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Prefeito Gustavo Reis conhece projeto de
aprendizagem criativa no MIT, nos EUA

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e a supervisora de Ensino Fundamental da Secretaria
Municipal de Educação,
Francieli Cristiani Pardinho, viajaram aos Estados

Unidos, onde nesta quinta-feira (7) conheceram o
Media Lab do MIT (Massachusetts Institute of
Technology) e os conceitos
e projetos da aprendizagem criativa. A viagem,

sem custos para a Prefeitura, é um convite da
RBAC (Rede Brasileira de
Aprendizagem Criativa).
Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal de
Educação, é uma das dez

cidades do país selecionadas pela RBAC para participar de um programa
nacional pioneiro que implementa práticas e métodos de ensino para tornar
os estudos mais prazero-

sos nas escolas municipais. O MIT, um dos mais
conceituados institutos de
pesquisa do mundo, é parceiro no projeto de aprendizagem criativa da RBAC.
“Eu e a professora

NOTA DE
Jaguariúna realiza
Prefeitura de
ESCLARECIMENTO:
Jaguariúna
mutirão para ajudar
Prefeitura esclarece
abre seleção
pessoas com deficiência sobre
o evento “Cavalaria
para
a conseguir emprego
Antoniana”
programa
A Secretaria Municipal
de Turismo e Cultura de
Jaguariúna esclarece que
não tem nenhuma relação
com o evento privado
“Cavalaria
Antoniana”,
cuja realização está sendo divulgada pelas redes
sociais com cobrança de

A Prefeitura de Jaguariúna realizará um
mutirão para ajudar
as pessoas que têm
deficiência a entrar no
mercado de trabalho.
No próximo dia 26,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Social, o
“Mutirão Polo de Empregabilidade
Inclusiva” (PEI) acontecerá

na Faculdade de Jaguariúna (UniFAJ) das
9h às 15h. Os participantes terão a oportunidade de receber o
“Laudo Caracterizador”
para trabalho do Instituto de Medicina Social e de Criminologia
de São Paulo (IMESC),
que é parceiro do programa Meu Emprego
Inclusivo.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente,
concluiu a obra que
integra um conjunto
de ações para ampliar
o tratamento de efluentes na cidade. Com
isso, o tratamento de
esgoto na área urbana
passou de 85,81% para

100%. Foi construída
uma rede de esgoto
para coletar e interligar todo o efluente
dos bairros Nova Jaguariúna 1, 2 e 3, Colina do Castelo e Jardim
Botânico até a estação
elevatória de esgoto
bruto 2, localizada no
bairro Nova Jaguariúna.
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Jaguariúna terá
Feira Noturna a
partir do mês de
maio
Pág 6.

Pág 3.

‘Minha Casa
do Meu Jeito’

ingresso. A secretaria informa que NÃO É RESPONSÁVEL nem participa de nenhuma forma da
organização desse evento,
A Prefeitura de Jagque leva o mesmo nome
uariúna
abre a partir deda tradicional Cavalaria
sta
quinta-feira,
dia 7 de
Antoniana promovida pela
abril,
por
tempo
indeterPrefeitura de Jaguariúna.
minado, o processo de
Pág 7. seleção de proprietários
de terrenos que tenham
interesse em participar do
programa “Minha Casa
do Meu Jeito”, voltado
às famílias que não têm
condições financeiras de
contratar um profissional para a elaboração do
projeto arquitetônico da
moradia popular.

Futsal Feminino de
Jaguariúna define as semifinalistas

Pág 3.

Prefeito de Jaguariúna fala
sobre desistência a vice do
Governo de São Paulo
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Prefeitura de Jaguariúna
conclui obra e atinge
100% do esgoto tratado
em área urbana

Francieli tivemos a oportunidade de conhecer o
Massachussets Institute
of Technology, uma das
instituições de ensino mais
importantes e inovadores
do mundo.

A quinta rodada do
Campeonato Feminino
de Futsal de Jaguariúna
realizada no último domingo, dia 3, foi marcada
por mais uma vitória das
meninas do Poderosas
que seguem invictas na
competição. O time ven-

ceu o Audaz por 2x1 e tem
cinco vitórias em cinco
jogos. A segunda partida
entre o Coringão e o Las
Lobas quem levou a melhor foi o Coringão que
venceu por 1x5. Fechando
a rodada o Adaga ganhou
do The Jaguars por 4x1.
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Atletas do Judô de
Jaguariúna e Posse
realizam intercambio
com a Associação de Judô
Pedreirense
Nesta
terça-feira,
dia 11 de abril, às 18h,
será exibido uma reportagem da NGT ESPORTES CULTURA, o
Treinamento de Campo dos atletas de Judô
da Associação Judô
JR TEIXEIRA de Jaguariúna, junto com a

pr

Associação de Judô
Pedreirense com intercâmbio de todos os
alunos. Não deixe de
assistir, pois você faz
parte da nossa história!
O repórter conversou
com o sensei Nelson
Pedroso, da Associação
de Judô Pedreirense

Pág 7.

O Prefeito de Jaguariúna e Presidente do
Conselho da Região Metropolitana de Campinas
(RMC), Gustavo Reis,
disse que se mantém no
cargo e não irá mais participar das eleições para
o Governo do Estado. O
motivo da desistência seria devido ao calendário

eleitoral. Reis era cotado para concorrer ao
lado de Rodrigo Garcia
(PSDB). De acordo com
o prefeito, “O calendário
eleitoral exige seis meses
antes da eleição a descompatibilização
do
cargo de prefeito para
quem pretende disputar
a eleição.

Pág 3.
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OPINIÃO:

OS 20 ANOS DA RMC, E O
PAPEL DO PARLAMENTO
METROPOLITANO
Nestes 20 anos de
RMC, foi montado toda
uma estrutura administrativa e de ações com o
intuito de implantar politicas sociais integrando todas as 20 cidades,
através de investimentos da Agemcamp, paralelo a isso foi criado
o Parlamento Metropolitano da RMC, que
é a união de todas as
Câmaras Municipais;
não temos o mesmo
papel do Conselho de
Desenvolvimento que é
composto pelos prefeitos da Região de Campinas; nosso papel é de
trabalhar as demandas
sociais da população de
cada cidade e verificar
qual a melhor resposta
de maneira regional e
integrada com os municípios da RMC para
isso temos utilizados os
instrumentos da politi-

ca, através de reuniões
com prefeitos, secretários estaduais, governador, ministérios, presidência da República,
autarquias e entidades
da Sociedade Civil para
responder e resolver os
anseios da população
de Jaguariúna e em
consequencia da regiao Metropolitana de
Campinas. Como mostrar o resultado dessa
integração entre as Câmaras? Uma questão
foi a transferências dos
ônibus Intermunicipais
para o Terminal Metropolitano Magalhães Teixeira em Campinas, ao
lado da Rodoviária, os
passageiros esperavam
o ônibus ao relento sujeitos a chuvas e assaltos, hoje os passageiros
tem conforto e segurança dentro do Terminal;
estamos discutindo atu-

almente o bilhete Único
dentro da RMC com o
governo do estado, isso
vai trazer economia no
bolso das pessoas que
circulam e trabalham
na região de Campinas.
Na questão da Saúde
estamos na luta para a
implantação do CROSS
regional, sem falar também nos problemas relacionados as nossas
rodovias. O Parlamento
Metropolitano da RMC
vai continuar sua Historia de Avançar Sempre
em direção as demandas sociais para atender
o povo de Jaguariúna e
da região de Campinas.

Imitar é uma característica própria aos
humanos. O mimetismo ocorre também nas
outras escalas animais.
O homem, porém, costuma imitar e nem
sempre opta pelas boas
práticas. Ocorre que estas existem e podem ser
disseminadas.
Tomei conhecimento
de uma delas, chamada
de Programa Gabinete
da Inovação. Funciona
em Piracicaba, onde o
ASTRONAUTA
Andamos por toda parte,
mas temos limitação.
Onde o ar é rarefeito
não irá funcionar o pulmão.
Até mesmo os astronautas,
contando com equipamentos,
saem da atmosfera terrestre
somente por alguns momentos.
É um sonho das elites
andar por outra paragem,
mas o dinheiro não a compra
e se contentam com a miragem.
Jesus, o Mestre dos Mestres,
conosco aqui aterrissou.
Após concluir o seu trabalho,
sem asas para o céu voou.
Fique calmo, meu amigo,
não atropele a sua viagem,
quando Deus fizer a chamada,
você alcançará outras paisagens.
Poesia de Valter Máz Borges,
do livro O remédio do silêncio, vol. 15 da coleção Mensagens de fé (editoraoartifice.
com.br), em homenagem ao
Dia do Astronauta que se
comemora em 9 de abril.

engenheiro ambiental
Ary Saraiva Rando foi
nomeado assessor parlamentar. Ele se preocupou em fazer com
que a vontade do cidadão fosse considerada pelos vereadores. O
plano é acompanhar os
mandatos eletivos sob a
ótica da agenda socioambiental.
Todos os municípios
têm responsabilidade
nessa área. O aquecimento global, produto
da conduta humana,
ocasiona
mudanças
climáticas que põem a
subsistência da humanidade em risco. Piracicaba foi pioneira
porque contou com o
mandato coletivo “A Cidade é Sua”, protagonizada pelo PV, o Partido
Verde.
O Gabinete de Inovação faz um intercâmbio
de boas práticas, fortalece as redes e congrega
a cidadania ativa, num
caminho
auspicioso
para a implementação
da prometida e sempre
negligenciada Democracia Participativa.
O maior perigo que
toda espécie de vida
corre em nossos dias é
o da extinção das condições propícias à continuidade da experiência existencial. Não se
pode aguardar iniciativa do governo federal,
cuja contribuição foi
a “soltura da boiada”,
para eliminação dos

A AEAAJ E A MATRIZ
CENTENÁRIA EM PERIGO
colocação e manutenção de extintores, projeto de Bombeiro, Autos de vistoria do Corpo
de Bombeiros, Projetos
técnicos desta área.
Os especialistas em
cada projeto consultaram três orçamentos
em sua área de atuação
e estão ainda apresentando-os para a Comissão Pró-Restauro deste
Patrimônio Histórico,
Artístico e Arquitetônico tão caro ao povo de
Jaguariúna, tanto quanto à sua história. Todos
estes projetos emergenciais objetivando a segurança e preservação
do marco artístico de
sua fundação poderão
somar
aproximadamente R$450.000,00.
Este monumento com
traços do estilo gótico e
do barroco alemão não
pertence apenas ao Clero, mas à cidade, a cada
munícipe e, principalmente, aos Poderes Públicos.
O Pe. Ademir recém-chegado à Paróquia
deparou-se com outros
problemas na estrutura
física da Matriz Nova
que também carecem
de cuidados em se tratando de sua cobertura
e das goteiras que vêm
desde sua construção.
Todavia, não são problemas
emergenciais
de mesma proporção.
Terão que esperar! A
Instituição Igreja não é
lucrativa e depende da
esmola dos fiéis, de festas, de sorteios beneficentes e de leilões para
o seu sustento. Portanto, a estas contribuições
dos fiéis urge que seja
acrescida a contribuição de todos os cidadãos, independente de
credo religioso.
E a mesma prescinde da generosa contribuição do próspero
Parque Industrial que
aqui se instalou com
seu progresso, a fim de
que Jaguariúna possa preservar seu maior
monumento. Que haja
Mecenas entre as grandes indústrias que aqui
são muito bem-vindas.
O presidente da AEAAJ já foi incumbido de
contratar a operação
contra incêndios com
a execução do projeto
dos bombeiros e dos extintores do engenheiro
Jonas Manoel.

Afonso SILVA
Vice presidente do
Parlamento Metropolitano da RMC e,
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna.

POR QUE NÃO IMITAR O QUE
É BOM?
*José Renato Nalini

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

biomas. Toda cidade
pode adotar também
a estratégia de escuta
popular chamada “minipúblico”. Um grupo
é formado em torno de
um tema e a população
é consultada para a formulação de planos municipais e leis.
É importante lembrar que embora a
atenção do eleitorado
se direcione às eleições
no Executivo, o Parlamento – que foi concebido por Montesquieu
como o mais importante, pois o formulador das regras do jogo
– adquiriu relevância
diante do descalabro do
governo e isso precisa
repercutir no âmbito
dos municípios. Afinal,
o município na Federação brasileira é uma
entidade com status
idêntico ao da União e
dos Estados. Tem de fazer valer essa condição.
O cidadão tem o direito
e o dever de imitar coisas boas para melhorar
a cidade em que vive.
Afinal, ninguém nasce
na União ou no Estado.
Nasce-se no município.
Este o berço natal!
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 20212022.

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Jaguariúna tem como objetivo
oferecer colaboração e
apoio técnico à comunidade jaguariunense,
alertando-a contra a
ocorrência de sinistros,
participando dos assuntos de interesse de utilidade pública. Ela Irmana-se aos que defendem
o Patrimônio Histórico,
ao CONPHAAJ, aos Poderes Públicos à Paróquia Santa Maria, e neste especial momento,
para salvar o marco de
fundação da Vila Bueno
de 1894, a Matriz Centenária.
Seu presidente, Pedro E. Marchesini, engenheiro químico, reuniu uma equipe técnica
composta de especialistas em vários setores.
De há muito a Associação reivindicava à Curia
Diocesana de Amparo,
à Paróquia Santa Maria,
e aos Poderes Públicos
cuidados
imprescindíveis requeridos pela
conservação do referido
imóvel. E desde agosto
de 2021, a associação
foi convidada pelo Planejamento a dedicar-se
à elaboração de projetos que tiveram como
objetivo a manutenção
emergencial do citado
imóvel, sem interferir
em nada com a próxima
etapa de Restauração
do mesmo.
E neste 4º encontro, realizado em 21 de
março de 2022, no Sa-

lão Paroquial Padre Gomes, entregaram-se os
projetos emergenciais e
orçamentos para execução dos mesmos. Foram
encaminhados através
de ofício do presidente
da AEAAJ endereçados
ao Revmo Pe. Ademir
Bernardelli. O Prof. universitário Renato Maioli Castilho, apresentou
projeto e proposta de
serviços técnicos de engenharia elétrica, instalação de sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas. O Prof.
Paulo Fraga da Silveira,
arquiteto , leciona no
curso de Arquitetura
e Urbanismo da FAJ, a
disciplina de Projeto de
Intervenção em Edifício
de Interesse Histórico, após laudo técnico ,
propõe a troca de calhas
e de algumas telhas de
zinco de forma similar
ao sistema anterior, rufos e condutores. Inclui
a retirada de argamassa
solta externa.
O engenheiro civil
Dejair Moreira de Sousa elaborou projeto
considerando umidades, efeito da mesma
sobre a pintura, reforço
de madeiramento do telhado interno, nos pontos de umidade, molduras do contorno interno
do prédio. O engenheiro Jonas Manoel, engenheiro de produção,
cursando
engenharia
de segurança, cuidou da
possibilidade de sinistro causado pelo fogo.
Tomaz de Aquino PiDentre outros projetou res

EDITAIS

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:
ADELSON PAIXÃO BAIMA e GITIELE SANTOS NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de
logística, solteiro, nascido em CANTANHEDE, MA, no dia 28 de agosto de 1984, residente e domiciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIA DE FÁTIMA
PAIXÃO BAIMA. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida em ESTÂNCIA, SE, no
dia 21 de junho de 1993, residente e domiciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de GIVALDO SANTOS NASCIMENTO e de MARIA RITA DOS SANTOS NASCIMENTO.
CESAR AUGUSTO COSME DE SOUZA e ALESSANDRA APARECIDA DE MORAES. Ele, de nacionalidade
Brasileira, planejador de manutenção, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 13 de maio de 1992, residente
e domiciliado na Rua Funchini, Nº 199, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, SP, filho de ALBERTO DE SOUZA e de
MARIA CELESTE CHAGAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no dia 28 de setembro de 1995, residente e domiciliada na Rua Funchini, Nº 199, Jardim Planalto,
JAGUARIÚNA, SP, filha de JUAREZ DE MORAES e de MARIA JOSE DA SILVA MORAES.
EDSON DO NASCIMENTO e MARINALVA CORREIA BORGES. Ele, de nacionalidade Brasileira, Auxiliar de
manutenção, solteiro, nascido em ITAPECURU MIRIM, MA, no dia 19 de julho de 1977, residente e domiciliado
na Rua Sebastião de Oliveira, Nº 109, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de AGUIDA NASCIMENTO. Ela,
de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em CHAPADINHA, MA, no dia 30 de setembro de 1992, residente e domiciliada na Rua Sebastião de Oliveira, Nº 109, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de MANOEL
DE SOUZA BORGES e de MARIA RAIMUNDA ALEXANDRE CORREIA.
WESLEI LUÍS NOLLI e GRACIELA APARECIDA GARCIA. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais,
solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 02 de junho de 1999, residente e domiciliado na Estrada Judite
dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ LUIZ NOLLI e de ADRIANA

APARECIDA ALBINO. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 06
de maio de 1991, residente e domiciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul,
JAGUARIÚNA, SP, filha de CLAUDECIR APARECIDO GARCIA e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA GARCIA.
ANDRÉ DA ROCHA BERNARDINO e PAULA PRISCILA ALVES CAMARGO. Ele, de nacionalidade Brasileira,
técnico em eletroeletrônica, divorciado, nascido em CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, no dia 16 de outubro
de 1981, residente e domiciliado na Rua General Gomes Carneiro, Nº 46, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filho
de DANIEL MANOEL BERNARDINO e de GENY DA ROCHA BERNARDINO. Ela, de nacionalidade Brasileira,
tosadora, solteira, nascida em VIRADOURO, SP, no dia 16 de agosto de 1986, residente e domiciliada na Rua
General Gomes Carneiro, Nº 46, Jardim Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filha de JESSE RIBEIRO CAMARGO e de
ILDA SEVERINO ALVES CAMARGO.
ADRIANO NOGUEIRA OFNER e BÁRBARA ONODA. Ele, de nacionalidade Brasileira, despachante, solteiro,
nascido em SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, no dia 11 de junho de 1985, residente e domiciliado na Rua
Videira, Nº 226, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de NORBERTO OFNER e de MARIA MARCIA NOGUEIRA OFNER. Ela, de nacionalidade Brasileira, despachante, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 31
de janeiro de 1987, residente e domiciliada na Rua Videira, Nº 226, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de
HIROSHI ONODA e de ROSANA APARECIDA DE LIMA ONODA.
CLAUDENILSON VIEIRA DE FREITAS e ELDA MARIA NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade Brasileira, jardineiro, solteiro, nascido em CAMPO FORMOSO, BA, no dia 02 de dezembro de 1981, residente e domiciliado
na Rua Três, Nº 90, Jardim Princesa, CAMPINAS, SP, filho de ANTONIO FELIX DE FREITAS e de VALDELICE
IRACY VIEIRA DE FREITAS. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em MONTE AZUL, MG,
no dia 05 de outubro de 1980, residente e domiciliada na Rua Setim, Nº 77, Vila Miguel Martini, JAGUARIÚNA,
SP, filha de DEIGENAR NASCIMENTO e de VALDICE MARIA NASCIMENTO.
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito.
JAGUARIÚNA, 08 de abril de 2022.
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EDUCAÇÃO:

Prefeito Gustavo Reis conhece projeto de
aprendizagem criativa no MIT, nos EUA

A viagem, sem custos para a Prefeitura, é um convite da RBAC (Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa)
Brasileira de Aprendizagem Criativa).
Jaguariúna, por meio
da Secretaria Municipal
de Educação, é uma das
dez cidades do país selecionadas pela RBAC
para participar de um
programa nacional pioneiro que implementa
práticas e métodos de
ensino para tornar os
estudos mais prazerosos
nas escolas municipais.
O MIT, um dos mais
conceituados institutos
de pesquisa do mundo,
é parceiro no projeto de
aprendizagem criativa
O prefeito de Jag- ta-feira (7) conheceram da RBAC.
uariúna, Gustavo Reis, o Media Lab do MIT
“Eu e a professoe a supervisora de En- (Massachusetts Insti- ra Francieli tivemos a
sino Fundamental da tute of Technology) e os oportunidade de conSecretaria
Municipal conceitos e projetos da hecer o Massachussets
de Educação, Francieli aprendizagem criativa. Institute of TechnoloCristiani Pardinho, via- A viagem, sem custos gy, uma das instituições
jaram aos Estados Uni- para a Prefeitura, é um de ensino mais impordos, onde nesta quin- convite da RBAC (Rede tantes e inovadores do

mundo. Depois, fomos
até a Acera School, uma
escola referência em
Aprendizagem Criativa. Por lá, conhecemos
novas metodologias de
ensino que com certeza
vamos aplicar em Jaguariúna”, disse o prefeito Gustavo Reis.
Segundo a secretária
de Educação de Jaguariúna, Cristina Catão,
Jaguariúna já tem duas
escolas municipais que
adotam os métodos e
conceitos da aprendizagem criativa: Professor
Irineu Espedito Ferrari e Mario Bergamasco, consideradas escolas-piloto do projeto.
Na aprendizagem criativa, os professores são
incentivados a desenvolver as atividades
com os alunos de 6 a 12
anos. A ideia é que os

educadores da cidade
utilizem princípios da
atividade criativa e recursos de robótica, computação criativa como
o “Scratch” e materiais
acessíveis e reutilizáveis
como o papelão, cola,
papel, tesoura e embalagens recicláveis.
Em Jaguariúna, os
trabalhos começam a
ser feitos desenvolvidos
em julho de 2021, com a
implantação das práticas de aprendizagem e
abordagem pedagógica.
Ao todo, a primeira fase
do programa irá abranger 500 mil alunos, em
20 redes de ensino até
2024.

que conta com apoio da
Fundação Lemann e da
Fundação Lego, para
incentivar a adoção
sustentável de práticas
mais criativas, mão na
massa e relevantes para
os alunos em escolas
públicas do Brasil.
A RBAC está presente atualmente em todas as regiões do Brasil
com mais de 20 núcleos
regionais e 4 mil membros, que são incentivados a adotar e promover a aprendizagem
criativa.
O trabalho é feito por
meio de oficinas, festivais de invenção e criatividade e disponibilização de recursos
PROGRAMA
educacionais, sempre
O Programa Escolas com atividades “mão na
Criativas é uma iniciati- massa”, criativas e relva da Rede Brasileira de evantes para os alunos
Aprendizagem Criativa, do Brasil.

Prefeito de Jaguariúna fala sobre desistência a
vice do Governo de São Paulo
Da Redação
Por meio de sua assessoria de imprensa, o
Prefeito de Jaguariúna
e Presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas
(RMC), Gustavo Reis,
disse que se mantém
no cargo e não irá mais
participar das eleições
para o Governo do Estado. De acordo com a
nota, o motivo da desistência seria devido
ao calendário eleitoral.
Reis era cotado para
concorrer ao lado de
Rodrigo Garcia (PSDB).
De acordo com o
prefeito, “O calendário
eleitoral
exige
seis

meses antes da eleição a
descompatibilização do
cargo de prefeito para
quem pretende disputar
a eleição. Refleti bastante e decidi continuar frente à Prefeitura
de Jaguariúna, onde
exerço o terceiro mandato no cargo de prefeito municipal. Tenho profundo respeito e
gratidão à população de
Jaguariúna que confia
absolutamente no meu
incansável trabalho e na
minha dedicação diária”
relatou o prefeito.
Em nota, ainda afirmou ter ficado muito feliz com o convite “Fiquei
muito feliz com o carinho e o reconhecimento

das mais importantes
lideranças do estado de
São Paulo, como João
Doria e Rodrigo Garcia,
além do presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi. Nos últimos meses
muitos foram os apelos
para que eu colocasse
meu nome à disposição
para compor a chapa
com o atual Governador
de São Paulo, Rodrigo
Garcia. Fiquei extremamente lisonjeado, orgulhoso e honrado com
inúmeras manifestações
de apoio” afirmou.
Nas redes sociais,
Gustavo demonstrou o
apoio a Rodrigo Garcia
e disse que São Paulo

continuará forte sob o
comando do candidato
“Tenho certeza que sob
a liderança forte e humana do Rodrigo Garcia, São Paulo reforçará
ainda mais o seu protagonismo no cenário
nacional,
avançará
cada vez mais e viverá
um novo ciclo virtuoso de desenvolvimento
econômico e bem-estar
social” reforçou.
Disse ainda que, tem
profundo respeito e
gratidão à população
de Jaguariúna e que há
muitos desafios pela
frente com a cidade de
Jaguariúna e a Região
Metropolitana
de
Campinas (RMC).

Prefeitura de Jaguariúna abre seleção para
programa ‘Minha Casa do Meu Jeito’

De Jaguariúna

7 de abril, por tempo
indeterminado, o proA Prefeitura de Jag- cesso de seleção de
uariúna abre a partir proprietários de terdesta quinta-feira, dia renos que tenham in-

teresse em participar
do programa “Minha
Casa do Meu Jeito”,
voltado às famílias que
não têm condições financeiras de contratar
um profissional para a
elaboração do projeto
arquitetônico da moradia popular.
Segundo a Secretaria de Planejamento
Urbano de Jaguariúna,
responsável pelo programa, os interessados devem comparecer
à sede da Secretaria
Municipal de Assistência Social, à Rua Julia
Bueno, 179, no Centro, para a realização
de triagem e avaliação

técnica. O horário de
atendimento é das 8h
às 16h.
Os interessados que
forem
selecionados
serão encaminhados à
Secretaria de Planejamento para indicação
do profissional que irá
elaborar o projeto para
a construção da moradia.
O programa “Minha
Casa do Meu Jeito” foi
criado em agosto do
ano passado pela Prefeitura de Jaguariúna
e assegura às famílias
de baixa renda de Jaguariúna o direito à assistência técnica gratuita para a elaboração
do projeto e o acompanhamento
técnico
na construção de interesse social de até 70
metros quadrados.
Além
disso,
a
proposta também concede isenção de pagamento das taxas de alvará e de habite-se do
imóvel a ser construído
dentro do programa.
“O programa dá a
oportunidade a quem
mais precisa de construir a sua residência
do seu jeito, escolhen-

do o modelo de projeto a ser construído. Já
credenciamentos engenheiros e arquitetos
para trabalharem nesse
projeto e agora entramos na fase de seleção
dos proprietários de
terrenos interessados
em construir”, explica
o secretário de Planejamento Urbano de
Jaguariúna,
Rômulo
Vigatto.
Cada
proprietário
terá direito a se beneficiar de apenas uma
planta popular gratuita, destinada única e exclusivamente
ao uso residencial em
Jaguariúna. A Prefeitura terá um limite de
aprovação de até 10

projetos de casas por
mês, que também podem ser para ampliação ou regularização
de residências.
Para ter direito ao
benefício, é preciso ser
morador de Jaguariúna há pelo menos três
anos, não possuir outro
imóvel além do terreno
para o qual se destina o
projeto de moradia de
até 70 metros quadrados e estar cadastrado
na Secretaria Municipal de Assistência Social como beneficiário
de programas assistenciais. O terreno destinado à construção
popular também deve
estar localizado na
zona urbana.

Expediente

EDITORA JJ EIRELI CNPJ: 01.611.958/0001-81

Atendimento

Tel: (19) 3896-1916 | 9 9772.0540
Distribuição gratuita - tiragem 5.000

e-mail: comercial@jornaldejaguariuna.net

www.jornaldejaguariuna.net

Sábado, 09 de Abril de 2022

4

5

Sábado, 09 de Abril de 2022

A temporada de chuvas, que se intensificou com a chegada do verão, é propícia para que os entupimentos ocorram
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EMPREGO:

Jaguariúna realiza mutirão para ajudar
pessoas com deficiência a conseguir emprego
Realizado no próximo dia 26 o “Mutirão Polo de Empregabilidade Inclusiva” (PEI) acontecerá na Faculdade de Jaguariúna (UniFAJ) das 9h às 15h
A Prefeitura de Jaguariúna realizará um
mutirão para ajudar as
pessoas que têm deficiência a entrar no
mercado de trabalho.
No próximo dia 26,
por meio da Secretaria
de
Desenvolvimento
Econômico e Social, o
“Mutirão Polo de Empregabilidade Inclusiva” (PEI) acontecerá

na Faculdade de Jaguariúna (UniFAJ) das
9h às 15h.
Os participantes terão a oportunidade de
receber o “Laudo Caracterizador” para trabalho do Instituto de
Medicina Social e de
Criminologia de São
Paulo (IMESC), que é
parceiro do programa
Meu Emprego Inclusi-

vo.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e
Social, Josino da Silva,
esse laudo traça a funcionalidade do candidato com deficiência.
“O laudo ajuda as pessoas com deficiência a
conseguir um emprego
porque quando ele é
apresentado às empre-

sas, informa com mais
clareza qual é o perfil
do candidato”, explicou o secretário.
Para agendar um
horário é necessário
preencher o formulário até o dia 19 de abril
no site: https://bit.ly/
MutirãoCampinas.
A UniFAJ fica na
rua Amazonas, 504,
Jardim Dom Bosco.

Jaguariúna terá Feira Noturna a partir do mês de maio
A Prefeitura de Jaguariúna realizará semanalmente uma feira noturna no parque Santa
Maria. A partir de maio,
toda quarta-feira o local
terá venda de comidas
populares, bebidas, artesanato e produtos orgânicos. A primeira feira
será realizada no dia 4
de maio das 18h às 21h.

Com entrada gratuita o
evento acontecerá sempre no mesmo horário.
No local haverá 44 espaços disponíveis para
os comerciantes exporem os seus produtos,
além de espaço para
convidados, que poderão colocar brinquedos
infláveis, shows e outras
atrações.

Os interessados em
participar devem se inscrever nos dias 18, 19 e
20 de abril na sede da
secretaria
municipal
de Turismo e Cultura
de que fica no parque
Santa Maria. Para isso
é preciso levar cópias e
originais do RG, CPF,
comprovante de residência, descrição e fotos

dos produtos que serão
vendidos e atestado de
capacidade técnica que
confirme a experiência
de pelo menos 3 meses
trabalhando como feirante.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3867-4223
ou por e-mail: setuc@
jaguariuna.sp.gov.br.

Prefeitura de Jaguariúna conclui obra e atinge
100% do esgoto tratado em área urbana
cluiu a obra que integra
um conjunto de ações
para ampliar o tratamento de efluentes na
cidade. Com isso, o tratamento de esgoto na
área urbana passou de
85,81% para 100%.
Foi construída uma
rede de esgoto para coletar e interligar todo
o efluente dos bairros
Nova Jaguariúna 1, 2
e 3, Colina do Castelo
e Jardim Botânico até
a estação elevatória de
guariúna, por meio da esgoto bruto 2, localiDe Jaguariúna
Secretaria
Municipal zada no bairro Nova JaA Prefeitura de Ja- de Meio Ambiente, con- guariúna. Dali, o esgoto

Viatura Blindada de Transporte
de Pessoal do 28º Batalhão de
Infantaria Mecanizado recebe o
nome de “Pedreira”

De Pedreira
Fábio Polidoro, juntamente com o vereador
Rafinha Cavenaghi, secretário de Administração e Recursos Humanos Sérgio Aparecido de
Santi, secretário de Segurança e Cidadania Ângelo Milani Pavão e o assessor Marcelo Ancona,
estiveram na sexta-feira,
1º de abril, participando
nas dependências do 28º
Batalhão de Infantaria
Mecanizado do Exército Brasileiro, com sede
em Campinas, da solenidade de batismo das

viaturas “Hortolândia”,
“Indaiatuba”, “Jaguariúna”, “Monte Mor”, “Nova
Odessa”, “Pedreira” e
“Porto Feliz”, da família
de blindados Guarani.
Segundo informou o
Tenente Coronel Eduardo da Silva Ruy, comandante do 28º Batalhão,
as Viaturas Blindadas de
Transporte de Pessoas,
iniciaram o processo de
transformação da Unidade em Infantaria Mecanizada. “Ao todo o Batalhão
conta com 40 viaturas
Guarani distribuídas entre as subunidades 1ª,
2ª e 3ª Companhias de

Fuzileiros Mecanizada e
Estado-Maior”, destacou
o Comandante.
Na oportunidade Fábio Polidoro agradeceu ao Tenente Coronal
Eduardo da Silva Ruy e
todos os comandantes
e integrantes do Exército responsáveis pela
homenagem. “Foi com
muito orgulho que participamos do batizado da
Viatura Blindada com o
nome de Pedreira”, concluiu Fábio Polidoro.
A Viatura Blindada
de Transporte Pessoal
(VBTP) Guarani foi desenvolvida com tecnologia nacional, projetada e
fabricada pela Iveco Veículos de Defesa do Brasil.
A principal característica dessa nova família
de blindados é o desing
modular, que permite
incorporar
diferentes
torres, armas, sensores
e sistemas de comunicações para o mesmo carro.
Trata-se de uma viatura
anfíbia, com tração nas
6 (seis) rodas e proteção antiminas, capaz de
transportar até 11 (onze)
tripulantes.

é encaminhado à estação elevatória de esgoto da Praça das Andorinhas e, depois, até a
Estação de Tratamento
Camanducaia.
Parte da obra – que
começou em setembro

de 2021 – foi realizada
sem custos para a Prefeitura, fruto de contrapartida de empreendimento imobiliário na
cidade.
“É um avanço muito
grande para o municí-

pio de Jaguariúna atingir essa marca histórica. É mais qualidade de
vida para a nossa população”, comentou a vice-prefeito e secretária
de Meio Ambiente, Rita
Bergamasco.
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ESPORTE:

Futsal Feminino de Jaguariúna
define as semi-finalistas
Semi-final da competição acontecerá neste domingo, dia 10, com as partidas entre Poderosas e Adaga, às 8h, e Audaz e Las Lobas, às 8:40
A quinta rodada do
Campeonato Feminino
de Futsal de Jaguariúna
realizada no último domingo, dia 3, foi marcada
por mais uma vitória das
meninas do Poderosas

que seguem invictas na
competição. O time venceu o Audaz por 2x1 e tem
cinco vitórias em cinco
jogos.
A segunda partida entre o Coringão e o Las Lo-

bas quem levou a melhor
foi o Coringão que venceu
por 1x5. Fechando a rodada o Adaga ganhou do
The Jaguars por 4x1.
Com os resultados o
Coringão e o The Jaguars

foram desclassificados.
A semi-final da competição acontecerá neste
domingo, dia 10, com as
partidas entre Poderosas
e Adaga, às 8h, e Audaz e
Las Lobas, às 8:40.

Associação de Judô Pedreirense realiza intercâmbio
com atletas de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse
Nesta terça-feira, dia
11 de abril, às 18h, será
exibido uma reportagem da NGT ESPORTES
CULTURA, o Treinamento de Campo dos
atletas de Judô da Associação Judô JR TEIXEI-

RA de Jaguariúna, junto com a Associação de
Judô Pedreirense com
intercâmbio de todos os
alunos. Não deixe de assistir, pois você faz parte da nossa história!
O repórter conversou

com o sensei Nelson Pedroso, da Associação de
Judô Pedreirense, que
falou sobre a importância desse intercâmbio
entre os alunos e a importância da divulgação
desse esporte para que

as pessoas conheçam
melhor o Judô e se interessem em praticar.
O repórter também
ouviu o sensei Junior
Teixeira, da Associação
Judô JR Teixeira de
Jaguariúna, que minis-

tra aulas em Jaguariúna e Santo Antônio de
Posse e falou sobre a
importância do esporte
como forma de disciplina para crianças e jovens.
O Secretário de Es-

portes de Pedreira,
Patão, também falou sobre a importância do esporte para o município
e agradeceu ao apoio
do Executivo Municipal
para a área do esporte
na cidade.

NOTA DE ESCLARECIMENTO:
Prefeitura esclarece sobre o
evento “Cavalaria Antoniana”
A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
de Jaguariúna esclarece
que não tem nenhuma

relação com o evento las redes sociais com coprivado “Cavalaria An- brança de ingresso.
toniana”, cuja realização
A secretaria inforestá sendo divulgada pe- ma que NÃO É RE-

SPONSÁVEL nem participa de nenhuma forma
da organização desse
evento, que leva o mes-

mo nome da tradicional movida pela Prefeitura
Cavalaria Antoniana pro- de Jaguariúna.

Atletas da AEJAR disputaram a fase final do
Campeonato Paulista de Judô 2022
No dia 2 de abril, a
Federação Paulista de
Judô realizou as fases do
Campeonato Paulista do
Interior, valendo vagas

para os atletas medalhados em suas categorias para Fase Final do
Campeonato Paulista.
Pedreira esteve dis-

putando a competição
com os atletas da AEJAR
(Associação Estadual de
Judô Acácio Rodrigo)
com destaque para João

Pedro Pires de Camargo
que conquistou a medalha de Bronze e sua vaga
na Categoria Sub-18 Leve,
na cidade de Ribeirão
Preto. Na cidade de Santo
André, Marcelo Henrique
Loner, representando a
cidade de São Bernardo

do Campo, foi Campeão
da Categoria Sub-21 Meio
Leve. A atleta Franciele
Caroline Terenzi, representando a cidade de São
José dos Campos, conquistou o Bronze na Categoria Sênior Meio Médio.
Na oportunidade o

professor Acácio Rodrigo agradeceu a Prefeitura Municipal de Pedreira
através de sua Secretaria
de Esportes e Lazer pelo
importante apoio, ao
Colégio da Villa, de Jaguariúna e també a Trajano Center.
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