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Procon e Secretarias de Obras e Mobilidade Urbana
cobram CPFL e operadoras sobre reparos em fiações
O Procon de Jaguariúna e as secretarias municipais de
Obras e Serviços e
de Mobilidade Urbana promoveram nesta quarta-feira (20)

uma reunião online
com
representantes
da CPFL Energia e das
operadoras de telefonia com o objetivo de
discutir o problema
das fiações soltas nos

postes da cidade, que
têm provocado transtornos à população.
Segundo o diretor do
Procon de Jaguariúna, Edison Cardoso de
Sá, durante a reunião

foi cobrada “uma efetiva ação das operadoras e da CPFL com
um planejamento que
tenha começo, meio e
fim desses reparos nas
fiações que estão caus-

Prefeitura interdita
Jaguariúna recebe
trecho na Avenida
recursos e veículos
Maranhão e na Av.
do Governo do
Luciano Poltronieri para
obras de recapeamento
Estado
A Secretaria de Obras
e Serviços da Prefeitura
de Jaguariúna informa
que, de 20 a 24 de abril,
a Rua Maranhão estará
interditada no trecho
compreendido entre a
Rua Pedro Silveira Martins até o Balão do Capo-

tuna (ou Avenida Pinto
Catão), para a realização
de obras de recapeamento. Será liberado apenas
acesso local nesse trecho.
A secretaria orienta os
motoristas a evitarem o
local enquanto durarem
as obras.
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Jaguariúna não registra
mortes por Covid há três
semanas
A Prefeitura de Jaguariúna recebeu do
Governo do Estado,
nesta
segunda-feira
(18), cerca de R$ 2 milhões em liberação de
recursos e veículos provenientes de programas
estaduais. O repasse foi
feito durante evento
promovido pelo Governo do Estado no IAC
(Instituto Agronômico), em Campinas, com
a presença do gover-

nador Rodrigo Garcia.
A cidade recebeu uma
van para o transporte
de pacientes da saúde
com deficiência, uma
máquina retroescavadeira e um trator com
implementos
agrícolas, todos veículos
zero-quilômetro,
do
Programa Nova Frota, além de R$ 750 mil
do programa Respeito
à Vida, para modernização do trânsito.
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Prefeitura de
Posse realiza o
projeto Nascentes
Modelos
O projeto “Nascentes
Modelos – Proteção e
Recuperação de Nascentes”, trata-se de
um processo de identificação, recuperação
da vegetação nativa em
áreas de preservação
permanente de nascentes e acompanhamento de sua evolução
de recuperação, com
visitas técnicas e doação de mudas nati-

vas para proprietários
rurais cadastrados no
projeto. A restauração
destas áreas busca proporcionar o equilíbrio
do ecossistema e a
conservação dos recursos hídricos quantitativamente e qualitativamente, beneficiando
diretamente os produtores rurais ao terem
nascentes em sua propriedade recuperadas.
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ando problemas de insegurança, problemas
estéticos e riscos constantes de acidentes”.
Além do diretor do
Procon, também participaram da reunião

virtual a secretária de
Obras e Serviços, Fernanda Santana, e o
secretário de Mobilidade Urbana, Ricardo
Cortês.
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Feriado de
Tiradentes:
balanço
parcial
(21/04 – 19h)
Mais de 423 mil veículos circularam pela malha
viária da Renovias, que interliga Campinas, Circuito
das Águas e sul de Minas
Gerais, desde o início da
Operação
Tiradentes,
que iniciou a zero hora de
quarta-feira (20). Neste
período, foram registrados
6 acidentes, com 2 vítimas
leves e nenhuma morte,
segundo o último balanço
da concessionária. Durante a operação Tiradentes,
que vai até a meia-noite
de domingo (24), a concessionária e da ARTESP
(Agência de Transporte do
Estado de São Paulo)
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Estudantes de Medicina
da UniFAJ participam de
integração em diferentes áreas
da Prefeitura de Jaguariúna
Jaguariúna completou
três semanas sem registrar nenhuma morte por
Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde,
o último óbito ocorreu
em 25 de março. A cidade
também não tem nenhum
paciente com coronavírus
internado em leito de UTI

(unidade de terapia intensiva) há mais de duas semanas. Os números positivos refletem o avanço da
vacinação contra a Covid
em Jaguariúna, que já aplicou mais de 136 mil doses,
atingindo 88% da população imunizada com ao
menos duas doses.
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Vestibular Univesp está
com as inscrições abertas
até 25 de abril
Os estudantes que
sonham em cursar uma
faculdade gratuitamente
têm mais uma semana para se inscrever no
Vestibular da Universidade Virtual do Estado
de São Paulo (Univesp).
As inscrições ficam abertas até o dia 25 de abril.
São oferecidas 60 vagas
em Jaguariúna. Em todo
o Estado de São Paulo
31.125. Os candidatos

podem optar por um
dos nove cursos oferecidos: Pedagogia, Letras,
Matemática (Eixo de Licenciatura), Ciência de
Dados, Tecnologia da
Informação, Engenharia
de Computação (Eixo de
Computação), Engenharia de Produção e os
novos, Administração e
Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de
Negócios e Produção).
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A UniFAJ começou
a realizar nesta segunda-feira, dia 18,
um programa de Integração, Ensino e
Serviço com os estudantes do primeiro

ano da faculdade de
Medicina com o apoio
da Prefeitura de Jaguariúna. Nos próximos
dias os alunos visitarão
diferentes órgãos públicos da cidade.

Pág 6.

Lar São Vicente de
Paulo realiza Festival
de Outono com várias
atrações em Santo
Antônio de Posse
Pág 7.
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OPINIÃO:

ALIMENTO ORGÂNICO OU
CONVENCIONAL: QUAL É O
MELHOR?
Valter Casarin - Coor- em formas específicas,
denador Científico - NPV como por exemplo: o nitrogênio é absorvido nas
Por incrível que pare- formas de NH4+ e NO3ça, a polaridade existen- , o potássio na forma de
te em muitos assuntos K+ e o fósforo na forma
do nosso cotidiano tam- de H2PO4-. Assim, indebém se aplica aos ali- pendente do fertilizante
mentos. Existem aqueles aplicado, a planta exige
que defendem o consu- os nutrientes exclusivamo de alimentos orgâni- mente nessas formas.
cos, considerando qualOs fertilizantes miquer outro que não for nerais têm sua origem a
orgânico não adequado. partir de fontes naturais.
Mas, será mesmo que Nos casos do fósforo e
devemos pensar dessa do potássio, os fertiliforma?
zantes contendo esses
Para iniciarmos a nos- nutrientes são originasa análise, é importante dos de minérios enconentender a diferença en- trados na natureza com
tre o alimento orgânico alta concentração desses
e o convencional. A di- nutrientes. Já o nitrogêferença está na forma de nio, tem sua origem no
produção: enquanto no ar atmosférico, que por
sistema orgânico defen- processos químicos é
sivos agrícolas e fertili- transformado em formas
zantes minerais não são de nitrogênio assimilável
usados, no sistema con- pela planta.
vencional é permitido o
Isso nos faz afirmar
uso desses insumos. Mas que a composição de
será que um alimento qualquer tipo de alimenque usa defensivos e fer- to será sempre orgânitilizantes minerais dei- ca. O tipo de fertilizante
xa de ser orgânico? Ou não fará um alimento
todos os alimentos pro- ser mais orgânico do que
duzidos pela agricultura outro. Sobre esse tema,
são orgânicos? Será que existem vários levané possível produzir um tamentos de pesquisa
tomate orgânico e outro comparando os alimennão orgânico? A compo- tos produzidos pelos dois
sição desses dois alimen- sistemas de produção,
tos é diferente?
orgânico e convencional,
Devemos
entender não havendo diferenças
que as plantas são seres na composição nutriciovivos, que respiram e nal dos alimentos geratranspiram, crescem e se dos por esses sistemas.
reproduzem como nós.
Os adubos orgânicos,
Os vegetais necessitam sempre que possível, dede nutrientes para que vem ser a primeira opesses processos possam ção de aplicação. Mas,
acontecer e tenham seu não pelo fato de gerar
adequado
desenvolvi- um produto mais numento e produção. Esses tritivo, mas pela condinutrientes devem estar ção de sustentabilidade
no solo, em formas assi- ambiental, por ajudamiláveis. Aliás, as plantas rem na reciclagem de
absorvem os nutrientes nutrientes, na redução
RECONCILIAÇÃO COM A NATUREZA
A natureza é generosa,
sempre nos dá a alimentação.
A terra produz a comida
para o ateu e o cristão.
Mas o próprio homem estraga
aquilo que lhe dá guarida.
Polui as águas, corta florestas,
destruindo a própria vida.
É tarde, mas percebemos
que fazemos parte dela.
Se conservarmos a natureza,
salvaremos toda a parentela.
Vamos procurar protegê-la,
evitando a poluição.
Se continuarmos assim,
acabará a população.
Se nos reconciliarmos com o planeta,
protegendo a natureza,
teremos fartura de alimentos
e o pão de trigo sobre a mesa.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro Soltar as amarras, volume 12 da coleção Mensagens de fé (editoraoartifice.com.br),
em homenagem ao Dia Mundial da Terra, que se comemora
em 22 de abril.

da poluição ambiental,
evitando descartes desnecessários. No entanto,
em muitas condições, o
uso do adubo orgânico
é inviável, primeiro por
ter baixas concentrações
de nutrientes, o que inviabiliza o transporte
para longas distâncias.
Os adubos orgânicos têm
sua viabilidade em polos
agrícolas próximos à sua
origem.
Vale aqui uma pequena, mas profunda reflexão: eu sou um ser orgânico? Se pensarmos no
formato de um alimento
orgânico, a resposta será
negativa. Normalmente,
a grande maioria, em algum momento da vida,
teve que fazer uso de algum complemento nutricional. Seja pela ingestão de ferro para corrigir
o sintoma de anemia ou
a ingestão de cálcio para
fortalecimento dos dentes ou ossos. As fontes
desses nutrientes são semelhantes aos fertilizantes minerais usados na
agricultura.
Por outro lado, é muito comum o uso de antibióticos para combater
infecções
bacterianas
e vacinas para o tratamento ou prevenção de
gripes, como a vacina
contra o Covid-19. Outro exemplo são os inseticidas, os produtos
para matar mosquitos
e pernilongos, principalmente para aqueles
transmissores da dengue. Enfim, todos esses
produtos têm a mesma
função dos agrotóxicos.
Isso nos permite entender que, se uma planta deixa de ser orgânica
se são usados fertilizantes minerais e agrotóxicos, o que nos tornamos
quando estamos tomando suplementos minerais e sendo vacinados?
Deixamos de ser orgânicos? Pelo contrário, os
suplementos e vacinas
ajudam a controlar doenças, aliviar sintomas,
ou seja, melhoram a nossa saúde e nos tornam
pessoas saudáveis. Essa
mesma resposta é válida
quando o produtor rural
aduba sua planta e usa os
defensivos agrícolas: o
objetivo é ter uma planta mais resistente e produtiva, com qualidade e
livre de qualquer resíduo
dos defensivos. Essa é a
agricultura que zela pela
segurança alimentar e a
sustentabilidade do nosso planeta.

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

BAIRRO JARDIM ROSEIRA
- HISTÓRIAS CONTADAS

Até por volta da
Emancipação de Jaguariúna, as fazendas eram
povoadas com colonos,
meeiros, empregados.
Nelas eles dispunham
de casa de moradia, luz
elétrica, água vinda das
nascentes, tanques e poços, lenha que alimentava seu fogão. Eles criavam porcos e galinhas.
Tinham sua horta. E
tinham
porcentagem
combinada (metade ou
parte) das plantações
que cuidavam. Cocheiros e peões nas atividades pecuárias tinham
seu ordenado. Várias
fazendas tinham inclusive seu campo de futebol e seu time.
No pós 2ª Grande Guerra houve uma
conscientização maior
de direitos trabalhistas.
Houve necessidade de
estabelecer horários diários para o trabalho e
de criar um salário-mínimo equivalente a uma
jornada de 08 horas/
dia, com férias anuais
e demais direitos que
foram sendo conquista-

dos. Tal pagamento dos
direitos trabalhistas a
cada trabalhador tornou-se mais difícil para
muitos
proprietários.
Muitos precisaram dispensar de pronto seus
empregados, peões, cocheiros e meeiros. Tais
direitos logo passaram
a vigorar. Houve um esvaziamento das fazendas e sítios.
Aconteceu o Êxodo
Rural. E aquela população de trabalhadores
rurais teve que procurar morada nas cidades.
Isto forçou também sitiantes e fazendeiros a
lotearem terras a preços
populares.
Seus terrenos eram pagos em
muitas parcelas acessíveis. Da Fazenda Roseira surgiu o Bairro
Jardim Roseira dividido
pela estrada em Roseira
de Cima e de Baixo. Era
uma fazenda e por volta de 1919, “A Comarca”
traz notícia de seu progresso com seu proprietário Alexandre Munaretti, imigrante italiano,
casado com D. Adele

Poltronieri.
Ali criaram quinze
filhos, seis homens e
nove mulheres. Fazenda próspera, pois a roda
d’água no rio Jaguari
movimentava máquinas que moíam o milho, produzindo o fubá,
faziam o beneficiamento do arroz. Produzia-se a farinha de milho,
trabalhavam a raspa
da mandioca. A Fazenda Roseira foi vendida
ao Deputado Estadual
Enéias Ribas Furtado
em 1946, conforme a
Casa da Memória pesquisou no Cartório de
Mogi Mirim. O Deputado Estadual construiu
ali sua residência e um
Posto de Gasolina, hoje
espaço tomado pela rotatória Campinas-Mogi
Mirim.
A Fazda. Roseira foi
toda loteada. Bairros
constituídos pelo êxodo
rural, população precariamente escolarizada, de poucos recursos
econômicos, pois estava
habituada a outro tipo
de vida muito simples
nas fazendas. Viviam
com sua vida organizada suprindo algumas
necessidades básicas da
família. Com sua migração esta família sofreu
alterações em seu “modus vivendi” doravante
a tudo pagariam com
seu salário mínimo. O
Bairro prescindiu por
tempo de infraestrutura básica de água e esgoto. A água encanada
chegou nos meados dos
anos 1970.
Posteriormente chegou a rede de esgoto e
o asfalto. Havia a Escola Agrupada da Fazda.
Sta Catarina. Ocorreu
também a construção
e instalação da “Cargill
Agrícola S/A”, depois
vendida a outros frigoríficos, beneficiando
sua população com empregos. Na virada para
os anos 1980 chega a
Johnson’s & Johnson’s.
Com a instalação de um
parque industrial na cidade a partir dos anos
1980, mais indústrias e
empregos chegaram ao
bairro e benfeitorias resultantes do progresso
consequente.
Tomaz de Aquino Pires

EDITAIS
EDITAIS DE PROCLAMAS
Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da
Sede da Comarca de JAGUARIÚNA - SP, faz saber que exibiram os documentos exigidos por lei, a fim de
se casarem:
GABRIEL ROBERTO CUTAREV DOS SANTOS e LUANA MARCON DA SILVA. Ele, de nacionalidade
Brasileira, operador de produção, solteiro, nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 13 de junho de 1995,
residente e domiciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ROBINSON
ROBERTO DOS SANTOS e de ANDERLI CUTAREV DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira,
assistente comercial, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 11 de junho de 2001, residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, Nº 995, Vila São Francisco, JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCIO ANTONIO
DA SILVA e de SÔNIA REGINA MARCON DA SILVA.
LUIZ FERNANDO HARDY e MARIA LUIZA COREGIO CORRÊA. Ele, de nacionalidade Brasileira, supervisor de utilidades, divorciado, nascido em COSMÓPOLIS, SP, no dia 22 de outubro de 1980, residente
e domiciliado na Rua Theodósio Rodrigues Otero, Nº 125, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP,
filho de LUIZ ALBERTO HARDY e de SOLANGE FRANCO HARDY. Ela, de nacionalidade Brasileira, empresária, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 14 de maio de 1980, residente e domiciliada na
Rua Theodósio Rodrigues Otero, Nº 125, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha de ANTONIO
RAIMUNDO CORRÊA e de SANTINA COREGIO.
FERNANDO ROGERIO BARBOSA e FERNANDA SILVA DE FRANÇA. Ele, de nacionalidade Brasileira, microempreendedor, divorciado, nascido em SOCORRO, SP, no dia 24 de novembro de 1983, residente
e domiciliado na Rua Ângelo Torres, Nº 170, Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ ANDRADE BARBOSA e de LUZIA MOSCA BARBOSA. Ela, de nacionalidade Brasileira, funcionária pública
municipal, solteira, nascida em FORTALEZA, CE, no dia 21 de julho de 1977, residente e domiciliada na
Rua Ângelo Torres, Nº 170, Vila Mário Finotelli, JAGUARIÚNA, SP, filha de FRANCISCO RODRIGUES DE
FRANÇA e de MARIA DO SOCORRO SILVA DE FRANÇA.
JOÃO PAULO CACHIOLO e LETÍCIA CRISTINA DE JESUS LOUREIRO. Ele, de nacionalidade Brasileira, citricultor, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 01 de junho de 1987, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, Nº 205, Jardim São João II, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO BATISTA

CACHIOLO e de CLEIDE APARECIDA DURANTE CACHIOLO. Ela, de nacionalidade Brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 25 de novembro de 1991, residente e domiciliada na
Rua Prudente de Moraes, Nº 205, Jardim São João II, JAGUARIÚNA, SP, filha de ORLANDO DA MOTA
LOUREIRO e de MARIA HELENA DE JESUS LOUREIRO.
SAMUEL MENONCELLO FERNANDES e THAIS FLIPSEN ANDRADE CEZIMBRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, administrador de empresas, solteiro, nascido em AMPARO, SP, no dia 09 de setembro
de 1986, residente e domiciliado na Rua Três, Nº 207, Vila Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO
CARLOS FERNANDES e de APARECIDA MENONCELLO FERNANDES. Ela, de nacionalidade Brasileira,
assistente administrativa, solteira, nascida em SANTOS, SP, no dia 06 de abril de 1989, residente e domiciliada na Rua Três, Nº 207, Vila Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filha de LUIZ CARLOS ANDRADE CEZIMBRA
e de JOHANNA MARIA HUBERDINA FLIPSEN CEZIMBRA.
JAIR RIBEIRO DOS SANTOS CUTRIM e MARIA HELENICE PIRES GUIMARÃES. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, viúvo, nascido em SANTA CRUZ CABRÁLIA, BA, no dia 29 de setembro de 1971,
residente e domiciliado na Rua Gothardo, Nº 264, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOEL MUNIZ DOS SANTOS e de MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade
Brasileira, auxiliar de produção, divorciada, nascida em URUÇUÍ, PI, no dia 02 de janeiro de 1972, residente
e domiciliada na Rua Gothardo, Nº 264, Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif, JAGUARIÚNA, SP,
filha de RAIMUNDO FRANCISCO GUIMARÃES e de MACEDONIA PIRES GUIMARÃES.
RENATO CANTIZANO e VANDERLI ALBUQUERQUE MAGALHÃES. Ele, de nacionalidade Brasileira, serviços gerais, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 22 de dezembro de 1986, residente e
domiciliado na Rua Francisco Vicente Simoso, Nº 580, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filho de VALDIR
CANTIZANO e de FLORANICE SAMPAIO CANTIZANO. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em ITAPIPOCA, CE, no dia 30 de janeiro de 1982, residente e domiciliada na Rua Francisco
Vicente Simoso, Nº 580, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, filha de RAIMUNDO TEIXEIRA MAGALHÃES
e de FRANCISCA ALBUQUERQUE MAGALHÃES.
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito.
JAGUARIÚNA, 20 de abril de 2022.
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OBRAS E MOBILIDADE URBANA:

Procon e Secretarias de Obras e Mobilidade Urbana
cobram CPFL e operadoras sobre reparos em fiações
Houve uma reunião online com representantes da CPFL Energia e das operadoras de telefonia com o objetivo de discutir o problema das fiações soltas nos postes da
cidade
O Procon de Jaguariúna e as secretarias
municipais de Obras e
Serviços e de Mobilidade
Urbana
promoveram
nesta quarta-feira (20)
uma reunião online com
representantes da CPFL
Energia e das operadoras de telefonia com o

objetivo de discutir o
problema das fiações
soltas nos postes da cidade, que têm provocado transtornos à população.
Segundo o diretor
do Procon de Jaguariúna, Edison Cardoso de
Sá, durante a reunião

foi cobrada “uma efetiva ação das operadoras e da CPFL com
um planejamento que
tenha começo, meio e
fim desses reparos nas
fiações que estão causando problemas de insegurança, problemas
estéticos e riscos con-

stantes de acidentes”.
Além do diretor do
Procon, também participaram da reunião virtual a secretária de Obras
e Serviços, Fernanda
Santana, e o secretário
de Mobilidade Urbana,
Ricardo Cortês.
Ainda segundo o di-

retor do Procon, ficou
acordado que será entregue à CPFL e operadoras de telefonia
uma relação dos bairros de cada região da
cidade que apresentam
problemas para que os
reparos possam ser iniciados.

“O Procon de Jaguariúna fará uma fiscalização quanto ao
cumprimento do cronograma de reparos, pois
não podemos conviver
com esse problema que
aflige os cidadãos da
nossa cidade”, completou Edison.

SP inaugura mais seis unidades do Poupatempo
na região de Campinas
Da Redação

lada na região central de
Campinas.
O governo estadual
De acordo com o parinaugurou
oficialmente lamentar, as seis unidades
nesta segunda-feira (18) oferecem mais de 160
mais seis unidades do serviços do governo estadPoupatempo na Região ual, como os de emissão de
Administrativa de Campi- documentos e de antecednas. As unidades, também entes criminais. “O Poupaimplantadas em atendi- tempo já está presente em
mento às reivindicações 27 municípios próximos a
do deputado Edmir Che- Campinas. Dos atuais 28
did (União), já beneficiam postos de atendimento em
Amparo, Itapira, Jaguariú- operação, 17 deles foram
na, Mogi Mirim e Paulínia. abertos nestes últimos três
A sexta unidade foi insta- anos pelo governo estadu-

al”, acrescentou.
Edmir Chedid explicou ainda que, além dos
serviços do governo estadual, as unidades estão
integradas com os municípios. “Desta forma, a
comunidade também tem
à disposição os serviços
exclusivos de cada uma
das prefeituras contempladas com as unidades do
Poupatempo. Um avanço
importante que traz mais
rapidez aos serviços públicos estaduais e munici-

pais”, disse.
A inauguração oficial
contou com a participação
do prefeito de Itapira, Antonio Hélio Nicolai (Toninho Bellini), a presidente da Câmara Municipal,
Elisabeth Donizete Manoel, e dos vereadores Maísa
Gracinda Fernandes e André Luís Siqueira. “O deputado Edmir Chedid foi o
responsável por conseguir
este benefício a Itapira;
benefício à comunidade”,
finalizou o prefeito Bellini.

Secretaria da Habitação libera a construção
de 85 moradias na região de Campinas
Da Redação

templados com empreendimentos da modalidade
A Secretaria de Esta- Nossa Casa – CDHU.
do da Habitação liberou Por esta modalidade, as
nesta quarta-feira, 20 de obras são executadas em
abril, ordem de serviço duas fases. Na primeira
para a construção de etapa é realizada a ur85 novas moradias em banização dos lotes, com
Artur Nogueira e Mogi a implantação de rede de
Guaçu e entregou 31 água e esgoto, drenagem,
títulos de propriedades terraplenagem,
pavipara famílias de Santo mentação, entre outros
Antônio de Posse, região itens. Na fase seguinte,
de Campinas. Também tem início a construção
foi autorizada ordem das casas.
de serviço para reguEm Mogi Guaçu, a prilarização fundiária em meira fase do empreenLindóia. O secretário dimento, que terá 31 uniinterino de Estado da dades, já foi realizada.
Habitação,
Fernando Agora será iniciada a etaFiori de Godoy, partic- pa de construção das caipou das solenidades.
sas. A ordem de serviço
Os municípios de desta obra é de R$ 2,9
Artur Nogueira e Mogi milhões. A solenidade
Guaçu estão sendo con- aconteceu às 9 horas, na

Prefeitura Municipal.
Já em Artur Nogueira,
o empreendimento contará com 54 unidades e a
ordem de serviço no valor de R$ 2,4 milhões, é
destinada a urbanização
dos lotes. O evento foi,
às 11h30, no próprio local onde será edificado o
conjunto habitacional.

to Antônio de Posse, o
Cidade Legal regularizou
31 imóveis no Jardim
Novo Horizonte II. Os
moradores começaram
a receber seus títulos de
propriedade nesta quarta-feira, às 17h30, na Rua
Prefeito Pedro Ferreira
Alves, 135, Jardim São
Quirino.
A partir do recebimenCidade Legal
to do título sem qualquer
A Secretaria da Habi- custo, os moradores pastação autorizou a assina- sam a ser legalmente
tura de ordem de serviço proprietários de seus
do Programa Cidade imóveis. Além de garanLegal para trabalhos de tir segurança jurídica, o
regularização fundiária Programa Cidade Legal
na cidade de Lindóia, leva às famílias de baixa
durante audiência, às renda outros benefícios,
15h30, na Prefeitura, como o acesso ao merAvenida Rio do Peixe, cado formal de crédito, a
450, Jardim Estância.
possibilidade de comerNo município de San- cialização do imóvel e

a transferência do bem
para filhos ou herdeiros.
O Cidade Legal da
Secretaria de Estado
da Habitação acelera e
desburocratiza o processo de regularização
fundiária, sem custo aos
municípios e aos mora-

dores. As prefeituras
recebem apoio técnico
para a regularização de
parcelamento do solo e
de núcleos habitacionais, públicos ou privados,
para fins residenciais, localizados em área urbana
ou de expansão urbana.

Feriado de Tiradentes: balanço parcial (21/04 –
19h)

Circuito das Águas e sul
de Minas Gerais, desde
Mais de 423 mil veícu- o início da Operação Tilos circularam pela mal- radentes, que iniciou a
ha viária da Renovias, zero hora de quarta-feique interliga Campinas, ra (20). Neste período,
Da Redação

foram registrados 6 acidentes, com 2 vítimas
leves e nenhuma morte,
segundo o último balanço da concessionária.
Durante a operação

Tiradentes, que vai até a
meia-noite de domingo
(24), a concessionária e
da ARTESP (Agência de
Transporte do Estado
de São Paulo) esperam
a circulação de 507 mil
veículos em todo o trecho sob responsabilidade
da Renovias.
As equipes de atendimento do Sistema de
Atendimento ao Usuário
(SAU) estarão reforçadas e as viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender
qualquer
emergência
que possa ocorrer.
O horário de maior
movimentação para a
volta do feriado prolongado está previsto para
domingo (24), das 15h às
21h.
O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)
está disponível 24 horas
por dia aos clientes da

Renovias. Para acionálo, basta ligar para o
número 0800 055 9696
ou usar um dos telefones
de emergência, implantados a cada quilômetro.
Condições antecipadas
do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.
A malha viária da
Renovias faz a interligação entre Campinas,

Circuito das Águas e sul
de Minas Gerais através
das Rodovias SP-340
(Campinas/Mococa),
SP-342 (Mogi Guaçu/
Águas da Prata), SP-344
(Aguaí/Vargem Grande
do Sul), SP-350 (Casa
Branca/São José do Rio
Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa
Branca), com extensão
de 345,6 quilômetros.
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Acesse a nova
plataforma e tenha a
região na sua mão!
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COVID-19:

Jaguariúna não registra mortes por Covid
há três semanas
A cidade também não tem nenhum paciente com Covid internado em leito de UTI há mais de duas semanas
Jaguariúna completou três semanas sem registrar nenhuma morte
por Covid-19. Segundo
a Secretaria Municipal
de Saúde, o último óbito
ocorreu em 25 de março.
A cidade também não
tem nenhum paciente
com coronavírus internado em leito de UTI
(unidade de terapia intensiva) há mais de duas
semanas.
Os números positivos
refletem o avanço da vacinação contra a Covid
em Jaguariúna, que já
aplicou mais de 136 mil
doses, atingindo 88%

da população imunizada
com ao menos duas doses.
De acordo com o boletim
epidemiológico
divulgado diariamente
pela Secretaria de Saúde, Jaguariúna registrou
até esta segunda-feira
(18) 10.386 casos confirmados de Covid-19,
dos quais 10.166 foram
curados, ou 97,8% dos
pacientes.
Desde o início da
pandemia, em março de
2020, o município registrou um total de 210 óbitos pela doença (taxa de
mortalidade de 2,02%).

No momento, há apenas
28 casos suspeitos, ainda aguardando os resultados dos exames.
“Os números positivos refletem todo o trabalho e investimento
da Prefeitura de Jaguariúna nas ações de enfrentamento da pandemia. Desde o início, não
medimos esforços para
atender os pacientes e,
depois, imunizar a população com a campanha de vacinação”, disse
a secretária de Saúde de
Jaguariúna, Maria do
Carmo de Oliveira Pelisão.

Estudantes de Medicina da
UniFAJ participam de integração
em diferentes áreas da
Prefeitura de Jaguariúna
A UniFAJ começou a
realizar nesta segunda-feira, dia 18, um programa de Integração,

Ensino e Serviço com os
estudantes do primeiro ano da faculdade de
Medicina com o apoio

da Prefeitura de Jaguariúna. Nos próximos
dias os alunos visitarão
diferentes órgãos públicos da cidade.
Durante a tarde de

segunda-feira, acompanhados de uma professora e uma coordenadora, eles estiveram
no Centro de Referência de Assistência So-

cial (CRAS) Cruzeiro do
Sul, no Cartão Cidadão
e na Casa da Memória.
Em todos esses locais os estudantes receberam informações

sobre o trabalho que é
realizado pela Prefeitura e puderam conhecer
um pouco mais da realidade da população da
cidade.

Programa ‘Jaguariúna
Solidária’ é realizado no bairro
Roseira de Cima
O programa Jaguariúna Solidária chegou
nesta semana ao bairro Roseira de Cima.
Na terça-feira, dia 19,

e quarta-feira, dia 20,
a equipe do Fundo Social de Solidariedade
esteve no parque Maria Estela Bianco Tor-

res.
Das 9h às 16h, foram doados sapatos,
roupas e acessórios às
famílias que vivem em

situação de vulnerabilidade social.Para receber os produtos era
necessário apresentar
o Cartão Cidadão.

Holambra registra 8 novos casos de
Covid-19 ao longo da semana
Holambra confirmou
ao longo da última semana, segundo balanço
divulgado nesta quarta-feira, dia 20 de abril,
pelo
Departamento
Municipal de Saúde,
8 novos casos de Covid-19. A cidade contabiliza, desde março de
2020, 4.142 registros

e 19 mortes. O bairro
Imigrantes soma 1.070
confirmações, seguido
do Groot com 367 e do
Fundão com 361.
“É sempre importante lembrar que o momento, apesar de mais
tranquilo, ainda é de
atenção para que não
haja retrocesso. A higie-

Prefeitura de Posse realiza o
projeto Nascentes Modelos
O projeto “Nascentes Modelos – Proteção e Recuperação de
Nascentes”, trata-se de
um processo de identificação, recuperação
da vegetação nativa em
áreas de preservação
permanente de nascentes e acompanhamento
de sua evolução de recuperação, com visi-

tas técnicas e doação
de mudas nativas para
proprietários rurais cadastrados no projeto.
A restauração destas
áreas busca proporcionar o equilíbrio do
ecossistema e a conservação dos recursos
hídricos quantitativamente e qualitativamente,
beneficiando

diretamente os produtores rurais ao terem
nascentes em sua propriedade recuperadas.
Este processo é benéfico para toda a população, o curso da água
destas nascentes recuperadas, pois a ação
conserva e produz água
para o abastecimento
humano.

Para mais informações, os interessados
deverão comparecer na
“CATI” - Casa da Agricultura de Santo Antônio de Posse na rua
Elias Lian, 76 – Centro - Departamento de
Agricultura e Meio Ambiente, ou entrar em
contato através do telefone: (19) 3896-1281

nização frequente das
mãos precisa ser mantida e a vacinação é uma
valiosa arma contra a
doença. É fundamental
receber todas as doses
nas datas corretas”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir
Marcelo Iglecias.
Ele orienta que quem

apresentar
sintomas
gripais leves deve ir
até a unidade de saúde
mais próxima de casa.
Já pessoas que tiverem
febre alta persistente e
dificuldade para respirar devem procurar o
atendimento de urgência e emergência na Policlínica Municipal.
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RECURSOS:

Jaguariúna recebe recursos e veículos do
Governo do Estado
O repasse foi feito durante evento promovido pelo Governo do Estado no IAC (Instituto Agronômico), em Campinas, com a presença do governador Rodrigo Garcia
A Prefeitura de Jaguariúna recebeu do Governo do Estado, nesta
segunda-feira (18), cerca de R$ 2 milhões em
liberação de recursos e
veículos
provenientes
de programas estaduais.
O repasse foi feito durante evento promovido
pelo Governo do Estado

no IAC (Instituto Agronômico), em Campinas,
com a presença do governador Rodrigo Garcia.
A cidade recebeu uma
van para o transporte de
pacientes da saúde com
deficiência, uma máquina retroescavadeira
e um trator com imple-

mentos agrícolas, todos
veículos zero-quilômetro, do Programa Nova
Frota, além de R$ 750
mil do programa Respeito à Vida, para modernização do trânsito.
Segundo o Governo
do Estado, no total foram entregues em Campinas 271 veículos e ma-

quinários do Programa
Nova Frota e liberados
R$ 208,2 milhões para
investimentos em obras
nas cidades da região.
Os veículos e maquinários foram destinados a
56 municípios da região
de Campinas, com um
investimento superior a
R$ 90 milhões.

Prefeitura interdita trecho na Avenida
Maranhão e na Av. Luciano Poltronieri para
obras de recapeamento
A Secretaria de Obras
e Serviços da Prefeitura
de Jaguariúna informa
que, de 20 a 24 de abril,
a Rua Maranhão estará
interditada no trecho

compreendido entre a
Rua Pedro Silveira Martins até o Balão do Capotuna (ou Avenida Pinto
Catão), para a realização
de obras de recapeamen-

to.

Será liberado apenas
acesso local nesse trecho.
A secretaria orienta os
motoristas a evitarem o
local enquanto durarem

as obras.
OUTRA VIA
Ainda de acordo com
a Secretaria de Obras, a
partir do próximo dia 25

de abril (segunda-feira),
a Avenida Luciano Vlademir Poltronieri, no trecho compreendido entre
a Rua Dom Pedro I até a
Rua Ceará, terá o trân-

sito impedido nos dois
sentidos também para
realização de obras de
recapeamento asfáltico.
Os serviços devem durar
dez dias.

Vestibular Univesp está com as inscrições
abertas até 25 de abril
Os estudantes que
sonham em cursar
uma faculdade gratuitamente têm mais
uma semana para se
inscrever no Vestibular da Universidade
Virtual do Estado de
São Paulo (Univesp).
As inscrições ficam
abertas até o dia 25 de
abril. São oferecidas

60 vagas em Jaguariúna. Em todo o Estado
de São Paulo 31.125.
Os candidatos podem optar por um dos
nove cursos oferecidos: Pedagogia, Letras,
Matemática
(Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados,
Tecnologia da Informação,
Engenharia

de Computação (Eixo
de Computação), Engenharia de Produção
e os novos, Administração e Tecnologia
em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e
Produção).
As inscrições podem
ser feitas no site: vestibular.univesp.br. Já
a prova acontecerá dia

22 de maio e a previsão
é que as aulas iniciem
em agosto de 2022.
O polo presencial da
Univesp em Jaguariúna é a escola municipal Amâncio Bueno.
Para mais informações acesse: www.
vunesp.com.br/faleConosco ou ligue para
(11) 3874-6300.

Lar São Vicente de
Paulo realiza Festival
de Outono com várias
atrações
O Lar São Vicente de
Paulo realiza o Festival
de Outono com diversas atrações em Santo
Antônio de Posse. O
evento acontece nos
dias 30 de abril e 1° de
maio com Festival de
Prêmios, Encontro 2
Rodas e atrações musicais.
O Festival de Prêmios em prol do Lar São
Vicente de Paulo acontece no sábado, dia 30,
das 15h até às 23h, com
entrada franca. Haverá
venda de comidas e

bebidas.
No domingo, dia 1°
de maio, será realizado o Encontro 2 Rodas (bike e moto) com
a saída das bikes da
Praça da Matriz, às 8h,
e concentração de motos a partir das 9h30
no Posto Ipiranga.
A animação musical será com as bandas
Júlio & Topinel, Samba
Sol, Rota 107 e Aslam
Pop.
O vento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Santo Antô-

nio de Posse e Radical
Livre.
Venha curtir com a
família e amigos!
Mais informações
fone
(19)
38962503;
contato@larsvp.org.
br;
larsvp.org.br/
carne-boleto;
Rua Quirino Semeguini, 271 13830 - 000
- Santo Antônio de
Posse/SP;
@larsvpaulo
.
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