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Temporal com 630 raios, trovões e ventania
Cenário em Limeira confirma projeção do Elat/Inpe de mais raios neste verão

Daíza de Carvalho

Cenário em Limeira con-
firma projeção do Elat/Inpe de 
mais raios neste verão

Só na madrugada entre 
quarta e quinta-feira, Limeira 
teve a incidência de 630 raios, 
a maioria entre as 19h e 2h. Até 
anteontem, foram 1.920 raios 
para o solo no município. Em 
23 dias, quase o total registra-
do em todo o mês de janeiro de 
2018, que totalizou 2.009 raios.

Os dados são do Grupo de 
Eletricidade Atmosférica (Elat) 
do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), que já 
previa mais raios para este ve-
rão, devido à incidência do fe-
nômeno climático El Niño. As 
previsões indicam que a in-
tensidade do fenômeno deve 
provocar aumento em torno 
de 20% a 30% na incidência de 
raios na região Sudeste.

Em 2018, foram registra-
dos 3.510 raios em Limeira. 

Apesar de inferior aos 5.250 
de 2017, a incidência maior foi 
em janeiro, com os 2.009 raios 
se sobrepondo aos 614 regis-
trados em janeiro de 2017. 
Ainda em 2017, não houve re-
gistros entre junho e setem-
bro, mas o último trimestre 
teve 186, 225 e 272 em cada 
mês. Em 2018, de setembro a 
dezembro, foram 255 raios, no 
ano com chuvas abaixo do es-
perado.

Conforme o Elat/Inpe, a 

João Guilherme Leite

Madrugada teve 630 raios, com maior incidência entre às 19h de quarta e 2h de ontem 

Ventania derruba eucalipto 
na região do Horto

A tempestade na noite de 
quarta-feira, além dos raios, 
trouxe também ventania. A 
precipitação acumulada che-
gou a 37 milímetros na região 
do Jardim Lagoa Nova, segui-
da de 24,6 mm no Parque Nos-
sa Senhora das Dores e 13,4 no 
Campos Elíseos.

A estação meteorológi-
ca da Faculdade de Tecnolo-

gia (FT/Unicamp), localizada no 
Jardim Nova Itália, aferiu rajada 
de vento de 37 km/h às 21h20. 
Mas a intensidade pode ter si-
do maior em outras regiões. A 
Defesa Civil registrou queda de 
árvores no Jardim Piratininga e 
também na via Jurandyr Paixão, 
próxima do Centro de Resso-
cialização, na região do Horto 
Florestal. (Daíza de Carvalho)

Guarda Civil Municipal

média de incidência de raios 
em Limeira é de 4.800 raios 
para o solo por ano, em varia-
ções consideradas normais. A 
densidade de descargas é de 
8,4 por km² ao ano, o que deixa 
o município na posição 775 do 
ranking nacional, e 55 no esta-
dual. Os dados são fornecidos 
pela nova rede BrasilDataset, 
operada com exclusividade 
pelo Elat/Inpe.

ORIENTAÇÕES

A instituição destaca algu-
mas medidas de proteção para 
quando se está em área aberta 
ou dentro de casa. Na rua, as 
pessoas não devem ficar em-
baixo de árvores ou em cober-
turas como pontos de ônibus 
e varandas. O ideal é buscar 
abrigo em veículos fechados, 
moradias e prédios ou em abri-
gos subterrâneos (estações de 
metrô ou túneis).

Dentro de casa, não se de-
ve utilizar aparelhos conecta-
dos à energia, como celular ou, 
ainda, ficar próximo (ou tocar) 
aparelhos conectados à ener-
gia, tomadas, janelas e portas 
metálicas. Mais informações 
podem ser consultadas em ht-
tp://www.inpe.br/webelat/ho-
mepage/menu/protecao/pro-
tecao.seres.humanos.php.

Queda de árvore ocorreu perto do Centro de Ressocialização

Paróquia São Paulo terá missa ao padroeiro

Vanessa Osava

Disse São Paulo: "Alegrai-
-vos na esperança, sede pacien-
tes na tribulação, perseverai na 
oração" (Romanos 12:12). O 
apóstolo dos gentios e das na-
ções foi combatente dos vícios 
e um homem fiel a Deus. Sua 
primeira pregação foi feita em 
Damasco. Muitos não acredita-
ram em sua mudança, mas ele 

perseverou e se abriu à vonta-
de de Deus, por isso se tornou 
um grande apóstolo da Igreja, 
modelo de todos os cristãos.

Hoje, a Paróquia São Pau-
lo Apóstolo celebra o dia do pa-
droeiro, às 19h, com oração do 
santo terço e, às 19h30, missa 
solene ministrada pelo padre 
Vitor. 

Neste fim de semana, en-
cerra a quermesse com diver-

sas barraquinhas. No domingo, 
dia 27, a partir das 12h, será re-
alizado o almoço do padroeiro. 
No cardápio haverá arroz, fei-
jão, salada e costela de chão. 
O convite custa R$ 20. A mú-
sica será com Pedro Sanchez e 
Thiago.  

A igreja fica na Rua Oscar 
Vargas, 1.361, no Jardim Morro 
Azul. Mais informações pelo te-
lefone 3451-9766.

JB Anthero

Apóstolo dos gentios e das nações foi combatente dos vícios e um homem fiel a Deus

Meliponário recebe doação de mudas
Divulgação

O Meliponário Urbano de 
Limeira recebeu nesta semana 
a doação de mudas de flores e 
trepadeiras das empresas Flo-
ra Juliano e Dierberger. A ação, 
intermediada pela Secretaria de 
Meio Ambiente e Agricultura, 
vai enriquecer o equipamento 
instalado na Praça 1º de Maio, 
no Jd. Morro Azul. 

O projeto idealizado pelo 
capitão da PM Costa Pereira cria 

um ambiente de educação am-
biental, reforçando a preserva-
ção das abelhas e a importância 
delas para o meio ambiente. “O 
Meliponário Urbano contribui 
efetivamente com a biodiversi-
dade”, diz o secretário da pasta, 
Paulo Trigo.

As mudas de flores já foram 
plantadas no entorno da estru-
tura do meliponário e as trepa-
deiras serão cultivadas nas cer-

cas da Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Unicamp (FCA/
Unicamp) e servirão de alimen-
to para as 12 espécies diferentes 
de abelhas sem ferrão que estão 
sendo criadas dentro do projeto.

As mudas doadas serão 
plantadas por reeducandos do 
Centro de Ressocialização de 
Limeira, acompanhados duran-
te todo o trabalho pela Polícia 
Militar.

Projeto na praça 1º de Maio, no Jardim Morro Azul, cria um ambiente de educação ambiental

Pontes de madeira recebem manutenção
A Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos in-
tensificou a manutenção nas 
pontes de madeira na área 
rural. O trabalho atende à so-
licitação da comunidade e do 
prefeito Mario Botion. As in-
tervenções incluem a refor-
ma das cabeceiras, substitui-
ção das longarinas e das vi-
gotas do tabuleiro onde ne-
cessário.

Na última terça-feira, fo-
ram finalizadas as ações na 
ponte localizada na estrada 
municipal LIM-272 (bairro ru-
ral Lagoa Nova). Ontem, fo-
ram concluídos os trabalhos 
de manutenção na ponte de 

madeira do bairro dos Frades 
(estrada municipal LIM-117). 
Já os serviços na ponte locali-
zada na estrada de servidão do 
Bairro do Pinhal foram realiza-
dos na semana passada.

De acordo com os técni-
cos da pasta, na próxima se-
gunda-feira a manutenção se-
rá iniciada na segunda ponte 
de madeira (sentido Tatu-Bal-
sa) localizada na estrada muni-
cipal LIM-379 no bairro da Bal-
sa. Esses serviços deverão ser 
finalizados até o dia 8 de feve-
reiro se não houver ocorrência 
de chuvas no período.


