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Jaguariúna inaugura ressonância magnética de última
geração no Hospital Municipal
A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou na
tarde desta quinta-feira, dia 12 de maio, o
aparelho de ressonância magnética do Hospital Municipal Walter

Ferrari. Adquirido pela
Administração, o novo
equipamento coloca a
saúde da cidade na vanguarda do diagnóstico
por imagem, uma vez
que apenas municípios

Pizzaria Big Boca
comemora primeiro
aniversário em
Jaguariúna e projeta
expansão

de maior porte possuem
esse tipo de aparelho
na rede pública. Com
isso, a população não
precisará mais se deslocar para outras cidades
para a realização de ex-

ames de ressonância.
A solenidade de inauguração do aparelho contou com as
presenças do prefeito
Gustavo Reis, do deputado federal Baleia

Pronto Atendimento Infantil
24h entra em operação no
Hospital Municipal
Entrou em operação
nesta segunda-feira, dia
9 de maio, o Pronto Atendimento Infantil (PAI),
centro destinado exclusivamente a demandas de
urgência e emergência de
crianças e adolescentes
até 13 anos, 24 horas
por dia e sete dias por
semana. A unidade está

funcionando no Pronto-Socorro do Hospital
Municipal Walter Ferrari. A partir desta segunda, a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) e o
Centro de Atendimento
e Testagem passarão a
atender somente os pacientes com idade igual ou
superior a 14 anos.
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Fundo Social e EPTV
realizam Campanha do
Agasalho com apoio do
comércio de Jaguariúna

Rossi, da secretária
municipal de Saúde,
Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, do diretor-presidente da Asamas (Associação Santa
Maria de Saúde), Renne

Promotora
de Justiça
Gabriela
Manssur
visita a
OAB de
Jaguariúna

Penna Chaves Neto, do
presidente da Câmara
de Jaguariúna, Afonso
Lopes da Silva, além
de outros vereadores,
secretários e convidados.
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A Promotora de Justiça,
Gabriela Manssur que atualmente é membro colaboradora na Ouvidoria das
Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, esteve visitando a OAB
de Jaguariúna, nesta segunda-feira (09), em pauta, nos
assuntos tratados, falou sobre os trabalhos realizados
em prol dos direitos femininos. Além disso, Manssur
disse que quer trazer seus
projetos em parceria com a
OAB para o município.

Pág 2.

Fundada há 16 anos,
a Rede de Pizzarias Big
Boca está completando
seu primeiro ano de vida
em Jaguariúna com alta
expectativa de crescimento na cidade. “Estamos
com uma campanha para
fazer parte da história
do município, das pessoas, dos nossos clientes,
cuidando desse relacionamento com proximidade”, comenta Rodrigo
Amorim, CEO da Rede.
O empresário revela

que estar em Jaguariúna sempre foi um sonho
que o destino fez com
que acontecesse em plena pandemia. “Almejávamos concretizar esse
sonho havia pelo menos 2
anos. Chegamos primeiro
a Campinas e crescemos
60% no período da pandemia, porém sem jamais
tirar os olhos de Jaguariúna”, relembra Rodrigo
Amorim, cofundador da
Rede, elencando as qualidades da cidade.
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Estão definidos
os quatro times
que vão disputar
a semifinal do
Amadorzão
No último fim de semana a sétima rodada
da Taça Ouro do Amadorzão a bola rolou e
balançou a rede em
todas as partidas disputadas. Com os resultados quatro times
se classificaram para
a semifinal: Roseira,
XII de Setembro, Jardim Eliza e Fantasma

do Morro. O Esporte
Colina foi rebaixado
para a Taça Prata. A
semifinal acontecerá
neste fim de semana. O Roseria enfrentará o XII de Setembro sábado, às 18h, e
o Jardim Eliza jogará
contra o Fantasma do
Morro no domingo, às
10h.

Show gratuito mistura rock
com orquestra no Teatro de
Jaguariúna
O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna
lançou nesta quinta-feira, dia 12, a Campanha
do Agasalho 2022 em
parceria com a EPTV.
Com apoio da Associação
Comercial e Industrial
(ACIJ), a iniciativa tem
o objetivo de arrecadar
roupas e cobertores que
serão doados às pes-

soas que vivem em situação de vulnerabilidade
social. Até o dia 18 de
agosto a população deve
depositar as doações em
um dos 15 pontos de coleta que estão espalhados
por toda a cidade. Podem
ser doadas cobertores e
peças de roupas, incluindo calçados, que estejam
em boa condição de uso.
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Prefeitura lança serviço
On-line para pais
acompanharem faltas e
notas dos alunos
A Prefeitura de Jaguariúna lançou nesta
quarta-feira, dia 11 de
maio, o serviço online Escola Conectada,
que vai possibilitar aos
pais de alunos da rede
municipal de ensino

fundamental (1º ao 9º
ano) o acompanhamento em tempo real
das faltas dos filhos
nas escolas, além dos
boletins com as notas e
avaliações e comunicados gerais.
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Quem gosta de uma
boa música não pode
perder a apresentação
gratuita que a Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura trará para o Teatro Municipal Dona
Zenaide neste sábado,

dia 14. É a “Orquestra:
que bicho é esse?”, da
Camerata Jovem de
Campinas que é formada por 25 instrumentistas de cordas, piano,
guitarra/violão, baixo
elétrico e bateria.

Pág 7.

1ª etapa do
Campeonato Regional
de Vôlei de Praia de
Jaguariúna começa
domingo
Pág 7.
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OAB:

Promotora de Justiça Gabriela
Manssur visita a OAB de Jaguariúna
Visita aconteceu na segunda-feira (09), em pauta, nos assuntos tratados, falou
sobre os trabalhos realizados em prol dos direitos femininos
e se estendeu até as
17h30, e foi realizada
na Casa da Advocacia e
Cidadania de Jaguariúna. Compareceram na
reunião: A presidente
Maria do Carmo, Vice
-presidente Caio Vicenzotti, Secretária Geral
Adjunta Vania dos Santos, além da presidente
da comissão da mulher
Thais Soares, Presidente da Comissão de
Direito Penal Delise da
Silva e a Presidente da
Comissão da Criança e
Adolescente Roseneide
Allegrette.
De acordo com a diA
Promotora
de o município. Entre os
Justiça, Gabriela Mans- projetos mencionados, retoria da OAB, a Orsur que atualmente é o destaque ficou para dem se coloca a dismembro colaboradora o “Projeto Justiceiras”. posição dos projetos da
na Ouvidoria das Mul- Gabriela estendeu o promotora no intuito de
heres do Conselho Na- convite para que todas promover o amparo no
cional do Ministério as mulheres possam se tocante aos direitos das
Público, esteve visitan- engajar no projeto, e mulheres.
Gabriela
Manssur,
do a OAB de Jaguariú- ainda, elencou a possibna, nesta segunda-fei- ilidade de parceria com além de idealizadora
ra (09), em pauta, nos prefeitura e delegacia. do Instituto Justiça de
assuntos tratados, falou Todos os projetos da Saia, foi uma das Fisobre os trabalhos real- promotora, são voltados nalistas do Premio Clauizados em prol dos dire- para o empoderamen- dia 2019, na categoria
itos femininos.
to feminino, prevenção Influenciadora Digital
Além disso, Manssur e combate a violência e considerada pela Revista Forbes /2019 endisse que quer trazer contra a mulher.
seus projetos em parA reunião começou tre as 20 mulheres mais
ceria com a OAB para por volta das 15h30 poderosas do Brasil.

Prefeitura notifica CPFL e
operadoras e dá prazo para
reparos em fiações
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do
Procon e das secretarias
municipais de Obras e
Serviços e de Mobilidade
Urbana, notificou a CPFL
e as operadoras de telefonia para que iniciem os
reparos nas fiações soltas
nos postes da cidade, que
têm causado transtornos
e reclamações da população.
Segundo o diretor do
Procon de Jaguariúna,
Edison Cardoso de Sá, as
empresas notificadas têm
prazo de dez dias para
iniciarem os reparos, que
devem estar concluídos
em no máximo 180 dias,
contados a partir do último dia 5 de maio, data da
notificação.
“Caso as empresas
não cumpram esse prazo definido em acordo,
poderá ser concedida
uma extensão do prazo,

desde que justificada e
comprovada a necessidade. Se mesmo assim o
prazo não for cumprido,
as empresas serão autuadas pelo Procon de Jaguariúna”, informa o diretor do Procon.
O acordo foi discutido
em reunião online realizada no último dia 20
de abril, entre as empresas e representantes do
Procon e das secretarias
municipais. As empresas

deverão informar à Prefeitura os dias e horários
em que farão os reparos
e retiradas da fiação dos
postes, para que as secretarias municipais façam
o acompanhamento no
local.
A Prefeitura de Jaguariúna também enviou
às empresas uma relação
dos bairros da cidade, divididos por regiões, para
auxiliar as equipes nas
ações de reparo.

Homem é detido por tentativa
de agressão a mulher em
Posse

A equipe da Polícia
Militar – PM, de Santo
Antônio de Posse, foi
acionada via Centro de

Operações da Polícia
Militar – COPOM, para
realizar um atendimento referente a agressão.

De acordo com a
Polícia, ao chegar ao local, contatou-se que a
natureza da ocorrência
tratava-se do caso de violência doméstica. Ainda segundo informações
policiais, durante a instauração do Boletim
de Ocorrência – B.O, o
acusado tentou agredir
a vítima, sendo contido
pelos agentes e em seguida recebido voz de
prisão.
Depois de qualificadas e colhidas suas
versões, as partes foram
apresentadas na delegacia de polícia civil de
Jaguariúna, Setor de
Proteção da Mulher,
onde o caso seguiu em
prosseguimento.
EDITORA JJ
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CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO
TOMAZ DE AQUINO PIRES -COORD.

POSTO DE SAÚDE E
FARMÁCIAS NA DÉCADA
DE 1950

Uma pesquisadora
amiga veio à Casa da
Memória Pe. Gomes
procurar as notícias
referentes ao título em
epígrafe. A mente voou
para a Rua Sílvia Bueno ainda não calçada,
quase esquina com Alfredo Bueno. Se nós errarmos, corrijam-nos!
Em sua 1ª gestão de
Prefeito, Joaquim Pires Sobrinho, popularmente chamado “Seu
Quinzinho” colocou as
guias de Sarjeta e os
proprietários fizeram
suas calçadas. Ali Havia algumas casas dos
anos 30 e 40. Eram
de propriedade da Família Abrocezzi. Uma
delas foi alugada para
ser Posto de Saúde.
Era gerido pela rede
estadual. O médico era
o Dr. Fritz, Frederico
Pires Behmer. Atendia
a todos os pacientes do
novo município. Não
havia médico especialista em Pediatria.
Era comum na época
criar um Posto de Puericultura que cuidasse
das crianças. A Prefeitura Municipal e Câmara estavam recentemente instaladas em
casa de aluguel na Rua
Cândido Bueno, esquina com José Alves Guedes. Casarão de 1894,
projeto de Guilherme
Giesbrecht, construída pelo Cel. A. Bueno.
Não havia impostos
suficientes e renda que
garantissem algumas
realizações
necessárias. O Prefeito usava
seu próprio carro para
seu trabalho. E do couro ele tirava as correias
para fazer frente às primeiras necessidades de
Jaguariúna. Era muito
amigo do Dr. Sebastião
Paes de Almeida, Ministro da Fazenda do
Presidente Juscelino
Kubstcheck.
Este era proprietário das Fazendas Capim Fino e Cafezal e foi
o doador do terreno e
do prédio construído
para ser o novo Posto
de Puericultura “Dona
Diva Paes de Almeida”.
Construiu-se na confluência das ruas Cel.
Amâncio Bueno com
Alfredo Bueno. Casa
pintada de amarelo
com molduras brancas no meio do terreno e a médica pediatra
era a Dra. Lucy Pires
Behmer. Em fevereiro
de 1980, na 2ª gestão
do Prefeito Santiago
ali foi construído um
Assinado de forma digital por EDITORA JJ
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atendiam emergências.
Aplicavam
injeções,
mediam a pressão arterial, faziam lavagem
nos ouvidos com água
morna, tirando a cera
que ensurdecia.
A Farmácia do Lazinho ficava na esquina da Pça Umbelina
Bueno com Cândido
Bueno, lado direito,
num casarão de 1894.
O aprendiz de farmacêutico era o jovem
Geraldo Sisti. Nesse
casarão ficava o Bar e a
residência de D. Maria
Abib. Embora libanesa,
o povo dizia D. Maria
Turca. O médico, Dr.
Dotto de Campinas vinha de Campinas atender emergência nessa
farmácia.
A farmácia do Wálter e do Luiz ficava
também na Cândido
Bueno, diante das atuais Lojas CEM. Salão
de duas portas de madeira, degraus na calçada, piso hidráulico.
Elas possuíam mobiliário rico em madeiras
de lei, armários envernizados, envidraçados,
até o teto onde se guardavam os remédios. O
menino aprendiz era
Alaor Manetta. O farmacêutico Luiz atendia a toda emergência,
mesmo durante a noite e madrugada. Eles
eram como médicos.
Dr. Mário Sauerbron em Casa e consultório vizinhos atendia
as emergências encaminhas. Os carroceiros
traziam até às Farmácias os remédios encaixotados que chegavam
através da Cia. Mogiana à Estação Ferroviária.

prédio cujo pavimento
térreo tornou-se Ambulatório, Biblioteca, e
o piso superior abrigou
a Câmara Municipal
com entrada pela Cel.
Amâncio.
Anteriormente a Câmara funcionava na
ala direita do prédio
de 1960 da Prefeitura
Municipal. Não havia
Hospital. O Posto de
Saúde já atendia no
prédio municipal construído ali vizinho, na
virada de 50 para 60.
Construído por Quinzinho ou Bonetti com
subvenção do Estado.
O médico responsável era Dr. Jorge Rios
Muraro.
Trabalhava
ali com uma equipe
da cidade: Brandinho
Bernardino, Seu Toné
Chiavegato, D. Isaura
T. Lima, Mathilde Gottardo.
Nos anos de 1950
havia duas Farmácias:
Santa Maria do Luiz
Costódio e do Wálter
Ferrari e Sant’Anna de
Lazinho Martins. Os
farmacêuticos ouviam
as queixas dos pacientes, ainda manipulavam alguns remédios,
vendiam remédios industrializados e encaminhavam ao médico,
quando o caso ultrapassava seu domínio.
Tomaz de Aquino
Realizavam
grandes
Pires.
e pequenos curativos,
OS GEMIDOS DA SENZALA
A casa do patrão é formosa,
e bem decorada a grande sala,
mas as mãos que a construíram
passam fome na senzala.
O trabalho é estafante,
E sem nenhum numerário,
faz grotescos calos das mãos,
deixa a alma em frangalhos.
Era assim lá na senzala,
com fazendeiros sem respeito:
comiam a melhor carne
para a senzala só o rejeito.
Banhar-se era somente no rio,
os pés cascudos, a pele tostada,
o lombo calejado
de tanto levar chicotadas!
Nas narinas entre o perfume,
que toda noite exala,
nos ouvidos tristemente chegam
os gemidos da senzala.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro Orar não é pedir,
volume 14 da coleção Mensagens de fé (editoraoartifice.com.
br), em homenagem ao Dia da Abolição da Escravatura que
se comemora em 13 de maio.
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SAÚDE:

Jaguariúna inaugura ressonância magnética
de última geração no Hospital Municipal
Com isso, a população não precisará mais se deslocar para outras cidades para a realização de exames de ressonância
iveira Pelisão, do diretor-presidente da Asamas (Associação Santa
Maria de Saúde), Renne
Penna Chaves Neto, do
presidente da Câmara
de Jaguariúna, Afonso
Lopes da Silva, além
de outros vereadores,
secretários e convidados. A diretora da DRS
(Diretoria Regional de
Saúde) 7, de Campinas,
Fernanda Penatti Ayres
Vasconcelos, e o diretor do Grupo UniEduk,
A Prefeitura de Jag- relho na rede pública. Flávio Pacetta, também
uariúna inaugurou na Com isso, a população estiveram presentes à
tarde desta quinta-fei- não precisará mais se solenidade de inaugura, dia 12 de maio, o deslocar para outras ci- ração.
aparelho de ressonân- dades para a realização
O aparelho, da marcia magnética do Hos- de exames de ressonân- ca Siemens e modelo
pital Municipal Walter cia.
Magnetom Sempra, foi
Ferrari. Adquirido pela
A solenidade de adquirido com recurAdministração, o novo inauguração do apa- sos federais por R$ 2,9
equipamento coloca a relho contou com as milhões e é de última
saúde da cidade na van- presenças do prefeito geração
tecnológica.
guarda do diagnóstico Gustavo Reis, do dep- Também houve invespor imagem, uma vez utado federal Baleia timento nas adaptações
que apenas municípios Rossi, da secretária estruturais e construção
de maior porte pos- municipal de Saúde, de uma sala baritada
suem esse tipo de apa- Maria do Carmo de Ol- – com proteção radi-

ológica – para receber o equipamento de
ressonância dentro do
hospital. O aparelho foi
instalado no Centro de
Diagnóstico por Imagem, onde já se encontram os equipamentos
de raio-x e de tomografia, entre outros.
Segundo a secretária
Maria do Carmo, a expectativa é que sejam
realizados 200 exames por mês com o
novo aparelho. O equipamento já começa a
atender a população a
partir desta sexta-feira
(13).
“Hoje nós inauguramos esse equipamento
maravilhoso, um sonho que começou há dez
anos atrás que agora se
realiza. Fico muito feliz
que a união de esforços,
com a ajuda e o empenho dos trabalhadores
da saúde, tenha tornado esse sonho possível”, disse o prefeito

Gustavo Reis.
“A palavra que vem
à cabeça é perseverança. Não desistimos
de conquistar esse equipamento, um projeto
que começou em 2012.
A chegada desse aparelho de ressonância é
um importante avanço
para a área da saúde do
nosso município”, disse
a secretária Maria do
Carmo.
“O projeto desse
aparelho de ressonância começou lá atrás.
Você, Gustavo, perseverou, sua equipe perseverou. Vocês correram atrás dos recursos
e hoje realizamos esse
grande sonho, que é ter
num hospital púbico o
que muitos hospitais
particulares não têm”,
afirmou Baleia Rossi.

la, que suporta até 200
quilos, proporcionando
conforto e bem-estar
aos pacientes. Com capacidade de realizar exames em até 12 minutos, apresenta imagens
de alta qualidade de diagnóstico, podendo ser
aplicado em diversas
especialidades
como
neurologia, angiografia, cardiologia, oncologia, ortopedia, pediatria, entre outras.
O aparelho consegue
criar imagens em alta
definição das estruturas internas do corpo
humano. Serve para
fazer o diagnóstico de
tumores, doenças cardiovasculares, hepáticas, ortopédicas, renais, cerebrais, entre
outras. É um exame
que pode ser realizado
em praticamente todas
SAIBA MAIS
as partes do corpo huO Siemens Magne- mano e que possui uma
tom Sempra é um eq- ampla gama de indiuipamento de 1,5 Tes- cações e de diagnóstico.

Pronto Atendimento Infantil 24h entra em
operação no Hospital Municipal
Entrou em operação
nesta
segunda-feira,
dia 9 de maio, o Pronto Atendimento Infantil
(PAI), centro destinado
exclusivamente a demandas de urgência e
emergência de crianças
e adolescentes até 13
anos, 24 horas por dia e
sete dias por semana. A
unidade está funcionando no Pronto-Socorro
do Hospital Municipal
Walter Ferrari. A partir
desta segunda, a UPA
(Unidade de Pronto

Atendimento) e o Centro
de Atendimento e Testagem passarão a atender
somente os pacientes
com idade igual ou superior a 14 anos.
“A implantação do
PAI já estava prevista e o nosso objetivo é
separar e priorizar o
atendimento a pacientes infantis, que é uma
das prioridades da atual gestão municipal”,
explica a secretária de
Saúde de Jaguariúna,
Maria do Carmo de Ol-

iveira Pelisão. “Neste
primeiro dia de atendimento, a procura atendeu nossas expectativas
e recebemos um retorno bastante positivo da
população”, completou a
secretária.
“Esse
atendimento
vai ser muito importante
para a saúde de nossas
crianças”, comemorou o
morador Dino Colombara.
“É bom essa parte de
criança separado mesmo de adulto. Parabéns

a todos os envolvidos”,
disse Daiane Venturini.
O PAI conta com amplo espaço físico, com
três consultórios exclusivos, sala de atendimento de emergência, sala de medicação,
inalação e observação,
além de uma equipe altamente treinada no
atendimento pediátrico,
com as habilidades de
diagnóstico e de comunicação para identificar itados no atendimento recém-nascidos até adoas necessidades, forma- de urgências e emergên- lescentes (até 13 anos, 11
da por pediatras habil- cias, para atender desde meses e 29 dias).

Professores, deficientes e pessoas com
comorbidades já podem se vacinar contra gripe
A Campanha de vacinação contra a Gripe entrou em uma nova fase
nesta semana, em Jaguariúna. A partir de agora a Secretaria Municipal
de Saúde irá imunizar a
professores, pessoas com

deficiência e com comorbidades.
Para ser vacinado é
necessário ir até uma dessas Unidades Básicas de
Saúde (UBS`s): Nova Jaguariúna, Fontanela, Florianópolis, 12 de Setembro,

Miguel Martini, Cruzeiro
do Sul, Roseira de Cima e
Roseira de Baixo.
Em todos esses locais
a vacinação acontece de
segunda a sexta-feira, das
8h às 16h.
Além desse grupo, a

Prefeitura segue vacinando contra a Gripe Influenza os idosos, profissionais da saúde, crianças
de 6 meses a menores de
5 anos (4 anos 11 meses
e 29 dias), grávidas e
puérperas.

Vacinação contra a Covid-19 agora é feita nas
Unidades Básicas de Saúde
A Prefeitura de Jaguariúna começou a
aplicar a vacina contra
a covid-19 nesta segunda-feira, dia 9, em
três Unidades Básicas
de Saúde (UBS`s) da
cidade. A partir de agora não haverá mais

vacinação no parque
Santa Maria.
A população que
tem 12 anos ou mais
deve ir até a UBS Cruzeiro do Sul (1ª e 2ª
doses e vacina Janssen), UBS Florianópolis (dose adicional - 3ª

ou 4ª doses) ou UBS 12
de Setembro (dose adicional - 3ª ou 4ª doses), das 16h às 19h30,
de segunda a sexta-feira, para ser imunizada
contra o coronavírus.
Para
isso
é
necessário
apresen-

tar documento com
foto, Cartão Cidadão,
comprovante de endereço e carteirinha
de vacinação contra a
covid-19.
A secretária municipal de Saúde, Maria
do Carmo Pelisão, in-
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forma que as crianças
de 5 a 11 anos seguem
sendo vacinadas nos
mesmos locais das
7h30 às 15h. “Quem
tem 5 anos e os imunossuprrimidos
devem receber as doses
na UBS Fontanela ou

na XII de Setembro.
Os demais estão sendo
vacinados nas UBS`s
Nova Jaguariúna, Miguel Martini, Cruzeiro
do Sul, Florianópolis,
Roseira de Cima e Roseira de Baixo”, explicou a secretária.
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EDUCAÇÃO:

Prefeitura lança serviço On-line para pais
acompanharem faltas e notas dos alunos

Serviço estará disponível a partir do próximo dia 23 de maio no aplicativo CCC (Cartão Cidadão Conectado) Jaguariúna
de alunos da rede municipal de ensino fundamental (1º ao 9º ano) o
acompanhamento
em
tempo real das faltas dos
filhos nas escolas, além
dos boletins com as notas e avaliações e comunicados gerais.
O novo serviço estará disponível a partir do
próximo dia 23 de maio
no aplicativo CCC (Cartão Cidadão Conectado)
Jaguariúna, que pode
ser baixado gratuitaA Prefeitura de Ja- maio, o serviço on-line mente nas versões para
guariúna lançou nesta Escola Conectada, que Android ou iPhone.
Para ter acesso ao serquarta-feira, dia 11 de vai possibilitar aos pais

viço, os pais devem abrir
o aplicativo CCC Jaguariúna e clicar no ícone
“Escola Conectada”. Em
seguida, basta informar
o número do Cartão Cidadão e o do RA do aluno. A partir de junho, o
serviço também estará
disponível no portal da
Prefeitura de Jaguariúna (www.jaguariuna.sp.
gov.br).
Nesta
quarta-feira,
o “Escola Conectada”
foi apresentado aos diretores e assistentes de
gestão escolar, que passaram por curso de ca-

pacitação para a utilização do novo serviço. O
prefeito Gustavo Reis e
a secretária de Educação
de Jaguariúna, Cristina
Catão, participaram do
evento.
CIDADE INTELIGENTE
O “Escola Conectada”
reforça a gama de serviços públicos digitais
disponibilizados à população pela Prefeitura de
Jaguariúna. Essas ações
contribuem para que Jaguariúna seja a cidade

mais inteligente e conectada do país (municípios
de 50 mil a 100 mil habitantes), assim eleita por
três vezes consecutivas
para o ranking Connected Smart Cities, promovido pela consultoria
Urban Systems.
Além de aplicativos
como CCC Jaguariúna,
Buzão na Palma da Mão
e Cidadão Online, o município também oferece
vários serviços on-line
no portal da Prefeitura
que facilitam a vida do
cidadão, reduzindo a burocracia.

Jaguariúna fecha 1° trimestre com
criação de vagas formais de trabalho
Jaguariúna segue com
saldo positivo na criação de vagas formais de
trabalho em 2022. Nos
primeiros três meses do
ano, foram registrados
139 novos postos na cida-

de, segundo os números
do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), do
Ministério da Economia.
Em março, Jaguariúna registrou 1.305 ad-

missões e 1.267 demissões, com saldo de 38
vagas. O destaque, mais
uma vez, foi o setor de
serviços, seguido pelo
comércio.
Os números confir-

mam uma retomada
progressiva da economia
local, com o avanço da
vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização
das regras de distanciamento social.

Fundo Social e EPTV realizam Campanha do Agasalho
com apoio do comércio de Jaguariúna
Com apoio da Associação
Comercial e Industrial
(ACIJ), a iniciativa tem o
objetivo de arrecadar roupas e cobertores que serão
doados às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.
Até o dia 18 de agosto a
população deve depositar
as doações em um dos 15
pontos de coleta que estão espalhados por toda a
cidade. Podem ser doadas
cobertores e peças de roupas, incluindo calçados,
que estejam em boa conO Fundo Social de So- lançou nesta quinta-fei- do Agasalho 2022 em dição de uso.
Dona Flora Reis, prelidariedade de Jaguariúna ra, dia 12, a Campanha parceria com a EPTV.

sidente do Fundo Social,
também pede a ajuda da
população que mais uma
vez a campanha consiga
arrecadar agasalhos suficientes para todos que necessitam de ajuda. “Com
a chegada das baixas
temperaturas as doações
serão muito bem-vindas
para aquecer as famílias
que mais precisam”, ressaltou a presidente.
O presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (ACIJ),
João Rodrigues dos Santos, destaca a importância
das doações. “O objetivo

da campanha é que a população, o comércio local e
industrial de Jaguariúna,
contribuam com doações
para que dessa forma possamos ajudar quem sente
frio”, disse o presidente.
DRIVE THRU
No dia 28 de maio a
Campanha do Agasalho
2022 terá uma ação especial no Centro Cultural
de Jaguariúna. Um Drive
Thru será realizado das 8h
às 12h para que a população entregue suas doações
sem precisar descer dos
seus carros.

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:
BRUNO ZANARDELLI DOS SANTOS e RENATA KOBORI. Ele, de nacionalidade Brasileira, personal
trainer, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 29 de agosto de 1990, residente e domiciliado na Rua
José Theodoro de Lima, Nº 39, Colinas do Castelo, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCO ANTONIO DOS
SANTOS e de MARLI ANETE DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em ARTUR NOGUEIRA, SP, no dia 12 de maio de 1986, residente e domiciliada na Rua José Theodoro de Lima, Nº 39, Colinas do Castelo, JAGUARIÚNA, SP, filha de NILO KENY KOBORI e de TOSHIE
GOTO KOBORI.

filho de FRANCISCO IGNACIO e de MARIA DA CONCEIÇÃO IGNACIO. Ela, de nacionalidade Brasileira,
psicóloga, solteira, nascida em SOLÂNEA, PB, no dia 14 de julho de 1988, residente e domiciliada na Rua
Nair Peternella Brancalhone, Nº 131, Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO SALUSTIANO
DE LIMA e de MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DE LIMA.
JOÃO RAFAEL ARCHANJO DE OLIVEIRA e NOEMI GONÇALVES DA SILVA. Ele, de nacionalidade
Brasileira, contador, solteiro, nascido em OSASCO, SP, no dia 19 de julho de 1983, residente e domiciliado
na Rua Pedro Lana, Nº 51, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JAIR ARCHANJO DE OLIVEIRA e de
CLEIDE JESUS BUENO DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, analista de logística, solteira,
nascida em BARUERI, SP, no dia 03 de fevereiro de 1988, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana,
Nº 51, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ IRISMAR RODRIGUES DA SILVA e de SINFOROSA
GONÇALVES DA SILVA.

LUCIANO MOURA CORREIA e SUELEN GOMES DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, divorciado, nascido em LAGARTO, SE, no dia 15 de março de 1971, residente e domiciliado na Rua
Dom Pedro I, Nº 119, Vila 7 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ ANGELO CORREIA e de OTILIA MOURA CORREIA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em LIMEIRA, SP, no dia
03 de abril de 1991, residente e domiciliada na Rua Dom Pedro I, Nº 119, Vila 7 de Setembro, JAGUARIÚNA, SP, filha de NATAL DE JESUS GOMES DA SILVA e de SILVIA APARECIDA ROHVEDDER DA SILVA.

ANTONIO CARLOS FARIA e PRISCILA DANIELE DE ALMEIDA. Ele, de nacionalidade Brasileira, empresário, divorciado, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 06 de fevereiro de 1984, residente e domiciliado
na Rua Mangueira, Nº 53, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ HENRIQUE FARIA e de
ALZIRA MARÇAL FARIA. Ela, de nacionalidade Brasileira, empresária, solteira, nascida em CAMPINAS,
SP, no dia 01 de novembro de 1983, residente e domiciliada na Rua Mangueira, Nº 53, Jardim Roseira,
JAGUARIÚNA, SP, filha de ISAEL BENEDITO DE ALMEIDA e de SUELI APARECIDA RODRIGUES SILVA
DE ALMEIDA.

VINÍCIUS DE CASTRO COIMBRA DOS SANTOS e MARINA MARTUCCI SILVA. Ele, de nacionalidade
Brasileira, professor, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 03 de junho de 1993, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de NAERCIO CORREIA
DOS SANTOS e de ELOISA DE CASTRO COIMBRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, advogada, solteira,
nascida em AGUAÍ, SP, no dia 10 de maio de 1993, residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 51,
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de PAULO CELSO MARTINS DA SILVA e de MARIA DE
LOURDES VASCONCELLOS MARTUCCI SILVA.

LUCIANO DA COSTA MOTA e KELLY VANESSA LAURENO GOMES. Ele, de nacionalidade Brasileira, líder de produção, divorciado, nascido em PETRÓPOLIS, RJ, no dia 31 de maio de 1967, residente e
domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de LAERTE HANG
MOTA e de LILIA DA GLORIA DA COSTA MOTA. Ela, de nacionalidade Brasileira, analista de sistema de
gestão, divorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 22 de abril de 1981, residente e domiciliada na Rua
Pedro Lana, Nº 51, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de WALTER LAURENO GOMES e de
SOLANGE DE OLIVEIRA DANTAS.

JEAN CARLO MARQUES e ELISANGELA SILVA MARQUES. Ele, de nacionalidade Brasileira,
bancário, divorciado, nascido em MOGI GUAÇU, SP, no dia 13 de janeiro de 1975, residente e domiciliado na Rua Sisti, Nº 306, Jardim São Caetano, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO MARQUES NETO e de
MARIA APARECIDA BERNARDES MARQUES. Ela, de nacionalidade Brasileira, empresária, divorciada,
nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 09 de fevereiro de 1975, residente e domiciliada na Rua Sisti, Nº 306,
Jardim São Caetano, JAGUARIÚNA, SP, filha de DAVILSON GONZAGA DA SILVA e de JUCELINA MARIA
DE SOUZA SILVA.

PEDRO HENRIQUE MARQUEZ MACHADO e CAMILA CAMACHO MAURO. Ele, de nacionalidade
Brasileira, Engenheiro de telecomunicações, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 21 de dezembro
de 1993, residente e domiciliado na Rua Carlos Ferrareto, Nº 124, Jardim Mauá II, JAGUARIÚNA, SP, filho
de JOSÉ APARECIDO MACHADO e de ELISABETH APARECIDA MARQUEZ MACHADO. Ela, de nacionalidade Brasileira, engenheira de telecomunicações, solteira, nascida em AMERICANA, SP, no dia 19 de
março de 1996, residente e domiciliada na Av. Bandeirantes, Nº 770, Recanto, AMERICANA, SP, filha de
OTAIR JOSÉ MAURO e de MARIA IMACULADA CAMACHO MAURO.

MIGUEL TOMÉ e MARLI DIOLINA BARBOSA. Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de máquina,
solteiro, nascido em SANTA RITA DE CALDAS, MG, no dia 01 de julho de 1980, residente e domiciliado
na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO TOMÉ e de ANA MOREIRA
TOMÉ. Ela, de nacionalidade Brasileira, agente de educação, solteira, nascida em NEPOMUCENO, MG,
no dia 24 de novembro de 1978, residente e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO FERREIRA BARBOSA e de ZITA ROSA BARBOSA.

ROBSON GARUTTI e DANIELA INDALÉCIO GIOPPA. Ele, de nacionalidade Brasileira, professor, divorciado, nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 19 de novembro de 1976, residente e domiciliado na
Estrada Municipal JGR-317 - Francisca. Van der Bruggen Granchelli, Nº 964, Residencial Borda da Mata,
JAGUARIÚNA, SP, filho de JACKSON GARUTTI e de ANA MARIA GARUTTI. Ela, de nacionalidade Brasileira, florista, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 08 de outubro de 1980, residente e domiciliada na Estrada Municipal JGR-317 - Francisca. Van der Bruggen Granchelli, Nº 964, Residencial Borda da
Mata, JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCOS ANTONIO GIOPPA e de MARIA REGINA INDALÉCIO.

JONATHAN DE SOUSA GODOI e SAMARA GRACILIANO FARIAS. Ele, de nacionalidade Brasileira,
Operador de empilhadeira, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 21 de novembro de 2000, residente e domiciliado na Rua Francisco Vicente Simoso, Nº 425, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de
JEFERSON APARECIDO DE GODOI e de MIRIAM SANTANA DE SOUSA GODOI. Ela, de nacionalidade
Brasileira, do lar, solteira, nascida em CAMPINA GRANDE, PB, no dia 17 de janeiro de 2002, residente e
domiciliada na Rua Ludovico Tonini, Nº 60, Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, filha de GENILSON DE FARIAS
SILVA e de IZAMARA GRACILIANO DE SOUZA FARIAS.
PATRICK HERNANDES IGNACIO e MARIA DA VITÓRIA BEZERRA DE LIMA. Ele, de nacionalidade
Brasileira, operador de máquina pleno, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 27 de outubro de
1979, residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP,
EDITORA JJ
EIRELI:01611958000181

MATHEUS PINTO MOREIRA e CAROLINE MANETTA PANIGASSI. Ele, de nacionalidade Brasileira,
bancário, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 03 de março de 1989, residente e domiciliado na
Av. Antarctica, Nº 720, Santa Úrsula, JAGUARIÚNA, SP, filho de NELSON DE OLIVEIRA PRATA PINTO
MOREIRA e de MARTHA GRUBER. Ela, de nacionalidade Brasileira, advogada, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 15 de janeiro de 1990, residente e domiciliada na Av. Antarctica, Nº 720, Santa Úrsula,
JAGUARIÚNA, SP, filha de GLAUCIO APARECIDO PANIGASSI e de LENITA MANETTA PANIGASSI.
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito.
JAGUARIÚNA, 12 de maio de 2022.
Assinado de forma digital por EDITORA JJ
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COMEMORAÇÃO:

Pizzaria Big Boca comemora primeiro aniversário
em Jaguariúna e projeta expansão

Unidade de Jaguariúna é a 11ª da rede cujo lema é “despertar sorrisos e a satisfação dos clientes”

Fundada há 16 anos,
a Rede de Pizzarias Big
Boca está completando seu primeiro ano de
vida em Jaguariúna com
alta expectativa de crescimento na cidade. “Estamos com uma campanha para fazer parte da
história do município,
das pessoas, dos nossos
clientes, cuidando desse relacionamento com
proximidade”, comenta
Rodrigo Amorim, CEO

da Rede.
O empresário revela
que estar em Jaguariúna
sempre foi um sonho que
o destino fez com que
acontecesse em plena
pandemia. “Almejávamos concretizar esse sonho havia pelo menos 2
anos. Chegamos primeiro a Campinas e crescemos 60% no período da
pandemia, porém sem
jamais tirar os olhos de
Jaguariúna”, relembra

Rodrigo Amorim, cofundador da Rede, elencando as qualidades da
cidade – “um município
em crescimento exponencial e perfil do público que se encaixa com a
nossa marca” - além das
vantagens logísticas pela
proximidade com a matriz.
Rodrigo é um empreendedor em constante
busca por oportunidades e que enxerga no fa-

tor “pessoas” o elemento
primordial para seu negócio prosperar. Por isso
segue como um mantra a
frase com que define sua
rede desde que a primeira pizza foi servida, que
é valorizar a experiência
pessoal de cada cliente
e proporcionar sua máxima satisfação, seja ele
servido na loja ou no delivery. “Nosso propósito
não é ser uma marca que
vende pizzas para pesso-

as, e sim uma marca de
pessoas que vendem pizza.
Mais que um slogan,
isso transforma totalmente o conceito de somente vender pizza, já
que nosso propósito é
gerar sorrisos e encantar
as pessoas, criando uma
experiência inesquecível
para cada um de nossos
clientes”, detalha.
Ele tinha apenas 20
anos e vivenciado alguma experiência como
garçom quando se uniu
ao tio pizzaiolo para empreender no ramo de
pizzaria, inaugurando
a primeira unidade da
rede na cidade de Mogi
Mirim, em 2006. Uma
década e meia depois já
administra 11 unidades
e gerência cerca de 250
colaboradores, incluindo as equipes que atuam na indústria central
de alimentos, na fábrica
de massas, nos escritórios administrativos e

nos departamentos de
marketing e logística
que servem a rede.
E como continuar
crescendo sem perder
a essência e mantendo
a qualidade? “Levando
treinamento periódico,
avaliando
processos,
criando planos de ação
para melhorias contínuas. Nosso atendimento
é padronizado e humanizado em todas as nossas lojas. A produção de
massas e insumos é centralizada, o que garante
o alto padrão de qualidade por igual em toda
a rede. Mas nada disso
seria suficiente sem uma
incansável busca por
superar as expectativas
das pessoas e despertar
sorrisos. É isso que nos
move dia após dia”, resume.
Conheça mais sobre a
Pizzaria Big Boca nas redes sociais ou acessando
o site www.pizzariabigboca.com.br.

Jaguariúna terá feira noturna toda
quarta-feira
Na próxima quarta-feira, dia 18, a Prefeitura de
Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Turismo e
Cultura, começará a realizar semanalmente uma
Feira Noturna no parque

Santa Maria. O evento
terá entrada gratuita.
No local a população
poderá se deliciar nas
barracas de bebidas, pastel, lanche, sorvete na
chapa, acarajé, bolo ca-

seiro, tapioca e muitas
outras comidas típicas.
Além disso, também
serão vendidas frutas,
verduras, ovos, artesanato, flores, entre outros
produtos.

A secretária municipal de Turismo e Cultura,
Maria das Graças Albaran, destacou que a feira
é uma importante oportunidade de integração
social e incentivo ao

comércio local. “Estamos
preparando tudo com
muito carinho e cuidando de todos os detalhes
para que atenda às necessidades e expectativas
da população”, declarou a

secretária.
A feira acontecerá toda
quarta-feira das 17h às
21h. O parque Santa Maria fica na rua José Alves
Guedes, 1.003, Jardim
Sonia.

Show gratuito mistura rock
com orquestra no Teatro de
Jaguariúna
Quem gosta de uma
boa música não pode
perder a apresentação
gratuita que a Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura trará para o Teatro Municipal Dona
Zenaide neste sábado,
dia 14. É a “Orquestra: que bicho é esse?”,
da Camerata Jovem de

Campinas que é formada por 25 instrumentistas de cordas, piano,
guitarra/violão, baixo
elétrico e bateria.
O show está marcado para começar às 20h
e durante mais de uma
hora o público poderá
conferir as músicas de
grandes bandas do rock

dos anos 60, 70, 80 e 90
em arranjos especiais
para orquestra.
Um dos diferenciais
do projeto é que o público será convidado a participar da apresentação
através da expressão
corporal, explorando o
corpo como instrumento de percussão, aju-

dando assim a compor o
espetáculo.
Os ingressos podem
ser retirados uma hora
antes do início do show
nas bilheterias do teatro. Serão distribuídos dois ingressos por
pessoa. O teatro fica na
R. Alfredo Bueno, 1151,
Centro.

Estão definidos os quatro times que vão
disputar a semifinal do Amadorzão
No último fim de semana a sétima rodada
da Taça Ouro do Amadorzão a bola rolou e balançou a rede em todas
as partidas disputadas.
Com os resultados quatro times se classificaram
para a semifinal: Rosei-

ra, XII de Setembro, Jardim Eliza e Fantasma do
Morro. O Esporte Colina
foi rebaixado para a Taça
Prata.
No sábado, 7, o Juventude perdeu para o
Fantasma do Morro por
1X4 e o Roseira goleou o

Esporte Colina por 3X0.
No domingo, 8, O independente empatou com o
XII de Setembro em 3X3
e o Jardim Eliza ganhou
do São José / Juve por
4X1.
A semifinal acontecerá no próximo fim de

semana. O Roseria enfrentará o XII de Setembro sábado, às 18h, e o
Jardim Eliza jogará contra o Fantasma do Morro
no domingo, às 10h.
TAÇA PRATA
Pela Taça Prata do

Amadorzão, o Peralta
venceu o Porto por 3X0,
O Inter perdeu para o
Roseira de Baixo por
0X4, o Engra ganhou
do Vitória por 0X3 e o
Audaz venceu o Família
RQN por 2X1 no último
sábado, dia 7.

No domingo, dia 8,
o C.S.E. goleou o União
R.C. por 5X0, o Sampaio
Corrêa perdeu do Aliança
por 0X1, o Cachorro da
Neblina venceu o Pinheiros por 4X2 e o Bahia
ganhou do Mais Amigos
por 3X2.

1ª etapa do Campeonato Regional de Vôlei de
Praia de Jaguariúna começa domingo
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer,
inicia neste fim de semana a 1ª Etapa Regional de Volêi de Praia da
II Copa Jaguariúna de

Voleibol. Mais de vinte
cidades da região se enfrentarão nas quadras
de areia do Centro de
Lazer do Trabalhador
“Lebrão”.
São 25 duplas sendo
12 masculinas e 13 fem-
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ininas. A primeira partida acontecerá no domingo, dia 15. A dupla
Edson e Diego enfrentará Amauri e Douglas às 8h. Em seguida
haverá outras disputas
durante toda a manhã.

Ao final da competição as três melhores duplas de cada
categoria,
receberá
medalhas. Quem quiser conferir basta ir até
o Lebrão. A entrada é
gratuita.
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