25
anos
Jaguariúna - Santo Antonio de Posse - Holambra - Pedreira

SÁBADO

07 de Maio de 2022 - Ano XXVI - Nº 1422
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Prefeitura inaugura unidade do Poupatempo
Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou nesta
terça-feira, dia 3 de maio,
a unidade do Poupatempo Jaguariúna, que já está
em funcionamento no antigo prédio da Biblioteca

Municipal, na rua Alfredo
Engler, 326, no Centro.
O Poupatempo Jaguariúna funciona de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h,
e aos sábados, das 9h às
13h. O evento contou com

Jaguariúna ganha
Pronto Atendimento
Infantil 24h no
Hospital Municipal

as presenças do prefeito
de Jaguariúna, Gustavo
Reis, da vice-prefeita Rita
Bergamasco, do deputado federal Baleia Rossi,
secretários e vereadores,
entre outras autoridades.

A população pode contar num mesmo local vários serviços públicos, como
CNH (Carteira Nacional
de Habilitação), RG, Detran, atestado de antecedentes criminais, protocolo

da Prefeitura, Mobilidade
Urbana municipal, entre
outros.
O Poupatempo garante mais dignidade, mais
agilidade e mais economia para a população,

PAT de Jaguariúna tem
vagas para cursos gratuitos
com Bolsa-Auxílio de R$ 210

Vacinação
contra a
Covid-19
acontece em
novos locais
a partir de
segunda-feira

O PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador),
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Social de Jaguariúna, em
parceria com a ACI (Associação Comercial e Industrial) de Jaguariúna e
o Governo do Estado de
São Paulo está com vagas
abertas para cursos de
qualificação profissional

gratuitos com bolsa-auxílio de R$ 210,00 aos participantes. As vagas, do
programa Minha Chance,
são para os cursos de bartender, camareiro (a) e
garçom/garçonete, que
terão início do final deste
mês, em data ainda ser divulgada. Os cursos serão
realizados no Parque Santa Maria.
Pág 3.

Dia das Mães é
comemorado com musical
gratuito no Teatro de
Jaguariúna

que pode contar com um
serviço de excelência,
reconhecido sete vezes
consecutivas como o melhor de São Paulo, com
99% de aprovação dos
usuários.

Pág 3.

Nesta sexta-feira, 6,
é o último dia de vacinação contra a covid-19
no parque Santa Maria,
em Jaguariúna. A partir da
próxima segunda-feira, dia
9, a Prefeitura passará a
imunizar a população que
tem 12 anos ou mais em
três Unidades Básicas de
Saúde (UBS`s) da cidade.
São elas: UBS Cruzeiro
do Sul (1ª e 2ª doses e vacina Janssen), na UBS Florianópolis (dose adicional
- 3ª ou 4ª doses) e na UBS
12 de Setembro (dose adicional - 3ª ou 4ª doses).
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Jaguariúna
passará a contar, a partir
do próximo dia 9 de
maio, com o Pronto
Atendimento Infantil
(PAI), centro destinado exclusivamente a
demandas de urgência
e emergência de crianças e adolescentes
até 13 anos, 24 horas
por dia e sete dias por
semana. A unidade vai
funcionar no Pronto-Socorro do Hospital Municipal Walter

Ferrari, que está sendo reestruturado e
adaptado para receber
o PAI.
Segundo a secretária
de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo
de Oliveira Pelisão, a
implantação do PAI já
estava prevista e o objetivo é separar e priorizar o atendimento a
pacientes infantis, que
As mães de Jaguariúna
é uma das prioridades
vão
ganhar um presente
da atual gestão municespecial
da Prefeitura,
ipal.
por meio da Secretaria de
Pág 7. Turismo e Cultura, em
comemoração ao Dia das
Mães. No sábado, dia 7,
todas poderão assistir ao
musical “Para viver um
grande amor” no Teatro

Prefeitura de Jaguariúna
simplifica e reduz prazo
para aprovação de projetos

Municipal Dona Zenaide
totalmente de graça.
O espetáculo traz a
visão feminina da obra de
Vinícius de Moraes, com
um elenco formado apenas por mulheres. Dessa
forma, a relação “poeta
homem” e “musa mulher”
é invertida.

Cresce número de
casos de dengue em
Pág 6.
Jaguariúna; Secretaria Cultura cadastra músicos
alerta população sobre para apresentações em
cuidados
Jaguariúna
Jaguariúna registrou
nos primeiros quatro meses deste ano
33 casos confirmados
de dengue. No mesmo
período do ano passado, durante a pandemia
de coronavírus, foram
apenas 8 casos confirmados da doença e, em
2020, foram 27. Nenhuma morte foi regis-

trada até o momento.
Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde,
que reforça a importância de a população manter os cuidados para
manter as residências
livres de focos do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da dengue.

Pág 7.

Os músicos e as bandas de Jaguariúna e
região que têm interesse em se apresentar em
eventos públicos na cidade já podem começar
a ensaiar. A Secretaria
de Turismo e Cultura
de Jaguariúna está com
inscrições abertas para
fazer um cadastro ofi-

cial desses profissionais. O cadastro pode
ser feito pela internet.
A secretaria entrará em
contato com os músicos
e bandas cadastrados
para que se apresentem
na Feira Noturna, na
praça da cidade e demais eventos que a cidade for realizar.

Pág 6.

pr
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria
Municipal
de Planejamento Urbano, começa na próxima
segunda-feira, dia 9
de maio, a implementação da Aprovação

Responsável de Projeto
Simplificado, que visa
a liberação mais rápida
de projetos residenciais, comerciais e industriais – com exceção de
condomínios e loteamentos.

Pág 2.

Prefeitura de
Jaguariúna começa a
construção das UBSs
do Vargeão e do Santo
Antônio do Jardim
Pág 7.
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PLANEJAMENTO:

Prefeitura de Jaguariúna
simplifica e reduz prazo para
aprovação de projetos
Aprovação e liberação mais rápida de projetos residenciais, comerciais e industriais – com exceção de condomínios e loteamentos

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria
Municipal
de Planejamento Urbano, começa na próxima segunda-feira, dia
9 de maio, a implementação da Aprovação Responsável de Projeto
Simplificado, que visa
a liberação mais rápida
de projetos residenciais,
comerciais e industriais
– com exceção de condomínios e loteamentos.
Com a medida, a Prefeitura irá entregar a
planta aprovada juntamente com o alvará de
construção para os proprietários, reduzindo o
prazo da tramitação dos
projetos – que hoje é de
até três meses – para
menos de um mês. A
aprovação simplificada
de projetos está prevista
na Lei Complementar nº
363, de 2021, e no Decreto Municipal nº 4.413, de
4 de abril de 2022.
Segundo o secretário

de Planejamento Urbano de Jaguariúna,
Rômulo Vigatto, o objetivo da medida é desburocratizar o sistema de
aprovação de novos projetos no âmbito da secretaria. “Haverá apenas a
tramitação desses projetos do Departamento de
Protocolo para a Secretaria de Planejamento,
ou seja, os processos não
passarão mais em outros órgãos da Administração Municipal, o que
agilizará a aprovação
desses projetos”, explica
o secretário.
Ainda de acordo com
Vigatto, além da redução
de tempo, haverá também a redução de custos
para os engenheiros e
arquitetos que apresentam os projetos. “Hoje
eles têm que apresentar
cinco vias da planta e
cinco vias dos memoriais
descritivos. A partir de
segunda-feira serão apenas duas vias de cada um

dos documentos”, destaca Vigatto.
Com a aprovação simplificada, a apresentação
dos projetos deve ser
feita diretamente no Departamento de Protocolo
da Prefeitura, localizado
no Paço Municipal, ou
no guichê do protocolo municipal localizado
no Poupatempo de Jaguariúna.
Os engenheiros e arquitetos
responsáveis
pelos projetos apresentados também devem,
com a nova medida, se
cadastrar no programa
de consulta do Cadastro
Municipal Imobiliário.
Basta acessar o link:
https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/consulta_imoveis/inicio/.
Os modelos e documentos também estão disponíveis no link:
https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/servicos/16/legislacao-urbana.html.

Câmara de Posse aprova
projeto que institui mês de
combate ao abuso sexual
de crianças e adolescentes

A Câmara Municipal de Santo Antônio de
Posse aprovou o Projeto
de Lei 036/2022, de autoria da vereadora Cidinha Gagliardi (PSDB),
que institui a campanha
Maio Laranja, a ser realizada no mês de maio de
cada ano com o objetivo
de efetivar ações relacionadas ao combate do
abuso e da exploração
sexual de crianças e adolescentes.
A lei determina que o
município deverá promover amplamente a
divulgação do evento,

valendo-se das ações integradas e intersetoriais,
com a participação, principalmente, do Conselho
Tutelar, da Secretaria
Municipal da Educação,
CMDCA, Diretoria de
Desenvolvimento Social
e Cidadania e Secretaria
Municipal da Saúde.
De acordo com a lei,
durante a campanha as
atividades de conscientização sobre o tema
incluirão palestras e
dinâmicas nas escolas,
formação para os profissionais da educação e
saúde para que possam

identificar
possíveis
agressores e vítimas de
violência sexual, criação
de um centro de apoio para acolhimento e
acompanhamento terapêutico para crianças e
adolescentes vítimas de
violência física, psicológica, sexual e de negligência bem como para sua
família; além de um disk
denúncia para relatos sobre abuso, violência e assédio sexual infanto-juvenil, entre outras ações.
O projeto foi aprovado
por unanimidade pelos
vereadores.

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

CÉZAR FERRARI NA
ACADEMIA CAMPINEIRA
DE LETRAS E ARTES

Aquela criança que
foi presenciar a aula de
piano da irmã, encantado com a Arte, tornou-se grande concertista. O jaguariunense,
Filho de Laura Freyesleben Ferrari e de Antônio J. Ferrari, tem se
dedicado ao estudo da
interpretação pianística desde os 8 anos de
idade, aprimorou seus
estudos de técnica e interpretação pianística
com aclamadas mestras Olga Normanha,
Regina Martins e Lina
Pires de Campo. Residiu por 20 anos nos Estados Unidos onde obteve seu mestrado em
piano atuando como
recitalista e educador.
Sua habilitação plena
em música e em piano
concluiu no Conservatório Musical Campinas de 1988 a 1990.
Neste
conservatório
concluiu também nos
dois anos seguintes o
curso de aperfeiçoamento e interpretação
em piano clássico.
De 1990 a 1993 na
Faculdade de Artes Alcântara Machado-SP,
fez o curso de bacharelado em piano erudito. Em 11/04/1994
foi solista da Orquestra Sinfônica do ESP
sob a regência do Maestro Jorge Salim, no
Memorial da América
Latina onde executou
o Concerto op. 25 n.1
de F. Mendelssohn.
Na Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro, em
02/10/1994 foi solista
da Orquestra Sinfônica
Brasileira sob a regência do maestro Roberto
Tibiriçá. Na Universidade Estadual do Arizona (EUA), na cidade
de Tempe fez o Mestrado em piano erudito
de 1997 a 2000. Seu 1º
concerto de Mestrado
foi no Katzin Concert
Hall, Tempe, USA em
17/09/1998 onde executou obras de Chopin,
Beethoven, Villa-Lobos
e Marlos Nobre. Seu
último recital de Mestrado na Universidade
de Arizona aconteceu
em 03/03/2000 com
obras de Bach, Mendelssohn, Darius Milhaud e H. Villa-Lobos.

O brilhante concertista, Mestre em
piano erudito, é homenageado, pela prefeitura Municipal, no
Teatro Dona Zenaide,
em 05/07/2012, como
destaque da Família
Pioneira de Imigrantes Italianos. Recebeu
uma medalha com o
brasão da Bandeira
Municipal e um certificado. Apresenta-se no
Steinway Hall, Scottsdale, USA, novamente
em 03/10/2012. Foi
um recital com amigos
e no programa as Metamorphosis para piano de Philip Glass e a
Suite n.1 para flauta e
jazz piano de Claude
Bolling, Omni National
Tucson Resort, Tucson,
USA, em 03/06/2017
faz Palestra e recital
sobre a vida e a obra
do compositor paulista
Zequinha de Abreu.
Apresentou-se em
19 e 31 de outubro de
2019, na Academia
Campineira de Letras
e Artes, Campinas, ele
atuou como recitalista
nas cerimônias de nomeação da ACLA. Conquista com sua Arte
um lugar na Academia
Campineira de Letras
e Artes. Dois dias após
apresentou-se ali num
recital
comemorativo aos 50 anos dessa
Academia
executando obras de Mozart e
de Fructuoso Viana. É
uma vida de filho de
Jaguariúna, em brilhante e intermitente
ascensão artística abrilhantada por grandes
concertos em grandes
cidades com atividades
de musicistas educador.

Viajou para Portugal de 16 a 23 de 2002
a fim de participar, no
centro para o estudo
das artes em Belgais,
de um workshop de
interpretação pianística ministrada pela
pianista Maria João
Pires. No Arizona, em
Tempe, no Katzin Concert Hall, 25/09/2004,
fez concerto solo com
obras de compositores franceses. No programa havia obras de
E.Satie, G. Faurè, D.
Milhaud e C. Debussy. Em 10/04/2005 no
mesmo Katzin Concert
Hall, Tempe, fez duo
com a pianista ucraniana Natalya Shkoda.
No programa obras
para dois pianos de
F. Poulenc, Prelúdio
Fuga e Variação op 18
de Cesar Franck e Tango de I. Stravinsky.
Em 17/07/2010, no
Steinway Hall, Scottsdale,
USA,
Cezar
Freyesleben
Ferrari
apresentou um recital
exclusivo das 12 valsas
Tomaz de Aquino
de Esquina de FrancisPires
co Mignone.
INSTRUMENTOS DE DEUS
Há pai de todas as cores:
o branco, o negro e o mulato.
E tem o pai amarelo e
o pai vermelho lá do mato.
Com a mãe se dá o mesmo:
seja lá a cor que for,
o amor fala mais alto,
pois alma de anjo não tem cor.
O importante é honrá-los,
acolhê-los em sua velhice.
Tratá-los com todo o respeito,
ser mau filho é burrice.
O amor de mãe é tão grande
que para o filho inteira ela se entrega.
Mas não a aborreça,
cuidado, praga de mãe pega!
Ame seu pai e sua mãe,
pois você é o amor deles.
Por eles veio ao mundo,
são, portanto, instrumentos de Deus.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro À procura de Deus,
volume 9 da coleção Mensagens de fé (editoraoartifice.com.
br), em homenagem ao Dia das Mães que se comemora no
segundo domingo de maio.

Expediente
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Atendimento

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

Prefeitura inaugura unidade do
Poupatempo Jaguariúna
O Poupatempo Jaguariúna funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h

Com a prorrogação
do prazo de entrega do
Imposto de Renda para
o próximo dia 31 de
maio, pela Receita Federal, os contribuintes
ganharam mais tempo para poder partici-

par da campanha Leão
Amigo de Jaguariúna e
fazer a sua doação para
o Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal do Idoso.
Para participar, é

muito simples. O contribuinte do Imposto de
Renda que preencher
os requisitos da legislação pode doar valores para os conselhos
municipais, estaduais
e nacionais da criança

permite escolher uma
entidade
específica.
Após a escolha do valor doado, o sistema
emitirá um Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
que deve ser pago em
até 30 dias.
Mais informações e a
orientação sobre como
efetuar as doações podem ser obtidas no
Conselho
Municipal
dos Direitos da Criança
e do Adolescente de
Jaguariúna (CMDCAJ),
pelos telefones 38673935 ou 3837-3311 –
Ramal 223.

e do adolescente e do
idoso. A doação deve
ser feita diretamente
na declaração de ajuste
anual, até 31 de maio.
Entidades aptas a
É importante lem- receber recursos do IR
brar que esse método em Jaguariúna:
de doação do IR não
Associação
dos

Amigos
do
Padre
Gomes
Asamas (Associação
Santa Maria de Saúde)
Apae
(Associação
dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaguariúna)
Centro de Equoterapia de Jaguariúna
Lar Feliz
AJJA
(Associação
Jaguariunense de Jovens Aprendizes)
Associação
dos
Amigos
do
Padre
Gomes
Jaguariúna FC – Associação
Desportiva
Jaguariúna
A.A.P.P – Associação
Atlética Ponte Preta
Associação
de
Desenvolvimento Social

PAT de Jaguariúna tem vagas para cursos
gratuitos com Bolsa-Auxílio de R$ 210
O PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador),
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Social de Jaguariúna, em
parceria com a ACI (Associação Comercial e Industrial) de Jaguariúna e
o Governo do Estado de
São Paulo está com vagas
abertas para cursos de
qualificação profissional
gratuitos com bolsa-auxílio de R$ 210,00 aos participantes.
As vagas, do programa
Minha Chance, são para
os cursos de bartender,
camareiro (a) e garçom/
garçonete, que terão início do final deste mês, em
data ainda ser divulgada.
Os cursos serão realizados
no Parque Santa Maria.
Os estudantes matriculados nos cursos de qualificação do programa receberão uma bolsa única de

R$ 210,00 para ajuda nas
despesas. O pagamento será feito por meio de
código bancário, que o estudante usará para sacar
em caixas eletrônicos do
Banco do Brasil e da Rede
24 Horas.
Para receber a bolsa-auxílio, além de ser
desempregado e estar
frequente no curso, o estudante não pode estar
recebendo seguro-desemprego ou outros auxílios
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Social de Jaguariúna.
Confira abaixo mais detalhes sobre o programa,
vagas disponíveis e links
para fazer a inscrição:
BARTENDER
Sobre o curso:
Capacita o aluno para
desempenhar atividades
de preparo, apresentação

de bebidas e coquetéis,
além de utilizar técnicas
de malabarismo com as
garrafas.
Área de qualificação:
Turismo, Hospitalidade e
Lazer
Carga horária: 80
horas/aula
Local: Parque Santa
Maria
Horário: das 13h às
17h10
Link para inscrição:
https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/
onde-estudar

navios e estabelecimentos
similares, mantendo-os
em ordem e atendendo e
auxiliando os hóspedes.
Área de qualificação:
Turismo, Hospitalidade e
Lazer
Carga horária: 80
horas/aulas
Local: Parque Santa
Maria
Horário: das 8h às
12h10
Link para inscrição:
https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/
onde-estudar

CAMAREIRO/CAMAREIRA
Sobre o curso:
Capacita o aluno para
atuar como camareiro,
limpando, arrumando, organizando, vistoriando e
abastecendo apartamentos, quartos e banheiros,
em hotéis, cabines de

GARÇOM
/
GARÇONETE
Sobre o curso:
Capacita o aluno a
atender os clientes em um
bar, café ou restaurante,
anotar os pedidos e servi-los. Prepará-lo para atuar em eventos e festas.
Área de qualificação:

Turismo, Hospitalidade e
Local: Parque Santa
Lazer
Maria
Carga horária: 80
Horário: das 18h às
horas/aula
22h10

Circuito das Águas Paulista inaugura nova sede
em Monte Alegre do Sul

De Pedreira

nicipal do Circuito das
Águas Paulista, Edson
Em solenidade pre- Rodrigo da Cunha, foi
sidida pelo prefeito de inaugurada na manhã
Monte Alegre do Sul e da quarta-feira, 27 de
presidente do CICAP abril, com a presença
- Consórcio Intermu- de prefeitos e represen-

tantes das nove cidades
que compõem o consórcio, a nova sede institucional.
O novo endereço da
sede do CICAP fica em
um imóvel situado na
Rua Viriato Valente, nº
513, no centro de Monte Alegre do Sul, em
frente à Escola Estadual Clodoveu Barbosa. A
nova sede é um amplo
espaço para realização
de encontros e desenvolvimento de ações do
consórcio.
Na ocasião, também
estava exposto o novo
automóvel
adquirido
pelo Consórcio, um veículo modelo Kwid, que
será caracterizado com
a identidade visual do

CICAP e percorrerá em
visita toda a região do
Circuito das Águas nas
ações
institucionais
que visam à divulgação
da região como um
dos principais destinos
turísticos do Estado de
São Paulo e do Brasil.
No uso da palavra, Edson Rodrigo da
Cunha, presidente do
Consórcio
salientou
sobre a importância da
inauguração da nova
sede - com instalações
mais adequadas, no
fortalecimento do CICAP como entidade fomentadora não só do
trade turístico das nove
cidades, mas também
nas ações das câmaras
técnicas que estão sen-

do desenvolvidas em
conjunto, como por exemplo nos âmbitos do
esporte e cultura, além
da conquista da certificação dos municípios
junto ao INPI das Indicações Geográficas do
Café, da Cachaça e das
rotas gastronômicas do
Estado.
O prefeito de Monte
Alegre do Sul convidou
a todos para conhecerem as novas instalações
do CICAP - Consórcio
Intermunicipal do Circuito das Águas Paulista, que funciona de segunda à sexta-feira das
08h às 17h.
O Consórcio Intermunicipal para o
desenvolvimento
do

Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista é uma consociação
formada pelas cidades
de Águas de Lindóia,
Amparo,
Holambra,
Jaguariúna,
Lindóia,
Monte Alegre do Sul,
Pedreira, Serra Negra e
Socorro, que tem como
objetivo o desenvolvimento em conjunto do
pólo turístico regional
no qual as cidades que
o compõem estão inseridas.
Atualmente,
o Consórcio tem como
sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com
seu Prefeito de Monte Alegre do Sul Edson
Rodrigo de Oliveira
Cunha como presidente.

Sábado, 07 de Maio de 2022
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COMEMORAÇÃO:

Dia das Mães é comemorado com
musical gratuito no Teatro de
Jaguariúna
O musical “Para viver um grande amor” será apresentado no Teatro Municipal Dona Zenaide totalmente de
graça
As mães de Jaguariúna
vão ganhar um presente
especial da Prefeitura, por
meio da Secretaria de Turismo e Cultura, em comemoração ao Dia das Mães.
No sábado, dia 7, todas
poderão assistir ao musi-

cal “Para viver um grande
amor” no Teatro Municipal
Dona Zenaide totalmente
de graça.
O espetáculo traz a visão
feminina da obra de Vinícius de Moraes, com um
elenco formado apenas por

mulheres. Dessa forma, a
relação “poeta homem” e
“musa mulher” é invertida.
Alegre e divertido o musical promete agradar não
só as mães, mas todos que
também estão convidados
a assistir.

A apresentação acontecerá às 20h30. Para conferir é preciso retirar o ingresso com uma hora de
antecedência na bilheteria
do teatro. Serão distribuídos dois ingressos por pessoa.

Cultura cadastra músicos para
apresentações em Jaguariúna
Os músicos e as bandas de Jaguariúna e região que têm interesse
em se apresentar em
eventos públicos na cidade já podem começar

a ensaiar. A Secretaria
de Turismo e Cultura
de Jaguariúna está com
inscrições abertas para
fazer um cadastro oficial
desses profissionais.

O cadastro pode ser
feito pela internet. Basta
preencher as informações neste link.
A secretaria entrará
em contato com os mú-

sicos e bandas cadastrados para que se apresentem na Feira Noturna,
na praça da cidade e demais eventos que a cidade for realizar.

Dia das Mães tem atividades especiais no CRAS
Nassif
A Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna comemorou o
Dia das Mães antecipadamente nesta quinta-feira, dia 5, no Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS)
Nassif. No local os alunos das oficinas do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vín-

culo (SCFV) realizaram
várias atividades em
grupo.
O grupo de dança dos
idosos da Secretaria de
Juventude, Esportes e
Lazer, que foi premiado
no Jogos Estaduais da
Melhor Idade (JOMI),
se apresentou para todos. A comemoração
também teve homena-

gens às mães com poesia e apresentação de
músicas alusivas à data
com o grupo de violão e
o grupo de música, que
emocionou a todos.
A secretária de Assistência Social, Andrea
Lizun, ressalta que essa
foi uma oportunidade
para além de homenagear as mães tam-

bém oferecer momentos especiais a todas
elas. “Foi um dia com
atividades descontraídas e ao mesmo tempo importantes, pois
as mães puderam estar
mais perto da equipe
do CRAS, estreitando
os lações e fortalecendo
a relação”, contou a secretária.

Mobilidade Urbana promove
evento da campanha Maio
Amarelo em Jaguariúna neste
sábado
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realiza
neste sábado, dia 7, evento que integra a programação do Maio Amarelo,

mês de conscientização
no trânsito.
Em parceria com a
concessionária Fiat Valverde, uma equipe da
secretaria estará no estacionamento do Centro

Cultural, das 9h às 14h,
orientando e passando
dicas de segurança para
motoristas e pedestres,
além de dinâmica com
óculos 3D e um simulado
de embriaguez ao volante

em realidade virtual.
Além do Maio Amarelo, o evento também irá
comemorar o Dia do Automóvel (13 de maio) e o
Dia da Carona Solidária
(28 de maio).

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:
DIEGO ALEX DOMINGUES DOS SANTOS e IZABELLA MARIA
MEDEIROS NOLETO. Ele, de nacionalidade Brasileira, técnico eletricista, divorciado, nascido em BOM REPOUSO, MG, no dia 16 de
dezembro de 1997, residente e domiciliado na Rua Maria Munaretti
Picelli, Nº 121, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de ADRIANO PEDRO DOS SANTOS e de JANAÍNA DE PAULA DOMINGUES.
Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida em ANÁPOLIS, GO, no dia 26 de abril de 1991, residente e domiciliada na Rua
Maria Munaretti Picelli, Nº 121, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA,
SP, filha de FABIO DIVINO MEDEIROS NOLETO e de GENIOMAR
MARIA DA CONCEIÇÃO.
DANIEL MACIEL PEREIRA e MAYARA MAGRE DA CRUZ. Ele,
de nacionalidade Brasileira, artesão, solteiro, nascido em BAEPENDI,
MG, no dia 22 de novembro de 1989, residente e domiciliado na Rua
Um, Nº 191, Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filho de TOMÉ BATISTA PEREIRA e de MARIA FRANCISCA MACIEL PEREIRA. Ela, de
nacionalidade Brasileira, artesã, solteira, nascida em BAEPENDI, MG,
no dia 14 de dezembro de 1996, residente e domiciliada na Rua Um,
Nº 191, Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA CRUZ FILHO e de SILVIA HELENA RIBEIRO DA CRUZ.
PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA e JÉSSYCA AGUIAR DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, motofretista, solteiro, nascido em
CAMPINAS, SP, no dia 20 de junho de 2000, residente e domiciliado
na Av. Novaes, Nº 34, Terras da Capela de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de ELTON JULIO ARAUJO SILVA e de EDILENE FREIRE
DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida
em GUARUJÁ, SP, no dia 14 de junho de 1995, residente e domiciliada
na Av. Novaes, Nº 34, Terras da Capela de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, filha de ELENILSON ALEXANDRE DA SILVA e de RAQUEL
DE SOUZA AGUIAR DA SILVA.
BRUNO FREITAS NICIANI e ANA CRISTINA DA SILVA BORGOGNOVI. Ele, de nacionalidade Brasileira, funcionário público estadual,
solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 03 de março de 1977,
residente e domiciliado na Rua Júlio Frank, Nº 1700, centro, JAGUARIÚNA, SP, filho de MARCELO NICIANI e de CLÁUDIA FREITAS

NICIANI. Ela, de nacionalidade Brasileira, auxiliar administrativa, divorciada, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 05 de dezembro de
1982, residente e domiciliada na Rua Júlio Frank, Nº 1700, centro,
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO AUGUSTO BORGOGNOVI e de
IÊDA VILMA DA SILVA BORGOGNOVI.
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS e ZELGMA WANESSA OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, funcionário público municipal, solteiro, nascido em TOLEDO, PR, no dia 15 de agosto de 1979,
residente e domiciliado na Rua Thomaz Jasso, Nº 490, Jardim Dona
Irma, JAGUARIÚNA, SP, filho de OSVALDO BUENO DOS SANTOS
e de VALDA APARECIDA PINTO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasileira, corretora de imóveis, divorciada, nascida em SÃO
PAULO, SP, no dia 28 de dezembro de 1979, residente e domiciliada
na Rua Thomaz Jasso, Nº 490, Jardim Dona Irma, JAGUARIÚNA,
SP, filha de e de ESMERALDA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA.
JOSÉ ALEXANDRE MOREIRA e VIVIANE CARRARO. Ele, de
nacionalidade Brasileira, comerciante, solteiro, nascido em MOGI
MIRIM, SP, no dia 28 de maio de 1970, residente e domiciliado na
Rua José Manoel Mendes, Nº 135, Jardim Santa Mercedes, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO MOREIRA e de JOANA APARECIDA BERNARDES MOREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira,
comerciante, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 28 de
julho de 1974, residente e domiciliada na Rua José Manoel Mendes,
Nº 135, Jardim Santa Mercedes, JAGUARIÚNA, SP, filha de HEITOR
GERALDI CARRARO e de VANDERCI APARECIDA DE OLIVEIRA
CARRARO.
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA e ROSELI DOS SANTOS RODRIGUES. Ele, de nacionalidade Brasileira, pedreiro, solteiro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 16 de julho de 1973, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, Nº 158, Chácaras Santo Antonio do Jardim,
JAGUARIÚNA, SP, filho de SEBASTIÃO MARINHO DA SILVA e de
ALZIRA RODRIGUES DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira,
trabalhadora rural, solteira, nascida em SÃO CAETANO DO SUL,
SP, no dia 29 de agosto de 1975, residente e domiciliada na Rua Parnaíba, Nº 158, Chácaras Santo Antonio do Jardim, JAGUARIÚNA,
SP, filha de OTAVIO PAULO RODRIGUES e de MARINA LIMA DOS
SANTOS RODRIGUES.
Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos termos da lei e para fins de direito.
JAGUARIÚNA, 05 de maio de 2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS
________________________________________
Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse
Av. da Saudade, 65
(Nascimentos, casamentos, óbitos, reconhecimento de firmas,
autenticações, registro de livros comerciais, etc.)
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos
exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
_________________________________________________
CARLOS ROBERTO SILVERIO DE FREITAS, solteiro, de nacionalidade brasileira, mecânico, natural de Santo Antônio de
Posse - SP, residente à Rua Delmiro Bianchi, 77, Vila Esperança, Santo Antonio de Posse - SP, filho de JOÃO SILVERIO
DE FREITAS e de ELZA SARTI SILVERIO DE FREITAS; e
FABIANA DANIELA PEREIRA solteira, de nacionalidade brasileira, do lar, natural de Jaguariúna - SP, residente à Rua Delmiro Bianchi, 77, Vila Esperança, Santo Antonio de Posse - SP,
filha de LEANDRO PEREIRA NETO e de ONILCE APARECIDA
PADOVAN PEREIRA.
_________________________________________________
ELIAS FERNANDO DE LIMA DA SILVA, solteiro, de nacionalidade brasileira, serviços gerais, natural de Campinas - SP, residente Rua Valter Romanini, 27, Pedra Branca, Santo Antonio de
Posse - SP, filho de ADRIANO DAMIÃO DA SILVA e de MARCIA
REGINA DE LIMA DA SILVA; e MICAELEN FRANCISCA CAMILO STORTIdivorciada, de nacionalidade brasileira, embaladora
de frango, natural de Mogi Guaçu - SP, residente Rua Valter
Romanini, 27, Pedra Branca, Santo Antonio de Posse - SP, filha
de JORGE STORTI e de ANDREIA CRISTINA CAMILO.
________________________________________________
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico
pelo
jornal local.
Santo Antonio de Posse, 05 de maio de 2022.
A Oficial: Erika Kazumi Kashiwagi
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SAÚDE:

Jaguariúna ganha Pronto Atendimento Infantil
24h no Hopsital Municipal
Destinado exclusivamente a demandas de urgência e emergência de crianças e adolescentes até 13 anos, 24 horas por dia e sete dias por semana

Jaguariúna passará a
contar, a partir do próximo dia 9 de maio, com o
Pronto Atendimento In-

fantil (PAI), centro destinado exclusivamente a
demandas de urgência
e emergência de crian-

ças e adolescentes até 13
anos, 24 horas por dia e
sete dias por semana. A
unidade vai funcionar
no Pronto-Socorro do
Hospital Municipal Walter Ferrari, que está sendo reestruturado e adaptado para receber o PAI.
Segundo a secretária
de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de
Oliveira Pelisão, a implantação do PAI já estava prevista e o objetivo
é separar e priorizar o
atendimento a pacientes infantis, que é uma
das prioridades da atual gestão municipal. “O

PAI contará com amplo
espaço físico, com três
consultórios exclusivos,
sala de atendimento de
emergência, sala de medicação, inalação e observação”, explica a secretária.
O serviço terá uma
equipe altamente treinada no atendimento
pediátrico, com as habilidades de diagnóstico
e de comunicação para
identificar as necessidades, formada por pediatras habilitados no atendimento de urgências e
emergências, para atender desde recém-nasci-

dos até adolescentes (até
13 anos, 11 meses e 29
dias).
“O local está sendo
revitalizado e passará a
atender exclusivamente
crianças, o que vem ao
encontro dos legítimos
anseios das famílias que
buscam um atendimento rápido em ambiente
exclusivo totalmente separado do atendimento
de adultos. Será um espaço preparado de acordo com o universo das
crianças, onde o lado
lúdico e humanizado ficará evidente”, ressalta
Maria do Carmo. “Essa

mudança é fundamental nesse momento onde
estamos na sazonalidade
das doenças respiratórias e naturalmente há
um aumento na procura
por serviços de urgência
e emergência”, completa.
O atendimento no
PAI começa no dia 9,
próxima
segunda-feira, às 7h. Nessa mesma
data, a UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) e o
Centro de Atendimento
e Testagem passarão a
atender somente os pacientes com idade igual
ou superior a 14 anos.

Cresce número de casos de dengue em
Jaguariúna; Secretaria alerta população sobre
cuidados
Jaguariúna registrou
nos primeiros quatro
meses deste ano 33 casos
confirmados de dengue.
No mesmo período do
ano passado, durante a
pandemia de coronavírus,
foram apenas 8 casos
confirmados da doença e,
em 2020, foram 27. Nenhuma morte foi registrada até o momento.
Os dados foram divulgados pela Secretaria
Municipal de Saúde, que
reforça a importância de
a população manter os
cuidados para manter as

residências livres de focos do mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da
dengue.
O Ministério da Saúde
lista uma série de orientações para a prevenção
à dengue. Confira abaixo:
- Utilize telas de
proteção com buracos de,
no máximo, 1,5 milímetros nas janelas de casa
- Deixe as portas e
janelas fechadas, principalmente nos períodos do
nascer e do pôr do sol
- Mantenha o terreno
limpo e livre de materiais

ou entulhos que possam
ser criadouros
- Tampe os tonéis e
caixas d’água
- Mantenha as calhas
limpas
- Deixe garrafas sempre viradas com a boca
para baixo
- Mantenha lixeiras
bem tampadas
- Deixe ralos limpos e
com tela
- Limpe semanalmente
ou preencha pratos de vasos de plantas com areia
- Limpe com escova ou
bucha os potes de água

para animais
- Limpe todos os
acessórios de decoração
que ficam fora de casa e
evite o acúmulo de água
em pneus e calhas
- Coloque repelentes
elétricos próximos às
janelas – o uso é contraindicado para pessoas
alérgicas
- Velas ou difusores
de essência de citronela
também podem ser usados
- Evite produtos de higiene com perfume, pois
podem atrair insetos

- Retire água acumu- atrás da máquina de lavar
lada na área de serviço, roupa

Prefeitura de Jaguariúna zera fila de espera
no serviço de próteses dentárias
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria
Municipal
de Saúde, zerou a fila
de espera por próteses
dentárias no município.
O serviço, realizado no
Centro de Especialidades
Odontológicas, implantou 670 próteses nos últimos meses, conseguindo
zerar a fila de espera pelo
serviço no mês de abril.
A Saúde pública de

Jaguariúna
oferece
serviço de prótese total e parcial removível.
Segundo a Secretaria
de Saúde, o acesso ao
serviço é feito de duas
formas. Primeiro, o paciente passa pelo tratamento
odontológico,
com dia e horário marcados. Caso haja necessidade, ele é encaminhado
para o serviço de prótese.
Também há a chama-

da demanda espontânea,
em que os pacientes
procuram diretamente o
serviço de prótese municipal. Nesse caso, um
dentista especialista na
área faz a avaliação e inicia o tratamento.
“A
nossa
grande
preocupação neste momento é amenizar os impactos que a pandemia
causou aos serviços de
saúde, em todas as áreas,

e nos sentimos felizes em conseguir zerar a
fila de espera de próteses mesmo com todos
os percalços desses últimos dois anos”, disse
a secretária de Saúde
de Jaguariúna, Maria
do Carmo de Oliveira
Pelisão.
O Centro de Especialidades Odontológicas fica
na rua Alfredo Bueno,
1.209, no Centro.

Prefeitura de Jaguariúna começa a construção das
UBSs do Vargeão e do Santo Antônio do Jardim
Jaguariúna vai ganhar mais duas importantes obras na área da
Saúde. A Prefeitura de
Jaguariúna deu início
nesta quarta-feira, dia
27 de abril, à construção
de mais duas UBS (unidades básicas de saúde)

no município. As obras
da UBS Vargeão e da
UBS Santo Antônio do
Jardim, conforme convênio assinado com o
Estado de São Paulo, já
começaram e atendem
à uma antiga reivindicação da população

desses bairros.
Com
área
de
121,37m² cada uma, as
novas unidades básicas vão contribuir muito para a ampliação do
atendimento na saúde
de Jaguariúna, que já
conta com 11 UBSs –

XII de Setembro, Miguel Martini, Zambom,
Florianópolis, Guedes,
Fontanella, Nova Jaguariúna, Cruzeiro do
Sul, Roseira de Baixo,
Roseira de Cima e Tanquinho.
As obras serão feit-

as pela empresa HJM
Construtora, vencedora
da licitação, por meio
do Convênio Estadual
nº 903/2019, firmado
entre a Prefeitura de
Jaguariúna e o Governo do Estado, através
da Secretaria de Desen-

volvimento Regional, e
estarão sob gestão da
Secretaria Municipal de
Saúde e fiscalização da
Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano.
O prazo de entrega das UBSs é de sete
meses.

Vacinação contra a Covid-19 acontece em novos
locais a partir de segunda-feira
Hoje, 6, é o último
dia de vacinação contra
a covid-19 no parque
Santa Maria, em Jaguariúna. A partir da
próxima segunda-feira,
dia 9, a Prefeitura passará a imunizar a população que tem 12 anos
ou mais em três Uni-

dades Básicas de Saúde
(UBS`s) da cidade.
São elas: UBS Cruzeiro do Sul (1ª e 2ª
doses e vacina Janssen), na UBS Florianópolis (dose adicional - 3ª ou 4ª doses) e
na UBS 12 de Setembro
(dose adicional - 3ª

ou 4ª doses). Nas três
unidades o horário de
vacinação é das 16h às
19h30, de segunda a
sexta-feira.
Para ser imunizado
é preciso apresentar o
Cartão Cidadão, comprovante de endereço,
documento com foto

e carteirinha de vacinação contra o coronavírus.
CRIANÇAS
As crianças que têm
entre 5 e 11 anos também estão sendo vacinadas contra a covid-19
pela Secretaria Munic-

ipal de Saúde de Jaguariúna. Crianças de
6 a 11 anos recebem
a dose nas seguintes
UBS`s:
Nova
Jaguariúna, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul,
Florianópolis, Roseira
de Cima e Roseira de
Baixo.

Já nas unidades XII
de Setembro e Fontanella são aplicadas a
segunda dose da vacina
em todas as crianças de
5 e imunossuprimidas.
Em todas o horário de
vacinação é das 7h30
às 15h30, de segunda a
sexta-feira.
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SHOW:

Alexandre Pires canta
grandes sucessos em ‘Baile
do Nêgo Véio 2’, dia 20, na
Red Eventos
Cantor promete mexer com a emoção do público em três horas de show, onde passeia
por grandes hits dos anos 90
Da Redação
Alexandre Pires se
apresenta no próximo
dia 20, na Red Eventos,
em Jaguariúna, com a
turnê “Baile do Nêgo
Véio 2”, e promete
mexer com a emoção
do público em três
horas de show, onde
passeia por grandes
hits dos anos 90.
A turnê segue a
linha de seu álbum gravado pela Som Livre, e
está percorrendo todo
o país, resgatando não
só os grandes sucessos
do Só Pra Contrariar,
mas também outros do
samba, axé, pagode e
sertanejo. A direção é
assinada pelo próprio
Alexandre, com produção musical de Pedro Ferreira.
O “Baile do Nêgo
Véio 2”, que carrega
em seu nome a forma
como Alexandre Pires
é
carinhosamente
chamado, traz também
alguns pot?pourris.
Sucessos
como
“Cilada”, do Molejo,
“Rindo à Toa”, do Fala
Mansa, “Temporal”, do
Art Popular, “Essa Tal
Liberdade”, do SPC,
“Uma Brasileira”, do
Paralamas do Sucesso,
fazem parte do rep-

ertório.
O axé é representado por “Araketu É Bom
Demais”, “Liberar Geral”, “Milla” e “Eva”, entre outros.
Alexandre também
relembra o funk pop de
Claudinho & Buchecha
com “Quero te Encontrar” e “Só Love”.
Ainda marcam presença os clássicos populares “Morango do
Nordeste”,
“Agamamou” e “Bom-bocado”,
essas duas últimas famosas pelo Art Popular.
O pagode é representado pelos hits “Me
Apaixonei Pela Pessoa
Errada”, “Telegrama”
e “Beijo Geladinho”.
No repertório sertanejo, Alexandre escolheu
“Adoro Amar Você”,
“Você Vai Ver”, “Não
Aprendi a Dizer Adeus”
e “Evidências”.
“Estávamos
trabalhando uma turnê
internacional e muitas
pessoas aqui no Brasil
pediam nosso show,
então resolvemos fazer um baile com os
grandes hits 90, que foi
uma época recheada de
sucessos.
Todas as músicas
foram escolhidas com
muito carinho e ded-

icação, pois foram
músicas muito marcantes na época e que
empolgam o público
até hoje.
É uma responsabilidade imensa reproduzi?las”, conta Alexandre,
com o show que resgata
os melhores momentos
com os maiores hits da
década de 90.
Mais um grande
sucesso da GP Produções e Red Eventos!
Garanta já o seu ingresso!
A
Red
Eventos,
que fica localizada na
Avenida
Antártica,
1530, Santa Úrsula –
Jaguariúna, terá abertura às 22h00 e ingressos a partir de R$
50,00, que podem ser
adquiridos nos pontos
de venda ou através do
site www.agoraingressos.com.br.
Confira maiores detalhes e a programação
completa de eventos
(16/07 – Fábio Jr.;
26/08 – Zé Ramalho;
03/09 – Jorge Aragão
e Diogo Nogueira;
21/10 – Marisa Monte;
19/11 – Chitãozinho &
Xororó 50 Anos; 09/12
– Zezé di Camargo &
Luciano) através do
site www.GPPRODUCOES.com.br

