
Jornalista Responsável
JOSÉ REINER FERNANDESRua São Bento, 785 - (15) 3305-6674 - Tatuí/SP

9912316310
MALA DIRETA POSTAL BÁSICA

AC TATUÍ/SPI

e-mail:
redacao@jornalintegracao.com.br

Circulação:
Tatuí e Quadra

ANO 39 - nº 1840 14 DE MARÇO DE 2015 R$ 3,00

Dai 31 de março, irá acon-
tecer a 50ª edição da “Ro-
maria a Pé para Pirapora”,
com saída às 10 horas, em
frente da Paróquia de Santa
Cruz, logo após a benção
aos romeiros pelo padre
Marcos Donizeti. A tradição
vem desde a década de 60,
com Lupércio Bernardo, o
“Itatiba”, que, na Semana
Santa, agradecia bençãos
recebidas durante o ano.

 Desde então, os devo-
tos de Bom Jesus percorrem
aproximadamente 130 quilô-
metros a pé, em romaria, com
destino ao município de
Pirapora do Bom Jesus (SP).
O objetivo é fazer agradeci-
mentos e comemorar o Dia
do Senhor, a Páscoa.

O grupo segue acompa-
nhado de um caminhão, que
oferece apoio durante a via-
gem. No percurso, os fiéis
fazem quatro paradas para
descansar. Além de objetos
pessoais, eles levam ainda
um andor com a imagem do
Bom Jesus e também uma
cruz, que pesa quase 90
quilos e tem sete metros de
comprimento. A tradição hoje
é mantida pelos filhos de
Lupércio Bernardo. Quem
quiser participar ou saber
mais informações basta ligar
nos fones: (15) 99724-1827
ou 99719-8497.

ROMARIA A PÉ PARA
PIRAPORA COMPLETA 50 ANOS

Casos da doença crescem na região:

BOITUVA EM ESTADO DE
EMERGÊNCIA CONTRA A DENGUE

Na semana passada, o
prefeito Edson Marcusso, de
Boituva, assinou decreto que
declara “estado de emer-
gência” no município vizinho,
em razão das crescentes
ocorrências dos casos de
dengue. Dados divulgados
pela Secretaria Municipal de
Saúde de Boituva apontam
que, até o início da tarde da
quinta-feira (5), haviam sido
registrados 148 casos con-
firmados da doença, sendo
136 autóctones, contraídos
na própria cidade. “Esta si-
tuação exige de nossa parte
medidas urgentes, visando
a contenção do avanço da
doença”, destacou o prefei-
to Marcusso.

O número de casos de
dengue aumenta semanal-
mente em todas as cidades
da região. Na vizinha
Sorocaba, a situação é alar-

Prefeito Edson Marcusso declara estado de emergência. Muitos tatuianos trabalham em Boituva e Iperó,
cidades com muitos casos da doença.

mante e os casos regis-
trados praticamente dobra-
ram nos últimos dez dias,
saltando de quatro para oito
mil. Em Tatuí, até a semana
passada, segundo dados da
Secretaria de Saúde, havi-
am 40 casos confirmados
da doença, sendo 18 autóc-
tones, contraídos na pró-
pria cidade, e 22 “importa-
dos”, onde o doente conta-
minou-se em outra localida-
de.

A dengue é transmitida
principalmente pelo mosqui-
to “Aedes Aegypti”, caracte-
rizado pelas manchas bran-
cas no corpo e pelo fato de
picar durante o dia. Ele cos-
tuma depositar seus ovos
em água limpa e parada, e
por isso, uma das principais
medidas preventivas é eli-
minar focos de água para-
da, que podem tornar-se

criadouros do inseto. As pes-
soas devem evitar acúmulo
de água em ralos, calhas,
pratos, vasos de plantas,
pneus e garrafas, trocar a
água dos animais de esti-
mação diariamente, manter
caixas d’água, tonéis e re-
servatórios bem fechados,
tratar a água das piscinas
com cloro e esvaziar aque-
las que estiverem sem uso,
dentre outras ações.

Os principais sintomas da
dengue são febre alta, do-
res de cabeça, nas articula-
ções e atrás dos olhos, in-
disposição generalizada,
náuseas, vômitos e manchas
vermelhas na pele. Em caso
de suspeita da doença, é
necessário procurar atendi-
mento médico imediato. Se
não for tratada adequada-
mente, a dengue pode até
matar.

QUADRA COMEMORA 19 ANOS
DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

No período de 20 a 22 de
março, o município de Quadra
comemora seu 19º aniversário
de emancipação político-admi-
nistrativa. Serão realizados dois
shows no Estádio Municipal.
Dia 20 de março, o show será
com Ricardo & João Fernando,
e dia 21 apresenta-se a dupla
César & Paulinho. Também no
dia 21, será eleita a “Rainha da
Festa”. Haverá praça de ali-
mentação no local e camarote
VIP, com arrecadação em prol
ao Fundo Social de Solidarie-
dade.

Além dos eventos artísti-
cos no Estádio Municipal, com
entrada franca, serão desta-
ques o Desfile Cívico na Praça
Chico Vieira (dia 22, a partir
das 9 horas), o Boi no Rolete
(dia 22, às 12 horas) e o leilão
de gado e prendas (dia 22, às
14 horas), em benefício do

Hospital Amaral Carvalho, de
Jaú, que atende pacientes de
toda a região.

Câmara Municipal - O
Poder Legislativo de Quadra
irá realizar no dia 20 de março,
terça-feira, às 18 horas, uma
sessão solene para entrega
de títulos de “Cidadão Qua-

drense”. Serão homenageados
pelos serviços prestados ao
município: Silvana Pinto
Geraldini, Mateus Jacó
Hessel, Adriana Rodrigues da
Silva Miranda, Paulo Roberto
Amianti, Carlos Eduardo
Amianti, Giovane José Paifer
e Itiara Josieli Benetti.


