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O conjunto de ações adotadas por Jaguariúna no combate à pandemia de 
coronavírus é modelo na região de Campinas. Desde 20 de maio de 2020, 
data que marca o início da pandemia na cidade, o Município implemen-

tou várias ações que contribuíram para os bons resultados no combate à Co-
vid-19, com índice de mortes abaixo da média nacional e do Estado.

Confira as principais ações de enfrentamento à Covid adotadas pela Prefeitura 
desde o início da pandemia:

• Criação do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19  

• Contratação de novos funcionários para a Saúde (médicos, enfermeiros, 
técnicos em enfermagem e motoristas)

• Higienização da cidade com amônia quaternária

• Criação de canal exclusivo para tirar dúvidas sobre o coronavírus e a va-
cinação via WhatsApp (19) 99714-7119

• Criação de hotsite exclusivo com informações sobre a Covid-19:  
https://jaguariuna.sp.gov.br/coronavirus/

• Aumento de 69% no número de leitos hospitalares 

• Criação da Unidade de Campanha exclusiva para pacientes Covid-19 e 
com síndromes gripais (com 400m² de área)

• Criação de 25 leitos de UTI (a cidade nunca teve UTIs homologadas pelo 
Ministério da Saúde)

• Realização de barreiras sanitárias com aferição de temperatura

• Vacinação em sistema drive-thru

• Compra de respiradores

• Inauguração do novo Centro de Especialidades Médicas e reestrutura-
ção do Hospital Municipal, com a criação de uma nova ala de internações 
e 22 novos leitos clínicos – de 78 para 100 leitos

• Adesão ao consórcio de municípios para a compra direta de vacinas con-
tra a Covid-19

• Investimentos de R$ 96 milhões na área da Saúde só no ano passado.

• Testagem em massa da população

Prefeitura investe o dobro do índice constitucional 
em Saúde

Jaguariúna dá exemplo no combate à pandemia Contra Covid, Prefeitura investe em Unidade de 
Campanha e ampliação de leitos no Hospital Municipal

SaúdeSaúde

Mesmo com a queda na arrecadação provocada pela 
quarentena do coronavírus, a Prefeitura de Jaguariú-
na investiu em 2020 mais que o dobro em Saúde do 
valor mínimo previsto na Constituição Federal para 
o setor. De janeiro a agosto, foram investidos R$ 96 
milhões, ou 30% das receitas de impostos, quando o 
mínimo constitucional obrigatório é de 15%.

“O Município está com as contas equilibradas de-
vido a uma gestão eficiente, o que foi reconhecido 
pelo Tesouro Nacional com a nota A, grau de exce-
lência”, informou a Secretaria de Administração e 
Finanças. A cidade obteve nota A em três quesitos 
(endividamento, poupança corrente e liquidez). 

A saúde pública de Jaguariúna manteve a liderança 
no ranking da Pesquisa INDSAT (Indicadores de Sa-
tisfação do Serviço Público), no terceiro trimestre 
de 2020, em plena pandemia do novo coronavírus. 
Mais uma vez, a Saúde do município conquistou a 
primeira colocação no levantamento dentre municí-
pios da RMC (Região Metropolitana de Campinas), 
conquistando o índice de Alto Grau de Satisfação, 
com 683 pontos. Em pesquisas anteriores, a cidade 
também manteve-se na liderança do ranking.

O INDSAT é um levantamento que tem o objetivo 
de identificar os índices de satisfação dos principais 

Saúde pública de Jaguariúna é líder 
no ranking de satisfação INDSAT

serviços e agentes públicos das cidades envolvidas. 
São entrevistados eleitores de 16 anos ou mais das 
cidades analisadas, com margem de erro de 4,8 
pontos percentuais para mais ou para menos, nos 
resultados gerais, e nível de confiança de 95%.

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna comemorou o 
bom resultado. “Estamos muito satisfeitos em al-
cançar, nesses últimos quatro anos, o alto grau de 
satisfação pelo INDSAT, pois o mais difícil de tudo é 
se manter no mesmo patamar, sobretudo num perí-
odo de pandemia, onde os serviços de saúde foram 
impactados diretamente”, informou a Secretaria.

A Prefeitura de Jaguariúna adotou medidas as-
sertivas e que se mostraram muito eficientes 
ao longo da pandemia de coronavírus. Entre 

as várias ações de enfrentamento à Covid-19, duas 
se destacaram: a instalação de uma Unidade de Cam-
panha, exclusiva para os casos de síndromes respira-
tórias, e a ampliação dos leitos hospitalares.

A Unidade de Campanha foi instalada ao lado da UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento), com 29 leitos, e 
concentra o atendimento dos casos suspeitos de Covid. 

A Prefeitura também investiu na reestruturação do 
Hospital Municipal Walter Ferrari, com a criação de 
22 novos leitos clínicos na unidade. As intervenções 
possibilitaram um aumento de quase 30% na capaci-

dade de leitos do hospital – que passou de 78 para 
100 leitos. Também criou 25 leitos de UTI, os primei-
ros da história do hospital. 

A reestruturação no hospital foi possível graças à 
transferência do Centro de Especialidades Médicas e 
da sede administrativa da ASAMAS (organização so-
cial que administra o hospital) para outros prédios. 
Os novos leitos deram mais segurança na separação 
física dos pacientes diagnosticados ou suspeitos de 
Covid-19 dos demais pacientes. 

Além da reforma estrutural concluída, o projeto de re-
estruturação do hospital também incluiu a aquisição 
de novos equipamentos e a contratação de profissio-
nais da saúde, melhorando a capacidade instalada e 
possibilitando a implantação de novos serviços. A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secreta-

ria Municipal de Saúde, ampliou a frota de am-
bulâncias do município. Para atender ao aumento 
da demanda de deslocamento de pacientes devi-
do à pandemia de Covid-19, a secretaria aumen-
tou a frota municipal de ambulâncias em 20%, 
passando de 10 para 12 veículos. 

Além dessas duas novas viaturas, a secretaria já abriu 
licitação para a compra de pelo menos mais uma 
ambulância, o que ampliará a frota para 13 carros. 

O número supera a quantidade de veículos reco-
mendada pelo Ministério da Saúde, que é de uma 
ambulância para cada 100 mil habitantes. Em Ja-
guariúna, o índice atual é de um veículo para cada 
5 mil habitantes.

Além das ambulâncias, Jaguariúna ainda possui uma 
frota com outros veículos e vans, a maioria para o 
transporte de pacientes, inclusive deficientes físicos.

Para atender demanda 
da Covid, Saúde de 
Jaguariúna amplia frota 
de ambulâncias

100 leitos  
hospitalares

investimentos
   de  

                 R$ 96 
milhões
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A Secretaria de Saúde de Jaguariúna oferece serviços por meio do Cest (Centro 
de Saúde do Trabalhador), voltado aos servidores públicos municipais. O Cest 
oferece serviços gratuitos de fisioterapia e psicologia aos servidores municipais 
e está investindo em novos equipamentos.

Foram adquiridos novos halteres, tornozeleiras e equipamentos de infraverme-
lho, utilizados nos tratamentos de fisioterapia.

Segundo a secretaria, a atuação da área de saúde do trabalhador ocorre em con-
junto com outras áreas do poder público, com a cooperação dos próprios traba-
lhadores. A ação é uma forma de valorizar os servidores públicos municipais, con-
cretizando melhorias no setor e aquisição de novos equipamentos e materiais.

A vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna avança 
a cada dia e chegou a quase 100% dos adultos vaci-
nados com pelo menos uma dose ou dose única de 
vacina ainda no mês de agosto, cumprindo o crono-
grama do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A Secretaria de Saúde centralizou a campanha no 
Parque Santa Maria, adotando tanto a vacinação 
pelo modelo drive-thru, em que os vacinados não 
precisam descer dos veículos, quanto pelo mode-
lo tradicional.

VACINÔMETRO

Para dar transparência e informar a população com 
mais agilidade, a Prefeitura criou o “vacinômetro”, 
publicação diária nas redes sociais da Administra-
ção com todas as informações úteis sobre a campa-
nha de imunização na cidade.

A Saúde pública de Jaguariúna agora conta com atendimento odontológico domici-
liar. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu dois consultórios odonto-
lógicos portáteis para o Programa de Prevenção em Saúde Bucal do município. 

Os equipamentos são modernos, compactos e podem ser adaptados em locais 
como escolas, creches e residências de pacientes acamados. Eles possibilitam 
a realização de procedimentos preventivos como a avaliação da saúde bucal, 
profilaxia de placa bacteriana (limpeza) e aplicação tópica de flúor, além de 
procedimentos como restaurações dentárias, entre outros.

Os consultórios odontológicos portáteis são flexíveis, leves e de fácil instalação. 
Necessitam apenas de um ponto de energia elétrica e outro de água potável, 
dispensando os requisitos básicos de um consultório odontológico padrão. 
Também podem ser transportados em qualquer veículo e não necessitam de 
muito espaço para serem montados.  

A Prefeitura também implantou novos consultórios de atendimento odon-
tológico padrão em quatro UBSs: Vila Miguel Martini, Guedes, Fontanella e 
Nova Jaguariúna.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inau-
gurou neste ano o Ambulatório de Cuidado Integral à Covid-19, que tem como 
objetivo o tratamento, em tempo oportuno, de pacientes com sintomas de in-
fecção por coronavírus, suspeitos ou confirmados, com determinadas comor-
bidades e risco para agravamento da doença. O ambulatório está localizado na 
UBS XII de Setembro, no Jardim Santa Mercedes.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, o novo espaço de atendimento 
tem o objetivo de intervir precocemente na evolução da doença, diminuindo o 
risco de agravamento e de complicações, a internação hospitalar, a mortalida-
de e a letalidade.

O público-alvo do ambulatório são grávidas em qualquer idade gestacional, 
puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou 
perda fetal), pessoas com até sete dias de sintomas com doenças cardiovascu-
lares, diabetes mellitus e obesidade, além de outros casos avaliados e triados 
pela equipe de monitoramento.

Prefeitura de Jaguariúna oferece 
serviços de fisioterapia e psicologia 
gratuitos para servidores

Plano Municipal de 
Vacinação contra a 
Covid avança na cidade

Saúde de Jaguariúna ganha  
atendimento odontológico em domicílio

Jaguariúna conta com Ambulatório de 
Cuidado Integral à Covid

Em meio a pandemia, rede pública de 
Saúde de Jaguariúna realiza mais de 
62 mil consultas

Saúde Saúde

A rede pública de Saúde de Jaguariúna realizou mais de 62 mil consultas 
médicas no ano passado apenas na atenção básica, registrando crescimen-
to de 13,3% no último quadrimestre de 2020, em plena pandemia do novo 
coronavírus, em relação aos primeiros quatro meses do ano. Também foram 
realizados 4.989 atendimentos pelo Atende Fácil da Secretaria de Saúde.  
 
Segundo os dados apresentados pela Secretaria de Saúde, no primeiro quadri-
mestre de 2020 – início da pandemia da Covid-19 – foram realizadas 22.318 
consultas médicas. No segundo quadrimestre, quando a transmissão do co-
ronavírus atingiu o ápice no País e a cidade e a região enfrentaram restrições 
sanitárias e de isolamento social mais severas – foram mais 14.654 consultas e, 
nos quatro últimos meses no ano, o número subiu para 25.300 atendimentos 
clínicos, totalizando 62.272 consultas em 2020.

A rede de Saúde de Jaguariúna também registrou 162.078 atendimentos em 
assistência farmacêutica, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), medicamen-
tos controlados e farmácia de alto custo, além de outros 9.048 atendimentos 
na área odontológica municipal.

Pela primeira vez, os usuários do sistema públi-
co de saúde de Jaguariúna podem contar com 
modernos aparelhos de hemodiálise e de res-
sonância magnética, que foram comprados pela 
Prefeitura. Com isso, os pacientes que antes ti-
nham que se deslocar para outras cidades, agora 
podem permanecer em Jaguariúna. 

O Hospital Municipal Walter Ferrari conta, des-
de abril de 2020, com um equipamento para a 
realização de hemodiálise. Segundo a Secreta-
ria Municipal de Saúde, o equipamento permite 
que os profissionais de saúde revertam o qua-
dro emergencial do paciente com insuficiência 
renal aguda. 

Para atender essa demanda, o hospital contratou 
um médico nefrologista. A hemodiálise é um pro-
cedimento de filtragem do sangue para retirar to-
xinas e excesso de água do organismo, fazendo o 
papel de um “rim artificial”. Esse procedimento é 
realizado durante a internação hospitalar.

Já o aparelho de ressonância magnética, da mar-
ca Siemens, deverá ser entregue até o mês de 
outubro deste ano. Segundo a secretaria, o in-
vestimento na aquisição desse equipamento foi 
de R$ 3 milhões.

Município ganha aparelhos de ressonância 
magnética e de hemodiálise

Saúde de Jaguariúna aplica 14.700 
testes rápidos para Covid-19
A ação de testagem em massa feita pela Prefeitura de Jaguariúna no mês de 
abril realizou testes rápidos para Covid-19 em 11.475 pessoas. Desse total, 678 
(ou 5,9%) testaram positivo para a doença. Com a ação, a Secretaria de Saúde 
conseguiu testar cerca de 20% da população da cidade. 

Foram aplicados 14.700 testes no total – a diferença para o número de pessoas 
efetivamente testadas corresponde a testes que apresentaram erros e tiveram de 
ser refeitos. “Com essa testagem em massa, conseguimos identificar e isolar os 
infectados que não apresentavam sintoma algum, evitando a transmissão da do-
ença”, explica a Secretaria de Saúde de Jaguariúna.

A testagem em massa – que é uma recomendação da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) para enfrentar a disseminação do novo coronavírus, causador 
da Covid-19 – foi realizada em Jaguariúna nos dias 15 e 16 de abril, em três 
pontos: no Parque Santa Maria, no estacionamento do Centro Cultural e na 
Interclínicas da UniFAJ.Centro de Especialidades de 

Jaguariúna completa um ano com 
mais de 50 mil atendimentos

O Centro de Especialidades Médicas de Jaguariúna completou em julho um 
ano de inauguração e durante todo esse tempo ofereceu à população atendi-
mento em especialidades de diferentes áreas médicas. Ao todo, de julho de 
2020 a junho de 2021, foram feitos 50.852 atendimentos no prédio que fica no 
Jardim Fontanella.

Desde quando começou a atender os pacientes, a unidade conta com as se-
guintes especialidades médicas: oftalmologia, cardiologia, dermatologia, cirur-
gia geral, cirurgia pediátrica, psiquiatria, urologia, nefrologia, endocrinologia, 
otorrinolaringologia, reumatologia, pneumologia, acupuntura, vascular, nutró-
logo, cirurgia ginecológica, ortopedia, neurologia e consulta pré-anestésica. 

Alguns meses após a inauguração, a unidade ganhou um novo ambulatório de 
nefrologia que recebe os pacientes encaminhados após fazerem hemodiálise 
no Hospital Municipal Walter Ferrari. 

Além disso, devido à pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Jaguariúna, por 
meio da Secretaria Municipal da Saúde, também passou a oferecer atendimen-
to clínico médico (pós alta) voltado aos pacientes que tiveram a doença e ne-
cessitam de acompanhamento especializado por conta das sequelas.
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Pela segunda vez consecutiva, Jaguariúna ficou en-
tre as melhores cidades amigas dos animais. O mu-
nicípio participou do 2º Prêmio Cidade Amiga dos 
Animais, realizado pela World Animal Protection 
- Proteção Animal Mundial (WAP) com parceria da 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e Orga-
nização Pan-americana de Saúde (OPAS). 

Jaguariúna conquistou o 8º lugar, na categoria “Es-

Prefeitura de Jaguariúna inicia censo animal para 
contagem e identificação de pets na cidade

Saúde animal de 
Jaguariúna ganha 
reforço do Castramóvel

Bem-estar animal

A saúde animal em Jaguariúna ganhou um gran-
de reforço sobre rodas. O Castramóvel, veículo 
equipado para atendimento clínico de animais, 
foi adquirido pela Prefeitura em 2020 e irá do-
brar a capacidade de realização de castrações no 
município, sendo uma ferramenta importante no 
controle reprodutivo de cães e gatos. Todos os 
serviços são gratuitos.

O equipamento é único na RMC (Região Metropo-
litana de Campinas) e conta com salas pré-cirúrgi-
ca e pós-cirúrgica, sala de paramentação, ar-con-
dicionado e banheiro, além de frigobar para acon-
dicionar medicamentos, gaiolas para recuperação 
dos animais, aparelho inalatório e monitor.

O objetivo da Secretaria de Saúde com o Castramó-
vel é levar a castração de animais para outros pon-
tos da cidade. Em vez de a população ter que sair 
de seus bairros para ir até o Posto Veterinário, a 
Prefeitura vai até as pessoas com o Castramóvel.

Inicialmente, enquanto durar a quarentena do 
novo coronavírus, o Castramóvel permanecerá 
com atendimento ao lado do Posto Médico Ve-
terinário Municipal – que também teve os servi-
ços ampliados –, localizado na rua Maurício Silva, 
s/ número, no bairro Roseira de Baixo. Depois, a 
unidade irá visitar os principais bairros da cidade, 
com atendimento ambulante.

Pela 2ª vez, Jaguariúna fica entre as 
melhores cidades amigas dos animais

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Depar-
tamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal da 
Secretaria Municipal de Saúde, iniciou o “cen-

so animal” com o objetivo de contar e identificar os 
animais domésticos na cidade. É a primeira vez que 
esse tipo de levantamento é realizado em Jaguariúna.

Para fazer o censo, a Administração está aprovei-
tando o recadastramento do Cartão Cidadão. Ao 
realizar o recadastro, o cidadão informa se possui 
algum tipo de pet em casa. Se a resposta for positi-
va, a pessoa receberá um link para preenchimento 
do formulário “Parâmetros da dinâmica populacio-
nal de cães e gatos domiciliados”, para identificação 
e perfil dos animais.

Aplicativo ajuda pessoas a denunciarem 
maus-tratos animais em Jaguariúna
O uso do aplicativo “Jaguariúna – Maus-tratos ani-
mais”, lançado pela Prefeitura de Jaguariúna, pos-
sibilitou um aumento de 235% nas denúncias de 
maus-tratos e abandono de animais feitas à Polícia 
Municipal. Os números de registros passaram de 
40, em 2019, para 134, em 2020, segundo as es-
tatísticas divulgadas pela Secretaria Municipal de 
Segurança Pública. 

Aponte a câmera do celular para 
o QR CODE e baixe o app

Android iOS

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, 
“essas informações serão muito importantes para 
melhorar a saúde dos animais, para verificar se a 
castração está sendo eficiente, conhecendo a real 
vulnerabilidade para diminuir os maus-tratos”.

“Assim, poderemos melhorar os serviços já existen-
tes para os animais e, com as informações dadas pe-
los tutores, direcionar e acrescentar novos projetos e 
ações que busquem melhorias para eles”, completa.

Todas as ações coletadas ajudarão no programa de 
saúde animal de Jaguariúna, que conta com o Posto 
de Atendimento Médico-Veterinário, Castramóvel e 
clínicas credenciadas.

Por meio do app, é possível passar todas as in-
formações sobre o local em que o crime está 
sendo cometido, características do suspeito e 
do animal e ainda enviar fotos ou vídeos. Para 
o caso de o crime estar ocorrendo no momento 
da denúncia, a ferramenta informa ainda dois 
telefones: 153 (Polícia Municipal) e 190 (Polícia 
Militar).

truturas e políticas efetivas e sustentáveis”. No ano 
passado, na primeira edição do concurso, a cidade 
ficou em 15º lugar. Curitiba ficou em primeiro. De 
150 projetos apresentados em toda a América Lati-
na, apenas 19 municípios se classificaram.

Esse resultado se deve à iniciativa do município de 
Jaguariúna, que reconheceu a causa animal como 
uma das prioridades.

Nova ETA irá ampliar abastecimento de água 
em Jaguariúna

Meio Ambiente

Depois de mais de 20 anos, Jaguariúna voltou 
a investir na ampliação do abastecimento 
de água, uma das principais reivindicações 

da população. A Prefeitura de Jaguariúna iniciou 
neste ano as obras de construção da ETA (Estação 
de Tratamento de Água) 5. A nova estação irá am-
pliar em 50 litros por segundo o abastecimento 
da cidade. A previsão para a conclusão da obra, 
sob responsabilidade da empresa Target, é até 
dezembro deste ano. 

A obra está orçada em R$ 3,1 milhões, com recur-
sos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal. Se-
gundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
a ETA 5 é uma obra fundamental para acompa-
nhar o crescimento e desenvolvimento da cidade. 

A ETA Central foi inaugurada em dezembro de 
2000. De lá para cá, foram feitos investimentos 
em reservatórios de água e poços artesianos, que 
também ajudam a ampliar o abastecimento, mas 
em proporções reduzidas em comparação à uma 
nova ETA.

Pela 10ª vez consecutiva, Jaguariúna obteve o 
Selo do Programa Município VerdeAzul (PMVA), 
concedido anualmente pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente, com o objetivo de medir e 
destacar a eficiência da gestão ambiental nas ci-
dades paulistas. 

A cidade subiu 27 posições no ranking geral de 613 
municípios, passando de 66º lugar, em 2019, para 
39º. Entre as cidades da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), Jaguariúna ficou em 3º lugar – 
avançou duas posições em relação a 2019 –, atrás 
apenas de Americana e Itatiba.

Jaguariúna mais uma vez foi destaque no ranking 
por suas ações de gestão e proteção do meio am-
biente. Entre essas ações está o Programa Bacias-
-Jaguariúna, que prevê a conservação e recupera-
ção de mananciais.

Jaguariúna recebe pelo 
10° ano consecutivo 
o selo de Município 
VerdeAzul

Jaguariúna plantou mais de 90 mil mudas de 
árvores nativas desde 2017 por meio do Pro-
grama Municipal Bacias Jaguariúna. Também 
no mesmo período foram 4.370 mudas doadas. 

Nos últimos dez anos, a cobertura vegetal 
nativa de Jaguariúna praticamente dobrou, 
apresentando um aumento de 1.003 hectares 
– ou 10.030.000 metros quadrados -, o equi-
valente a mil campos de futebol, segundo In-
ventário Florestal da Vegetação Nativa do Es-
tado de São Paulo. 

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a ar-
borização promove a melhora e a manutenção 
da qualidade de vida da população, no am-
biente em que vive, abrangendo o bem-estar 
físico e psicológico.

Município de 
Jaguariúna já plantou 
mais de 90 mil árvores 
nativas desde 2017

NOVA 
ETA

A Feira do Produtor Rural voltou a ser realizada em 
julho, após suspensão das atividades devido às res-
trições da quarentena do coronavírus. 

Promovida pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a feira é realizada no Parque dos La-
gos às sextas-feiras, das 16h30 às 20h, e no bairro 
Florianópolis, às quintas-feiras, das 17h às 20h, 
no estacionamento da UBS (unidade básica de 
saúde) do bairro.

Criada em outubro de 2018, a feira agrada ao públi-
co pela qualidade, preço e, principalmente, pela va-
riedade das hortaliças e frutas que são produzidas 
no próprio município.

A Feira do Produtor Rural é uma parceria entre a Se-
cretaria de Meio Ambiente de Jaguariúna, Sindicato 
Rural de Mogi Mirim e o Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural).

Feira do Produtor Rural é 
retomada no Parque dos 
Lagos e no Florianópolis
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Jaguariúna lidera ranking de melhor educação da RMC
Educação Educação

A Educação municipal de Jaguariúna manteve a liderança 
no ranking na RMC (Região Metropolitana de Campi-
nas), segundo o Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) divulgado pelo Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da 
Educação.

A cidade se destacou mais uma vez em primeiro lugar dentre 
os 20 municípios da RMC no Ensino Fundamental II (do 6° ao 
9° ano), com nota 6,4 em 2019 – superando a média projeta-
da para o ano, que era de 5,9, e até de 2021 (6,2). 

No Ensino Fundamental I (do 1° ao 5° ano), Jaguariúna ficou 
em segundo lugar na RMC, mantendo a nota 7,4 (apenas 
0,1 ponto abaixo da primeira colocada, Itatiba), e também 
superando a meta projetada para 2019, de 6,5, e de 2021 
(6,7). No Estado de São Paulo, Jaguariúna ficou em quarto 
lugar no ranking do Ideb. 

A cidade vem registrando evolução no índice ao longo dos 
anos. Em 2007, por exemplo, Jaguariúna teve nota 4,9 e, em 
2015, subiu para 5,8 no Ensino Fundamental II. Já no Ensino 
Fundamental I, as notas foram 5,6, em 2007, e 7,1, em 2015. 

INDSAT

A educação pública de Jaguariúna também é a número 1 no 
ranking da Pesquisa INDSAT (Indicadores de Satisfação do Ser-
viço Público) na RMC. A cidade voltou a ocupar a primeira 
colocação, obtendo índice de Alto Grau de Satisfação na pes-
quisa referente em 2020. Jaguariúna obteve 764 pontos, de 
1.000 possíveis, superando Indaiatuba, segunda colocada.

Mesmo com a suspensão das aulas por causa da pandemia de coronaví-
rus, os estudantes da rede pública de Jaguariúna não ficaram sem a me-
renda escolar. O programa Minha Merenda em Casa, iniciativa pioneira 
da Prefeitura de Jaguariúna, distribuiu mais de 400 mil marmitex e 50 mil 
kits de legumes, frutas e iogurte aos alunos da rede pública de ensino da 
cidade. O programa foi criado para garantir a segurança nutricional dos 
alunos, sobretudo os que mais dependem da merenda escolar, durante a 
suspensão de aulas devido à quarentena do coronavírus.

No total, foram distribuídas em média 2.400 marmitex por dia, segundo 
balanço da Secretaria Municipal de Educação. Foram beneficiados diaria-
mente cerca de 3.100 alunos cadastrados.

“O programa Minha Merenda em Casa contribuiu muito para garantir a 
segurança nutricional dos alunos da nossa rede municipal de ensino. Es-
tamos muito felizes com o sucesso desse projeto”, informa a Secretaria 
de Educação.

Programa Minha Merenda 
em Casa entregou 400 mil 
marmitex e 50 mil kits de 
legumes e frutas

O Prouni Municipal, programa de concessão de bolsas de estudo do ensino 
superior voltado exclusivamente para moradores de Jaguariúna, já beneficiou 
aproximadamente 6 mil estudantes em 12 anos de existência. 

Criado em 2009, o programa disponibiliza até 500 vagas por ano aos alunos 
regularmente matriculados em cursos da UniFAJ (Centro Universitário de Ja-
guariúna). São concedidas bolsas de estudo com 70% da mensalidade do curso 
escolhido, custeados em partes iguais: 35% pagos pela Prefeitura e os outros 
35% pagos pela instituição de ensino.

Prouni Municipal já 
beneficiou cerca de 6 mil 
estudantes com bolsas  
de estudo 

O município de Jaguariúna obteve destaque no IOEB (Índice de Opor-
tunidades da Educação Brasileira) edição 2019, conquistando nota 5,6, 
bem acima da média nacional (4,7). Nos últimos anos, a cidade apre-
sentou desempenho crescente no estudo – em 2015, obteve nota 5,3 
e, em 2017, 5,4.   

“Mais uma vez Jaguariúna se supera no IOEB. É uma grande conquista para 
nossa cidade, que reflete todo o investimento que vem sendo feito na rede 
municipal de ensino, capacitações e todo o trabalho dos nossos profissio-
nais”, comemorou a Secretaria Municipal de Educação.

O IOEB indica as oportunidades educacionais oferecidas para todas as 
crianças e jovens em um município ou estado. O estudo inclui tanto 
informações referentes à qualidade da oferta para alunos que frequen-
tam as redes públicas e privadas como também informações referentes 
àquelas crianças e jovens que não frequentam a escola. 

Também possibilita uma visão integral do território, incorporando as-
pectos de domínio cognitivo individual, mas também aspectos sistêmi-
cos, que podem contribuir para o fortalecimento do regime colaborati-
vo no país.

Jaguariúna é destaque no 
Índice de Oportunidades 
da Educação Brasileira

Projeto da Educação de 
Jaguariúna é eleito o melhor 
do Estado de São Paulo

Nova creche do Capotuna 
vai ampliar vagas para 
crianças de zero a 3 anos

Jaguariúna ganha, como presente de aniversário, mais uma creche. As 
obras da creche do Capotuna chegaram ao fim e a nova unidade deverá 
ser entregue em outubro. No total, serão 90 novas vagas para crianças 

de zero a três anos de idade, segundo a Secretaria Municipal de Educação. O 
custo da obra foi de R$ 1,6 milhão, com recursos do governo do Estado.

A nova creche tem área de 813,78m², dividida em seis salas de atividades, 
repouso para berçário, fraldário, lactário, sala de uso múltiplo, sanitários para 
funcionários e alunos, lavanderia, cozinha, despensas, refeitório, sala para 
educadores, copa para funcionários, diretoria e secretaria.

Já foram criadas 500 novas vagas. Além da creche do Capotuna, também es-
tão em andamento as obras da unidade para acolher crianças no Parque dos  
Ipês. Em fevereiro de 2020, foi inaugurada a creche do Cruzeiro do Sul (cen-
tro de educação infantil “Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira”), a maior da 
cidade, com capacidade para 400 crianças. O evento contou com a presença 
do governador João Doria.

A atual administração também viabilizou as creches do Berlim e Nova Jagua-
riúna, e uma unidade no bairro Florianópolis também deverá ser realizada.

70% de 
desconto nas 
mensalidades 

1º Lugar 
em EDUCAÇÃO 
na RMC

Novas 
Creches

Capotuna

Parque dos Ipês

O projeto “Tutoria e Mentoria entre os docentes”, criado pela Secretaria de 
Educação de Jaguariúna, foi o grande vencedor na categoria “alavancar a 
qualidade de ensino fundamental” do Programa “Parcerias Municipais – Ca-
ses Inovadores”. Jaguariúna ficou à frente de todos os 620 municípios cadas-
trados no programa na categoria.

Idealizado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Programa “Parcerias Mu-
nicipais – Cases Inovadores” tem como objetivo investir no desenvolvimento 
regional para aumentar a competitividade dos municípios paulistas, para a 
melhoria da qualidade de vida de seus habitantes e a redução de desigualda-
des regionais.

De acordo com a Secretaria de Educação, o projeto “Tutoria e Mentoria entre 
os docentes” nasceu com o propósito de promover a troca de experiências 
entre professores de forma sistemática e, assim, levar mais qualidade para 
dentro das salas de aula. 

Os docentes são estimulados a compartilhar com os colegas suas vivências 
em espaços especialmente destinados à atividade. Periodicamente, as me-
lhores práticas são avaliadas e é organizado um encontro para a apresenta-
ção e troca de informações.
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Pela 3ª vez consecutiva, Jaguariúna é a cidade mais 
inteligente e conectada do Brasil

Desenvolvimento Econômico e Social Desenvolvimento Econômico e Social

Jaguariúna se mantém, pela terceira vez consecu-
tiva, como a cidade brasileira mais inteligente e 
conectada dentre os municípios de 50 mil a 100 

mil habitantes. É o que aponta o ranking Connected 
Smart Cities 2021, promovido pela consultoria Urban 
Systems, que foi divulgado em setembro. 

A cidade também ficou na 13ª colocação no ranking 
“governança” e em 21ª em “tecnologia e inovação”, 
além de se manter no “top 20” do ranking geral (19ª 
posição), à frente de algumas capitais, como Porto 
Alegre, Fortaleza, Recife e Manaus - Jaguariúna é a 
única cidade com menos de 100 mil habitantes a fi-
gurar entre os 20 municípios mais inteligentes e co-
nectados do Brasil. 

A cidade também manteve a sexta colocação no ranking 
entre os municípios do Estado de São Paulo e é a segun-
da mais bem colocada no ranking geral dentre todas as 
20 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campi-
nas), ficando atrás apenas de Campinas (8º lugar). 

Jaguariúna se destaca pela implementação de proje-
tos e ferramentas que têm como base o uso da tec-
nologia. Entre essas ações estão o uso de aplicativos, 
como o Buzão na Palma da Mão, o Cidadão Online e 
o CCC Jaguariúna, além dos serviços online disponí-
veis no portal da Prefeitura de Jaguariúna, que facili-
tam a vida do cidadão, reduzindo a burocracia.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, tem buscado atrair cada vez 
mais novos empreendedores para a ci-
dade, fomentando a criação de novos 
empregos. Neste ano, foram anuncia-
das as vindas da rede de supermerca-
dos Antonelli e da construtora Tenda. 

O Antonelli Supermercados prevê a 
criação de 220 novos empregos. As 
obras estão aceleradas e a previsão é 
de inauguração até o fim deste ano. 

Já a Tenda, uma das maiores constru-
toras e incorporadoras do Brasil volta-
da para habitação popular, instalou em 
Jaguariúna uma linha de montagem 
para a fabricação de casas no modelo 
off-site. Localizada no centro de gal-
pões logísticos Gran Floridian, na Ro-
dovia Governador Adhemar de Barros 
(SP-340), a nova unidade dispõe de 
mais de 18 mil m² com alta capacida-
de produtiva de 10 mil unidades/ano 
e maquinário importado da empresa 
sueca Randek, referência global na 
tecnologia. O projeto com proposta de 
larga escala é pioneiro no País e prevê 
a geração de pelo menos 220 novos 
empregos diretos na região.

Mais investimentos e empregos: Jaguariúna recebe 
novos empreendimentos

Projeto que facilita conexão entre empresas e 
trabalhadores é finalista de programa do Estado

Cidade retoma geração de empregos e já criou 2 mil 
novos postos no ano

Com a retomada gradual das atividades e ainda sob forte impacto das restri-
ções impostas pela pandemia de coronavírus, Jaguariúna voltou a registrar sal-
do positivo de vagas de emprego, segundo dados do Novo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia. No acu-
mulado do ano, Jaguariúna registra um total de 1.951 novos postos de trabalho 
criados nos sete primeiros meses.

Em julho, foram criados 469 postos, segundo melhor resultado no ano, atrás 
apenas de fevereiro, com 622 vagas. 

440    novos  
empregos

Projeto criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social 
de Jaguariúna ficou entre os finalistas do Programa “Parcerias Muni-
cipais – Cases Inovadores”, do Governo do Estado de São Paulo, na 

categoria “mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de 
emprego e renda”.

Segundo a secretaria, o projeto visa o “matchmaking”, isto é, a conexão en-
tre empresas e candidatos, de uma forma prática e dinâmica. As empresas 

sediadas no município enviam suas vagas de trabalho e, caso haja trabalha-
dor local cadastrado com qualificação profissional, porém sem a escolaridade 
básica completa, sua contratação é realizada com a contrapartida de finalizar 
seus estudos.

O Programa “Parcerias Municipais – Cases Inovadores” tem como objetivo 
investir no desenvolvimento regional para aumentar a competitividade dos 
municípios paulistas.

O aumento dos empregos na cidade está sendo alavancado pelo setor de ser-
viços, mas a expectativa é que a indústria também amplie as vagas e a cidade 
feche o ano com mais postos criados. 

Jaguariúna conta com uma lei municipal, aprovada em 2019, que garante 50% 
dos novos postos de trabalho a moradores da cidade. A medida integra uma 
consistente política de incentivo fiscal do município, que visa atrair novos in-
vestimentos empresariais.

Aponte a câmera do celular para o QR CODE 
e acesse as vagas de trabalho

50% 
de vagas para  
jaguariunenses
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Com a ajuda do COI, Polícia Municipal de Jaguariúna 
atende quase 2.500 ocorrências

Segurança Pública

Com a ajuda do COI (Centro de Operações e In-
teligência), a Polícia Municipal de Jaguariúna 
atendeu quase 2.500 ocorrências em 2020. 

No total, no ano passado foram registradas 2.450 
ocorrências, segundo balanço divulgado pela Secre-
taria Municipal de Segurança Pública.

O trabalho de prevenção, com o patrulhamento 
ostensivo nas ruas e avenidas da cidade, foi o des-
taque, segundo as estatísticas divulgadas. Foram 
1.128 ocorrências de averiguação preventiva pela 
Polícia Municipal em 2020.  

O número de ocorrências de perturbação do sosse-
go – normalmente envolvendo desentendimentos 
entre vizinhos relacionados a som alto – mais que 
dobrou no ano passado, passando de 78 para 187 
registros (aumento de 139%), segundo a Secretaria 
de Segurança Pública de Jaguariúna. Já as ocorrên-
cias envolvendo acidentes de trânsito caíram 25%, 
passando de 89 no ano passado, contra 119 regis-
tradas em 2019. 

A Polícia Municipal pode ser acionada pelos cida-
dãos 24h por dia, pelo telefone 153.

COI

Inaugurado em 2019, o COI é um moderno sistema 
de videomonitoramento, com 40 câmeras instaladas 
nas principais vias da cidade. A central funciona na 
sede da Polícia Municipal e é responsável direta pela 
redução nos índices de criminalidade em Jaguariúna.

A Prefeitura de Jaguariúna está elaborando 
o Plano Municipal de Segurança Pública, que 
visa definir as ações estratégicas que nortearão 
o setor na cidade nos próximos anos. O plano 
será elaborado em conjunto com a população, 
por meio de uma consulta pública, e atende à 
Lei nº 13.675/2018, que define a Política Na-
cional de Segurança Pública e Defesa Social e 
institui o Sistema Único de Segurança Pública 
(SUSP). Todas as cidades têm que se adequar à 
essa legislação.

Segundo a proposta, “o planejamento tem foco 
na realização de ações integradas, capazes de 
coordenar, avaliar e redirecionar ações e me-
tas propostas e previstas, contribuindo para a 
criação de um Sistema Municipal de Segurança 
Pública que ofereça alcance amplo e eficaz na 
solução do complexo problema da violência e 
da criminalidade”.

O plano municipal vai aprimorar o sistema de 
segurança pública de Jaguariúna, por meio de 
ações de modernização, apreensão, proteção do 
patrimônio público, qualificação e interação das 
forças de segurança, e adequa o Município para 
o atendimento do SUSP, definindo metas e ações 
para programas e projetos voltados à prevenção 
e ao combate à violência e à criminalidade.

Prefeitura elabora 
Plano Municipal de 
Segurança Pública

A Ação Patrulha Maria da Penha, programa criado 
pela Polícia Municipal de Jaguariúna como forma 
de ajudar no combate à violência contra a mulher 
na cidade, está servindo de modelo para ações se-
melhantes nos municípios de Paulínia e Artur No-
gueira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública 
de Jaguariúna, as guardas municipais dessas duas 
cidades já receberam capacitação técnica para ado-
tar a ação.

Criada pela Lei Municipal nº 2.455, de 8 de dezem-
bro de 2017, a Ação Patrulha Maria da Penha foi 
instituída no âmbito do Programa “Anjo da Guarda 
da Mulher”, com o objetivo de proteção de mulhe-
res em situação de violência doméstica, por meio 
da atuação preventiva e comunitária da Polícia Mu-
nicipal de Jaguariúna.

Desde sua criação, a Ação Patrulha Maria da Penha 
já atendeu cerca de 300 ocorrências envolvendo 
violências contra mulheres em Jaguariúna.

A Polícia Municipal de Jaguariúna recebeu 29 co-
letes balísticos de última geração, adquiridos pela 
Prefeitura. Os novos equipamentos reforçam a se-
gurança do efetivo de agentes durante o trabalho 
de patrulhamento preventivo e ostensivo na cidade 
e no combate à criminalidade.

A Prefeitura de Jaguariúna vem investindo cada vez 
mais na área da Segurança Pública. Em 2019, a Ad-
ministração inaugurou o COI (Centro de Operações 
e Inteligência), uma moderna central de monitora-
mento, que funciona na sede da Polícia Municipal 
e possui câmeras de longo alcance e alta definição, 
capazes de captar a placa de um veículo até o limite 
de 2 km. 

Além disso, a Prefeitura também investiu na frota, 
com a aquisição de nove viaturas novas - seis Palio 
Wekend para policiamento ostensivo e preventivo e 
atendimento de ocorrências, dois SW4 Toyota ROMU 
e uma Amarok 4x4 para patrulhamento ambiental.

Ação Patrulha Maria da Penha de Jaguariúna é 
modelo para outras cidades

Polícia Municipal de Jaguariúna recebe mais 29 
coletes à prova de bala

2.500  
ocorrências
atendidas 

Administração e Finanças

Prefeitura obtém nota máxima 
no índice de capacidade de 
pagamento do Tesouro Nacional

A Prefeitura de Jaguariúna possui o melhor 
índice de avaliação da capacidade de paga-
mento (CAPAG) do Tesouro Nacional. O CA-

PAG é um dos principais indicadores financeiros 
do País, responsável pelo diagnóstico da situação 
financeira de estados e municípios.

Jaguariúna possui nível de excelência no controle 
de todos os quesitos avaliados pelo índice CAPAG 
(endividamento, poupança corrente e liquidez). 
Apenas quatro cidades na RMC (Região Metropo-
litana de Campinas) têm nota A. Além de Jaguariú-
na, os municípios de Indaiatuba, Monte Mor e Nova 
Odessa também obtiveram o índice.

O desempenho de Jaguariúna é reflexo das boas 
práticas administrativas e financeiras implantadas 

na atual gestão. O Município de Jaguariúna ganhou 
destaque nos últimos anos pela seriedade, eficiên-
cia e responsabilidade na gestão fiscal, em função 
da implantação de ações planejadas e transparen-
tes, que previnem riscos e corrigem desvios capazes 
de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 
o cumprimento de metas de resultados entre recei-
tas e despesas e a obediência a limites e condições 
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A análise da capacidade de pagamento do Tesouro 
Nacional apura a situação fiscal de estados e muni-
cípios brasileiros. O objetivo da CAPAG é apresentar 
de forma simples e transparente os dados sobre a 
saúde financeira dos órgãos públicos e o cumpri-
mento das regras previstas na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

A Prefeitura de Jaguariúna tem antecipado o pa-
gamento dos salários dos servidores municipais. 
A quitação da folha de pagamento, que pode 
ocorrer até o quinto dia útil do mês seguinte, 
tem sido feita até o dia 29. 

Segundo a Secretaria Municipal de Administra-
ção e Finanças, essas antecipações fazem parte 
da política de valorização do funcionalismo mu-
nicipal e, mesmo num ano de pandemia e de cri-
se econômica, são possíveis graças às ações de 
austeridade e responsabilidade fiscal adotadas 
pela atual gestão.

Prefeitura de 
Jaguariúna 
antecipa 
pagamento de 
salários e 13º de 
servidores

A Prefeitura de Jaguariúna adotou este ano o Pro-
grama de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis) 
para estimular o pagamento de débitos tributários 
e não tributários no município e a regularização da 
situação fiscal de contribuintes inadimplentes. O 
programa prevê descontos em juros e multas nos 
débitos que variam de 20% a 80%. 

A lei complementar nº 360, além dos descontos, 
também prevê que os débitos podem ser pagos em 
até 120 parcelas e inclui as entidades assistenciais 
da cidade nos benefícios. A adesão de pessoas físi-

Refis Municipal dá descontos de até 
80% para inadimplentes

cas e jurídicas ao programa poderá ser feita a partir 
da publicação da lei complementar até o dia 20 de 
dezembro de 2024.

Segundo a proposta, as dívidas com o Município po-
derão ser pagas à vista com 65% de desconto nas 
multas e juros ou em parcelas, cujo abatimento nos 
juros e multas varia de 20% a 30%. Já os contribuin-
tes proprietários de um único imóvel (destinado à 
sua moradia) poderão pagar débitos à vista com 
desconto de 80% de multas e juros ou em parcelas 
com desconto de 50% nas multas e juros.

A Prefeitura de Jaguariúna vai implementar o 
Programa de Parcerias Público-Privadas (PPPs) 
no âmbito do município. Com o projeto, o foco 
da Administração num primeiro momento é via-
bilizar a realização de três obras: construção do 
novo terminal rodoviário, instalação de ilumina-
ção de LED em toda a cidade e a construção do 
novo Paço Municipal.

As parcerias público-privadas existem desde 2004 e 
são reguladas pela Lei Federal nº 11.079. Por esse 
modelo, o contrato administrativo de concessão é 
celebrado entre a Administração Pública e entidades 
privadas, por meio do qual o agente privado parti-
cipa da implantação e do desenvolvimento da obra, 
serviço ou empreendimento público, bem como da 
exploração ou da gestão, total ou parcial, das ativi-
dades dele decorrentes, cabendo-lhe contribuir com 
recursos financeiros, materiais e humanos.

Para o Município, as vantagens desse tipo de con-
tratação são muitas: redução das despesas orça-
mentárias, profissionalização da gestão do serviço, 
poder fiscalizatório, remuneração do parceiro pri-
vado de acordo com seu desempenho e transpa-
rência são as principais.

Jaguariúna vai adotar 
parcerias público-privadas 
para reduzir custos

Nota A

Aponte a câmera do celular para 
o QR CODE e acesse o site
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Prefeitura instala 
iluminação de LED 
nas principais vias

Placas identificam 
entradas dos bairros  
em Jaguariúna

Restaurada, ponte Pedro Abrucês é 
marco histórico da cidade

Prefeitura cria programa ‘Minha Casa do Meu Jeito’
Obras e Serviços Planejamento Urbano

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria 
de Obras e Serviços, está instalando iluminação de 
LED nas principais vias da cidade. As luzes de LED 
são mais eficientes e econômicas que as lâmpadas 
tradicionais, possibilitando uma melhor iluminação 
das vias e, consequentemente, trazem mais segu-
rança a motoristas e pedestres. 

O projeto integra um pacote de modernização da 
iluminação pública viária do Município. A instalação 
do novo sistema de iluminação já ocorreu em aveni-
das como a Pacífico Moneda, Estrada do Japonês e 
Emílio Marconato, entre outras.

O cronograma prevê também a instalação de lu-
zes de LED em outras vias importantes da cidade, 
além de praças e outras áreas públicas.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, instalou 
placas de identificação nas entradas dos bairros 
da cidade. O objetivo é facilitar a identificação dos 
bairros, contribuindo com a mobilidade da popula-
ção e de turistas na cidade, além de ajudar na en-
trega de correspondências.

Segundo a secretaria, as placas servem como iden-
tificação e também melhoram o visual estético das 
entradas dos bairros.

A Prefeitura de Jaguariúna valoriza cada vez mais 
o patrimônio público. Em outubro de 2020, a 
Administração entregou a obra de restauro e 

manutenção da Ponte Pedro Abrucês, em cerimônia 
que contou com as presenças de familiares de Pedro 
Abrucês e representantes da Prefeitura. 

A Prefeitura de Jaguariúna lançou este ano o programa “Minha Casa 
do Meu Jeito”, voltado às famílias que não têm condições financeiras 
de contratar um profissional para a elaboração do projeto arquite-

tônico. O programa assegura às famílias de baixa renda de Jaguariúna o 
direito à assistência técnica gratuita para a elaboração do projeto e o 
acompanhamento técnico na construção de interesse social de 
até 70 metros quadrados.

Além disso, a proposta também concede isenção de pagamen-
to das taxas de alvará e de habite-se do imóvel a ser construído 
dentro do programa. Segundo a Secretaria de Planejamento Urba-
no, o programa dá a oportunidade a quem mais precisa de 
construir a sua residência do seu jeito, escolhendo o 
modelo de projeto a ser construído. Por isso o nome 
do programa é Minha Casa do Meu Jeito. 

Pela proposta, cada proprietário terá direito a se be-
neficiar de apenas uma planta popular gratuita, des-
tinada única e exclusivamente ao uso residencial em 
Jaguariúna. A Prefeitura terá um limite de aprovação de 
até 10 projetos de casas por mês, que também podem ser 
para ampliação ou regularização de residências.

Segundo o projeto de lei, para ter direito ao benefício, é pre-
ciso ser morador de Jaguariúna há pelo menos três anos, não 
possuir outro imóvel além do terreno para o qual se destina o 
projeto de moradia de até 70 metros quadrados e estar cadastra-
do na Secretaria Municipal de Assistência Social como beneficiário 
de programas assistenciais. O terreno destinado à construção popu-
lar também deve estar localizado na zona urbana.

A Ponte Pedro Abrucês, também conhecida como 
Ponte Vermelha, é um marco da chegada da fer-
rovia em Jaguariúna, pela Companhia Mogiana 
de Estradas de Ferro. Trata-se de um monumento 
histórico da cidade, que liga a região central de Ja-
guariúna aos bairros que ficam do outro lado do 
rio Jaguari.

Em dezembro de 2000, ganhou o nome de Pedro 
Abrucês, uma homenagem ao grande artista, ex-
-ferroviário e ex-vice-prefeito, que também deixou 
sua marca na ponte e faleceu em 2017. 

Durante um mês, a ponte passou por obras de re-
vitalização. Foram feitos o restauro da pintura, a 
limpeza da base da estrutura metálica e o reparo 
de buracos no asfalto. Também foi instalado um 
novo sistema de iluminação com refletores de LED, 
mais eficientes e econômicos.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria 
de Obras e Serviços, começou a realizar a revitaliza-
ção de cinco praças públicas do município. As praças 
a serem revitalizadas são: Praça Antonio Ramos, no 
Jardim Imperial; Praça Celso Ataliba de Moraes, na 
Vila Guilherme; Praça dos Ferroviários, no Centro; 
Praça Umbelina Bueno, também no Centro, e Praça 
Maria Stela Bianco Torres, no bairro Roseira de Cima.

Na Praça Antônio Ramos, as obras são as seguintes: 
substituição do alambrado da quadra, repintura da 
estrutura do alambrado e das faixas de demarcação e 
substituição das traves e redes para futebol de salão, 
implantação de pista para caminhada, implantação 
de 20 bancos em alvenaria e madeira, melhoria da 

Prefeitura de Jaguariúna revitaliza 
cinco praças públicas

iluminação com a implantação de 10 postes e cons-
trução de quatro rampas para acessibilidade junto à 
calçada existente.

Já na Praça Celso Ataliba de Moraes, os trabalhos 
serão de substituição do alambrado da quadra, re-
pintura da estrutura do alambrado e das faixas de 
demarcação e substituição de trave e rede para fu-
tebol de salão, substituição dos brinquedos do “play 
ground” com a implantação de gangorras, balanços, 
gira-gira e centro de atividades em madeira e cons-
trução de duas rampas para acessibilidade junto à 
calçada existente.

A Praça dos Ferroviários terá substituição do piso in-
tertravado (bloquete sextavado) existente por novo 
piso, em bloquete retangular (mais moderno).

Na Praça Umbelina Bueno, haverá substituição de al-
guns dos brinquedos do playground existente, com a 
implantação de gangorras, balanços, gira-gira e cen-
tro de atividades em madeira.

Por fim, na Praça Maria Stela Bianco Torres (Parque da 
Nona) serão implantados três pontos de bebedouros.

A Prefeitura de Jaguariúna prorrogou até o dia 17 de dezembro deste ano o prazo 
para aprovação de projetos construtivos residenciais em lotes ainda não edifica-
dos, bem como para o requerimento de desmembramento de lotes (edificados ou 
não). Os benefícios estão previstos na Lei Complementar Municipal nº 322/2018, 
que dispõe sobre o Programa Minha Casa de Papel Passado. 

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o programa permi-
te o desmembramento de lotes desde que resultem, ao menos, em 125,00m, 
com frente mínima de 5,00 metros, “preservando as condições mínimas de 
habitabilidade, sobretudo em relação à existência e funcionamento de insta-
lações elétricas, hidráulicas, sanitárias, colocação de portas, janelas e vidros e 
execução de barra impermeável”.

“Antes da lei, o tamanho mínimo de lotes comercializados na cidade era de 250 
m². Com o Minha Casa de Papel Passado, passou a ser de 125 m², beneficiando 
os moradores que fizeram a divisão por conta própria e também a comercia-
lização futura de lotes que poderão ter dimensões a partir desta nova metra-
gem”, explica a Secretaria de Planejamento Urbano.

A prorrogação do prazo previsto na Lei 322/2018, proposta pela Prefeitura, foi 
aprovada no final do ano passado pela Câmara Municipal.

Jaguariúna prorroga até dezembro 
regularização do ‘meio lote’

Jaguariúna é a primeira cidade de São Paulo a ser contemplada no programa 
Nossa Casa – Preço Social, uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna, Go-
verno do Estado, Governo Federal e iniciativa privada. 

Serão construídos 312 apartamentos no Jardim Dona Irma, viabilizados por 
meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado firmado em junho 
do ano passado. Parte das unidades habitacionais será destinada a preço social 
para famílias com renda de até três salários mínimos.

O terreno no Dona Irma possui 10 mil metros quadrados, área que conta com 
toda a infraestrutura urbana necessária. O projeto de construção de casas po-
pulares é uma das prioridades da Administração Municipal de Jaguariúna.

Terreno vai abrigar moradias 
populares no Dona Irma

Serão 312 
apartamentos
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Turismo e Cultura

Com a flexibilização da quarentena do corona-
vírus, a Escola das Artes começou a retomar 
as aulas presenciais. Aos poucos, os alunos 

estão voltando para as aulas. É o caso dos cursos de 
música, pilates e da Cia Municipal de Dança, entre 
outros.

Implementada há mais de 10 anos pela Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura, a Escola das Ar-
tes de Jaguariúna realiza um trabalho cultural com 
crianças e adultos, atendendo alunos de todas as 
idades, com oficinas variadas que auxiliam no de-
senvolvimento artístico e educacional da cidade.

São oferecidos mais de 40 cursos diferentes, nas 
áreas de artes da cena, música, saúde e qualidade 
de vida, artes plásticas e línguas. Ao todo, são mais 
de 3,5 mil alunos e 7 mil atendimentos semanais. 

Jaguariúna agora conta com o Boulevard do Centro 
Cultural, obra que integra o novo roteiro turístico 
e cultural da cidade. A área é um espaço multiu-
so moderno que pode ser utilizado para eventos, 
como apresentações musicais e teatrais, oficinas, 
workshops e exposições. O espaço foi inaugurado 
em julho de 2020.

A obra teve investimento de R$ 1,45 milhão por 
meio de um convênio firmado pela Prefeitura de Ja-
guariúna com o Ministério do Turismo e Cultura. O 
Boulevard inclui auditório com 614 metros quadra-
dos de área construída, espaço para 280 pessoas 
sentadas, com hall social, palco, apoio e camarim, 
além de sala administrativa, banheiros internos e 
externos e área de estar externa descoberta com 
220 metros quadrados.

Escola das Artes retoma 
aulas presenciais

Boulevard do Centro Cultural é espaço multiuso 
para eventos

As obras de restauração e revitalização da Fazenda 
da Barra estão na fase final e vão manter e valorizar a 
história de Jaguariúna. O projeto, coordenado pela Se-
cretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, vai trans-
formar o espaço histórico num dos principais pontos 
turísticos da cidade e do Estado de São Paulo.  

O casarão centenário passou por obras nas partes 
hidráulica e elétrica e o piso e o teto foram refei-
tos. O espaço também ganhou móveis. Também 
faz parte do projeto a instalação de um local volta-
do à alimentação.

Fazenda da Barra: projeto 
de restauração entra  
na fase final

Com a reabertura dos parques, a população pode apro-
veitar o conjunto de pedalinhos do Parque dos Lagos, 
inaugurado em junho do ano passado pela Prefeitura 
de Jaguariúna juntamente com a fonte luminosa. 

A fonte flutuante possui um jato de grande porte, que 
atinge uma altura aproximada de 10 metros, além de 
outros dez de médio porte cujo jato de água chega a 
sete metros de altura. O equipamento também conta 
com três píeres e um deck flutuante em madeira trata-
da formando uma plataforma em “L” para embarque 
dos pedalinhos.

São três unidades de embarcações tipo pedalinho, para 
até três ocupantes, construídas em fibra de vidro e em 
formato de cisne, com 3m de comprimento, 1,60m de 
largura e 2m de altura cada.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura, retomou a progra-
mação de atividades, com sessões de cinema, músi-
ca e oficinas de artes para adultos e crianças, sem-
pre respeitando as normas sanitárias. A programa-
ção é realizada no Teatro Municipal Dona Zenaide e 
na Escola das Artes.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secreta-
ria de Turismo e Cultura, vai realizar o 1º Festival 
Gastronômico – Jaguariúna: 67 anos de história 
e sabor, que oferecerá aos consumidores pratos 
especiais diferenciados e uma gama variada de 
opções para o consumo, além de divulgar os es-
tabelecimentos do setor alimentício. O evento 
será realizado de 12 a 30 de setembro e fará 
parte do calendário de ações em comemoração 
ao aniversário de 67 anos de Jaguariúna.

Vão participar do festival estabelecimentos loca-
lizados em Jaguariúna nas seguintes categorias: 
bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafe-
terias, sorveterias, entre outros. O evento seguirá 
todas as orientações e protocolos do Plano São 
Paulo de retomada das atividades no Estado.

Cada estabelecimento irá participar com apenas 
um prato que identifique o estabelecimento, 
porção específica ou combo - o nome do prato 
deverá simbolizar a cidade e a cultura local. Os 
pratos inscritos no festival deverão ser comer-
cializados com preço mínimo de R$ 30,00 e má-
ximo de R$ 100,00.

Conjunto de pedalinhos e 
fonte luminosa é atração no 
Parque dos Lagos

Programação conta 
com série de atrações

Jaguariúna realiza 
1º Festival Gastronômico 
em setembro

Em 2019, o projeto Escola das Artes conquistou o 
segundo lugar do prêmio de “Boas Práticas de Ges-
tão” no 2º Congresso Nacional de Prefeitos, orga-
nizado pela Apreesp (Associação dos Prefeitos do 
Estado de São Paulo).

O paisagismo completa a obra, com um pergolado de 
450 metros quadrados para abrigar barracas dos ex-
positores da Feart (Feira de Artesanato) de Jaguariú-
na, que inclui pontos de energia e iluminação noturna.

Juventude, Esportes e Lazer

Prefeitura reabre parques 
públicos com reforço nas 
medidas contra o coronavírus

Prefeitura de Jaguariúna 
conclui revitalização de 
quadras do Parque 
Serra Dourada

A Prefeitura de Jaguariúna reabriu os parques da cidade para visitação pública. 
Todos os locais contam com medidas de combate ao coronavírus, como totens 
de álcool, medição de temperatura e orientação para que os visitantes usem 
máscara e mantenham o distanciamento.

O funcionamento dos parques públicos ficou suspenso por mais de um 
ano devido às restrições da quarentena da Covid-19 e a retomada tem 
sido implementada com segurança e obedecendo a todos os protocolos 
sanitários obrigatórios. 

Num primeiro momento, foi permitida apenas a prática de esportes e ativida-
des físicas individuais. Posteriormente, os esportes coletivos, como o futebol, 
também foram liberados nos parques.

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e 
Lazer, concluiu a revitalização das quadras poliesportivas do Parque Serra Dou-
rada, no bairro Nassif. Além da pintura das quadras, também foi feita a troca 
das redes dos gols.

Essa ação faz parte de uma série de reformas que a Prefeitura está fazendo nas 
quadras poliesportivas municipais. Já foi concluída a revitalização de 12 qua-
dras, segundo a Secretaria de Esportes.

Jaguariúna retoma atividades esportivas nos parques

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna liberou os par-
ques públicos e a prática de atividades esportivas que haviam sido sus-
pensas devido à pandemia de coronavírus.  Entre elas está o futebol, 

liberado a partir do dia 24 de agosto. Todas as medidas sanitárias e protocolos 
contra a Covid devem ser seguidos.

Segundo a pasta, os interessados em utilizar os campos dos parques públicos 
devem procurar a sede da Secretaria de Esportes para agendar os horários de 
uso dos espaços. 

Os parques são os seguintes: José Pires Júnior (Florianópolis), Américo Tonietti (Ro-
seira de Baixo), Menegon (São José), Serra Dourada (João Aldo Nassif) e Centro de 
Lazer do Trabalhador - “Lebrão” (7 de Setembro). 

Os parques permanecem abertos à população de terça-feira a domingo, das 7h 
às 22h. Às segundas-feiras, os espaços são fechados para manutenção, com ex-
ceção do acesso dos professores e alunos para a realização das aulas do Projeto 
Campeões. As quadras poliesportivas também estão liberadas.

O Complexo de Tênis de Jaguariúna “Gustavo Kuerten”, no bairro de Guedes, 
também retomou o horário normal de funcionamento, das 6h às 22h.

Todos os parques estão equipados com álcool em gel e termômetros para afe-
rição da temperatura, além de cartazes com orientação à população sobre o 
uso obrigatório de máscaras, higienização com uso de álcool em gel e distan-
ciamento social.
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Mobilidade Urbana Assistência Social

Transporte coletivo: novos ônibus com 
ar-condicionado e wi-fi gratuito

Prefeitura reforma abrigos de pontos 
de ônibus e faz pintura em rampas 
de acessibilidade

Multas de trânsito podem ser pagas com PIX 
em Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade Urbana, 
tem investido na melhoria do transporte 

coletivo público. 

Além do aplicativo Buzão na Palma da Mão, que dis-
ponibiliza itinerários e horários dos ônibus na cidade, 
facilitando a vida da população, a Administração tro-

Os motoristas contam com mais uma opção de paga-
mento de multas de infrações de trânsito em Jagua-
riúna. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 
oferece, desde o último mês de junho, a possibilida-
de de quitação dos boletos de infrações por meio do 
sistema PIX de pagamentos. 

Segundo a secretaria, a nova opção de pagamento, 
porém, só poderá ser utilizada até a data de venci-

As ruas e avenidas de Jaguariúna já contam com 
novas placas de identificação dos logradouros e 
de sinalização horizontal. A Secretaria de Mobili-
dade Urbana tem realizado o serviço de reforma 
ou troca das placas de nomes de rua, bem como 
instalado placas de sinalização viária, além de re-
fazer a pintura de faixas de pedestre e de outras 
sinalizações horizontais.

 No total, já foram trocadas ou reparadas mais de 
1.600 placas de nomes de rua, em bairros como Ber-
lim, Santa Cruz, Novo Jaguari, Jardim Europa, Var-
geão, Jorge Zambon, Guedes de Cima e Baixo, Arco-Í-
ris, Jardim Planalto, Jardim Zeni, Jardim dos Ipês, Jar-
dim Dona Elisa, Jardim Laranjeiras, São Pedro, Rinaldi 
1 e 2, Capotuna, Ana Helena, Santa Mercedes, Novo 
Horizonte, Parque Imperial, 12 de Setembro, Mario 
Finotelli, Jardim Dona Luiza, entre outros.

A Prefeitura de Jaguariúna ampliou o sistema de ci-
clovias da cidade. Com a construção de novos tre-
chos e a pintura e revitalização dos já existentes, a 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana concluiu 
os serviços nas ciclovias da Avenida Prefeito Laércio 
José Gothardo e da Avenida Alexandre Marion. 

Além do trecho que começa em frente ao Hospital 
Municipal Walter Ferrari e vai até a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) 24h, ida e volta, também 
foram pintados trechos em frente ao bairro São 
José, entre outros.  

Uma terceira ciclovia também está sendo construída li-
gando os bairros Jardim Paraíso ao Parque Florianópolis.

Novas placas de nomes de 
rua e de sinalização viária

Jaguariúna amplia 
sistema de ciclovias e dá 
opção de mobilidade a 
moradores

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, dá sequência aos 
serviços de reforma em abrigos de pontos de ôni-
bus e pintura da sinalização das rampas de acessi-
bilidade no Centro e em outros bairros da cidade. 
No total, foram revitalizados 16 abrigos e instalados 
outros quatro novos espaços.

Segundo a secretaria, a revitalização da pintura aju-
da a evitar que motoristas estacionem em frente às 

cou 25% da frota dos coletivos, todos equipados com 
ar-condicionado e rede wi-fi gratuita aos usuários. É 
mais conforto e conectividade aos passageiros.  

São, no total, 16 veículos. Segundo a Secretaria de 
Mobilidade Urbana, até o final da gestão, Jaguariú-
na terá 100% da frota de ônibus urbanos substituí-
da e o número de veículos passará para 20.

rampas de acessibilidade em calçadas, o que atra-
palha a passagem de cadeirantes e pedestres.

Já a obra nos abrigos foi sem custo para a prefeitu-
ra, pois é realizada por meio de uma contrapartida 
do Supermercados Antonelli, que está instalando 
uma filial na região central da cidade. 

A obra de revitalização incluiu troca de telhado, tro-
ca de bancos, colocação de lixeiras, pintura e layout 
para informação da localização do ponto.

mento do boleto. A quitação deve ser feita utilizan-
do o QR Code impresso nos boletos para a leitura do 
PIX. Após o vencimento, o usuário deverá utilizar o 
código de barras com pagamento no Banco do Brasil. 

De acordo com a secretaria, essa medida visa facilitar 
o pagamento pelas pessoas que encontravam dificul-
dades em pagar os boletos com o código de barras 
no Banco do Brasil e agora, com o PIX, poderão ser 
pagos em qualquer banco.

O programa Jaguariúna Solidária, coordena-
do pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, já arrecadou este ano quase duas 

toneladas de alimentos não-perecíveis, 3.350 li-
tros de leite e duas mil cestas básicas, além de ou-
tros produtos. As doações são destinadas às pes-
soas em vulnerabilidade social de Jaguariúna.

O Programa Jaguariúna Solidária foi criado pela 
Prefeitura durante a pandemia da Covid-19 com o 
objetivo de obter doações de empresas parceiras e 
da sociedade civil para ampliar o atendimento às fa-
mílias em situação de vulnerabilidade do município.

Quem quiser colaborar pode entregar as doações no 
Centro Dia do Idoso (Praça Basaglia, 497, Jd. Zeni) e na 

Jaguariúna Solidária arrecada alimentos 
para doações durante a pandemia

Prefeitura intensifica 
atendimento e 
acolhimento aos 
moradores de rua
A Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, 
através do Centro Referência Especializado de As-
sistência Social (CREAS), oferece atendimento e 
acolhimento aos moradores de rua.

Com as baixas temperaturas do inverno, esse tra-
balho foi intensificado, por meio de rondas que 
ofereceram cobertores, pernoite e alimentação às 
pessoas que possuem vínculos com a cidade.

Já para aqueles que não contam com vínculos em 
Jaguariúna, a Prefeitura oferece acolhimento, apoio 
para a regularização de documentos, realiza o ca-
dastro nos programas de renda específico para essa 
população e busca o encaminhamento para a cida-
de de origem.

Segundo a secretaria, as ações junto à popula-
ção de rua são eficazes a médio e longo prazos, 
mas esse primeiro acolhimento é fundamental 
para a reabilitação.

Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (Rua 
Júlia Bueno, 651, Centro). Ambos funcionam de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 16h.

Mais de 30 mil atendimentos na área 
social em 2020
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, realizou em 2020 cer-
ca de 30 mil atendimentos no setor. Foram contabili-
zados 29.921 atendimentos, segundo balanço divul-
gado pela pasta.  O número corresponde a mais da 
metade da população de Jaguariúna e é 29,3% maior 
que o registrado em 2019, quando foram realizados 
23.139 atendimentos.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o 
expressivo aumento no número de atendimentos 
em 2020 é um reflexo direto do impacto da pan-
demia de coronavírus na economia e na renda das 
famílias, além da atualização de prontuários que es-
tavam inativos e de novos cadastros realizados. 

O maior volume de atendimentos foi para o regis-
tro no Cadastro Único, que coleta informações para 
identificar famílias de baixa renda no município para 
fins de inclusão em programas de assistência social 
e redistribuição de renda. No total, foram 7.582 
atendimentos nesse setor.

O segundo maior volume de pessoas atendidas pela 

A campanha Conexão Solidária, uma parceria en-
tre a EPTV e a Prefeitura de Jaguariúna, arrecadou 
quase duas toneladas em doações em abril, no 
Centro Cultural. Segundo a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, foram arrecadados no total 
1.800 quilos de alimentos não-perecíveis e produ-
tos de higiene e limpeza.

O objetivo da campanha é ajudar as pessoas que es-
tão passando por dificuldades durante a pandemia 
de Covid-19. Foram arrecadados alimentos como 
arroz, farinha e feijão, entre outros, além de pro-
dutos de higiene e limpeza, que foram doados pela 
população em sistema de drive-thru no estaciona-
mento do Centro Cultural. 

As doações foram separadas e montadas em cestas 
básicas, que foram entregues a famílias de Jaguari-
úna em situação de vulnerabilidade cadastradas na 
Assistência Social.

Conexão Solidária arrecada quase 2 toneladas de 
alimentos e produtos de higiene em Jaguariúna

A Campanha do Agasalho de 2021, promovida 
pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguari-
úna, arrecadou 50 mil peças de roupas. Todas 
as doações são destinadas pelo Fundo Social às 
famílias em situação de vulnerabilidade social 
da cidade.

A campanha contou este ano com 15 postos de 
coleta espalhados por toda a cidade, onde a po-
pulação depositou suas doações a partir do dia 
5 de maio.

O Fundo Social de Jaguariúna fica na rua Cândido 
Bueno, 792, Centro. Telefone: (19) 3867-2344.

Fundo Social arrecada 
50 mil peças de roupa 
na Campanha do 
Agasalho

Assistência Social de Jaguariúna foi no CRAS (Centro 
de Referência da Assistência Social) Cruzeiro do Sul, 
com 6.429 atendimentos.



20   

Informativo de prestação de contas do Município de Jaguariúna     SETEMBRO 2021

O jornal Jaguariúna É Diferente Viver Aqui é uma publicação informativa de prestação de contas da 
Prefeitura Municipal de Jaguariúna que busca dar transparência aos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos municipais.
 
Esta edição também comemora e homenageia os 67 anos da emancipação política e administrativa do 
município e foi produzida pelo Departamento Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Jaguariúna.

Prefeitura - Atende-Fácil:___________________156 / 3867-9803 / 3867-9827
SOS Cidadão:__________________________________________________199
Guarda Municipal:________________________________________3837-3936
PROCON:_______________________________________________3867-9745
PAT:___________________________________________________3867- 1422
Secretaria Educação:______________________________________3867-1268
Biblioteca Municipal:______________________________________3837-3375
Depto. de Transporte Escolar:_______________________________3867-5583
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer:_____________________3867-4240
Teatro Dona Zenaide:______________________________________3867-2404
Centro de Informação (Maria Fumaça):________________________3867-4221
Assistência Social:________________________________________3837-3311
Conselho Tutelar:_________________________3867-1047 | (19) 99799-1892
Terceira Idade (Raizes da Vida):______________________________3867-5114
Fundo Social de Solidariedade:______________________________3867-2344
Secretaria de Saúde:__________________________3837-2463 ou 3867-2713
Ambulância:_____________________________________________3837-4495
Depto. de Saúde Mental:___________________________________3837-1276
Odontologia:__________________________________3837-4475 / 3867-9821 
Vigilância Sanitária:_______________________________________3937-4521
Vigilância Epidemiológica:__________________________________3837-5373

UPA:___________________________________________________3837-5418
DAE (Departamento de Água e Esgoto):_______________________3867-4224
Secretaria de Defesa Social:________________________________3837-3939
Polícia Municipal (24h por dia):___________________________________153
Serviços de poda e corte de árvores e coleta seletiva:____________3867-3073
Cartório de Jaguariúna:____________________________________3867-1163
Cartório Eleitoral:_________________________________________3867-4234
Centro de Informações Turísticas:_____________________________3867-4221
CIRETRAN – Jaguariúna:____________________________________3837-3071
CREAS:_________________________________________________3867-4802
Delegacia de Polícia Civil:___________________________________3867-1373
E.T.E.:__________________________________________________3837-1894
Estação Rodoviária:_______________________________________3867-1144
Fundo Social:____________________________________________3867-2344
Hospital Municipal “Walter Ferrari”:__________________________3867-1122
INSS:__________________________________________________3837-3408
Junta Militar:____________________________________________3837-3407
Polícia Militar SP:______________________________________________190
Secretaria de Turismo e Cultura:_____________________________3867-4223
Telefone Deficientes Auditivos – Hospital:______________________3867-0206
Terceira Idade:___________________________________________3867-5114

TELEFONES ÚTEIS

Projeto editorial e finalização: João Arthur O. R. Cavalcanti
Diretor de Comunicação: Celso Ricardo Lauro
Jornalista responsável: Ricardo Alécio (MTb 27.005/SP)
Textos: Lícia Mangiavacchi, Raphael Luna e Ricardo Alécio
Fotos: Ivair Oliveira e Samuel Oliveira

EXPEDIENTE

www.municipio.jaguariuna.sp.gov.br
ACESSE O PORTAL

ACOMPANHE

Governo

A Prefeitura de Jaguariúna lançou este ano concurso público para a contrata-
ção de cerca de 100 servidores em 70 cargos. O processo seletivo está sob a 
responsabilidade da Fundação Vunesp (Fundação para o Vestibular da Univer-
sidade Estadual Paulista), uma das mais conceituadas.

Os cargos são para as diversas áreas da Administração municipal, com salários 
que variam de R$ 1.689 a R$ 12,2 mil.

Nos editais 10 e 11/2021, há vagas para todos os níveis de escolaridade (ensino 
fundamental, ensino médio ou técnico e ensino superior), para áreas como 
saúde, educação, segurança pública, obras, administração, entre outras.

Serão contratados professores, bombeiros, médicos, motoristas, agentes ope-
racionais, arquitetos, jardineiros, assistentes sociais, guardas municipais, téc-
nicos de enfermagem, entre outros. A relação completa de cargos está dispo-
nível nos editais.

Prefeitura de Jaguariúna lança concurso 
público com quase 100 vagas

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Governo, ini-
ciou o recadastramento para os usuários do Cartão Cidadão. A medida é neces-
sária para todos os que fizeram o cartão até o último dia 19 de maio. O prazo 
para fazer o recadastramento vai até o próximo dia 30 de setembro. A medida 
é obrigatória. Quem não fizer a atualização cadastral terá o cartão cancelado ao 
final do período de recadastramento.

Todo o processo será feito online, via aplicativo ou site. O Atende Fácil, nesse 
período, realizará apenas os cadastros dos novos moradores. O aplicativo está 
disponível nas lojas Apple e Android, gratuitamente, com o nome “Jaguariúna – 
Recadastro online”. No site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br) também 
está disponível o link para o recadastro online.

Para garantir a segurança do processo, no momento de efetuar o reca-
dastro, o cidadão deverá tirar uma selfie, que será comparada com a 
foto do cadastro do Cartão Cidadão, usando algoritmos de alta tecnolo-
gia e inteligência artificial. Para isso, a selfie precisa ser feita sem máscara. 
 
Também é necessário anexar um comprovante de endereço (exclusivamente, 
IPTU, conta de água, conta de energia ou contrato de aluguel reconhecido em 
cartório) e um documento com foto (RG ou CNH).

Administração faz recadastramento 
online do Cartão Cidadão

Aponte a câmera do celular para 
o QR CODE e baixe o app

Aponte a câmera do celular para 
o QR CODE e acesse o Portal


