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Saúde realiza nebulização e mutirão contra
à Dengue
Na próxima terça-feira, 17, a Secretaria Municipal da Saúde dá início a
nebulização veicular, com
o objetivo de combater o
Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue.
Conhecido como fumacê,

a ação contemplará todos
os bairros do munícipio.
Além da nebulização, teve
início nesta quinta-feira,
12, às 16h um mutirão
de limpeza realizado pela
equipe de controle de vetores da Vigilância Epi-

Animais vítimas
de maus tratos
são atendidos
pelos profissionais
do Centro de
Atendimento animal

Iniciado no começo
do mês de abril deste
ano, o Centro de Atendimento Animal de Santo
Antônio de Posse vem
atuando neste primeiro
momento na castração
dos animais das famílias
inscritas no Cadastro
Único, com o objetivo de

diminuir os índices de
abandono de animais no
município, porém ao longo desse primeiro mês,
os veterinários têm se
deparado com casos de
maus-tratos a animais,
necessitando da intervenção medicamentosa e
de acolhimento.

demiológica, que contou
com um caminhão para
retirada de objetos. É de
extrema importância que
os munícipes recebam os
profissionais para ouvir
as orientações necessárias e coloquem na calça-

A equipe da Polícia
Militar – PM, de Santo
Antônio de Posse, foi
acionada via Centro
de Operações da Polícia Militar – COPOM,
para realizar um atendimento referente a
agressão.
De acordo com a Polícia, ao chegar ao local, contatou-se que a

natureza da ocorrência
tratava-se do caso de
violência doméstica.
Ainda segundo informações policiais, durante a instauração do
Boletim de Ocorrência
– B.O, o acusado tentou agredir a vítima,
sendo contido pelos
agentes e em seguida
recebido voz de prisão.
Pág 6.

notificações de suspeito
aguardando resultado ou
encerramento por clínica
epidemiológica, disseminados em todo o território. Segundo a Avaliação
de Densidade Larvária
(ADL), que é o indicador

de possível infestação, o
Índice de Infestação Predial (IIP) do município é
de 5.58, sendo classificada pela Superintendência
de Controle de Endemias
(SUCEN) como de alto
risco de transmissão.
Pág 3.

Show gratuito mistura Jaguariúna
rock com orquestra no terá feira
noturna
Teatro de Jaguariúna
toda
quarta-feira

Quem gosta de uma boa
música não pode perder a
apresentação gratuita que
a Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura trará
para o Teatro Municipal
Dona Zenaide neste sábado, dia 14. É a “Orquestra:
que bicho é esse?”, da Camerata Jovem de Campinas que é formada por 25
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Homem é detido por
tentativa de agressão a
mulher em Posse

da materiais de descarte
que possam acumular
água.
Santo Antônio de Posse conta com 24 casos
confirmados de dengue
por laboratório, 26 por clínico epidemiológico, e 73

instrumentistas de cordas,
piano, guitarra/violão,
baixo elétrico e bateria. O
show está marcado para
começar às 20h e durante
mais de uma hora o público poderá conferir as
músicas de grandes bandas do rock dos anos 60,
70, 80 e 90 em arranjos
especiais para orquestra.
Pág 8.

Na próxima quarta-feira, dia 18, a Prefeitura de
Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Turismo e
Cultura, começará a realizar semanalmente uma
Feira Noturna no parque
Santa Maria. O evento terá
entrada gratuita. No local
a população poderá se deliciar nas barracas de bebidas, pastel, lanche, sorvete
na chapa, acarajé, bolo
caseiro, tapioca e muitas
outras comidas típicas.
Além disso, também serão
vendidas frutas, verduras,
ovos, artesanato, flores,
entre outros produtos.
Pág 8.

Gabriela Manssur
visita a OAB de
Jaguariúna

Prazo para retirada de
medicamentos de alto
custo é do dia 1º ao 10 de
cada mês
O Programa Alto Custo é disponibilizado pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS) em conjunto com
o Estado. Nesse serviço
o medicamento é solicitado através de um
processo montado de
acordo com o protocolo
exigido, sendo essa documentação enviada e

auditada por um médico
do Estado, que autoriza
ou não a dispensação do
mesmo. O medicamento
vem para o município
com um documento em
nome do paciente, que
tem prazo para ser devolvido assinado, caso conA Promotora de Justrário, o medicamento é tiça, Gabriela Manssur
suspenso.
que atualmente é membro colaboradora na
Pág 5.
Ouvidoria das Mulheres
do Conselho Nacional
do Ministério Público,
esteve visitando a OAB
de Jaguariúna, nesta segunda-feira (09),
em pauta, nos assuntos
tratados, falou sobre
os trabalhos realizados
Pág 4.

Prefeitura de Posse alerta a
população sobre limpeza de
terrenos

em prol dos direitos femininos. Além disso,
Manssur disse que quer
trazer seus projetos em
parceria com a OAB
para o município. Entre os projetos mencionados, o destaque ficou
para o “Projeto Justiceiras”. Gabriela estendeu
o convite para que todas
as mulheres possam se
engajar no projeto.
Pág 7.
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Educação para
Edificar a concórdia
no mundo
poucos é o avesso
Paiva Netto
Na revista Globalização do Amor
Fraterno (em português, inglês, francês,
esperanto, alemão,
espanhol e italiano) — entregue pela
Legião da Boa Vontade a chefes de Estado
e às delegações presentes ao High-Level Segment 2007,
na sede da ONU em
Genebra, na Suíça —,
apresento, de meu
livro Reflexões da
Alma (2003), notável
trecho extraído do
preâmbulo da Constituição da Organização das Nações
Unidas para a Ed ucação, a Ciência e
a Cultura (Unesco),
aprovada em 16 de
novembro de 1945,
por considerar que
outro caminho para
a humanidade será o
da destruição: “Se as
guerras nascem na
mente dos homens, é
na mente dos homens
que devem ser construídos os baluartes
da Paz”.
É essencial destacar as propostas e
ações de real entendimento. Diferente rota
para os povos será a
do remédio amargo.
Por isso mesmo, não
percamos a Esperança. Persevereamos
trabalhando “por um
Brasil melhor e por
uma humanidade
mais feliz”. E não se
trata de argumento
simplório, mas, sim,
da direção efetiva da
vitória.

Ecumenismo —
poderoso instrumento de pacificação dos
povos
A Paz entre as
nações, conforme
registrei em Jesus e a
Cidadania do Espírito
(2001), é ainda sinônimo de astúcia e suspeição. Só haverá a
pacificação do ser humano quando a Solidariedade e a Fraternidade — o último e
esquecido baluarte
da Revolução Francesa — habitarem os
corações.
Urgente se faz que
ele, até mesmo por
questão iminente de
sobrevivência, não
apenas pregue a Paz,
mas se transmude
nela própria. Ao vivenciar esse estado
natural de Cidadão do
Espírito, poderemos
dizer com Jesus: “Estas coisas vos tenho
dito para que tenhais
Paz em mim. No mundo, tereis tribulações.
Tende, porém, bom
ânimo, pois Eu venci
o mundo” (Evangelho, segundo João,
16:33).
Daí ser o Ecumenismo verdadeiramente poderoso
instrumento de Paz
num planeta em que
qu a l qu e r d i le t an t e
promove a guerra.
Ensinou Jesus:
“Bem-aventurados os
pacificadores, porque
eles serão chamados filhos de Deus”
(Evangelho, segundo
Mateus, 5:9).
Abro parênteses
para transcrever uma
observação esclare-

cedora que integra
meu artigo “O dinamismo da Paz”, o
qual dediquei, em
agosto de 2000, aos
participantes da Conferência da Cúpula
da Paz Mundial para
o Milênio, realizada na sede da Organização das Nações
Unidas (ONU), em
Nova York, EUA:
Sempre que você
ler em meus escritos
ou ouvir em meus
improvisos a palavra “Ecumenismo”,
por favor, considere
o aspecto original
do termo. De acordo com sua etimologia, “ecumênico”
(do grego oikoumenikós) significa “toda
a Terra habitada” e
“de escopo ou aplicabilidade mundial;
universal”. Utilizamos esse vocábulo
sobejamente porque
não haverá verdadeira Paz entre as
nações enquanto ela
não for estendida a
todos os habitantes
da Terra, a despeito
de religião, visão particular ideológica, de
ciência, política, filosofia, arte, esporte
e assim por diante.
Agora mais do que
nunca, nestes tempos
globais, a paz restrita
é permanente convocação para novos
conflitos.
José de Paiva Netto ? Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@
lbv.org.br — www.
boavontade.com

Somos nada!
*José Renato Nali- dias vividos por Gabo,
- esse o apelido de seu
pai – que faleceu em
Somos nada! E, 17.4.2014. Mas ele já
logo mais, menos do vinha morrendo lenque nada. Como não tamente, pois perdeu
se apercebem os hu- a memória. Lamentava
manos de sua insig- ter ficado sem a sua
nificância e pequenez! “ferramenta de traBasta pensar que o balho”.
mundo existiu duranAquele calvário das
te milhões de anos – pessoas que convivem
sim, milhões! Não mil- com alguém acometido
hares, obscurantistas do mal de Alzheimer e
fanáticos!... – e nin- outras demências é
guém sentiu falta de retratado cruamente
nós. Da mesma forma, pelo filho. Os dias em
logo mais partiremos. que não reconhecia a
E o mundo continu- mulher, com quem se
ará a não sentir nossa casara em 1958. Ela
falta.
se indignava e se reV e j o o l i v r o cusava a acreditar que
“Gabo & Mercedes: fosse a demência que
Uma despedida”, escri- causasse o esquecito por Rodrigo Garcia, mento.
filho de Gabriel García
Tudo foi anotado
Márquez, o famoso pacientemente pelo
escritor colombiano filho Rodrigo, incluque ganhou o Nobel sive a crescente debide Literatura em 1982. lidade física e mental.
O prêmio que nenhum Os lapsos de lucidez,
brasileiro ainda rece- a dolorosa consciênbeu, para verificar a cia de estar perdendo
insignificância tupin- a memória, o cotejo
iquim no cenário inter- desse idoso inerme,
nacional. Pensei que verdadeira criança,
com a Rainha Sílvia na com o homem forte
Suécia, nós teríamos que era o verdadeiro
chance. Nada!
modelo dos filhos RoRodrigo registra drigo e Gonçalo.
no livro os últimos
A intenção de Roni

drigo era guardar essas notas para futura
consulta de suas filhas e sobrinhas. Mas
após à morte da mãe,
Mercedes, em 2020,
ele se propôs a dividir
suas anotações com os
leitores de seu pai.
Esse livro publicado pela Editora Record
é uma lição para os
arrogantes, os pretensiosos, os sequiosos
de poder, fama e dinheiro. Tudo isso passa
a valer nada quando
nos transformamos
em nada, e, em pouco
tempo depois, menos
que nada seremos.
Por isso, é preciso preencher a mente
com outros objetivos
mais nobres. Como
a crença numa outra
realidade, um outro
estágio, menos decepcionante do que este,
no qual a vaidade humana consegue cegar
a razão.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente
da Pós-graduação da
UNINOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022.

de si

Por Danilo Costa
Intitulado “Reimagining our futures
together: A new social
contract for education”,
um estudo recente da
Unesco é categórico
logo nas primeiras páginas: “Nossa humanidade e Planeta Terra estão sob ameaça”.
O texto ainda segue
com algo óbvio aos
nossos olhos, porém
necessário de ser registrado: “A pandemia
apenas provou nossa
fragilidade e nossa falta
de interconexão”.
O documento em
questão destaca quão
crucial é expandir as
oportunidades educacionais, bem como o
estabelecimento de um
novo Contrato Social
que beneficie todas as
crianças e os jovens. O
protagonismo da Unesco na promoção de
uma educação de qualidade para todos não é
de hoje. Não por acaso, o Dia Mundial da
Educação – celebrado
globalmente em 28 de
abril – só foi instituído
após a realização do
Fórum Mundial da Educação, que aconteceu
no Senegal, em 2000.
Nós, profissionais
dessa área, temos sempre que pensar à frente.
Como prever nossa realidade em 2050, considerando que temos
um mundo cheio de
desigualdades a serem
corrigidas? Esse documento da instituição,
preparado por uma
comissão chefiada pela
presidente da Etiópia,
Sahle-Work Zewde,
propõe a elaboração
desse novo Contrato
Social, mencionado anteriormente. Com isso,
a sociedade pode atuar
por benefícios comuns,
como o acesso à educação de qualidade por
toda a vida e fortalecimento do ensino como
um bem comum.
Mais do que uma
meta cravada na pedra,
o relatório funciona
como um convite para
pensar e não necessariamente um projeto.
Há inúmeros pontos
– e falaremos deles a
seguir – que podem ser
considerados regionalmente em cada nação,
escola ou metodologia
de aprendizagem. Nada
deve ser empregado no
formato de cima para

baixo, tudo deve ser
relativizado e contextualizado.
Segundo a publicação, ao longo do século 20, a educação
visava, essencialmente,
apoiar esforços de cidadania e desenvolvimento por meio da escolaridade obrigatória
para crianças e jovens.
Mas isso mudou – e
acho que todos concordamos a respeito. Atualmente, enfrentamos
graves riscos para o
futuro da humanidade
e do próprio planeta vivo. Com a pandemia, só pude notar
que tivemos um despertador tocando bem
alto, como quem brada:
“Acorde rápido”. Pensei que 2022 começaria
mais otimista e altruísta, entretanto, fomos
surpreendidos por uma
guerra no leste europeu. É preciso melhorar. O ser humano
ainda tem muito que
ser polido e lapidado.
Sob uma perspectiva pedagógica, deve-se
reinventar urgentemente a educação para
nos ajudar a enfrentar
desafios comuns. O
novo contrato da sociedade deve nos unir em
torno de esforços coletivos e fornecer o conhecimento e a inovação
necessária para moldar
futuros sustentáveis
e pacíficos para todos
ancorados em questões
sociais, econômicas
e justiça ambiental.
Deve-se defender o
papel desempenhado
pelos professores. De
acordo com o estudo
da Unesco, há três perguntas essenciais a serem feitas à educação ao
olharmos para 2050: O
que devemos continuar
fazendo? O que devemos abandonar? O que
precisa ser inventado
criativamente de novo?
As questões que

surgem precisam ser
tomadas e respondidas
localmente nos países,
nas escolas, nos programas e nos sistemas educacionais. Há
nações que iniciaram
projetos elaborados
de sustentabilidade –
dentro e fora das salas
de aula. Há outras que
vivem diariamente
ameaças constantes,
sejam de guerra ou de
queda da democracia.
Precisa-se avaliar com
uma lupa cada realidade isoladamente e
propor ações contínuas
e estruturadas. Existe,
entretanto, um denominador comum: grupos
socialmente privilegiados continuam tendo
acesso à qualidade superior. O novo olhar
educacional deve pensar em inclusão como
ponto de partida. Como
bem adiantei no título,
uma educação para
poucos é o oposto de si.
As escolas devem
ser locais educacionais
protegidos por causa
da inclusão, equidade
e bem-estar individual
e coletivo que apoiam,
também reimaginados
para melhor promover
a transformação do
mundo para uma direção mais justa, equitativa e um futuro
sustentável. Devemos
aproveitar e ampliar
as oportunidades educacionais que ocorrem
ao longo da vida e em
diferentes espaços culturais e sociais. É preciso polir essa pedra preciosa constantemente,
deixando para trás os
resíduos e aprimorando sua parte valiosa.
Danilo Costa é
ex-mantenedor escolar, advogado formado
pela FGV-SP e fundador do Educbank,
principal ecossistema
financeiro dedicado às
escolas
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Saúde realiza nebulização e mutirão
contra à Dengue
Na próxima terça-feira, 17, a Secretaria Municipal da Saúde dá
início a nebulização
veicular, com o objetivo
de combater o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Conhecido como fumacê, a
ação contemplará todos
os bairros do munícipio. Além da nebulização, teve início nesta
quinta-feira, 12, às 16h
um mutirão de limpeza
realizado pela equipe
de controle de vetores
da Vigilância Epidemiológica, que contou com
um caminhão para retirada de objetos. É de extrema importância que
os munícipes recebam
os profissionais para
ouvir as orientações
necessárias e coloquem
na calçada materiais de
descarte que possam
acumular água.
Santo Antônio de
Posse conta com 24

casos confirmados de
dengue por laboratório,
26 por clínico epidemiológico, e 73 notificações de suspeito
aguardando resultado
ou encerramento por
clínica epidemiológica,
disseminados em todo
o território. Segundo a
Avaliação de Densidade
Larvária (ADL), que é
o indicador de possível
infestação, o Índice de
Infestação Predial (IIP)
do município é de 5.58,
sendo classificada pela
Superintendência
de
Controle de Endemias
(SUCEN) como de alto
risco de transmissão.
Os primeiros casos
da doença neste ano
apareceram no bairro São Judas, com a
primeira
notificação
de suspeito datada no
dia 17/01/2022. Com
o aumento de casos da
doença na cidade, a Secretaria vem intensifi-

cando desde o dia 12 de
abril as ações de enfrentamento à arbovirose,
por meio dos agentes
comunitários de saúde
e agentes de combate a
endemias,
realizando
orientações,
controle
mecânico e retirada de
potenciais criadouros
no intradomicílio, com
a parceria da Diretoria
de Serviços Públicos, a
Diretoria de Água e Esgoto (DAE), e a SUCEN,
recebendo desta última,
adulticida e atomizadores costais para nebulização.
Desde 2010 Santo Antônio de Posse
enfrenta epidemias e
surtos de dengue, e a
população suscetível é
volumosa, aumentando
nesta proporção o risco
de complicações e óbitos. A partir de 2018 o
sorotipo circulando no
munícipio é o tipo II,
o mais grave quando

atinge uma pessoa que
anteriormente tenha se
contaminado por dengue.
Por isso é de extrema
importância que os
munícipes mantenham
quintais, terrenos e
calçadas limpos e livres
de objetos que possam
vir a ser criadouros do
mosquito transmissor
da dengue, zyka e Chikungunya.

tura estejam bem esticadas para não haver
Para ajudar, nós te acúmulo de água;
damos algumas dicas
– Não deixe acumupara juntos combater- lar água nos vasos de
mos o mosquito!
plantas;
– Mantenha fecha– Mantenha a bandedas as tampas de vasos ja que fica atrás da gelasanitários e de ralos deira limpa e sem água;
pouco usados, como os
– Coloque garrafas
de áreas de serviço e de vazias de cabeça para
lazer, que tenham a pos- baixo;
sibilidade de acumular
– Se por algum motiágua;
vo tiver pneus no quin– Mantenha o quintal tal, mantenha-os secos
Sintomas
sempre limpo, jogando e abrigue-os em local
Os principais sin- fora o que não é utiliza- coberto, ou descarte-os
tomas da dengue são: do;
corretamente se não tifebre alta (maior que
– Deixe o quintal verem utilidade;
38.5ºC), dores muscu- sempre bem varrido,
– Escove bem as
lares intensas, dor ao eliminando recipientes bordas dos recipientes
movimentar os olhos, que possam acumular (vasilha de água e comimal-estar, falta de ape- água, como tampinha da de animais, vasos de
tite, dor de cabeça, man- de garrafa, folhas, saco- plantas, tonéis, caixas
chas vermelhas no cor- las plásticas etc.;
d’água) e mantenha-os
po. Caso apresente um
– Tampe tonéis, caix- sempre limpos.
ou mais desses sinto- as d’água e qualquer
mas, procure a unidade tipo de recipiente que
Matéria: Anderson
de saúde mais próxima possa reservar água;
Oliveira
de sua residência.
– Certifique-se de
MTB: 0092086/SP
que as lonas de coberto

Combate ao mosqui-

Animais vítimas de maus tratos são
atendidos pelos profissionais do Centro de
Atendimento animal

Iniciado no começo
do mês de abril deste
ano, o Centro de Atendimento Animal de Santo
Antônio de Posse vem
atuando neste primeiro
momento na castração
dos animais das famílias
inscritas no Cadastro
Único, com o objetivo
de diminuir os índices
de abandono de animais
no município, porém
ao longo desse primeiro mês, os veterinários

têm se deparado com
casos de maus-tratos a
animais, necessitando
da intervenção medicamentosa e de acolhimento.
Entre os casos estão um cavalo que foi
encontrado no centro
da cidade, em frente à
rodoviária, totalmente
debilitado e sem condições de conseguir levantar, que rapidamente foi
atendido pelos veteriná-

rios que entraram com
medicação e vitaminas.
Após os primeiros socorros o cavalo conseguiu se levantar e se encontra em recuperação.
Esse também foi o
caso de uma cadela
abandonada no bairro
Cidade Jardim. Cega e
com miíase (bicheira),
ela recebeu o tratamento
necessário e encontra-se
aos cuidados da pessoa
que a encontrou. Outro

animal atendido foi um
cachorro da raça Pitbull,
socorrido após ser espancado no centro da cidade, sendo encontrado
com edemas, inchaço no
rosto e patas. O animal
se encontra em recuperação e está para adoção
responsável.
Mais casos foram
atendidos pelos veterinários do Centro de
Castração, o que levanta
o alerta quanto os altos

números de violência e
abandono animal. Lembre-se, maltratar e abandonar animais é crime, e
a Lei contra maus-tratos
de animais já está em vigor no município.

-castracao-gratuita/)
ou presencialmente na
Academia da Saúde,
localizada na rua Luiz
Adriano Milanês, nº 11,
no bairro São Judas, das
8h às 14h. Mais informações podem sem obServiço público de tidas através do telefone
Castração Animal
(19) 3896-2556.
Os interessados devem fazer o agendamento através do site
Matéria:
Anderson
( h t t p s : / / p m s a p o s s e . Oliveira
sp.gov.br/cadastroMTB: 0092086/SP

Empregos formais registraram
queda na RMC em março

Da Redação
Na comparação com
março de 2021, os postos de trabalho com
carteira assinada ficaram 5,08% menores
na Região Metropolitana de Campinas. Já
em relação a fevereiro
de 2022, a redução foi
de 40,08%. No acumulado do ano (janeiro a
março) a queda no nú-

mero empregos foi de
26,85% frente ao mesmo período do ano passado
A geração de postos de trabalho na Região Metropolitana de
Campinas ficou 5,08%
menor em março deste ano, na comparação
com março de 2021
(5.106 X 5.379). As
únicas atividades econômicas que cresceram

no número de admissões foram os Serviços
e a Agropecuária. A
primeira, em 95,5%, e,
a segunda, em 49,4%.
A Construção Civil recuou em 86,99%, a Indústria em 76,7%, e o
Comércio, em 41,64%,
frente a março do ano
passado. Os dados são
do Novo CAGED, avaliados pela Associação
Comercial e Industrial
de Campinas (ACIC).
Na comparação com
fevereiro de 2022, na
RMC, todas as atividades econômicas apresentaram queda na
geração de postos de
trabalho. Em fevereiro, a soma das contratações chegou a 8.521,
contra as 5.106 de março, uma redução de
40,08%.

ram gerados, em março
deste ano, 1.627 postos de trabalho, o que
representa 55,84% a
mais do que os 1.044
postos criados em março de 2021. O setor de
Serviços foi o único que
expandiu
(113,68%).
A Agropecuária regrediu em 287,50%; a
Construção Civil em
44,13%; o Comércio em
30,23%, e a Indústria
em 26,88%, em relação
a março de 2021. Já
em relação a fevereiro deste ano, apenas
a Indústria de Transformação apresentou
elevação em Campinas (56,92%). “Avaliando os números no
acumulado do ano de
2022, (janeiro a março), constata-se que o
primeiro trimestre deste ano gerou 26,85%
Campinas
menos postos de traEm  Campinas, fo- balho na RMC, do que

o mesmo período de
2021. Em Campinas, a
redução na geração de
postos de trabalho, no
acumulado de 2022, foi
de 26,85%”, explica o
economista e diretor da
ACIC, Laerte Martins.
O economista destaca, ainda, que o salário médio de admissão apresentou uma
redução de 2,03% em
março, sobre o salário
de fevereiro de 2022
(R$ 1.782,57 contra R$
1.821,29), demonstrando que a média salarial
continua em queda. “A
qualificação do emprego também permanece
abaixo das especificações e necessidades da
mão de obra procurada
pelas empresas. Para
os próximos meses, o
cenário quanto a uma
eventual expansão da
mão de obra é de indefinições, devido à guer-

ra entre a Rússia e a
Ucrânia, que já mostra
um impacto negativo
no crescimento de mais
postos de trabalho, na
nossa região e no País”,
analisa Laerte Martins.
Nível Nacional
Em nível  nacional, segundo o Novo
CAGED, o Emprego
Formal com Carteira
Assinada, em março
de 2022, apresentou
um saldo positivo de
136.189 postos de trabalho, decorrente de
1.953.071
admissões
e de 1.816.882 demissões. Em relação a março de 2021, o emprego
reduziu-se em 26,04%,
com volumes em expansão de 12,77% no
segmento de Serviços
e de 0,16% na Construção Civil. O Comércio demitiu 98,04%, a
Indústria 63,80%, e a
Agropecuária 466,19%.
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Prefeitura de Posse alerta a população sobre
limpeza de terrenos
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio
de Posse, através da Fiscalização de Posturas,
alerta os proprietários
de imóveis no município sobre a importância
de manter terrenos e
quintais limpos.
A medida, segundo
o Poder Executivo, visa
impedir a criação e pro-

liferação de animais nocivos à saúde pública.
Conforme
previsto
no artigo 18, incisos I
e II da Lei Municipal
011A/2010, a limpeza
dos terrenos é uma obrigação do proprietário.
A orientação é voltada aos donos de lotes
particulares urbanos e
de expansão urbana no

município.
“Nosso objetivo é
manter a cidade limpa
e organizada, sem riscos
à saúde dos cidadãos
Possense, pensando no
bem-estar de toda a comunidade. Para tanto, é
importante que todos os
munícipes colaborem”,
destaca a Prefeitura.
O artigo 18 da lei

011A/2010, estabelece
ainda que a limpeza dos
lotes através de queimadas também é proibida
e passível de multa.
O não cumprimento desta, implicará na
aplicação de penalidade
pecuniária de até 100
Ufesps (R$ 3.197,00)
conforme dispõe a legislação específica.

Águas de Holambra orienta importância e
utilização correta do hidrômetro
De Holambra
Presente em todas as
residências do município,
o hidrômetro, também
conhecido como medidor
ou relógio, é um aparelho
de precisão utilizado para
registrar o volume de
água consumido mensalmente, pelas pessoas que
habitam o imóvel.
Esse
equipamento,
além de permitir o controle do consumo, pode
facilitar a identificação
de vazamentos internos
e possibilita a cobrança

justa da conta de água.
Para que a medição seja
correta, é necessário que
o usuário também tome
alguns cuidados: não violar lacres, instalar a caixa-padrão e não alterar a
instalação nem o funcionamento do aparelho.
Quando o usuário
identificar ou suspeitar
de problemas com seu
hidrômetro, pode solicitar uma vistoria, como
explica o coordenador de
comercial de Águas de
Holambra, Victor Villela
Aroeira. “Ao identificar

qualquer suposto problema com o equipamento,
o usuário deve ligar para
a concessionária e solicitar uma visita técnica de
avaliação. Caso seja confirmado algum tipo de
problema pela equipe, a
troca do aparelho é feita
pela concessionária sem
custos para o cliente”, explica Victor.
MONITORE
SEU
CONSUMO SEMANAL
- Escolha um dia da semana, e sempre no mesmo horário, faça a leitura

do hidrômetro, anotando
somente os algarismos
pretos. Para saber o volume de água já consumido, subtraia o número
pela leitura registrada na
conta do mês anterior.
- Acompanhe o consumo de água de sua residência e, caso tenha
alguma dúvida sobre o
volume gasto ou o valor
cobrado pela concessionária, entre em contato
com a Águas de Holambra pelo 0800 595 3333
(24 horas – fixo, celular e
Whatsapp).

Prefeitura notifica CPFL e operadoras e dá
prazo para reparos em fiações
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Procon
e das secretarias municipais de Obras e Serviços
e de Mobilidade Urbana,
notificou a CPFL e as operadoras de telefonia para

que iniciem os reparos nas
fiações soltas nos postes
da cidade, que têm causado transtornos e reclamações da população.
Segundo o diretor do
Procon de Jaguariúna,
Edison Cardoso de Sá, as
empresas notificadas têm
prazo de dez dias para
iniciarem os reparos, que
devem estar concluídos
em no máximo 180 dias,
contados a partir do último dia 5 de maio, data da
notificação.
“Caso as empresas não
cumpram esse prazo definido em acordo, poderá
ser concedida uma exten-

são do prazo, desde que
justificada e comprovada
a necessidade. Se mesmo assim o prazo não for
cumprido, as empresas
serão autuadas pelo Procon de Jaguariúna”, informa o diretor do Procon.
O acordo foi discutido
em reunião online realizada no último dia 20 de
abril, entre as empresas e
representantes do Procon
e das secretarias municipais. As empresas deverão
informar à Prefeitura os
dias e horários em que farão os reparos e retiradas pais façam o acompanha- riúna também enviou às dos por regiões, para auempresas uma relação dos xiliar as equipes nas ações
da fiação dos postes, para mento no local.
A Prefeitura de Jagua- bairros da cidade, dividi- de reparo.
que as secretarias munici-

Secretaria de Serviços Urbanos
comunica que queimar lixo em
casa é crime, sujeito a multa e
detenção
vida, a integridade física e
o patrimônio de outrem,
com previsão de punição
no código penal de reclusão de três a seis anos e
multa. “Estamos entrando
no período de estiagem e
o ar começa a ficar mais
seco, nesse período as pessoas que têm problemas
respiratórios sofrem mais
do poluição e possíveis quando alguém ateia fogo
De Pedreira
danos à saúde humana. A em lixos, terrenos baldios,
A queima do lixo é um punição pode ser de mul- áreas verdes, quintais com
ato criminoso, mesmo ta e detenção de 6 meses a folhas. Isso é crime passível
de multa e detenção. Vaquando dentro de pro- um ano.
Ainda segundo a Secre- mos respeitar mais o próxpriedade particular. Isso
porque, segundo a Lei taria Municipal de Serviços imo e o meio ambiente que
de Crimes Ambientais, Urbanos da Prefeitura de vivemos para ter uma vida
são jogados na atmos- Pedreira, há também o mais saudável”, enfatizou
fera resíduos dos mate- risco de causar incêndio, o secretário municipal Pariais queimados, causan- colocando em perigo a schoal Loner.
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Prazo para retirada de
medicamentos de alto custo é
do dia 1º ao 10 de cada mês
O Programa Alto Custo é disponibilizado pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS) em conjunto com
o Estado. Nesse serviço
o medicamento é solicitado através de um

processo montado de
acordo com o protocolo
exigido, sendo essa documentação enviada e
auditada por um médico
do Estado, que autoriza
ou não a dispensação do

mesmo.
O medicamento vem
para o município com
um documento em
nome do paciente, que
tem prazo para ser devolvido assinado, caso

contrário, o medicamento é suspenso.
Por esse motivo, é
importante retirar seu
medicamento na data
correta, entre o dia 1º ao
10 de cada mês.

Pronto Atendimento Infantil 24h entra em
operação no Hospital Municipal
De Jaguariúna
Entrou em operação
nesta segunda-feira, dia
9 de maio, 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 está
funcionando no Pronto-Socorro do Hospital
Municipal Walter Ferrari. A partir desta segun-

da, 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.
“A implantação do
PAI já estava prevista e o
nosso objetivo é separar
e priorizar o atendimento
a pacientes infantis, que
é uma das prioridades
da atual gestão municipal”, explica a secretária
de Saúde de Jaguariúna,
Maria do Carmo de Oli-

veira Pelisão. “Neste primeiro dia de atendimento, a procura atendeu
nossas expectativas e
recebemos um retorno
bastante positivo da população”, completou a
secretária.
“Esse
atendimento
vai ser muito importante
para a saúde de nossas
crianças”, comemorou o
morador Dino Colombara.
“É bom essa parte de
criança separado mesmo
de adulto. Parabéns a to-

dos os envolvidos”, disse
Daiane Venturini.
O PAI conta com amplo espaço físico, com
três consultórios exclusivos, sala de atendimento de emergência, sala
de medicação, inalação
e observação, além de
uma equipe altamente
treinada no atendimento
pediátrico, com as habilidades de diagnóstico
e de comunicação para
identificar as necessida- dimento de urgências e dos até adolescentes (até
des, formada por pedia- emergências, para aten- 13 anos, 11 meses e 29
tras habilitados no aten- der desde recém-nasci- dias).

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,
- Tampe os tonéis e caitransmissor da dengue.
xas d’água
- Mantenha as calhas
O Ministério da Saúde limpas
lista uma série de orien- Deixe garrafas semtações para a prevenção à pre viradas com a boca
dengue. Confira abaixo:
para baixo
- Utilize telas de pro- Mantenha lixeiras
teção com buracos de, no bem tampadas
máximo, 1,5 milímetros
- Deixe ralos limpos e
nas janelas de casa
com tela
- Deixe as portas e ja- Limpe semanalmente
nelas fechadas, principal- ou preencha pratos de vamente nos períodos do sos de plantas com areia
nascer e do pôr do sol
- Limpe com escova ou
- Mantenha o terreno bucha os potes de água
limpo e livre de materiais para animais
ou entulhos que possam
- Limpe todos os acesser criadouros
sórios de decoração que

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

De Jaguariúna

4ª doses) e na UBS 12
de Setembro (dose adiNesta sexta-feira, 6, cional - 3ª ou 4ª dosé o último dia de vaci- es). Nas três unidades o
nação contra a covid-19 horário de vacinação é
no parque Santa Maria, das 16h às 19h30, de seem Jaguariúna. A par- gunda a sexta-feira.
tir da próxima segunPara ser imunizado
da-feira, dia 9, a Prefei- é preciso apresentar o
tura passará a imunizar Cartão Cidadão, coma população que tem 12 provante de endereço,
anos ou mais em três documento com foto e
Unidades Básicas de carteirinha de vacinação
Saúde (UBS`s) da ci- contra o coronavírus.
dade.
São elas: UBS CruCRIANÇAS
zeiro do Sul (1ª e 2ª
As crianças que têm
doses e vacina Janssen), entre 5 e 11 anos tamna UBS Florianópolis bém estão sendo vaci(dose adicional - 3ª ou nadas contra a covid-19

pela Secretaria Municipal 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.

ficam fora de casa e evite o acúmulo de água em
pneus e calhas
- Coloque repelentes
elétricos próximos às janelas – o uso é contrain-

dicado para pessoas alérgicas
- Velas ou difusores de
essência de citronela também podem ser usados
- Evite produtos de hi-

giene com perfume, pois
podem atrair insetos
- Retire água acumulada na área de serviço,
atrás da máquina de lavar
roupa
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Homem é detido por tentativa de agressão a
mulher em Posse
A equipe da Polícia
Militar – PM, de Santo
Antônio de Posse, foi
acionada via Centro de
Operações da Polícia
Militar – COPOM, para
realizar um atendimento referente a agressão.

De acordo com a Polícia, ao chegar ao local, contatou-se que a
natureza da ocorrência
tratava-se do caso de
violência
doméstica.
Ainda segundo informações policiais, durante a

instauração do Boletim
de Ocorrência – B.O, o
acusado tentou agredir
a vítima, sendo contido
pelos agentes e em seguida recebido voz de
prisão.
Depois de qualifica-

das e colhidas suas versões, as partes foram
apresentadas na delegacia de polícia civil de Jaguariúna, Setor de Proteção da Mulher, onde o
caso seguiu em prosseguimento.

Prefeitura amplia “Botão do Pânico” para
moradores das áreas rurais de Artur Nogueira

De Artur Nogueira

Mulher”, a Prefeitura de
Artur Nogueira, por meio
Com o sucesso do da secretaria de Seguaplicativo “Guardião da rança, ampliou o Botão

do Pânico para um novo
aplicativo, o “Sentry SOS
Cidadão”. O programa,
denominado “Segurança
no Campo”, está sendo
lançado nesta quarta-feira (11), exclusivamente
aos moradores das áreas
rurais da cidade.
O secretário Roberto
Daher explica que o objetivo é tornar a prestação
de serviço ainda mais eficiente a esses locais mais
afastados, bem como garantir segurança pública na área rural. “Nossa
equipe da Guarda Municipal atenderá aos pedidos por meio de uma caminhonete enviada pelo

Governo do Estado de
São Paulo, e cedida à GM
pela Secretaria Municipal de Agricultura. Dessa forma, toda vez que
o morador necessitar da
presença da viatura do
programa ‘Segurança em
Campo’, bastará acionar
o botão para que os policiais compareçam ao local solicitado”, explicou.
O veículo, modelo
4x4, diesel, turbo e cabine dupla, tem identidade
visual do programa e são
adaptados com guincho,
reboque, quebra mato,
faroestes, estribo, além
de tecnologias como
GPSs e rádio comunica-

dor. A entrega do veículo
ao município nogueirense faz parte de um conjunto de ações do Governo de São Paulo para
fomentar a implantação
de políticas públicas voltadas ao setor de agronegócio nas cidades.
COMO INSTALAR?
De acordo com Daher,
os moradores interessados em ter acesso ao
novo Botão do Pânico
devem baixar o aplicativo “Sentry SOS Cidadão”. Por ora, o app está
disponível para dispositivos Android, e a secretaria estuda a ampliação

para IOS. Uma vez instalado, o munícipe deve
preencher um formulário disponibilizado pelo
programa. O manuseio é
fácil e intuitivo.
“A proposta busca
prover a comunidade de
um instrumento moderno, prático, seguro e que
auxilie no exercício da
cidadania, à medida que
o cidadão é o principal
agente desse sistema”,
enfatizou o secretário.
O patrulhamento do
Programa Segurança no
Campo também pode ser
acionado através do telefone 157 ou (19) 38771823.

Profissionais rurais participam de cursos de
capacitação gratuitos em Jaguariúna
A Secretaria de Meio
Ambiente de Jaguariúna, por meio do departamento de Agropecuária e
Meio Ambiente, realizou
semana passada cursos
gratuitos em parceria com

o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). Produtores rurais e
prestadores de serviço do
município puderam participar da Capacitação de
Operação e Manutenção

de Roçadeira Lateral e da
Capacitação de Operação
e Manutenção de Motosserra.
Durante os encontros
foram tratados assuntos
como: segurança e saúde

do profissional e operação
e manutenção dos equipamentos. O objetivo foi garantir a correta utilização
e fornecer informações importantes sobre a preservação do meio ambiente.

A secretária de Meio
Ambiente e vice-prefeita,
Rita Bergamasco, ressalta
que os cursos visam auxiliar cada vez mais os profissionais que atuam em Jaguariúna. “Nós queremos

sempre proporcionar aos
trabalhadores um aprendizado simples e objetivo das
práticas e o uso correto dos
equipamentos, seguindo
as normas vigentes”, afirmou a secretária.
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Gabriela Manssur visita a OAB de
Jaguariúna

A Promotora de Justiça, Gabriela Manssur
que atualmente é membro colaboradora na Ou-

vidoria das Mulheres do
Conselho Nacional do
Ministério Público, esteve visitando a OAB de

Jaguariúna, nesta segunda-feira (09), em pauta,
nos assuntos tratados,
falou sobre os trabalhos
realizados em prol dos
direitos femininos.
Além disso, Manssur
disse que quer trazer
seus projetos em parceria com a OAB para
o município. Entre os
projetos mencionados,
o destaque ficou para o
“Projeto Justiceiras”. Gabriela estendeu o convite
para que todas as mulheres possam se engajar no
projeto, e ainda, elencou
a possibilidade de parceria com prefeitura e delegacia. Todos os projetos
da promotora, são voltados para o empodera-

mento feminino, prevenção e combate a violência
contra a mulher.
A reunião começou
por volta das 15h30 e se
estendeu até as 17h30, e
foi realizada na Casa da
Advocacia e Cidadania
de Jaguariúna. Compareceram na reunião:
A presidente Maria do
Carmo, Vice -presidente
Caio Vicenzotti, Secretária Geral Adjunta Vania dos Santos, além da
presidente da comissão
da mulher Thais Soares,
Presidente da Comissão
de Direito Penal Delise
da Silva e a Presidente
da Comissão da Criança
e Adolescente Roseneide
Allegrette.

De acordo com a diretoria da OAB, a Ordem se
coloca a disposição dos
projetos da promotora
no intuito de promover
o amparo no tocante aos
direitos das mulheres.
Gabriela
Manssur,
além de idealizadora do

Instituto Justiça de Saia,
foi uma das Finalistas do
Premio Claudia 2019, na
categoria Influenciadora Digital e considerada pela Revista Forbes
/2019 entre as 20 mulheres mais poderosas do
Brasil.

Jaguariúna fecha 1° trimestre
com criação de vagas formais
de trabalho
Jaguariúna segue com
saldo positivo na criação de vagas formais de
trabalho em 2022. Nos
primeiros três meses do
ano, foram registrados
139 novos postos na cida-

de, segundo os números
do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), do
Ministério da Economia.
Em março, Jaguariúna registrou 1.305 ad-

missões e 1.267 demissões, com saldo de 38
vagas. O destaque, mais
uma vez, foi o setor de
serviços, seguido pelo
comércio.
Os números confir-

mam uma retomada
progressiva da economia
local, com o avanço da
vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização
das regras de distanciamento social.

Prefeitura de Jaguariúna lança serviço On-line
para pais acompanharem faltas e notas dos alunos
De Jaguariúna

riúna lançou nesta quar- Conectada, que vai pos- ensino fundamental (1º
ta-feira, dia 11 de maio, sibilitar aos pais de alu- ao 9º ano) o acompanhaA Prefeitura de Jagua- o serviço on-line Escola nos da rede municipal de mento em tempo real das
faltas dos filhos nas escolas, além dos boletins
com as notas e avaliações
e comunicados gerais.
O novo serviço estará disponível a partir do
próximo dia 23 de maio
no aplicativo CCC (Cartão Cidadão Conectado)
Jaguariúna, que pode ser
baixado gratuitamente
nas versões para Android
ou iPhone.
Para ter acesso ao serviço, os pais devem abrir
o aplicativo CCC Jaguariúna e clicar no ícone
“Escola Conectada”. Em
seguida, basta informar o
número do Cartão Cidadão e o do RA do aluno. A

partir de junho, o serviço
também estará disponível no portal da Prefeitura de Jaguariúna (www.
jaguariuna.sp.gov.br).
Nesta
quarta-feira,
o “Escola Conectada”
foi apresentado aos diretores e assistentes de
gestão escolar, que passaram por curso de capacitação para a utilização do novo serviço. O
prefeito Gustavo Reis e
a secretária de Educação
de Jaguariúna, Cristina
Catão, participaram do
evento.
CIDADE
INTELIGENTE
O “Escola Conectada”
reforça a gama de serviços públicos digitais

disponibilizados à população pela Prefeitura de
Jaguariúna. Essas ações
contribuem para que Jaguariúna seja a cidade
mais inteligente e conectada do país (municípios
de 50 mil a 100 mil habitantes), assim eleita por
três vezes consecutivas
para o ranking Connected Smart Cities, promovido pela consultoria Urban Systems.
Além de aplicativos
como CCC Jaguariúna,
Buzão na Palma da Mão
e Cidadão Online, o município também oferece
vários serviços on-line
no portal da Prefeitura
que facilitam a vida do
cidadão, reduzindo a burocracia.

Câmara de Holambra participa
do Programa de Capacitação
de Integridade Pública
A implementação de
um sistema de compliance, nos dias atuais, é
essencial para aumentar a
eficiência e o desempenho
da gestão tanto no setor
privado, como no público.
Com esta visão a Câmara
Municipal de Holambra
iniciou neste ano sua participação no Programa de
Capacitação de Integridade Pública.
O Programa de Integridade e Boas Práticas,
promovido pela União
dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp),
visa promover o aprimoramento da gestão pública
por meio da valorização
da transparência, participação social e sustentabilidade, compartilhando
técnicas e conhecimentos
para aplicação de mecanismos a fim de assegurar a conformidade da
instituição à legislação,
potencializando a excelência na prestação do serviço
e gerando consequente-

mente ainda mais benef&í
e;cios à população.
Desde o início do projeto importantes especialistas ministraram palestras
abordando
assuntos
relacionados ao tema,
como o Dr. Thiago Pinheiro (Procurador-Geral
do Ministério Público de
Contas), o Dr. Fernando Capez (Procurador de
Justiça), o Dr. Daniel Falcão (Corregedor Geral do
Município de São Paulo),
Dra Maria Fernanda (do
Tribunal de Contas do
Município de São Paulo).
Além disso, a Câmara
de Holambra já iniciou
ações como a revisão e
atualização do Regimento Interno, aprovado em
Plenário no dia 20 de
abril, com o objetivo de
tornar mais ágil os trabalhos do Legislativo, e a
implantação da política
de proteção de dados em
todos os processos em
atendimento à Lei Geral
de Proteção de Dados, a

LGPD.
A Casa de Leis ainda conta com o Portal da
Transparência e painel de
consulta às proposituras
completamente atualizados, disponibiliza o registro de todas as sessões
e audiências, e também
possui o E-Ideias, local
no site institucional onde
é possível os munícipes
cadastrarem facilmente
suas sugestões de ideias
legislativas, dentre outras
diversas medidas.
O trabalho para capacitação do sistema de
integridade continua, inclusive ontem (03), vereadores e colaboradores
se reuniram com o Diretor da UVESP, Prof. Luis
Mario Marinho, para debater novas iniciativas
com o intuito de colocar
em prática um programa
perene, transparente e
eficiente que permaneça
favorecendo a população
ao longo das futuras legislaturas.
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Show gratuito mistura
rock com orquestra no
Teatro de Jaguariúna
Quem gosta de uma
boa música não pode
perder a apresentação
gratuita que a Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura trará para o Teatro Municipal Dona Zenaide neste sábado, dia
14. É a “Orquestra: que
bicho é esse?”, da Camerata Jovem de Cam-

pinas que é formada por
25 instrumentistas de
cordas, piano, guitarra/
violão, baixo elétrico e
bateria.
O show está marcado para começar às 20h
e durante mais de uma
hora o público poderá
conferir as músicas de
grandes bandas do rock

dos anos 60, 70, 80 e 90
em arranjos especiais
para orquestra.
Um dos diferenciais
do projeto é que o público será convidado a participar da apresentação
através da expressão
corporal, explorando o
corpo como instrumento de percussão, ajudan-

do assim a compor o espetáculo.
Os ingressos podem
ser retirados uma hora
antes do início do show
nas bilheterias do teatro. Serão distribuídos
dois ingressos por pessoa. O teatro fica na R.
Alfredo Bueno, 1151,
Centro.

Jaguariúna terá feira
noturna toda quarta-feira
Na próxima quarta-feira, dia 18, a Prefeitura de Jaguariúna,
por meio da Secretaria
de Turismo e Cultura,
começará a realizar semanalmente uma Feira
Noturna no parque Santa Maria. O evento terá
entrada gratuita.
No local a população

poderá se deliciar nas
barracas de bebidas,
pastel, lanche, sorvete
na chapa, acarajé, bolo
caseiro, tapioca e muitas
outras comidas típicas.
Além disso, também
serão vendidas frutas,
verduras, ovos, artesanato, flores, entre outros produtos.

A secretária municipal de Turismo e Cultura, Maria das Graças
Albaran, destacou que a
feira é uma importante
oportunidade de integração social e incentivo ao comércio local.
“Estamos preparando
tudo com muito carinho
e cuidando de todos os

detalhes para que atenda às necessidades e
expectativas da população”, declarou a secretária.
A feira acontecerá
toda quarta-feira das
17h às 21h. O parque
Santa Maria fica na
rua José Alves Guedes,
1.003, Jardim Sonia.

Programação da tradicional Festa de Santa Rita
de Cássia começa nesta sexta-feira, 13 de maio
De Pedreira
Os fiéis católicos da
Paróquia de Sant’Ana,
contando com o apoio
da Prefeitura Municipal,
promovem no período de
13 a 22 de maio, a tradicional Festa de Santa Rita

de Cássia, nas dependências do antigo bairro Nadir Figueiredo.
A programação terá
início na sexta-feira, 13
de maio, com a Novena
de Santa Rita, que prossegue até o dia 21. No
domingo, 22 de maio, se-

rão celebradas missas às
10h e às 15h. A Procissão
estará saindo da Igreja
Matriz de Sant’Ana, às 18
horas, seguindo pela Rua
XV de Novembro, Praça
Coronel João Pedro, Rua
Eliza Serafim, na Vila
Canesso, até atingir a Es-

trada Municipal Antonio
Olivari, passando pela
Rua dos Manacás, no Jardim São Nilo, chegando
à Passarela, onde todos
ordeiramente, atendendo a Comissão Organizadora, equipes da Defesa
Civil e Polícias Militar,

Rodoviária e Guarda Municipal, terão acesso ao
antigo Conjunto Zely Dias
de Figueiredo e a Capela,
quando assistirão a celebração da Santa Missa
Campal.
A Comissão Organizadora da Procissão de San-

ta Rita de Cássia comunica que haverá ônibus para
o retorno dos fiéis, após a
celebração da Santa Missa
e grande queima de fogos.
Informações também
podem ser obtidas pelos
telefones: (19) 3893-1785
/ (19) 99102-2728.

