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Jaguariúna67

Prefeito Gustavo Reis faz 
balanço positivo e mostra 
otimismo com retomada

Jaguariúna de Mãos Dadas 
potencializa vendas e 
relacionamento do comércio 
local em meio a pandemia

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo 
Reis (MDB), faz um balanço positivo 
das realizações da administração e tem 
uma perspectiva otimista para a retoma-
da pós-pandemia. Em entrevista à Gaze-
ta Regional, o prefeito – que também é 
o atual presidente do Conselho de De-
senvolvimento da Região Metropolita-
na de Campinas (RMC) –, diz que essa 
etapa “triste e difícil” da pandemia de 
Covid-19 será superada e a cidade irá se 
desenvolver ainda mais.

Página 3

O projeto “Jaguariúna de 
Mãos Dadas”, idealizado pela 
acionista Edilaine Alves teve 
início em abril de 2020 e poten-
cializou as vendas e o relacio-
namento entre os comerciantes 
clientes da Eip Cred em meio 
a primeira onda da pandemia. 
Quando começou a segunda onda 
da Covid-19 em 2021, a proprietá-
ria da Eip Cred viu a cidade onde 
nasceu e cresceu em uma situação 
desanimadora.              Página 12

IVAIR OLIVEIRA



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

11 de setembro de 2021
OPiNIãO

Alguns gostam de comemorar ani-
versário, outros não. Mas entre gostar 
ou não, a verdade é que precisamos 
avaliar se temos motivos para isso. 

Jaguariúna comemora neste dia 12 
de setembro mais um ano de emanci-
pação política e sim, há muitos mo-
tivos para comemorar. Apesar dos 
desafios impostos pela pandemia da 
Covid-19, muitas coisas boas chega-
ram ao município em mais um ano.

Podemos falar da geração de em-
prego, que se encontra com saldo po-

sitivo. Das novas empresas, dos altos 
rankings em que o município está em 
níveis estaduais e nacionais.

Claro que, 365 dias não são total-
mente de conquistas quanto gostaría-
mos. Alguns percalços e contratempo 
existiram, mas a vida de todos é as-
sim. O que fica são as lições e apren-
dizados para construir um novo ano 
ainda melhor.

Parabéns, Jaguariúna! Por todas as 
conquistas e sabedoria em driblar os 
desafios. 
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COBERTURA

• Amparo
• Artur Nogueira
• Campinas
• Cosmópolis
• Engenheiro Coelho
• Holambra
• Hortolândia

• Jaguariúna  
• Monte Alegre do Sul
• Morungaba
• Paulínia
• Pedreira  
• Sto. Antonio de Posse  
• Serra Negra

A nossa querida cidade de Jaguariúna 
vem crescendo vertiginosamente nos úl-
timos anos. Aliado a isso, temos a satisfa-
ção de ser uma cidade mais inteligente e 
conectada do Brasil e, com certeza, mui-
tas pessoas fazem compras pela internet, 
sendo assim, se faz necessário ter um 
Procon mais preparado e atuante. 
Em outros momentos, o Procon de Ja-
guariúna fazia somente o atendimento 
para abrir processo, e caso a manifesta-
ção da parte reclamada não atendesse os 
pedidos do consumidor, teria que ajui-
zar ação na justiça para buscar os seus 
direitos. Ao assumirmos o Procon, nos 
mandatos do nosso Prefeito Gustavo 
Reis, instalamos às audiências de con-
ciliação, inovamos no processo digital 
com a instalação de um sistema integra-
do com a Secretaria Nacional do Con-

sumidor (SENACON), órgão ligado ao 
Ministério da Justiça, proporcionando 
um processo mais ágil, mais efetivo e 
com menor custo, além de fiscalização 
e se for o caso até autuação (multa) por 
descumprimento das normas estabeleci-
das nos direitos dos consumidores. 
Tais ações, ter trazido soluções práticas 
e ágeis para o consumidor, fazendo com 
que tenham soluções eficazes e mais rápi-
da na demanda dos processos abertos no 
Procon. A cada dia que passa temos um 
Procon que trabalha com afinco, amor, 
compromisso, combatividade e com pes-
soas preparadas para orientar e defender 
os seus direitos. 
O Procon conta com um Advogado e 
mais três funcionários que militam e es-
tudam Direito, isso faz com que os ser-
viços sejam de técnica e qualidade.  O 

Procon não é, e nunca foi inimigo dos 
fornecedores, uma das conquistas ao 
longo desse tempo quando assumimos 
o Procon, é ser aliados dos fornecedores 
que respeitam os consumidores e às leis 
contidas no nosso Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (CDC). 
Fizemos e continuaremos fazendo par-
cerias com a Associação Comercial de 
Jaguariúna (ACIJ), e demais setores da 
nossa economia local, como a CPFL, FAJ 
por exemplo, além da Justiça, Ministério 
Público, Polícia Municipal, Polícia Civil 
e Militar, pois sabemos a importância de 
mantermos o diálogo constante e fraterno 
em defesa dos direitos dos consumidores. 
O Procon de Jaguariúna tem sim, a cada 
dia, aumentado à sua demanda no atendi-
mento à nossa população, inclusive aten-
dendo pessoas de municípios vizinhos 

que buscam no Procon de Jaguariúna o 
apoio contra os abusos cometidos. 
Não é demais comentar, que o êxito des-
se trabalho é reconhecido, e no dia 08 
deste mês, fomos contemplados com um 
carro RENAULT KWID ZEM, zero qui-
lometro, sem custo para a Prefeitura, que 
será muito útil nas atividades do Procon. 
Novidades vem por aí e teremos um Pro-
con que vai até você consumidor que não 
pode se deslocar da sua casa para buscar 
os seus direitos. Aguarde!
Jaguariúna pode comemorar e ter a cer-
teza que sempre estaremos na defesa in-
transigente do seu direito e em mais um 
aniversário o Procon de Jaguariúna ce-
lebra essas conquistas que são de todos 
nós. Parabéns a nossa querida cidade, pa-
rabéns à nossa população, viva o nosso 
Procon e nossa Jaguariúna. 

Crescimento da cidade também 
é acompanhado pelo Procon de Jaguariúna

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá
Fone: (19) 9.7409-2087
E-mail: edisoncds31@gmail.com

João Rodrigues*

12 de setembro de 2021, data que fes-
tejaremos o 67º aniversário da Jaguariúna. 
A Vila Bueno de Coronel Amâncio Bueno 
foi crescendo durante todos estes anos até 
se tornar uma cidade, devido a sua emanci-
pação política, por meio da Lei 2456 de 30 
de dezembro de 1953, que teve como pri-
meiro prefeito em 01 de janeiro de 1955, 
o Sr. Joaquim Pires Sobrinho (2x), o seu 
Quinzinho, e depois deles outros se segui-
ram como: Adone Bonetti (2x), Francisco 
Xavier Santiago (2x), Pedro Silveira Mar-
tins Junior, Laércio José Gothardo (2x), 
Tarcísio Cleto Chiavegato (4x), Mauricio 
Hossri, Marcio Gustavo Bernardes Reis 
(3x), e uma menção ao saudoso Sr. Ma-
noel Rodrigues Seixas, ilustres pessoas 
que tiveram o privilégio de conduzir nossa 
cidade até aqui e que, cada um, no seu de-
vido tempo, contribuiu para encher de or-
gulho a quem reside e quem nos visita, ela 
que tem slogans belíssimos como “Estrela 
da Mogiana”, “Jaguariúna Bonita por Na-
tureza”, “Jaguariúna que Brilha na RMC”, 
“Jaguariúna amiga do Idoso”, “Jaguari-
úna mais conectada”, com certeza devi-
do a sua gente terá também o slogan de 
“Jaguariúna do BEM”, devido a pessoas 
incríveis que possuímos e que a todo mo-
mento estão dispostas a ajudar o próximo 
e se unirem em prol de causas para me-

lhorar a vida do cidadão e da comunidade. 
Vejam que estes líderes comunitários fan-
tásticos, compostos de pessoas simples e 
abnegadas, a cada momento, a cada even-
to, a cada ação, se colocam a disposição 
em fazer o BEM,  veja como procede isto: 
arrecadação de alimentos, arrecadação de 
leite, arrecadação de roupas, arrecadação 
de utensílios domésticos, arrecadação de 
móveis, voluntariado para melhorar a casa 
dos mais necessitados, voluntariado em 
entidades sociais, ir na padaria, açougue, 
hortifruti, supermercado para quem não 
pode sair de suas casas, vender pizza, rifa, 
lasanha, costelão, frango, perfume, jóias, 
roupas para arrecadar fundos para os mais 
necessitados, eventos com renda destina-
da a pessoas com doenças graves, shows 
para arrecadar para as pessoas em vulne-
rabilidade, enfim poderia escrever linhas 
e linhas de ações destas pessoas honestas, 
trabalhadoras, ordeiras e de um coração 
sensacional que estão presentes no nosso 
dia a dia, costumo chamar de pessoas do 
BEM, pois cá entre nós, são pessoas que 
realmente fazem a diferença na vida das 
pessoas, pessoas iluminadas.

Pessoas assim são lideres que entram 
para a história de nossa cidade, são tan-
tos que por maior que fosse o papel a mim 
destinado, seria insuficiente, eu ue vejo na 

galeria e nas atas da Associação um infin-
dável números destes nomes, que volunta-
riamente dedicaram seu tempo em repre-
sentar o  comércio, prestador de serviço 
e  a indústria, com a missão de  fomentar 
negócios e de melhorar o desenvolvimen-
to social e econômico na cidade, através 
do associativismo, e como não falar destes 
lideres de Entidades Sociais e suas causas, 
verdadeiros cidadãos abnegados e apaixo-
nantes.

Porém é importante que esta rica histó-
ria seja sempre preservada e contada aos 
mais jovens, ressalto aqui o Prof. Thomaz 
Aquino Pires,  frente a Casa da Memória 
de Jaguariúna e a querida Josi Panini, que 
tem feito um belíssimo trabalho, como 
não se encantar com as fotos, a riqueza 
dos fatos que lá estão, e se tiverem a feliz 
oportunidade de conversarem com o Prof. 
Thomaz, vão ver o requinte dos fatos, 
como o do por que 12 de Setembro e não 
30 de Dezembro é comemorado o Aniver-
sário da cidade, vou deixar vocês curiosos, 
para que possam fazer uma visita a este 
lugar incrível de nossa cidade e que esta 
localizado no centro histórico, atrás de 
nossa Matriz Centenária de Santa Maria.

Vejo no presente e no futuro outra 
grande transformação que passa a ocorrer 
em Jaguariúna, que é o TURISMO. Isto 

possibilita sabermos mais de nossa histó-
ria, novos locais para visitação, mais in-
vestimentos em infraestrutura, novos co-
mércios, novos empreendimentos, novos 
moradores que procuram em nossa cidade 
um local tranquilo para viverem com sua 
família, formarem novos amigos, em prol 
de uma melhor qualidade de vida.

Novos visitantes (turistas), que estarão 
ansiosos para conhecer o porque nossa ci-
dade é tão falada em todo Brasil e em mui-
tos lugares do mundo, devido a sua beleza 
natural, seus atrativos gastronômicos, la-
zer, aventura, história, mas principalmente 
devido a esta gente maravilhosa que aqui 
reside ou trabalha.

O líder tem que entender a história, 
para poder criar a sua história nesta Ci-
dade cheia de oportunidades, deve se ca-
pacitar, obter conhecimento, mostrar suas 
habilidades e colocar em ação no dia a dia, 
pois a terra é fértil, por isto plante semen-
tes do bem, que o resultado será a colheita 
de excelentes resultados.

Jaguariúna I LOVE YOU!

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Negócios – 
Empreendedor do Bem

O líder que entra para a história
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Jaguariúna 67 anos
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Prefeito Gustavo Reis faz balanço positivo 
e mostra otimismo com retomada

Prefeito, como o senhor 
avalia esses nove meses 
da atual gestão e o im-
pacto da pandemia na 
continuidade do trabalho 
da Administração?   

Foram meses de traba-
lho muito intenso. Aliás, 
desde março do ano pas-
sado, quando começou 
a pandemia de Covid, a 
Administração municipal 
tem trabalhado incansa-
velmente para combater a 
disseminação do coronaví-
rus e, agora, em proteger 
a nossa população com a 
vacinação, que felizmente 
está trazendo excelentes 
resultados.

Quais foram as prin-
cipais realizações na saú-
de?

Fizemos muita coisa. 
A saúde, que já era desta-
que em nossa cidade, ga-
nhou ainda mais atenção 
e investimentos. Só no 
ano passado, investimos 
R$ 96 milhões na área 
da saúde, o que dá 30% 
das receitas da prefeitura. 
Isso é o dobrou do exigido 
pela Constituição. Foram 
investimentos em mais 
leitos, aliás hoje temos 25 
leitos de UTI, coisa que 
não tínhamos antes da 
pandemia. Fomos atrás e 
batalhamos junto ao Mi-
nistério da Saúde para 
conseguir homologar es-
ses leitos. A UPA voltou a 
atender 24h. Além disso, 
montamos e mantivemos 
montada uma Unidade de 
Campanha para Covid, re-
estruturamos o Hospital 
Municipal, compramos 
equipamentos de ponta, 
como de hemodiálise e de 
ressonância magnética, 
transferimos o Centro de 
Especialidades Médicos 
para um prédio próprio, fi-
zemos testagem em massa 
da população... Enfim, são 
muitas ações e todas elas 
contribuíram para conse-
guirmos manter a pande-
mia sob controle, apesar 
de dias muito difíceis e 
de muita pressão no nosso 
sistema de saúde.   

E depois da vacinação 
os números melhoram 
muito, não?

Sem dúvida, sem dú-
vida. Os números são a 
maior prova de que a vaci-
na é a melhor arma contra 
a Covid. Em março deste 
ano, quando tivemos o 
pico da segunda onda na 
cidade, nós tínhamos 938 
casos de pessoas infec-
tadas com o coronavírus. 
Em agosto, já com o avan-
ço da vacinação, esse nú-
mero caiu para 266, uma 
queda de 72%. O número 
de mortes também des-
pencou de 41, em março, 
para 7, em agosto, o que 
dá 83% menos. São nú-
meros incontestáveis e, se 
alguém ainda tem dúvidas 
quanto à eficácia da va-
cina, é melhor rever esse 
conceito. 

Prefeito, além da saúde, 
a educação de Jaguari-
úna também tem se des-
tacado, apesar do longo 
período de suspensão das 
aulas presenciais? 

Sim, nossa educação 
municipal de Jaguariú-
na manteve a liderança 
no ranking na RMC pelo 
Ideb, o Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica, do Ministério da 
Educação. Mas é claro que 
a pandemia impactou no 
ano letivo, com a suspen-
são das aulas presenciais. 
Foi aí que Jaguariúna ino-
vou mais uma vez, e foi 
uma das poucas cidades, 
se não a única em nossa 
região, a manter a distri-
buição da merenda aos 
alunos mesmo sem as au-
las nas escolas. Distribuí-
mos no ano passado mais 
de 400 mil marmitex e 50 
mil kits de legumes, frutas 
e iogurtes aos alunos, no 
programa Minha Meren-
da em Casa. Mas as aulas 
não pararam, não. Criamos 
o programa Educação em 
Casa, com aulas online e 
pela TV Artes aos alunos 
da rede municipal de ensi-
no, outra inovação em nos-
so governo.

Outra novidade, divul-
gada recentemente, foi 
o ranking Connected 
Smart Cities, e Jaguari-
úna foi reconhecida mais 
uma vez como a cidade 
mais inteligente e conec-
tada do Brasil em sua 
categoria. Qual a impor-
tância desse prêmio? 

Olha, essa é a terceira 
vez consecutiva que nos-
sa cidade lidera o ranking 
Connected Smart Cities, 
promovido pela consulto-
ria Urban Systems, o que 
nos deixa muito orgulho-
sos e felizes. Jaguariúna 
é a número 1 do ranking 
dentre os municípios de 
50 mil a 100 mil habitan-
tes, e 19º no ranking geral 
que tem mais 600 cida-
des avaliadas em todo o 
país, ficando à frente até 
de grandes capitais, como 
Porto Alegre, Fortaleza, 
Recife e Manaus. Nossa 
cidade também mante-
ve a sexta colocação no 
ranking entre os municí-
pios do Estado e é a se-
gunda mais bem colocada 
no ranking geral dentre 
todas as 20 cidades da 

RMC. Estamos no cami-
nho certo e vamos investir 
cada vez mais em tecno-
logia e inovação, sempre 
pensando em como pode-
mos melhorar a vida das 
pessoas. 

Neste aniversário de Ja-
guariúna, a cidade tem 
muitos motivos para co-
memorar então?

Sim, nossa cidade 
avançou muito nos últi-
mos anos. Jaguariúna é 
uma das poucas do Brasil 
a ser reconhecida como 
cidade amiga dos animais, 
pela World Animal Pro-
tection, e também Cida-
de Amiga do Idoso, pela 
Organização Mundial de 
Saúde, a OMS. Jaguari-
úna tem a Escola das Ar-
tes, um projeto pioneiro 
e de muito sucesso, que 
oferece mais de 40 cur-
sos gratuitos a mais de 
3,5 mil alunos. Temos o 
Prouni Municipal, do qual 
me orgulho muito tam-
bém, que dá desconto de 
70% nas mensalidades de 
cursos universitários e já 
beneficiou mais de 6 mil 

alunos com bolsas de es-
tudo. Jaguariúna também 
é destaque na segurança 
pública, com o Centro de 
Operações e Inteligência 
(COI), que reduziu muito 
a criminalidade na cidade. 
Enfim, são muitas as con-
quistas. Temos muita coi-
sa pra comemorar. Claro, 
sempre podemos melho-
rar e estamos trabalhando 
para isso.  

O senhor assumiu este 
ano o comando do Con-
selho de Desenvolvimen-
to da RMC. Como tem 
sido o trabalho à frente 
do colegiado de prefei-
tos?

Olha, tem sido muito 
produtivo. Como presiden-
te do Conselho de Desen-
volvimento, tenho condu-
zido, junto com os demais 
prefeitos, a discussão de 
temas muito importantes 
para a nossa região, como 
a criação de um hospital 
regional. Mesmo durante 
a pandemia também deba-
temos temas de relevância 
e aprovamos a liberação 
de recursos para os muni-

cípios investirem mais em 
saúde. A união de esforços 
é o melhor caminho. 

Qual a sua expectativa 
para o futuro pós-pande-
mia e qual a sua mensa-
gem aos jaguariunenses 
nesse aniversário da ci-
dade?

Minha expectativa é 
positiva. Tenho certeza 
que, superada essa etapa 
tão triste e difícil que a 
pandemia nos trouxe, em 
que quase 600 mil brasi-
leiros perderam suas vi-
das para essa doença, nós 
voltaremos a sorrir e a 
crescer mais. Tenho espe-
rança que isso possa acon-
tecer já em 2022. Mesmo 
neste ano, Jaguariúna tem 
conseguido crescer e já 
gerou quase 2 mil novos 
postos de trabalho na ci-
dade, o que mostra a for-
ça dos nossos empreen-
dedores e do nosso povo.  
Por isso, a minha mensa-
gem aos jaguariunenses é 
de esperança e otimismo. 
Vamos continuar traba-
lhando juntos. Parabéns, 
Jaguariúna!

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), faz um balanço positivo das realizações da administração e tem uma perspectiva 
otimista para a retomada pós-pandemia. Em entrevista à Gazeta Regional, o prefeito – que também é o atual presidente do Conselho 
de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) –, disse que essa etapa “triste e difícil” da pandemia de Covid-19 será 
superada e a cidade irá se desenvolver ainda mais. Confira a entrevista:
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Quando se fala em empreendedorismo, você sabia que, no Brasil, três em cada 
dez brasileiros, na faixa de 18 a 64 anos, possuem uma empresa? Pois é, esse 
número demonstra que, não por acaso, o nosso País é o que mais empreende 

no mundo. O brasileiro é realmente diferenciado, criativo e destemido, pois mesmo em 
meio a tantas dificuldades, não desiste do seu sonho de abrir o próprio negócio. 

Economia e empreendedorismo caminham juntos, o que, de modo geral, fortale-
ce toda a cadeia produtiva do País. Ao atender determinadas demandas do mercado, 
os empreendedores fazem circular a economia, redistribuindo a renda, criando novos 
empregos e alimentando a sua prosperidade e a de outras empresas (parceiros e forne-
cedores) que, do mesmo jeito, colaboram para um ciclo de abundância e prosperidade 
para o Brasil. 

Quando se fala em crescimento do número de CNPJ’s no período da pandemia, o 
professor do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFaj), Rogerio Gomes, considera 
que parte disso é reflexo do desemprego onde a população encontrou uma alternativa 
para criar nova renda. Outra possibilidade, seria a flexibilização do contrato de trabalho 
onde muitas empresas transformaram o CLT em CNPJ. “Outro terceiro momento seria 
a interiorização, que por conta do home office e as mudanças, as pessoas buscaram 
qualidade de vida no interior e Jaguariúna é uma cidade atrativa pela saúde, educação 
e tudo mais”. 

“Estamos em uma região privilegiada” diz o 
secretário de Desenvolvimento, Lúcio Tomasiello”

A UniFaj enquanto instituição de ensino apoia o empreendedorismo por meio de al-
guns programas e parcerias. Dentre eles o Polo de Transformação e Inovação Digital e 
o Prouni. “A faculdade ajuda muito a gente e fazemos questão de colocarmos tudo sob 
comando deles para que nada disso morra”, afirma o secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Jaguariúna, Lúcio Tomasiello. 

O empreendedorismo atua como um “braço” da economia. Ele permite que as so-
ciedades se desenvolvam e evoluam. Contar com o apoio do município e instituições 
acelera esse processo. 

Investimentos 
Tomasiello afirma que a Secretaria de Desenvolvimento e prefeitura como um todo 

está fazendo de tudo para ajudar os empreendedores e empresários que já estão aqui, 
assim como para trazer ao município novas empresas. “Na Secretaria temos o Banco 

O empreendedorismo 
e a revolução do 
mercado de trabalho
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do Povo que ajuda quem é da cidade; na Câmara Municipal já foi aprovada a lei da feira 
noturna; novas empresas estão chegando; e estou em cima desde o começo do ano para 
trazer um supermercado atacadista para o município e estou confiante que até o fim do 
ano isso vai se concretizar”, diz o secretário.  

A vinda de um atacadista para o município é de suma importância para Tomasiello, 
tendo em vista que muitos comerciantes e famílias saem da cidade para fazer grandes 
compras, fazendo com que tempo seja perdido e o dinheiro local seja levado para outro 
lugar. A logística é essencial para a atividade de qualquer empresa, tanto que não é difí-
cil imaginar que ela também é um dos gastos mais altos.  

A compra de suprimentos e produtos nem sempre é feita com fornecedores próximos, 
o que gera diversos gastos relacionados ao deslocamento e ao armazenamento. Por isso, 
é vantajoso para todos que exista fornecedores locais dentro da comunidade, assim os 
custos com logística são reduzidos e a economia local é inflada. 

Pensando nisso, o empreendedor e empresário do município começaram, há algum 
tempo, a investir em marcas que eram encontradas apenas nas cidades vizinhas nos cen-
ters shopping. Com isso, o consumidor economiza e ainda gasta seu dinheiro na própria 
cidade. 

 Geração de empregos, movimento da economia local 
A chegada das novas empresas é sempre benéfica para o município, assim como para 

os consumidores e para aqueles que precisam de emprego. “Jaguariúna exige que pelo 
menos 50% do quadro de funcionários seja composto por moradores locais”, lembra. A 
lei municipal, aprovada em 2019, é uma medida que integra uma consistente política de 
incentivo fiscal do município, que visa atrair novos investimentos empresariais. 

Com toda essa movimentação, nasce a necessidade de ter munícipes qualificados. Por 
isso, a prefeitura por meio do Via Rápida do Estado de SP já oferece diversos cursos 
para preparar os interessados.  

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Eco-
nomia, aponta que foram criadas em Jaguariúna 469 novas vagas em julho. No mês 
de julho, foram 313 postos e, em maio, outros 300. No acumulado do ano, a cidade já 
registra um total de 1.951 novas vagas de emprego nos setes primeiros meses do ano. 
Tomasiello conta que a expectativa é fechar o ano com o saldo de 2.000, mas acredita 
que o município deve chegar a 2.500 novas vagas.  

Polo de Transformação e Inovação Digital 
Falando em revolução para o mercado de trabalho, o Polo tem esse papel e tem por 

objetivo atrair novas empresas, startups e incubadoras para a região. Uma das coisas 
que o Polo está promovendo, além da capacitação de alto nível dos empreendedores, é 
a movimentação regional para que em breve o 5G chegue para os nove municípios que 
integram o programa. 

“O Polo tem nove cidades e estamos colocando a mesma lei para todas elas para levar 
esse bloco para a operadora que ganhar a licitação do 5G e sugerir que o piloto comece 
aqui”, explica Tomasiello. “Quem sabe, se não formos os primeiros, seremos um dos 
primeiros no Brasil a usar o 5G”, diz confiante. Com essa revolução prestes a acontecer, 
o potencial empreendedor de Jaguariúna deve ser elevado ainda mais.  
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Educação: o poder de transformar vidas

São nos primeiros anos 
de vida, quando o indiví-
duo entra na escola, que 
começam a ser formados 
os profissionais do ama-
nhã. Esses cidadãos se-
rão os responsáveis pelo 
desenvolvimento social 
e crescimento econômico 
do País no futuro.  

Essa é a fase mais im-
portante da vida da crian-
ça, na qual ela recebe 
todos os conceitos edu-
cacionais e fundamentais, 
por isso, é tão importante 
escolher a instituição de 
ensino que oferece educa-
ção completa e diferencia-
da. Em Jaguariúna, o Co-
légio Integrado se destaca 
nessas qualidades e em 
muito mais.

O Colégio Integra-
do está completando no 
mês de setembro, 23 anos 
de história. Nasceu em 
1998 sob direção do Profº 
Odracir Caminada e em 
1999 o Colégio recebeu 
seus primeiro 39 alunos.  

Neste processo, o Co-
légio mudou de endere-
ço, cresceu o número de 
alunos e colaboradores. 
“Graças a Deus a cidade 
cada vez mais nos aco-

lheu devido ao traba-
lho apresentado. Nosso 
lema é, sempre ofere-
cer aos nossos alunos, 
a melhor qualidade de 
ensino, formação e edu-
cação. O compromisso 
de todos que trabalham 
no Colégio é esse: se 
doarem para passarem o 
melhor para os alunos”, 
comemora o diretor ad-
ministrativo, Ricardo 
Caminada.

Ricardo acredita que 
este lema foi a vida de 
seu pai e que ele apren-
deu. 

“Tenho a graça de 
Deus por ter colocado 
pessoas tão boas no meu 
caminho, de ter uma 
equipe maravilhosa que 
vivem essa escola e a 
transformam em um lugar 
de acolhimento”, fala o 
diretor sobre sua equipe. 

Para a diretora pedagó-
gica Thais Pina, trabalhar 
com educação é seu oxi-
gênio. “Já estou há quase 
30 anos trabalhando com 
educação e acredito mui-
to em uma educação com 
afetividade. Não temos 
aprendizado sem empatia 
e amor”, afirma.  

“Conteúdo toda 
escola tem, mas 
a forma como se 
ensina e como 

são ministradas 
as aulas, faz toda 

diferença”.  

A entrega de um ensi-
no de excelência aos alu-
nos é fundamental para a 
direção. “Por nossos ban-
cos escolares já passaram 
mais de 3 mil alunos e 
hoje mais de 400 famílias 
que fazem parte da insti-
tuição, sendo eles jagua-
riunenses, possenses, ho-
lambrenses, pedreirenses 
e até campineiros”, con-
tam os diretores.

 
Ensino super 
diferenciado

O Colégio Integrado 
trabalha com o Sistema de 
Ensino SAS, que está en-
tre os melhores sistemas 
educacionais do Brasil. 
Há mais de 900 escolas 
parceiras em todo o País, 
mas o Integrado é o único 
e exclusivo da região. “É 
um sistema muito com-
pleto. Ele é, comprova-

damente, contra qualquer 
argumento, o melhor sis-
tema de ensino”, afirmam 
os diretores. 

Além disso, o Colégio 
tem um projeto bilíngue 
que visa formar cidadãos 
prontos para o mundo. 
“Entregamos um inglês 
de excelência, com certi-
ficação em Cambridge ao 
final do fundamental 2”.

Em outras frentes, o 
Colégio incentiva forte-
mente o esporte e a tec-
nologia, proporciona pa-
lestras, dinâmicas e ações 
com o intuito de desenvol-
ver plenamente todas as 
habilidades dos alunos. 

“Queremos que nossos 
alunos gostem de ficar na 
escola. O sentimento de 
pertencimento ao Colégio 
e proporcionar atividades 
no contraturno é um di-
ferencial muito forte do 
nosso Colégio”, comenta 
Thais.

O Colégio Integrado 
atende alunos do berçá-
rio ao Ensino Médio, com 
uma infraestrutura única 
e pensada para cada ida-
de. “Os pais procuram 
cada vez mais uma esco-
la acolhedora, academi-

Saber escolher a instituição de ensino faz toda a diferença na formação do indivíduo

Alunos do Colégio Integrado Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

camente forte, inovadora, 
socialmente responsável, 
integral e planejada com 
muito comprometimen-
to. Uma escola para que 
os alunos que querem ser 

protagonistas encontrem 
um espaço e ferramentas 
para isso e o Colégio In-
tegrado é assim”, finali-
za a diretora Pedagógica, 
Thais.
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Crescimento impulsiona investimento em grandes marcas

Uma tendência cada 
vez mais vista no univer-
so feminino é a busca por 
qualidade de vida e segu-
rança, preocupações que 
também fazem parte do 
mundo da moda. A mulher 
moderna é mais exigente 
e busca para o seu guarda 
roupa peças que, além de 
estilo e design moderno, 
proporcionem segurança 
e conforto para encarar os 
desafios do dia a dia. 

Quando falamos em 
lingerie, as questões são 
as mesmas. Essas peças 
precisam ser estilosas, de 
qualidade e confortáveis, 
pois são sinônimos de 
empoderamento, beleza e 
bem-estar. 

Pensando nisso, a De-
talhes Moda Íntima ofere-
ce há 30 anos produtos de 
excelência. Seu catálogo é 
formado por marcas que 
atendem as necessidades 
das mulheres e acompa-
nham suas exigências. 

A Detalhes foi fundada 
em 1991, na rua Alfredo 
Engler. São 30 anos no mer-
cado fazendo história no 
centro de Jaguariúna. A loja 
é uma das mais completas 
empresas de moda íntima 
do município e região. 

A loja começou peque-
na e foi expandindo por 
conta do atendimento dife-
renciado que a loja oferece 
aos clientes, da diversida-
de de produtos, marcas e 
tamanhos. A proprietária, 
Simone Ventorin, relata 
que há marcas que ela tra-
balha desde o início, mas é 
primordial acompanhar as 
novas tendências, incluindo 
marcas e novidades. “No 
decorrer dos anos criamos 
uma identidade. Temos 
essa identidade de produ-
tos e forma de atender. São 
características peculiares e, 
dessa forma tivemos o au-
mento da demanda também 
pelo fato de que a cidade 
cresceu”, afirma. 

É verdade que Jagua-
riúna recebe muitas pes-
soas de outras cidades e 
estados do País, tanto para 
moradia como aqueles 
que se deslocam a traba-
lho. “As pessoas que vem 
de fora tem a tendência de 
entrar nas lojas e eu rece-
bo muitas delas. Eu sem-
pre tenho clientes novos”, 
conta Simone. 

30 anos de loja são 
muitos clientes fideliza-
dos, muitos clientes no-
vos, muitas histórias e 

muita satisfação. Mas, 
além de todas as coisas 
boas, também existem 
muitos desafios. “O se-
gredo é gostar muito do 
que se faz. Se eu não de-
sisti até hoje é porque eu 
gosto muito do que eu 
faço porque os desafios 
foram e são muitos. Ado-
ro esse contato com as 
pessoas e os produtos que 
eu vendo”, afirma. 

Mais que moda íntima 
feminina 

Além da moda íntima 
feminina, a Detalhes ofe-
rece moda íntima masculi-
na, moda praia e pijamas. 
As marcas encontradas na 
loja também são de desta-
que, muitas delas são en-
contradas apenas nos Sho-
ppings Centers da região, 
fazendo com que o mu-
nícipe jaguariunense não 
precise gastar mais para 
se deslocar para encontrar 
produtos de extrema qua-
lidade e bom gosto. 

“E justamente por não 
estarmos dentro de um 
shopping temos um pre-
ço melhor. Trabalho com 
muitas marcas e tem algu-
mas delas que devido ao 
valor agregado e seus atri-

No universo feminino, conforto e segurança são 
primordiais quando se fala em lingerie

A loja comemora 30 anos no dia 11 outubro

DIVULGAÇÃO

butos tem um valor não tão 
popular, mas eu costumo 
dizer que tudo que você 
precisa e te atende com ex-
celência, não é caro”, ex-
plica Simone. 

Mas, além das marcas e 
peças especiais, a Detalhes 
também trabalha com mar-
cas de valores mais acessí-
veis e sem perder qualidade 
e conforto. “Por isso tam-
bém sentimos a necessida-
de de expandir as opções 
para poder atender vários 
públicos, além de sempre 
ter alguma promoção”. 

Pandemia 
A expectativa da em-

presária para a retomada 
econômica é boa. “Temos 
percebido uma boa procu-
ra, tanto para praia quanto 
lingerie”, conta Simone. 

Durante o auge da pan-
demia Simone notou a 
queda brusca na procura 
pelas cintas modeladoras, 
o que está mudando tam-
bém. A procura pela peça 
está aumentando. “Pois 
vendíamos muito para ca-
samento e festas. A partir 
do momento que os even-

tos sociais foram suspen-
sos, houve a queda das 
vendas”. 

Em contrapartida, na-
quele período as vendas 
de pijamas deslancharam. 
As peças para gestantes 
também foram muito pro-
curadas e pela Detalhes 
ter um bom e variado es-
toque, conseguiu atender 
todos que precisaram. 
“Muitas compras foram 
evitadas nesse período, 
mas eu acho que tive o 
produto certo na hora cer-
ta”, finaliza. 
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Tradição e gastronomia destacadas em um só lugar

Em 1991 teve início 
uma história que com o 
passar dos anos passou por 
muitas mudanças e apri-
morações, mantendo a tra-
dição da família Messias. 
Nesta data inaugurava-se o 
famoso Botequim da Esta-
ção, que passa de geração 
para geração. 

Situado na histórica es-
tação da Maria Fumaça 
de Jaguariúna, conhecida 
como Centro Cultural que 
hoje é um patrimônio tom-
bado, o local além de ponto 
turístico da cidade se tor-
nou um ponto de lazer gas-
tronômico. Fundado pelo 
casal Luiz Carlos Messias 
e Magda Regina Defendi 
Messias, o Botequim ficou 
extremamente conhecido 
em toda região por sua sa-
borosa e suculenta Picanha 
na Pedra que atrai muitos 
turistas e moradores.  

A maioria dos pratos e 
petiscos foram criados e 
são elaborados até hoje pe-
los seus fundadores, como 
o Pintado a Camânducaia 
que é uma receita original 
do Sr. Luiz, e o bolinho de 
bacalhau, uma receita de 
família de gerações da Srª 
Magda. Essa é uma tradi-
ção, pois eles consideram 
que esse carinho dá ao res-
taurante um sabor inigualá-

Estação Maria Fumaça abriga ponto de lazer gastronômico

 Botequim da Estação comemora 30 anos; Fundadores e responsáveis agradecem toda a equipe de colaboradores que faz parte desta família nas 
unidades de Jaguariúna e Mogi Guaçu
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vel, familiar e tradicional. 
Atualmente o restau-

rante é responsabilidade 
dos filhos do casal, Thia-
go, Thomas e Thadeu. Eles 
valorizam a tradição dos 
pais, vivem e respiram o 
Botequim da Estação.  

O mais jovem comenta 
que é muito satisfatório 
seguir os passos dos pais, 
tendo em vista que ele 
praticamente nasceu den-

tro do Botequim, brinca 
Thadeu, que tem 28 anos. 
Nesta trajetória de uma 
vida, muitas coisas foram 
marcantes para ele. “Ver 
pela primeira vez a Maria 
Fumaça chegando aqui 
na frente foi muito mar-
cante. Nosso barzinho 
que atendia de 50 a 60 
pessoas no dia começan-
do a atender 300 foi bem 
legal”, relembra. 

O sucesso foi, e é, tão 
grande que hoje o Bote-
quim da Estação faz parte 
da história de Jaguariúna. 
Para Thadeu, é mais pra-
zeroso ainda quando ele 
olha para trás e vê todos 
os desafios que foram en-
frentados. 

Dentre eles, o mais re-
cente, a pandemia da Co-
vid-19. “Uma doença que 
vem deixando muitas víti-

mas, pessoas conhecidas, 
pessoas próximas. Muito 
triste essa situação”, diz 
Thadeu. Mas, além de per-
das irreparáveis, a doença 
também deixou muitos 
desempregados e muitos 
CNPJ’s foram fechados. 
“Se manter de portas aber-
tas diante disso tudo é uma 
grande vitória”, afirma. 

Uma vitória que pode-
ria ser ainda maior se o 

plano de expansão da em-
presa não tivesse sido afe-
tado. “O Botequim da Es-
tação inaugurou a unidade 
Mogi Guaçu em 2020, mas 
após três meses de inaugu-
ração a pandemia chegou 
e fez com que a unidade 
fosse fechada”. Mas, Tha-
deu garante que a família 
está trabalhando pesado 
para reabrir e colocar o 
nome também na história 
de Mogi Guaçu. 

De todo modo, são 30 
anos de Botequim da Es-
tação em Jaguariúna. A 
família acredita que soube 
aproveitar o crescimento 
da cidade em favor de seus 
negócios. “Pois não adian-
taria de nada a cidade cres-
cer e você não saber lidar 
com o aumento das deman-
das”, explicam.  

Com o crescimento 
mútuo entre cidade e a 
empresa, o Botequim da 
Estação expandiu tanto 
que hoje emprega mais 
de 60 pessoas. “São 60 
famílias que o Botequim 
alimenta diretamente, 
fora empregos indiretos”, 
conta Thadeu. “Saber que 
minha família faz parte 
da memória desta cidade 
é uma coisa indescritível. 
Isso ninguém pode apa-
gar!”, finaliza. 
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Jaguariúna de Mãos Dadas 
comemora sucesso entre os comerciantes

O projeto “Jaguariúna 
de Mãos Dadas”, idealizado 
pela acionista Edilaine Alves 
teve início em abril de 2020 
e potencializou as vendas 
e o relacionamento entre os 
comerciantes clientes da Eip 
Cred em meio a primeira 
onda da pandemia. Quando 
começou a segunda onda da 
Covid-19 em 2021, a proprie-
tária da Eip Cred viu a cida-
de onde nasceu e cresceu em 
uma situação desanimadora. 

De um lado, o consu-
midor comprando cada vez 
mais pela internet de outras 
cidades, de outro, o co-
mércio local desanimado 
com as ruas vazias devido 
as restrições impostas pela 
quarentena do coronavírus. 
“Embora eu tenha uma em-
presa de crédito e cobrança 
eu queria fomentar o co-
mércio. Com o call center, 
mesmo com a pandemia, ti-
vemos um retorno favorável 
ao nosso cliente tornando-os 
visíveis no digital. Foi então 
que decidi oferecer isso para 
todos os comerciantes da 
cidade, independentemente 
de serem ou não associados 
a Eip Cred”, explica.

Edilaine mergulhou no 
projeto e alavancou muitos 

negócios. Ela deu a oportu-
nidade para aqueles que pre-
cisavam de conhecimento 
oferecendo, repetidas vezes, 
por todo esse tempo, cursos 
sobre o mundo digital, sobre 
as vendas e diversos outros 
assuntos relacionados.

O digital, inclusive, foi 
o meio onde os empreen-
dedores precisaram apostar 
no período onde tudo estava 
fechado. Era uma necessi-
dade real. Edilaine chegou 
a criar contas nas redes so-
ciais para os que se encon-
travam perdidos e apontou a 
luz no fim do túnel com au-
las que capacitaram mais 
de 50 lojistas para entrar no 
mundo digital. 

“No início fiz algumas 
parcerias, pois o número 
de comerciantes tornou-se 
muito maior para em rela-
ção ao ano passado em que 
fiz a inclusão digital ape-
nas dos clientes associados 
a Eip Cred”, explica. Com o 
interesse dos comerciantes, 
Edilaine incluiu no projeto 
todos aqueles que quiseram 
participar.

“Criamos redes sociais, 
sites para vendas e exposi-
ção do produto e comércio. 
Demos treinamentos e capa-

Projeto atingiu diretamente 317 
lojistas e mobilizou a classe em 
prol da retomada econômica 

Edilaine Alves, idealizadora do projeto 
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citação para os empresários 
e até para seus funcionários. 
Chegamos a 317 lojistas 
e 65 mil menções na in-
ternet com parcerias junto 
ao Jornal Digital e a Rádio 
Nova 105,9 FM”, conta or-
gulhosa.

Edilaine foi no comércio 
dia após dia, de domingo 
a domingo. Ela relata que 
foi, e é, muito satisfatório 
servir todos aqueles que 
acharam necessária a visita 
o nosso conhecimento do 
Jaguariúna de Mãos Dadas. 
“Disponibilizamos também 
atendentes na nossa sede 
para atendimento presencial 

e desenvolvimento do lojis-
ta”, acrescenta. 

“Para mim que vivo em 
um call center vejo a forte 
necessidade dos comercian-
tes terem presença em todas 
as redes e veículos de comu-
nicação. Por isso, contamos 
com a Gazeta Regional que 
por todo este período divul-
gou os comerciantes que 
participaram do projeto”. 

Foram tantas as ações re-
alizadas que Edilaine emo-
ciona-se ao ver o resultado 
de toda sua dedicação. “Para 
mim é muito emocionante, 
pois em 2020 vi a triste reali-
dade dos comércios fechan-

do, aluguéis vencendo sem 
um norte para dezenas de 
comerciantes filiados a Eip 
Cred. Quando veio a segun-
da onda não tive dúvidas que 
abrir a ação para todos seria 
uma grande força para aque-
les que não tinham sua mar-
ca no digital, pois hoje quem 
vende ou é ‘ponto com’ ou é 
‘ponto fora’, infelizmente”.

O projeto também ren-
deu muitos aprendizados, li-
ções e grandes amigos para 
a empresária. O sucesso foi 
tão grande que um novo vem 
por aí. Edilaine conta em 
primeira mão para a Gazeta 
Regional que o novo proje-
to “Natal Iluminado” deve 
continuar nutrindo a semen-
te semeada no “Jaguariúna 
de Mãos Dadas” em 2020, 
não apenas para os asso-
ciados Eip Cred como para 
todos que assim desejarem 
fazer parte da ação.

Eip Cred
Após o aniversário da 

cidade, Edilaine afirma que 
a Eip Cred continua a ofe-
recer ao comerciante jagua-
riunense, como nos recentes 
cinco meses, a mentoria e 
ajuda especializada para 
que os empresários voltem a 
crescer. “Como a retomada 

econômica foi um sucesso 
nas mídias, rádio e presen-
cialmente aqui em nosso 
escritório, vimos o quanto 
é necessário neste momento 
o planejamento estratégico 
para voltar a crescer conhe-
cendo o mercado de tra-
balho em que se encontra, 
o público que se tem que 
atingir e, claro, como fazer 
isso”, explica.

“Disponibilizamos cur-
sos, parcerias e divulgações 
para o comércio voltar a ter 
fôlego”, acrescenta Edilai-
ne. A Eipcred ainda realiza 
análise de crédito a juros 
baixos com disponibilida-
de do CNPJ mesmo para os 
que estão negativados.

“Ser bem-sucedido é 
um quebra-cabeça que nor-
malmente não se resolve 
sozinho. Os empresários 
de sucesso também tiveram 
ajuda de alguém mais expe-
riente no começo e é essa 
oportunidade que estamos 
oferendo para aqueles que 
desejam se superar. Conver-
se conosco e entenda mais 
sobre essa assessoria que 
estamos disponibilizando 
ao comerciante para que to-
dos tenham um final de ano 
ainda melhor que este mo-
mento de abertura”, finaliza.

O “Jaguariúna de Mãos Dadas” sorteia neste 
sábado, 11, às 15h, o Iphone 12, 258GB. 

Consumidor, entre na conta do Instagram @
eipcred e confira o resultado ao vivo.
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Setor imobiliário fortalecido e cenário positivo

O mercado imobiliário 
é, atualmente, responsável 
por cerca de 10 a 15% das 
transações do PIB nacional 
e cresce a cada dia. Mes-
mo em meio a pandemia, 
o mercado imobiliário do 
Estado de São Paulo regis-
trou um aumento na procu-
ra de imóveis. Além disso, 
a busca pela profissão de 
“Corretores de Imóveis” 
aumentou, isso mostra as 
oportunidades que a classe 
de profissionais trouxe ao 
mercado, fazendo com que 
vários players de mercado 
se tornassem importantes 
dentro deste cenário.

Com isso, o CEO pro-
prietário, empreendedor e 
palestrante da JR Teixeira 
Negócios & Associados, 
Junior Teixeira, afirma 
que o setor deve tornar-
-se ainda mais sustentá-
vel nos próximos anos, 
ficando mais próximo aos 
fatores econômicos que 
fazem movimentar todo 
esse mercado. “As con-
dições macroeconômicas 
se valorizaram dentro da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) e em 
outras cidades do Circuito 
das Águas, como Jagua-
riúna, que vem crescendo 

constantemente aos olhos 
de grandes incorporadoras 
e empreendedores, aumen-
tando assim a lei de ofer-
tas e demanda, devido às 
próprias condições de vida 
econômica da população”, 
avalia.

O empresário dedica-
-se para tornar a JR Tei-
xeira Negócios & Asso-
ciados em referência em 
atendimento de qualidade 
no mercado imobiliário 
da região. Ele atribui que 
toda essa dedicação vem 
de uma filosofia de vida 
e disciplina que segue ao 
longo desses anos: “Judô” 
a Arte do Caminho Suave.

Além de ser empresário 
dentro mercado imobiliá-
rio, Junior Teixeira é pro-
fessor de judô e ainda criou 
um projeto social sem fins 
lucrativos possibilitando 
atender crianças, jovens, 
adolescentes e adultos de 
toda classe social. Com 
isso, trouxe a oportunida-
de da filosofia ao mercado 
imobiliário, onde fundou. 
“A arte do Jita Kyoei no 
mundo dos negócios é 
uma arte milenar japonesa 
que traz vários benefícios. 
Quanto mais capacidade 
tivermos de ajudar e amar 

o próximo, mais sucesso 
nós teremos. Assim é a arte 
do Jita Kyoei”, explica o 
empresário.

Seu objetivo enquanto 
empresário é fazer parte da 
concretização dos projetos 
de vida de muitas pessoas. 
“Nossa empresa busca es-
timular as pessoas a acre-
ditarem em seus próprios 
sonhos e ajudá-las a con-
quistar a tão sonhada casa 
própria, esta que é a chave 
da felicidade”, afirma.

Para a realização de 
tantos sonhos, a JR Teixei-
ra aposta no treinamento e 
profissionalização de seus 
colaboradores. Além disso, 
com a pandemia, precisou 
apostar nos atendimentos 
digitais. “Montamos uma 
estrutura de atendimento 
on-line, dando melhores 
condições de ofertas e fle-
xibilizando ainda mais as 
demandas de créditos imo-
biliários”, conta.

Sonho da casa própria
A Caixa Econômica Fe-

deral é detentora de mais de 
80% dos contratos de finan-
ciamentos imobiliários e a 
JR Teixeira é especialista 
em realizar intermediações 
de financiamentos de pe-

O mercado é responsável por cerca de 10 a 15% das transações do PIB nacional

Empresário Junior Teixeira

DIVULGAÇÃO

queno e médio porte, sejam 
eles de padrão médio, alto 
ou popular. “Os outros 20% 
podemos intermediar direto 
com as construtoras. Para 
os loteamentos também po-

demos intermediar as par-
celas diretamente com as 
incorporadoras”, afirma o 
empresário.

Junior Teixeira convida 
todos os interessados em 

fazer conhecer seu mo-
delo de negócio e méto-
do de trabalho. “Teremos 
o prazer em orientá-los e 
sermos o pilar de seus so-
nhos”, finaliza.
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Referência no mercado de autopeças  
e acessórios automotivos

Referência em Jagua-
riúna, a DG Auto Peças 
está prestes a comemorar 
20 anos. A atuação é mar-
cada pela excelência em 
atendimento e completa 
linha automotiva nacional 
e importada. 

O proprietário, Daniel 
Granghelli, comemora o 
sucesso com satisfação. 
“O caminho é cheio de 
curvas, mas tudo vale a 
pena”, diz. 

A trajetória de Daniel 
começa quando ele, com 
apenas 14 anos, começa 
a trabalhar na função de 
almoxarife em uma em-
presa de reparos automo-
tivos. A proximidade com 
a rotina no universo de 
peças automotivas des-
pertou seu interesse pelo 
setor que se tornou sua 
carreira profissional. 

Daniel passou por ou-
tras empresas e assim foi 
somando experiências na 
área automotiva. Na me-
dida em que aumentavam 

seus conhecimentos, cres-
cia a vontade de empreen-
der por conta própria. Em 
2002 nasceu a DG Auto 
Peças. 

No início, a loja fun-
cionou em um porão na 
sua casa de seus pais e, 
mesmo não sendo o local 
ideal, a empresa prospe-
rou. Em 2004 transferiu 
todo o acervo comercial 
para novo endereço no 
centro de Jaguariúna. Em 
2014, expandiu as insta-
lações para atender com 
mais autonomia sua clien-
tela da cidade e região.  

Com a demanda, Da-
niel abriu outras três fi-
liais, sendo elas em Santo 
Antônio de Posse, Pedrei-
ra e Holambra. Para ele, 
esse é o resultado do tra-
balho sério que começou 
em Jaguariúna quando ele 
tinha 14 anos. 

A empresa conta com 
profissionais qualifica-
dos, tanto na matriz quan-
to nas filiais. Daniel pre-

A pandemia não afetou 
o setor de autopeças

Matriz da DG Auto Peças está localizada na Rua Carlos Turato, 30 – Centro de Jaguariúna

DIVULGAÇÃO

sa por isso. Além disso, 
consegue atender todas 
as demandas, pois conta 
com um grande acervo de 
peças automotivas.  

Expectativa de mercado 
O diretor do Sindirepa 

Brasil (associação fun-
dada em 2013 que reúne 
entidades empresariais da 
reparação de veículos), 
Luiz Sergio Alvarenga, 
avalia que de forma geral 
a pandemia não afetou ne-
gativamente o mercado de 

reposição. “Pelo contrá-
rio, só potencializou, pois 
com as vendas de veículos 
novos em queda desde o 
início da pandemia, a pro-
cura por manutenção dos 
veículos se acelerou. Mes-
mo com a retomada das 

vendas de veículos usa-
dos, estes, quando são co-
mercializados, costumam 
realizar manutenção”, 
afirma. O proprietário da 
DG, Daniel, confirma que 
as expectativas são real-
mente boas. 
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PARABÉNS!

zico.materiais

jaguarlajeseblocos
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Pecuária e agronegócio atraem investimentos

Jaguariúna é uma ci-
dade interiorana que pos-
sui 58.722 mil habitantes, 
de acordo com o Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística de 2020 
(IBGE). Suas caracterís-
ticas encantam muitas 
pessoas, tanto para mora-
dia quanto para relaciona-
mentos e negócios. 

O advogado Caius Go-
doy, conhecido como Dr. 
da Roça cresceu na cidade 
de Duartina e atualmente 
mora em Campinas, mas 
não resistiu a sua verdadei-
ra essência e colocou seu 
par de botas em Jaguariú-
na. O Dr. chega ao muni-
cípio com seu projeto Ma-
riadita Senepol, que tem 
por objetivo transformar 
Jaguariúna em referência 
na raça Senepol. 

“Eu venho de uma ci-
dade pequena, então, não 
sou de Campinas. Agrade-
ço muito pelas coisas que 
tenho devido a Campinas, 

mas a minha paixão é a 
cidade menor. É o agrone-
gócio. É Jaguariúna”, diz o 
advogado.  

Apesar do município ter 
um grande polo industrial, 
ser desenvolvido e co-
nectado, ele ainda possui 
características muito inte-
rioranas e isso atrai ainda 
mais o advogado. “Eu amo 
isso. São características 
que realmente me atraem”, 
afirma. 

A paixão pelo interior 
trouxe Dr. da Roça até Ja-
guariúna e no município 
estão sendo cultivadas suas 
raízes. “Estar aqui é por es-
colha. Eu poderia estar em 
outra cidade com o meu 
trabalho, mas essa é minha 
escolha profissional e pes-
soal”. 

O Dr. sempre atuou 
com um ‘pé na terra’. 
Sua carreira e especia-
lidade é o agronegócio 
e estar no município faz 
todo sentido para ele. 

Atratividade leva em conta fatores variáveis e palpáveis

Dr. da Roça no escritório Mariadita Senepol

DIVULGAÇÃO

“Jaguariúna é muito a 
minha cara. Além do ro-
deiro, é o povo. Jaguari-

úna me acolheu de uma 
forma que eu não tenho 
nem o que falar”, diz. 

Mariadita Senepol 
O nome do projeto Ma-

r i a d i t a  S e n e p o l  n a s -

ceu com o propósito de 
homenagear a bisavó 
do Dr. que chamavam ca-
rinhosamente de bisa Dita 
e faleceu com 99 anos no 
sítio da família, sua avó 
que chamava-se Maria e 
sua mãe que também se 
chama Maria. “Nada mais 
justo e digno do que fazer 
uma homenagem a elas”, 
diz o Dr. da Roça.  

O advogado conheceu 
o Senepol há cerca de cin-
co anos e se apaixonou 
pelo gado. Utilizada espe-
cialmente para aumentar a 
qualidade de rebanhos de 
produção de carne, com 
ênfase no Brasil para o 
cruzamento Senepol com 
Nelore e Angus, a raça Se-
nepol tem batido recordes 
de venda ano a ano no Bra-
sil. Com expressivo cres-
cimento no rebanho bra-
sileiro, essa é a aposta de 
Dr. da Roça que pretende 
tornar Jaguariúna referên-
cia neste quesito.
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P A R A B É N S  J A G U A R I Ú N A  P E L O S  S E U S  6 7  A N O S !

Os Líderes tem a missão de tomar decisões importantes,
dentre elas a recuperação de capital de giro de suas
empresas, em um momento em que a inadimplência
cresceu muito.

www.acijaguariuna.com.br

@acijaguariuna

acijaguariuna

Cursos e Palestras
Auditório
Boa Vista SCPC
Acesso a créditos
Plano Odontológico
Plano de Saúde

Bom para o Empresário;
Bom para o Consumidor;
Bom para o Município.

Neste momento de retomada econômica a ACI incentiva a atividade turística que é
uma das mais importantes no setor econômico e de geração de emprego e renda,
assim como a criação de novos negócios e aumento da produção de bens e
serviços. 

  aguariúna a Cidade que mais cresce no Circuito das Águas Paulista está
completando 67 anos de Emancipação Político Administrativa e a Associação
Comercial e Industrial se orgulha de caminhar junto nessa estrada do
desenvolvimento, participando ativamente de projetos e programas para o
crescimento Econômico e Social do Município e Região.

J

A ACI com sua missão de oferecer serviços de qualidade e
comprometida com o Desenvolvimento Econômico e Social
reestrutura a CRC ( Central de Recuperação do Cidadão ).

SEJA UM ASSOCIADO
#Juntos somos fortes!A ACI Jaguariúna oferece produtos

e serviços para a sua empresa Aplicativo ACI
Certificado digital (parceiros)
Casa do MEI (Sebrae Aqui)
Cartão Benefício.

 Rua Júlia Bueno, 651 - Centro - Jaguariúna 19 3867-7070

Além de participar do programa LÍDER "Liderança para o Desenvolvimento
Regional" de iniciativa do Sebrae, que nasceu para a promoção sustentável dos
territórios brasileiros com atuação integrada entre as lideranças do poder público,
entidades privadas e do terceiro setor onde as lideranças são mobilizadas,
sensibilizadas, organizadas e qualificadas para a construção e implementação de
agendas do desenvolvimento.

A CRC tem o objetivo de recuperar o capital de giro
através de recebimento de dívidas dos devedores de
nossos associados, além de devolver ao consumidor a
oportunidade de ter crédito no mercado fazendo a
economia girar!
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Novos empreendimentos alavancam vendas 
do setor de materiais para a construção

O setor de varejo de 
material de construção foi 
um dos que menos senti-
ram os impactos da crise 
gerada pela pandemia do 
coronavírus. As expectati-
vas permanecem positivas: 
as projeções da Federação 
Brasileira de Redes Asso-
ciativistas de Materiais de 
Construção (Febramat) são 
de que as lojas associadas 
saltem de um faturamento 
de R$ 3,8 bilhões em 2020 
para R$ 4,2 bilhões em 
2021. A projeção de cres-
cimento em compras para 
2021 é de 39,5%.

A diretora executiva do 
Zico Materiais para Constru-
ção, de Jaguariúna, confirma 
a projeção. “Durante toda 
a pandemia tivemos um ou 
dois meses fracos, depois re-
gistramos alto crescimento. 
Inclusive, mês de agosto ba-
temos recorde de vendas”, 
afirma Micheli Tartaro.

Os planos de crescimen-
to do setor giram em torno 
de 6% a 8%. “Acredito que 
melhore ainda mais, pois 
Jaguariúna está crescendo. 
Estão surgindo novos lote-
amentos e construção em 
condomínios, então é essa 
a expectativa para os pró-

ximos meses”, acrescenta a 
diretora.

História
A empresa foi fundada 

pelo pai de Micheli, Eze-
quiel Tartaro. A loja come-
çou na garagem da casa da 
família. Era pequena e as en-
tregas das mercadorias eram 
feitas com o carro pessoal do 
empresário. Micheli conta 
com orgulho sobre a evolu-
ção do Zico Materiais para 
Construção que em 29 anos 
de história triplicou de ta-
manho em todos os sentidos.

A diretora é formada em 
Engenharia Civil e traba-
lhou por anos na área. Está 
à frente da loja há dois anos 
e neste período implantou 
diversas mudanças, como 
melhor possibilidades de 
pagamentos para os clien-
tes, posicionamento da 
marca nas mídias sociais, 
além de várias medidas in-
ternas que melhoraram a 
empresa como um todo.

A loja, que cresceu e 
evoluiu conforme os anos, 
está localizada na Avenida 
Alexandra Marion, 42, no 
bairro Capotuna, e atende 
toda a população de Ja-
guariúna e região. Lá você 

O crescimento do setor gira em torno de 6% a 8% em 2021

A loja Zico Materiais para Construção comemorou 29 anos em julho

DA REDAÇÃO

encontra tudo que preci-
sa para construir sua casa, 
desde a fundação: ferra-
gem armada, materiais bá-
sicos, elétrica, hidráulica e 

acabamentos.
As formas de paga-

mento são diversas: você 
tem desconto para paga-
mento à vista ou pode par-

celar suas compras em até 
10x sem juros, e, no caso 
de compras mais robustas, 
a empresa tem uma parce-
ria com Sicob Credicitrus 

que possibilita o consumi-
dor parcelar suas compras 
em até 48x. Para mais in-
formações visite a Zico 
Materiaispara Construção.
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Casa da Memória Padre Gomes saúda a nossa terra
Parabéns a Jaguariúna, 

ao seu Povo, aos Poderes 
Públicos! Esta instituição 
municipal cumprimenta a 
todos pela passagem do 67º 
aniversário de sua Emanci-
pação Político Administra-
tiva, pelos 125 anos de his-
tória. Esta Casa vinculada 
à Secretaria de Educação 
cuja função é coletar a me-
mória, a história de Jagua-

riúna recuperando, preser-
vando, divulgando toda a 
documentação pertinente, 
rejubila-se com este 12 de 
setembro de 2021, home-
nageando também o San-
tíssimo Nome de Maria, 
sua Padroeira. Nesta con-
fraternização aproveita o 
ensejo para mais uma vez 
apresentar seu trabalho, 
documentação e disponi-

bilizá-la para consulta pú-
blica “in loco” ou via ‘in-
ternet”. Tais documentos 
são digitalizados e guar-
dados em seu servidor. As 
doações são armazenados 
em sua Reserva Técnica, 
após tratamento especiali-
zado. Ali é acondicionada 
e arquivada em armários 
deslizantes de aço, sob ar 
condicionado ininterrupto. 

O acervo é  manipulado 
com luvas. Este Arquivo 
Histórico monitora visi-
tas, recupera documentos, 
realiza palestras a grupos 
e Escolas, orienta pesqui-
sas, reproduz acervo para 
finalidade exclusivamente 
cultural, sob compromis-
sos de responsabilidade, 
tem produção cultural se-
manal publicada, organiza 

exposições fotográficas 
anuais. Em seu Auditó-
rio acontecem exposições 
eventuais de Arqueolo-
gia, Meio Ambiente, de 
Arquitetura e Urbanismo  
autorizadas pela Educa-
ção. Uma especial seção 
é a exposição permanente 
dedicada à vida e obra de 
seu Patrono, é o “Memo-
rial Padre Gomes”.

Tomaz de Aquino Pires
Chefe de Divisão e Coor-
denador Casa da Memória 
Pe. Gomes
Josí Rosana Panini
Chefe de Divisão Arqui-
vo Histórico Permanente. 
Graduada em Gestão de 
Documentos e informa-
ção e Profissional na área 
de Acervos Bibliográficos 
e Fotográficos

1ª Exposição Fotográfica – Inauguração/dezembro 2008. História da 
Cidade.  Baseada na obra “Jaguariúna no curso da história” de Suzana 
Barretto Ribeiro.

7ª Exposição. Setembro/2014. “Escolas, Desfiles, Fanfarras e 
Formaturas.” Amostragem da História da Educação até os anos 1970.

10ª Exposição. Setembro/2017. “Jaguariúna nos anos 80 e 90”. Mostra o 
progresso pela chegada das grandes indústrias, aumento da arrecadação 
do ICMS. Criação do jornal  “Gazeta Regional” pela  jornalista Elaine 
Mischiatti  Ferrari e Ivan Ferrari.

4ª Exposição. Setembro/2011. “Transformação da Paisagem Urbana de Jaguariúna”. “Reconstitui a 
paisagem cultural da vila e mostra a perda de Patrimônio Histórico.” Convivência do antigo com o moderno.

2ª Exposição. Setembro/2009. “A Villa Bueno e o Distrito de Paz de 
Jaguary”. Mostra o dia a dia da vila pertencente a Mogi Mirim.

8ª Exposição. Setembro/2015. “A Infância no Jaguary”. Levantamento 
da vida familiar, escolar, religiosa... Diversões, brinquedos e 
brincadeiras, costumes...

11ª Exposição. Setembro/2018. “História e Memória Arquitetônica 
do Velho Jaguary”. Reconstituição da paisagem cultural focada na 
Arquitetura dos Patrimônios Históricos. 

3ª Exposição. Setembro/2010. “As Famílias da Vila” Famílias pioneiras 
de ascendência portuguesa, espanhola, índios, origem afro, imigração 
italiana e sírio-libanesa.

9ª Exposição. Novembro/2016. “Jaguariúna através das fotos de 
Lebrão”. Homenagem à vida dinâmica de abnegado homem público em 
benefício de sua comunidade.

12ª Exposição. Está no Prelo. Pós Pandemia. Inauguração: Outubro/ 
2021. “Memorial Padre Gomes”. Resgate fotográfico da vida e obras de 
Pároco Benemérito a Jaguariúna, Patrono da Casa da Memória. 

6ª Exposição. Setembro/2013. “A História do Futebol em Jaguariúna”. Centenário da chegada do Futebol ao 
Brasil e à Vila de Jaguary. Ano da Copa (2014).
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Saúde e bem estar animal: 
mercado promissor

Hoje o mercado Pet, no 
qual o médico veterinário 
está inserido, é o núme-
ro 3 em faturamento no 
mundo, aponta o Instituto 
Pet Brasil (IPB), com um 
faturamento na casa dos 
R$135 bilhões em 2020. 
O País está à frente de 
Reino Unido e atrás ape-
nas dos EUA e China.

Tendo em vista estes 
números, Jaguariúna é 
considerada uma cidade 
promissora para o mer-
cado. A afirmação é a da 
colunista da Gazeta, ve-
terinária Marina H. Del 
Poente, formada pelo 
Centro Universitário de 
Jaguariúna (UniFaj).

Mas, além de sua opi-
nião, a World Animal 
Protection (WAP) – Pro-
teção Animal Mundial em 
parceria da Organização 
Mundial de Saúde Ani-
mal (OIE) e Organização 
Pan-americana de Saúde 
(OPAS), confirma que o 
município está entre as 

melhores cidades amigas 
dos animais. Jaguariúna 
está em 8º lugar na cate-
goria “Estruturas e polí-
ticas efetivas e sustentá-
veis” na edição 2021. 

Além disso, Jaguariú-
na é a 5º melhor cidade 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) em 
saúde e bem estar animal. 
“A cidade é muito prós-
pera neste setor, assim 
como em tantos outros. 
Meus projetos futuros 
são cada vez mais investir 
nesta área aqui”, diz a ve-
terinária com convicção.

Inovação
Marina chegou no mu-

nicípio em 2014 para es-
tudar quando saiu de São 
Paulo. Após formada vol-
tou para o grande centro, 
mas viu a oportunidade 
de crescimento e acolhi-
mento profissional em Ja-
guariúna.

Atualmente Marina 
pratica um conceito ino-

vador de atendimento 
veterinário. Ela trabalha 
com o modelo ‘vetmóvel’ 
no qual realiza atendimen-
to á domicilio, entre eles 
consultas, vacinas exames 
complementares com toda 
a facilidade e conforto de 
seu lar. “É um serviço que 
oferece segurança a você 
tutor e o animal, princi-
palmente neste momento 
de pandemia”, garante a 
veterinária.

Com a mobilidade ur-
bana organizada da cida-
de, Marina afirma que é 
possível levar este serviço 
com praticidade para to-
dos, inclusive, nas zonas 
rurais, ou para quem não 
tem meios de locomoção 
para estar indo até o ve-
terinário.  “Já são 3 anos 
nesta jornada e contamos 
com todo o apoio da Uni-
Faj para atendimentos 
emergenciais extremos e 
outras instituições priva-
das parceiras da cidade”, 
finaliza.

Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979Jaguariúna está entre as melhor cidades amigas dos animais
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Modelo de atendimento veterinário inovador

Feliz aniversário...
Em entrevista à Gazeta, o prefeito Gustavo Reis 
faz um balanço positivo de sua gestão e tem uma 
perspectiva otimista para a retomada pós-pandemia 
na cidade. O prefeito, que também é o atual presi-
dente do Conselho de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas (RMC), disse que essa 
etapa “triste e difícil” da pandemia de Covid-19 
será superada e a cidade irá se desenvolver ainda 
mais.

...Jaguariúna!
“Minha expectativa é positiva. Tenho certeza que, 
superada essa etapa tão triste e difícil que a pande-
mia nos trouxe, em que quase 600 mil brasileiros 
perderam suas vidas para essa doença, nós voltare-
mos a sorrir e a crescer mais. Tenho esperança que 
isso possa acontecer já em 2022”, afirmou Gustavo. 
“Por isso, a minha mensagem aos jaguariunenses é 
de esperança e otimismo. Vamos continuar traba-
lhando juntos. Parabéns, Jaguariúna!”, concluiu o 
prefeito.

Despencou
O avanço da vacinação contra a Covid-19 em Ja-
guariúna fez despencar o número de mortes e casos 

registrados da doença. Enquanto em março – quan-
do foi registrado o pico da segunda onda na cidade 
e a vacinação ainda avançava a passos mais lentos 
– foram registrados 938 casos de pessoas infecta-
das com o coronavírus, em agosto esse número caiu 
para 266 (queda de 72%). Já o número de óbitos 
despencou de 41, em março, para 7, em agosto (re-
dução de 83%), segundo balanço da Secretaria de 
Saúde de Jaguariúna.

‘Prefeitaço’
Por falar em Gustavo 
Reis, o prefeito de Jagua-
riúna foi elogiado mais 
uma vez pelo governa-
dor João Doria. Em seu 
discurso em evento em 
Sumaré na quinta-fei-
ra, Doria fez questão de 
mencionar o trabalho do 
Gustavo à frente da Ad-
ministração jaguariunen-
se. “Meu abraço para o 
Gustavo Reis, prefeitaço 
de Jaguariúna. É um baita 
prefeito e um baita presidente do Conselho de De-

senvolvimento da Região Metropolitana de Campi-
nas”, declarou Doria, falando diretamente ao pre-
feito, que também participou do evento. 

Bolsonaro
Depois de di-
vulgar nota 
com um cla-
ro recuo aos 
ataques fei-
tos contra o 
STF e à de-
mocracia, o 
p r e s i d e n t e 
Jair Bolsona-
ro disse nesta sexta-feira que não recuou de nada e 
que jamais cometeu um erro. Ele também afirmou 
que há cobranças para reações imediatas, “que vá lá 
e degole todo mundo”, e defendeu mudanças gra-
duais no Brasil. O presidente está sendo questiona-
do por ter aliviado o discurso golpista e ter pedido 
a desmobilização de manifestações de caminhonei-
ros que bloqueiam estradas. “Alguns querem que 
vá lá e degole todo mundo. Hoje em dia não existe 
país isolado, todo mundo está integrado ao mun-
do”, disse o presidente.

 Bastidores do poder
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Grandes marcas e exclusividade no vestuário infantil
Rovid magnam, od es illeceatat.Ur? As el maio imus entia volectu stores expelecus. 

Sócias da Villa Petit Jaguariúna, Letícia Chiavegato e Vanessa Viginotti 

DIVULGAÇÃO

Na contramão da re-
tração econômica e rea-
berturas lentas devido a 
pandemia do coronavírus, 
as empresárias Letícia Sal-

les Bueno Chiavegato e 
Vanessa Viginotti de Go-
doy inauguraram a Villa 
Petit em Jaguariúna, em 
outubro de 2020. A Villa 

Petit é uma loja completa 
quando se fala em vestuá-
rio infantil. Ela atende do 
recém-nascido até os ado-
lescentes de 14 anos com. 

A loja é fruto do sonho 
de Letícia que fora reali-
zado em agosto de 2018 
com a inauguração da ma-
triz em Holambra. Junto 

com o sonho de Vanessa, 
que tem vasta experiência 
na área, as duas abriram a 
filial em Jaguariúna, no 
coração da cidade.

Jaguariúna tem diver-
sas lojas neste segmento, 
mas as sócias acreditavam 
que este era um nicho que 
ainda deixava a desejar na 
cidade. “Eu como mãe de 
três filhos, tenho uma vi-
são diferente e senti que 
o mercado estava carente 
de uma loja infantil desse 
porte”, diz a Letícia.

A filial completa um 
ano em outubro e as só-
cias estão super satisfei-
tas com a trajetória destes 
365 dias. “As expectativas 
não foram 100% alcança-
das devido à pandemia, 
porém, não podemos re-

clamar por nosso nicho 
ser uma necessidade real 
para as mães”, afirmam.

Além de ser necessida-
de, a loja é atrativa para 
as mães que procuram 
roupas de qualidade. As 
marcas também são gran-
de diferencial, pois algu-
mas são exclusivas da loja 
como a Momi e Um mais 
Um que são encontradas 
somente em shopping 
centers. Ou seja, nenhu-
ma outra loja de Jaguariú-
na possui. “Isso nos forta-
lece”, afirma Letícia.

Portanto, tudo na Villa 
Petit é pensado nos mínimos 
detalhes. Desde a exclusivi-
dade das marcas, o atendi-
mento, a entrega... enfim. 
“Tudo que fazemos pensa-
mos no cliente”, finalizam.

As empresárias ainda 
consideram que a cidade está 
crescendo e, por isso, quanto 

mais opção de compra o cliente 
tiver, mais fortalecido fica o 

comércio local. 



AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LANÇAMENTO CONDOMINIO ALTO DO SÃO PEDRO, CONSULTE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PLANOS EM ATÉ 60 PARCELAS

• LOTE RESERVA DA BARRA 350M² OPORTUNIDADE .............................................................................R$ 130.000,00

• 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 AGUAS DO JAGUARI 250M² ........................................................................................................R$ 120.000,00

• LOTE CONDOMINIO RESERVA DO JAGUARY 300M² ..............................................................................R$ 220.000,00

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$ 495.000,00

• CASA GEMINADA CORAÇÃO DE JESUS, 02 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA DE ESTAR, 

COZINHA, 2 VAGAS  ............................................................................................................................. R$300.000,00

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

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

• CASA 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 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 ALICE, 3 DORM(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, ÁRMARIOS PLANEJADO NA COZINHA, 

NOS BANHEIROS E NA LAVANDERIA, 2 VAGAS COBERTA, COM ELEVADOR 100M²................................ R$455.000,000

 

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

• CHÁCARA SÃO PEDRO 500M² ............................................................................................................R$ 230.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.160M² TERRENO, 390M² CONSTRUÇÃO,3 DORM(SUITE),3 BANHEIROS, 

AREA DE LAZER,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,VARANDA,ATELIE,ÁREA GOURMET,DOC OK ................. R$1.200.000,00 

www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)
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Nível superior será apreciado
Com experiência na função 
Inglês fluente 

Auxiliar Compras Internacional 
para atuar na área de 

Compras Internacional 

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:

ORMILTON AMARAL DA SILVA e 
SILVIA CRISTINA MATSUBARA DE 
FREITAS. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, administrador de empresas, divor-
ciado, nascido em CARIRÉ, CE, no dia 
20 de janeiro de 1977, residente e domi-
ciliado na Rua Manoel Jacinto Ribeiro, 
Nº 203, São Pedro, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de MARIANO JOSÉ DA SILVA e 
de RITA AMARAL DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, farmacêutica, 
solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, 
no dia 09 de fevereiro de 1978, residen-
te e domiciliada na Rua Manoel Jacinto 
Ribeiro, Nº 203, São Pedro, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de ANTONIO CARLOS 
DE FREITAS e de HIROKO MATSU-
BARA DE FREITAS. 

DIEGO MACEDO MATEUS e CA-
ROLINE APARECIDA LUIZ. Ele, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de 
almoxarifado, solteiro, nascido em AM-
PARO, SP, no dia 26 de março de 1989, 
residente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARI-
ÚNA, SP, filho de BENEDITO APARE-
CIDO MATEUS e de JUVELINA MA-
CEDO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
auxiliar de faturamento, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 08 de setem-
bro de 1989, residente e domiciliada na 
Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de OSCAR 
APARECIDO LUIZ e de LEONILDA 
DE FÁTIMA BATISTA LUIZ. 

FERNANDO HENRIQUE CASTRO e 
TAYNÁ LOPES VIEIRA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, operador de logís-
tica, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 16 de março de 1996, residen-
te e domiciliado na Rua Ider Carpi, Nº 
241, Parque Florianópolis, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de EDSON ANTONIO DE 
CASTRO e de MARIA MADALENA 
DA SILVA CASTRO. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, estagiária de advocacia, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no 
dia 03 de dezembro de 1997, residente e 
domiciliada na Rua Antônio Ramos, Nº 
986, Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de EDIVALDO RODRIGUES 
VIEIRA e de NAIR LOPES DE OLI-
VEIRA RODRIGUES. 

VITOR MATHIUZZO e TACIANA 
DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, serviços gerais, divorciado, 
nascido em CAMPINAS, SP, no dia 03 
de setembro de 1991, residente e domici-
liado na Rua Antônio Testa, Nº 558, Nú-
cleo Urbano Bom Jardim, JAGUARIÚ-
NA, SP, filho de EDSON MATHIUZZO 
e de MARCIA VENTURINI MATHIU-
ZZO. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
química industrial, solteira, nascida em 
CARMO DO RIO CLARO, MG, no dia 
29 de outubro de 1989, residente e do-
miciliada na Rua Antônio Testa, Nº 558, 
Núcleo Urbano Bom Jardim, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de VITOR ROBERTO 

DE OLIVEIRA e de IVETE PERPE-
TUO LEONARDO DE OLIVEIRA. 

JOSÉ FERNANDES NETO e MARIA 
ZÉLIA DA CONCEIÇÃO SOUSA. Ele, 
de nacionalidade Brasileiro, operador 
de movimentação, solteiro, nascido em 
PEDREIRA, SP, no dia 17 de dezembro 
de 1991, residente e domiciliado na Rua 
Cerejeira, Nº 89, Jardim Roseira, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de HELIO DO-
NIZETI FERNANDES e de ELISABE-
TE GARAVELLI. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de produção, solteira, 
nascida em OEIRAS, PI, no dia 10 de 
agosto de 1985, residente e domiciliada 
na Rua Nair Peternella Brancalhone, Nº 
123, Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚ-
NA, SP, filha de RAIMUNDO SABINO 
DE SOUSA e de FRANCISCA HER-
NESTINA DA CONCEIÇÃO SOUSA. 

ANTONIO FRANCISCO DE SALES e 
KELVIANE RODRIGUES LIMA. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, motorista, 
solteiro, nascido em SÃO BENEDITO, 
CE, no dia 06 de setembro de 1988, re-
sidente e domiciliado na Rua Sebastião 
de Polli, Nº 131, Residencial Reserva 
da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
JOSÉ CASSIANO DE SALES e de 
MARIA DAS GRAÇAS SALES. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, atendente 
de caixa, solteira, nascida em SÃO BE-
NEDITO, CE, no dia 07 de outubro de 
1984, residente e domiciliada na Rua Se-

bastião de Polli, Nº 131, Residencial Re-
serva da Barra, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ANTONIO RODRIGUES LIMA e de 
FRANCISCA MENDES DA SILVA. 

RAFAEL RODRIGUES DE FARIA e 
DANIELE APARECIDA PEREIRA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico 
em eletrônica, solteiro, nascido em SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS, SP, no dia 18 de 
outubro de 1991, residente e domiciliado 
na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Ja-
guary, JAGUARIÚNA, SP, filho de JAI-
RO JOSÉ DE FARIA e de MARIA DE 
CASSIA FARIA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de contabilidade, 
solteira, nascida em PARAISÓPOLIS, 
MG, no dia 20 de setembro de 1989, 
residente e domiciliada na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Recanto Jaguary, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de PEDRO PEREIRA 
FILHO e de NEUSA ANTONIA SILVA 
PEREIRA. 

JOÃO BATISTA SILVA SOUSA e 
ANTONIA APARECIDA DA SILVA 
ALMEIDA. Ele, de nacionalidade Bra-
sileira, marceneiro, divorciado, nascido 
em ITANHÉM, BA, no dia 21 de abril 
de 1964, residente e domiciliado na Rua 
Benedito Norival Caetano, Nº 103, Jar-
dim Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA 
e de MARTINHA DELMIRA DA SIL-
VA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do 
lar, divorciada, nascida em ITANHÉM, 

BA, no dia 13 de junho de 1965, residen-
te e domiciliada na Rua Benedito Nori-
val Caetano, Nº 103, Jardim Pinheiros, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de CECILIO 
JOSÉ DE ALMEIDA e de ANTONIE-
TA FERREIRA DA SILVA. 

EDER ALVES DA SILVA e SOLAN-
GE RODRIGUES DOS SANTOS. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, assistente 
técnico, divorciado, nascido em SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 
13 de dezembro de 1967, residente e 
domiciliado na Rua Elisa Semeghini 
Poltronieri, Nº 92, Nova Jaguariúna III, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de DANIEL 
ALVES DA SILVA e de APARECIDA 
RIBEIRO DA SILVA. Ela, de nacio-
nalidade Brasileira, estudante, solteira, 
nascida em ABAÍRA, BA, no dia 10 de 
abril de 1976, residente e domiciliada na 
Rua Elisa Semeghini Poltronieri, Nº 92, 
Nova Jaguariúna III, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de ELOISIO BARBOSA DOS 
SANTOS e de ENILCE PINA RODRI-
GUES DOS SANTOS. 

WAGNER RAMALHO e ELAINE DA 
CONCEIÇÃO POMPEU. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, vigilante, solteiro, 
nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 25 
de setembro de 1983, residente e domici-
liado na Rua Murilo Cerri Ramos Filho, 
Nº 53, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de JOSÉ HUMBERTO RA-
MALHO e de SOLANGE APARECI-

DA RAMALHO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, 
no dia 24 de janeiro de 1982, residente e 
domiciliada na Rua Murilo Cerri Ramos 
Filho, Nº 53, Vila Primavera, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de ELIAS POMPEU 
e de MARIA DOS REMÉDIOS DA 
CONCEIÇÃO. 

JEFERSON FELIPE DE OLIVEIRA 
RODRIGUES e JOICE DANIELE 
FIORENTIN. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, técnico de telecomunicação, 
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 15 de fevereiro de 1997, residente 
e domiciliado na Rua Abele Ferrari, Nº 
156, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de AGNALDO HENRIQUE 
RODRIGUES e de MARIA INÊS GAL-
VÃO DE OLIVEIRA. Ela, de naciona-
lidade Brasileira, inspetora de alunos, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, 
no dia 19 de setembro de 1991, residente 
e domiciliada na Rua Abele Ferrari, Nº 
156, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de MAURO APARECIDO FIO-
RENTIN e de CLARICE SANT’ANA 
FIORENTIN. 

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

JAGUARIÚNA, 09 de setembro de 
2021.

atendimento@jgfsolucoes.com.br
19 99756-0006          @jgfsolucoesfinanceiras

Consultoria financeira Empresarial 
e Pessoal.

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 10 de setembro de 2021  à 16 de setembro de 2021, no horário das 09:30hs 
às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, 
Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
 

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 
Classificação Candidato 
39º Gabriela Barreiro Ferreira     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 10 de setembro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 10 de setembro de 2021 à 16 de setembro de 2021, no horário das 09:30hs 
às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, 
Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
56º Julia Gonzales Romero  

 
Holambra, 10 de setembro de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 




