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25anosanos

Governo do Estado libera 
R$ 150 mil para melhoria 

da infraestrutura de 
Jaguariúna

Teatro Municipal de 
jaguariúna reabre ao 

público neste domingo 
com espetáculo teste

Grupo UniEduK tem inscrições abertas para o Vestibular 
do segundo semestre de 2021

Jaguariúna realiza 
ação para acolher 
moradores de rua 

durante a frente fria 

Saúde de Jaguariúna 
aplica a segunda dose da 
vacina contra Covid-19 

em casa

Saúde de Jaguariúna 
começa a vacinar quem 

tem 28 anos ou mais

Consórcio PCJ doa sementes 
de árvores à Prefeitura de 

Jaguariúna

Rede Municipal de 
Ensino de Pedreira 
retorna as aulas 

presenciais na segunda-
feira, 02 de agosto

O governo do Esta-
do de São Paulo liberou 
mais R$ 150 mil para a 
prefeitura de Jaguariúna. 
Este recurso financeiro, 
resultado de emenda vol-
untária do deputado Ed-
mir Chedid (DEM) para o 
orçamento, foi destinado 

a partir dos programas e 
projetos em infraestrutu-
ra urbana elaborados pela 
administração municipal. 
De acordo com o parlam-
entar, o investimento vai 
contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida da co-
munidade.

O teatro municipal 
Dona Zenaide de Jag-
uariúna abrirá as portas 
novamente para o público 
neste domingo, dia 1 de 
agosto. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Munic-
ipal de Turismo e Cultura, 
realizará a primeira apre-
sentação depois de mais 
de um ano: o espetáculo 
“O ciclo sem fim – O mu-

sical”. A apresentação tes-
te para adultos e crianças 
será realizada às 14h e às 
18h respeitando as nor-
mas sanitárias devido à 
pandemia da covid-19. 
Os cuidados começam na 
distribuição dos ingres-
sos que será feita em dois 
dias, 29 e 30, das 15h às 
19h, para evitar a aglom-
eração de pessoas.

Devido à frente fria 
que atingiu Jaguariúna 
e região nesta semana, 
a Prefeitura preparou 
uma força tarefa para 
acolher e aquecer quem 
vive em situação de rua 
na cidade. Para isso um 

dormitório temporário 
foi montado no Giná-
sio Municipal Azulão e 
além de oferecer locais 
para dormir, também 
serão distribuídos al-
imentos, cobertores e 
roupas.

A Campanha de vaci-
nação contra o coro-
navírus tem ido além da 
vacinação no Parque San-
ta Maria. Quando a pessoa 
não retorna na data agen-
dada para tomar a segun-
da dose, a Prefeitura inicia 
uma busca ativa e chega 
até a ir vacinar a pessoa 
em casa para completar a 

imunização conforme in-
dicação do Ministério da 
Saúde. Dados do Relatório 
VaciVida, levantados pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, até a última quin-
ta-feira, dia 22, 224 jaguar-
iunenses não comparece-
ram para tomar a segunda 
dose da vacina contra a 
covid-19 na cidade.

A Prefeitura de Jag-
uariúna recebeu do 
Consórcio PCJ a doação 
de sementes de árvores 
nativas de pelo menos 
dez espécies diferentes 
e sacos plásticos utiliza-

dos na produção de mu-
das. Tudo será utilizado 
pela Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente na 
produção de mudas no 
Viveiro Municipal de Mu-
das. As sementes são de 

pau-marfim, monjoleiro, 
barbatimão, mamon-
inha, pau-mulato, angico 
do serrado, alecrim de 
campinas, babosa branca, 
ipê branco, jacarandá mi-
moso, entre outras.

A partir de segun-
da-feira, dia 02 de agosto, 
a Rede Municipal de Ensi-
no de Pedreira estará re-
tornando as aulas presen-
ciais com 50% dos alunos 
por sala, todos os dias da 
semana quinzenalmente. 
Os alunos serão distribuí-
dos em duas turmas e 
estarão frequentando as 

aulas presenciais semana 
sim, semana não, de se-
gunda a sexta-feira, para 
os alunos que estudam no 
período da manhã das 7h 
ás 12h, e para os que es-
tudam no período da tar-
de, das 12h30 às 17h30, 
com segurança e seguindo 
os protocolos sanitários.
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Aos que desejam in-
gressar no ensino su-
perior ainda este ano, o 
Grupo UniEduK, está 
com inscrições abertas 
para o Vestibular pelo 
site https://grupounied-
uk.com.br/ em mais de 
25 opções de cursos de 

graduação nas áreas de 
Saúde, Humanas, Exatas, 
Tecnologia e Agronegócio 
nas modalidades presen-
cial, híbrido e a distância, 
além de contar com mais 
de 70 opções de cursos 
de pós-graduação, MBA 
e especialização. O início 

das aulas acontece no dia 
2 agosto no sistema pres-
encial.

Os cursos do grupo 
educacional, composto 
pelas instituições: Cen-
tro Universitário de Jag-
uariúna - UniFAJ, Centro 
Universitário Max Planck 

- UniMAX e Faculdade de 
Agronegócios de Holam-
bra - FAAGROH, aliam 
teoria e prática, garan-
tindo o mínimo de 50% 
de aulas práticas desde o 
início do curso, corpo do-
cente altamente qualifica-
do e infraestrutura mod-

erna, com salas de aulas 
e laboratórios equipados 
de acordo com as necessi-
dades do mercado de tra-
balho.

Para tanto, dispõe de 
moderna infraestrutura 
em 10 campis, equipados 
com Hospital Veterinário 

e amplos campos de práti-
cas para os cursos de 
Medicina e Fisioterapia, 
como Interclínicas, Cen-
tro Clínico de Especiali-
dades Médicas, além do 
Centro de Pesquisas Am-
bientais Agropecuárias.
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A vida é uma verda-
deira inconstância, tudo 
muda, nada é perma-
nente, porém, vivemos 
nos iludindo crendo 
erroneamente que de-
temos algum controle 
sobre o que fica e sobre 
o que se vai de nossa 
vida. Agimos como se o 
nosso desenvolvimento 
fosse uma LINHA RETA 
quando na verdade a 
evolução mais se asse-
melha a uma ESPIRAL. 
Traçamos planos para 
nos afastar do sofrimen-
to, criamos receitas para 
evitar a saída de nossa 
ZONA DE CONFORTO. 
Erguemos muros imen-
sos e investimos alto em 
aparelhagem contra a 
invasão de criminosos, 
seguimos minuciosa-
mente os preceitos de 
determinada religião 
acreditando que evita-
remos O MAL, nos cer-
camos de maneirismos 
cotidianos no convívio 
amoroso crendo que 
será garantia de conti-
nuidade dos laços con-
jugais, enfim agimos 
como sendo possuidores 
do CONTROLE de tudo 
que nos diz respeito 
criando uma realidade 
que nos aprisiona em 
nosso mundo fantasio-
so. Quando algo sai do 
nosso controle é como 
se o mundo desabas-
se sobre nossa cabeça, 
como se a realidade na 
qual acreditamos duran-
te tanto tempo simples-
mente desaparecesse 
diante de nossos olhos. 

Grande é o sofrimento 
quando isso acontece, a 
perda daquilo que nos 
era tão importante como 
uma condição financei-
ra, um trabalho que gos-
távamos, o ser amado 
que nos deixou, um ente 
querido que mudou-se 
para longe ou veio a fa-
lecer, a beleza física que 
já não nos pertence mais 
podem realmente nos 
tirar o chão, também 
a apresentação de algo 
inesperado pode afetar a 
falsa realidade vivida de 
modo traumático como 
é o caso da instalação de 
uma doença grave, a ex-
periência desagradável 
de ser vítima de violên-
cia física, roubo entre 
outras tantas situações 
que podem se apresen-
tar e destruir a nossa 
fantasia de controle e 
consequentemente de-
sestruturar a nossa rea-
lidade interior e a nossa 
consciência do mundo.

Nada é permanente, 
tudo muda e nós tam-
bém devemos mudar 
para nos adaptarmos 
às mudanças que a vida 
nos traz, pois a falta de 
flexibilidade diante do 
novo se estabelece como 
um grande obstáculo 
para nosso crescimento. 
A dificuldade de acei-
tação de uma realidade 
que não é possível mu-
dar acarreta sério entra-
ve em nosso desenvol-
vimento enquanto seres 
humanos.

Quando somos crian-
ças e começamos a ser 

introduzidos no am-
biente social somos le-
vados a assumir papéis 
sociais que nem sempre 
condizem com o que 
realmente somos em 
nosso íntimo e o apego 
demasiado a esses pa-
péis que vão sendo as-
sumidos por nós, com 
o passar dos anos, em 
nossa vida em socieda-
de, acaba por nos tornar 
alheios ao que somos 
em essência e diante da 
nossa falsa noção da re-
alidade interna acaba-
mos por viver também 
desatentos à constante 
transformação cotidiana 
a que a vida nos sujeita. 
Perder um papel social 
sobre o qual deposita-
mos tudo de nós é sem 
dúvida uma experiência 
extremamente dolorosa, 
por isso, é preciso um 
novo olhar sobre a nossa 
realidade e aceitar que 
o controle que acredi-
tamos possuir não pas-
sa de uma defesa inútil 
contra a nossa angústia 
diante da efemeridade 
das coisas materiais.

A inconstância acar-
reta insegurança e para 
superar a insegurança é 
que se deve dar o devi-
do valor às coisas IMA-
TERIAIS, permanentes, 
isso sem deixar de viver 
o aqui e agora, aprovei-
tando plenamente cada 
momento sabendo que 
eles passam e não vol-
tam mais, sendo res-
ponsável por cada esco-
lha feita e respeitando 
as escolhas dos outros, 
cientes que quanto mais 
conhecemos a nós mes-
mos melhores escolhas 
faremos e mais fácil se 
torna nos desapegarmos 
da falsa ilusão de con-
trole sobre o por vir.

É comum na clínica 
psicológica nos depa-
rarmos com pessoas que 
passaram a vida toda 
acreditando que POS-
SUIAM algo ou alguém 
e que tiveram suas vidas 
totalmente desestrutu-
radas quando um infor-
túnio obrigatoriamen-
te lhes colocou diante 
de uma realidade bem 
diferente daquela que 
criaram e viveram por 
anos a fio. O desafio ao 
se lidar com tal situação 
reside na necessidade 
de “reconstrução da re-
alidade” utilizando para 
isso de uma visão mais 
autêntica do mundo 
interno da pessoa e da 
sua relação com o mun-
do externo em que está 
mergulhada. Através 
do autoconhecimento 
essa reconstrução certa-
mente se dará de modo 
mais verdadeiro, sem a 
dependência de papeis 
sociais que mascaram o 
que realmente somos, 
sem nos isolarmos em 
um mundo fantasioso 
por medo de enfrentar o 
desconhecido.

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

Luciano de Oliveira Rocha
Psicólogo e Sexólogoa

Atendimento a criança, adolescente e adulto. 
Psicoterapia de casal, Orientação para pais, casal 

e pessoa em processo de luto. Além de tratamento 
em disfunções sexuais psicogênicas.

TEMA DA SEMANA: A ILUSÃO 
DO CONTROLE

Leitor, qual a trajetó-
ria que fizeram seus mais 
antigos antepassados até 
fixarem morada na Esta-
ção de Jaguary? Já era Vila 
Bueno ou Distrito de Paz 
de Jaguary? Ou Municí-
pio? Você procurou saber 
de onde vieram? Portugal, 
Espanha, África, Itália, Sí-
ria, Líbano, Japão? Outra 
terra? Pode especificar tais 
logradouros? Em que épo-
ca aqui chegaram? Pesqui-
sou se houve presença de 
outros povos na constitui-
ção de sua família? 

A família e os mais lon-
gevos membros devem 
ter muitas curiosidades 
para lhe dizer. Por que não 
convidá-los  para um café 
e um memorável papo a 
respeito de sua história 
familiar? Eles permitem 
que se grave tal entrevista? 
Há notável trabalho sobre 
a Memória dos Velhos e 
profundo estudo sobre tal 
assunto. Por que não lhes 
pedir fotos mais antigas 
que lhe revelariam a ca-
minhada construída? Esta 
instituição de memória 
cita sempre o Prof. Etiene 
da Unicamp: _ “Quem não 
tem fotografias morre duas 
vezes!”  E hoje há fontes se-
guras de pesquisas através 
da informática e internet.  

É um hobby, é jogo in-
teressante que vai revelan-
do surpresas a cada passo. 
Torna-se possível buscar 
imagens dos locais de ori-
gem dos patriarcas, em 
seu berço natal. Por que 
emigraram? Você conhece 
as causas? Quando aqui 
chegaram, quais ativida-
des empreenderam até 
construírem esta situação 
em que você se encontra? 
Por quais lugares peregri-
naram? Quais profissões 
exerceram?  Aquela antiga 
luta permaneceu? Quais 
diversos novos meios fo-

ram necessários para os 
filhos, netos, bisnetos? 

 À guisa de algumas 
orientações a Casa da Me-
mória cita, dentre outras 
possibilidades alguns sites 
disponíveis para pesquisa 
através do Google: Family 
Search, My Heritage, An-
cestry, Arquivo Nacional, 
Geneanet, Genoom, Geni. 
Você poderá montar sua 
árvore genealógica, pes-
quisando os nomes das 
gerações que lhe antecede-
ram. O poeta Drummond 
de Andrade no poema 
“Infância” lembra seus 
primeiros anos, quando 
lia a comprida história de 
Robinson Crusoé que não 
acabava mais. Conclui que 
sua história fora mais inte-
ressante que a do protago-
nista daquela aventura. 

A história se desenrola 
em todos os recantos com 

todas as personagens, nós 
fazemos a nossa história. 
(Ferreira Gullar) E por que 
não conhecer e registrar a 
de nossa família? Nossas 
memórias, nossa história, 
nossa identidade. Os ras-
tros de vivências compõem 
a estrutura do conheci-
mento do passado e que 
servem para compreender 
e interpretar o presente e 
servirão para planejar o 
futuro. Traga, leitor, suas 
pesquisas, embora em ras-
cunho, suas fotos, constru-
amos juntos, neste arquivo 
público, a história do  nos-
so município.  “Guardar o 
Passado é o nosso Presente 
para o Futuro”. Registre-
mos e socializemos nossa 
história. 

TOMAZ DE AQUINO 
PIRES

EDITAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial do 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: 

EMANUEL DINIZ JUNIOR e TACIANA ALZIRA DE PIZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, terapeu-
ta, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 03 de outubro de 1977, residente e domiciliado a 
Alexandre Marion, Nº 670, Jardim Santa Mercedes, JAGUARIÚNA, SP, filho de EMANUEL DINIZ e 
de MARIA ESTEVO. Ela, de nacionalidade Brasileira, cuidadora, divorciada, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 12 de janeiro de 1981, residente e domiciliada a Alexandre Marion, Nº 670, Jardim San-
ta Mercedes, JAGUARIÚNA, SP, filha de APARECIDO MARQUES PIZA e de FÁTIMA APARECIDA 
RANGEL PIZA. 

ANDERSON APARECIDO DA CONCEIÇÃO e BO YUN HONG. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
coordenador de suplay chain, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 10 de dezembro de 
1982, residente e domiciliado a Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de AN-
TONIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO e de MARLENE FABRIM DA CONCEIÇÃO. Ela, de nacional-
idade Coreana, compradora, solteira, nascida em Sungnam - República da Coreia, EX, no dia 17 de 
março de 1985, residente e domiciliada a Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de KWANG HYUN HONG e de SUNG RAN KIM. 

ANTONIO CARLOS MARTINS SANTIAGO e KARINA ADABO DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, operador de máquina, solteiro, nascido em TERESINA, PI, no dia 02 de julho de 1992, 
residente e domiciliado a Pedro Maion, Nº 252, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
ANTONIO MIGUEL SANTIAGO COSTA e de VILMA DE SOUSA MARTINS. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, doméstica, solteira, nascida em PEDREIRA, SP, no dia 09 de janeiro de 1995, residente 
e domiciliada a Zelinda Zanellato Parizi, Nº 198, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ 
WILSON MOREIRA DA SILVA e de ANA RENATA ADABO DA SILVA. 

DIEGO ANTAS DE OLIVEIRA e LUCIANE DE ALCANTARA ALVES. Ele, de nacionalidade Brasile-
ira, técnico de manutenção, solteiro, nascido em MAUÁ, SP, no dia 28 de julho de 1990, residente e 
domiciliado a Franco, Nº 660, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALTER DONIZETTI DE 

OLIVEIRA e de NILCÉA APARECIDA ANTAS DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, audi-
tora de qualidade, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 27 de junho de 1982, residente e 
domiciliada a Doutor Carlos de Oliveira, Nº 85, Recanto do Sol, CAMPINAS, SP, filha de JOSÉ RO-
DRIGUES ALVES e de MARIA LUSINETE DE ALCANTARA ALVES. 

LUIS EDUARDO DA SILVA e FRANCIELE ROBERTA RIBEIRO DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, auxiliar de instalação, solteiro, nascido em PEDREIRA, SP, no dia 24 de julho de 1998, 
residente e domiciliado a Pacifico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de EVANDRO 
MACHADO DA SILVA e de SILVANA BACCHIN. Ela, de nacionalidade Brasileira, babá, solteira, na-
scida em ITAPIRA, SP, no dia 11 de março de 1992, residente e domiciliada a Pacifico Moneda, Nº 
2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUÍS LOPES DA SILVA e de MARLI DE FÁTIMA RIBEIRO 
DA SILVA. 

MATHEUS SACRAMENTO SANTOS e EVELYN MARIA BEZERRA DA SILVA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, administrador, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 07 de agosto de 1997, 
residente e domiciliado a Francisco Bodini Neto, Nº 314, Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de HIDERALDO LUIZ DIAS DOS SANTOS e de JACIRA CONCEIÇÃO SOUZA DO SACRAMENTO. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, administradora, solteira, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 02 
de setembro de 1997, residente e domiciliada a Sérgio Fornos, Nº 66, Recanto Camanducaia, JAG-
UARIÚNA, SP, filha de SAMUEL RODRIGUES DA SILVA e de ZENIRA MARIA BEZERRA. 

PAULO CESAR DE PRETTI e APARECIDA FÁTIMA CARRIÉL. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
auxiliar de produção, viúvo, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 25 de maio de 1963, residente e 
domiciliado a Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 192, Jardim Pinheiro, JAGUARIÚNA, SP, filho de DE-
ONILDE DE PRETTI e de CARMEN ALVES DA SILVA DE PRETTI. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
enfermeira aposentada, divorciada, nascida em MANDURI, SP, no dia 20 de fevereiro de 1954, res-
idente e domiciliada a Edivino Teodoro Gonçalves, Nº 192, Jardim Pinheiro, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de JUVENIL CARRIÉL e de ISABEL DE MATEUS CARRIÉL. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito. 

JAGUARIÚNA, 29 de julho de 2021.

EXEMPLO DE FÉ
 

É fácil falar de fé.
Diga do bom e do justo.
Se o pegam na mentira,

provoca um grande susto.
 

Da minha boca só sai
aquilo que tenho guardado.
Em um pequeno descuido,
ponho a verdade de lado.

 
Procure ensinar aos outros,

sejam velhos ou novatos.
Não distorça nem um til
da verdade e dos fatos.

 
Abrace Jesus redivivo,

aceite o santo Evangelho.
Não se turbe com o diabo,
está falido é muito velho.

 
Poesia de Valter Máz Borges, do livro A luz de Jesus, 
volume 5 da coleção Mensagens de Fé (Editora o artí-
fice-www.editoraoartifice.com.br), em homenagem ao 

Dia da Fé que se comemora em 4 de agosto.

ORIGENS DE  MINHA  
FAMÍLIA -“CONHECE-TE  A  

TI  MESMO!”

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO

TOMAZ DE AQUINO PIRES -COORD.

10 dicas para meditar melhor
Por Gracce Dorta*

Se você já medita há al-
gum tempo e deseja apro-
veitar melhor a sua prática 
meditativa, siga as dicas a 
seguir:

1. Prepare o local esco-
lhido para a prática como 
se fosse receber uma visi-
ta muito especial: VOCÊ! 
Deixe o local limpo e orga-
nizado.

2. Utilize velas, incen-
sos ou aromaterapia, con-
forme a sua preferência e 
intenções.

3. A escolha da trilha so-
nora pode ser um elemen-
to de conexão que facilita 
a introspecção para quem 
está começando. Escolha 
um mantra, frequência, 
música clássica, algo que 
eleve a sua vibração na in-
tenção da prática que está 
se dispondo realizar. Po-
rém, meditar em silêncio é 
totalmente possível e bem-
vindo nestes momentos de 

contemplação interna.
4. Utilizar uma ilumi-

nação branda e indireta 
auxiliará você a criar uma 
atmosfera propícia para 
a prática meditativa. Tor-
nando assim, o ambiente 
mais acolhedor para o seu 
relaxamento.

5. Lance mão da Cro-
moterapia com Lâmpadas 
LED RGB. Precisa tonifi-
car algum chakra? Utilize 
a cor correspondente à ele.

6. Em dias ensolarados, 
deixe o ambiente respirar. 
Nos dias frios, se aqueça! 
Trate a você e o seu corpo 
com absoluto carinho. O 
corpo ficará feliz e mais 
disposto à vivência me-
ditativa escolhida para 
o dia de hoje. Este é um 
momento especial e, tudo 
o que puder proporcionar 
para que a sua mente flua 
sem que o seu corpo sin-
ta dores ou desconfortos, 
melhor!

7. Deixe um copo de 

água por perto. Ou faça 
um chá de sua preferência 
nos dias frios.

8. Caso esteja utilizando 
o som do seu celular para 
tocar a música escolhida, 
acione a função “não per-
turbe” e deixe o seu apare-
lho no modo “silencioso”. 
Hidrate-se após à prática.

9. Retome suas ativida-
des após uns 5 minutos em 
Savasana ou simplesmen-
te, vire de lado e descanse.

10. Sempre que for me-
ditar lembre-se: Você é o 
grande amor da sua vida. 
Priorize-se! A sua saúde 
física e mental agradecem.

Desejo ter sido uma 
contribuição positiva em 
suas meditações. Gostou? 
Gratidão!

*Gracce Dorta é tera-
peuta integrativa, ativista 
do amor, desadestradora 
de padrões e especialista 
em felicidade e bem-estar 
corporativos.
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Aos que desejam in-
gressar no ensino superior 
ainda este ano, o Grupo 
UniEduK, está com ins-
crições abertas para o Ves-
tibular pelo site https://
grupounieduk.com.br/ 
em mais de 25 opções de 
cursos de graduação nas 
áreas de Saúde, Huma-
nas, Exatas, Tecnologia e 
Agronegócio nas modali-
dades presencial, híbrido e 
a distância, além de contar 
com mais de 70 opções de 
cursos de pós-graduação, 
MBA e especialização. O 
início das aulas acontece 
no dia 2 agosto no sistema 
presencial.

Os cursos do grupo 
educacional, composto 
pelas instituições: Centro 
Universitário de Jagua-
riúna - UniFAJ, Centro 
Universitário Max Planck 
- UniMAX e Faculdade de 
Agronegócios de Holam-
bra - FAAGROH, aliam 
teoria e prática, garantindo 
o mínimo de 50% de aulas 
práticas desde o início do 
curso, corpo docente alta-
mente qualificado e infra-
estrutura moderna, com 
salas de aulas e laborató-
rios equipados de acordo 
com as necessidades do 
mercado de trabalho.

Para tanto, dispõe de 
moderna infraestrutura 
em 10 campis, equipados 
com Hospital Veterinário e 

amplos campos de práticas 
para os cursos de Medicina 
e Fisioterapia, como Inter-
clínicas, Centro Clínico de 
Especialidades Médicas, 
além do Centro de Pesqui-
sas Ambientais Agropecu-
árias.

Ensino na prática
Com a missão de pro-

mover a educação social-
mente responsável, com 
alto grau de qualidade, 
propiciando o desenvol-
vimento dos projetos de 
vida dos alunos, o Grupo 
UniEduK tem como foco 
transformar o futuro das 
pessoas, na prática.

“Para oferecer uma 
educação de qualidade 
que empregue pessoas, 
o Grupo UniEduK não 
mede esforços para inves-
tir em inovação, pessoas, 
infraestrutura e tecnolo-
gias que façam a diferença 
na formação profissional. 
Priorizamos na nossa me-
todologia de ensino o pro-
tagonismo dos estudantes 
e desta forma, entregamos 
para o mercado de tra-
balho profissionais solu-
cionadores de problemas 
complexos, criativos, aptos 
para atuarem em diversas 
áreas dentro de sua forma-
ção”, afirma o reitor Ricar-
do Tannus.

O Modelo de Ensino 
Educar, adotado pelo Gru-

po UniEduK utiliza de me-
todologias ativas, onde o 
aluno é o protagonista de 
sua jornada de aprendiza-
gem e tem a possibilidade 
de escolher as disciplinas 
que fazem sentido ao seu 
aprendizado, seguindo os 
requisitos de carga horária 
mínima e máxima previs-
tas no semestre do curso.

O foco é garantir que 
cada aluno tenha uma 
formação única que pos-
sibilite o desenvolvimento 
de suas competências e de 
seus projetos de vida, por 
isso em todos os cursos de 
graduação existem as dis-
ciplinas eletivas com foco 
em competências socioe-
mocionais e de projetos de 
vida.

Certificações inter-
mediárias

Para auxiliar na em-
pregabilidade dos alunos 
durante o curso, o Grupo 
UniEduK oferece ainda a 
possibilidade da obtenção 
de certificações intermedi-
árias que podem ser incluí-
das no currículo, LinkedIn 
e até mesmo em uma en-
trevista de emprego. “As 
certificações intermediá-
rias indicam as competên-
cias descritas no projeto 
pedagógico de cada cur-
so e foram desenvolvidas 
para valorizar a trajetória 
acadêmica e maximizar as 

chances de empregabilida-
de”, finaliza o reitor Ricar-
do Tannus.

SERVIÇO
Grupo UniEduK | Ves-

tibular 2021.2
Informações: https://

grupounieduk.com.br/
Locais:
Centro Universitário de 

Jaguariúna - UniFAJ
CAMPUS I
Endereço: R. Amazo-

nas, 504 - Jaguariúna/SP
Telefone: 0800 775 

5555
CAMPUS II
Central de atendimen-

to: Segunda a sexta-feira 
das 8h às 17h - sábados das 
9h às 11h30

Endereço: Rod. Adhe-
mar Pereira de Barros, Km 
127 - Jaguariúna/SP

Telefone: 0800 775 
5555

CAMPUS III - Interclí-
nicas

Atendimento: Segunda 
a sexta-feira das 7h às 19h

Endereço: Av. dos Ipês, 
678 - Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837-
8300

(Para pacientes que 
queiram agendar ou can-
celar consultas)

CAMPUS IV - Hospital
-Escola Veterinário

Atendimento: Segun-
da à sexta-feira das 9h às 
21h e sábado das 9h às 17h 

com agendamento. Aten-
dimento 24h somente para 
casos de urgência e emer-
gência.

Endereço: Rod. Adhe-
mar Pereira de Barros, Km 
127 - Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837-
8506

CAMPUS V - CPAA
Endereço: Haras Ja-

guary, Tanquinho Velho - 
Jaguariúna/SP

CAMPUS VI – CCEM
Endereço: Rodovia 

Adhemar de Barros (SP 
340), km 127, nº280, Tan-
quinho Velho - Jaguariú-
na/SP

Centro Universitário 
Max Planck - UniMAX

CAMPUS I
Atendimento: Segunda 

a quinta-feira as 8h30 às 
11h30 e 13h30 às 17h30 e 
de sexta 8hh30 às 11h00 e 
13h30 às 16h30

Endereço: Av. 9 de de-
zembro, 460 - Jd. Pedroso 
- Indaiatuba-SP

Telefone: (19) 3885-
9900

CAMPUS II - Hospital
-Escola Veterinário

Endereço: Rod. João 
Ceccon, km 4 - Jd. Altos do 
Bela Vista - Indaiatuba-SP

Telefone: (19) 3885-
9902

(Para pacientes que 
queiram agendar ou can-
celar consultas)

Faculdade de Agrone-
gócios de Holambra - FA-
AGROH

Atendimento: De se-
gunda a sexta-feira das 8h 
às 18h

Endereço: Estrada Mu-
nicipal HBR 40, Gleba 5E, 
Seção C, Bairro Fundão - 
Holambra-SP

Telefone: 0800 775 
5555

Vestibular: Grupo UniEduK tem inscrições 
abertas para o segundo semestre de 2021

De Holambra

A Prefeitura de Ho-
lambra, por meio do De-
partamento de Promoção 
Social e do Fundo Social 
de Solidariedade, lança 
nesta sexta-feira, dia 30 
de julho, formulário on-
line para que a população 
encaminhe sugestões de 

cursos gratuitos de capa-
citação e geração de ren-
da para serem oferecidos 
pela administração nos 
próximos meses. A ferra-
menta estará disponível 
em www.holambra.sp.
gov.br, na aba Serviços.

“Nossa ideia com essa 
ação é dar voz para a co-
munidade. Queremos 

que a população aponte 
que tipos de cursos dese-
ja fazer”, explicou a pre-
sidente do Fundo Social, 
Yvonne Capato. Entre as 
dezenas de opções, estão 
cursos como os de bor-
dado, costura e reformas, 
barbearia, patchwork, pa-
nificação e confeitaria.

“O objetivo ao disponi-

bilizar os cursos é oferecer 
atividades em diferentes 
áreas, com profissionais 
capacitados, para cola-
borar com o processo de 
independência financei-
ra e complementação de 
renda da população”, ex-
plicou a diretora de Pro-
moção Social, Viviane 
Furgeri.

De Pedreira

A partir de segunda-
feira, dia 02 de agosto, a 
Rede Municipal de En-
sino de Pedreira esta-
rá retornando as aulas 
presenciais com 50% 
dos alunos por sala, to-
dos os dias da semana 
quinzenalmente.

Segundo informou 
a secretária municipal 
de Educação Mariange-
la Rodrigues, os alunos 
serão distribuídos em 
duas turmas e estarão 
frequentando as au-

las presenciais semana 
sim, semana não, de 
segunda a sexta-feira, 
para os alunos que es-
tudam no período da 
manhã das 7h ás 12h, e 
para os que estudam no 
período da tarde, das 
12h30 às 17h30, com 
segurança e seguindo 
os protocolos sanitá-
rios. “A lista com os 
nomes dos alunos que 
estarão nas aulas pre-
senciais foi disponibili-
zada no mural de cada 
Unidade Escolar e nas 
redes sociais para os 

familiares”, destacou a 
secretária Mariangela 
Rodrigues.

A capacidade físi-
ca da classe atenderá 
o distanciamento fí-
sico de 1 (um) metro 
entre os alunos. A fa-
mília pode optar pelo 
não comparecimento 
as aulas presenciais, 
porém deve assinar um 
termo de responsabi-
lidade com o compro-
misso com a freqüência 
do estudo remoto. Caso 
as atividades não sejam 
realizadas, a Escola po-
derá acionar a Rede de 
Proteção à Criança e ao 
Adolescente. 

Mariangela Rodri-
gues destacou ainda 
que no intervalo os alu-
nos serão direciona-
dos ao refeitório com 
distanciamento de um 
metro, os demais es-
paços existentes com 
cobertura poderão ser 
utilizados para as ati-
vidades pedagógicas 
complementares. Salas 
de aula, refeitório, sa-

nitárias e as superfícies 
tocadas pelos alunos e 
servidores, serão higie-
nizadas antes do início 
de cada turno. “Antes 
de sair de casa os ser-
vidores, pais, respon-
sáveis e alunos devem 

aferir a temperatura 
corporal. Na entrada 
dos alunos será aferida 
a temperatura corporal, 
todos devem estar de 
máscara. Caso o aluno 
tenha tido contato com 
pessoas contaminadas 

pelo vírus COVID-19, 
não poderão participar 
das aulas presenciais e 
deverão procurar uma 
Unidade de Saúde para 
avaliação médica”, con-
cluiu a Secretária Mu-
nicipal de Educação. 

População poderá sugerir cursos 
gratuitos de capacitação por meio do 

site da Prefeitura

Rede Municipal de Ensino de Pedreira 
retorna as aulas presenciais na segunda-

feira, 02 de agosto

RC Vicenzotti  & Cia Ltda - 
CNPJ: 10.530.067/0001-91

Atendimento

Expediente

e-mail: comercial@jornaldejaguariuna.net

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

www.jornaldejaguariuna.net

EDUCAÇÃO: 

Instituições de ensino superior são reconhecidas com nota máxima (5) pelo MEC em corpo docente, infraestrutura e Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
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CULTURA: 

A apresentação teste para adultos e crianças será realizada às 14h e às 18h respeitando as normas sanitárias devido à pandemia da covid-19

Secretaria de Cultura de Pedreira promoveu o 
projeto “Julho com Música”

De Pedreira

A Secretaria Municipal 
de Cultura desenvolveu 
neste mês o projeto “Julho 
com Música” com o objeti-
vo de valorizar os artistas 
locais e levar entreteni-
mento de qualidade para 
a população.

A idéia é incentivar a 
produção cultural local, 

fundamental nesse mo-
mento tão complicado. 
“Fomentar os nossos artis-
tas e levar entretenimen-
to a população faz parte 
das diretrizes de trabalho 
da Secretaria Municipal 
de Cultura”, concluiu o 
secretário de Cultura João 
Paulo Nascimento. 

O projeto aconteceu 
durante três segundas-fei-

ras, com transmissão pelas 
redes sociais da Secretaria 
de Cultura e da Prefeitura 
de Pedreira.  “Começamos 
na segunda-feira, 12 de 
julho, com o tema: O amor 
está no ar, com shows de 
Alexandre Reys, Edi Na-
scimento e New Melody, 
no dia 19 de julho, foi à vez 
dos professores do Centro 
Cultura com um super 

show com o tema: Arrasta 
o Sofá e vem Dançar, e na 
última segunda, dia 26, en-
cerrando o projeto tivemos 
a Live com o tema: Hoje é 
dia de Rock, Bebê, com a 
apresentação das bandas 
ETC...e Tal, Marcenaria, 
Tarantinos e Progressão”, 
concluiu o secretário de 
Cultura, João Paulo Na-
scimento.

Teatro Municipal de jaguariúna reabre ao 
público neste domingo com espetáculo teste

O teatro municipal 
Dona Zenaide de Jag-
uariúna abrirá as portas 

novamente para o públi-
co neste domingo, dia 1 
de agosto. A Prefeitura, 

por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Cultura, realizará a pri-
meira apresentação de-
pois de mais de um ano: 
o espetáculo “O ciclo 
sem fim – O musical”.

A apresentação teste 
para adultos e crianças 
será realizada às 14h e às 
18h respeitando as nor-
mas sanitárias devido à 
pandemia da covid-19. 
Os cuidados começam 
na distribuição dos in-

gressos que será feita 
em dois dias, 29 e 30, 
das 15h às 19h, para 
evitar a aglomeração de 
pessoas. Além disso, na 
entrada do teatro haverá 
álcool gel e medição 
de temperatura e será 
obrigatório o uso de 
máscaras. 

A secretária munic-
ipal de Turismo e Cul-
tura, Maria das Graças 
Hansen Albaran Santos, 
explica que apenas 120 

lugares da plateia serão 
ocupados pelo público. 
“Trabalharemos com 
um terço da capacidade 
e seguindo todas as nor-
mas de segurança. Re-
abrir o teatro após tanto 
tempo fechado, é como 
um sopro de esperança é 
sinal que as coisas estão 
melhorando”, exclamou 
a secretária. 

“O CICLO SEM FIM 
– O MUSICAL”

A peça conta a jorna-
da atribulada de Sim-
ba desde a infância até 
se tornar um adulto. O 
leãozinho encontra di-
versos desafios e con-
segue sobreviver graças 
à força da amizade e ao 
exemplo do seu pai, o 
leão Mufasa que gover-
na a Pedra do Rei. 

O espetáculo musical 
é encantador e tem mui-
ta música, dança e aven-
tura.

Restaurante Tropilha Grill, servimos Self-Service por quilo e por pessoa com 
variedades de saladas, pratos quentes e carne da churrasqueira, reconhecido 
por sua qualidade e pioneirismo todos os dias no almoço, e a noite pizzaria.

(19) 3877-1410
 Abertos todos os dias das 11hrs as 14:45

www.facebook.com/restaurantetropilha/
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RECURSO:

Resultado de emenda voluntária do deputado Edmir Chedid (DEM) para o orçamento, foi destinado a partir dos programas e projetos em infraestrutura urbana elab-
orados pela administração municipal 

Governo do Estado libera R$ 150 mil para 
melhoria da infraestrutura de Jaguariúna

Da Redação

O governo do Estado 

de São Paulo liberou mais 
R$ 150 mil para a prefeitu-
ra de Jaguariúna. Este re-

curso financeiro, resultado 
de emenda voluntária do 
deputado Edmir Chedid 
(DEM) para o orçamento, 
foi destinado a partir dos 
programas e projetos em 
infraestrutura urbana ela-
borados pela administra-
ção municipal.

De acordo com o parla-
mentar, o investimento vai 
contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida da 
comunidade. “Quando fa-
lamos em melhorias para 
a infraestrutura urbana, 
estamos dizendo que o ob-
jetivo é garantir benefícios 
aos locais que recebem a 

população, como jardins e 
praças públicas”, comple-
mentou.  

Recentemente, o gover-
no estadual também aten-
deu outras reivindicações 
do deputado Edmir Che-
did para Jaguariúna, como 
a implantação da unidade 
da Escola Técnica Estadu-
al (ETEC) e a criação da 
unidade do Poupatempo. 
“Na prática, demonstra 
parte do trabalho que re-
alizamos pelo município”, 
comentou.

Apesar dos benefícios, 
Edmir Chedid explicou 
que tem atuado para ga-

rantir o aumento do repas-
se de recursos à prefeitu-
ra. “Temos que garantir a 
manutenção e a ampliação 
de serviços públicos à co-
munidade, principalmente 
para os de baixa renda ou 
que vivem em situação de 
vulnerabilidade social”, 
destacou. 

 
Emendas
Edmir Chedid tam-

bém garantiu o repasse 
de recursos financeiros 
por meio de emendas vo-
luntárias ao orçamento às 
prefeituras de Águas de 
Lindoia, Amparo, Atibaia, 

Bom Jesus dos Perdões, 
Bragança Paulista, Itatiba, 
Jarinu, Nazaré Paulista, 
Joanópolis, Lindoia, Mogi 
Mirim, Monte Alegre do 
Sul e Pedreira.

Também serão contem-
plados Pinhalzinho, Santo 
Antônio de Posse, Socor-
ro, Tuiuti, Serra Negra e 
Vargem. “A intenção deste 
trabalho é garantir que o 
recurso financeiro con-
temple principalmente as 
atividades que são desem-
penhadas em benefício 
dos que mais precisam de 
apoio e atenção”, finalizou 
o parlamentar.

Em visita de Vanderlei Macris, 
Fernando Capato pede recurso para 

pavimentação da HBR-253

População tem até 19 de agosto para contribuir 
com a elaboração do orçamento de Holambra

De Holambra

O deputado federal 
Vanderlei Macris esteve 
nesta quinta-feira em 
Holambra para se reunir 
com o prefeito Fernando 
Capato, o vice Miguel 
Esperança, o presidente 
da Câmara, Mauro Sérgio 

de Oliveira, o Serjão, e 
os vereadores Hermindo 
Felix, Janderson Adriano 
Ribeiro (Chiba), Orio-
valdo Venturini e Ma-
rio Luiz Sitta, o Sitta da 
Fanfarra. Durante o en-
contro, Capato solicitou 
ao parlamentar recursos 
para a área da Educação e 

também para a pavimen-
tação asfáltica de 2,5km 
da HBR-253, na região 
do Borda da Mata.

“A vicinal, que liga o 
bairro à SP-107, futura-
mente fará parte de um 
corredor que será funda-
mental para desafogar o 
tráfego. A pavimentação 

da via facilitará ainda o 
escoamento da produção. 
Trata-se um investimen-
to importante que irá 
contribuir com a mobi-
lidade urbana em nosso 
município”, explicou o 
prefeito. “Vanderlei Mac-
ris é um grande parceiro 
de Holambra e estou 

certo de que continu-
ará se empenhando para 

contribuir com o desen-
volvimento da cidade”.

Holambra disponibi-
liza até o dia 19 de agos-
to, no Portal da Governo, 
ferramenta de consulta 
pública que permite aos 

moradores o envio de 
sugestões para a elabo-
ração do Plano Plurian-
ual (PPA), que define as 
metas da administração 

pública para os anos de 
2022 a 2025 e que será 
produzido este ano. O 
formulário intitulado 
Cidade Participativa 

deve ser acessado em 
www.holambra.sp.gov.
br, na aba de Serviços.

O mecanismo atende 
o Artigo 48 da Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal (LRF), que dispõe 
sobre a transparência 
assegurada mediante 
“incentivo à partici-
pação popular durante 
os processos de elabo-
ração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orça-

mentos”.
“O objetivo da ação 

é viabilizar e estimular 
a participação da socie-
dade neste importante 
processo de decisão”, 
explicou o diretor mu-
nicipal de Finanças e 
Contabilidade, Rodolfo 
Silva Pinto. Ainda se-
gundo ele, a população 
pode tratar de questões 
relacionadas à cidade 
ou ao bairro onde mora, 
além de  apontar  as 

principais necessidades 
quanto a obras e outros 
serviços de melhoria. 

“Com esses dados, 
podemos definir as pri-
oridades, como serão 
executadas as políticas 
públicas,  programas 
e demais ações para 
fortalecer o bem-estar 
e a qualidade de vida 
em todo o município”, 
disse. “A colaboração 
de todos é fundamental 
nesse processo”.

Pedidos a partir de SÁBADO pelo Whatsapp 
(19) 3837-2080

Entrega ou Retirada toda SEXTA-FEIRA 
das 14hrs ás 18hrs

Taxa de entrega sob consulta 
Aceitamos cartões de credito e débito

@olivapadariaartesanal
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SAÚDE:

Quando a pessoa não retorna na data agendada para tomar a segunda dose, a Prefeitura inicia uma busca ativa e chega até a ir vacinar a pessoa em casa

Saúde de Jaguariúna aplica a segunda dose da 
vacina contra Covid-19 em casa

A Campanha de vaci-
nação contra o coro-
navírus tem ido além da 
vacinação no Parque San-
ta Maria. Quando a pes-
soa não retorna na data 
agendada para tomar a 
segunda dose, a Prefeitu-

ra inicia uma busca ativa 
e chega até a ir vacinar 
a pessoa em casa para 
completar a imunização 
conforme indicação do 
Ministério da Saúde.

De acordo com da-
dos do relatório VaciVi-

da (sistema on-line do 
Governo do Estado de 
São Paulo que registra 
os nomes das pessoas 
vacinadas) levantados 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde, até a última 
quinta-feira, dia 22, 224 

jaguariunenses não com-
pareceram para tomar a 
segunda dose da vacina 
contra a covid-19 na ci-
dade. Esse número corre-
sponde a 0,7% do volume 
total de vacinas aplicadas 
na cidade. 

Para que os faltosos 
sejam totalmente imuni-
zados contra a covid-19, 
a Secretaria Munici-
pal da Saúde identifica 
quem são e tenta entrar 
em contato com eles por 
telefone. No primeiro 
momento, é solicitado 
para que todos vão até o 
Parque Santa Maria para 
receber a segunda dose 
da vacina. Quando essa 
estratégia não funciona, 
a equipe da Secretaria 
de Saúde faz uma visita 
domiciliar para comple-
tar a imunização da pes-
soa. 

A secretária municipal 
de Saúde, Maria do Car-

mo Pelisão, explica que 
é importante que todos 
mantenham os dados at-
ualizados para que a equi-
pe possa encontrá-los 
caso seja necessário e 
a população deve ficar 
atenta pois quem teve 
covid-19 devem aguardar 
quatro semanas para 
tomar a vacina. 

“Até agora Jaguariúna 
já vacinou mais de 43 mil 

pessoas com a primei-
ra dose. Ou seja, 76% da 
população. Quando elas 
recebem a primeira dose, 
a aplicação da segunda já 
é agendada pela equipe 
da secretaria de saúde. 
Com isso, a gente tam-
bém consegue diminuir o 
número de jaguariunens-
es que deixam de tomar a 
segunda dose da vacina”, 
explicou a secretária.

A Campanha de va-
cinação de Jaguariúna 
contra o coronavírus en-
trou em uma nova fase 
nesta sexta-feira, dia 30. 
A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, começou a vacinar 

as pessoas que têm 28 
anos ou mais.

Para ser imunizado 
basta ir até o Parque San-
ta Maria de segunda a 
sexta-feira, das 15h às 
19h. 

É importante ressaltar 

que todos devem apre-
sentar o Cartão Cidadão, 
comprovante de residên-
cia e documento com foto. 
Para o atendimento ser 
agilizado, é necessário 
fazer o pré-cadastro no 
site da Prefeitura (www.

jaguariuna.sp.gov.br).
Os demais grupos prio-

ritários e as pessoas que 
têm datas marcadas para 
receber a segunda dose 
da vacina seguem sendo 
imunizados normalmen-
te.

Com a chegada de no-
vos lotes da vacina contra 
a Covid-19, Holambra 
irá ampliar o processo 
de vacinação na cidade. 
O município abriu nesta 
quarta-feira, dia 28 de 
julho, às 16h, agendamen-
to de vacinação contra a 
Covid-19 para moradores 
a partir de 28 anos. O 

sistema deve ser acessado 
por meio do portal do go-
verno, em www.holambra.
sp.gov.br. A imunização 
será realizada na sexta-
feira, dia 30, no Salão da 
Terceira Idade durante 
todo o dia.

“Para receber a dose 
é preciso ir até o local de 
vacinação e apresentar do-

cumento oficial com foto, 
Cartão Cidadão e o proto-
colo gerado no momento 
do agendamento”, expli-
cou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. Ele diz ainda que, 
para evitar aglomerações, 
a recomendação é de que 
todos respeitem o ho-
rário, cheguem com, no 

máximo, 10 minutos de 
antecedência e só levem 
acompanhante se real-
mente for necessário.

Holambra tem 1.916 
casos confirmados de Co-
vid-19 e 14 mortes. Até 
agora foram aplicadas 
13.309 doses da vacina 
contra a doença no mu-
nicípio.

O Departamento de Vi-
gilância Epidemiológica 
da Secretaria Municipal 
de Saúde de Pedreira re-
cebeu nesta quinta-feira, 
29 de julho, 564 doses da 
vacina Pfizer, mais 770 
doses da Coronavac, tota-
lizando 1.334 doses de va-
cinas contra a COVID-19, 
para iniciar a imunização 
de pessoas a partir dos 
25 anos. 

Ana Lúcia Nieri Gou-
lart, secretária munici-

pal de Saúde, destacou 
que Pedreira é a primeira 
cidade do Circuito das 
Águas a iniciar a vacina-
ção de pessoas a partir 
dos 25 anos. “Pedimos 
para que a população que 
irá tomar a vacina contra 
a COVID-19 a partir dos 
25 anos que compareça 
munida de RG, CPF e 
principalmente o Com-
provante de Residência, 
tanto nos Postos de Saúde 
como no Drive Thru que 

estará acontecendo no 
sábado, das 8h às 16h, nas 
dependências do Estádio 
Municipal”, ressaltou Ana 
Lúcia. 

Os Postos de Saúde de 
Pedreira estão vacinando 
com agendamento das 8h 
às 16h, após este horário, 
ou seja, das 16h às 19h, é 
livre demanda, as pessoas 
devem apenas apresentar 
o RG, CPF e Comprovante 
de Residência. A unidade 
de Saúde da Vila Canesso, 

está atendendo os mo-
radores assistidos pelos 
Postos de Saúde da Vila 
São José e Jardim Santa 
Clara; Central Municipal 
de Saúde, atendendo a 
população dos Postos de 
Saúde do Barbim, Vila 
Santo Antônio, Jardim 
Andrade e Centro; Uni-
dade de Saúde Águas de 
Março, atendendo os as-
sistidos pelos Postos de 
Saúde do Jardim Marajo-
ara e Jardim Triunfo.

A fim de melhorar a 
qualidade da saúde pú-
blica de Santo Antônio de 
Posse, a Secretaria Muni-
cipal da Saúde aumentou 
a oferta de especialidades 
médicas no Ambulatório 
Municipal, tendo iniciado 
neste primeiro semestre 
os atendimentos de he-
matologia, proctologia, 
endocrinologia, medicina 
ocupacional, além de am-
pliar os exames cardioló-

gicos e contratar mais um 
profissional médico de 
ortopedia.

Ao todo, a unidade 
conta com 16 especialida-
des médicas, que soma-
ram apenas no primeiro 
semestre de 2021, 41.836 
atendimentos.

A ampliação da oferta 
de especialidades tem 
auxiliado em muito a rede 
de atenção básica e conse-
quentemente representa 

um salto de qualidade 
na prestação e oferta de 
serviços para a população, 
trazendo mais qualidade 
de vida e saúde para todos 
os possenses.

Especialidades Médi-
cas ofertadas no Ambu-
latório Municipal

Oftalmologia
Hematologia
Nutrição
Ortopedia

Proctologia
Ultrassonografia
Urologia
Endocrinologia
Cardiologia
Medicina Ocupacional
Psiquiatria
Psicologia
Otorrinolaringologia
Dermatologia
Gastroenterologia
Neurologia
Reportagem e Foto: 

Anderson Oliveira

Saúde de Jaguariúna começa a 
vacinar quem tem 28 anos ou mais

Holambra abre agendamento para vacinação de 
moradores a partir de 28 anos

Pedreira inicia a imunização de pessoas a 
partir dos 25 anos contra a COVID-19 nesta 

quinta-feira, 29 de julho

Saúde aumenta quantidade de especialidades 
médicas no Ambulatório Municipal da Posse
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A Prefeitura preparou uma força tarefa para acolher e aquecer quem vive em situação de rua na cidade 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Devido à frente fria 
que atingiu Jaguariúna 
e região nesta semana, a 
Prefeitura preparou uma 
força tarefa para acolher 
e aquecer quem vive em 
situação de rua na cidade. 
Para isso um dormitório 
temporário foi montado 
no Ginásio Municipal Azu-
lão e além de oferecer lo-
cais para dormir, também 
serão distribuídos alimen-
tos, cobertores e roupas.

O trabalho da Secre-
taria Municipal de Assis-
tência Social conta com o 
apoio da Polícia Munici-

pal, Pastoral da Sobrieda-
de e da comunidade civil. 

Nesta terça-feira, dia 
27, equipes da Secretaria 
de Assistência Social, Po-
lícia Municipal e Pastoral 
circularam pelos bairros 
da cidade para conversar 
com os moradores de rua, 
alertar sobre a frente fria 
que está na região e ofere-
cer abrigo para esses dias 
mais frios. 

Esse trabalho é feito 
durante o ano inteiro, re-
forçado no inverno e agora 
com a previsão de baixas 
temperaturas será ainda 

mais intensificado. 
As equipes perma-

necerão de plantão para 
atender os moradores de 
rua. Qualquer morador da 
cidade que encontrar al-
guém precisando de abri-
go pode entrar em contato 
com a Prefeitura pelo tele-
fone 153 e informar o local 
exato onde a pessoa está.

ALERTA DA DEFE-
SA CIVIL

A Defesa Civil do Es-
tado de São Paulo alerta 
que de hoje, dia 28, até 
domingo, dia 1, uma mas-

sa de ar polar irá avançar 
pelo Estado, provocando 
queda acentuada de tem-
peratura, com momentos 
de frio intenso e formação 
de geada. 

Por isso, é importante 
que todos tenham aten-
ção especialmente com as 
pessoas mais vulneráveis, 
como idosos, crianças e as 
que vivem em situação de 
rua.

Vale destacar que os 
animais domésticos tam-
bém necessitam de cuida-
dos para mantê-los aque-
cidos.

Jaguariúna realiza ação para 
acolher moradores de rua 

durante a frente fria 

CNA Jaguariúna doa alimentos à Casa de 
Acolhimento Irmã Antônia

Consórcio PCJ doa sementes de árvores à Prefeitura 
de Jaguariúna

Procon de Jaguariúna suspende 
atendimento nos próximos dias 

Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social de Pedreira realiza atendimento as pessoas em 

situação de rua

Os alimentos arreca-
dados durante a cam-
panha de novas matrícu-
las do CNA Jaguariúna, 
no mês de junho, foram 
doados à Casa de Acol-

himento Irmã Antônia. 
A entrega foi feita pe-
los diretores do CNA 
Jaguariúna, Fernando 
e Silvia Azevedo, acom-
panhados dos represen-

tantes do Rotary Club, 
Leandro e Rita Falcirolli, 
e que foram recepciona-
dos pelos responsáveis 
pela entidade, o casal 
Douglas (presidente) e 
Beatriz Granghelli e a co-
laboradora Joana D’Arc.

Fernando Azevedo re-
forçou que a campanha 
foi planejada para ofere-
cer benefícios aos novos 
alunos e também ajudar 
os que necessitam. “Para 
o aluno é uma forma de 
ajudar quem necessita, 
e por isso ganhou o ma-
terial didático com 100% 
de desconto, em troca 
dos 2kg de alimentos”.

A escolha da Casa 
Irmã Antônia partiu de 
uma indicação do Rotary 

Club de Jaguariúna, que 
também apoia esta enti-
dade.

O diretor do CNA 
Jaguariúna enalteceu a 
atuação da Casa Irmã 
Antonia, que está esta-
belecida há pouco tem-
po na cidade, e que pro-
move a integração de 
pessoas em condição de 
vulnerabilidade social, 
principalmente mora-
dores de rua.

“Recebemos a indi-
cação desta Casa pelo 
Rotary para doação dos 
alimentos arrecadados; 
todos os trabalhos so-
ciais são importantes, 
têm seu mérito; porém, 
o que vocês fazem aqui 
tem um degrau a mais, é 

um pouco mais compli-
cado, pelo perfil do pú-
blico atendido; daí nossa 
escolha de trazer o que 
arrecadamos aqui para 
a Casa Irmã Antônia, e 
vamos trazer mais”, co-
mentou Fernando Aze-
vedo.

“As novas matrículas 
agora em julho e agosto 
terão 10% de descon-
to no material didático 
(MD) em troca da do-
ação de 1kg de alimento 
não perecível, que vamos 
entregar também à Casa 
Irmã Antônia”, informa 
Silvia Azevedo.

O CNA Jaguariúna, 
que oferece cursos de 
inglês e espanhol (esse 
somente online), atende 

a alunos de Serra Negra, 
Amparo, Pedreira, Jag-
uariúna, Santo Antônio 
de Posse e Holambra. A 
unidade de Jaguariúna 
foi escolhida a melhor da 
rede CNA (que tem mais 
de 600 unidades espal-
hadas pelo Brasil), em 
todo o interior do estado 
de São Paulo em 2019.

SERVIÇO
CNA Jaguariúna
Rua Amapá, 23, Ga-

leria Ramos – Jaguariú-
na/SP

Telefone: (19) 3837 
1322

E-mail: jaguariúna@
cna.com.br

www.cna.com.br/jag-
uariuna

A Prefeitura de Jag-
uariúna recebeu do 
Consórcio PCJ a doação 
de sementes de árvores 
nativas de pelo menos 
dez espécies diferentes 
e sacos plásticos utiliza-
dos na produção de mu-
das. Tudo será utilizado 
pela Secretaria Munic-
ipal de Meio Ambiente 
na produção de mudas 

no Viveiro Municipal de 
Mudas.

As sementes são de 
pau-marfim, monjoleiro, 
barbatimão, mamon-
inha, pau-mulato, angico 
do serrado, alecrim de 
campinas, babosa bran-
ca, ipê branco, jacarandá 
mimoso, entre outras. 

A doação aconteceu 
graças a um acordo feito 

entre a Prefeitura de Jag-
uariúna e o Consórcio 
PCJ que tem como obje-
tivo o desenvolvimento 
de ações conjuntas nas 
áreas de produção de 
mudas e reflorestamento 
ciliar.

VIVEIO MUNICIPAL 
DE MUDAS

O Viveiro Municipal 

de Mudas é um local onde 
é realizado um trabalho 
para suprir a demanda de 
mudas para arborização 
urbana e para plantios 
em Áreas de Preservação 
Permanentes (APP).

O local fica bairro de 
Guedes, em área ocupa-
da pelo Departamento 
de Agropecuária e Meio 
Ambiente.

O atendimento pres-
encial e a abertura de 
processos feitos no Pro-
con de Jaguariúna estão 

suspensos por tempo 
indeterminado. O moti-
vo é que os dirigentes do 
órgão estão afastados 

por questões de saúde. 
Durante esse período 

as pessoas que precis-
arem mover algum pro-

cesso, pode fazer pelo 
site da Fundação Pro-
con SP (procon.sp.gov.
br).

Com previsão de mais 
uma frente fria recorde se 
aproximando do Estado 
de São Paulo, o prefeito 
Hamilton Bernardes Ju-
nior determinou que as 
diversas secretarias munic-
ipais envolvidas preparem 
um esquema especial de 
abrigamento temporário, 
noturno e também diur-
no, para moradores de rua 
atualmente conhecidos na 
cidade.

“Nos próximos dias te-
remos um sistema meteo-
rológico, seguido por uma 

massa de ar polar, causará 
pancadas de chuva e uma 
intensa sensação de frio em 
todas as áreas monitoradas 
do Estado. Há condição 
para formação de geada, 
com temperaturas míni-
mas menores que 5°C em 
praticamente todas as áreas 
monitoradas e valores neg-
ativos em áreas serranas”, 
informa a Coordenadoria 
de Defesa Civil do Estado.

Para o prefeito Ham-
ilton Bernardes Junior, 
por conta dessa previsão, 
recomenda-se que as pes-

soas se mantenham bem 
aquecidas e tenham cuida-
do com as pessoas mais 
vulneráveis. “O CREAS tem 
realizado abordagens sobre 
a frente fria, entregando 
cobertores e oferecendo 
abrigo para moradores de 
rua, localizado na Rua Elisa 
Serafin, nº 321, Vila Canes-
so. Após as 17 horas ou aos 
finais de semana a Polícia 
Municipal deve orientar 
as pessoas que desejam ir 
para o Abrigo Municipal”, 
concluiu o prefeito Hamil-
ton.

Segundo informou a 
assistente social Carina 
Vicente, coordenadora 
do CREAS, também são 
entregues cobertores aos 
usuários que passam por 
atendimento pelo Centro 
de Referência. “Providen-
ciamos ainda a segunda via 
dos documentos pessoais, 
fornecemos passagem para 
os itinerantes, busca de fa-
miliares, encaminhamen-
tos para tratamento de de-
pendência de substâncias 
psicoativa, realizado pela 
Saúde Mental da Secretaria 

de Saúde, CARISMA ou in-
tervenção judiciária. Ofer-
tamos banho, disponibili-
zando produtos de higiene, 
roupas e calçados”, ressalta 
Carina Vicente.

O secretário de Assistên-
cia e Desenvolvimento So-
cial, Rodolfo Firmino de 
Souza Rossetti, lembra que 
é realizado acompanham-
ento familiar da pessoa de 
rua, resgate e fortalecimen-
to dos vínculos afetivos, o 
convívio familiar e social, 
através de contato telefôni-
co, visita domiciliar, orien-

tação e encaminhamento 
para procedimento de in-
ternação, além de estreitar 
vínculos com intuito de que 
a família acolha o usuário 
que se encontra em situ-
ação de rua.   

O Centro de Referência 
Especializado em Assistên-
cia Social de Pedreira tem 
sua sede localizada na Rua 
São José, nº 164, Centro 
(próximo ao Balão da Co-
bra), atendendo de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h. 
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