apresentar 
qualquer prova ou evi-
dência dessa informação. 
A segunda “informação 
inverídica” foi publicada 
no último dia 10, tanto 
na página de O Jaguar 
quanto na página de A 
Tribuna de Jaguariúna, 
no Facebook, e trata da 
afirmação de que o atu-
al prefeito “não cumpriu 
a promessa de construir 
estação de tratamento e 
a população sofre com a 
falta de água”. 

‘Dano irreparável’
“Assim, de rigor a 

concessão da tutela pro-
visória de urgência para 
determinar a suspensão 
provisória das publica-
ções ofensivas e a identi-
ficação dos responsáveis, 
mormente, porque os ele-
mentos de convicção tra-
zidos aos autos demons-
tram a probabilidade do 
direito alegado pelo re-
presentante. Além disso, 

há perigo de dano irrepa-
rável, pois o material di-
vulgado tem o condão de 
influenciar negativamen-
te os eleitores e, por con-
seguinte, desequilibrar o 
pleito eleitoral”, afirma o 
juiz eleitoral na decisão.

Macapá
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) refe-
rendou, na sessão ad-
ministrativa desta quin-
ta-feira, 12, a decisão 
do presidente da Corte, 
ministro Luís Roberto 
Barroso, que atendeu pe-
dido do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Amapá 
(TRE-AP) para adiar as 
eleições para prefeito e 
vereador na capital Ma-
capá. Nos demais mu-
nicípios do estado, a 
votação ocorrerá normal-
mente neste domingo, 15 
de novembro. A decisão 
do Plenário foi unânime. 
O presidente do TSE co-
municou ao colegiado 
que a suspensão das elei-
ções em Macapá ocorrerá 
“até que se restabeleçam 
as condições materiais e 
técnicas para a realização 
do pleito, com segurança 
da população”. O Estado 
da região Norte sofre há 
mais de um mês com um 
apagão no setor de ener-
gia elétrica.

 Bastidores do poder

Aparelhos foram recebidos do Ministério da Saúde e do Estado

DIVULGAÇÃO 

A Prefeitura de Pedreira e 
o Governo do Estado de São 
Paulo, por meio do Programa 
“Saúde em Ação”, financiado 
pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), 
construíram uma nova Uni-
dade Básica de Saúde no 
município. O novo Posto de 
Saúde, localizado na Rua 
Felipe Lazarini, na Vila Ca-
nesso, recebeu o nome de 
“Edgardo Luiz Steula” e ini-
ciou o atendimento a popu-
lação nesta semana. 

No pavimento térreo fica 
a recepção e o espaço ainda 
abrange salas para a reali-
zação de procedimentos e 
coleta, ginecologia, imuni-
zação, curativos e sutura, 
inalação, farmácia, utilida-
des, D.M.L e sanitários. No 

1º subsolo estão instalados 
as ares de odontologia, con-
sultórios 1 e 2, utilidades, 
almoxarifado, sala de ativi-
dades, coletivas e sanitários, 
enquanto no 2º subsolo estão 
instaladas as partes de este-
rilização, A.C.S, utilidades, 
rack, D.M.L, administração 
e gerência, copa e vestiários 
masculino e feminino.

De acordo com a secre-
tária de Saúde, Ana Lucia 
Nieri Goulart, o convênio 
entre a prefeitura e o gover-
no, propiciou a construção 
da Unidade Básica de Saúde 
“Margarida Janete Ferrari 
Ganzarolli”, localizada en-
tre o Jardim Marajoara e o 
Distrito Industrial, inaugu-
rada no ano de 2018. “Con-
cluímos também a reforma 

e ampliação da Unidade 
de Saúde “Maria Herrera 
Lopes”, no Jardim Santa 
Clara, além das obras de 
reforma do Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS)”, 
lembra a secretária.   

Além de proporcionar 
a construção e reforma de 
unidades de saúde, a par-
ceria com o BID está per-
mitindo e reorganizando o 
fluxo de assistência à saúde 
da população, em parceria 
com os municípios bene-
ficiados pelo programa. O 
projeto contempla também 
a implantação de protocolos 
clínicos, qualificação dos 
profissionais da atenção bá-
sica de saúde, organização 
da regulação local, entre ou-
tras ações de gestão.

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria de Saúde, re-
aliza nesta semana uma 
ação inédita no setor de 
odontologia pública. A 
pasta disponibilizou o 
atendimento de um pro-
fissional protético junto 
com o cirurgião dentista 
para realização de aten-
dimentos agendados para 
moldagem de próteses 
dentárias, no Centro de 
Especialidades Odonto-
lógicas. O objetivo é dar 
mais agilidade ao atendi-
mento desses pacientes.

O trabalho foi realiza-
do de terça a quinta-feira 
desta semana. Na pro-

gramação está prevista 
a confecção de 140 pró-
teses totais, 42 próteses 
parciais e 15 próteses 
parciais provisórias, até 
dezembro deste ano.

Segundo a Secretaria 
de Saúde, nos últimos 
sete anos, foram realiza-
das 1.214 próteses, 199 
consertos e 189 reemba-
samento.

“A protética é um 
ramo ligado à odon-
tologia que objetiva a 
produção de aparelhos 
ortodônticos e próteses 
dentárias. A prótese tem 
a finalidade de substitui-
ção dos dentes faltantes 
na arcada dentária com 

objetivo de ser funcional, 
para auxiliar na mastiga-
ção, ou estético, para que 
o paciente possa voltar 
a sorrir sem constrangi-
mentos”, explica a secre-
tária de Saúde, Maria do 
Carmo de Oliveira Peli-
são.

“Cuidar da saúde bu-
cal dos munícipes tem 
sido um compromisso da 
gestão municipal. Com 
um saldo positivo, a ação 
visa não somente garantir 
a melhoria na qualidade 
de vida das pessoas, mas 
também resgatar a digni-
dade de cada uma”, com-
pleta a secretária.

Novo Posto de Saúde da Vila Canesso, em 
Pedreira, está em pleno funcionamento

Ação para ampliar atendimento de 
próteses dentárias é promovida pela 
Saúde de Jaguariúna

Prótese dentária

DIVULGAÇÃO 



10 WWW.GAZETAREGIONAL.COM.BRSÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2020 GAZETA REGIONAL

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:

PATRICK CAVALLARI NOBRE e RENATA MARIA FER-
RARI DE CARA. Ele, de nacionalidade Brasileira, professor, 
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 16 de setembro 
de 1994, residente e domiciliado na rua Cel. Amâncio Bueno, 
Nº 844, centro, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ AILTON 
NOBRE e de CLAIR CAVALLARI NOBRE. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, engenheira, solteira, nascida em CAMPI-
NAS, SP, no dia 30 de maio de 1995, residente e domiciliada 
na rua Cel. Amâncio Bueno, Nº 844, centro, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de RENATO JOSÉ DE CARA e de ANA BEATRIZ 
FERRARI DE CARA. 

RICHARD WILLIAM GOMES SILVA e KAIANE VITÓ-
RIA DE CAMPOS SOARES. Ele, de nacionalidade Brasi-
leiro, serviços gerais, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 27 de maio de 1998, residente e domiciliado na Av. Pa-
cifico Moneda, Nº 2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de ALEXANDRE DANIEL DA SILVA e de MARIA APA-
RECIDA GOMES. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 20 de maio 
de 2003, residente e domiciliada na Av. Pacifico Moneda, Nº 
2035, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO BATISTA 
SOARES e de CELIA MARIA DE CAMPOS SOARES. 

RENATO GUILHERME GARÇON DE AGUIAR e PRIS-
CILA MARIA DE CARVALHO COELHO. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, operador de máquina, solteiro, nascido 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 07 de outubro de 1989, resi-
dente e domiciliado na rua José Alves Guedes, Nº 1493, Jar-
dim Sônia, JAGUARIÚNA, SP, filho de AGUINALDO DE 
AGUIAR e de MARLENE GARÇON DE AGUIAR. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, Recepcionista, solteira, nascida em 
FORTALEZA, CE, no dia 01 de outubro de 1992, residen-
te e domiciliada na rua José Alves Guedes, Nº 1493, Jardim 
Sônia, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO MARCELI-
NO COELHO NETO e de MARIA ELSA DE CARVALHO 
COELHO. 

JOSÉ MOURA DA SILVA DIAS e CÍCERA MARIA FA-
RIAS DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, co-
merciante aposentado, divorciado, nascido em CASA NOVA, 
BA, no dia 25 de dezembro de 1950, residente e domiciliado 
na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de JOSÉ ANTONIO DIAS MARTINS DIAS e de 
ELENICE MOURA DA SILVA DIAS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, trabalhadora rural, solteira, nascida em EXU, PE, 
no dia 03 de junho de 1978, residente e domiciliada na Av. Pa-
cífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de LUIS JOSÉ DE OLIVEIRA e de FRANCISCA FARIAS 
DE OLIVEIRA. 

GIOVANNI MARCELLO DE ANGELI GILLI CÓSER e 
LIVIA FREIRE. Ele, de nacionalidade Brasileira, engenheiro 
agrônomo, solteiro, nascido em JANDIRA, SP, no dia 21 de 
junho de 1992, residente e domiciliado na rua Dona Zenaide, 
Nº 81, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de PEDRO 
HERÁCLITO COSER e de MARIA ÂNGELA GILLI CO-
SER. Ela, de nacionalidade Brasileira, veterinária, solteira, 
nascida em BAURU, SP, no dia 03 de janeiro de 1992, resi-
dente e domiciliada na rua Dona Zenaide, Nº 81, Jardim Eu-
ropa, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ROBERTO FADEL 
FREIRE e de DALVA BARBOSA DE MORAIS FREIRE. 

CELSO DOS SANTOS HONÓRIO e KETTELEN FER-
NANDA REIS. Ele, de nacionalidade Brasileira, Manobra-
dor, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 25 de 
julho de 1987, residente e domiciliado na rua Salles, Nº 299, 
Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTÔNIO 
SALVADOR HONÓRIO e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS HONÓRIO. Ela, de nacionalidade Brasileira, ope-
radora de cobrança, solteira, nascida em LIMEIRA, SP, no 
dia 31 de outubro de 1993, residente e domiciliada na rua Sal-
les, Nº 299, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e 
de CRISTINA DE FARIAS REIS. 

BRUNO HENRIQUE DOMINGUES DE OLIVEIRA e 
ANA GABRIELE CESÁRIO DE LIMA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, ajudante de motorista, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 01 de março de 1993, residente e 
domiciliado na rua Luiz Fernandes Custódio, Nº 21, Vila 
Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, filho de MAR-
CIO ROBERTO DE OLIVEIRA e de LUCINÉIA DOMIN-
GUES. Ela, de nacionalidade Brasileira, operadora de caixa, 
solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 08 de abril de 
1999, residente e domiciliada na rua Luiz Fernandes Custó-
dio, Nº 21, Vila Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de FABIANO DE LIMA e de ANA PAULA CESÁRIO. 

ISMAEL FABIANO MANTOVANELI e ANDREA CALE-
GARI TAVARES. Ele, de nacionalidade Brasileira, Oficial 
de manutenção, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 22 de janeiro de 1974, residente e domiciliado na rua 
Luiz Granghelli, Nº 126, Arco-íris, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de JOÃO MANTOVA NELI e de YVONE APARECIDA 
PINTO MANTOVANELI. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
doméstica, solteira, nascida em CALIFÓRNIA, PR, no dia 
23 de novembro de 1972, residente e domiciliada na rua Luiz 
Granghelli, Nº 126, Arco-íris, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
NERIVALDO QUINTINO TAVARES e de VILMA CALE-
GARI TAVARES. 

LUÍS CARLOS DE SOUZA DA CRUZ e CAMILA JES-
SIANE GONÇALVES DE ALMEIDA. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, assistente técnico, solteiro, nascido em COS-
MÓPOLIS, SP, no dia 26 de setembro de 1997, residente e 
domiciliado na rua Pedro Maion, Nº 238, Parque Florianó-
polis, JAGUARIÚNA, SP, filho de ADAILTON FERREIRA 
DA CRUZ e de ELISABETE TEODORO DE SOUZA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, atendente, solteira, nascida em 
CAPIVARI, SP, no dia 15 de fevereiro de 1997, residente e 
domiciliada na rua Celso de Camargo Moraes, Nº 63, Nova 
Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ ANTONIO 
PIRES DE ALMEIDA e de SUELY GONÇALVES DE AL-
MEIDA. 

ADILSON VIVALDO DOS SANTOS e MARY ROSE RO-
DRIGUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, divor-
ciado, nascido em PARAÍSO DO NORTE, PR, no dia 14 de 
maio de 1969, residente e domiciliado na rua Silvia Bueno, 
Nº 788, Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOÃO VIVALDO e de ALICE BARBOSA VIVALDO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, açougueira, solteira, nascida em 
MARINGÁ, PR, no dia 26 de novembro de 1976, residente e 
domiciliada na rua Ângelo Scarpato, Nº 596, Jardim Triunfo, 
PEDREIRA, SP, filha de MAURICIO RODRIGUES e de 
MARIA IRENE RODRIGUES. 

PEDRO PEREIRA CANDIANI e ANA DE MIRANDA 
HENRIQUES MOURA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
engenheiro, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 25 
de julho de 1991, residente e domiciliado na rua José Dias, Nº 
217, Jardim Botânico, JAGUARIÚNA, SP, filho de PAULO 
AFONSO CANDIANI e de CÉLIA PEREIRA CANDIANI. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, médica, solteira, nascida em 
SALVADOR, BA, no dia 28 de setembro de 1994, residen-
te e domiciliada na rua Ramão Olavo Saravy Filho, Nº 745, 
Jardim Myrian Moreira da Costa, CAMPINAS, SP, filha de 
LAERT DE SOUZA MOURA JUNIOR e de SAMIRA TA-
TIANA DE MIRANDA HENRIQUES MOURA. 

BRENO BARBOSA DA SILVA e ANA KAROLINE DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, Dedetizador, di-
vorciado, nascido em MAUÁ, SP, no dia 12 de novembro 
de 1994, residente e domiciliado na rua Amauri Martins 
Rodrigues, Nº 572, Residencial Águas do Jaguari, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de JOSÉ MAURICIO DA SILVA e de 
CLARICE CARMEN BARBOSA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, Recepcionista, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 25 de janeiro de 2002, residente e domiciliada na 
rua José Roberto Marmirolli, Nº 53, Jardim Cruzeiro do Sul, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO SIMÃO DE SOUZA e de 
ADRIANA CAMPOS. 

ISAC NEVES DA SILVA e LEANDRO LUÍS DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteiro, nascido em 
COSMÓPOLIS, SP, no dia 04 de fevereiro de 1997, residente e 
domiciliado na rua Eduardo Tozzi, Nº 1741, Conjunto Habita-
cional Vila 12 de Setembro 1° Etapa, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de LINO MAURO DIMAS DA SILVA e de GLORIA MA-
RIA NEVES DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, re-
cebedor fiscal, solteira, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
17 de março de 1986, residente e domiciliado na rua Eduardo 
Tozzi, Nº 1741, Conjunto Habitacional Vila 12 de Setembro 1° 
Etapa, JAGUARIÚNA, SP, filho de AILTON LUIZ DA SILVA 
e de MARIA CORETE RODRIGUES DA SILVA. 

ANTONIO MARCOS DA SILVA e MARILDA PEREIRA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, eletricista, solteiro, nascido 
em BELA VISTA DO PARAÍSO, PR, no dia 29 de janeiro de 
1977, residente e domiciliado na rua Silvia Bueno, Nº 788, 
Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de CICERO 
VIVALDO DA SILVA e de APARECIDA BARBOSA DOS 
SANTOS DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 26 de outubro de 
1983, residente e domiciliada na rua Silvia Bueno, Nº 788, 
Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filha de  MARIA 
DONIZETE DOMINGOS PEREIRA. 

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

JAGUARIÚNA, 12 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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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

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, 14 de novembro de 2020 - Edição 1751 - R$ 2,00

63

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

ADQUIRINDO 06 ANÚNCIOS 
UNITÁRIOS, GANHA

BONIFICAÇÃO DE SELO NO SITE


