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Distribuição

GRATUITA

Festa Junina das Escolas leva milhares de pessoas ao Parque Santa Maria
O tempo ajudou e a Festa Junina das 

Escolas de Jaguariúna, realizada no últi-
mo final de semana (dias 9 e 10 de junho) 
foi um grande sucesso, comprovando a 
integração entre a comunidade escolar e 
as famílias dos estudantes, equipes peda-
gógicas, servidores e demais envolvidos 
com a realização do evento.

Conforme estimativa da Secretaria 
Municipal de Educação, cerca de 14 mil 

pessoas passaram pelo Parque Santa 
Maria nos dois dias da festa. “É, sem dú-
vida, uma ocasião em que a maioria do 
público é composto por famílias inteiras, 
o que nos deixa muito satisfeitos, pois, 
além de manter vivos o espírito e a tradi-
ção junina, aqui em Jaguariúna ela já se 
tornou uma marca”, comenta a secretária 
de Educação Cristina Pinto Catão Bonini 
Hosikawa.

Desse total de público, pelos menos 1 
mil pessoas não pagaram ingresso por 
estarem envolvidas direta ou indireta-
mente com a realização do evento, fosse 
trabalhando nas barracas, cuidando da 
segurança e dos demais detalhes da es-
trutura do evento, além dos familiares 
das crianças e jovens que apresentaram 
números de dança para o público.

O total arrecadado com a venda de 

ingressos, conforme já anunciado, será 
rateado entre as APMs – Associações 
de Pais e Mestres – das escolas públicas 
envolvidas (todas as municipais e uma 
estadual), além da APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Jaguariúna. A parte musical teve shows 
com Alexandre Reys e Banda, no sábado, 
dia 9, e com a Banda “Porva Seca”, no 
domingo. (AS)
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COLA AQUI

Faz dois meses que a Casa 
da Memória trabalha a 
reconstituição fotográfica da 
paisagem cultural arquitetôni-
ca do Velho Jaguary. Ela 
pretende apresentar, histori-
camente a Arquitetura desde 
a sua formação.    Como eram 
as fachadas das construções? 
Como era a Arquitetura das 
sedes das fazendas de café, 
das pontes e das Estações 
Ferroviárias?  E as fachadas 
dos primeiros casarões? 
Como eram as frentes das 
casas e seus quintais?  Estas 
edificações foram caracteri-
zando todo o Distrito de Paz 
de Jaguary. Wilhelm (Guilher-
me) Giesbrecht, engenheiro 
ferroviário alemão, elaborou 
11 projetos de casa que foram 
construídas pelo fundador da 
Vila Bueno, Cel. Amâncioem 
1894. Estes casarões apre-
sentam, segundo estudiosos, 
influência do neoclássico com 
contribuição dos pedreiros 
frentistas italianos. Estes 
trabalhavam artísticas facha-
das. Imigrantes que abando-
naram as fazendas juntaram 
economia no comércio da Vila 
e construíram suas casas. Em 
1902, imigrantes sírio-libane-
ses, chegaram mascateando, 
e com seu comércio também 
construíram, juntamente com  
espanhóis e portugueses que 
aqui já habitavam. Contrata-
vam experientes empreiteiros, 
verdadeiros mestres de obra, 
que edificavam sólidas cons-
truções com alicerces em 
pedra. Depois contratavam-se 
os referidos pedreiros frentis-
tas.  Foi-se, deste modo, 
elaborando a paisagem cultu-

ral arquitetônica do Velho 
Jaguary cuja exposição 
pretende reconstituir fotografi-
camente. A Casa da Memória 
depende sempre da Colabo-
ração da Comunidade que 
possa procurar em seu acervo 
residencial tais fotografias e 
doar ou emprestar para cópia, 
a fim de que as mesmas, 
apresentando as característi-
cas temáticas exigidas, até 
meados do século XX, 
possam figurar na exposi-
ção/2018.  Ela será inaugura-
da no Mês de Aniversário de 
Jaguariúna. Esta Instituição 
levantou o acervo contido em 
sua reserva técnica e já 
dispõe de trezentas fotogra-
fias para serem apresentadas 
em 38 painéis na Pracinha 
Padre Gomes, diante da Casa 
da Memória. Procuram-se 
“retratos” (fotos antigas) das 
casas onde moraram nossos 
Bisavós, Avós e Pais. Incluí-
mos fotos de notáveis casas 
com autênticos estilos de 
época, que, infelizmente 
foram demolidas. Varreu-se 
muita história de nossas ruas! 
Os trabalhos técnicos exigi-
dos por uma exposição com 
as fotografias selecionadas 
demandam tempo. Aguarda-
mos a sua imprescindível e 
breve colaboração dos docu-
mentos fotográficos. .casada-
memoria@jaguariuna.sp.go-
v.br          3947-4062.

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - Casa da 
Memória Padre Gomes

Tomaz de Aquino Pires
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Taxistas pedem apoio da Prefeitura contra entrada do Uber em Jaguariúna 
e fiscalização contra ilegais na profissão

O prefeito Gustavo Reis recebeu em 
seu gabinete, na manhã desta segunda-

-feira, 11 de junho, os taxistas Valter 
Carlos Remonte, Jair de Andrade, Luiz 
Carlos Miranda, Elenilson Alexandre 
da Silva e José Luiz Alves, como re-
presentantes dos 40 profissionais da 
categoria que atuam em Jaguariúna.
Eles solicitaram que a Prefeitura im-

peça, por meio de uma lei a ser aprova-
da na Câmara, a entrada do aplicativo 
Uber e a ação dos chamados “piratas/
clandestinos”, ou seja, quem trabalha 
sem recolher as taxas municipais para 
exercer a função.

O grupo estava acompanhado do ve-
reador Afonso Lopes da Silva (Silva/
PPS), que intermediou a reivindicação 
junto ao prefeito.  Também participa-
ram da reunião os secretários Josino 
José da Silva (de Mobilidade Urbana) 
e Valdir Parisi (Governo).

O prefeito ouviu atentamente e con-
versou com os representantes dos taxis-

tas, frisando que está aberto ao diálo-
go, na busca pela melhor solução para 
o problema, e comprometeu-se a dar 
uma resposta concreta tão logo os estu-
dos necessários estejam prontos, tarefa 
que cabe aos dois secretários presentes 
ao encontro encaminharem.
De acordo com Valter Remonte, os 

taxistas que atuam legalmente na ci-
dade estão sendo prejudicados e seus 
ganhos caíram bastante, devido à con-
corrência desleal que enfrentam com 
os clandestinos. Além disso, segundo 
ele, um Abaixo-assinado está em an-
damento para embasar as solicitações 
recebidas pelo prefeito.

O secretário de Mobilidade Urbana, 
Josino José da Silva, deixou claro que 
a fiscalização quanto à legalidade do 
trabalho dos taxistas será rigorosa e 
aconselhou que todos estejam devida-
mente em dia com suas obrigações, ou 
seja, que tirem o necessário Alvará jun-
to à Prefeitura. “Só assim poderemos 

dar o retorno que a categoria solicita”, 
explicou.

O grupo também solicitou do prefeito 
uma alteração no Artigo 5º do Decreto 
3258/2014, que regulamenta a identifi-

cação dos táxis no município, pois pre-
tendem utilizar uma nova identificação 
visual, que será imantada, ou seja, po-
derá ser afixada no veículo por meio de 
um ímã. (AS)

Encerramento da Semana do Meio Ambiente conta com ações no centro da 
cidade e nas escolas municipais

Uma atitude valiosa para Jaguariúna e para o 
mundo. No encerramento da Semana do Meio 
Ambiente, a Prefeitura de Jaguariúna por meio 
da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambien-
te, promoveu no último sábado (9), na Praça 
Umbelina Bueno, uma série de boas ações de 
preservação e de conscientização.

O evento, que reuniu centenas de pessoas e 
atraiu quem passava pelo local, contou com 
um mutirão de doação de mudas para plantio 
em calçada, um questionário sobre arborização 
urbana e informações sobre economia de água, 
proibição de queimadas em área urbana e ao 
combate a criadouros do mosquito Aedes ae-
gypti.
“São ações importantes de conscientização, 
em questões que afetam diretamente nossa 
vida. Essa abordagem direta com a população 
transmite credibilidade no trabalho que vem 
sendo desenvolvido e contribui para o resulta-
do final”, comemorou a secretária de Agrope-
cuária e Meio Ambiente, Rita Bergamasco.
A ação teve ainda apresentações dos alunos 

da Escola das Artes e do Canil da Guarda Mu-
nicipal de Jaguariúna.

NASCENTE MODELO
Na sexta-feira (8), os alunos da Escola Muni-

cipal Dr. Franklin de Toledo Piza Filho realiza-
ram uma visita monitorada à Nascente Modelo, 
localizada no Parque José Theodoro de Lima, 
no bairro Cruzeiro do Sul, um ambiente recu-
perado e totalmente reflorestado pela Prefeitura 

de Jaguriúna. Essa atividade com os alunos, 
destacou a importância da preservação das 
nascentes que ajudam a garantir a qualidade e 
a quantidade de água de rios, córregos e outros 
cursos d´água.

Segundo a Secretaria de Agropecuária e 
Meio Ambiente, é importante para os jovens 
conhecer a origem do “bem mais precioso” do 
planeta, dessa forma, eles entendem todo o pro-
cesso e aprendem a cuidar e valorizar.

APRENDENDO SOBRE FAUNA SILVESTRE
Em uma outra atividade desenvolvida na 

Semana do Meio Ambiente, numa parceria 
entre a Prefeitura com o curso de Medici-
na Veterinária UniFAJ, os alunos da Es-
cola Municipal Professora Oscarlina Pires 
Turato, no bairro Tanquinho, participaram 
de uma palestra sobre Fauna Silvestre, que 
tinha como objetivo mostrar situações que 
acontecem no Meio Ambiente, os proble-
mas causados pela extinção de algumas 
espécies e os cuidados necessários com os 
animais. (RL)



AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2018 – COM 
PRINCIPAL E COM COTA RESERVADA 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que encontra-se aberto nesta 
Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
073/2018, cujo objeto é o fornecimento 
eventual e parcelado de cal hidratada e 
cimento CPII, conforme quantidades e 
demais especificações descritas no Edital. A 
data para o credenciamento e o recebimento 
dos envelopes se dará no dia 26 de Junho de 
2018 às 09:00 horas. O Edital completo 

poderá ser consultado e adquirido no 
Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – 
Jaguariúna/SP, no horário das 08:00 às 16:00 
horas, pelo valor de R$ 14,00 (Catorze 
Reais), ou obtido gratuitamente através do 
site www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.bra 
partir do dia 12 de Junho de 2018. Mais 
informações poderão ser obtidas pelos 
telefones: (19) 3867-9801, com Aline, (19) 
3867-9780, com Antônia, (19) 3867-9825, 
com André/ Renato, (19) 3867-9792, com 
Ricardo, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 
3867-9807, com Nayma e (19) 3867-9757, 
com Henrique ou pelo endereço eletrônico: 
aline_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.
Jaguariúna, 11 de Junho de 2018.
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2018

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, 
torna público e para conhecimento dos 
interessados que fica revogado o Pregão 
acima mencionado, que tem como objeto 
“Aquisição de 01 caminhão e de 01 carroce-
ria que será instalada no caminhão para 
coleta seletiva de resíduos sólidos – 
Convênio – FECOP”, cuja abertura de 
envelopes ocorreria em 11 de junho de 2018, 
às 09:00 horas, por motivos insertos no 
processo.
Jaguariúna, 11 de junho de 2018.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO, 
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO/ADJUDI-
CAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
Processo Administrativo nº 6273/2018
Considerando o recurso apresentado pela 
licitante Gifranza Arquitetura e Engenharia 

Ltda.- CNPJ 28.663.769/0001-09;
Considerando o Parecer Jurídico;
RATIFICO a decisão da Comissão Perma-
nente de Licitação que julgou IMPROCEDEN-
TE o recurso interposto, mantendo como 1ª e 
Única classificada a empresa Graciela 
Montoya Bosqueiro MECNPJ 
02.801.909/0001-74. A Tomada de Preços 
acima mencionada, que tem como objeto 
“Construção de 02 quadras de tênis com 
alambrado, iluminação, calçamento externo, 
banheiros (masculino/feminino) e paredão – 
Convênio- contrato de repasse OGU 
1037.159-55/2016”, foi Homologada e 
Adjudicada em 11 de junho de 2018, em favor 
da licitante Graciela Montoya Bosqueiro ME 
CNPJ 02.801.909/0001-74,com o valor 
Global de R$ 712.314,74 (setecentos e doze 
mil, trezentos e catorze reais e setenta e 
quatro centavos) 
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
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