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Conselho Municipal do Idoso de Jaguariúna agradece à Câmara 

Municipal pelos recursos da campanha do Imposto Solidário

Livro Peluza – Diego: 
Armando o Maradona 
narra a trajetória do 

Periférico que virou centro 
do mundo

Teatro de Jaguariúna 
tem Hip Hop neste 

sábado com o grupo 
Dinamite Crew

Caminhada Azul de Jaguariúna 
acontece neste domingo e 

conta com apoiadores

Público lota 
Feira Noturna 

Especial do Dia da 
Consciência Negra

Com o aumento de 
casos de Covid-19 em todo 
o estado, devido ao aparec-
imento de novas variantes 
do coronavírus, a Secretar-
ia de Saúde de Jaguariúna 
reforça a importância da 
vacinação contra a doença 
e da manutenção dos 
cuidados básicos com a 
saúde e a higiene.

Quem ainda não com-
pletou o chamado ciclo 
vacinal (duas doses mais 
reforços), deve procurar 
uma unidade de saúde 
com a carteira de vaci-
nação para atualização. A 
vacinação continua sendo 
a forma mais segura e efici-
ente de se proteger contra 
o coronavírus. 

Segundo a Secretaria 
de Saúde de Jaguariúna, a 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras faciais continua 
limitada às unidades de 
saúde médico-hospitalares 
do município, como forma 
de prevenção.

Alunos dos 6º e 7º 
anos, do Ensino Funda-
mental da rede munici-
pal de ensino de Jagua-
riúna foram premiados 
nesta quarta-feira, dia 
22, pelos trabalhos que 
fizeram relacionados 
à preservação do meio 
ambiente. O tema de um 
concurso realizado pelos 
Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambien-
te (COMDEMA)

A 5ª edição da Corrida 
Turística de Jaguariúna 
reuniu 1.200 participantes 
neste domingo, dia 20 de 
novembro. Os atletas apro-
veitaram a bela manhã en-
solarada de domingo para 
percorrer os principais 
pontos da cidade, com sa-
ída em frente ao Boulevard 
do Centro Cultural. Partici-
param da corrida atletas de 
50 cidades de quatro dife-
rentes estados.

Autor de Jaguariúna 
especializado na Litera-
tura Hip Hop se envereda 
pelo mundo do futebol e 
biografa um dos maiores 
jogadores do planeta: Di-
ego Armando Maradona. 
Jeff Ferreira, que assina 
obras como Assim Que É 
– A História do RZO, 30 
Anos do Disco Hip Hop 
Cultura de Rua e Trap É 
Hip Hop? – As Metamor-
foses do Rap, dentre out-
ros, agora acompanha a 
trajetória de Pelusa, des-
de os campinhos de ter-
ra da Villa Fiorito, uma 
favela argentina, até a 
conquista do mundo.

O deputado Edmir Che-
did (União) reivindicou 
a liberação de R$1,5 mil-
hão para a Saúde Pública 

de Jaguariúna e a verba 
já foi disponibilizada pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo à prefeitura.

A Prefeitura de Jag-
uariúna recebeu nesta 
quarta-feira, dia 23 de 
novembro, duas vans 
adaptadas do Governo 

do Estado de São Paulo, 
por meio de programa 
da Secretaria do Estado 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

A Prefeitura de Jag-
uariúna, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana, está 
orientando os usuários 
do transporte público da 
cidade a usarem o aplica-
tivo de celular Busão na 

Palma da Mão (Cittamo-
bi), que informa os horári-
os e itinerários dos ôni-
bus. Lançado em 2018, o 
aplicativo está disponível 
gratuitamente nas versões 
para Android e IOS. Nesta 
terça-feira, dia 22 de no-

vembro, funcionárias da 
empresa concessionária 
do transporte coletivo 
municipal estão no ponto 
de ônibus da Praça Umbe-
lina Bueno, no Centro de 
Jaguariúna, das 7h às 15h

O grupo Dinamite 
Crew se apresentará 
neste sábado, dia 26, 
no teatro Dona Ze-
naide, em Jaguariú-
na. Comemorando 10 
anos de formação os 
artistas farão o show 
Nossa História com o 

apoio da Secretaria de 
Turismo e Cultura.

Serão duas apresen-
tações, às 16h e às 19h. 
Com muito Hip Hop a 
apresentação promete 
levar diversão e boas 
energias para o palco e 
animar o público.

A primeira Cami-
nhada Azul de Jaguari-
úna, que será realizada 
neste domingo, dia 27 
de novembro, a partir 
das 9h, com saída do 

Boulevard do Centro 
Cultural, conta com vá-
rias empresas e entida-
des como apoiadores. 
Além de Associação 
Comercial e Industrial 

de Jaguariúna, OAB 
Subseção Jaguariúna/
Santo Antônio de Pos-
se, Rotary Clube de Ja-
guariúna e RG Gerado-
res
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O presidente da 
Câmara Municipal de 
Jaguariúna Afonso Lopes 
da Silva, o Silva, recebeu, 
na sexta-feira (18), rep-
resentantes do Conselho 
Municipal do Idoso de 

Jaguariúna, que mani-
festaram gratidão pelo 
apoio dado pelo Poder 
Legislativo a campanha 
de destinação dos recur-
sos do Imposto de Renda 
para as entidades do mu-

nicípio. Realizada no mês 
de maio, uma campanha 
da Câmara Municipal in-
centivou os contribuintes 
a destinarem os recursos 
do imposto para as enti-
dades.

O total repassado ao 
Conselho Municipal do 
Idoso, referente ao 1º 
lote das declarações do 
Imposto de Renda, foi 
de R$ 29.669,57. O valor 
será utilizado nas diver-

sas atividades do CMI 
junto aos grupos de Mel-
hor Idade de Jaguariúna.

Márcio Donizetti 
Valério, presidente do 
Conselho Municipal do 
Idoso, destacou a im-

portância dos recursos 
conquistados. “É a pri-
meira vez que recebemos 
recursos advindos do 
Imposto de Renda, que 
representa muito para 
nossas atividades. 
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Saúde 
reforça 

importância 
da 

vacinação 
contra a 
Covid e 

cuidados 
com 

higiene 

Saúde 
realiza 

semana de 
mobilização 

para 
combater 

o mosquito 
Aedes 

Aegypti

Estudantes 
de 

Jaguariúna 
desenvolvem 

trabalhos 
sobre o meio 

ambiente 
e são 

premiados

5ª Corrida 
Turística de 
Jaguariúna 
reúne 1.200 
participantes
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Jaguariúna recebe R$1,5 
milhão para investimentos 

na Saúde Pública

Assistência Social de 
Jaguariúna recebe duas vans 

adaptadas do Governo do 
Estado 

Mobilidade Urbana orienta uso do aplicativo 
‘Busão na Palma da Mão’
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FHC investiu com 
Lula no Foro de São 
Paulo por volta de 1990. 
As lideranças socialis-
tas e comunistas locais 
e internacionais pre-
pararam um câncer 
que tem consumido a 
Pátria Brasileira. Tor-
ceu-se daí um cenário 
de corrupção e menti-
ra que macula a Nação, 
causando ao seu Povo a 
mais profunda angústia 
e sede de justiça. Como 
o povo pôde ser enga-
nado por tanto tempo 
votando em políticos 
do PSDB que se alter-
navam no poder com 
camaradas do PT? Am-
bos perseguiram os re-
cônditos objetivos sta-
linistas e leninistas para 
destruírem um país cuja 
história fora escrita por 
povos sérios, trabalha-
dores, aqueles que re-
verenciaram sempre a 
Deus, a Pátria e a Famí-
lia. 

De 90 para cá  es-
truturou-se  um  plano 
demolidor dos tradicio-
nais valores nacionais, 
colocando em posições 
de poder,   advogados  
não concursados do PT, 
outros que defendiam 
réus estranhos, outros, 
comunistas de cartei-
rinha, outros, aprisio-
nados  pelos  governos 
militares por subversão 
à ordem político e so-
cial, outros com fome 
de dinheiro e de po-
der e   assim formaram 
uma retaguarda malig-
na para atingirem  não 
democráticas metas de 
se estabelecerem no 
poder, garantindo-lhes  
vitórias em urnas ele-
trônicas com voto não 
auditável. 

Por que o juiz Bar-
roso foi com colega ao 
Congresso pedir que 
deputados e senadores 
votassem contraria-
mente ao voto auditá-
vel? Por que ouvimos 
que José Dirceu e Bar-
roso comentaram que 
eleição não se ganha, 
eleição se toma? Fer-
nando Henrique aliciou 
políticos para votarem a 
famigerada “Reeleição” 
que tanto mal causa ao 
povo brasileiro, através 
de muita continuidade 
perniciosa nas instân-
cias de poder. Planos 
diabólicos foram pos-
tos em prática, defen-
sáveis a eles, desde que 
atingissem a seus obje-
tivos escusos.  Houve a 
institucionalização da 
corrupção no Brasil. no-
ticiada até por jornais 
internacionais. 

Votos de politiquei-
ros foram comprados 
por malas de dinheiro. 
Escondido até nas cue-
cas! Quantas empresas 
brasileiras, estatais fo-
ram saqueadas através 
de seus diretores para 
alimentar os cofres 
partidários de catorze 
anos de administração 
federal. Os países com 
ditaduras comunistas 
foram auxiliados para 
mais tarde integrarem 
a União das Repúblicas 
Socialistas da América 
Latina –“URSAL”. As-
sim receberam benefí-
cios financeiros, cons-
trução de obras com 
dinheiro “emprestado” 
pelo BNDES. Empresas 
brasileiras superfatu-
raram obras, ofertando 
propinas a todos. 

Em Cuba foi cons-
truído o Porto de Ma-
riel, Metrô na cidade 
do Panamá e  Autopista 
em Madden-Colón . Na 
Argentina financiou o 
Aqueduto de Chaco e o 
Soterramento do Fer-
rocarril em Sarmiento. 
Construíram-se  Linhas 
no Metrô de Caracas e 
Ponte sobre o Rio Ori-
noco. Duas usinas hi-
drelétricas no Equador: 
San Francisco e Man-
duriacu. Hidroelétri-
ca de Chaglla no Peru. 
Barragem de Moamba 
Major em Moçambique 
e o  Aeroporto de Na-
cala. Construção da Via 
Expressa Luanda Ki-
fangondo , em Moçam-
bique. Hidrelétrica de 
Tumarín na   Nicarágua 
. Renovação da rede de 
gasodutos em Monte-
video. Exportação de 
20 aviões da Embraer 
para a Argentina. Abas-
tecimento de água da 
capital peruana.  Cento 
e vinte e sete ônibus fo-
ram exportados para a 
Colômbia. E muitas ou-
tras obras cujos paga-
mentos não se efetivam.  

Quanta irregula-
ridade e desmandos 
administrativos injus-
tificáveis com somas 
astronômicas de di-
nheiro brasileiro arre-
cadado de seu povo e 
de suas empresas. Por 
que   não se aplicou no 
Brasil em: hospitais, 
escolas, creches, asilos, 
casas populares, pon-
tes, barragens, metrôs. 
Quantas cidades nossas   
precisam e não dispõem 
destas benfeitorias que 
privilegiaram ditadu-
ras estrangeiras! Esse 
governo quis ostentar 
uma Copa do Mundo 
de Futebol, assim como 

tornar-se sede das 
Olimpíadas e fez cons-
truir estádios superfa-
turados.  Após o show 
dos respectivos espor-
tes tornaram-se locais 
supérfluos e vazios com 
manutenção altamente 
dispendiosa. 

Na pandemia “CO-
VID 19” houve falta de 
hospitais aparelhados 
para acolher e atender 
os brasileiros enfermos.  
Improvisaram-se ten-
das! Há perguntas que 
não podem calar-se: 
Como um político con-
denado em várias ins-
tâncias por grupos de 
juízes idôneos pôde ser 
descondenado pelo su-
premo órgão de justiça? 
Que manobra grotesca! 
Foi descondenado para 
concorrer a presidência 
nas eleições? Mas não 
foi absolvido de seus 
crimes! E a Ficha Lim-
pa? Qual outra mano-
bra fraudulenta apro-
vou sua candidatura? 

A administração pe-
tista lutou sempre em 
favor do aborto e da 
ideologia de gênero 
que sempre foi repeli-
da pelos cristãos fiéis às 
orientações do Papa São 
João Paulo II e do Papa 
Bento XVI. Eles conde-
naram e repeliram a Te-
ologia da Libertação e 
seu criador, ex- frei Leo-
nardo Boff. Como o STF 
pode posicionar-se em 
favor de partido político 
de Esquerda suprimin-
do a liberdade constitu-
cional de expressão da 
Direita Conservadora?   
“Bem-aventurados os 
que têm fome e sede de 
justiça. Eles serão sacia-
dos!”

Tomaz de Aquino Pi-
res.

Fogos Barulhentos es-
tão proibidos, mas como 
proteger os pets se acon-
tecer?

Durante a Copa do 
Mundo, realizada no Qa-
tar, quem tem animalzi-
nho em casa precisa se 
preparar para um dos 
mais temidos vilões da 
paz dos pets: os fogos de 
artifício com estampi-
do. Apesar de proibidos 
por Lei Estadual desde 
2021, aqui na cidade e na 
região, algumas pesso-
as ainda ignoram a lei e 
cometem a infração, que 
pode levar a multa de 
mais de 4 mil reais.

Essa proibição foi mo-
tivada justamente pelo 
risco de acidentes e pelo 
extremo mal estar de 
animais e pessoas com 
sensibilidades a ruídos.

Apesar de ter reduzi-
do consideravelmente e 
da multa, não podemos 
deixar de ter os cuidados 
necessários com os ani-
mais, pois os acidentes 
continuam acontecendo.

Durante a queima de 
fogos, o medo de alguns 
animais é tanto que che-
gam a fugir de casa, se 
perder ou até morrer, 
atropelados ou ainda por 
danos cardíacos provo-
cados pelo susto e estres-
se intenso.

Algumas medidas 
podem ser tomadas um 
período antes dos jogos, 
como a dessensibilização 
do animal usando vídeos 
de fogos de artifício as-
sociando o barulho gra-

vado a algo que o animal 
goste, começando com o 
volume baixo e aumen-
tando de acordo com a 
resposta do animal.

Outra medida que 
pode ser usada quando 
o animal não tem fobia, 
mas um medo contido 
ou ainda com filhotes, é 
brincar com ele durante 
a queima, dar petiscos, 
associar a momentos 
bons.

Outra opção é o uso 
antecipado de homeopa-
tia ou floral frequencial, 
que pode ser receitada 
pelo Médico Veterinário. 
Esses produtos aumen-
tam a tolerância e a sen-
sação de segurança dos 
animais frente ao medo 
por barulhos intensos. 
A identificação se esse 
medo foi causado por 
traumas, é interessante 
também, pois tratando 
o trauma, amenizará o 
medo excessivo e risco de 
acidentes.

Além dessas medidas, 
outras são necessárias 
durante o período de ris-
co de queima de fogos, 
são elas:

*Providencie com an-
tecedência uma plaqui-
nha com o nome do ani-
mal e principalmente seu 
contato. Caso ele fuja, al-
guém entrará em contato 
para trazê-lo de volta.

*Manter portas, ja-
nelas e portões fechados 
para evitar fugas.

*Não tire o animal do 
local onde ele se abrigou 
no momento do medo, 

deixe-o se acalmar.
 *Não faça carinho no 

animal se ele estiver com 
medo, pois essa sua ação 
vai reforçar para ele que 
aquela situação é peri-
gosa e ele está “certo” de 
estar com medo.

*Não mude seu com-
portamento, mantenha a 
naturalidade.

 *Nunca prenda-o em 
corrente, nem deixe-o 
sozinho, deixe-o perto 
do convívio familiar para 
que perceba que está 
tudo bem. 

*Cuidado com varan-
das para evitar quedas.

Em casos mais seve-
ros, o Médico Veteriná-
rio pode receitar calman-
tes e/ou sedativos para 
o momento de possível 
queima de fogos. Caso 
ocorra algum acidente, 
além de curativos o pro-
fissional pode indicar 
florais para o trauma que 
ocorreu.

Não gostaria de ter 
que escrever sobre isso, 
mas é preciso pois apesar 
da Lei, ainda  há pesso-
as que desrespeitam e se 
fecharmos os olhos para 
isso e esquecermos das 
medidas de precaução, 
uma vidinha pode ser 
perdida.

Além dos jogos, o 
mesmo vale para o Ano 
Novo que já está chegan-
do, vamos manter em se-
gurança nossos animais 
para que esses dias de 
jogos e nosso fim de ano 
seja tranqüilo e cheio de 
vitórias!

CASA DA MEMÓRIA PADRE GOMES
SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO

TOMAZ DE AQUINO PIRES -COORD.

BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM 
FOME E SEDE DE JUSTIÇA

MEDO DE FOGOS

PET
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CNPJ: 01.611.958/0001-81

Atendimento

Expediente

E-mAIL: COmERCIAL@JORNALDEJAguARIuNA.NET

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

www.JORNALDEJAguARIuNA.NET

Sua nova coluna semanal 

Dra Cinthia Murias
Médica Veterinária
CRMV 27622/SP

Acompanhe toda 
semana as melhores 
dicas de como cuidar 
do seu pet com a

Hope Vet Care – Rua Maria Angela, 56,  
Berlim  Tel: (19) 99655-4114

Instagram: @cinthiamuriasveterinaria  
Facebook: Cinthia Murias 

E-mail: cinthiamurias@veterinaria.med.br

Dra Cristina Rennó 
CRMV 14070/SP
Médica Veterinária Psiquiatra e 

Comportamento
Hope Vet Care – Rua Maria Angela, 56,  
Berlim  Tel: (19) 99655-4114
Instagram: @dracristinarenno
Facebook: M.V. Cristina Rennó
E-mail: cris.renno@gmail.com

ANJO DE BENGALA

Quando finda o meu dia,
o lusco-fusco se aproxima.

Nada mais é definido,
tudo fica envolto em neblina.

Perco o caminho de volta
sem ter orientação.

Ainda sou jovem, imaturo,
me apavoro com assombração.

O tempo passa lentamente,
os minutos se consomem,

e qualquer barulho no mato
para mim é lobisomem.

Peço a Deus a sua ajuda
para à minha casa voltar.

A densa neblina me envolve,
começo logo a chorar.

Mas um vulto aparece
e calmo ele me fala:

- Fique calmo, meu netinho.
É o vovô de bengala. 

Poesia de Valter Máz Borges, do livro Deus é Fiel, 
volume 7, da coleção Mensagens de fé, da editora 
O Artífice (editoraoartifice.com.br), em homena-
gem ao Dia do Vovô, que se comemora no dia 24 

de novembro.
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LEGISLATIVO:

Realizada no mês de maio, uma campanha da Câmara Municipal incentivou os contribuintes a destinarem os recursos do imposto para as entidades

De Jaguariúna

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
guariúna Afonso Lopes 
da Silva, o Silva, recebeu, 
nesta sexta-feira (18), re-
presentantes do Conse-
lho Municipal do Idoso 
de Jaguariúna, que ma-
nifestaram gratidão pelo 
apoio dado pelo Poder 
Legislativo a campanha 
de destinação dos recur-
sos do Imposto de Renda 
para as entidades do mu-

nicípio. Realizada no mês 
de maio, uma campanha 
da Câmara Municipal in-
centivou os contribuintes 
a destinarem os recursos 
do imposto para as enti-
dades.

O total repassado ao 
Conselho Municipal do 
Idoso, referente ao 1º lote 
das declarações do Im-
posto de Renda, foi de R$ 
29.669,57. O valor será 
utilizado nas diversas ati-
vidades do CMI junto aos 
grupos de Melhor Idade 

de Jaguariúna.
Márcio Donizetti 

Valério, presidente do 
Conselho Municipal do 
Idoso, destacou a impor-
tância dos recursos con-
quistados. “É a primeira 
vez que recebemos recur-
sos advindos do Impos-
to de Renda, que repre-
senta muito para nossas 
atividades. Agradeço ao 
presidente Silva e toda a 
Câmara Municipal pelo 
empenho na divulgação 
da campanha”, afirmou.

Afonso Lopes da Sil-
va, o Silva, enfatizou que 
a campanha de mobili-
zação para a destinação 
dos recursos do Imposto 
de Renda deve continu-
ar nos próximos anos. 
“Deu muito certo e vai 
ser aprimorada. Cada real 
destinado às entidades e 
conselhos de nossa cida-
de é de muita valia e os 
contribuintes participam 
com muito carinho e res-
ponsabilidade. Todos ga-
nham”, concluiu.

Conselho Municipal do Idoso de Jaguariúna 
agradece à Câmara Municipal pelos recursos da 

campanha do Imposto Solidário

Da Redação

O deputado Edmir 
Chedid (União) reivin-
dicou a liberação de 
R$1,5 milhão para a 
Saúde Pública de Ja-
guariúna e a verba já 
foi disponibilizada pelo 
Governo do Estado de 

São Paulo à prefeitura. 
“Esta tem sido uma 

grande preocupação de 
todos os agentes pú-
blicos e o recurso será 
usado em demandas 
fundamentais para o 
município, como a re-
alização de exames e 
cirurgias de pacientes 

atendidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS)”, 
ressalta o deputado.

Publicada no Diário 
Oficial do Estado em 
12 de novembro, a Re-
solução SS 155, estabe-
lece a transferência do 
recurso do Fundo Es-
tadual de Saúde para 

o Fundo Municipal de 
Saúde em parcela úni-
ca. 

Atendendo às neces-
sidades da comunida-
de, o deputado Edmir 
Chedid tem reivindi-
cado constantemente 
investimentos para a 
saúde de Jaguariúna.

Jaguariúna recebe R$1,5 milhão para 
investimentos na Saúde Pública

De Jaguariúna

Com o aumento de ca-
sos de Covid-19 em todo o 
estado, devido ao apareci-
mento de novas variantes 
do coronavírus, a Secre-
taria de Saúde de Jagua-
riúna reforça a importân-
cia da vacinação contra a 
doença e da manutenção 
dos cuidados básicos com 
a saúde e a higiene.

Quem ainda não com-
pletou o chamado ciclo 
vacinal (duas doses mais 
reforços), deve procurar 
uma unidade de saúde 
com a carteira de vacina-
ção para atualização. A 
vacinação continua sendo 
a forma mais segura e efi-
ciente de se proteger con-

tra o coronavírus.
Segundo a Secretaria 

de Saúde de Jaguariúna, 
a obrigatoriedade do uso 
de máscaras faciais conti-
nua limitada às unidades 
de saúde médico-hospita-
lares do município, como 
forma de prevenção.

“Tendo em vista o au-
mento do número de ca-
sos de Covid-19 no mu-
nicípio, bem como vem 
acontecendo no Estado e 
no País, recomendamos 
que neste momento cada 
pessoa faça uma avalia-
ção individual de risco e 
adote cuidados baseados 
na sua condição de saú-
de”, afirma a secretária 
de Saúde de Jaguariúna, 
Maria do Carmo de Oli-

veira Pelisão.
“Além disso, é reco-

mendado que idosos aci-
ma de 75 anos, pessoas 
que passaram por trans-
plante de órgão recente, 
pessoas com doença de 
lúpus e imunossupri-
midos, em geral, evitem 
aglomerações e utilizem 
máscaras sempre que ti-
verem contato com ou-
tras pessoas”, completa a 
secretária.

CONFIRA ALGUMAS 
DICAS:

ETIQUETA RESPIRA-
TÓRIA

Ao tossir ou espirrar, 
cubra a boca e o nariz. 
Use os braços ou lenço 
descartável. Evite usar 

as mãos. E, se usar, lem-
bre-se de higienizá-las. 
Se usar um lenço, jogue-
-o fora imediatamente e 
lave as mãos. Use, prefe-
rencialmente, lenços de 
papel.

O QUE FAZER SE 
APRESENTAR SINTO-
MAS GRIPAIS

A pessoa que apresen-
tar sintomas gripais deve 
procurar o Centro de 
Testagem Covid-19 para 
atendimento inicial e re-
alização de testagem rá-
pida (TR- Antígeno), con-
forme protocolo vigente 
no município.

CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS

Se você for um caso 
suspeito ou confirmado 
de Covid-19, a recomen-
dação é de ficar em casa 
conforme prescrição mé-
dica.

HIGIENE DE MÃOS
Realize frequente-

mente a higienização das 
mãos com água e sabão 
ou use álcool gel 70%.

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Se-
cretaria de Saúde, realiza 
até sexta-feira, dia 25, a 
Semana de Mobilização 
para Prevenção das Ar-
boviroses. O objetivo é 
prevenir a Dengue, Zica 
e Chikungunya na cida-
de.

As ações da campanha 
buscarão conscientizar a 
população quanto as me-
didas necessárias e efi-
cazes para o controle do 
mosquito Aedes Aegyp-
ti, principal transmissor 
das arboviroses. 

Em cada dia da se-
mana a equipe da Saúde 

estará em um ponto da 
cidade com banners, ma-
quete, amostra de larvas 
e distribuindo panfletos 
à população. Hoje, dia 
22, a ação está aconte-
cendo na praça central. 
Na quarta-feira será fei-
ra na Feira Noturna, no 
parque Santa Maria, das 
16h às 20h. Em segui-
da, quinta-feira, dia 23, 
a campanha acontecerá 
em frente ao Mc Donal-
d`s, das 10h às 13h. Sex-
ta-feira, dia 24, será no 
UniPark, das 16h às 20h. 

Já no sábado, dia 26, 
a ação será realizada em 
dois pontos da cidade. 

Na Feira Central, das 7h 
às 12h e no parque dos 
Lagos, das 13h às 16h.

A secretária de Saúde, 
Maria do Carmo Pelisão, 
destaca que esta campa-
nha é para reforçar ain-
da mais todas as outras 
ações que já vem sendo 
realizadas em Jaguari-
úna. “A equipe de veto-
res do município já vem 
trabalhando em ações 
de inspeção casa-a-casa, 
bem como ações educati-
vas em escolas de ensino 
médio e com servidores 
públicos em seus locais 
de trabalho”, concluiu a 
secretária.

Saúde reforça importância da vacinação 
contra a Covid e cuidados com higiene 

Saúde realiza semana de mobilização 
para combater o mosquito Aedes Aegypti
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PREVENÇÃO:

A primeira Caminha-
da Azul de Jaguariúna, 
que será realizada neste 
domingo, dia 27 de no-
vembro, a partir das 9h, 
com saída do Boulevard 
do Centro Cultural, con-
ta com várias empresas e 
entidades como apoiado-
res.

Além de Associação 
Comercial e Industrial de 
Jaguariúna, OAB Subse-
ção Jaguariúna/Santo 
Antônio de Posse, Rotary 
Clube de Jaguariúna e 
RG Geradores, o evento 

também conta com as 
seguintes empresas par-
ticipantes na distribui-
ção de brindes: Sicredi 
Força dos Ventos, JRS 
Computação, Marketing 
do BEM, Casa Shopping, 
Detalhes Moda Íntima, 
Perfil Modas, Perfil Moda 
Intima e Fitness  - LUPO 
e Gonçalves Presentes.

A Caminhada Azul faz 
parte das ações do “No-
vembro Azul”, campa-
nha que chama a atenção 
para a prevenção ao cân-
cer de próstata, e é aber-

to a todas as pessoas.
Os participantes de-

vem vir vestidos de azul 
para participar. Quem 
quiser também pode reti-
rar tíquetes para ganhar 
uma camiseta exclusiva 
da Caminhada Azul. Os 
tíquetes devem ser reti-
rados até sexta-feira (25) 
na sede da Secretaria de 
Turismo e Cultura de 
Jaguariúna, no Parque 
Santa Maria, das 8h às 
17h, mediante a doação 
de um quilo de alimento, 
ração ou um litro de lei-

te. Estão disponíveis 200 
camisetas.

Os participantes tam-
bém contarão com uma 
programação especial-
mente elaborada para o 
evento. Haverá sorteios 
de brindes doados por 
comerciantes da cida-
de, doação de animais 
em parceria com ONGs, 
apresentação de alunos 
da Escola das Artes e rea-
lização de exames de gli-
cemia, aferição de pres-
são arterial, entre outros.

Caminhada Azul de Jaguariúna acontece 
neste domingo e conta com apoiadores

Evento faz parte das ações do “Novembro Azul”, campanha que chama a atenção para a prevenção ao câncer de próstata, e é aberto a todas as pessoas

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana, 
está orientando os usu-
ários do transporte pú-
blico da cidade a usarem 
o aplicativo de celular 
Busão na Palma da Mão 
(Cittamobi), que infor-
ma os horários e itinerá-
rios dos ônibus. Lança-
do em 2018, o aplicativo 
está disponível gratuita-
mente nas versões para 
Android e IOS.

Nesta terça-feira, dia 
22 de novembro, funcio-
nárias da empresa con-

cessionária do transpor-
te coletivo municipal 
estão no ponto de ôni-
bus da Praça Umbelina 
Bueno, no Centro de Ja-
guariúna, das 7h às 15h, 
orientando os usuários 
a como baixar e operar 
o aplicativo. O trabalho 
no local também foi fei-
to na última sexta-feira 
(18) e na segunda (21).

Segundo o secretário 
de Mobilidade Urbana 
de Jaguariúna, Ricardo 
Cortez, “a ideia é facili-
tar ainda mais o acesso 
da população ao app, 
sobretudo junto aos ido-

sos e pessoas que têm 
mais dificuldades com a 
tecnologia”.

Nesta quarta, quinta 
e sexta-feira, o trabalho 
de orientação será feito 
na rodoviária de Jagua-
riúna, também das 7h às 
15h.

A aposentada Luci-
la Muraro Masselani, 
moradora do bairro 12 
de Setembro, aprovou 
a iniciativa da Prefeitu-
ra. “Eu não conhecia o 
aplicativo. Ainda estou 
me familiarizando, as 
monitoras me ajudaram 
com as informações. 

Agora vou tentar usar 
para saber os horários 
dos ônibus”, disse a mo-
radora.  

O aplicativo funcio-
na por geolocalização 
(GPS) e é atualizado em 
tempo real pela empresa 
responsável pelo trans-
porte público, para con-
seguir levar os horários 
corretos de chegada de 
cada ônibus nos pontos 
de embarque e desem-
barque. A ferramenta é 
fácil de usar e, além de 
detalhar os horários, 
ainda traça as melhores 
rotas para cada usuário.

Mobilidade Urbana orienta uso do aplicativo 
‘Busão na Palma da Mão’

A 5ª edição da Cor-
rida Turística de Ja-
guariúna reuniu 1.200 
participantes neste 
domingo, dia 20 de 
novembro. Os atletas 
aproveitaram a bela 
manhã ensolarada de 
domingo para percor-
rer os principais pontos 
da cidade, com saída 
em frente ao Boulevard 
do Centro Cultural. 
Participaram da corri-
da atletas de 50 cidades 
de quatro diferentes es-
tados.

O vencedor na ca-
tegoria 10k masculino 
foi David Daniel Bueno 
e na 10k feminino foi 
Kate Fernanda Braga. 
Todos os resultados po-
dem ser conferidos no 
site.

A Corrida Turística 
é realizada pela Asso-
ciação de Atletismo e 
Corredores de Rua de 

Jaguariúna (AACORU-
JA), em parceria com 
a Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Juventude, Esportes e 
Lazer. Os atletas per-
correram algumas das 
principais vias, como 
Rua Cândido Bueno, 
Rua José Alves Guedes, 
Rua Joaquim Bueno, 
Praça Mogi Mirim, Rua 
Silvia Bueno, Rua São 
Paulo e Rua Amazonas.

Foram premiados 
com troféus os cinco 
primeiros colocados 
(5k e 10k – masculino 
e feminino) do geral; os 
três primeiros coloca-
dos de cada faixa etá-
ria (5k e 10k – mascu-
lino e feminino) – 16 a 
29 anos, 30 a 39 anos, 
40 a 49 anos, 50 a 59 
anos, 60 a 69 anos e 
70 anos ou mais. Tam-
bém foram premiados 

o atleta mais idoso e a 
atleta mais idosa, além 
de premiação para a 
maior equipe. No total, 
92 participantes foram 
premiados. Além disso, 
todos os participantes 
receberam kits com ca-
miseta, medalha e toa-
lha.

“É um evento mui-
to grande, que volta 
depois de uma para-
da devido à pandemia 
de coronavírus. É uma 
alegria poder fazer um 
evento desse dentro de 
Jaguariúna. Essa corri-
da já se tornou uma tra-
dição em nossa cidade e 
este ano mais uma vez 
foi um grande sucesso, 
com participantes de 
vários estados. Esta-
mos felizes com o resul-
tado”, disse o secretário 
de Juventude, Esportes 
e Lazer de Jaguariúna, 
Rafael Blanco.

5ª Corrida Turística de 
Jaguariúna reúne 1.200 

participantes
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CULTURA: 

Autor de Jaguariúna, Jeff Ferreira, especializado na literatura Hip Hop, biografa um dos maiores jogadores do planeta: Diego Armando Maradona

Público lota Feira Noturna Especial do Dia da 
Consciência Negra 

O público compareceu 
em peso ao Parque Santa 
Maria para prestigiar a 
programação especial da 
Feira Noturna de Jagua-
riúna em homenagem ao 
Dia da Consciência Ne-

gra, nesta quarta-feira 
(23). Aproximadamente 
5 mil pessoas estiveram 
presentes e conferiram as 
atrações.

O evento, organizado 
pela Secretaria Munici-

pal de Turismo e Cultu-
ra, contou com desfiles 
de cabelos e roupas afro, 
além de apresentação de 
dança afro que ressaltou 
a beleza da cultura africa-
na.

O Grupo Zero 19 ani-
mou a plateia num show 
com os maiores sucessos 
do pagode. A ganhadora 
do concurso Miss Pérola 
de Jaguariúna também 
esteve presente na feira 

para contar como foi a 
sua experiência partici-
pando da competição.

A Feira Noturna de Ja-
guariúna é realizada todas 
as quartas-feiras, das 17h 
às 21h, no Parque Santa 

Maria. Além de uma pro-
gramação musical, o pú-
blico também conta com 
as tradicionais barracas 
de alimentação, produtos 
artesanais, legumes e ver-
duras, entre outras.

Jaguariúna terá 5ª Corrida Turística neste 
domingo

Alunos dos 6º e 7º anos, 
do Ensino Fundamental da 
rede municipal de ensino 
de Jaguariúna foram pre-
miados nesta quarta-feira, 
dia 22, pelos trabalhos que 
fizeram relacionados à pre-
servação do meio ambien-
te. O tema de um concurso 
realizado pelos Conselho 
Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente (COMDE-
MA), em parceria com o 
Departamento de Agrope-
cuária e Meio Ambiente e a 
Secretaria de Educação foi 
o meio ambiente de Jagua-
riúna. 

O Tema da maquete 
foi “ODS 6 – Água Potá-
vel e Saneamento: A im-
portância da Estação de 
Tratamento de Esgoto no 
Município de Jaguariúna”, 
de acordo com o Programa 
Município Verde Azul, os 
Objetivos do Milênio e o 
Programa Cidades Susten-
táveis. Os alunos puderam 
usar o material que quises-
sem, dando preferência aos 
recicláveis e reutilizáveis.

Já o tema da pintura 
em tela foi “ODS 6 – Água 
Potável e Saneamento: A 
Importância da Proteção 
de Nascentes”. Os alunos 
tiveram que destacar a im-
portância da proteção de 
nascentes. 

A escolha dos melho-
res trabalhos foi feita pela 
equipe do COMDEMA. 
A Maquete desenvolvida 
pelos alunos Benjamin 
Joseph C. do Nascimento 

Brito, Kauany Vitória S. 
da Silva e Silva, Mariane 
Caroline R. de Carvalho, 
Vitor Phelipe M. C. da Sil-
va e Linda M. P. Aguiar, da 
Escola Municipal Prefeito 
Adone Bonetti, foi escolhi-
da a melhor.

Já o trabalho de Pintu-
ra em Tela que melhor re-
presentou Jaguariúna foi o 
da estudante Yasmin Silva 
Lisboa, da E. M. Irineu Ex-
pedito Ferrari.  

Cada unidade escolar 
vencedora recebeu um cer-
tificado e um passeio para 
o Bloemem Park, em Ho-
lambra. 

Além dos melhores tra-
balhos deste ano, também 
foram premiados os de 
2019. A Escola Municipal 
Joaquim Pires Sobrinho II 
venceu na categoria Pintu-
ra em Tela, a EMEB Ânge-
lo Bizzo na Campanha em 
Óleo e a E.M. Professora 
Oscarlina Pires Turato na 

categoria Maquete.  
Para a secretária de 

Meio Ambiente, Rita Ber-
gamasco, o concurso tem 
uma grande importância 
na educação dos estudan-
tes e também no futuro da 
cidade de Jaguariúna. “O 
objetivo é conscientizar e 
estimular os alunos a ex-
pressarem sua visão sobre 
os temas”, explicou a secre-
tária.

A secretária de Educa-
ção, Cristina Catão, expli-
cou que a educação am-
biental é um trabalhada 
constantemente dentro da 
rede de ensino de Jaguari-
úna. “A construção de ma-
quetes e pintura em tela faz 
os alunos se sentirem mais 
motivados e responsáveis 
pelo meio a quem perten-
cem.  A premiação é apenas 
uma maneira de valorizar 
todo o trabalho pedagógico 
da Unidade Escolar”, des-
tacou a secretária.

Estudantes de Jaguariúna 
desenvolvem trabalhos 

sobre o meio ambiente e 
são premiados

Livro Peluza – Diego: Armando o Maradona narra a 
trajetória do Periférico que virou centro do mundo
Da Redação

Autor de Jaguariúna 
especializado na Literatu-
ra Hip Hop se envereda 
pelo mundo do futebol e 
biografa um dos maiores 
jogadores do planeta: Di-
ego Armando Maradona. 
Jeff Ferreira, que assina 
obras como Assim Que É 
– A História do RZO, 30 
Anos do Disco Hip Hop 
Cultura de Rua e Trap É 
Hip Hop? – As Metamor-
foses do Rap, dente out-
ros, agora acompanha a 
trajetória de

Pelusa, desde os camp-
inhos de terra da Villa 
Fiorito, uma favela argen-
tina, até a conquista do 
mundo.

Diego Armando Mara-
dona é considerado pelo 
povo argentino como 
D10S, porém nunca foi 
santo, nem buscou ser. 
De família humilde e per-
onista, tinha consciência 
de classe e peitou a FIFA, 
a AFA, João Havelange, 
Julio Grondona e tantos 
outros cartolas. Dentro 

de campo foi um gênio, 
fora dele foi um guerreiro. 
Também teve seus vacilos 
e gerou muitas polêmicas: 
abusou do álcool, se rela-
cionou com a cocaína, teve 
inúmeros desafetos e caiu 
em várias armadilhas.

Em 338 páginas con-
hecemos um pouquinho 
mais de Diego, ou Pelusa, 
como era chamado em 
círculo mais íntimo. Cír-
culo esse que teve como 
amigo o líder cubano Fidel 
Castro, quem Dieguito en-
sinou a bater pênaltis no 
Palácio da Revolução, em 
Havana. Aliás, Dieguito 
viveu em Cuba, onde fez 
seu tratamento de recu-
peração quanto à quími-
ca. Castro assina um dos 
prefácios do livro, através 
de um texto – inédito por 
anos – publicado no jornal 
Granma, principal veículo 
cubano de comunicação. 

Outro prefácio é assi-
nado por Martín Alejan-
dro Biaggini, professor, 
cineasta e pesquisador ar-
gentino, coordenador da 
Conferência Arte, Cultura 

Internacional e Política 
da Universidad Nacional 
Arturo Jauretche (UNAJ), 
de Buenos Aires. Martín 
é amigo pessoal de Jeff 
Ferreira, o brasileiro tra-
duziu (para o português) 
o primeiro livro argentino 
sobre Hip Hop, o Rap de 
Acá, de autoria de Biag-
gini, lançado em 2020 e 
com versão em nosso idi-
oma no ano seguinte.

Outro argentino que 
participa do livro Pelusa 
– Diego: Armando o Ma-
radona é Robert Malun-
go, jornalista e livreiro 
que atua na causa dos af-
ro-argentinos e mantém 
a revista Página Negra, da 
qual Jeff é corresponden-
te, abordando a cultura 
alternativa. Malungo as-
sina a orelha do livro. “A 
ideia de escrever um livro 
sobre Maradona parte da 
carência de literatura em 
português sobre o atleta. 
Até se tem obras em nosso 
idioma sobre Diego, mas 
geralmente publicações 
de Portugal e no Brasil não 
há uma biografia que mer-

gulha em sua história”, co-
menta o autor.

O livro aborda os 60 
anos de Maradona, os 
clubes por onde passou, 
as conquistas, as dores, 
os fracassos, as polêmi-
cas e toda a humanidade 
daquele que chamam de 
D10S. Pelusa é uma fig-
ura ímpar, contraditório, 
como todo ser humano, 
mas alguém que lutava 
por aquilo que acreditava.

O livro foi composto 
em 2022, iniciando-se 
no primeiro semestre. A 
pesquisa foi baseada em 
outras biografias do atle-
ta – todas em espanhol –, 
sobretudo a autobiografia 
Soy Diego de la gente, de 
2000. No entanto, essa 
não é a única fonte, pois, 
apesar de ser um livro que 
faz ode à Diego, esta não é 
uma obra “chapa branca”. 
Há momentos em que é 
necessário puxar a orelha 
de El Diez. Desse modo, 
foi necessário recorrer a 
várias fontes, principal-
mente aquelas que eram 
desafetos de Dieguito. O 

autor vasculhou diversos 
periódicos da América 
Latina e mundo a fim de 
narrar a cronologia de 
Maradona.

Em Pelusa – Diego: Ar-
mando o Maradona, como 
o título sugere, vemos o 
menino da Villa Fiorito se 
preparando, se armando, 
para se tornar o mundial-
mente famoso Maradona 
e traz a dualidade – mui-
tas vezes difícil de desvin-
cular – entre o craque e o 
bom pai, bom esposo, bom 
filho e excelente colega de 
trabalho. Isso humaniza a 
figura daquele que sofreu 
bastante como quando foi 
cortado da Copa de 1978, 
quando foi eliminado em 
1982, na Espanha, ou o 
caso do doping de 1994 
e as acusações e precon-
ceitos que sofreu em seus 
últimos anos. Na obra 
acompanharemos, tam-
bém, as relações de Die-
guito com personalidades, 
como Pelé, Mike Tyson, 
Ben Johnson, Guillermo 
Coppola, Hugo Chávez, 
Evo Morales, Careca, Can-

iggia, Riquelme, Verón, 
Carlos Bilardo, César 
Menotti e tantos outros.

O livro é idealizado 
pelo Campinho de Ter-
ra, um selo da Editora 
Dando a Letra, focada no 
universo musical under-
ground, e que, com este 
selo, pretende expandir 
seu alcance através de 
obras literárias ligadas ao 
futebol, com o viés de que-
brada. O livro foi possível 
graças a financiamento 
coletivo, onde 10% do ar-
recadado na campanha foi 
destinado a instituições 
de apoio a dependentes 
químicos.

Polêmico e talentoso, 
Diego nos deixou no dia 
25 de novembro de 2020, 
aos 60 anos. O livro Pelusa 
– Diego: Armando o Ma-
radona ganha lançamento 
na data de passagem de 
El Diez para a eternidade 
e poderá ser adquirido no 
site da Editora Dando a 
Letra. Essa é a trajetória 
do periférico que virou 
centro do mundo.
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EVENTO:

Comemorando 10 anos de formação os artistas farão o show Nossa História com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura

O grupo Dinamite 
Crew se apresentará 
neste sábado, dia 26, 
no teatro Dona Zenai-
de, em Jaguariúna. Co-
memorando 10 anos de 

formação os artistas fa-
rão o show Nossa His-
tória com o apoio da 
Secretaria de Turismo 
e Cultura.

Serão duas apresen-

tações, às 16h e às 19h. 
Com muito Hip Hop a 
apresentação promete 
levar diversão e boas 
energias para o palco e 
animar o público.

Durante o espetá-
culo, também haverá a 
exibição de vídeos e a 
participação de artis-
tas convidados que fi-
zeram parte da história 

do grupo.
Os ingressos ante-

cipados custam: R$ 
25,00 (inteira), R$ 
20,00 (meia entrada). 
No dia da apresenta-

ção: R$ 40,00 (inteira), 
R$ 30,00 (meia entra-
da). Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (19) 99970-
3851.

Teatro de Jaguariúna tem Hip Hop neste sábado com o 
grupo Dinamite Crew


