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Força-tarefa combate roubo e comércio ilegal
de cabos de energia elétrica em Jaguariúna

Uma força-tarefa entre Prefeitura de Jaguariúna, Guarda Municipal e polícias Civil
e Militar fechou o cerco
aos roubos e furtos de
cabos e fios de cobre e

à comercialização ilegal
desse material. Nesta
quarta-feira, dia 13 de
abril, agentes de fiscalização da Prefeitura,
guardas municipais e
policiais fizeram uma

Emoção marca estreia
do espetáculo ‘A Paixão
de Cristo’; Público terá
apresentações neste
final de semana

blitz em ferros-velhos
e estabelecimentos que
comercializam sucata
na cidade.
“Nosso foco nessa
operação são os cabos
de procedência duvido-

sa, tentando localizar
cabeamento subtraído
da iniciativa privada e
prédios públicos. Esse
tipo de crime vem aumentando nos últimos
meses, por isso a neces-

Cras Nassif realiza
Festa da Páscoa com
grupos do Serviço de
Convivência
A Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna promoveu nesta
quarta-feira, dia 13 de
abril, a festa da Páscoa
com os grupos de SCFV
(Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos), no Cras (Centro de
Referência de Assistência
Social) Nassif.

Integrantes dos grupos
das oficinas de música, violão, horta e artesanato se
reuniram na sede do Cras
Nassif para comemorar
a Páscoa, com muita diversão e a reflexão que a
data traz sobre o espírito
de renovação e passagem
para uma nova vida.
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Este mês tem “Jaguariúna
Solidária” no bairro
Roseira de Cima
A emoção marcou o
início da série de apresentações do espetáculo “A Paixão de Cristo”
no Teatro Municipal
Dona Zenaide, em Jaguariúna, na noite desta
terça-feira, dia 12 de
abril.
Quem não viu a estreia, ainda tem a oportunidade de presenciar
esse lindo espetáculo

na quarta, quinta, sexta
e sábado (dias 13, 14, 15
e 16 de abril), sempre
às 19h30. “A Paixão de
Cristo”, realizada pela
Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e
Cultura, é considerada
a maior do Circuito das
Águas Paulista e um
dos melhores do interior de São Paulo.
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Jaguariúna atinge
88% da população
vacinada com duas
doses contra a
Covid; Imunização
de crianças ainda é
baixa
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal
de Saúde, atingiu nesta quinta-feira, dia 7 de
abril, a marca de 88%
da população vacinada
com duas doses contra
a Covid-19. Já receberam as duas doses

do imunizante 50.908
pessoas, entre adultos
e acrianças.
Entre adolescentes
e adultos, 92% já
foram vacinados com
as duas doses da vacina. Já quando se mede
o público de 5 a 11 anos
de idade
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sidade de fecharmos o
cerco para coibir esse
tipo de prática delituosa”, explica o secretário
de Segurança Pública
de Jaguariúna, Edgard
Mello do Prado Filho.

Pela manhã, cinco
estabelecimentos
foram
averiguados
pela força-tarefa, onde
foram apreendidos cabos sem procedência.
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Jaguariúna
aplica 1.605
doses da
vacina contra
a gripe em
idosos e
profissionais
da Saúde
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Saúde, aplicou até o momento 1.605
doses da vacina contra
a gripe (influenza) na
campanha que começou
no último dia 4 de abril
e que visa a imunização
dos adultos com 60 anos
ou mais e os profissionais
da saúde.
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Jaguariúna terá 1°
Campeonato de Skate
A Prefeitura de Jaguariúna voltará a realizar, por meio do
Fundo Social de Solidariedade, o programa
“Jaguariúna Solidária”
nos bairros da cidade. O
primeiro que receberá
a equipe e os produtos
que foram arrecadados
será o Roseira de Cima.

Nos dias 19 e 20 serão
doados sapatos, roupas
e acessórios à população
que vive em situação de
vulnerabilidade. A ação
acontecerá no parque
Maria Estela Bianco
Torres, das 9h às 16h, e
para receber a doação é
necessário apresentar o
Cartão Cidadão.
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Prefeitos da RMC cobram
agilidade na licitação
do trem intercidades e
convocam representante
da ANTT
Os prefeitos da RMC
(Região Metropolitana
de Campinas) cobraram mais agilidade na
licitação do Trem Intercidades, que vai ligar Campinas, Jundiaí
e São Paulo utilizando
a malha ferroviária já
existente. Na reunião
do Conselho de Desen-

volvimento da RMC, realizada nesta terça-feira
(12) na cidade de Artur
Nogueira, foi aprovada a convocação de um
representante da ANTT
(Agência Nacional de
Transportes Terrestres)
para falar dos “entraves”
entre o governo federal e
a MRS Logística Pág 3.

pr
O 1º Campeonato de
Skate de Jaguariúna já
tem data marcada para
acontecer. O evento que
tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, acontecerá nos dias 21 e 22
de maio. A competição

será realizada na pista de
skate “Ricardo Mathias
de Queiroz”, no Jardim
Fontanella, e será dividida em quatro categorias: mirim, iniciante,
Feminino e Amador. Os
portões serão abertos às
9h e as provas iniciarão
às 10h.
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Câmara de Posse aprova
lei que responsabiliza
concessionária de energia
sobre fiação solta ou
pendurada em postes e
vias públicas
Pág 3.

2

Sábado, 16 de Abril de 2022

OPINIÃO:
Luciano de Oliveira Rocha
Psicólogo e Sexólogo

Neuropsicólogo, terapeuta de casais. Especialista
em psicologia cognitivo-comportamental.
CRP 06/104647

Fone: (19) 97410.1205 / 99409.1654 / 3867.2202
Email: lucianorocha.psi@hotmail.com

TEXTO DA SEMANA:
DISFUNÇÕES SEXUAIS E
QUALIDADE DE VIDA.
O sexo tem importante
papel para uma vida mais
saudável e feliz, mas, infelizmente ainda é considerado TABU, o que dificulta a procura por ajuda
das pessoas quando estão
diante de alguma dificuldade nessa área.
De uma maneira bem
resumida, vou falar sobre
disfunções sexuais. Mais
comuns do que se imagina, as dificuldades de ordem sexual são problemas
cada vez mais presentes
na vida das pessoas e tem
impedido uma vida sexual
satisfatória.
As disfunções sexuais
podem surgir por fatores
biológicos, hormonais, sociais ou psicológicos. Considera-se
DISFUNÇÃO
quando há uma perturbação significativa que impacta a qualidade de vida
do indivíduo ou do casal.
Tendo como foco os fatores psíquicos que podem
afetar a sexualidade, vale
salientar os principais que
são: preconceitos, ansiedade, depressão, estresse do
casal ou individual, falta
de comunicação eficaz, alterações do aspecto físico
do parceiro, rotina, autoestima e idealização do parceiro.
Há ainda outros fatores
que podem ser consideraA VOZ DO MINARETE (1)
A voz do alto propaga,
sem nenhum impedimento.
Se a oração é verdadeira,
alivia o sofrimento.
Os apóstolos de Jesus,
como grandes avatares,
pregavam pelas ruelas,
percorrendo vários lugares.
Outra coisa interessante,
como verdadeira façanha,
Jesus subiu em um monte,
e recitou o sermão da montanha.
Falar em um palanque é fácil,
é só subir no tablado.
Se usar de boa retórica,
até o douto é enganado.
A voz do Mestre amado
conquistou até o incréu,
além das praias e das praças,
chegou uníssona no Céu.
Poesia de Valter Máz Borges,
do livro Soltar as amarras,
vol. 12 da coleção Mensagens
de fé (editoraoartifice.com.
br), em homenagem ao Dia
da Voz, que se comemora em
15 de abril.
(1)
Torre da mesquita
onde são anunciadas as horas
das orações.

dos de risco quando associados com disfunção sexual para ambos os sexos,
entre eles se encontram:
comprometimento
do
estado de saúde geral,
doença cardiovascular e
geniturinária, desordem
psicológica e psiquiátrica,
doenças crônicas, fatores
relacionais e condições sociodemográficas desfavoráveis.
Existem também muitos outros fatores que podem interferir na vida sexual, os quais podem
ser a causa de uma disfunção sexual psicológica.
Os mais comuns são estresse, fadiga, nervosismo,
ansiedade e cobrança do
desempenho sexual.
Quando olharmos a
nossa volta e nos deparamos, por exemplo, com
contas a pagar, desemprego ou trabalho em excesso,
viagens, relações sociais,
conflitos familiares, prazos
e diante disso tudo, quando não é possível balancear
o peso dos problemas com
os prazeres da vida, então
certamente isso pode acarretar grandes problemas
psicológicos e consequências com relação a vida
sexual.
O diagnóstico de disfunção sexual está reservado para casos em que as
dificuldades com o funcionamento sexual ocorrem
de forma persistente e causam aflição significativa ou
problemas para o indivíduo ou casal.
O diagnóstico precoce
e a intervenção adequada
são essenciais para a efetividade do tratamento das
disfunções sexuais que geralmente são causadas por
fatores orgânicos e/ou psicológicos.
Considerando os fatores psicológicos, o tratamento da disfunção,
normalmente, consiste de
educação, informação e
aconselhamento sobre a
resposta sexual (o que, em
muitos casos, já é efetivo),
porém em alguns casos se
faz necessária a psicoterapia ou a terapia sexual com
todo um aparato de técnicas cientificamente comprovadas para a solução
dos problemas apresentados. Vale lembrar que para
uma vida sexual mais sau-

EDITAIS

dável e satisfatória, o casal
deve investir mais tempo
em atividades conjuntas,
incluindo romance no relacionamento e não somente
nos momentos das relações sexuais propriamente
ditas. Além disso, os cônjuges devem estimular a assertividade, conversando
mais abertamente sobre a
vida em comum, e avaliar
com seu parceiro como
tornar sua comunicação
conjugal e sexual melhor.
Cabe ressaltar que um
profissional qualificado,
no caso, o SEXÓLOGO,
com o emprego da TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL pode colaborar de diversas formas
com o desenvolvimento
saudável da sexualidade e
com o tratamento das disfunções sexuais.
Através do atendimento de casal ou individual,
o especialista na área da
sexualidade, pode auxiliar
na identificação da dificuldade enfrentada e no
estabelecimento, em conjunto com o paciente, de
estratégias para lidar com
o problema. Além disso, o
profissional conta com estratégias específicas e eficazes para as disfunções.
Os objetivos do tratamento de disfunções sexuais, por meio da Psicologia
Cognitivo-Comportamental, abrangem uma série
de mudanças cognitivas e
comportamentais, entre
elas: sentir-se mais confortável ao falar de sexualidade com os outros; abordar
e questionar mitos e papéis
de gênero errôneos que interferem na autonomia e
autodeterminação em áreas sexuais e não sexuais;
aumentar o conhecimento
da anatomia e fisiologia
da sexualidade; aprender
mais sobre o próprio corpo
e sentir-se mais confortável com ele; obter validação para as sensações prazerosas experimentadas;
obter informações a fim
de aumentar o repertório
sexual; superar bloqueios
emocionais à liberdade
sexual (culpa, ansiedade,
autodesvalorização e raiva) por meio do confronto
com cognições distorcidas;
melhorar a assertividade
consigo e na comunicação
de seus desejos ao parceiro (a); desenvolver planos
para manter e desenvolver
os ganhos obtidos após o
término do tratamento.
O tabu relacionado ao
sexo só afasta as pessoas
da procura por ajuda profissional quando diante de
problemas que afetam a
vida sexual, é necessário
que comecemos a olhar
para a saúde sexual de
modo mais natural, atribuindo o seu devido valor
para a melhora da qualidade de vida das pessoas.

EDITAIS DE PROCLAMAS
Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de JAGUARIÚNA - SP, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de se casarem:
RONALDO GRANGHELLI e ANA FLAVIA RODRIGUES SEIXAS. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, divorciado, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 15 de fevereiro de 1974, residente e domiciliado na Rua Heitor Turato,
Nº 120, Reserva do Jaguary, JAGUARIÚNA, SP, filho de ALESCIO GRANGHELLI e de DIRCE GRANGHELLI. Ela, de
nacionalidade Brasileira, bancária, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 21 de julho de 1982, residente e
domiciliada na Rua Heitor Turato, Nº 120, Reserva do Jaguary, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ LUIS RODRIGUES
SEIXAS e de SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEIXAS.
RAFAEL FERRETTI MOREIRA e LUIZA ARAÚJO CARDOSO. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico de TI,
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 11 de dezembro de 1996, residente e domiciliado na Rua Carlos Gobbi, Nº
425, Nova Jaguariúna II, JAGUARIÚNA, SP, filho de NELSON MOREIRA e de MARIA APARECIDA FERRETTI MOREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, analista de engenharia, solteira, nascida em BELO HORIZONTE, MG, no dia 10
de julho de 1995, residente e domiciliada na Rua Carlos Gobbi, Nº 425, Nova Jaguariúna II, JAGUARIÚNA, SP, filha de
RICARDO SILVA CARDOSO e de SHEILA ARAÚJO VALADARES CARDOSO.
ALEXANDRE PEREIRA DOMINGOS e ANTONIA KILVIA FERREIRA DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira,
supervisor, divorciado, nascido em CRICIÚMA, SC, no dia 22 de novembro de 1978, residente e domiciliado na Rua José
Frazatto, Nº 699, Loteamento Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de OSVALDO DOMINGOS e de CÁTIA MARIA
PEREIRA DOMINGOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em ARACOIABA, CE, no dia 11 de junho
de 1999, residente e domiciliada na Rua José Frazatto, Nº 699, Loteamento Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filha de
JOSÉ LOPES DA SILVA e de ANTONIA TERTO FERREIRA.
THIAGO DAMIANI CAMARGO e JHENIFER BARBOSA DOMINGUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, Analista
de rede, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 02 de março de 2000, residente e domiciliado na Rua Pires, Nº 95,
Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de MAGDO ROBERTO DE CAMARGO e de GLAUCIA
REGINA DAMIANI PASSOS CAMARGO. Ela, de nacionalidade Brasileira, professora, solteira, nascida em COTIA, SP,
no dia 23 de abril de 1998, residente e domiciliada na Rua Pires, Nº 95, Núcleo Residencial Dr. João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de JORGE ANTONIO DOMINGUES e de CLAUDIA MESSIAS BARBOSA DOMINGUES.
VANILDO GOMES e LUCIANA COSTA SOARES. Ele, de nacionalidade Brasileira, vigilante, divorciado, nascido
em SALINAS, MG, no dia 22 de fevereiro de 1978, residente e domiciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695,
Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ GOMES SOBRINHO e de MARIA DE JESUS. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em TAIOBEIRAS, MG, no dia 16 de outubro de 1993, residente e domiciliada na
Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de SEBASTIÃO FRANCISCO
SOARES e de MARIA APARECIDA COSTA SOARES.
ANGELINO GOMES FERREIRA e ELZA DONIZETI CAETANO. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, divorciado, nascido em GOIOERÊ, PR, no dia 16 de janeiro de 1965, residente e domiciliado na Rua Pires, Nº 355, Núcleo
Residencial Doutor João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de PEDRO GOMES FERREIRA e de CECILIA MINERV-

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO
TOMAZ DE AQUINO PIRES -COORD.

PRAÇA DONA UMBELINA
BUENO

Pediram que eu contasse a história da primeira
praça da cidade. Se eu errar, me corrijam! Está ali
no marco zero em torno
da Capela de Santa Maria
do Jaguary de 1894. Após
essa construção em terras
da Fazenda Florianópolis
do Cel. Amâncio Bueno,
ele encomendou a Wilhelm (Guilherme) Giesbrecht a planta da Vila
Bueno com 39 quadras e
15 ruas. Ele doou a igreja
ao Clero de Campinas.. E
na referida praça colocou
o nome de sua Mãe. Vemos a praça pintada numa
tela, deve ter sido copiada
de foto muito antiga.
Temos um quadro similar pintado por um
neto dele com D. Ermelinda Romanini, Hélio
Bueno. Veem-se a capela, o terreno frontal, as
primeiras casas laterais
de esquina, e um obelisco. Este foi levantado por
amigos da Vila, colonos
e agregados em agradecimento à construção da
Igreja em setembro de
1894. No Natal de 1904
o obelisco foi dinamitado por inimigos do Cel
(23/12/1904). Atualmente, encontra-se recolocado
num projeto do Sr. Pedro
Abrucês. Aquela primitiva
praça recebeu iluminação
com lampiões conseguidos pelo fundador da vila,
iluminação inaugurada,
segundo “A Comarca” na
Festa de S. João, edição de
08/06/1902.
Inaugurou-se também
nesta data um Chafariz. Nascente doada por
Amâncio Bueno à Câmara
Municipal de Mogi Mirim
que a canalizou da Florianópolis a essa praça.

O fundador morreu em
1914. O semanário registrou a Festa das Árvores
(Ed. 29/09/) que reuniu
as escolas da época de
1918 no salão social da
comunidade com discursos e hinos cantados pelos
alunos subindo até a praça
para o plantio de árvores.
Não havia bancos. Deitavam-se troncos de árvores
para sentar. “A Comarca” mostrava que desde
1913 e 14 a população da
vila solicitava um trono
para a sua sinfônica através do correspondente de
Jaguary. Reivindicava-se
um coreto na praça para
a sua Banda. Não havia
um jardim. O coreto chegou só em 1926, quando
os jaguarienses uniram-se e construíram-no (Ed.
21/11). Só assim a Banda
pôde tocar no coreto. Em
1941, Jaguary recebe um
jardim de Mogi Mirim,
inaugurado em março
(Ed. 20/03).
Belíssimo jardim com
canteiros gramados triangulares. Da fazenda Florianópolis desceram os
empregados para construir graciosamente o
jardim, cedidos por seu
proprietário José Pires
Jr. Nele triângulos com
buxinhos continham roseiras coloridas. Iluminação com postes decorados
com motivos florais de
cimento e globos opacos
com grandes lâmpadas.
Havia postes simples de
apenas uma haste e postes com três braços em
pontos centrais. A Comarca dedicou uma página
descrevendo os festejos,
as autoridades presentes,
os discursos e recepções
de sua inauguração. O

distrito de Paz e seu Povo
receberam novo alento e
ânimo por progresso.
O jardim do lado esquerdo teve o coreto de
1926 como destaque e do
lado direito ganhou uma
fonte. Este jardim recebia
o povo nos fins de semana, feriados e dias santos
e de festas. Ficou o local
por excelência dos jovens
enamorados,
crianças,
adultos e idosos. Local
das conversas, da Banda,
das quermesses, dos pipoqueiros e do algodão doce,
dos balõezinhos coloridos
e concentrações. Tornava-se um pedaço do céu no
centro histórico da cidade.
Em 1970, o jardim de
1941, estilo Versalhes desapareceu e deu lugar a
um novo jardim. Construiu-se outro jardim com
lampiões e estilo dos tempos áureos do café. Foram
unidos o jardim Público
ao Largo da Igreja, desaparecendo a travessa que
separava um do outro.
Ajardinaram-se ambos os
lados da Igreja Matriz com
nova iluminação. À direita
construiu-se um Parque
Infantil. À esquerda foi
edificada uma Rodoviária
e um Ponto de Táxi.
Mais tarde surgiram os
Sanitários Públicos e bancas de jornais e cantinas.
Em 2000, os aposentados
ganharam um Quiosque
com trilhos ferroviários
em vermelho, espaço de
lazer. Em 2007, a Casa Paroquial de 1945 deu lugar
à Casa da Memória Padre
Gomes. Assim encontra-se, hoje, a Praça D. Umbelina Bueno.
Tomaz de Aquino Pires.

INA DE JESUS. Ela, de nacionalidade Brasileira, doméstica aposentada, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no
dia 07 de junho de 1964, residente e domiciliada na Rua Pires, Nº 355, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif,
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO ROBERTO CAETANO e de MARIA ANTONIA DE JESUS.
ALEXANDRE APARECIDO ROSA VILLELA e MARILU VIEIRA DE ARAUJO. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, divorciado, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 12 de setembro de 1979, residente e domiciliado na
Rua Luiz Fernandes Costodio, Nº 45, Vila Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, filho de GILBERTO VILLELA e de
VERA LUCIA ROSA. Ela, de nacionalidade Brasileira, faxineira, solteira, nascida em TUPÃSSI, PR, no dia 01 de outubro
de 1981, residente e domiciliada na Rua Luiz Fernandes Costodio, Nº 45, Vila Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP,
filha de ISAAC ALVES DE ARAUJO e de NEUZA VIEIRA ROCHA DE ARAUJO.
ITANIO SANTOS FREITAS e IRENE DOS SANTOS SIQUEIRA LIMA. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços
gerais, solteiro, nascido em PORTO SEGURO, BA, no dia 03 de junho de 1981, residente e domiciliado na Rua Luiz
Fernandes Costodio, Nº 67, Vila Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS e de
DEUSDETH ROSA SANTOS FREITAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, viúva, nascida em FIRMINO
ALVES, BA, no dia 19 de novembro de 1989, residente e domiciliada na Rua Luiz Fernandes Costodio, Nº 67, Vila Guilherme Giesbrecht, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO GONÇALVES SIQUEIRA e de VALDELICE BISPO DOS SANTOS.
RODRIGO DA SILVA MEDEIROS e KARINA COSTA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico em eletrônica,
solteiro, nascido em CAMPESTRE, MG, no dia 02 de janeiro de 1993, residente e domiciliado na Rua João Leite Penteado, Nº 222, Colinas do Castelo, JAGUARIÚNA, SP, filho de CARLOS ROSA MEDEIROS e de CLEONICE APARECIDA
DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de almoxarifado, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 24 de
setembro de 1995, residente e domiciliada na Rua Osvaldo Tonini, Nº 643, Nova Jaguariúna, JAGUARIÚNA, SP, filha de
ANTONIO SOARES DA SILVA e de IVANILDE COSTA SILVA.
WILLIAM GOMES PEREIRA e MONIQUE GABRIELA DE LIMA ALMEIDA. Ele, de nacionalidade Brasileira, Inspetor de alunos, solteiro, nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 27 de maio de 1988, residente e domiciliado na Rua
Andriotti, Nº 468, Chácara Panorama, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO THOMAZ PEREIRA JUNIOR e de ELISABETE
DOMINGUES GOMES PEREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, vendedora, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP,
no dia 10 de dezembro de 1988, residente e domiciliada na Rua Andriotti, Nº 468, Chácara Panorama, JAGUARIÚNA,
SP, filha de PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA e de VALQUIRIA FRANCO DE LIMA.
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS e MARTA REGINA DA LUZ. Ele, de nacionalidade Brasileira, soldador,
solteiro, nascido em PEDRA AZUL, MG, no dia 08 de novembro de 1972, residente e domiciliado na Rua Chierice, Nº 89,
Jardim Zeni, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO MOREIRA DOS SANTOS e de CARMEZITA ALVES DOS SANTOS. Ela,
de nacionalidade Brasileira, Diarista, divorciada, nascida em SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 30 de novembro
de 1971, residente e domiciliada na Rua Chierice, Nº 89, Jardim Zeni, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO MARIA DA LUZ
e de HORACY DOS SANTOS DA LUZ.
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito.
JAGUARIÚNA, 13 de abril de 2022.

3

Sábado, 16 de Abril de 2022

SEGURANÇA:

Força-tarefa combate roubo e comércio ilegal
de cabos de energia elétrica em Jaguariúna
Força-tarefa entre Prefeitura, Guarda Municipal e polícias Civil e Militar fechou o cerco aos roubos e furtos de cabos e fios de cobre e à comercialização ilegal

Uma força-tarefa entre e polícias Civil e Militar
Prefeitura de Jaguariú- fechou o cerco aos roubos
na, Guarda Municipal e furtos de cabos e fios

de cobre e à comercialização ilegal desse material. Nesta quarta-feira,
dia 13 de abril, agentes de
fiscalização da Prefeitura, guardas municipais e
policiais fizeram uma blitz
em ferros-velhos e estabelecimentos que comercializam sucata na cidade.
“Nosso foco nessa operação são os cabos de
procedência
duvidosa,
tentando localizar cabeamento subtraído da iniciativa privada e prédios públicos. Esse tipo de crime
vem aumentando nos
últimos meses, por isso a
necessidade de fecharmos

o cerco para coibir esse
tipo de prática delituosa”,
explica o secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, Edgard Mello do
Prado Filho.
Pela
manhã,
cinco
estabelecimentos
foram averiguados pela
força-tarefa, onde foram
apreendidos cabos sem
procedência. O material
foi levado para a Delegacia de Jaguariúna, onde
foi feito boletim de ocorrência para posterior apuração policial.
“É importante que os
comércios de sucata se
conscientizem de que

comprar produtos de origem duvidosa dá problema, e a gente vai continuar
fiscalizando firmemente
para que os índices de furtos e roubos diminuam
em nossa cidade”, afirmou
Prado Filho.
Ainda de acordo com
o secretário de Segurança, as operações da
força-tarefa terão sequência nos próximos dias,
sempre realizadas de maneira aleatória, como forma de surpreender os estabelecimentos.
O furto de cabos é hoje
um dos principais delitos
registrados pela Polícia

e afeta diretamente os
serviços públicos na cidade. Já foram registrados
furtos na ETE (Estação de
Tratamento de Esgoto),
no Centro Cultural, na estação de recalque, entre
outros próprios públicos
municipais.
A força-tarefa também
faz a averiguação dos documentos dos ferros-velhos
visitados. A multa para o
estabelecimento sem alvará de funcionamento
é de R$ 3 mil, podendo
dobrar na reincidência ou
até mesmo provocar a interdição do local pela fiscalização da Prefeitura.

Câmara de Posse aprova lei que responsabiliza
concessionária de energia sobre fiação solta ou
pendurada em postes e vias públicas
De Santo Antônio de
Posse

em iniciativa conjunta dos vereadores Edson Gonçalves Santana
Santo Antônio de (Baiano da Cesta/PV),
Posse passa a ter uma lei Alfredo Aparecido de
municipal que obriga a Souza (Guinho/MDB),
empresa concessionária Ana Claudia Leite Ferde energia elétrica a rari (DEM), Antônio
tomar
providências Carlos Cavalaro (Preto
quanto às fiações soltas Eventos/DEM) e Claunos postes e espaços pú- dia Pinho Lalla (AGIR)
blicos.
e tem como grande
Aprovado na última objetivo tornar a paisSessão da Câmara, o agem da cidade menos
projeto foi apresentado poluída desses fios e ca-

bos emaranhados das
empresas de telefonia,
internet e energia que
além da poluição visual
ainda colocam em risco
a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
A
Lei
aprovada
dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de
serviço público de distribuição de energia
elétrica e demais em-

presas ocupantes de
sua infraestrutura a se
restringir à ocupação
do espaço público dentro do que estabelece
as normas técnicas
aplicáveis e promover a
regularização e a retirada dos fios inutilizados,
em vias públicas no Município de Santo Antônio de Posse, e dá outras
Posse, Estado de São vou e o Executivo sanprovidências.
A Câmara Municipal Paulo, no uso de suas ciona e promulga a prede Santo Antônio de atribuições legais, apro- sente Lei.

Prefeitos da RMC cobram agilidade na licitação do
trem intercidades e convocam representante da ANTT
De Jaguariúna

ra (12) na cidade de
Artur Nogueira, foi
Os prefeitos da RMC aprovada a convocação
(Região Metropolitana de um representante da
de Campinas) cobr- ANTT (Agência Nacioaram mais agilidade na nal de Transportes Terlicitação do Trem In- restres) para falar dos
tercidades, que vai li- “entraves” entre o govgar Campinas, Jundiaí erno federal e a MRS
e São Paulo utilizando Logística, que estão dia malha ferroviária já ficultando o lançamenexistente. Na reunião to do edital de licitação
do Conselho de Desen- do projeto pelo Govvolvimento da RMC, re- erno do Estado de São
alizada nesta terça-fei- Paulo.

O pedido de convocação do representante
da ANTT foi apresentado pelo presidente
do Conselho da RMC, o
prefeito de Jaguariúna,
Gustavo Reis (MDB),
e acatado por unanimidade pelos demais
chefes do Executivo
municipal
presentes.
“Aprovamos a convocação de um representante da ANTT para que
venha prestar esclareci-

mentos no Conselho de
Desenvolvimento sobre
a demora na licitação
do Trem Intercidades.
Também
aprovamos
uma moção pedindo mais agilidade no
lançamento do edital
de licitação. O Trem Intercidades é de extrema
importância. Não é
possível num país como
o Brasil a gente continuar tendo uma linha
férrea sucateada e apo-

stando apenas no modal rodoviário”, disse
Gustavo Reis.
Segundo o Governo
do Estado, a MRS será
responsável pelas obras
de segregação das vias
entre a região de Jundiaí e o centro de São
Paulo. Para isso, a concessionária de carga
acertou a extensão do
seu contrato com o governo federal mediante
investimentos de mod-

ernização e ampliação
da malha ferroviária.
Ainda de acordo com
o Estado, o projeto está
sendo revisto após a realização de consulta e
audiência pública. Entre as mudanças estão a
ampliação do prazo de
concessão de 30 para
35 anos e o aumento do
investimento para R$
10,2 bilhões.

Municípios são contemplados com a destinação
de mais de R$ 26 milhões pela Renovias
Da Redação

dos aos cofres municipais mensalmente e conA Renovias, conces- tribuem com as demandas
sionária que completa locais. Desde 2000, já
24 anos de operação no foram repassados mais
próximo dia 15 de abril, de R$ 303 milhões em
destinou mais de R$ 26 ISS para os municípios da
milhões aos 15 municípios região. O valor do repasse
integrantes da malha considera a extensão do
viária da concessionária trecho das rodovias em
em 2021. Deste montante, cada município.
pouco mais de R$ 24 mil“A Renovias, nestes
hões são provenientes do 24 anos de operação, enrecolhimento de ISS (Im- tende a responsabilidade
posto Sobre Serviços) e R$ que tem junto às comuni2 milhões para projetos e dades lindeiras e realiza,
entidades sociais, com a além das obrigações legais
doação e patrocínios at- e previstas no contrato de
ravés de leis incentivadas. concessão, doação de reOs recursos aumentam cursos incentivados para
a arrecadação das cidades instituições sociais que
da região, tornando pos- se dedicam ao cuidado às
sível o investimento de crianças e adolescentes,
infraestrutura urbana e além da população idosa.
em setores mais urgen- Somado a isso, temos um
tes, para cada município. olhar muito voltado para
Os recursos são destina- a cultura, levando para

escolas públicas e para a
população mais carente,
projetos patrocinados que
são muito importantes
para o desenvolvimento
de cada pessoa”, destaca
o presidente da concessionária, Rogério Cezar
Bahú.
O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)
está disponível 24 horas
por dia aos clientes da
Renovias. Para acioná-lo,
basta ligar para o número 0800 055 9696 ou
usar um dos telefones de
emergência,
implantados a cada quilômetro.
Condições antecipadas do
tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas
pelo site www.renovias.
com.br.
A malha viária da
Renovias faz a interligação
entre Campinas, Circuito

das Águas e sul de Minas
Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/
Mococa), SP-342 (Mogi
Guaçu/Águas da Prata),
SP-344 (Aguaí/Vargem
Grande do Sul), SP-350
(Casa Branca/São José do
Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa
Branca), com extensão de
345,6 quilômetros.

Mogi Guaçu
R$
Águas
da
Prata
3.353.099,93
R$
463.040,76
Estiva Gerbi
R$
Vargem Grande do Sul
691.329,08
R$
160.660,47
Aguaí
R$
Itobi
R$
2.383.336,83
99.399,08
Casa Branca
R$
S. José do Rio Pardo
5.271.905,15
R$
292.675,05
Mococa
R$
Espírito Santo do Pin2.817.763,94
hal
R$
703.951,66
S. João da Boa Vista
TOTAL
R$
R$
1.478.497,64
24.093.596,14

CONFIRA OS VALORES DE ISS REPASSADOS EM 2021:
M U N I C Í P I O
VALORES
Campinas
R$
1.571.367,52
Jaguariúna
R$
1.410.710,05
Santo Antônio de Posse
R$
1.003.811,63
Mogi Mirim
R$
2.392.047,35
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Acesse a nova
plataforma e tenha a
região na sua mão!

www.oregionalon.com.br
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VACINAÇÃO:

Jaguariúna atinge 88% da população vacinada
com duas doses contra a Covid; Imunização de
crianças ainda é baixa
Marca foi atingida na última quinta-feira, dia 7. Já receberam as duas doses do imunizante 50.908 pessoas, entre adultos e acrianças
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria
Municipal
de Saúde, atingiu nesta quinta-feira, dia 7 de
abril, a marca de 88% da
população vacinada com
duas doses contra a Covid-19. Já receberam as
duas doses do imunizante 50.908 pessoas, entre
adultos e acrianças.
Entre adolescentes e
adultos, 92% já foram va-

cinados com as duas doses da vacina. Já quando
se mede o público de 5 a
11 anos de idade, o índice
de imunização completa
é de 42,7% - ou seja, menos da metade do índice
atingido pelo público de
jovens e adultos.
No total, Jaguariúna
aplicou até quinta-feira
134.783 doses de vacinas
contra a Covid. O número total de moradores na

cidade é estimado em 58
mil, dos quais 4.985 são
crianças de 5 a 11 anos,
segundo dados da Fundação Seade.
“Nós
continuamos
apelando aos pais e responsáveis para que levem seus filhos para receber a vacina contra a
Covid. Já está comprovado que a vacina é segura
e muito eficaz na proteção de crianças e adultos

contra o coronavírus”,
disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria
do Carmo de Oliveira Pelisão.
Nesta semana, a Secretaria de Saúde começou a aplicar a quarta
dose da vacina nas pessoas que têm 60 anos ou
mais. Pode ser imunizado quem recebeu a terceira dose há pelo menos
4 meses.

Jaguariúna aplica 1.605 doses da vacina
contra a gripe em idosos e profissionais da
Saúde
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Saúde,
aplicou até o momento
1.605 doses da vacina
contra a gripe (influenza) na campanha que
começou no último dia
4 de abril e que visa a
imunização dos adultos

com 60 anos ou mais e
os profissionais da saúde. A dose única está
sendo aplicada em oito
UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.
Em cinco dias de
campanha, foram vacinados 1.283 idosos –
15,4% do total previsto
de 8.352 pessoas – e
322 trabalhadores da

saúde, ou 23,4% dos
1.378 profissionais previstos para receberem a
vacina.
A vacinação é realizada nas UBSs Nova
Jaguariúna, Florianópolis, Roseira de Cima,
Roseira de Baixo, Miguel Martini, Cruzeiro
do Sul, Fontanella e 12
de Setembro, de segun-

da a sexta-feira, das 8h
às 15h.
Segundo a Secretaria
de Saúde de Jaguariúna, para ser imunizado
contra a Influenza, é
necessário apresentar
documento com foto,
Cartão Cidadão, comprovante de endereço e
carteirinha de vacinação.

Este mês tem “Jaguariúna Solidária” no bairro
Roseira de Cima
A Prefeitura de Jaguariúna voltará a realizar, por meio do
Fundo Social de Solidariedade, o programa
“Jaguariúna Solidária”
nos bairros da cidade.
O primeiro que receberá a equipe e as os
produtos que foram
arrecadados será o Roseira de Cima.

Nos dias 19 e 20 serão doados sapatos,
roupas e acessórios à
população que vive em
situação de vulnerabilidade.
A ação acontecerá
no parque Maria Estela
Bianco Torres, das 9h
às 16h, e para receber
a doação é necessário
apresentar o Cartão

Cidadão. Além disso, o
Fundo Social também
recomenda que cada
pessoa leve uma sacola
para carregar as roupas escolhidas.
De acordo com a
presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Flora Reis, o “Jaguariúna
Solidária”
vem mais uma vez para

cumprir a sua missão
de oferecer cuidado
e conforto para as famílias em situação de
vulnerabilidade. “Essa
é mais uma oportunidade de trabalhar por
quem mais precisa.
Queremos que as famílias sintam esse amor
e acolhimento”, disse
dona Flora.

Saúde promove dinâmica de interação com
profissionais do Departamento de Higiene e
Limpeza
De Santo Antônio de ma público de saúde. A
Posse
ação realizada no Centro Múltiplo do Idoso,
Na tarde da última teve como intuito ouvir
quarta-feira, 13, a Se- as demandas dos tracretaria Municipal da balhadores e promover
Saúde promoveu uma a troca informações,
dinâmica de interação apresentando protococom os profissionais do los de atuação e itens
Departamento de Higie- que serão utilizados na
ne e Limpeza do siste- realização do trabalho.

A higienização é importante requisito para
a garantia da qualidade
de vida e saúde das pessoas, e sendo bem-feitas, com técnicas, produtos e equipamentos
adequados, de fato, faz
toda a diferença, evitando assim, infecções e
contaminações, além de

preservar os ambientes
com um local realmente
limpo. Dessa maneira,
a qualificação e o treinamento constante dos
profissionais e líderes
de equipes de limpeza
são fatores preponderantes para que esse trabalho seja efetuado com
excelência.

Mutirão de combate à dengue vistoria 686
imóveis em Santo Antônio de Posse
A Secretaria Municipal da Saúde realizou na
última terça-feira, 12, um
mutirão de combate ao
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
A equipe de combate às
endemias da Vigilância Epidemiológica e os
agentes comunitários de
saúde percorreram as

ruas dos bairros São Judas Tadeu, Jardim das
Flores e Augusto Lalla,
tendo vistoriado, 686
imóveis. A ação advém
da confirmação de 5 casos de dengue na região,
registrados pela Vigilância Epidemiológica.
O raio abrangido na
atividade foi de 350 metros em torno dos ca-

sos suspeitos. Todos os
criadouros com larvas
do mosquito encontrados nos imóveis foram
eliminados a partir de
tratamento focal com
larvicida. A atividade
de bloqueio de controle,
visa eliminar todos os
possíveis criadouros nos
imóveis, para posteriormente, receberem a ne-

bulização portátil.
Durante a visita, os
agentes orientaram os
moradores quanto as
medidas necessárias de
combate ao mosquito,
sendo de extrema importância eliminar possíveis
criadouros, evitando deixar água parada em recipientes dentro e fora de
casa.
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EVENTOS:

Emoção marca estreia do espetáculo ‘A Paixão
de Cristo’ em Jaguariúna
Espetáculo será apresentado neste final de semana no Teatro Municipal Dona Zenaide, sempre às 19h30
A emoção marcou o
início da série de apresentações do espetáculo
“A Paixão de Cristo” no

Teatro Municipal Dona
Quem não viu a es- ta, quinta, sexta e sábaZenaide, em Jaguariúna, treia, ainda tem a oportu- do (dias 13, 14, 15 e 16 de
na noite desta terça-feira, nidade de presenciar esse abril), sempre às 19h30.
dia 12 de abril.
lindo espetáculo na quar“A Paixão de Cristo”,

realizada pela Prefeitura
de Jaguariúna, por meio
da Secretaria de Turismo
e Cultura, é considerada

a maior do Circuito das
Águas Paulista e um dos
melhores do interior de
São Paulo.

Jaguariúna terá 1° Campeonato de
Skate
O 1º Campeonato de
Skate de Jaguariúna já
tem data marcada para
acontecer. O evento que
tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria
de Juventude, Esportes
e Lazer, acontecerá nos
dias 21 e 22 de maio.
A competição será
realizada na pista de
skate “Ricardo Mathias
de Queiroz”, no Jardim
Fontanella, e será dividi-

da em quatro categorias:
mirim, iniciante, Feminino e Amador. Os portões
serão abertos às 9h e as
provas iniciarão às 10h.
No sábado as categorias Mirim e Iniciante
abrirão o evento, e no
domingo as categorias Amador Masculino e
Amadora Feminino disputarão o prêmio.
As inscrições podem
ser feitas pelo site: www.

soulentretenimento.
com.br ou pelo Instagram: @soul.entretenimento.
No dia 20 de maio
os interessados em participar também podem
se inscrever no local do
evento das 18h às 20h.
No dia do campeonato
também será possível se
inscrever. Basta chegar
ao local com uma hora de
antecedência.

Vale destacar que é
necessário
apresentar
documento com foto e
carteirinha de vacinação
contra a Covid-19.
A taxa de inscrição
custa R$ 20,00 + 1 kg
de alimento ou de ração
para pets.
A pista de skate “Ricardo Mathias de Queiroz” fica na rua Rio
Grande do Norte, 152216 - Jardim Fontanella.

Cras Nassif realiza Festa da Páscoa com
grupos do Serviço de Convivência

A Secretaria de As- nesta quarta-feira, dia de SCFV (Serviço de
sistência
Social
de 13 de abril, a festa da Convivência e FortaJaguariúna promoveu Páscoa com os grupos lecimento de Víncu-

los), no Cras (Centro de
Referência de Assistência Social) Nassif.

Integrantes dos grupos das oficinas de
música, violão, horta
e artesanato se reuniram na sede do Cras
Nassif para comemorar a Páscoa, com muita diversão e a reflexão
que a data traz sobre o
espírito de renovação
e passagem para uma
nova vida.
“Ao comemorar a
Páscoa com os grupos
de SCFV, percebemos
que todos que participam vêm em busca

de uma nova forma
de viver, de ser feliz.
Transformam as vulnerabilidades em potencialidades”, afirma a
secretária de Assistência Social, Andréa Dias
Lizun.
“A convivência em
grupo fortalece cada
membro. Isso é renovação, deixar para
traz as dificuldades, as
limitações e se lançar
em busca de viver bem,
de ser feliz”, completa a
secretária.
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