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Casal gaúcho escolhe Jaguariúna  
para crescer junto com a cidade

Nova passarela para 
pedestres é construída entre 
bairros em Pedreira

A Polícia Municipal de Jagua-
riúna, com o apoio das câmeras 
de monitoramento 24h do Cen-
tro de Operações e Inteligência 
(COI), prendeu quatro homens 
envolvidos numa tentativa de 
furto à loja da Casas Bahia. A si-
tuação ocorreu na madrugada de 
sexta-feira, 27.
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DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MUNICIPAL

Com ajuda do COI, Polícia Municipal de Jaguariúna 
prende quatro por tentativa de furto à Casas Bahia

Os suspeitos 
chegaram a 
arrombar a porta 
da loja, mas não 
conseguiram 
entrar

Lucas Sia anuncia 
secretariado em 
Artur Nogueira

Prefeitura de Jaguariúna 
instala 10 novos abrigos em 

pontos de ônibus

A Secretaria Municipal de 
Obras e Vias Públicas da Pre-
feitura de Pedreira está cons-
truindo uma nova passarela de 
pedestre entre os bairros Jardim 

Santa Clara e Jardim Alzira. 
Esta realização atende reivin-
dicações dos moradores destes 
bairros.
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Casal do Rio Grande do Sul 
chegou a Jaguariúna em 2009 e 
começou com uma transporta-
dora, chamada GTEXPRESS. 
Anos depois, em 2016, inau-

guraram a primeira hambur-
gueria Gaúchos Burguer, que 
hoje tem uma filial em Campi-
nas. Mônica e Alexandre Ko-
logeski atualmente têm outros 

dois estabelecimentos que ofe-
recem culinária gaúcha, Barra-
ca do Gaúcho e Nalenha Steak 
House.      
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A Polícia Municipal recebeu denúncia anônima

A satisfação dos 
organizadores é a 
confraternização 
e alegria dos 
participantes

Obras entre os bairros Jardim Santa Clara e Jardim Alzira Casal empreendedor tem quatro negócios no município

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Jaguariúna realiza campanha Dezembro 
Vermelho para prevenção do HIV

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, realiza de 1º a 18 de dezembro a campanha 
Dezembro Vermelho, em parceria com o Programa Estadual de DST/Aids-SP. Realizada anualmente, a 
campanha tem o objetivo de intensificar a testagem do HIV e da sífilis junto à população mais exposta e 
também é aberta a todas as pessoas que quiserem realizar o teste.

DIVULGAÇÃO
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A Black Friday deste ano terá um 
público com um novo perfil: pessoas 
que passaram os últimos oito meses em 
acelerada mudança de hábitos impulsio-
nada pelas novas necessidades que sur-
giram durante o período de isolamento 
social. A terceira edição do Data Stories, 
levantamento mensal da Kantar IBOPE 
Media, mostra que 72% dos usuários de 
internet passaram a comprar alguma ca-
tegoria de produto ou serviço online du-
rante a pandemia e traça uma tendência 
de adesão de novos consumidores para a 
Black Friday deste ano.

Enquanto 39% dos respondentes 
afirmam que adiaram a compra de 
algum produto ou serviço até o mo-
mento devido à crise econômica, o 
crescimento expressivo do comércio 

eletrônico tende a fazer com que a Bra-
ck Friday deste ano seja um sucesso 
para o e-commerce brasileiro. “Nos-
so levantamento aponta que 46% dos 
entrevistados pretende aproveitar as 
oportunidades de compras desta Black 
Friday. Com mais acesso a informa-
ções, o consumidor demonstra estar 
muito mais atento e crítico na avaliação 
das promoções que realmente valem a 
pena. Entre as pessoas que pretendem 
fazer compras nesse período, mais da 
metade (54%) acompanha os preços 
de mercado e só vai comprar depois de 
ter certeza que a promoção é uma boa 
oportunidade. 15% dos entrevistados 
afirmam que pretendem fazer compras 
pela primeira vez nesta data”, explica o 
diretor de Novos Negócios da Kantar 

IBOPE Media, explica Paulo Arruda.
No início da crise as pessoas tive-

ram uma preocupação maior com as 
finanças e adiaram suas compras. Entre 
os produtos que os entrevistados dei-
xaram de comprar até agora em 2020 
estão: eletrônicos (27%), roupas e cal-
çados (24%), Eletrodomésticos (19%), 
equipamentos esportivos (18%) e equi-
pamentos tecnológicos (17%).

Com a proximidade da Black Fri-
day, o levantamento da Kantar IBOPE 
Media demonstra uma sinergia entre 
os produtos que as pessoas adiaram a 
compra e a pretensão de adquirir esses 
itens em novembro. São eles: eletrô-
nicos (54%), eletrodomésticos (43%), 
roupas (38%), calçados (32%) e eletro-
domésticos (20%).
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Tomaz de Aquino Pires*

Nesta época um musicista culto, muita lei-
tura, chamado Plínio Poltronieri ensinava 
teoria musical. Era ajudado por seus auxi-
liares, Dario e Salvador Castanho. Foram in-
cansáveis na execução dos ensaios de seu re-
pertório musical, abrilhantavam eventos no 
Cine Odeon.  Nesta época foi criado o “Jazz 
Clube Dançante Jaguary” com muitos asso-
ciados, estatutos legalizados e publicados no 
D. O. E. O correspondente do jornal ressal-
ta a distração e o conforto que proporciona 
aos sócios que lá encontram ótimas mesas 
de bilhar e pingue-pongue, além de partidas 
dançantes concorridíssimas.  “Jazz Marin-
gá”: Jovens músicos reúnem-se e formam 
conjunto musical. Entusiastas e abnegados 
rapazes de nossa vila, que sendo quase todos 
empregados de comércio, conseguem roubar 
horas de seu merecido descanso para consa-
grarem-se à divina arte de Beethoven. Toca-

vam na vila e em outros locais. Neste ano, 
lemos que seguiu para o Clube Recreativo de 
Posse de Ressaca o Jazz Maringá. Deram re-
alce ao baile que ali se realizava, tendo-lhes 
valido vibrantes aplausos, o conjunto afina-
díssimo e os belos números ali executados. 
Neste ano tal conjunto abrilhantou a festa de 
encerramento do Grupo Escolar de Jaguary, 
no Clube Recreativo Jaguaryense.  O diretor 
Oscar de Almeida elaborou esplêndido pro-
grama para a solenidade. Na passagem do 
Ano, o Jazz Clube Dançante Jaguary realizou 
o Baile de Reveillon. A festiva mocidade da 
vila organizava carnavais de rua e de salão. 
Músicos não faltavam. Havia o Jazz Maringá 
e muitos outros conjuntos que se formavam 
de acordo com os projetos da mocidade local 
assim como os salões onde se realizavam os 
carnavais. Dançava-se nos salões de agremia-
ção esportiva, propriedade de D. Teresinha 

Machado de Almeida, mais tarde no salão 
do Cine Theatro Jaguary,  cinema- mudo  da 
Família Poltronieri, depois no salão do Cine 
Odeon de Humberto Mantovani. O jornalista 
Francisco Cardona registrava em  “A Comar-
ca” de Mogi-Mirim para a nossa Memória e 
História: “O Jazz Clube Jaguary, simpática 
sociedade que congrega a mocidade local 
realizará em sua sede... (1937) grande sarau 
dançante- pelo qual reina muito entusiasmo. 
Muitos convites, caprichosa ornamentação, 
moças e rapazes se aprestam para esta reu-
nião que terá o concurso de excelente jazz de 
Campinas”. Nos tempos do Jaguary a impo-
luta mocidade cristã era afeita ao trabalho, 
aos Esportes, ao Lazer e à Música. Grande 
e significativo acontecimento que marcou a 
abertura da década de 40 foi a inauguração 
da Sede dos Marianos pelo dinâmico Padre 
Mílton Santana na festa da Padroeira em 08 

de dezembro. Às 18 horas  houve passeata 
de Marianos e Filhas de Maria. Concentra-
ram-se em Jaguary cerca de 500 Marianos, 
vindo também das vilas e cidades próximas. 
Eventos importantes foram ocorrendo des-
de então. A Paróquia, através do Padre e 
das Associações Religiosas promovia peças 
teatrais na nova “Sede dos Marianos,” hoje, 
Posto Central de Saúde na Rua Alfredo 
Bueno. O Teatro evangelizava assim como, 
na Paróquia, houve a criação do jornal “A 
Voz Do Jaguary”. Era diretor o Padre Míl-
ton Santana e grandes colaboradores foram 
o diretor de escola, prof. Oscar de Almeida 
e o médico Dr. Deodoro Reis, conhecido 
como Dr. Baiano.

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

Música, festas e eventos do distrito 
de Jaguary na década de 1930/40

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 ou-
vimos notícias devastadoras sobre mulheres 

que foram assassinadas por parceiros ou ex-
-parceiros, por exemplo, mesmo no caso em 
que não há morte, o relacionamento pode dei-
xar 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 
tóxica não ocorre só entre os casais. Dentre 
os ambiente onde isso pode acontecer, des-
taca-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 comporta-
mentos ocorrem entre superiores e seus super-
visionados. Assim, ocorre sempre que o su-
perior busca humilhar, diminuir e contrariar o 
subordinado. Dessa forma, diz que este não é 
capaz, ou coloca defeito em tudo que faz. Há 
exigências maiores que são colocadas 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 exem-
plo, quando os pais dizem que o filho será me-
nos amado ou respeitado por não seguir uma 

determinada profissão. Isto é abuso e faz com 
que o filho adoeça porque o filho sempre es-
cuta 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 inferiorização 
e dominância, deixando a pessoa à mercê 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 poder 
dominador, bate, xinga, grita, violenta a víti-
ma, ele faz juras de amor deixando a vítima 
sem reação positiva. Assim se torna um cír-
culo vicioso essa relação. Isso alimenta o ego 
do abusador e diminui a autoestima, o autoco-
nhecimento e, a capacidade de a vítima agir 
com a razão.
É muito importante que ao menor sinal de 
violência a vítima se afaste do agressor e pro-
cure ajuda. Caso contrário os abusos só ten-
dem a aumentar e pode trazer consequências 
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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Casal gaúcho escolhe Jaguariúna para 
crescer junto com a cidade
Empreendedores oferecem a diversidade da gastronomia gaúcha

CIDADE DE OPORTUNIDADES
3por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

Casal do Rio Grande 
do Sul chegou a Jaguari-
úna em 2009 e começou 
com uma transportadora, 
chamada GTEXPRESS. 
Anos depois, em 2016, 
inauguraram a primeira 
hamburgueria Gaúchos 
Burguer, que hoje tem 
uma filial em Campinas.

Mônica e Alexandre 
Kologeski atualmente 
têm outros dois estabe-
lecimentos que oferecem 
culinária gaúcha. Barra-
ca do Gaúcho e Nalenha 
Steak House. “Chegamos 
com um ramo, mas sem-
pre gostamos de comida, 
então fomos para esse 
lado também. A transpor-
tadora chegou a um mo-
mento onde precisamos 
reduzir para conseguir ter 
qualidade e as lojas abri-
mos com essa experiên-
cia”, explica Mônica.

A decisão do casal de 

abrir novos empreendi-
mentos, principalmente na 
área gastronômica, deu-se 
por notarem um mercado 
ainda não muito explora-
do na região, uma gastro-
nomia e atendimento dife-
renciados. Por isso, seus 
estabelecimentos ofere-
cem, além do diferencial 
da culinária gaúcha, uma 
experiência única para 
cada cliente, onde nenhum 
detalhe passa batido.

Alexandre é o chef de 
cozinha e quem idealiza 
todos os pratos, decora-
ção de ambientes, recep-
ção dos clientes e demais 
projetos. Toda a linha de 
produção também é or-
ganizada e repassada por 
ele. “Não tínhamos noção 
de como funcionaria. Eu 
fiz alguns cursos, mas o 
que mais dá técnica é o 
dia-a-dia. Tem que meter 
a mão na massa”, conta.

Casal empreendedor tem quatro negócios no município

“Se não tiver processo, não é uma empresa 
que pensa em crescimento”

Empreendimento gastronômico

Alexandre e Mônica 
prezam pela qualidade 
e excelência em todos 
os serviços e, por isso, 
estão sempre pensando 
em melhorias. Cada um 
de seus restaurantes tem 
uma ideia desenvolvida, 
um conceito, mas o que 
não muda, são os proce-

dimentos que levam a ex-
celência. 

“Criamos processos e 
procedimentos. Foi de-
senvolvido por nós. En-
tão, em todas as lojas 
temos gerentes e tudo 
funciona. A gente estan-
do, ou não, o padrão se 
mantém”, conta Monica. 

E, segundo ela, esse pa-
drão é desde o tomate e 
alface utilizado no lan-
che, até o atendimento e, 
neste processo, há muitas 
etapas que não são dis-
pensadas.

O casal revela que tem 
metas e no próximo ano 
deve abrir uma filial em 

outra cidade. A grande 
questão neste processo é 
a padronização, pois eles 
não abrem mão de ofe-
recer a mesma qualidade 
oferecida em Jaguariúna 
em outro local. Mas as 
cidades da região podem 
ficar atentas, novidades 
vem por aí.

DIVULGAÇÃO 
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Gustavo agradece
Feliz da vida com a 

reeleição em Jaguariúna, 
o prefeito Gustavo Reis 
(MDB) agradeceu a todos 
os eleitores da cidade pe-
los quase 15 mil votos que 
obteve no pleito do último 
dia15 de novembro. “Fo-
ram quase 15 mil votos 
que muito me orgulham e 
me enchem de energia para 
fazer ainda mais e melhor 
por essa cidade que apren-
di a amar desde muito jo-
vem e que hoje se destaca 
na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) e nos 
cenários estadual e nacio-
nal”, afirma Gustavo, em 
artigo. “Reforço o meu 
compromisso de governar 
para todos e fazer com que 
Jaguariúna avance em dire-
ção a um futuro com novas 
e melhores oportunidades. 
Continuarei trabalhando 
incansavelmente para que 
a nossa população tenha 
cada vez mais bem-estar e 
qualidade de vida. Obriga-
do, Jaguariúna”, conclui o 
prefeito.  

Forças
O vereador Cristiano 

Cecon (MDB), que foi 
reeleito para o mandato 

2021-2024, falou sobre a 
recuperação da Covid-19. 
O vereador permaneceu 
por 11 dias intubado e em 
coma. “Você não sabe se 
vai sobreviver. Eu busca-
va forças na minha famí-
lia. Cheguei a pensar em 
desistir”, relatou Cecon. 
“Foi quando pedi forças 
a Deus pra me ajudar a 
sair dali”, disse. Por fim, 
Cecon agradeceu os que 
o ajudaram no momento 
difícil, principalmente os 
que oraram pela minha 
vida”, completou.

Campanha
O vereador Davi Neto 

(PTB), que foi candidato a 
prefeito derrotado nas elei-
ções, também falou sobre a 
campanha e agradeceu os 
eleitores que votaram nele. 
Ele também parabenizou 
os colegas de Câmara que 
foram reeleitos. “Lutem 
pela independência dos po-
deres”, disse Davi, durante 
sua fala na sessão da últi-
ma terça-feira.

Abstenção
Um total de 10.737 

eleitores deixaram de vo-
tar nas eleições municipais 
deste ano em Jaguariúna. 

A abstenção, de 24,97%, 
representou um cresci-
mento de 44% em relação 
ao último pleito, em 2016, 
mas foi a menor registrada 
na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC). No 
Brasil, a abstenção foi de 
23,15%, a maior já regis-
trada nos últimos 20 anos. 
Segundo especialistas, a 
pandemia contribuiu para 
afastar os eleitores das ur-
nas este ano. 

Violência nas eleições
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) contabi-
lizou 264 crimes de vio-
lência contra candidatos 
e pré-candidatos nas elei-
ções municipais 2020. 
Desses, chegam a 100 os 
homicídios consumados 
ou tentados. Os números 
do levantamento parcial 
foram apresentados nes-
ta semana pelo presiden-
te do TSE, Luís Roberto 
Barroso, e representam 
um aumento de cinco ve-
zes em relação ao regis-
trado no mesmo período 
de 2016, ano das eleições 
municipais anteriores, 
quando foram registrados 
46 crimes de violência 
contra candidatos.

 Bastidores do poder

Prefeitura de Jaguariúna realiza campanha 
Dezembro Vermelho para prevenção do HIV

Saúde de Pedreira realiza Campanhas 
de Vacinação contra a Poliomielite e 
Sarampo até o dia 30 de novembro

Secretaria de Saúde de Pedreira 
desenvolve as campanhas “Fique 
Sabendo” e “Novembro Azul”

Ações na área da Saúde acontecem durante toda a semana

Campanhas nacionais

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio da Secretaria 
de Saúde, realiza de 1º a 18 
de dezembro a campanha 
Dezembro Vermelho, em 
parceria com o Programa 
Estadual de DST/Aids-SP. 
Realizada anualmente, a 
campanha tem o objetivo 
de intensificar a testagem 
do HIV e da sífilis junto à 
população mais exposta e 
também é aberta a todas as 
pessoas que quiserem reali-
zar o teste. 

“A campanha este ano 
também visa promover o 
acesso ao teste, ampliar o 
número de pessoas que co-
nheçam seu status sorológi-
co, vincular o portador do 

HIV à referência e ofertar 
o tratamento imediatamen-
te após o diagnóstico”, ex-
plica a secretária de Saúde 
de Jaguariúna, Maria do 
Carmo de Oliveira Peli-
são. Segundo ela, ainda no 
caso do HIV, a testagem é 
a “porta de entrada” da ca-
deia de cuidado contínuo 
de prevenção e diagnóstico 
da doença. No caso da sífi-
lis, a testagem “oportuniza 
o diagnóstico e tratamento 
de uma doença muitas ve-
zes silenciosa”, diz.

A campanha Dezembro 
Vermelho tem por objeti-
vo estimular a população 
de todo o Estado a realizar 
os testes de HIV e sífilis, 

principalmente quem tem 
vida sexual ativa, nunca 
realizou os testes e perten-
ce aos grupos mais atingi-
dos pelo HIV e pela sífilis. 
A campanha é realizada 
de segunda a sexta-feira, 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s), Casa da 
Mulher e Serviço de Aten-
dimento Especializado em 
Vigilância (SAE). 

No sábado, 12, a UBS 
Cruzeiro do Sul realiza 
ações de enfrentamento aos 
impactos do Covid-19 com 
intensificação dos atendi-
mentos da Saúde das 8h às 
17h. Também deve ser reali-
zada a testagem em deman-
da espontânea.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Pedreira prorrogou 
as Campanhas de Vacinação 
contra a Poliomielite para 
crianças de 1 a 4 anos e de 
Multivacinação, que é a atua-
lização da Caderneta de Vaci-
nação para crianças e adoles-
centes com até 15 anos, que 
agora prossegue até o dia 30. 
Os pais ou responsáveis de-
vem procurar pelo Posto de 
Saúde mais próximo de sua 
residência, sempre das 8h às 
15h, de segunda a sexta-feira.

Segundo a secretária de 
Saúde, Ana Lúcia Nieri Gou-
lart, a Campanha Estadual de 
Vacinação contra o Sarampo, 
voltada para crianças a partir 
dos 6 meses e para jovens e 
adultos até 29 anos, além de 
pessoas de 30 a 49 anos, tam-

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Pedreira 
desenvolve as campanhas 
‘Fique Sabendo’ e ‘No-
vembro Azul’. As campa-
nhas têm como objetivo 
comemorar o Dia do Ho-
mem e o Dia Mundial de 
Luta contra a AIDS, além 
de incentivar a análise so-
bre a doença. 

Neste sábado, 28, os 
Postos de Saúde do Jardim 

Marajoara (São Rafael Ar-
canjo), Águas de Março 
(Margarida Janete Ferrari 
Ganzarolli), Jardim Triun-
fo (Dra. Sônia de Oliveira 
Martins), Jardim Andra-
de (Benedito Cândido da 
Silva), Barbim (Dr. Luis 
Guilherme Rocha), Vila 
Canesso (Edgardo Luis 
Steula) e Central Munici-
pal de Saúde (Dr. Euclides 
Nery Junior), funcionam 

das 8h às 16h, para a rea-
lização dos exames e dis-
tribuição de preservativos.

A secretária municipal 
de Saúde, Ana Lúcia Nieri 
Goulart, destaca que de-
vem ser disponibilizados 
testes rápidos de PSA para 
os homens acima de 50 
anos, HIV, Sífilis, Hepati-
te B e Hepatite C, além de 
Vacina contra o Sarampo 
para adultos.

Campanha é realizada anualmente

saúde
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bém segue prorrogada. “O 
principal objetivo é interrom-
per a circulação do vírus do 
Sarampo em todo o Estado 
de São Paulo”, ressalta.

A enfermeira da Vigilância 
Epidemiológica, Isabel Cristi-

na dos Santos Lima, destaca 
a importância da prorrogação 
das campanhas de vacinação. 
“Nossa luta é melhorar as co-
bertura vacinais na cidade de 
Pedreira”, enfatiza a enfer-
meira Isabel Lima.

Pais ou responsáveis devem procurar pelo Posto de Saúde mais próximo
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Obrigado, Jaguariúna!
Por Gustavo Reis

ELEIÇÕES 2020
5por Paula Partyka – paulapartyka@gazetaregional.com.br

Pela terceira vez, te-
nho a honra de ser esco-
lhido pela população para 
comandar a Prefeitura de 
Jaguariúna, dando sequ-
ência, até 2024, a uma 
gestão que tem como foco 
os cidadãos e o desenvol-
vimento do município, 
sempre com projetos que 
visam uma melhor quali-
dade de vida do cidadão, 
sem perder de vista as de-
mandas de crescimento e 
inovação da cidade.

Foram quase 15 mil 
votos que muito me or-
gulham e me enchem de 
energia para fazer ainda 
mais e melhor por essa ci-
dade que aprendi a amar 
desde muito jovem e que 
hoje se destaca na Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC) e nos cenários 

estadual e nacional. 
O momento é de ale-

gria e profunda gratidão 
à população pelo reco-
nhecimento do trabalho 
que fizemos nos últimos 
quatro anos. Mas agora 
a nossa missão é ainda 
maior. Vamos colocar em 
prática tudo o que pla-
nejamos para o próximo 
mandato.

Na Habitação, nossa 
prioridade será a constru-
ção de mais unidades ha-
bitacionais para a popu-
lação de baixa renda. Na 
Saúde, a meta é construir 
novas UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) e ad-
quirir mais equipamentos 
e leitos hospitalares. 

Na Educação, o inves-
timento será em novas 
creches e unidades esco-

lares, além da ampliação 
do período integral nas 
escolas e creches e mais 
tecnologia no ensino. 

Outra prioridade será a 
retomada do crescimento 
econômico, com a cria-
ção do Proceja, um pro-
grama que tem o objetivo 
de estimular a criação de 
empregos e a qualificação 
da mão de obra na cidade. 

Também vamos am-
pliar o Prouni Municipal, 
que é uma das grandes 
conquistas de nossa ges-
tão e hoje dá a oportuni-
dade a mais de 500 estu-
dantes cursarem o ensino 
superior. 

Outra meta já estabele-
cida é investir ainda mais 
no turismo, com a cons-
trução do Centro de Even-
tos Turísticos e Feiras na 

Fazenda da Barra e a cria-
ção e fortalecimento de 
novos roteiros turísticos.

Esses são apenas alguns 
dos muitos compromissos 
que assumimos com a po-
pulação jaguariunense. 
Isso tudo com austeridade 
e responsabilidade, sem-
pre cuidando com muita 
atenção das finanças públi-
cas – que, aliás, receberam 
nota A, a máxima possível, 
em avaliação do Tesouro 
Nacional.

Na Educação, hoje Ja-
guariúna também é refe-
rência, com sua rede pú-
blica de ensino no topo 
do ranking do Ideb (Ín-
dice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica) 
na região metropolitana. 
O mesmo ocorre na Saú-
de pública, número 1 no 

ranking INDSAT (Indi-
cadores de Satisfação do 
Serviço Público).  

Algumas transforma-
ções importantes em Ja-
guariúna ocorreram já em 
nosso primeiro mandato, 
com a conquista do prê-
mio America’s Award 
2010, da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas), 
por zerarmos a mortalida-
de infantil na cidade.

Jaguariúna também 
está entre as melhores ci-
dades amigas dos animais, 
com a conquista, por duas 
vezes consecutivas (2019 
e 2020), do Prêmio Cida-
de Amiga dos Animais, 
realizado pela World Ani-
mal Protection - Proteção 
Animal Mundial (WAP) 
com parceria da Organi-
zação Mundial de Saúde 

Animal (OIE) e Organi-
zação Pan-americana de 
Saúde (OPAS).

Por fim, quero agrade-
cer, de coração, a todos 
os que nos deram a opor-
tunidade de continuar um 
trabalho que já dá deu 
bons frutos. 

Reforço o meu com-
promisso de governar 
para todos e fazer com 
que Jaguariúna avance 
em direção a um futuro 
com novas e melhores 
oportunidades. Continu-
arei trabalhando incansa-
velmente para que a nossa 
população tenha cada vez 
mais bem-estar e quali-
dade de vida. Obrigado, 
Jaguariúna!

Gustavo Reis é 
prefeito de Jaguariúna

Conheça os candidatos a vereador eleitos em Jaguariúna
Os eleitores de Jagua-

riúna definiram durante 
as eleições municipais re-
alizadas no domingo, 15, 
os nomes dos vereadores 
que vão compor a Câma-
ra pelos próximos qua-
tro anos. Veja a lista dos 

eleitos abaixo, conforme 
os dados divulgados pelo 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE).

Cidadania:
Afonso Lopes da Silva 
(393 votos)

Silvio Luiz Telles de Me-
nezes – Menezes da Guar-
da (391 votos)

Avante :
Wanderley Teodoro Filho 
– Wanderley da ETE (416 
votos)

Democratas:
José Muniz (537 votos)
Romilson (437 votos)

MDB:
Cristiano Cecon (690 vo-
tos)
Walter Tozzi (549 votos)

PDT:
Ana Paula Espina de Sou-
za Muniz (501 votos)
Willian Morrinho (336 vo-
tos)

PSD:
Ton Proencio (567 votos)

PTB:
Rodrigo Reis de Souza – 
Rodriguinho (400 votos)
Francisco de Souza Cam-
pos (375 votos)

Podemos:
Dr. Junior (992 votos)

Falar de política nos dias de hoje, não é nada fácil, muitos estão de-
sacreditados. Porém, falar de política no meu caso não foi tão difícil, 
pois eu já vinha fazendo sem ser vereador, diferente de muitos, que se 

apoiavam na fala ‘se eu for um vereador, vou fazer isso ou aquilo’. Ao 
meu ver, quem quer fazer, faz, independente de política ou do cargo que 

ocupa, é só ter vontade.
Logo que entrei na Guarda, já me falavam para eu sair como candidato, mas, eu não 

me sentia preparado para isso. Não tinha maturidade suficiente para tamanha responsa-
bilidade. 

O tempo foi passando e hoje faz 15 anos que estou na Polícia Municipal e, há oito 
anos que estou no Canil, à frente das questões de maus tratos. Neste período, encontrei 
muitas dificuldades em procedimentos, ao apresentar ocorrências relacionadas a maus 
tratos, e foi então que percebi que muitas coisas dependiam de um vereador. Como por 
exemplo, a lei municipal dando forças para o agente policial,para aplicar multa, quando 
constatado maus tratos, uma medida administrativa que com certeza traria um resultado 
muito favorável, diminuindo as ocorrências. A projeto de lei foi feito, encaminhei para 
o Prefeito que apoiou e  enviou para a Câmara há mais de 1 ano atrás,e, a lei ainda está 
parada. Diante disso entendo a necessidade de ter alguém lá, que defenda de fato e ver-
dade a causa animal,e garanto, que se estivesse lá, essa lei não estaria parada, pelo menos 
estudada teria sido. Por isso nestas eleições me candidatei.

O grupo que eu tenho, aqueles que amam os animais, me fortaleceram não só pela 
causa animal, mas, por muito mais que podemos fazer, pela nossa credibilidade e pos-
tura diante dos trabalhos. E o resultado apareceu nas urnas, me fazendo um vereador na 
próxima legislatura.

Muitos foram os empecilhos para eu parar, muitos tentaram me atrapalhar, mas, man-
tivemos o foco e fomos em frente, alcançando o resultado para vitória.

Agora é fazer o que tem que ser feito pela cidade de Jaguariúna. Por estar no setor 
público, sei de muitas coisas que podem ser melhoradas. Outra situação muito positiva, é 
que  vou continuar sendo policial municipal, vou continuar trabalhando na rua, tornando 
o acesso das pessoas a nós muito mais fácil, a diferença é que antes eu tinha só o poder 
de polícia, e agora tenho o poder de político também.

Não teria conseguido se não fosse cada um que me ajudou. Me deparei com muitos 
comentários do tipo ‘não se ganha política sem dinheiro’ e a minha campanha política eu 
fiz com a força que eu tinha, sem dinheiro.  As pessoas saíram nas ruas e me ajudaram, 
tudo pelo amor à causa. 

Fica aqui meu agradecimento, primeiro a Deus, que nos guiou, a minha mulher Mi-
chelle que esteve firme e forte ao meu lado, a minha família, a minha equipe comprome-
tida que com muito amor a causa se doaram para que este resultado fosse realidade e hoje 
é. E a cada eleitor que confiou em nossas propostas e, mais que isso, em nossos trabalhos.

Tamo junto, vamos em frente, fazer muito mais por Jaguariúna e pelos animais.

O que dizem os eleitos, ou reeleitos
Ton Proêncio Menezes do Canil

É um peso e uma baita responsabilidade. Não são mais 
apenas 567 pessoas que eu represento, mas sim cerca 60 mil 
pessoas. 

Estou bastante ansioso pelo que deve vir pelos próximos 
quatro anos. É uma nova jornada e toda nova jornada vem car-

regada de desafios, anseios, estou aí para o que der e vier, eu me preparei para 
isso. Comecei a atuar diretamente na política por volta de 2016, com questão 
da instituição do 13º salário e férias para os políticos aqui em Jaguariúna, em 
um momento de calamidade financeira. Naquela ocasião, fiz uma pesquisa 
que em quatro dias já tinham mais de 2 mil pessoas dizendo que não eram a 
favor deste absurdo. Para nossa felicidade, o veto foi acatado, fizemos pres-
são nas redes socias para que os políticos se atentassem a realidade dos fatos. 
Apresentamos os números da pesquisa para os políticos e com diálogo argu-
mentamos muito, para que assim, acatassem o pedido do nosso manifesto.

Dali em diante, comecei a participar mais das sessões da câmara, algumas 
reuniões de comissão [...]. Em 2019 foi onde eu realmente vi que precisava 
colocar meu nome a disposição e poderia fazer algo a mais. 

Eu participei de diversas mentorias de alguns políticos que representam 
renovação política no nosso País, como os Deputados Federais Marcel Van 
Hattem e Gilson Marques, também passei por algumas aulas do Renova BR 
e participei do processo seletivo de um grupo chamado Ideias Radicais, que 
apoiou mais de 200 candidaturas no Brasil todo. A partir daí trabalhamos 
nas redes sociais, se mostrando para as pessoas, visitamos casa por casa e 
fizemos diversas reuniões contando um pouco da minha história e das minhas 
propostas. Agora eleito, a população de Jaguariúna pode contar comigo para 
que nos próximos quatro anos a gente não tenha limite e teto para se desen-
volver, crescer e empreender.

Eu espero que a gente possa viver em uma cidade onde sua competência e 
seu caráter, tenha mais valor do que um sobrenome ou um status social. Essas 
eleições e a minha votação (3º mais votado) é um recado para a velha polí-
tica, que aparentemente acha que o dinheiro pode comprar todas as pessoas. 
Minha campanha foi feita sem nenhum centavo de dinheiro público (sem 
fundo eleitoral), tudo o que eu tenho são propostas e ideias para melhorar 
nossa cidade.

Podem esperar de mim muita garra, esforço e dedicação. Trabalharei inte-
gralmente na Câmara para que as pessoas tenham uma cidade mais simples 
e com mais oportunidades. Não sou situação, nem oposição. Meu mandato 
será independente. Tenho compromisso com meus princípios, meus valores 
e com o cidadão jaguariunense. Acredito muito, que juntos tornaremos nossa 
cidade um lugar admirável. Trabalharei para devolver poder para o cidadão.

Eu me propus a ser diferente. Des-
de o primeiro dia quando ganhei a 
eleição em 2016 eu comecei a traba-

lhar e agora, começou de novo.
As pessoas falam que a Covid me elegeu, 

mas não foi bem assim. Muita gente procurou 
conhecer minha vida depois da Covid e viu que eu 
trouxe quase R$4 milhões para Jaguariúna por meio da 
bancada inteira do MDB; R$800 mil para o hospital; 

R$840 mil para o UPA; duas ambulâncias; o castramó-
vel; dentre outros projetos de esporte. 

Todos se uniram para fazer minha campanha en-
quanto eu estava entubado. Quando voltei do coma eu 
não sabia onde eu tava, só sabia que tinha minha esposa 
e filhos. Sai da UTI e certo dia deram-me o celular. Na 
hora que eu abro, vi a mobilização das pessoas e aquilo 
me ajudou a levantar.

Nos quatro anos que fui vereador fiz faculdade de 

Gestão Pública para aprender mais a parte burocrática 
e evolui tanto na parte acadêmica quanto na parte ope-
racional. Então, o juntar da minha experiência antes de 
ser vereador, mais a gestão e mais o período entre a 
vida e a morte, me faz apto para fazer uma gestão muito 
melhor do que eu fiz.

A melhor coisa de um trabalho é você ser reconheci-
do. A hora que você vê o resultado na urna, eu sei que 
fiz um trabalho bem feito.

Cristiano Cecon
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Já pensou em fazer uma re-
visão em sua aposentadoria e 
ter um aumento significativo 
no valor de seu benefício? 
Temos uma revisão que pos-
sibilita isso e é chamada de 
revisão da vida toda. Mas o 
que seria essa revisão? Antes 
temos que entender o cami-
nho que foi trilhado até ela, 
quais benefícios efetivos 
podem advir e quem pode 
se beneficiar. Regra geral, 
o cálculo para se chegar à 
média da aposentadoria ini-
cia-se desde julho de 1994, 
data do nascimento do real, 
até os dias de hoje. Ocorre 
que na revisão da vida toda, 
o segurado pode se valer dos 
valores de contribuição re-
colhidos antes de 1994. Mas 
nem sempre isso é bom, é 
necessário que esses valores 
sejam resultantes de altos sa-
lários antes dessa data. Se as 
contribuições antes de 1994 
foram menores que as con-
tribuições posteriores a esse 
período não convém entrar 
com a respectiva ação. Aliás, 
caso não seja vantajoso pelos 
seus cálculos, e você entrar 
com uma ação na justiça, seu 
benefício pode até mesmo 
diminuir, o que é uma teme-
ridade. Para saber se convém 
ou não entrar na Justiça, é ne-
cessário fazer as contas com 
um profissional da área e en-
tão decidir. Com os cálculos 
na mão, basta dar entrada e 
aguardar a decisão. O INSS 
costuma indeferir tais pedi-
dos, e somente se consegue 

obter bons resultados em 
juízo. As decisões borbu-
lhavam em relação ao tema 
e até o STJ já decidiu que 
é devida referida revisão, 
no entanto, no momento, o 
STF tomou para si a ques-
tão e vai definir em sede de 
repercussão geral, ou seja, 
valerá para todo mundo, se 
cabe ou não a revisão da 
vida toda. Outra condição 
para que seja viável a de-
manda judicial é que a apo-
sentadoria tenha sido efeti-
vada nos últimos 10 (dez) 
anos, pois após esse prazo 
ocorre a prescrição. Certo, 
mas se é um bom negócio e 
o STF está com tudo parado, 
o que eu faço? Caso você 
tenha trabalhado em perío-
do anterior a 94, com altos 
salários, e sua aposentado-
ria tenha saído nos últimos 
10 (dez) anos, procure um 
profissional da área, faça os 
cálculos, e, sendo vantajoso 
entre com a ação. Assim que 
o STF decidir positivamen-
te, você receberá corrigido 
todo o valor requerido des-
de os últimos 5 anos antes 
da citação do INSS até a 
data final da decisão. Caso 
espere muito tempo, seu di-
reito pode caducar e então 
perderá uma grande opor-
tunidade. Sugestão, se você 
se aposentou com as novas 
regras da Emeda Constitu-
cional 103 de 2019, não faça 
a revisão, pois a revisão cabe 
para as regras antigas e não 
para as novas regras. 

Por - Wagner Brito
Gestor Previdenciário

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

Revisão da vida toda  

Nova passarela para 
pedestres é construída entre 
bairros em Pedreira

Infraestrutura

Além da passarela, rampas de acesso também estão sendo construídas

A Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas 
da Prefeitura de Pedrei-
ra está construindo uma 
nova passarela de pedes-
tre entre os bairros Jardim 
Santa Clara e Jardim Alzi-
ra. Esta realização atende 
reivindicações dos mora-

dores destes bairros.
Além da instalação da 

ponte metálica, a Admi-
nistração Municipal tam-
bém está construindo ram-
pas de acesso em ambos 
os lados das ruas. “Com 
este projeto estamos aten-
dendo aos moradores 

desta importante região 
da cidade que há tempos 
reivindicavam está passa-
gem, facilitando o dia a 
dia dos moradores”, des-
taca o prefeito Hamilton 
Bernardes Junior.

O projeto está insta-
lando uma ponte metálica 

entre as ruas Dom Pedro 
I no Jardim Santa Clara 
com José Manoel de Frei-
tas no Jardim Alzira. “Um 
investimento importante 
que estará melhorando a 
segurança da população e 
dando mobilidade às famí-
lias”, acrescenta o prefeito.

Obras entre os bairros Jardim Santa Clara e Jardim Alzira

Do dia 1º de dezem-
bro até o dia 15, é reali-
zado o tradicional bazar 
da padroeira no salão da 
Matriz Centenária, de se-
gunda a sábado das 09h 
às 16h. Este ano a inicia-
tiva é ainda mais especial, 
pois conta com diversas 

doações de trabalhos ar-
tesanais realizados no 
período da quarenta. são 
toalhas de banho e mesa, 
caminhos, guardanapos, 
aventais, colchas, tapetes, 
bolsas, sacolas e outras 
diversidades feitas em 
crochê, tricô, pinturas e 

ponto cruz.
Neste ano, a iniciativa 

ainda tem uma novidade! 
Agora você pode acessar 
o site da paróquia Santa 
Maria (https://www.san-
tamariajaguariuna.com.
br)  e comprar no confor-
to de sua casa. 

Bazar de trabalhos manuais é realizado 
pela Paróquia de Santa Maria

Prefeitura de Jaguariúna instala 10 
novos abrigos em pontos de ônibus

Trabalhos manuais

DIVULGAÇÃO 

A Prefeitura de Jaguari-
úna, por meio das Secreta-
rias de Mobilidade Urbana 
e de Obras, realiza a insta-
lação de dez novos abrigos 
de pontos de ônibus em 
diversas vias da cidade. De 
acordo com o secretário 
Josino Silva, também está 
nos projetos da secretaria 

a reforma de diversos ou-
tros abrigos, que deve ser 
executada nos próximos 
meses.

Confira os locais onde 
estão sendo instalados os 
abrigos de ônibus: 
Águas do Jaguari
Estrada do Japonês

Estrada Duas Marias
Jardim Primavera
Rua Pedro Lana 
(Gandholfi)
Condomínio Laranjeiras
Rua Minas Gerais X Rua 
José Alves Guedes
Estrada Takemassa
UBS Nova Jaguariúna
UBS Florianópolis

DIVULGAÇÃO 
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Cap. Aramil - Navio Fantasma

Há pouco menos de 15 dias para o 
lançamento de Cyberpunk 2077, a CD 
Projekt Red fez sua última transmissão 
mostrando que ainda tem novidades a 
apresentar. 

Neste último episódio, a CD Projekt 
Red finalmente nos contou um pouco 
mais sobre uma das suas maiores estrelas, 
o personagem Johnny Silverhand. 

Interpretado por Ke-
anu Reeves, o ator 

contou em sua 
entrevista dos 
bastidores que já 
havia trabalhado 
com cartoons, 

mas que traba-
lhar com jogos foi 

algo totalmente novo, 
principalmente por ter que refazer a mes-
ma situação algumas vezes, para adequar 
seu diálogo a depender das escolhas 
do jogador. Essas escolhas po-
dem fazer de Silverhand desde 
um cara legal até um babaca, 
mas fato é que o personagem 
é muito emotivo e ingênuo e 
ao mesmo tempo tem muita 
experiência somada ao desejo 
de mudar o mundo, conta o ator 
que revelou ter se divertido muito 
trabalhando nesse projeto.  

Borys Pugacz – Diretor de Adaptação 
na CD Projekt Red também participou da 
live. Ao ser questionado sobre como é tra-
balhar com Keanu Reeves, destacou que o 
ator é perfeccionista quando está atuando, 
e traz todo o talento e a experiência dele 
com muita técnica, além de ser extrema-
mente focado e carismático, mas revelou 
que o ator não foi escolhido logo de início 
pela produção.  

Outro tema abordado na transmissão 
foram as músicas que estarão presentes 
no jogo e nas rádios em Night City. As-
sim como em filmes e séries, as músicas 
são muito importantes para a imersão no 
jogo. Você deve imaginar como deve ser 

difícil produzir algo original e que con-
tenha as características do jogo, não é? 
A ideia foi tirar um pouco o Cyberpunk 
do gênero dos anos 80, e trazê-lo mais 
para os anos 90, aumentando o acervo 
de música eletrônica do game. Artistas 
do mundo inteiro foram convidados pela 
CD para compor e produzir as músicas 
da trilha sonora, contando com mais de 
150 gêneros musicais. A novidade é que 
quem quiser fazer vídeo ou “streamar” 
Cyberpunk 2077, a CD criou uma ferra-
menta que permite ao jogador desativar 
as músicas que são protegidas por di-
reitos autorais e assim evitar problemas 
como ter a sua live derrubada ou vídeo 
excluído. Para quem for “streamar” pelo 
console essa ferramenta fará o bloqueio 
da música de forma automática.  

A CD também falou um pouco mais 
sobre a nova tecnologia da sincronia la-

bial, que estará disponível para 10 
idiomas, incluindo o português. 

Esse serviço atua na preci-
são da linguagem facial dos 
personagens, que é gerado 
automaticamente no rosto 
conforme a escolha do idio-

ma, por meio de um software 
desenvolvido especificamente 

para isso. 
Por fim, anunciaram que todos que 

adquirirem o jogo irão ganhar itens como 
uma jaqueta da Escola do Lobo (The Wit-
cher 3: The Wild Hunt) e outros cosméticos 
de outros jogos da própria CD Projekt Red.  

Lembrando que Cyberpunk 2077 es-
tará disponível dia 10 de dezembro para 
XOne, PS4, Stadia e PC. E para quem 
comprar esta versão atual não terá que 
comprar novamente para jogar no PS5 e 
no XSX/S. 

E aí, quem mais está empolgado para o 
lançamento? 

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

Último evento da CD Projekt Red antes do lançamento 
de Cyberpunk 2077. Bora conferir as novidades! 

Com ajuda do COI, Polícia Municipal  
de Jaguariúna prende quatro por tentativa 
de furto à Casas Bahia

Lucas Sia anuncia secretariado 
em Artur Nogueira

Ação policial

Os suspeitos chegaram a arrombar a porta da loja, mas não conseguiram entrar
A Polícia Municipal de 

Jaguariúna, com o apoio 
das câmeras de monito-
ramento 24h do Centro 
de Operações e Inteligên-
cia (COI), prendeu quatro 
homens envolvidos numa 
tentativa de furto à loja da 
Casas Bahia. A situação 
ocorreu na madrugada de 
sexta-feira, 27.

Após denúncia anô-
nima, os suspeitos foram 

identificados pelas câme-
ras do COI próximo à loja, 
que fica na Rua Cândido 
Bueno, 898, na região cen-
tral da cidade. Os agentes 
da Polícia Municipal agi-
ram rápido e cercaram os 
suspeitos, que foram pre-
sos e levados ao plantão 
policial.

Os suspeitos chegaram 
a arrombar a porta da loja, 
mas não conseguiram en-

trar. Próximo ao veículo 
usado pelos indiciados 
foi localizada uma barra 
de ferro, provavelmente 
utilizada na tentativa de 
furto. A prisão dos quatro 
suspeitos foi determinada 
pela delegada Cíntia Pal-
ma Rubim.

“As câmeras do COI 
foram determinantes para 
a localização e apreen-
são dos suspeitos. Se não 

O prefeito eleito Lucas 
Sia (PSD) anunciou 12 no-
mes que devem atuar como 
os próximos secretários mu-
nicipais de Artur Nogueira. 
Os nomeados fazem parte 
da gestão 2021-2024. Em 
breve, o futuro chefe do 
Executivo ainda deve anun-
ciar os(as) responsáveis pela 
Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
e da Segurança, Trânsito e 
Defesa Civil.

 
Confira abaixo os nomes 
e as respectivas pastas de 
atuação:
Caio Vinícius Rodrigues 
Gomes - secretário de Es-
porte e Lazer;
Débora Del Bianco Barbo-
sa Sacilotto - secretária de 
Educação;
Glauci de Souza Barbosa - 
secretária de Administração;

A Polícia Municipal recebeu denúncia anônima

tivéssemos a central de 
monitoramento, seria bem 
mais difícil a detenção 
dos acusados”, explicou o 
subcomandante da Polícia 
Municipal de Jaguariúna, 

Jozafar Sidiney Gonçalves 
Pomponet.

Inaugurado em 2019, o 
COI é um moderno sistema 
de videomonitoramento, 
com 40 câmeras instaladas 

nas principais vias da cida-
de. A central funciona na 
sede da Polícia Municipal 
e é responsável direta pela 
redução nos índices de cri-
minalidade em Jaguariúna. 

Helton Bassi Filippini- se-
cretário de Planejamento 
Estratégico, Habitação e De-
senvolvimento Sustentável;
Joaquim Chaves Pinheiro - 
secretário de Obras;
Maria Laurentina Soares - 
secretária de Negócios Jurí-
dicos;
Mayra de Souza Barbosa - 
chefe de Gabinete;

Michele Adele Ferreira 

Passos - secretária de Finan-
ças;

Odair Boer - secretário 
de Agricultura;

Renato Fernando Carli-
ni - secretário de Cultura e 
Turismo;

Tamiris Regina Artu-
zi Libanori - secretária de 
Meio Ambiente;

Vilma Zacharias Sia - se-
cretária de Saúde.

Prefeito eleito nas eleições municipais 2020

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MUNICIPAL

DIVULGAÇÃO 
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SALA é agência do ano pela 2ª vez 
consecutiva em festival da APP Campinas
O Mídia Festival 2020 foi realizado 100% online e contou com dezenas de agências disputando 33 
troféus em 11 categorias

A SALA, agência de 
publicidade sediada em 
Jaguariúna, foi eleita pela 
segunda vez consecutiva 
Agência do Ano, prêmio 
máximo concedido às 
empresas de comunicação 
que concorrem aos prê-
mios do Mídia Festival da 
APP Campinas, concurso 
anual que reconhece os 
melhores trabalhos publi-
citários do interior de São 
Paulo. Para conquistar o 
título, é necessário somar 
a maior quantidade de 
troféus (ou galos) de ouro 
e, só destes, a SALA fatu-
rou seis, de 11 categorias.

Além deles, foram três 
de prata e três de bronze, 
conquistados com traba-
lhos como “#PalmasPa-
raQuemSalva”, que, por 
meio de outdoors, levava 
aplausos das pessoas em 
suas casas para os traba-
lhadores dos serviços es-
senciais que tinham que 
sair às ruas no auge na 
pandemia; “O Isolamento 
Não é Para Todos”, que 
denunciou e conscienti-
zou sobre o crime de trá-
fico de animais silvestres; 
além do bastante conheci-
do e comentado inclusive 
aqui na Gazeta Regional, 

“Horse Thru”, ideia que 
levou dois cavaleiros para 
o drive thru do Mcdo-
nald’s na inauguração da 
unidade da rede de lan-
chonetes em Jaguariúna.

Para André Rafanhin, 
autor da foto que virou 
meme da visita inusitada 
ao Mcdonald’s e Diretor 
de Criação da SALA, os 
troféus são uma conquis-
ta de toda a agência, mais 
do que um trabalho de 
um ou outro profissional 
do time. “Quando temos 
trabalhos que ganham re-
conhecimento do público 
e dos jurados, é porque 
tivemos um clima aqui 
dentro da agência que 
permitiu a alguém pensar 
na ideia e a outras pesso-
as colocarem a mão na 
massa sabendo que tudo 
ia continuar rodando per-
feitamente. E é cada vez 
mais isso o que quere-
mos: ideias que vencem 
primeiro no julgamento 
do público final, feitos 
por uma equipe que está 
em sintonia para que isso 
ocorra”, comenta.

S ó c i o - p r o p r i e t á r i o 
da SALA e responsável 
também pela direção de 
arte de peças vencedo-

Prêmio

DIVULGAÇÃO

A SALA ainda aguarda os resultados do Prêmio Recall

rizar Jaguariúna e a nossa 
região. Felizmente, isso 
está dando muito certo. É 
o sexto ano que participa-
mos do Mídia Festival e 
sempre trazemos o reco-
nhecimento em forma de 
troféus para a cidade. E no 
último ano e esse somos 
Agência do Ano. A essên-
cia da SALA desenvolver 
comunicação com criati-
vidade assertiva: estudar 
muito o cliente e o merca-
do dele para tornar o que 
é aparentemente simples 
em algo que tenha valor 
para a marca e para o pú-
blico e ainda trazer ideias 
que sejam uma resposta à 
realidade que estamos vi-
vendo. Num ano como o 
que tivemos, isso não foi 
fácil, mas conseguimos”, 
pondera.

O Mídia Festival 2020 
foi realizado 100% online 
e contou com dezenas de 
agências disputando 33 
troféus em 11 categorias. 
Além destes, a SALA ain-
da aguarda os resultados 
do Prêmio Recall, do qual 
pode também ser a maior 
ganhadora, sendo finalis-
ta com 15 trabalhos, e do 
FestGraf, na qual está no 
shortlist com 10 peças.

Entender todos os gastos 
do processo sucessório é im-
portante para que a pessoa 
não seja pega de surpresa e 
tenha que arcar com algo que 
não esperava. Saiba, primei-
ramente, que os valores va-
riam de acordo com os tipos 
de procedimentos feitos.

Portanto, poderá haver 
bastante diferença caso pre-
cise de inventário judicial ou 
extrajudicial ou, ainda, caso 
o dono do patrimônio tenha 
optado por uma holding.

Gastos do processo su-
cessório: saiba antes para 
planejar

A sucessão patrimonial, 
apesar de envolver herança, 
nem sempre significa uma 
mudança positiva na vida 
financeira pois, por existi-
rem gastos necessários, tudo 
precisa ser feito com plane-
jamento.

Com relação ao custo do 
inventário, se feito por via ex-
trajudicial (cartório), poderá 
ficar entre 4,2% e 4,7% sobre 
o valor dos bens. Já na via ju-
dicial, pode sair por 5,27%. 
Porém, nem sempre é possí-
vel escolher a forma de reali-
zação, como acontece quando 
um dos herdeiros é menor de 
idade, por exemplo.

Honorários advocatícios 
não podem ser deixados de 

lado no cálculo, ainda que o 
inventário seja realizado em 
cartório. A tabela desses cus-
tos é atualizada anualmente. 
Quanto mais complexo for o 
procedimento, mais investi-
mento terá de ser feito.

Também é preciso lem-
brar que uma herança pode 
ser motivo de brigas na justi-
ça, o que, pela nossa burocra-
cia, acarreta na morosidade, 
fazendo com que os gastos 
com o processo sejam ainda 
mais altos.

Na hipótese de ter sido 
deixado um testamento, faz-
-se necessário avaliar se ele 
está de acordo com a legisla-
ção, que determina a metade 
dos bens aos herdeiros legí-
timos, pois, caso contrário, 
pode tornar o processo ainda 
mais lento e desagradável.

Ainda é preciso lembrar 
que precisam ser somados a 
todos esses custos os impostos 
exigidos em cada caso, como 
abordado no artigo anterior.

A holding pode diminuir 
os gastos

Se, ainda em vida, o 
proprietário optou por insti-
tuir uma holding, os custos, 
grande parte das vezes, po-
dem ficar mais baixos. Tal 
decisão também protege o 
patrimônio contra processos 
de divórcios e terceiros que 

queiram parte da herança. 
Nessa situação, não precisará 
fazer o inventário, pois tudo 
estará estabelecido no con-
trato social.

A burocracia aqui é me-
nor também, pois, ao con-
trário de uma sucessão com 
inventário, em que a herança 
é transmitida aos herdeiros 
após a morte, na holding os 
bens já são partilhados antes 
do falecimento, fazendo de 
cada herdeiro um sócio da 
empresa.

A tributação dessa insti-
tuição geralmente é mais bai-
xa, pois ela passa a acontecer 
à pessoa jurídica e de acordo 
com cada cota. Além disso, 
tais ações ou cotas não es-
tão sujeitas à tributação pelo 
IRPF. Em contrapartida, ha-
verá incidência de ITBI, que é 
um imposto de transmissão de 
bens imóveis ainda em vida.

Assim, é necessário fazer 
o planejamento sucessório, o 
que poderá antecipar as des-
pesas e deixar as famílias mais 
bem prevenidas. Tal momento 
deve exigir análise matemáti-
ca e ter uma visão racional, a 
fim de que o processo se dê da 
melhor forma possível. Contar 
com advogados da área pode 
ser essencial, para evitar maio-
res desgastes futuros e altos 
gastos do processo sucessório.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

SUCESSÃO FAMILIAR: 
EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO 

E PRODUTORES RURAIS

CUSTOS PROCESSÓRIOS

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

ras como “Nenhum caso 
deve ficar calado”, que 
trazia dados impressio-
nantes que não tiveram o 
holofote merecido devido 
à pandemia, e de “Tira-
mos este anúncio do ar”, 
que literalmente removia 
anúncios e locuções para 
conscientizar o público 
sobre os direitos das pes-
soas com deficiência, Fá-
bio Wanderley considera 

que o maior reconheci-
mento, para ele, veio da 
própria proatividade da 
agência. “A imersão com 
o cliente e o alinhamen-
to constante faz com que 
enxerguemos oportunida-
des de comunicar de uma 
forma diferente. Nosso 
costume é trabalhar as-
sim, visando surpreender 
aqueles que atendemos. 
Os prêmios, por mais em-

blemáticos e importantes 
que sejam, são uma con-
sequência do primeiro 
impulso de fazer diferen-
te”, afirma.

As palavras de Wander-
ley são complementadas 
por Leopoldo Azevedo, 
também sócio-proprietá-
rio da agência. “Desde o 
início, o nosso sonho era 
fazer o que amamos perto 
de quem amamos e valo-

NENHUM CASO DEVE FICAR CALADO.
n a o s e c a l e . o r g . b r

C E N Á R I O

I N S I G H T

I D E I A

Com a chegada da pandemia, o uso de máscaras passou 
a fazer parte da nossa rotina. Ela se tornou um símbolo 

de proteção, e todo mundo passou a falar somente desse 
assunto.

Mas e todas os outros temas que sempre foram relevantes? 
Eles continuam acontecendo diariamente, mas perderam 

espaço de divulgação. Como então, trazê-los de volta em um 
espaço onde agora só se fala de COVID-19?

Utilizando as máscaras como formato de mídia. Além de muito 
associadas à voz, as máscaras foram usadas como espaço 

para divulgar números que continuam fazendo parte da nossa 
vida, com ou sem pandemia: violência infantil, doméstica, 
saúde pública, educação e vários outros temas que não 

podem ficar calados.
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No dia 02 de novembro, o Ministério do Turismo e a Farmabase realizaram a apresentação da Orquestra “Violeiros e Violinos do Jaguary” em sua terceira etapa. O evento aconteceu 
no Parque Santa Maria, em Jaguariúna, com todas as medidas de prevenção contra o coronavírus.

No dia 1º de novembro, o Ministério do Turismo e a Farmabase também realizaram o “Meeting Hip Hop Jaguariúna”. Durante 12 horas foram realizados workshops sobre a cultura 
de rua, o hip hop como linguagem social, expressão corporal, a elaboração de coreografias de Breaking, Locking, Improvisação, Popping Krump e House Dance. 

GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

29 de agosto de 2020

DIVULGAÇÃO
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EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial 
de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do município e comarca de 
JAGUARIÚNA-SP, faz saber que 
exibiram os documentos exigidos por 
lei, a fim de se casarem:

LÓ OLIVEIRA PEREIRA e IVANETE 
LIMA DE ALMEIDA. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, auxiliar de produção, solteiro, 
nascido em PIRAPEMAS, MA, no dia 28 
de maio de 1993, residente e domiciliado na 
Rua Rovaron, Nº 88, Núcleo Residencial Dr. 
João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de ANTONIO RODRIGUES PEREIRA e 
de RAIMUNDA DE OLIVEIRA PEREIRA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, sol-
teira, nascida em COROATÁ, MA, no dia 01 
de setembro de 1993, residente e domiciliada 
na Rua Rovaron, Nº 88, Núcleo Residencial 
Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de RAIMUNDO RODRIGUES DE AL-
MEIDA e de IRACY LIMA DOS SANTOS. 

JÚLIO CÉSAR APARECIDO DA SILVA e 
PATRÍCIA APARECIDA BARROS PINTO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, soldador, 
solteiro, nascido em CONCHAL, SP, no dia 
28 de junho de 1991, residente e domicilia-
do na Rua Pedreira, Nº 232, Jardim Mauá, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de CLAUDINEI 
APARECIDO DA SILVA e de SOLANGE 
MACHADO FERREIRA DA SILVA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em CAMPINAS, SP, no dia 27 de ju-
nho de 1997, residente e domiciliada na Rua 
Pedreira, Nº 232, Jardim Mauá, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de SILVIO BATISTA PINTO e 
de LUCIANA MARIA DE BARROS. 

GUILHERME VINHÁTICO TORO e 
FRANCISCA WILLANYR GONÇALVES 
ARAÚJO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
assistente de logística, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 12 de janeiro de 
1996, residente e domiciliado na Rua Ores-
tes Gothardo, Nº 100, Jardim Cruzeiro do 
Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCELO 
TORO e de SUELI VINHÁTICO TORO. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, auxiliar de pro-
dução, solteira, nascida em CODÓ, MA, no 
dia 21 de janeiro de 1997, residente e domici-
liada na Rua Eny Ponce Villela Lima, Nº 256, 
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, 
filha de ANTONIO JOSÉ ARAUJO e de LU-
CILENE DA CONCEIÇÃO GONÇALVES. 

TIAGO REZENDE DA SILVA e MÁRCIA 
DE CASTRO CHIAVEGATO. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, consultor de TI, divorcia-
do, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 11 
de janeiro de 1985, residente e domiciliado 
na Rua Cel. Amâncio Bueno, Nº 907, Parque 
Santa Maria, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
CARMINO JOSÉ DA SILVA e de MARIA 
AUGUSTA DE REZENDE. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, Analista de sistemas, sol-
teira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
14 de março de 1979, residente e domiciliada 
na Rua Cel. Amâncio Bueno, Nº 907, Parque 
Santa Maria, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
REINALDO VITÓRIO CHIAVEGATO e de 
SUELI MARIA RODRIGUES DE CASTRO 
CHIAVEGATO. 

JÉFTER FELIPE GONÇALVES DE AL-
MEIDA e BEATRIZ FERNANDA COSTA 
SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
operador de produção, solteiro, nascido em 
CAPIVARI, SP, no dia 19 de agosto de 1998, 
residente e domiciliado na Rua Celso de Ca-
margo Moraes, Nº 63, Nova Jaguariúna, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ ANTONIO 
PIRES DE ALMEIDA e de SUELY GON-
ÇALVES DE ALMEIDA. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 20 de setembro de 
2004, residente e domiciliada na Rua Celso 
de Camargo Moraes, Nº 63, Nova Jaguariú-
na, JAGUARIÚNA, SP, filha de JEFERSON 
REGINALDO SILVA DE MORAES e de PA-
TRÍCIA COSTA DOS SANTOS. 

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

JAGUARIÚNA, 26 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, 28 de novembro de 2020 - Edição 1753 - 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


