




0302 de Dezembro de 2016 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE  JAGUARIÚNA
www.jaguariuna.sp.gov.br

Saúde realiza a última campanha Fique Sabendo do ano

Atleta do Futuro encerra atividades do ano com 
evento no Azulão 

A Prefeitura de Jaguariúna, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
realizou entre os dias 21 e 23 de 
novembro a última campanha 
Fique Sabendo nos campi 1 e 2 da 
FAJ. 

Foram realizados 380 testes 
rápidos para diagnóstico da sífilis e 
HIV.
O objetivo da campanha é realizar 
uma mobilização de incentivo ao 
teste e conscientizar a população 

sobre a importância do exame.
Durante a ação, houve também a 
exibição de um filme que aborda a 
prevenção da Aids e uma dinâmica 
sobre sexo seguro.
De acordo com o Departamento de 

Vigilância em Saúde, em 2016 
foram diagnosticados 12 casos de 
HIV no município e 5 casos de 
sífilis congênita.
A diretora do departamento, Dra. 
Conceição Oliveira Camilo ressal-

ta a importância do pré natal 
precoce, em que o teste deve ser 
recomendado logo na primeira 
consulta. Segundo ela, o diagnósti-
co da doença no início pode evitar 
a transmissão da doença ao feto.

O Programa Atleta do Futuro 
realiza o evento de encerramento 
do ano, neste sábado, 3 de 
dezembro, a partir das 9h, no 
ginásio Azulão. A programação 
contará com apresentações de 
Ginástica Artística e Jiu-Jitsu, 
além de uma vivência dos alunos 
com provas de obstáculos. 
Também haverá sorteios de 
brindes. O programa é realizado 
numa parceria entre Prefeitura e 
SESI, com apoio da empresa 
Flextronics. 

ATENÇÃO,
MORADORES!

O Consórcio de Saneamento Ambiental (Consab) 
informa que a coleta de lixo domiciliar será reali-
zada em horário especial nos dias 24 e 31 de 
dezembro.
No período diurno, a coleta será feita uma hora 
antes, ou seja, a partir das 6 horas da manhã.
Já no período noturno, será adiantada em 3 
horas, passando a ser realizada a partir das 15 
horas.

HORÁRIO ESPECIAL DE COLETA
DE LIXO DOMICILIAR

Jaguariúna descarta cerca de mil pneus
Por meio de convênio firmado entre a 
Prefeitura de Jaguariúna e a Recicla-
nip, entidade voltada para a coleta e 
destinação de pneus inservíveis, foi 
realizada em Jaguariúna a segunda 
coleta de pneus no dia 28 de novem-
bro.
O descarte de pneus está previsto no 
Plano Municipal de Saneamento 
Básico e de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, que prevê a coleta 
de 100% dos pneus usados no municí-
pio para destinação correta. Foram 

descartados cerca de mil pneus.
A medida, que poderia ser implantada 
em 2017, de acordo com o PMSB e 
PMGIRS, foi antecipada para 2016 
com base na necessidade da preserva-
ção do meio ambiente como também 
de auxílio no combate ao mosquito 
Aedes aegypti, vetor da dengue, febre 
Chikungunya e Zika vírus. 
Os pneus descartados devem ser 
encaminhados para Ecoponto, que 
está instalado na Secretaria de Obras e 
Serviços.A ação é uma parceria entre 

as secretarias de Meio Ambiente, 
Obras e Serviços e de Saúde.

Mais informações: (19) 3837-4499.
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Carreta da mamografia do Programa

Mulheres de Peito 

Como funciona: A paciente agendada deverá se dirigir a Unidade Móvel com os seguintes documentos: 35 a 49 anos: 
pedido médico, R.G e cartão do SUS (obrigatório); Maiores de 50 anos: R.G e cartão do SUS (obrigatório). 

Importante: Para ter direito ao exame, as moradoras de Jaguariúna precisam realizar o agendamento em qualquer 
posto de saúde, mais próximo da sua residência. Já as moradoras de outras cidades como Holambra, Pedreira e Santo 
Antônio de Posse devem procurar antes a Central de Regulação do seu município. 

Quando: A partir do dia 29/11

Onde: Parque Santa Maria, Rua José Alves Guedes, 1003 - Centro.

A Mamografia é o exame realizado nas mamas que permite diagnosticar de forma rápida o câncer de mama.

Atendimento da Unidade Móvel: Segunda a sexta-feira 9h às 18h e aos 
sábados das 9h às 13h

Mais informações – (19) 3867.9836






