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Cultura apresenta espetáculo 
circense em comemoração ao 

dia do circo

Tenente Wadson relata 
sobre as ações de 

combate a criminalidade 
em Jaguariúna

Jaguariúna terá 
a paixão de cristo 
especial para a 

criançada

Domingo tem ‘café com 
viola’ na estação de 

guedes

Saúde de Jaguariúna 
promove ações de orientação 

na semana estadual de 
controle das arboviroses

O Hospital Municipal 
Walter Ferrari recebeu 
nesta terça-feira, dia 21 
de março, mais de 40 
novos equipamentos 
para reforçar o atendi-
mento na maternidade, 
pediatria, centro cirúr-
gico e clínica médica. 
No total, o investimento 
feito pela Prefeitura de 

Jaguariúna, com recur-
sos federais, ultrapassa 
os R$ 500 mil. Segundo 
a secretária de Saúde 
de Jaguariúna, Maria 
do Carmo de Oliveira 
Pelisão, há cerca de 10 
anos o Hospital Munic-
ipal não recebia investi-
mentos em equipamen-
tos desse tipo.

O Adaga venceu o time 
das Poderosas por 4 x 2 
e conquistou o título do 
3° Campeonato Munici-
pal de Futsal Feminino. 
Essa é a primeira con-
quista da equipe!
O Campeonato Munici-
pal de Futsal Feminino 
é organizado pela sec-
retaria de juventude, 

esportes e lazer da Pre-
feitura de Jaguariúna. 
O título do Adaga veio 
após um duelo equil-
ibradíssimo. Mesmo 
diante das, até então, 
atuais campeãs, o es-
quadrão laranja, preto e 
branco não se intimidou 
e conseguiu se impor 
dentro de quadra.

O teatro municipal 
Dona Zenaide, em Jag-
uariúna, será palco de 
apresentações circenses 
no dia 25 de março. O es-
petáculo “O palhaço que 
perdeu a graça” terá duas 
sessões, às 16h e 19h, em 
comemoração ao dia do 

circo comemorado em 27 
de março.

Com tecido acrobáti-
co, lira, trapézio e muito 
mais, 18 artistas subirão 
no palco para contar a 
história inspirada no liv-
ro “O Palhaço que Perdeu 
a Graça”

Um idoso de 64 anos 
foi atacado por três cães da 
raça pit bull, na tarde desta 
quinta-feira (22), no bairro 
Nassif em Jaguariúna. O 
idoso sofreu ferimentos na 
mão, costas e pernas. Ele 
foi socorrido e encaminha-
do para Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA), 
onde recebeu os primeiros 
socorros e depois foi liber-

ado. De acordo com infor-
mações da neta do idoso, 
ele estava na calçada com 
a esposa e a afilhada de 
cinco anos e a cachorrinha 
de estimação, quando per-
ceberam três cachorros 
em direção a eles. A esposa 
pegou a criança e correu 
para dentro da residência, 
o idoso não teve tempo e 
foi agredido.

Neste domingo, dia 
26 de março, tem mais 
uma edição do Café com 
Viola, com apresentação 
gratuita da Orquestra 
Violeiros de Jaguary. 

Promovido pela Pre-
feitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo 
e Cultura, o evento será 

realizado no Centro de 
Cultura Caipira, na Es-
tação de Guedes, às 10h.

Além da apresentação 
do melhor da música 
caipira, o público tam-
bém poderá se deliciar 
com um café especial e 
bolo caseiro. Uma pro-
gramação imperdível 
para toda a família.

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna participa 
da Semana Estadual de 
Mobilização de Controle 
das Arboviroses, que vai 
até este sábado, dia 25 de 
março. Ao longo de toda a 
semana, estão sendo real-
izadas atividades de ori-
entação à população em 

diferentes locais, como es-
colas, praças, parques e na 
Feira Noturna. Na tarde 
desta quinta-feira, a ativi-
dade está sendo realizada 
na Praça Umbelina Bue-
no, no Centro, até as 16h, 
com maquetes, amostras, 
material de apoio e orien-
tação aos munícipes.

Desde janeiro, em 
Jaguariúna, o 1º Te-
nente Wadson relata 
como está sendo a ex-
periência de comandar 
a cidade pela primeira 
vez, onde foi designa-
do pelo Comandante 
do 26º BPM/I (Batal-
hão de Polícia Militar 

do Interior de Mogi 
Guaçu), para desem-
penhar essa missão de 
nortear o 1º Pelotão de 
Jaguariúna: “É impor-
tante a figura do Oficial 
à frente do pelotão e 
para delinear algumas 
demandas operaciona-
is,” afirma o Tenente.
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Hospital Municipal ganha 
novos equipamentos para 
maternidade, pediatria, 
centro cirúrgico e clínica 

médica 

Adaga é campeão do 
futsal feminino!
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Cristiano Cecon recebe 
homenagem da polícia de 

Nova York pelos 24  anos de 
educação através do esporte

Idoso é atacado 
por três pitbulls em 

Jaguariúna

De Jaguariúna

A Prefeitura de Jagua-
riúna vai pagar a primei-
ra parcela do 13º salário 

dos servidores públicos 
municipais nesta sexta-
-feira, dia 24 de março. 
A antecipação do paga-
mento é mais uma forma 

de valorização do fun-
cionalismo público. Já a 
folha de pagamento será 
paga na próxima terça-
-feira, dia 28.

Segundo a Secreta-
ria Municipal de Admi-
nistração e Finanças, a 
primeira parcela é paga 
de acordo com o mês de 

aniversário do servidor. 
Quem faz aniversário em 
janeiro e fevereiro já re-
cebeu o valor.

A primeira parcela do 

13º salário corresponde a 
R$ 3 milhões. A segunda 
parcela será paga nor-
malmente, no mês de de-
zembro.

Prefeitura vai pagar 1ª parcela do 13º salário dos 
servidores nesta sexta-feira
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A Casa da Memória 
Padre Gomes deve a Joa-
quim Bueno da Silva Bar-
bosa a história da Família 
Venturini, apaixonado 
genealogista desses labo-
riosos imigrantes. E en-
controu nos netos de Cân-
dido: Sílvio, Geni e Amélia 
seus informantes, pois 
conviveram com o pa-
triarca italiano. Assim ele 
montou seu livro sobre a 
Famíla Venturini e entre-
gou a esta instituição seu 
acervo para pesquisa. Os 
patriarcas da Família Ven-
turini chegados ao Brasil 
em 1888 foram Cândido 
Ventorin (24) e Vitória De 
Lorenzi (20). Deixaram 
seus Pais na Itália. Ele era 
filho de Sante Ventorin e 
de Cândida Colonello. Ela, 
de Gerôlimo de Lorenzi e 
de Augusta Mariani. 

Eram da Comune Vol-
pago del Montello, pro-
víncia de Treviso, Região 
do Vêneto. Sante Ventorin 
e Cândida Colonello ti-
veram os seguintes filhos 
:Quirino, Fernando, Cân-
dido, Amália, Giacomina. 
– E Giuseppe e Luigia e 
Maria.  Veio para o Brasil 
meses antes da esposa. 
Gostava muito de vinho 
e cerveja. Foi desertor do 
exército italiano e com 
apoio do sogro militar 
foi para a França e de lá 
embarcou para o Brasil, 
numa viagem de 25 dias. 
Ficou no Porto de Santos 
aguardando a esposa que 
chegou seis meses depois, 
com seus cunhados: Qui-
rino, Fernando, Amália e 
mais parentes, Esta via-
gem foi perigosa, demora-
da e cansativa. 

Em São Paulo Cândido, 
Vitória e os demais cunha-
dos e parentes vieram 
de trem até Campinas e 
de lá tomaram o trem da 
Mogiana. Chegados a Ja-
guary fizeram baldeação 
até Amparo onde chegava 
a Mogiana em 1888.  Na-
quela  estação esperaram 
os carros de boi enviados 
pelo Capitão Feliciano da 
Fazenda Juca Preto que 
distava 17 km dali, em Ser-
ra Negra. Foram trabalhar 
na lavoura do café. Lá ha-
via onça e demais bichos 
selvagens. Nasceram os fi-
lhos do casal.  No trabalho 
com o café, o casal deixava 
as crianças protegidas em 
um buraco e amarravam 
uma cabra perto. Ao ser 
cobiçada pela onça, ela 
berraria e os adultos de-
fenderiam as crianças do 
animal.

Com economia Cândi-
do comprou dois burros 
e carroça e começou tam-
bém a negociar da fazen-
da para a cidade. Vinha 
até a Estação de Amparo 
transportar mercadorias e 
aproveitava para comprar 
e vender produtos. Che-
gou a adquirir 18 burros 

e duas carroças e foi par-
tindo para negócios. An-
dava de bota e fumava no 
pito. Tinha prazer em uma 
dança de sua terra natal. A 
família mudou-se para a 
Fazenda de Juca Bernar-
dino na divisa com Itapi-
ra. Lá seus  burros morre-
ram, tempos difíceis! Por 
volta de 1920 a família de 
Cândido  muda-se para a 
Fazenda Inácio Batista, na 
Vila de Posse de Ressaca 
(Santo Antônio de Posse) 
onde foram meeiros. 

Mudaram-se para a 
fazendinha Chalé ali nas 
proximidades. Por volta 
de 1925 Cândido Vento-
rin compra a Pedro Maion 
um sítio de 6 alqueires em 
Guedes, Jaguary.  Em Ja-
guariúna estabelecem-se 
definitivamente. Montam 
uma Olaria que foi a pri-
meira fonte de renda lo-
cal da família. Aos poucos 
foram adquirindo novos 
sítios e cada filho foi es-
truturando sua vida par-
ticular com seus próprios 
negócios: olaria, lavoura 
e comércio. Filhos dos pa-
triarcas Cândido e Vitória: 
1-Sílvio casado com Luíza 
Padovani. 2- Angelo, casa-

do com Jorgina. 3-Amé-
rico, casado com Maria 
Ranucci. 4-Artur, casado 
com Thereza Granadier. 
5- Guilherme, casado com 
Erminda Paduan. 6- Ma-
ria, casada com Antonio 
Travanini .  7-Esterina, ca-
sada com Guerino Sertori. 
8- Mário, casado com Itá-
lia Razzani. 9- Benedito, 
casado com Narcisa Pol-
tronieri. 

Os Irmãos Artur e Má-
rio converteram-se à Con-
gregação Cristã do Brasil e 
foram os pioneiros em Ja-
guariúna na evangelização 
da nova seita, iniciando a 
construção do respectivo 
templo em 1942 no Sítio 
Bom Retiro de Mário Ven-
turini. Artur veio para o 
centro da Vila e montou 
Fábrica de Sabão e Vas-
soura. Em 1948 doa um 
terreno na Rua Alfredo 
Bueno e constrói aqui a 1ª 
sede da Congregação Cris-
tã do Brasil. Mário compra 
terras na Serrinha (Cândi-
do Bueno/Shopping Ja-
guari), próximo de Artur. 
Os demais permaneceram  
sitiantes em Guedes. 

Tomaz de Aquino Pires

Quando olhamos 
para nossos bebês ca-
ninos, muitas vezes 
humanizando-os, nem 
imaginamos a ances-
tralidade deles. Eles 
acabam nos lebrando 
de onde vieram quan-
do aparecem com um 
passarinho, lagartixa ou 
algo assim na boca.

O cão doméstico 
que temos em casa tem 
nome científico Canis 
lupus familiaris, faz 
parte da família Cani-
dae, subespécie do lobo. 
Canidae é uma família 
de mamíferos, conside-
rados carnívoros  e tem 
como integrantes, além 
do próprio lobo, o coio-
te, a raposa, os cães e 
chacais. 

Entre as famílias vi-
vas atualmente da or-
dem carnívora, Canidae 
é a mais antiga, com 
origem na América do 
Norte há cerca de 46 
milhões de anos. Hoje 
em dia, a família Cani-
dae é composta por 36 
espécies existentes no 
planeta, agrupadas em 
três diferentes grupos: 
os lobos-verdadeiros, 
as raposas e os caní-
deos sul-americanos. 
Sua distribuição é bem 
ampla, ocupando to-
dos os continentes, com 
exceção da Antártida. 
Em relação aos seus 
aspectos morfológicos, 
a variação de peso, por 
exemplo, se distribui 
desde espécies com me-
nos de 1kg, até espécies 
com mais de 60kg.

Os canídeos variam 
bastante, podendo viver 
em grupo, pares, ou sós, 
podendo ter atividades 
diurnas, noturnas ou 
ambas. São predadores 
que possuem habitat 
diversificados entre flo-
restas, bosques, mon-

tanhas, colinas, sava-
nas, tendo ampliado ao 
longo do tempo devido 
alterações climáticas 
naturais regionais. São 
nômades pela necessi-
dade em se alimentar e 
possuem como método 
de caça, com o uso da 
boca para abocanhar a 
nuca da presa e quebrar 
seu pescoço. 

No quesito dieta, 
os canídeos são con-
siderados carnívoros 
oportunistas, pois, se-
gundo pesquisas obser-
vacionais, eles não são 
excelentes caçadores. 
Portanto para sobrevi-
verem, comiam frutas, 
tubérculos, vegetais, 
cascas de árvores, den-
tre outros alimentos 
disponíveis além da 
caça. O consumo de 
outros tipos de alimen-
tos, que se diferem da 
dieta carnívora se dava 
de forma indireta e em 
baixa quantidade. Daí 
vem a adaptabilidade 
dos cães domésticos em 
poder comer frutas, le-
gumes e ovos em nossas 
casas.

Não temos dados 
exatos ainda de quantos 
mil anos a  relação de 
domesticação e seleção 
artificial pelo ser huma-
no dos cães domésticos 
se iniciou. Alguns estu-
diosos e pesquisadores, 
com base em achados 
arqueológicos, falam na 
época da pré-história 
e alguns citam o perío-
do de cerca de 15.000, 
30.000 e até 100.000 
anos atrás. 

Os humanos começa-
ram a observar a forma 
de agir dos lobos e ca-
chorros-do-mato, e com 
isso desenvolveram es-
tratégias de seleção ar-
tificial, acasalando os 
caninos a partir das for-

mas físicas, fisiológicas 
e psíquicas, Criando por 
exemplo raças peque-
nas, raças fortes, raças 
peludas, dóceis, caçado-
ras, boa com rebanho, 
etc. 

Porém, não se ob-
tém apenas benefícios 
desses cruzamentos se-
letivos. Com os genes 
dessas características 
desejadas e visíveis, são 
repassados aqueles que, 
apesar de presentes, 
não se manifestaram 
no indivíduo, mas que, 
provavelmente, afeta-
rão seus descenden-
tes. propiciando males 
como displasia coxofe-
moral, surdez, secura 
nos olhos, miopia, di-
versas doenças de pele e 
problemas psicológicos. 

Além disso, há ainda 
um outro problema que 
acomete os caninos, mas 
é um problema bem de-
licado de ser dit: as ca-
racterísticas extremas 
que atrapalham o bem 
estar do animal, exem-
plo: os buldogues têm 
os focinhos tão achata-
dos que não conseguem 
respirar normalmente; 
sharpeis têm tan ta pele 
extra que desenvolvem 
micoses e infecções 
nas dobras; e os border 
collies tornaram-se hi-
perativos em casas, en-
tre outros exemplos. 

É muito importante 
olhar de onde ele vieram 
para que possamos aco-
lher com amor as duas 
dificuldades biológicas 
e psicológicas. Entender 
que essa amizade preci-
sa ser saudável, que não 
devemos humanizar 
nossos amigos, precisa-
mos entender as neces-
sidades deles e fazer o 
máximo possível para 
que eles sejam saudável 
e felizes!

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO

TOMAZ DE AQUINO PIRES -COORD.

A ORIGEM DOS CÃES

SÉRIE IMIGRAÇÃO ITALIANA – 
FAMÍLIA VENTURINI

PET

Atendimento

Expediente

e-mail: comercial@jornaldejaguariuna.net

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

www.jornaldejaguariuna.net

Sua nova coluna semanal 

Dra Cinthia Murias
Médica Veterinária
CRMV 27622/SP

Acompanhe toda 
semana as melhores 
dicas de como cuidar 
do seu pet com a

Hope Vet Care – Rua Maria Angela, 56,  
Berlim  Tel: (19) 99655-4114

Instagram: @cinthiamuriasveterinaria  
Facebook: Cinthia Murias 

E-mail: cinthiamurias@veterinaria.med.br

DOMÉSTICA 

Tenho um lar bem decorado, 
cada coisa em seu lugar, 

de valor sentimental, 
primo por ele a zelar. 

O dever me chama lá fora, 
tenho compromisso urgente. 
Me preocupo grandemente, 

não posso ser negligente. 

Delego poderes na fábrica 
para alguém bem confiável. 
O lar, meu sagrado refúgio, 

só a mãos bem responsáveis. 

Lá fica zelando por tudo, 
bens duráveis que conquistei, 

alguém de mãos calejadas, 
a doméstica que contratei. 

A toalha de banho dobrada, 
o jantar que encomendei. 

Durmo meu sono tranquilo 
graças à doméstica em quem confiei. 

Poesia de Valter Máz Borges, do livro O remédio 
do silêncio, volume 15 da coleção Mensagens de fé 
(editoraoartifice.com.br), em homenagem ao Dia 
da Doméstica que se comemora em 27 de março. 

Todos os livros do autor são filantrópicos.
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SEGURANÇA:

O Tenente foi designado pelo Comandante do 26º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior de Mogi Guaçu), para desempenhar essa missão de nortear o 1º Pelotão de Jaguariúna

Desde janeiro, em 
Jaguariúna, o 1º Tenen-
te Wadson relata como 
está sendo a experiência 
de comandar a cidade 
pela primeira vez, onde 
foi designado pelo Co-
mandante do 26º BPM/I 
(Batalhão de Polícia Mi-
litar do Interior de Mogi 
Guaçu), para desempe-
nhar essa missão de nor-
tear o 1º Pelotão de Ja-
guariúna: “É importante 
a figura do Oficial à fren-
te do pelotão e para deli-

near algumas demandas 
operacionais,” afirma o 
Tenente.   

Com ampla bagagem 
operacional, o Oficial 
conta sobre as ações que 
estão sendo realizadas 
para combater a crimi-
nalidade em Jaguariúna, 
um dos principais pro-
blemas identificados são 
os furtos que estão ocor-
rendo na cidade durante 
o período de descanso 
(noite/madrugada) e, 
segundo o Tenente, essa 

modalidade criminosa 
acarretou na mudança 
da rotina da Polícia Mi-
litar nesta localidade. 
“Para diminuir esse índi-
ce criminal estamos re-
alocando o policiamento 
para os locais de maior 
incidência no período 
noturno.  

A cidade conta ago-
ra com o Radiopatru-
lhamento com apoio de 
motocicletas para tornar 
mais dinâmico o deslo-
camento na cidade, em 

situações de emergência 
e até mesmo o patrulha-
mento em áreas de difícil 
acesso, o que ocorre des-
de o último sábado (18), 
e já traz bons resulta-
dos,” explicou o militar.

As motocicletas foram 
adquiridas pela Secreta-
ria de Segurança Pública 
e passam a integrar a fro-
ta do pelotão para serem 
utilizadas no combate ao 
crime.

Reportagem: Kimber-
li  Schuch

Tenente Wadson relata sobre as ações de combate a 
criminalidade em Jaguariúna

Uma mulher, de 25 
anos, grávida de 9 meses 
foi agredida pelo marido 
em um quarto de mo-
tel, na noite de domin-
go (17), em Jaguariúna. 
O agressor, de 27 anos, 
foi preso em flagrante, 
encaminhado para dele-
gacia, pagou fiança e foi 
liberado. O caso foi re-
gistrado como violência 
doméstica. 

De acordo com infor-
mações da polícia, uma 
equipe da Polícia Mili-
tar composta pela Sd. 
Alessandra e Sd Peça-

nha, estavam em patru-
lhamento quando foram 
acionados para atender 
a ocorrência. No local, 
os agentes se depararam 
com o marido no esta-
cionamento do motel, 
com ferimentos na testa.  

A vítima aguardava 
a equipe no interior do 
quarto, com vários feri-
mentos no dedo, perna 
e rosto. O quarto todo 
cheio de sangue. 

 Junto aos pertences 
do acusado, um epen-
dorf de cocaína. Ao ser 
questionado, ele disse 

que havia usado cocaína 
durante a noite. 

Segundo a vítima 
relatou para a polícia 
que o desentendimen-
to começou depois que 
ela pegou o celular do 
companheiro, ele ficou 
bravo e partiu para cima 
dela, a grudou pelos ca-
belos, a jogou na cama 
e desferiu vários socos. 
Empurrou o box do ba-
nheiro, o vidro quebrou 
e os estilhaços do vidro 
teria cortado sua perna 
e o dedo.

Ainda segundo ela, 

o socorro aconteceu 
quando o agressor ligou 
na recepção para pedir a 
conta, ela gritou e a re-
cepcionista percebeu o 
pedido de socorro. 

A mulher passou por 
atendimento pela Uni-
dade de Pronto Aten-
dimento (UPA) e foi 
liberada. O bebê do ca-
sal estava previsto para 
nascer nesta quarta-fei-
ra (22). 

Segundo a polícia o 
casal já é conhecido pe-
las constantes brigas. O 
prejuízo do motel ficou 

em torno de R$ 600 re-
ais,  pago pelo pai do ra-
paz.

Reportagem: Susi 
Baião 

Um idoso de 64 anos 
foi atacado por três cães 
da raça pit bull, na tarde 
desta quinta-feira (22), 
no bairro Nassif em Ja-
guariúna. O idoso sofreu 
ferimentos na mão, cos-
tas e pernas. Ele foi so-
corrido e encaminhado 
para 

Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), 
onde recebeu os primei-
ros socorros e depois foi 

liberado.
De acordo com infor-

mações da neta do ido-
so, ele estava na calçada 
com a esposa e a afilha-
da de cinco anos e a ca-
chorrinha de estimação, 
quando perceberam três 
cachorros em direção 
a eles. A esposa pegou 
a criança e correu para 
dentro da residência, o 
idoso não teve tempo e 
foi agredido. A cachor-

rinha da família tam-
bém foi mordida. Um 
morador passava pelo 
local e, com uma cadei-
ra, conseguiu afastar os 
cachorros. 

Moradores disseram 
que esta não é a primei-
ra vez que esses animais 
ficam soltos. A Polícia 
Militar localizou os do-
nos dos cachorros, que 
mora na quadra de baixo 
da rua, onde aconteceu o 

incidente e colheu a ver-
são deles. Para a polícia 
um rapaz que disse ser o 
dono dos animais, falou 
que alguém da casa dele 
teria deixado o portão 
aberto. Segundo a neta, 
um Boletim de Ocor-
rência foi elaborado e as 
providências judiciais 
serão tomadas.

Reportagem: Susi 
Baião 

Mulher grávida é agredida pelo marido em quarto de 
motel em Jaguariúna

Idoso é atacado por três pitbulls em 
Jaguariúna

De Jaguariúna

A Prefeitura de Jagua-
riúna vai pagar a primei-
ra parcela do 13º salário 

dos servidores públicos 
municipais nesta sexta-
-feira, dia 24 de março. 
A antecipação do paga-
mento é mais uma forma 

de valorização do fun-
cionalismo público. Já a 
folha de pagamento será 
paga na próxima terça-
-feira, dia 28.

Segundo a Secreta-
ria Municipal de Admi-
nistração e Finanças, a 
primeira parcela é paga 
de acordo com o mês de 

aniversário do servidor. 
Quem faz aniversário em 
janeiro e fevereiro já re-
cebeu o valor.

A primeira parcela do 

13º salário corresponde a 
R$ 3 milhões. A segunda 
parcela será paga nor-
malmente, no mês de de-
zembro.

Prefeitura vai pagar 1ª parcela do 13º salário dos 
servidores nesta sexta-feira

Da Redação

A Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimen-
to Urbano e Habitação 
(SDUH) liberou, nesta 
quarta-feira (22/03), 
aporte de recursos da 
modalidade Nossa Casa 
- Apoio para fomentar 
a construção de 8.711 
unidades habitacionais 
em 30 municípios. Os 
recursos, que somam 
R$ 106,8 milhões, se-

rão disponibilizados na 
forma de subsídio para 
que famílias de baixa 
renda possam ter aces-
so à aquisição da casa 
própria. A solenidade 
foi realizada no Palácio 
dos Bandeirantes, com 
as presenças do gover-
nador Tarcísio de Frei-
tas, do secretário da 
SDUH, Marcelo Bran-
co, e do presidente da 
CDHU, Reinaldo Iape-
quino.

A modalidade Nos-
sa Casa fornece che-
que moradia a famílias, 
com renda de até três 
salários- mínimos, para 
aquisição de unidades 
habitacionais em em-
preendimentos apro-
vados pela SDUH. O 
cheque moradia é um 
subsídio concedido pelo 
Governo do Estado para 
as famílias efetivarem a 
compra do imóvel, jun-
to às construtoras. Esse 

subsídio é usado para 
abater o valor final na 
assinatura do contrato 
de financiamento.

“Vamos apoiar as 
famílias a acessarem o 
crédito e que elas pos-
sam entrar no mercado 
formal para comprar o 
imóvel diretamente do 
mercado. Estamos dan-
do apoio direto para 
o mutuário, para que 
eles possam comprar 
suas casas dentro dos 

seus rendimentos. Esse 
apoio é a forma mais es-
truturante de diminuir 
o déficit habitacional”, 
destacou o secretário 
de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, 
Marcelo Branco.

A demanda é aberta 
a todos que se enqua-
drarem nos critérios do 
programa e devidamen-
te aprovada pela Cai-
xa Econômica Federal, 
que concede o financia-

mento habitacional das 
moradias. O valor do 
subsídio varia de acor-
do com a localização 
do imóvel. O compra-
dor pode contar ainda 
com subsídios federais 
e utilizar o FGTS no 
financiamento habita-
cional, quando disponí-
vel. Desta forma, o va-
lor das prestações fica 
compatível com a ca-
pacidade de pagamento 
das famílias.

Profissionais da equipe de resgate da Renovias participam 
de treinamento sobre vítimas politraumatizadas
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SAÚDE:

No total, o investimento feito pela Prefeitura de Jaguariúna, com recursos federais, ultrapassa os R$ 500 mil 

O Hospital Munici-
pal Walter Ferrari re-
cebeu nesta terça-feira, 

dia 21 de março, mais 
de 40 novos equipa-
mentos para reforçar o 

atendimento na mater-
nidade, pediatria, cen-
tro cirúrgico e clínica 
médica. No total, o in-
vestimento feito pela 
Prefeitura de Jaguariú-
na, com recursos fede-
rais, ultrapassa os R$ 
500 mil.

Segundo a secretária 
de Saúde de Jaguari-
úna, Maria do Carmo 
de Oliveira Pelisão, há 
cerca de 10 anos o Hos-
pital Municipal não 
recebia investimentos 
em equipamentos des-
se tipo.

Foram comprados 
incubadoras neonatal, 

aparelhos de fototera-
pia, berços aquecidos, 
balanças, mesa gine-
cológica, eletrocar-
diógrafo, cadeiras de 
rodas, bombas de infu-
são, mesas de exames, 
aparelhos de auxílio de 
respiração, entre ou-
tros, no valor total de 
R$ 507.848,30.

“É um investimento 
necessário para subs-
tituir equipamentos 
obsoletos e assim qua-
lificar ainda mais nos-
so hospital, tanto nas 
áreas da maternidade 
e pediatria quanto nas 
áreas de clínica médica 

e cirúrgica”, disse Ma-
ria do Carmo. 

Para Sandro Nami-
kawa, diretor clínico do 
Hospital Municipal, os 
equipamentos melho-
rar o atendimento dos 
pacientes. “São equi-
pamentos novos, atua-
lizados, com tecnologia 
de ponta e isso facilita 
o atendimento dos pa-
cientes. São aparelhos 
essenciais, principal-
mente para os recém-
-nascidos”, destacou. 

MAIS INVESTI-
MENTO

Os investimentos 

no Hospital Municipal 
Walter Ferrari vêm au-
mentando nos últimos 
anos. Durante a pande-
mia, foram criadas no-
vas alas e leitos UTIs, 
e a unidade passou por 
uma reestruturação no 
atendimento. 

Em maio do ano pas-
sado, a hospital tam-
bém ganhou um apa-
relho de ressonância 
magnética, que colo-
cou a unidade na van-
guarda do diagnóstico 
por imagem e zerou a 
fila de espera pelo ser-
viço na rede pública da 
cidade.

Hospital Municipal ganha novos equipamentos 
para Maternidade, Pediatria, Centro Cirúrgico e 

Clínica Medica 

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna participa 
da Semana Estadual de 
Mobilização de Contro-
le das Arboviroses, que 
vai até este sábado, dia 
25 de março. Ao longo 
de toda a semana, estão 
sendo realizadas ativi-
dades de orientação à 
população em diferen-
tes locais, como esco-

las, praças, parques e 
na Feira Noturna.
 Na tarde desta quinta-
-feira, a atividade está 
sendo realizada na Pra-
ça Umbelina Bueno, 
no Centro, até as 16h, 
com maquetes, amos-
tras, material de apoio 
e orientação aos muní-
cipes. 
Nesta sexta-feira, a 

ação vai se concentrar 
no Parque Luiz Barbo-
sa, das 13h às 16h. Já no 
sábado, as atividades 
da semana serão encer-
radas com um mutirão 
no bairro Jardim Euro-
pa e Sylvio Rinaldi, das 
8h às 16h, com orienta-
ção, retirada de entu-
lho e possíveis focos de 
dengue.

As arboviroses são do-
enças causadas pelos 
arbovírus, que incluem 
os vírus da dengue, 
zika, chikungunya e 
febre amarela. A clas-
sificação “arbovírus” 
também engloba todos 
aqueles transmitidos 
por insetos e aracníde-
os (como aranhas e car-
rapatos).

Saúde de Jaguariúna promove ações de 
orientação na semana estadual de controle das 

arboviroses

O professor de Jiu-
-Jitsu e vereador de 
Jaguariúna, Cristiano 
Cecon, foi  homenagea-
do pela Polícia de Nova 
York pelos 24 anos 
prestados pela educa-
ção através do esporte. 
A honraria aconteceu 
na semana retrasada 
quando o professor es-
teve no país a convite 
da própria polícia para 
administrar um cur-

so de Defesa Pessoal 
para mulheres vulnerá-
veis da comunidade do 
Queens.

 Foram dois dias de 
curso, com a participa-
ção de  20 mulheres. 
De acordo com Cris-
tiano, as aulas tiveram  
foco  em situações  do 
dia a dia  e abordagens 
tanto teóricas  quanto 
práticas  utilizando as 
técnicas.

Para ele foi uma sa-
tisfação muito grande 
poder trocar a experi-
ência com a polícia de 
Nova York, a qual exer-
ce um trabalho  muito 
sério na prevenção ao 
crime. “ A polícia de 
Nova York realiza  um 
trabalho muito forte  
junto a comunidade  
de prevenção a crimes 
através de integrações. 

“Fui  convidado para  

passar minha experi-
ência através  do Jiu-
-Jitsu para 20 mulhe-
res da comunidade do 
Queens, foi maravilho-
so pois além de ensi-
nar pude ter a oportu-
nidade de apreender a 
forma em que os ame-
ricanos usam para a 
prevenção de crimes. 
Recebi o convite deles 
para voltar e dar aulas 
em outras comunida-

des daqui”, disse o pro-
fessor. 

Segundo Cristiano, 
um de seus objetivos 
também é de passar de-
fesa pessoal para mu-
lheres da Africa, porém  
a prioridade sempre foi 
Jaguariúna. O vereador 
deixa claro que toda 
a viagem foi custeada 
com recursos próprios, 
nenhum dinheiro pú-
blico foi usado. 

Cristiano é professor 
de Jiu- Jitsu há mais 
de 25 anos e idealiza-
dor do projeto Guerrei-
ros da Paz que atende 
crianças  da  cidade de 
Jaguariúna, Santo An-
tônio de Posse e Ho-
lambra.

Reportagem: Susi 
Baião

Cristiano Cecon recebe homenagem da polícia de Nova 
York pelos 24  anos de educação através do esporte

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria de Assis-
tência Social, informa 
que os beneficiários 
do Programa Bolsa 
Família devem com-
parecer à Central de 

Atendimento do Ca-
dastro Único para reti-
rar o cartão e realizar 
o monitoramento do 
programa (pesagem e 
medida) na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
de sua referência, até 

o próximo dia 28 de 
abril.

Segundo a secre-
tária de Assistência 
Social de Jaguariúna, 
Andréa Dias Lizun, o 
monitoramento é uma 
das condicionalida-

des do programa Bol-
sa Família, realizado 
duas vezes ao ano, no 
primeiro e no segundo 
semestre, para que a 
família permaneça re-
cebendo o benefício.

A retirada do cartão 

da pesagem e medida 
será na Secretaria de 
Assistência Social, lo-
calizada na Rua Júlia 
Bueno, 191, no Centro, 
das 8h às 16h.

Em caso de não 
comparecimento, o 

benefício será bloque-
ado. 

Para mais infor-
mações, a secretaria 
disponibiliza o telefo-
ne (19) 3837-3373 e o 
WhatsApp (19) 99311-
2766.

Beneficiários do bolsa família devem fazer 
monitoramento do programa
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CULTURA:

O espetáculo “O palhaço que perdeu a graça” terá duas sessões, às 16h e 19h, em comemoração ao dia do circo 
comemorado em 27 de março 

De Jaguariúna

O espetáculo A Paixão 
de Cristo terá novida-
de neste ano em Jagua-
riúna. Pela primeira a 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, fará duas ses-
sões apenas com crian-
ças representando os pa-
péis da apresentação em 
cima do palco do teatro 
municipal Dona Zenai-
de. 

Serão meninos e me-
ninas de 4 a 13 anos de 
idade que já estão en-

saiando bastante para 
contar a tradicional his-
tória de fé, arte e reli-
giosidade de uma forma 
mais lúdica. 

A secretária de Tu-
rismo e Cultura, Graça 
Albaran, explica que a 
ideia da novidade é fazer 
com que o público infan-
til tenha mais facilidade 
para entender a história. 
“As apresentações infan-
tis terão uma linguagem 
mais simples, falarão di-
retamente com os peque-
nos. Vai ser imperdível”, 
destacou a secretária

As apresentações da 
versão infantil da A Pai-
xão de Cristo aconte-
cerão nos dias 7 e 8 de 
abril, às 16h. Além destas 
sessões, também haverá 
a tradicional apresenta-
ção para com alunos da 
Escola das Artes e mora-
dores da cidade nos dias 
6 de abril, às 20h30, e 7 e 
8 de abril, às 20h.

A entrada é gratuita. 
Os ingressos serão dis-
tribuídos uma hora an-
tes do início das sessões. 
Serão entregues dois por 
pessoa.

De Jaguariúna

Neste domingo, dia 
19 de março, a areia 
do Centro de Lazer do 
Trabalhador “Lebrão” 
recebeu a etapa 4x4 fe-
minino do Campeona-
to Municipal de Vôlei 
de Praia de Jaguariú-
na.

Na Taça de Ouro, o 
título ficou com o quar-
teto formado por Mi-
caela, Kelli, Monica e 
Tatiana. A atleta Kelli, 

do time campeão, foi 
escolhida como “Rai-
nha da Praia”.

O time formado por 
Valéria, Luisa, Tatia-
na, Bianca e Aline fi-
cou na segunda posi-
ção, seguido de Sheila, 
Karina, Sofia, Sarah e 
Mirian na terceira po-
sição e Milena, Cami-
la, Helena, Natália e 
Kelly em quarto.

Já na Taça de Prata, 
Vanessa, Tatiane, An-
dreia e Elisete foram as 

grandes campeãs. Elas 
derrotaram o quarteto 
formado por Juliana, 
Sabrina, Milena e Isa-
bel na grande final.

Natália, Laís, Iara, 
Mariana e Bianca fica-
ram na terceira posi-
ção.

O Campeonato Mu-
nicipal de Vôlei de 
Praia é organizado 
pela Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e 
Lazer da Prefeitura de 
Jaguariúna.

Jaguariúna terá a paixão 
de cristo especial para a 

criançada

Campeonato de vôlei 
de praia 4x4 conhece as 

suas campeãs

Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos S.A.
CNPJ nº 48.839.872/0001-74  –  NIRE 35300548175

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 10 de março de 2023

CERTIDÃO: Certifico o registro na JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP sob nº 112.111/23-3 em 
20/03/2023. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral.

Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos S.A.
CNPJ nº 48.839.872/0001-74  –  NIRE 35300548175

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 20 de março de 2023

A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada em 20 de mar-
ço de 2023, às 11:00 horas, na sede social da Jaguar Indústria 
e Comércio de Plásticos S.A. (“Companhia”), situada na 
Avenida Vincenzo Granghelli, 636, Prédio Administrativo, Núcleo 
Residencial Doutor João Aldo Nassif, Jaguariúna/SP, e foi apro-
vado, por unanimidade, (i)  a  retificação da Ordem do Dia e dos 
itens 5.1.(viii) e 5.1.(xi) da ata da Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 10 de março de 2023, protocolada perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 0.499.683/23-2, 
em sessão de 13 de março de 2023, que aprovou a realização 
da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conver-
síveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia 
fidejussória  adicional,  em  série  única  com  valor  nominal  unitá-
rio de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de 
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para distribuição pú-
blica, sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho 
de 2022, conforme alterada, bem como seus respectivos termos e 
condições (“AGE”); (ii) a ratificação dos demais termos e condições 
da ata da AGE; e (iii) a autorização aos Diretores, nos termos do 
Estatuto Social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos ne-
cessários para a implementação das deliberações tomadas nesta 
reunião, bem como ratificar todos os atos já praticados relacionados 
às deliberações tomadas nesta reunião. Referida ata encontra-se 
protocolada na JUCESP sob o nº 0554.197/23-6, em sessão de 
22 de março de 2023 de março de 2023, e sua versão na íntegra 
com as condições gerais da Emissão está disponível no website: 
www.oregional.net.

Editais

De Jaguariúna

O teatro municipal 
Dona Zenaide, em Ja-
guariúna, será palco de 
apresentações circen-
ses no dia 25 de março. 
O espetáculo “O palha-
ço que perdeu a graça” 

terá duas sessões, às 
16h e 19h, em comemo-
ração ao dia do circo 
comemorado em 27 de 
março.

Com tecido acro-
bático, lira, trapézio e 
muito mais, 18 artistas 
subirão no palco para 

contar a história inspi-
rada no livro “O Palha-
ço que Perdeu a Graça”, 
de Laiza Milena, que 
conta a história de um 
palhaço que perde a sua 
graça e fica desespera-
do. 

A entrada é gratui-

ta. Os ingressos devem 
ser retirados com uma 
hora de antecedência 
na bilheteria do teatro. 
Serão entregues dois 
ingressos por pessoa. 

O teatro fica na rua 
Alfredo Bueno, 1;151, 
Centro.

Cultura apresenta espetáculo 
circense em comemoração ao dia 

do circo

Neste domingo, dia 
26 de março, tem mais 
uma edição do Café 
com Viola, com apre-
sentação gratuita da 
Orquestra Violeiros de 

Jaguary. 
Promovido pela Pre-

feitura de Jaguariúna, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo 
e Cultura, o evento será 

realizado no Centro 
de Cultura Caipira, na 
Estação de Guedes, às 
10h.

Além da apresenta-
ção do melhor da mú-

sica caipira, o público 
também poderá se deli-
ciar com um café espe-
cial e bolo caseiro. Uma 
programação imperdí-
vel para toda a família.

Domingo tem ‘café com viola’ na 
estação de Guedes

O Adaga venceu o time 
das Poderosas por 4 x 2 e 
conquistou o título do 3° 
Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino. Essa 
é a primeira conquista da 
equipe!

O Campeonato Mu-
nicipal de Futsal Femi-
nino é organizado pela 
secretaria de juventude, 
esportes e lazer da Pre-
feitura de Jaguariúna. O 
título do Adaga veio após 

um duelo equilibradíssi-
mo. 

Mesmo diante das, até 
então, atuais campeãs, o 
esquadrão laranja, preto 
e branco não se intimi-
dou e conseguiu se impor 
dentro de quadra. 

Durante toda a parti-
da, o que se viu foi o Ada-
ga pressionando o tem-
po todo pelo resultado 
e o Poderosas buscando 
uma bola longa. No final, 

a pressão do Adaga deu 
resultado que, empurra-
do pela torcida, superou 
todas as adversidades e 
ficou com o troféu. 

PREMIAÇÕES INDI-
VIDUAIS 

Seleção do Campeo-
nato 

Goleira: Cícera (Alian-
ça)

Fixo - Lucimara (Au-
daz)

Ala - Carol (Adaga)
Ala - Gislene (Podero-

sas)
Pivô - Mariana (Ada-

ga)
Técnico: Rafael Fon-

tanella 

Defesa Menos Vazada: 
Cícera (Aliança) 

Artilheira: Mariana 
(Adaga)

Craque da Final: Ma-
riana (Adaga)

Adaga é campeão do futsal feminino!
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Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos S.A.
CNPJ nº 48.839.872/0001-74  –  NIRE 35300548175

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 10 de março de 2023

CERTIDÃO: Certifico o registro na JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP sob nº 112.111/23-3 em 
20/03/2023. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral.

Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos S.A.
CNPJ nº 48.839.872/0001-74  –  NIRE 35300548175

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de março de 2023
1. Data, Hora e Local da Reunião: realizada ao 20º (vigésimo) dia do mês de março de 2023, às 11:00 
horas, na sede social da Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos S.A. (“Companhia”), situada na 
Avenida Vincenzo Granghelli, 636, Prédio Administrativo, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif, 
CEP 13916-058, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presenças: 
Convocação dispensada nos termos artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a to-
talidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Vaner Vitor Versori - Presidente; Rodolfo Antonio 
Versori - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a retificação da Ordem do Dia e dos itens 
5.1.(viii) e 5.1.(xi) da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de março de 2023, proto-
colada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 0.499.683/23-2, em sessão de 13 de 
março de 2023, que aprovou a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversí-
veis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única com va-
lor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de reais), para distribuição pública, sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada, bem 
como seus respectivos termos e condições (“AGE”); (ii) a ratificação dos demais termos e condições da 
ata da AGE; e (iii) a autorização aos Diretores, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a praticar 
todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta reunião, 
bem como ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações tomadas nesta reunião. 
5. Deliberações: Instalada a Assembleia e discutidas as matérias da Ordem do Dia, a totalidade dos 
acionistas da Companhia decidiu, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou reservas, 
o quanto segue: 5.1. a retificação da Ordem do Dia e dos itens 5.1.(viii) e 5.1.(xi) da ata da AGE, as 
quais passam a vigorar com as seguintes redações: “4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 1ª (primei-
ra) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia 
fidejussória adicional, a ser convolada na espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicio-
nal, série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de 
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) (“Debêntures”), para distribuição pública (“Emissão”); (ii) a 
constituição das Garantias Reais, conforme abaixo definido, em favor da Vórtx Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures (“Agente 
Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente); (iii) autorização para a Diretoria da Companhia nego-
ciar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e a praticar todos os atos 
e assinar todos os documentos necessários à efetivação da Emissão, inclusive eventuais aditamen-
tos (“Documentos da Oferta”); e (iv) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria da Companhia 
e/ou por seus procuradores relacionados às deliberações acima.” “(viii) Procedimento de Distribuição. 
As Debêntures serão objeto de distribuição pública exclusivamente para Investidores Profissionais, con-
forme definido pelo artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, 
nos termos da Lei do Mercado de Capitais, da Resolução CVM 160 e das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de 
valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a instituição intermediária líder o “Coordenador Líder”), 
sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, nos termos do “Contrato 
de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória 
Adicional, a ser Convolada na Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em 
Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da 1ª (Primeira) Emissão 
da Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Fiadores e 
os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”).” “(xi) Espécie. As Debêntures serão da espécie quiro-
grafária, com garantia fidejussória adicional, a serem convoladas em espécie com garantia real, com 
garantia fidejussória adicional, nos termos da Escritura de Emissão e do artigo 58, caput, e artigo 62, 
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.” 5.2. a ratificação dos demais termos e condições da ata 
da AGE; e 5.3. a autorização aos Diretores, nos termos do Estatuto Social da Companhia, a praticar 
todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta reunião, 
bem como ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações tomadas nesta reunião. 
6. Assinatura Eletrônica: Será permitida a assinatura eletrônica da presente ata, mediante folha de as-
sinaturas eletrônicas, para que esse documento produza os seus efeitos jurídicos e legais, devendo, em 
qualquer hipótese, ser emitido com certificado digital nos padrões ICP-Brasil, conforme disposto pelo 
artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. 7. Encerramento: Nada mais haven-
do a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. 
Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos presentes, 
foi assinada pelo Presidente - Vaner Vitor Versori e pelo Secretário - Rodolfo Antonio Versori. São Paulo, 
20 de março de 2023. Mesa: Vaner Vitor Versori - Presidente; Rodolfo Antonio Versori - Secretário. 
Acionistas: Vaner Vitor Versori; Rodolfo Antonio Versori. JUCESP sob o nº 0554.197/23-6, em sessão de 
22 de março de 2023, e sua versão na íntegra com as condições gerais da Emissão está disponível no 
website: www.oregional.net.

Editais

De Jaguariúna

O Grupo UniEduK, por 
meio do Centro Univer-
sitário de Jaguariúna 
(UniFAJ) e do Centro 
Universitário Max Planck 
(UniMAX), lançou oficial-
mente o novo Centro de 
Pesquisa e Inovação em 
Saúde Mental (CISM). 
O programa será desen-
volvido nos próximos 10 
anos e tem como foco, 
em parceria com o poder 
público e universidades, 
oferecer novos e avança-
dos métodos de tratamen-
to em saúde mental para 
moradores de Indaiatuba 
e Jaguariúna, no interior 
de São Paulo.
O projeto foi apresenta-
do oficialmente nas duas 
cidades. Na quarta-fei-
ra (15), no anfiteatro da 
UniMAX, mais de 600 
pessoas acompanharam 
a solenidade de forma 
presencial e on-line pelas 
redes sociais da faculda-
de. Na quinta-feira (16), o 
lançamento foi no anfitea-
tro da UniFAJ, em Jagua-
riúna, quando 500 pesso-
as assistiram ao evento de 
maneira presencial e pela 
internet.
A diretora geral da Uni-
MAX, professora Lucia-
na Mori, lembrou que ter 
um projeto de pesquisa 
dessa monta, com a par-
ticipação de uma insti-
tuição de ensino privada, 
é algo inédito no Brasil. 
“O que buscamos com a 
parceria público-privado 
é entregar para a popula-
ção uma saúde mental de 
qualidade. Este é apenas o 
pontapé inicial de um pro-
jeto extremamente inova-
dor e a nossa pretensão é 
que, aliado as melhores 
práticas e técnicas, possa-
mos entregar à sociedade 
pessoas emocionalmente 
muito mais saudáveis”, 
salientou.
Já o diretor geral da Uni-
FAJ, professor Flávio Pa-
cetta, ressaltou a impor-
tância da continuidade 
que o projeto oferece. “O 
CISM é um programa con-
tínuo, não é uma ação que 
será desenvolvida em um 
dia e depois se encerra. É 
algo totalmente inovador 
no país e um verdadeiro 
legado que deixaremos 
para nossos filhos e netos. 
Estamos falando de um 
programa que vai bene-
ficiar não somente estu-
dantes e professores dos 
cursos da área da saúde, 
mas principalmente mo-
radores de Indaiatuba e 
Jaguariúna, uma vez que 
isso abre a possibilidade 
de vários outros órgãos e 
setores do poder público 
e do terceiro setor se agre-
garem para o desenvolvi-

mento de outros projetos 
derivados”, disse.
Participaram ainda de 
ambos os encontros au-
toridades locais, mem-
bros do Governo do Es-
tado de São Paulo, bem 
como docentes e alunos 
dos cursos de Medicina, 
Biomedicina, Psicologia, 
Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição e Fisioterapia. 
Ainda presentes nos even-
tos estavam diretores e 
o mantenedor do Banco 
Industrial do Brasil e do 
Grupo UniEduK.
A mesa de apresentação 
do projeto foi compos-
ta por pesquisadores do 
CISM, o doutor Eurípedes 
Constantino Miguel, pro-
fessor titular e coordena-
dor do Programa de Pós-
-graduação e vice chefe do 
Departamento de Psiquia-
tria da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de 
São Paulo (USP); o doutor 
Luis Augusto Rhode, pro-
fessor titular do Depar-
tamento de Psiquiatria e 
Medicina Legal da Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS); 
e o doutor Paulo Rossi 
Menezes, professor titular 
de Medicina Preventiva 
da Faculdade de Medicina 
da USP. De forma virtual 
e direto de Portugal, par-
ticipou também do evento 
o professor doutor Nuno 
Sousa, membro do Con-
selho Consultivo do Cur-
so de Medicina do Grupo 
UniEduK. 
Ainda durante os encon-
tros, os prefeitos de In-
daiatuba e Jaguariúna 
destacaram a importância 
do CISM para a rede pú-
blica de saúde. “As pes-
soas estão perdendo os 
vínculos afetivos com fa-
mília e amigos e isso traz 
um prejuízo enorme ao 
longo do tempo. Por isso, 
um projeto com essa mag-
nitude, prevê um acom-
panhamento mais clínico 
nas ações que envolvam a 
saúde mental”, comentou 

o prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar. “O CISM 
é um marco para que toda 
a municipalidade esteja 
engajada com instituições 
renomadas do Brasil e no 
mundo. Não podemos 
tratar de maneira igual os 
desiguais. E quando falo 
tratar diferente é porque 
essa pessoa merece uma 
atenção especial”, com-
pleta o prefeito de Jagua-
riúna, Gustavo Reis.

Saúde mental e qualidade 
de vida
Atualmente no Estado de 
São Paulo, 12% de toda 
a população necessita 
de algum tipo de atendi-
mento relacionado à saú-
de. E, para atender essa 
demanda cada vez mais 
crescente, o CISM atuará 
basicamente em três ei-
xos. O primeiro envolve 
a necessidade de avançar 
nas pesquisas em Neu-
rociência de Precisão em 
saúde mental. Isso será 
vinculado à Coorte Trans-
geracional Brasileira de 
Alto Risco para Transtor-
nos Mentais, que permite 
pesquisadores e estudan-
tes em ciências de saúde 
mental de ponta investi-
gar os fatores genéticos e 
ambientais que precipi-
tam transtornos mentais 
em um estudo com 2.511 
crianças e adolescentes 
acompanhados por mais 
de uma década.
A segunda área tem como 
foco desenvolver e testar 
novas tecnologias de in-
tervenção em transtornos 
mentais, utilizando de 
soluções digitais e crian-
do hubs de inovação no 
Estado de São Paulo. En-
tre estas iniciativas está o 
desenvolvimento de um 
aplicativo para tratamen-
to de alcoolismo por meio 
do uso de um bafômetro 
portátil acoplado ao celu-
lar do paciente, premian-
do o tempo de abstinência 
de forma progressiva.
O terceiro eixo vai atu-

ar sobe a perspectiva de 
reduzir o tempo entre a 
descoberta de interven-
ções eficazes em saúde e 
sua utilização na prática 
clínica, percurso que hoje 
leva em torno de 20 anos. 
O CISM desenvolverá es-
tudos com foco na imple-
mentação de intervenções 
de saúde mental sofistica-
das, como terapia cogniti-
vo-comportamental pela 
internet e visitas domici-
liares focadas no apego 
seguro de mães e bebês ao 
SUS.
O CISM será desenvolvido 
em parceria com a USP, a 
Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), a 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFR-
GS), a Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp), a 
Universidade de Yale, a 
Universidade de Harvard, 
a Universidade do Minho, 
o Instituto Karolinska; 
além da iniciativa privada 
por meio do Banco Indus-
trial do Brasil.

Sobre o Grupo UniEduK

Há 23 anos no merca-
do, o Grupo UniEduK, 
é composto pelo Centro 
Universitário de Jagua-
riúna - UniFAJ, Centro 
Universitário Max Plan-
ck - UniMAX e Faculda-
de de Agronegócios de 
Holambra -- FAAGROH, 
instituições reconhecidas 
com nota máxima (5) pelo 
MEC em corpo docente, 
infraestrutura e Proje-
to Pedagógico do Curso 
(PPC). Com a missão de 
promover a educação so-
cialmente responsável, 
com alto grau de qualida-
de, propiciando o desen-
volvimento dos projetos 
de vida dos alunos, o Gru-
po UniEduK tem como 
foco transformar o futuro 
das pessoas, na prática. 
Para tanto, dispõe de mo-
derna infraestrutura em 
9 campis, equipados com 
Hospital Veterinário, In-
terclínicas e Centro Clíni-
co de Especialidades Mé-
dicas. Tendo como mote 
fornecer uma educação 
de qualidade e prática que 
empregue pessoas, o Gru-
po UniEduK não mede 

esforços para investir em 
inovação, pessoas, infra-
estrutura e tecnologias 
que façam a diferença na 
formação profissional.
Para isso, a instituição de 
ensino conta com o Mo-
delo de Ensino Educar, 
que utiliza de metodolo-
gias ativas, onde o aluno 
é o protagonista de sua 
jornada de aprendizagem 
e com certificações inter-
mediárias para aumentar 
as chances de conquistar 
uma vaga no mercado 
de trabalho. São diversos 
cursos nas áreas de Saúde, 
Humanas, Exatas, Tecno-
logia e Agronegócio nas 
modalidades presencial e 
a distância, entre outras 
opções de pós-graduação, 
MBA, extensão e especia-
lização. Todos os cursos 
presenciais possuem no 
mínimo 50% de aulas prá-
ticas desde o início, corpo 
docente altamente qualifi-
cado e infraestrutura mo-
derna, com salas de aulas 
e laboratórios equipados 
de acordo com as necessi-
dades do mercado de tra-
balho.

Grupo UniEduK lança oficialmente projeto inédito 
no Brasil sobre saúde mental
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