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Holambra segue Estado e uso de máscara deixa de
ser obrigatório em ambientes abertos
A partir desta quarta-feira, dia 9 de março,
não é mais necessária
a utilização de máscara
em ambientes abertos
em Holambra. A medida
acompanha determinação

do Governo Estadual. A
proteção segue obrigatória em locais fechados e
de acesso público, como
lojas, restaurantes e escritórios.
“Trata-se de uma fase

de transição em que iremos observar como o vírus
vai se comportar. Apesar
da flexibilização no uso da
máscara, cuidados como
uso de álcool em gel, lavagem frequente das mãos e

o distanciamento devem
ser mantidos. O uso da
máscara deixou de ser
obrigatório, mas segue
recomendável”, explicou o
diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Igle-

cias. “Vale lembrar que a
pandemia não acabou e
que, embora em menor
quantidade, ainda temos
casos sendo registrados. A
vacinação também segue
sendo importantíssima. E

Dia Internacional da Holambra
Expoflora anuncia
Mulher é celebrado
abre
a realização da sua
39ª edição este ano com pedal em família, processo
na Rota das Flores

A comissão organizadora da Expoflora anuncia e já começa os preparativos para a realização
da 39ª edição do evento,
maior exposição de flores
e plantas ornamentais da
América Latina, agendada para o período entre
2 e 25 de setembro, de
sexta-feira a domingo, e

nos dias 7 e 8 de setembro
(quarta e quinta-feira,
aproveitando o feriado da
Independência do Brasil),
das 9 às 19h. Até 2019, o
evento vinha sendo promovido anualmente, mas
teve que ser adiado duas
vezes – em 2020 e 2021
– devido à pandemia da
covid-19.
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No último domingo,
06, a Rota das Flores, em
Holambra, recebeu o Pedal
das Meninas, evento em
celebração ao Dia Internacional da Mulher. O circuito, realizado na primeira
das Ciclo Rotas SP CCR a
ser inaugurada no Estado

Câmara aprova projeto que garante
atendimento preferencial às pessoas
ostomizadas
Pág 3.

de São Paulo, contou com
a participação das mulheres, que curtiram a manhã
com seus amigos e com
suas famílias. Logo pela
manhã, a concentração dos
ciclistas aconteceu na Praça Moinho Povos Unidos,
cartão-postal da cidade.
Pág 8.

fica o alerta: o percentual
de holambrenses que receberam o reforço ainda
é baixo. Quem ainda não
tomou a terceira dose deve
receber o imunizante o
quanto antes”.
Pág 3.

seletivo
para
professor
de Ciências

Estão abertas até o dia
11 de março as inscrições
de processo seletivo para
contratação, em caráter
temporário, de Professor Titular de Educação
Básica II, disciplina de
Ciências, em Holambra. Os
interessados devem ir até o
Departamento Municipal
de Educação, localizado
na Rua Solidagos, 48, no
Jardim Morada das Flores,
com cópia autenticada dos
títulos acadêmicos e cópias
simples do documento de
identidade, CPF e do comprovante de endereço.

Prefeitura
reforça
importância
Pág 7.
da
Dia da Mulher estimula
separação
a venda de flores e
correta
crescimento deve chegar a
10% na semana
do lixo
reciclável

O volume médio normal
é de cerca de 6 milhões
de unidades de produtos
negociados semanalmente
pela Cooperativa Veiling
Holambra. O aumento
das vendas é estimado sobre este volume, já que

nos dois últimos anos foi
grande o impacto devido
às restrições impostas pela
pandemia. A campanha
deste ano homenageia as
mulheres que “florescem”
e vencem suas lutas nos
cenários mais adversos.

Reciclar é um processo que transforma
materiais usados em
novos produtos para
o consumo. E a coleta
seletiva é uma etapa fundamental deste trabalho.
Por isso, a Prefeitura de
Holambra reforça a importância da separação
correta de resíduos recicláveis para a preservação da natureza e da
saúde da população,
além de auxiliar na redução dos problemas
causados pela contínua
produção de lixo.
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Pág 6.

Presidente da Câmara conquista emenda
para a construção de um prédio próprio do
CRAS na Posse
Pág 7.
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Artigos
Alcoolismo: a prevenção começa dentro de casa
Por Kalil Duailibi
Apesar de ser considerado crime no Brasil, não
é novidade que muitos
estabelecimentos vendem
álcool a menores de 18
anos, o que permite que
eles tomem bebidas alcoólicas sem terem idade
para isso. E este consumo
entre adolescentes vem
despertando cada vez
mais preocupação na sociedade. A adolescência é
uma etapa essencial para a
construção de identidade
para o desenvolvimento
de um adulto independente. Porém, más escolhas
podem levar ao início de
jornadas difíceis, como é
o caso do alcoolismo.
O fato é que quanto mais cedo ocorrer o
primeiro contato do jovem com essa substância, maiores serão os
riscos. Segundo dados
de um artigo produzido pela Universidade da

Finlândia Oriental e pelo
Hospital Universitário
Kuopio, publicado pela revista científica Alcohol em
2021, o uso excessivo de
bebidas alcoólicas na adolescência está associado
a alterações volumétricas
no cerebelo – a parte do
cérebro ligada às funções
motoras e cognitivas do
ser humano – na idade
adulta. Além disso, outro
estudo recente, apresentado durante o Congresso
da Sociedade Europeia de
Cardiologia 2021, revelou
que o consumo de álcool
no período que vai da adolescência à juventude está
relacionado ao surgimento de aterosclerose, um
enrijecimento das artérias
considerado fator de risco
para doenças cardiovasculares.
Em 2020, a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
em conjunto com as Universidades Federais de
Minas Gerais e Campinas,

avaliou 44 mil brasileiros
entre os meses de abril
e maio. Alguns dados do
estudo são preocupantes:
18% dos pesquisados relataram ter aumentado
a ingestão de bebidas de
teor alcoólico durante
aquele período; 40% dos
entrevistados se sentiam
tristes ou deprimidos
frequentemente e 54%
relataram ansiedade e
nervosismo. Segundo a
pesquisa, a ligação entre
o aumento do estresse e
o consumo de álcool fica
ainda mais evidente com
outro dado: entre pessoas
que relataram se sentir
tristes/deprimidas, o aumento do uso de bebida
alcoólica foi de 24%, acima
da média geral.
Os dados são alarmantes, porque em muitos países americanos e
europeus, a maior parte
dos jovens faz uso de álcool antes dos 15 anos.
No mundo, 26,5% dos

jovens de 15 a 19 anos
beberam no último ano,
correspondendo a cerca de
155 milhões de pessoas, de
acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS,
2018). No Brasil, dados do
IBGE mostram que o consumo de álcool é o maior
responsável por mortes
de brasileiros entre 15 e 19
anos e que pouco mais da
metade dos alunos do país
do 9º ano já experimentou
bebidas alcoólicas – ou
seja, cerca de 1,5 milhão de
adolescentes de apenas 13
ou 14 anos.
Atualmente, no
cenário pandêmico, cada
dia mais estudos novos
revelam aumento do consumo de bebidas alcoólicas pela população em
geral. E principalmente
dentro de casa, uma vez
que as restrições sociais
ainda vigentes mudaram
os hábitos de circulação
de muita gente. Para as
crianças e adolescentes

isso é particularmente importante, porque muitos
comportamentos que são
adquiridos entre infância
e adolescência tendem a se
perpetuar na vida adulta.
Que exemplo estamos
dando aos nossos filhos e
netos?
Jovens que começam
a beber antes dos 21 anos
têm probabilidade quatro
vezes maior de desenvolverem dependência alcoólica. Além das questões
relacionadas ao desenvolvimento biológico, o
início precoce do consumo
de álcool tem outros impactos importantes, pois
aumenta o risco de lesões
corporais, o envolvimento
em acidentes de trânsito, a vulnerabilidade a
riscos como gestação indesejada e o aparecimento
de doenças sexualmente
transmissíveis. Mulheres
e meninas, como sempre,
são as principais vítimas,
vale ressaltar. Dados da

PeNSE de 2019 mostraram que, entre os adolescentes que haviam experimentado bebida alcóolica
pela primeira vez antes
dos 14 anos de idade, o
indicador é maior entre as
meninas - 36,8%, contra
32,3% entre os meninos.
Este é um alerta fundamental. Afinal de contas, a responsabilidade é
de todos: famílias, escolas,
comunidade, profissionais
de saúde, mídias e governo. Precisamos atentar
a este tipo de comportamento tão nocivo antes
que seja tarde demais. E o
primeiro caminho, é, sem
dúvida, a prevenção e a
informação.
Kalil Duailibi é psiquiatra e professor do curso
de Medicina da Universidade Santo Amaro –
Unisa.
Fontes: CNN Brasil,
IBGE, Fiocruz, PeNSE,
site Alcohol.

Indivíduo ou sociedade?
*José Renato Nalini

que ele controla o poder?
Em quem é que os
Qual a preocupação pensadores devem fazer
que deve ocupar, com incidir suas teorias? No
prioridade, a consciência ser humano ou na coletivdos humanos? Indivíduo idade? Talvez a conversão
ou sociedade? Existirá tenha de começar em cada
algum antagonismo en- indivíduo. Gradualmente,
tre ambos? Rousseau in- chegar-se-ia à modificação
sistiu na autonomia do da própria sociedade. Talindivíduo, sonhou com a entos otimistas como o de
sua autossuficiência. Mas Condorcet, acreditam que,
não deixou de enfatizar a se houver real empenho,
soberania do povo, único o mal será erradicado da
titular de seu destino. O face da Terra. Para isso, é
povo está sabendo exercer preciso educar a criança.
a sua soberania? Como é Educá-la para um con-

vívio harmônico, para a
harmonia construtiva. Se
a educação fosse levada a
sério, um dia todos os humanos seriam pacíficos,
satisfeitos e desenvolvidos.
Afinal, um dos objetivos da educação é
justamente fazer com que
os dons individuais sejam lapidados, eventuais
vícios ou defeitos sejam
removidos, num aprimoramento espiritual que
faça o educando chegar à
sua potencialidade máxi-

ma de ser perfectível.
Fora observado esse
princípio e a conclusão
desejável seria a produção
de um homem novo, até
alcançar uma sociedade
nova. Para o desenvolvimento desse projeto, é
preciso prover a comunidade de boas leis. Na Assembleia Francesa, SaintJust profere uma frase
emblemática: “O legislador comanda o futuro; de
nada lhe serve ser fraco;
cabe-lhe querer o Bem
e perpetuá-lo; cabe-lhe

tornar os homens o que
deseja que eles sejam”.
O que será que os
homens querem ser? Alguém consegue detectar
seus anseios?
Numa sociedade pluralista e complexa, onde
o único aparente consenso é a mais absoluta
falta de consenso, parece
inviável obter qualquer
unanimidade. Diante
desse quadro, impõe-se
ao educador formar lideranças que possam criar os
ajustes viáveis, para que o

Brasil tenha perspectivas
auspiciosas. Uma Pátria
é mais do que uma nação
dividida, polarizada, com
instigação de ódio e violência. O de que o mundo
precisa é de amor. E o
Brasil, mais do que muitos
outros países.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 2021-2022.

Jesus derrotou a Dor
Paiva Netto

alavancar a coragem.

Em meu livro Jesus,
a Dor e a origem de Sua
Autoridade – O Poder
do Cristo em nós (2014),
apresento-lhes extensa dissertação sobre a
Dor e, a partir do extraordinário exemplo do
Cristo, a capacidade de
vencê-la; portanto, não
para a derrota nossa no
desânimo, mas visando à
vitória, visto que os tenho
capacitado para pegar até
do tormento e, com ele,

Por oportuno, destaco hoje aqui o seguinte
trecho:
Por meio dela, a Dor,
o Cristo alcançou também Sua Divina Autoridade. E não se esquivou
de Seu infortúnio nem
foi derrotado por ele no
Supremo Sacrifício da
tortura e da crucificação:
“Pai, todas as coisas Vos
são possíveis. Afasta de
mim este cálice. Contudo, se for da Vossa Vonta-

A ESCOLA
A escola é um lar coletivo
onde vamos aprender.
O professor merece respeito,
vamos sempre obedecer.
Obedecendo e sendo educado,
nada temos a perder,
pois todo sábio é calado
para o tolo aparecer.
A professora é a mãe
dos livros e do saber.
Quem não busca esse campo
morre leso sem crescer.
Eu cresci e aprendi.
Tive um Mestre como espelho.
Continuo aprendendo
com o mestre do Evangelho.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro Jardineiro da Alma, volume 1, da coleção Mensagens de fé (editoraoartifice.com.br), em
homenagem ao Dia da Escola, que se comemora em 15 de março.

de, que se faça de acordo
com ela, e não com a
minha” (Evangelho, segundo Marcos, 14:36).
Sobre o desprendimento do Cristo e a entrega Dele à Vontade
do Pai Celeste, assim
declarou, em entrevista à
Super Rede Boa Vontade
de Comunicação (rádio,
TV e internet), o professor dr. Ricardo Mário
Gonçalves*, livre-docente em História Social pela
Universidade de São Paulo (USP) e missionário
budista da Verdadeira
Escola Terra Pura, ordem japonesa fundada
no século 13, pelo mestre Shinran (1173-1263):
“Para o Budismo, a principal experiência do ser
humano a ser vivenciada
seria uma experiência de
esvaziamento do ego, de
despojamento. Temos
aqui um texto básico do
Apóstolo Paulo com esse
conceito. É a Epístola aos
Filipenses, 2:6 a 8. Falando de Jesus, o Apóstolo
Paulo diz o seguinte: ‘Ele
tinha condição divina e
não considerou que o ser
igual a Deus era algo a
que se devia apegar ciosamente, mas esvaziou-se
a si mesmo e assumiu
a condição de servo, tomando a semelhança
humana. E, achado em
forma humana, humil-

hou-se ainda mais e foi
obediente até à morte, e
morte de cruz!’ O termo
central dessa passagem é
o esvaziamento. No texto
grego, encontramos a
forma ekenosen, que vem
do verbo kenou, que significa esvaziar, esvaziamento, despojamento.
Então, em torno dessa
noção, estamos num terreno que é comum ao
Cristianismo e ao Budismo. Eu diria que nesse
texto o Apóstolo Paulo
apresenta Jesus como
um modelo de despojamento a ser seguido por
nós”. (O destaque é meu.)
É do Educador Celeste o ensinamento basilar que exemplificou Sua
condição una com Deus:
“(...) antes, o maior entre
vós seja como o menor; e
quem governa, como
quem serve” (Evangelho,
segundo Lucas, 22:26).
Esta é a Política de
Deus, exercida pela Autoridade do Mestre Jesus: o verdadeiro político
é aquele que serve e que
não se serve. Quantos
exemplos existirão hoje
no mundo?
Como vimos, Jesus
privou-se da própria
vontade em benefício
do semelhante, mas
não deixou de pregar a
Doutrina que trouxe do
Pai Celestial: “Mas, em

qualquer cidade em que
entrardes e não vos receberem, saindo por suas
ruas, dizei: “Até o pó que
da vossa cidade se nos
pegou aos pés sacudimos
sobre vós. Sabei, contudo, isto: já vos é chegado
o Reino de Deus” Jesus
(Lucas, 10:10 e 11). Entenderam?
Em minha obra A
Missão dos Setenta e o
“lobo invisível” (2018),
ressalto que – mesmo
não tendo sido aceita
pela “cidade” a Palavra de
Jesus – de forma alguma
podemos deixar de proclamar o que viemos fazer
por Vontade do Criador.
Jesus persistiu além
do “fim”, pois ressuscitou
e garantiu:
— Na vossa perseverança, salvareis as vossas
Almas (Boa Nova, consoante Lucas, 21:19).
Em face desse pujante exemplo de dedicação ao próximo, o mis-

sionário de Deus precisa
compreender a Dor como
instrumento de vitória
ante o Céu, para possuir
o Poder de reformar a
Terra. Afinal, o bom trabalhador, ao integrar-se
em Deus, recebe, por
merecimento pessoal, a
iluminação da Autoridade do Cristo, a fim de
transformar seres terrestres e Seres Espirituais.
— (...) Porque vós
sois o Templo do Deus
Vivo, como Deus disse:
Neles habitarei e entre
eles andarei; e Eu serei
o seu Deus, e eles serão
o meu povo (Segunda
Epístola de Paulo aos
Coríntios, 6:16).
* Ricardo Mário
Gonçalves (1941-2021).
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com
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COVID-19:

Holambra segue Estado e uso de máscara deixa de
ser obrigatório em ambientes abertos

A proteção segue obrigatória em locais fechados e de acesso público, como lojas, restaurantes e escritórios

A partir desta quarta-feira, dia 9 de março,
não é mais necessária
a utilização de máscara
em ambientes abertos
em Holambra. A medi-

restaurantes e escritórios.
“Trata-se de uma fase
de transição em que iremos observar como o
vírus vai se comportar.
Apesar da flexibilização
no uso da máscara,
cuidados como uso de
álcool em gel, lavagem
frequente das mãos e o
distanciamento devem
ser mantidos. O uso da
máscara deixou de ser
obrigatório, mas segue
da acompanha deter- recomendável”, expliminação do Governo cou o diretor municiEstadual. A proteção pal de Saúde, Valmir
segue obrigatória em lo- Marcelo Iglecias. “Vale
cais fechados e de aces- lembrar que a pandemia
so público, como lojas, não acabou e que, em-

bora em menor quantidade, ainda temos casos
sendo registrados. A
vacinação também segue sendo importantíssima. E fica o alerta: o
percentual de holambrenses que receberam
o reforço ainda é baixo.
Quem ainda não tomou
a terceira dose deve receber o imunizante o
quanto antes”.
Até o momento,
98,8% dos holambrenses já receberam a 1ª
dose da vacina. 90,48%
tomaram as duas doses
ou o antígeno de dose
única. Apenas 48,6%
receberam o reforço do

imunizante (3ª dose).
De acordo com levantamento da pasta,
ao longo desta semana foram registrados
em Holambra 12 novos casos de Covid-19.
O município contabiliza, desde março de
2020, 4.099 casos e 18
óbitos. O bairro Imigrantes soma 1.053
confirmações, seguido
do Groot com 364 e do
Fundão com 358.
A orientação para
quem apresentar sintomas gripais leves é ir até
a unidade de saúde mais
próxima de casa. Já pessoas que tiverem febre

alta persistente e dificuldade para respirar
devem procurar o atendimento de urgência e
emergência na Policlínica Municipal.
Calendário fixo de
vacinação
contra
a
Covid-19
Holambra conta com
um calendário fixo de
imunização contra a
Covid-19. A vacinação
de adultos e crianças
ocorre sempre às segundas e quartas-feiras no
Salão da Terceira Idade,
por ordem de chegada,
entre 8h e 12h e das 13
às 15h.

Câmara aprova projeto que garante atendimento
preferencial às pessoas ostomizadas
De Holambra
Dois projetos, de iniciativa do vereador Hermindo Felix, que visam
proporcionar maior acessibilidade às pessoas ostomizadas foram aprovados
por unanimidade pelos
vereadores na 4ª Sessão
Ordinária, realizada dia
07 de março, na Câmara
Municipal de Holambra.
O Projeto de Lei n.º
007/2022 determina que
os estabelecimentos públicos e privados do mu-

nicípio deverão incluir no
rol de atendimento preferencial às pessoas ostomizadas. A identificação dos
beneficiários se dará mediante a apresentação de
carteira ou laudo médico
que comprove a condição.
Enquanto o Projeto de Lei
n.º 006/2022 estabelece
a data 16 de novembro
como o Dia Municipal
dos Ostomizados.
“Tenho a honra de
apresentar um projeto
sugerido por uma munícipe, a enfermeira Jane,

que será muito útil para
as pessoas ostomizadas.
Muitos se sentem constrangidos por usar a bolsa, e isso irá oferecer uma
melhor qualidade de vida,
reconhecimento e respeito para essas pessoas.”,
destacou o vereador Hermindo.
Pessoas ostomizadas
são aquelas que precisam
passar por uma intervenção cirúrgica para fazer
no corpo uma abertura
(chamada estoma) ou
caminho alternativo de

comunicação com o exterior, para a saída de fezes ou urina, assim como
auxiliar na respiração ou
na alimentação. Ainda
de acordo com a propositura existem mais de 30
causas que podem levar
a ostomia, como câncer
no intestino e na bexiga,
traumas nesses órgãos ou
acidentes.
A Associação Brasileira
de Ostomizados (ABRASO) estima que existem
cerca de 50 mil pessoas
ostomizadas no Brasil.

Pedreira esteve representada em solenidade
de entrega de novo serviço para atendimentos
oncológicos pelo Governo do Estado em Itatiba
De Pedreira

resentada na solenidade
pelos assessores municO Governador João ipais Francisco StranDoria entregou no sába- ieri e Marcelo Ancona,
do, 5 de março, o Cen- atendendo solicitação do
tro Oncológico “Maria prefeito Hamilton BerCristina Hellmeister de nardes Junior. “Por ter
Abreu”, no município de assumido compromissos
Itatiba. A unidade fun- anteriormente não pude
ciona nas dependências estar presente, porém,
da Santa Casa e oferece nossos assessores repreatendimentos em onco- sentaram o município na
logia para pacientes da solenidade”, enfatizou o
região. O Governo de SP prefeito Hamilton Berfará investimentos an- nardes.
uais de R$ 5,5 milhões
“O Centro Oncológico
para o custeio do novo Maria Cristina Hellmeisserviço.
ter de Abreu é de grande
Pedreira esteve rep- importância porque é

completo, faz consultas,
quimioterapia e cirurgias também”, destacou
Doria. “Muitas vidas
serão salvas aqui com
esse investimento que
estamos fazendo, junto com a prefeitura. E
as operações começam
imediatamente para permitir que mais pessoas
possam ser atendidas”,
completou.
Entre os atendimentos previstos estão consultas médicas, cirurgias
oncológicas, quimioterapia, exames diagnósticos, entre outros. A es-

timativa é de que sejam
ofertadas 650 cirurgias
oncológicas e 5,3 mil sessões de quimioterapia
anualmente.
O Centro Oncológico
será credenciado a Rede
Hebe Camargo de Combate ao Câncer que conta hoje com 86 serviços
estaduais, municipais e
filantrópicos. A iniciativa faz parte das ações da
Secretaria de Estado da
Saúde para a ampliação
do diagnóstico e fortalecimento da assistência aos
pacientes com câncer no
estado.

Uso de máscaras deixa de ser obrigatório em
locais abertos em Jaguariúna
De Jaguariúna

assinou nesta quarta
o decreto estadual que
O uso de máscaras permite não usar o item
deixa de ser obrigatório de proteção em ruas,
em locais abertos em praças, parques, pátios
Jaguariúna a partir des- de escola, estádios de
ta quarta-feira, dia 9 de futebol, centros abertos
março. A cidade acom- de eventos, autódromos
panha as determinações e demais áreas livres.
do plano de ação contra Com o novo decreto, a
a Covid-19 do Governo medida já está em vigor.
do Estado de São PauO
uso
continua
lo, que nesta quarta-fei- obrigatório em ambienra (9) anunciou que a tes fechados, como salas
utilização da proteção de aula, transporte púfacial deixará de ser blico, escritórios, cineexigida nos espaços ao mas e teatros.
ar livre, públicos ou
“Caso a taxa de inprivados, incluindo es- ternação por Covid
colas.
volte a subir em nosso
Durante entrevista município, Jaguariúna
coletiva para confir- pode decretar a obrigmar a medida, o gov- atoriedade do uso de
ernador João Doria máscaras, pois o mu-

nicípio tem autonomia
para decidir sobre isso”,
explica a secretária de
Saúde de Jaguariúna,
Maria do Carmo de Oliveira Pelisão. Ela ressalta, no entanto, que
os índices de óbitos e
internações provocados
pelo coronavírus estão
em queda, o que permite a flexibilização.
Segundo o governo Doria, em todo o
Estado, as mortes por
Covid-19 caíram 55%
e as internações, 77%.
Daqui a duas semanas,
o Governo do Estado irá
avaliar a liberação completa do uso de máscaras, o que poderia incluir
a liberação para espaços
fechados.

Página 4

11 de Março de 2022

EVENTOS:

Expoflora anuncia a realização da sua 39ª
edição este ano
A Expoflora acontece em Holambra e é um dos mais importantes eventos do interior paulista, considerando que o público que atrai
consegue movimentar o trade turístico das cidades localizadas em um raio de 80 quilômetros
sa para que a comissão
organizadora da época
pudesse dedicar-se exclusivamente às comemorações dos 40 anos da
imigração
holandesa
para o Brasil.
A Expoflora acontece
em Holambra e é um dos
mais importantes eventos do interior paulista,
considerando que o público que atrai consegue movimentar o trade
turístico das cidades localizadas em um raio de
80 quilômetros de Holambra, e pela geração
de postos de trabalho,
oferecendo cerca de
6.500 vagas entre diretas e indiretas.
Ingressos

dem ser adquiridos pelo
preço único de R$ 40,00
ou, ainda, por R$ 60,00
até o dia 24 de agosto.
Não há meia-entrada
nos valores em promoção. A compra individual de ingresso pode
ser feita no site www.ingressorapido.com.br.
Já as agências de viagens e excursões devem
solicitar
informações
especiais para grupos
na Central de Reservas
da Expoflora pelos telefones (19) 3802-1499
/ 98115-1294 / 981149783 / 98168-3600, ou
pelos e-mails centraldereservas@expoflora.
com.br, reservas@expoflora.com.br e laercio@
expoflora.com.br.
O
atendimento é feito de
segunda a sexta-feira,
das 7h às 17h.
Os convites adquiridos pelo site Ingresso
Rápido para a edição
que aconteceria em
2020 serão válidos para
a festa deste ano, bastando a troca no guichê da empresa de tickets no saguão de acesso
ao parque. O visitante
A comissão organi- período entre 2 e 25 de promovido anualmente,
poderá escolher a data
zadora da Expoflora setembro, de sexta-feira mas teve que ser adiPara a edição 2022, em que deseja participar
anuncia e já começa os a domingo, e nos dias 7 ado duas vezes – em as vendas antecipadas do evento, sem a necespreparativos para a real- e 8 de setembro (quarta 2020 e 2021 – devido à já foram iniciadas, com sidade de escolha prévia.
ização da 39ª edição do e quinta-feira, aprove- pandemia da covid-19. descontos escalonados.
Atrações
evento, maior exposição itando o feriado da In- Até então, em seus 38 Enquanto na bilheteria
A Expoflora pretende
de flores e plantas or- dependência do Brasil), anos de realização, ape- o valor será de R$ 80,00 manter este ano todas
namentais da América das 9 às 19h. Até 2019, nas uma vez, em 1988, (inteira), até o dia 24 de as atrações de sucesso
Latina, agendada para o o evento vinha sendo a exposição foi suspen- junho os ingressos po- junto ao público, como

a Exposição de Arranjos Florais, a Mostra de
Paisagismo e Decoração,
a Parada das Flores,
a Chuva de Pétalas, a
gastronomia holandesa e as danças típicas,
o Shopping das Flores
e shopping para compras, entre outras. E já
anuncia novidades para
o Passeio Turístico, que
manterá o city tour pelos
pontos turísticos de Holambra, mas inovará com
a visita ao Magic Garden,
um local especialmente
preparado para que os
turistas se emocionem
ainda mais ao caminhar por entre os campos
de flores, como o de girassóis e o de lavandas,
e possam imortalizar
momentos mágicos nos
canteiros temáticos de
flores e plantas ornamentais.
O Magic Garden fica
a apenas 6 quilômetros
do Parque da Expoflora, o que reduz em 50%
o tempo e o percurso do
passeio anterior, e conta
com 70 mil m² de área contra 7 mil m² do local
da visita anterior. O Passeio Turístico será realizado das 9h às 17h, em
todos os dias do evento,
e terá preço único de R$
40,00 (R$ 30,00 para
compras
antecipadas
para grupos até 24 de
junho e R$ 35,00 até o
dia 24 de agosto).
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COMEMORAÇÃO:

Dia da Mulher estimula a venda de flores
e crescimento deve chegar a 10% na
semana

A campanha deste ano homenageia as mulheres que “florescem” e vencem suas lutas nos cenários mais adversos

Da Redação
O volume médio normal é de cerca de 6 milhões de unidades de
produtos
negociados
semanalmente pela Cooperativa Veiling Holambra. O aumento das
vendas é estimado sobre
este volume, já que nos
dois últimos anos foi
grande o impacto devido às restrições impostas
pela pandemia. A campanha deste ano homenageia as mulheres que

“florescem” e vencem
suas lutas nos cenários
mais adversos.
Embora nos últimos
dois anos o Dia Internacional da Mulher tenha
sido altamente impactado devido às restrições
impostas pela pandemia,
a expectativa do segmento de flores e plantas para
a data, em 2022, é bastante positiva. Segundo a
área comercial da Cooperativa Veiling Holambra (CVH), a expectativa
é comercializar, neste

período, em torno de 10%
acima do volume médio
normal, quando cerca de
6 milhões de unidades de
produtos são negociados
semanalmente. A cooperativa prefere não se
ater a comparativos com
relação ao faturamento,
uma vez que a referência
com relação à data é de
2019, um cenário completamente
diferente
daquele que vivemos nos
últimos dois anos.
Os produtos líderes
em vendas nos anos anteriores continuam sendo os mais procurados,
como rosas, orquídeas,
antúrios, kalanchoes e
as populares suculentas,
entre outros. No entanto,
apesar das dificuldades
enfrentadas, alguns produtores estão apostando também em produtos diferenciados, com
embalagens elaboradas
exclusivamente para a
ocasião, para dar maior
ênfase à homenagem ao
público feminino.

Campanha
“Mostre que você
acredita. Dê flores”, o
mote da campanha da
Cooperativa Veiling Holambra para estimular
as vendas no Dia Internacional da Mulher, a
ser comemorado nesta terça-feira, dia 8 de
março, traz uma proposta diferente: a valorização da mulher que vai
em busca de seus objetivos, com persistência e
determinação, mostrando que é possível sonhar
e, sobretudo, acreditar.
“Em se tratando de homenagem, não há melhor
maneira de manifestar
o respeito e a admiração
às elas, pois toda mulher
gosta de receber flores”,
lembra Thamara D’Angieri, gerente de Marketing
e Produto da Cooperativa Veiling. “Hoje, temos
um mix muito grande de
produtos, possibilitando
atender a todos os gostos
e bolsos. Não há descul-

pa para não oferecer uma
linda flor à mulher que
está sempre ao seu lado
e na qual você acredita”,
sugere.
“No Brasil, a presença
feminina na sociedade é
muito forte e importante.
Não é à toa que esta é
uma das datas representativas no calendário
comercial e social de nosso país. E, as flores, cumprem o importante papel
de valorizar e reconhecer
essa força e pluralidade
feminina”,
comenta
Thamara. Além de banners e material digital
disponibilizados
para
clientes e cooperados,
a campanha conta com
vídeos com depoimentos
de mulheres narrando as
suas experiências. “São
empresárias,
atletas,
médicas, agrônomas...
a mulher atuando em
todas as áreas”, explica
a gerente. “Nossa campanha quer mostrar essa
realidade e incentivar
as pessoas a irem além.

Acreditar, como
acreditamos!”, diz.

nós

Sobre o Dia da Mulher
Em uma manhã do
dia 8 de março de 1857,
uma manifestação na cidade de Nova York nos
Estados Unidos iria marcar a data do que seria
mais tarde comemorado
como Dia Internacional
da Mulher. Nas duas últimas décadas esta data
se popularizou, ganhando força e visibilidade
no calendário brasileiro
e se tornando uma das
principais datas comemorativas, principalmente
no segmento de flores e
plantas. Verdadeiras protagonistas durante o processo de industrialização
e expansão econômica,
atualmente as mulheres
despontam conquistando espaços e posições
de liderança e destaque
em diversos segmentos e
profissões, sem contar o
importante papel social
que exercem.

Departamento de Agropecuária e Meio
Ambiente realiza doação de mudas de árvores
nativas a produtores rurais de Jaguariúna
Os produtores rurais de Jaguariúna que
quiserem
recompor
matas ciliares ou mesmo ampliar a arborização de suas propriedades podem entrar em
contato com o Viveiro
Municipal de Mudas
Nativas, que é gerido
pelo Departamento de
Agropecuária e Meio
Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna. As
mudas são gratuitas.
Segundo o departamento, o viveiro tem
como objetivo princi-

pal suprir a demanda
de mudas para arborização urbana e para
plantios em Áreas de
Preservação
Permanentes, as APPs, do
município.
Os produtores rurais
podem solicitar a doação de mudas de árvores por meio do telefone (19) 3867-3073
ou presencialmente no
Viveiro Municipal, de
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30
e das 13h30 às 15h30.
Além disso, o produtor

pode contar também
com orientações técnicas quanto ao sistema
de plantio.
“As ações desenvolvidas no âmbito
municipal, visando a
arborização urbana e
o reflorestamento, são
integradas de forma a
cumprir as metas municipais estabelecidas
que convergem para a
conservação e recuperação dos mananciais
do município de Jaguariúna”, explica Aline
Granghelli Catão, dire-

tora do Departamento de Agropecuária e
Meio Ambiente.
“O Viveiro Municipal gera, além do
acréscimo da vegetação
arbórea municipal, a
restauração
ecológica e a conscientização
da população em geral sobre a importância
das florestas e de sua
conservação”, conclui
Aline.
O Viveiro Municipal fica na Rua Hilda
David Bal’Bó, s/n, no
bairro de Guedes.

Após pedido da RMC, ANAC mantém área de
ampliação de Viracopos
De Jaguariúna

aprovação, pelo conselho
da Anac (Agência NacioO prefeito de Jag- nal de Aviação Civil), da
uariúna e presidente manutenção dos 27 km²
do Conselho de Desen- do sítio aeroportuário
volvimento da RMC para a nova licitação do
(Região Metropolitana de Aeroporto Internacional
Campinas), Gustavo Reis de Viracopos, em Campi(MDB), comemorou a nas.

O poder público da
região, por meio do Conselho de Desenvolvimento da RMC, se mobilizou
para a manutenção do sítio aeroportuário na nova
licitação do aeroporto,
que deve ser concluída
no final de 2022. Agora,

o TCU (Tribunal de Contas da União) tem 90 dias
para analisar a minuta e,
após esse prazo, o edital
será publicado no Diário
Oficial da União.
“Depois do nosso pedido formal, aprovado na
última reunião do Con-

selho de Desenvolvimento da RMC, no dia 22
de fevereiro, o conselho
da Anac aprovou a manutenção dos 27 km² do
sítio aeroportuário para a
nova licitação do Aeroporto Internacional de Viracopos. A manutenção da

área de ampliação de Viracopos é importante para
a criação de empregos e
para o desenvolvimento
da nossa região, e é uma
reivindicação
unânime
no conselho de prefeitos
da RMC”, disse Gustavo
Reis.

Cultura realiza concurso especial do Dia
da Mulher
De Jaguariúna
Para comemorar o
Dia Internacional da
Mulher, data tão especial a Secretaria de
Turismo e Cultura de
Jaguariúna irá realizar
o concurso “Vida de
Mulher” especialmente
para as jaguariunenses
e também para as moradoras das cidades da

região. Para participar
basta enviar um vídeo
dizendo como você se
sente sendo mulher.
O material deve ter
no máximo um minuto
e ser enviado para: producaocultura@jaguariuna.sp.gov.br até o dia
17 de março.
Todos os vídeos serão
postados no Facebook
da Escola das Artes e os

internautas escolheram
os melhores. Os 5 vídeos
que tiverem mais curtidas serão selecionados e um júri escolherá
o vencedor. O primeiro
colocado receberá R$ 2
mil.
A secretária municipal de Turismo e Cultura, Maria das Graças
Albaran, explica que a
ideia é ressaltar a im-

portância da mulher
na sociedade. “O dia da
mulher é uma data muito importante que não
pode passar em branco.
Com esse concurso, damos espaço para as jaguariunenses falarem sobre elas mesmas, como
se sentem e assim exibirem sua importância
para a cidade”, comentou a secretária.
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MEIO AMBIENTE:

Prefeitura reforça importância da separação
correta do lixo reciclável

A Prefeitura de Holambra reforça a importância da separação correta de resíduos recicláveis para a preservação da natureza e da saúde da população

Reciclar é um processo que transforma materiais usados em novos
produtos para o consumo. E a coleta seletiva é uma etapa fundamental deste trabalho.
Por isso, a Prefeitura
de Holambra reforça a
importância da separação correta de resíduos
recicláveis para a preservação da natureza e
da saúde da população,
além de auxiliar na re-

dução dos problemas
causados pela contínua
produção de lixo.
De acordo com o
diretor municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, Geraldo Veloso,
a quantidade média de
material recolhido na
cidade é de 45 toneladas por mês, o que representa 15% do volume de lixo doméstico
coletado no município.
A coleta seletiva se dá

casa a casa. Também
há um Ponto de Entrega Voluntária (PEV)
na Praça dos Pioneiros
– confira cronograma
abaixo.
Entre os principais
e mais comuns materiais recicláveis estão
embalagens, tampas e
copos plásticos, latas
de alumínio, garrafas
PET e frascos de vidro.
A orientação é que os
itens sejam depositados
na frente da residência
depois de serem lavados, com o objetivo de
eliminar restos de comida ou bebida, e colocados em uma caixa ou
sacola. O óleo de cozinha também é reciclável
e pode ser armazenado
em um recipiente com
tampa e destinado à coleta seletiva. Fraldas,
esponjas de limpeza e
itens de madeira não
devem ser descartados
para esta finalidade.
“O descarte consciente é fundamental

para a construção de
uma cidade mais limpa
e sustentável. Quanto
mais a cidade recicla,
menos dinheiro é gasto com lixo”, explicou o
diretor. “O despejo irregular de lixo faz mal ao
meio ambiente e é nocivo à qualidade de vida
de toda a comunidade”.
Mais informações sobre reciclagem e coleta
seletiva podem ser obtidas no Departamento
de Agricultura e Meio
Ambiente. O telefone é
o (19) 3802-8005.
Confira a programação:
Segunda-feira
Período da manhã:
Centro (Supermercado
EVA, Madurodam), Rua
Íris (Pencom), Alameda Maurício de Nassau
(Centro Social, Prefeitura, Policlínica, Escola São Paulo), Jangal,
Zoet en Zout, NAOTT,
Girassóis de Holanda,
Ruas Primavera, Camé-

lias, Campo de Pouso e
Campo das Palmas.
Período da tarde: Residencial Flor D’Aldeia,
Rua Dória Vasconcelos,
Câmara dos Vereadores
e entorno, Residencial
Portal do Sol, Antigo
Veiling, Aqualine e Residencial Vila das Tulipas.
Terça-feira
Período da manhã:
Jardim Holanda, Morada das Flores, Jardim
Flamboyant.
Período da tarde:
Parque dos Ipês e parte
da Avenida das Tulipas
(Lago do Holandês).
Quarta-feira
Período da manhã:
Centro (Supermercado
EVA, Posto Pioneiro) e
Groot.
Período da tarde:
Jardim das Tulipas.
Quinta-feira
Período da manhã:
Residencial Vila de
Holanda e Residencial
Nova Holanda.
Período da tarde:

Residencial Palm Park,
Chácaras e empresas
no caminho do antigo
Aterro de Resíduos municipal.
Sexta-feira
Período da manhã:
Centro (Alcione, Supermercado EVA, Posto
Pioneiro, LG Campos),
Rua Rota dos Imigrantes, ruas paralelas até a
Rua da Amizade (Rua
Coberta).
Período da tarde:
Entorno da Lagoa Nossa Prainha, Rua Solidagos, Avenida das Tulipas (sentido Centro),
Residencial Filhos do
Sol e Residencial Vila
das Tulipas. A cada 15
dias a coleta ocorre no
bairro Chácaras Camanducaia.
Ponto de Entrega
Voluntária (PEV): Cesto ao lado da Banca do
Mané, na Praça dos
Pioneiros. Coleta dos
recicláveis às segundas,
quartas e sextas-feiras

Águas de Holambra completa
870 dias sem acidentes de
trabalho
De Holambra
Nesta
sexta-feira
(04), a concessionária
Águas de Holambra e
seus colaboradores comemoram importante
marca na área de segurança do trabalho: são
870 dias sem acidentes
de trabalho com afastamento.
São quase 30 meses
sem o registro de aci-

dentes envolvendo afastamento com funcionários da concessionária
que trabalham nas unidades de tratamento de
água e esgoto do município de Holambra.
“Diariamente, o setor
de EHS - Health, Safety
and Environment e Segurança do Trabalho promove os DDS (Diálogo Diário de Segurança)
com os colaboradores”,

explica o técnico de segurança no trabalho,
Danilo Munhoz. “Nesses encontros e treinamentos, líderes da área
reforçam a importância
dos procedimentos de
segurança e o imprescindível uso dos EPI’s
(equipamentos de proteção individual) nas
instalações operacionais
da Águas de Holambra”,
completa Danilo.

De acordo com o coordenador de Operações
e Serviços da Águas de
Holambra, Alan Pedra,
essa conquista é fruto de
investimento, do comprometimento de seus
funcionários com segurança, através do cumprimento de protocolos
de segurança e de uma
cultura empresarial que
preza pelo bem-estar de
seus trabalhadores.”

Prefeitura de Artur Nogueira reforça
procedimentos em casos de suspeita de dengue

lância em Saúde, orienta
a população sobre os proA Prefeitura de Artur cedimentos em casos de
Nogueira, por meio do sintomas de dengue. As
Departamento de Vigi- recomendações se fazem
De Artur Nogueira

necessárias após a temporada de chuvas, que
facilita a proliferação do
mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue,
zika e chikungunya.
Quando há suspeita, a
Administração Municipal
orienta o morador a procurar o Posto de Saúde
Familiar (PSF) mais próximo para avaliação de
um profissional de saúde,
onde é preenchida notificação e agendado a coleta
de sangue.
De acordo com a coordenadora Milena Sia Pierin, todos os casos confirmados e/ou suspeitos do
município são recebidos
pela Vigilância que, por
sua vez, os encaminha

para os agentes controladores de vetor. Os mesmos são responsáveis por
acompanhar caso a caso.
“Quando há confirmação, os agentes vão até às
casas desses moradores,
onde é feito todo um trabalho de orientação aos
familiares, incluindo distribuição de panfletos informativos. Os materiais
também são entregues
frequentemente nas escolas”, explica Milena.
Ela frisa que em caso
de dúvidas sobre sintomas ou procedimentos, o
morador também pode se
dirigir a um dos PSFs para
esclarecimentos com os
profissionais da saúde.
A secretária de Saú-

de, Angela Pulz Delgado,
orienta que para prevenir
as doenças transmitidas
pelo inseto é fundamental
evitar o acúmulo de água
parada, onde ocorre a proliferação do mosquito.
“É preciso aumentar
os cuidados para evitar
água parada em pneus,
vasos de plantas, garrafas
e outros recipientes que
possam permitir a reprodução do mosquito. São
medidas extremamente
simples, numa varredura rápida, de 15 minutos,
você pode impedir a proliferação do mosquito e fazer a sua parte no combate
à dengue”, frisou.
Vale destacar que os
casos de dengue podem

ser tratados em todos os
12 PSFs da cidade, bem
como no pronto-socorro
do Hospital Municipal.
SINTOMAS
De acordo com as autoridades de Saúde, os sintomas da dengue podem
ser muito semelhantes aos
da Covid-19. São eles:
- Febre alta
- Dores de cabeça
- Cansaço
- Dor muscular e nas
articulações
- Indisposição
- Enjoos
- Vômitos
- Manchas vermelhas
na pele
- Dor abdominal (principalmente em crianças)

GEPAR liberta pássaros e devolve à
natureza
De Cosmópolis
A equipe do GEPAR
(Grupo de Patrulhamento Ambiental e Rural)
da Polícia Municipal de
Cosmópolis, em patru-

lhamento por bairros do
município, avistou uma
gaiola e um alçapão com
passarinhos pelo bairro Beto Spana. Os policiais CE Nóbrega e CDE
Garcia apreenderam os

objetos e libertaram os
pássaros de volta na natureza.
É certo que o hábito
de ter pássaros é comum
no Brasil, no entanto,
nem todas as espécies

podem ser engaioladas.
Para fazer uma denúncia de posse ou criação
ilegal, você pode ligar
de forma anônima no
153 ou no WhatsApp da
Secretaria de Segurança

Pública 19-3872-2600.
É importante ressaltar que a denúncia
é segura, e que ao denunciar, o cidadão está
contribuindo para o bem
-estar desses animais.

Muitas pessoas que possuem conhecimento sobre casos ilegais não denunciam, o que mantém
quem cria animais desse
tipo confiantes de que
não haverá problema.
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EDUCAÇÃO:

Holambra abre processo seletivo para professor
de Ciências
Podem se inscrever brasileiros com 18 anos ou mais que possuam formação em nível superior com licenciatura plena e com habilitação específica em Ciências
Biológicas

Estão abertas até
o dia 11 de março as

inscrições de processo seletivo para con-

tratação, em caráter
temporário, de Professor Titular de Educação
Básica II, disciplina de
Ciências, em Holambra. Os interessados
devem ir até o Departamento Municipal de
Educação, localizado
na Rua Solidagos, 48,
no Jardim Morada
das Flores, com cópia
autenticada dos títulos
acadêmicos e cópias
simples do documento

de identidade, CPF e
do comprovante de endereço. O atendimento
é realizado das 8h às
11h e entre 13h e 16h.
De acordo com o
edital, publicado no
Diário Oficial Eletrônico da cidade, podem
se inscrever brasileiros com 18 anos ou
mais (na data de contratação) que possuam
formação em nível
superior com licenci-

atura plena e com habilitação específica em
Ciências
Biológicas,
nos termos da legislação vigente, para a
docência nos anos finais do Ensino Fundamental.
A remuneração é
de R$ 17,46 a hora/
aula e, a carga horária
de 24 horas semanais.
Segundo a diretora
municipal de Administração e Recursos Hu-

manos, Grassi Gomes,
o processo seletivo se
faz necessário uma vez
que foram esgotadas as
convocações de Concurso Público para a
vaga. Ela explica ainda
que a avaliação contará
exclusivamente
com
análise de currículo.
O edital completo está disponível no
Diário Oficial Eletrônico, em www.holambra.
sp.gov.br.

Presidente da Câmara conquista emenda
para a construção de um prédio próprio do
CRAS no município
Santo Antônio de
Posse irá ganhar uma
importante
melhoria
na estrutura de atendimento social à população. A cidade foi
contemplada com uma
nova emenda parlamentar de autoria do
deputado federal Carlos Zarattini (PT), conquistada através da solicitação feita a ele pelo
vereador e presidente

da Câmara Municipal,
Edson Gonçalves Santana (Baiano da Cesta/
PV), com o intuito de
viabilizar a construção
de uma unidade própria
do Centro de Referência
em Assistência Social
(CRAS) no município.
“Em
atendimento
a sua solicitação, destinei ao município de
Santo Antônio de Posse, por meio da Emen-

da Individual Impositiva ao Orçamento
Geral da União/2022
de nº 25200009, do
Ministério da Economia, recursos financeiros no valor de R$
250.000,00. Informo
que os recursos serão
repassados diretamente
ao município, independentemente de celebração de convênio ou
de instrumento congê-

nere, visando ao atendimento da demanda que
me foi apresentada por
Vossa Excelência para a
construção do Centro de
Referência da Assistência Social – CRAS no
município”, confirmou
o deputado por meio de
ofício enviado ao presidente da Câmara e encaminhado ao prefeito
municipal no último dia
4 de março.

Deputado federal Carlos Zarattini (PT) atendeu solicitação do
presidente da Câmara para destinação de recursos à construção do Centro de Referência em Assistência Social do município

Dia Internacional da Mulher: apesar dos
avanços, muitos espaços ainda precisam ser
conquistados
Você sabia que apenas
6 mulheres se elegeram
vereadoras até hoje na
história política de Santo
Antônio de Posse? Metade delas pertence à atual
Legislatura, que já está

em sua 17ª formação
desde que o município
foi emancipado. Ou seja,
atualmente a Câmara
Municipal conta com
a maior representação
feminina de sua história

com a participação das
vereadoras Ana Claudia Leite Ferrari (DEM),
Claudia Aparecida Pinho Lalla (AGIR) e Maria
Aparecida Gagliardi (Cidinha/PSDB).

Apesar dos avanços,
a
representatividade
das mulheres, tanto no
Parlamento Municipal
quanto na Assembleia
Legislativa Estadual e
no Congresso Nacional,

ainda está muito aquém
do peso que elas têm no
eleitorado, que é de mais
de 50%. Portanto, ainda
é preciso muita luta para
que a força e a capacidade
feminina estejam coloca-

das em pé de igualdade
na ocupação de todos os
espaços da sociedade, em
especial na vida política,
onde as decisões que afetam a vida de todos são
tomadas.

Integrantes do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher de Jaguariúna tomam posse

De Jaguariúna
As integrantes do
CMDMJ (Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher de Jaguariúna)
tomaram posse na manhã desta terça-feira, 8
de março – Dia Internacional da Mulher –,
em cerimônia realizada
no Paço Municipal, que
contou com as presenças
do prefeito Gustavo
Reis, da vice-prefeita
e secretária municipal de Meio Ambiente,
Rita Bergamasco, e da
Secretária de Assistên-

imônia, representando a
Câmara Municipal.
O prefeito Gustavo
Reis ressaltou o trabalho das mulheres e
a presença feminina
no governo municipal,
onde oito das 15 secretarias são comandadas
por mulheres. “Quero
parabenizar todas vocês
pelo Dia Internacional
da Mulher e parabenizar esse conselho. Que
a gente possa sair daqui
com mais políticas públicas para que possamos
cia Social, Andréa Dias dar às mulheres mais
Lizun.
condições necessárias
O Conselho, criado para que a gente tenha
pela Lei Municipal nº uma sociedade mais plu2.772, de 16 de dezem- ral e fraterna”, disse.
bro de 2021, é composto
“Hoje é um dia espor 12 titulares e suas re- pecial, não só porque é
spectivas suplentes, com o Dia da Mulher, mas
mandato de dois anos, porque estamos imsendo seis mulheres rep- plantando esse conselho
resentando a sociedade tão importante. É um
civil e seis representan- espaço de construção
do o poder público (Con- e implementação das
fira a relação completa políticas públicas das
das integrantes abaixo). mulheres na cidade.
O
vereador
Ton Temos grandes desafiProêncio, autor da indi- os em nosso município
cação do conselho, tam- e por isso conto com a
bém participou da cer- participação de todas

vocês”, disse a secretária
Andréa Dias Lizun.
“Só quero cumprimentar todas vocês hoje,
que com certeza vão
fazer a diferença nesse
novo conselho. Já temos várias ações nessa
área, mas acho que podemos ir muito além,
temos condições de fazer um trabalho de empoderamento feminino
ainda maior”, afirmou a
vice-prefeita Rita Bergamasco.

e serviços desenvolvidos
no Município, voltados
especificamente para a
mulher, além de estimular, apoiar e desenvolver
estudos e debates sobre
a condição da mulher
jaguariunense.
A primeira reunião
do novo conselho foi
marcada para a próxima terça-feira, dia 15 de
março, às 9h, na sede da
Secretaria Municipal de
Assistência Social, na
Rua Júlia Bueno, 191,
no Centro. Os telefones
para contato são: (19)
OBJETIVO E RE- 3837-3311 e 3867-3935
UNIÃO
e o e-mail é conselhodaO Conselho tem como mulher@jaguariuna.
finalidade promover a sp.gov.br.
discussão e indicar ao
Executivo municipal as
Composição do Condiretrizes para o plane- selho:
jamento e a implantação
Titulares:
de programas e ações de
Maria Luiza Amorim
políticas públicas volta- da Silva Peres
das à mulher e suas neEly Cristina de Almeicessidades.
da Godoy
São atribuições do
Renata Rodrigues MiCMDMJ a articulação randa Lopes
com os demais conselhos
Karen Aparecida Cruz
de direitos para o acom- de Oliveira
panhamento e avaliação
Júlia Cristina Cerquede programas, projetos ira Rodrigues

Priscila Mendes Iope
Thaís Santiago Leite
Amanda Fátima Guidetti
Kátia do Carmo F. N.
Pires de Camargo
Maria Helena Mastrotti Machado
Eliani Maria das
Neves
Sandra Regina de
Souza
Suplentes:
Andréa Dias Lizun
Rosali
Aparecida
Mussato da Silva
Tatiana
Rodrigues
Koski Dalla Rosa
Rafaela Catão Pires
Bergamasco
Mônica Letícia Lisboa
Nascimento
Leide Aparecida Souza
Nathaly Fernanda de
S. Affonso Martins
Giovana C. B. Valente
João Rodrigues dos
Santos
Ana Letícia Albani
Franco
Alzira Eleani de Campos Souza Venturini
Janaína Oliveira Ambrósio Dias
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COMEMORAÇÃO:

Dia Internacional da Mulher é celebrado com pedal
em família, na Rota das Flores
O circuito, realizado na primeira das Ciclo Rotas SP CCR a ser inaugurada no Estado de São Paulo, contou com a participação das mulheres, que curtiram a manhã
com seus amigos e familiares
No último domingo,
06, a Rota das Flores, em
Holambra, recebeu o Pedal das Meninas, evento
em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O
circuito, realizado na primeira das Ciclo Rotas SP
CCR a ser inaugurada no
Estado de São Paulo, contou com a participação das
mulheres, que curtiram a

manhã com seus amigos e
com suas famílias.
Logo pela manhã, a
concentração dos ciclistas aconteceu na Praça
Moinho Povos Unidos,
cartão-postal da cidade.
Após a largada, os participantes realizaram o circuito de 14 quilômetros,
todo sinalizado com placas indicativas e pavimento

adequado para a prática
do ciclismo, com maior
segurança em uma via
com tráfego de velocidade
reduzida.
Pontos de apoio, com
a distribuição de água,
foram instalados em dois
locais, onde os participantes puderam recompor as energias para continuar o pedal. Durante o

percurso, repleto de estufas e plantações de flores,
foi possível ver a harmonia entre ciclistas e motoristas dividindo o mesmo
espaço.
Neste evento, a novidade foi o circuito das
crianças, de 4 quilômetros, que também puderam pedalar pelas ruas
da cidade de Holambra,

acompanhado dos pais e
responsáveis. No retorno,
os ciclistas foram recepcionados pelo Instituto
CCR com quick massage
e distribuição de kits com
frutas, barra de cereal e
suco e puderam se confraternizar na Vila dos Ciclistas, onde estavam stands
de parceiros.
Ao final, brindes foram

sorteados entre os inscritos. Este foi o primeiro
evento após a inauguração
do Ciclo Rotas SP CCR,
em Holambra. Outros
dois estão previstos para
acontecer até o final do
ano. Informações sobre o
projeto, as rotas já inauguradas e os próximos eventos estão no site: www.ciclorotasccr.com.br.

Papo de Mulher: atividade especial comemora Dia
da Mulher na ACE Holambra
De Holambra
O dia 08 de março
começou com elas e foi
para elas! A Associação
Comercial e Empresarial
de Holambra (ACE Holambra) abriu a última
terça-feira, Dia Internacional da Mulher, com

uma atividade especial
para marcar a data. A
entidade recebeu empresárias e empreendedoras da cidade para o
Papo de Mulher. Palestra
interativa sobre gestão
das emoções e autoestima, com a psicóloga organizacional Maria Cristina

Sitta Pocai, a atividade
promoveu bate-papo e
intercâmbio de experiências.
EM MARÇO TEM
MAIS AGENDA NA ACE
Depois
da
atividade Papo de Mulher, a
psicóloga Maria Cristina

Pocai volta à Holambra
nos dias 15 e 16 de março
para outra atividade. O
curso Liderença, formando líderes para o mercado, está com inscrições
abertas até 11 de março.
Outras informações no
site www.aceholambra.
com.br.

ACE Holambra reelege diretoria e discute ações
para os próximos meses
Ralf Brunhani
Almir
André
de
Almeida
Norma Carmona de
Almeida
Maria Hendrika van
Schaik
CONSELHO DELIBERATIVO
Oduvaldo da Silva
Pinto
Antonio J. G. Hulshof
Alberto Pedro van
den Broek

treinamentos de orientação às empresas para
lidar com os desafios do
novo varejo, reforçado
pela pandemia, também
receberam ênfase.

Ponte entre consumidor e comércio
Tradicional no portfólio de atividades da
Associação Comercial,
as campanhas App Premiado também foram
citadas. As promoções
C R E S C I M E N T O sortearam R$ 15 mil
E ORIENTAÇÃO EM em vales-compras e
A Associação Comer- completa:
sua relevância está em
cial e Empresarial de
DIRETORIA EXEC- MEIO À PANDEMIA
Pandemia e trein- aproximar
comércio
Holambra (ACE Hol- UTIVA
e consumidores, com
ambra) reelegeu nesPRESIDENTE: Ron- amentos
Além de eleger a di- benefício duplo: premita quarta-feira, 09 de aldo Graat
março, em Assembleia
VICE-PRESIDENTE: retoria, a ACE apre- am os consumidores e
sentou suas contas e revertem os prêmios em
Geral Ordinária, sua di- Daniel Lino Rodrigues
retoria para o próximo
SECRETÁRIA: Olívia realizações de 2021, compras no comércio.
aprovadas por unanimMais empresas esbiênio, 2022-2024.
Marques de Lima
O empresário Ronal1ª
TESOUREIRA: idade. Ganharam des- tão na ACE: número
taque as ações de ori- de usuários diretos de
do Graat presidirá no- Gabriela W. Rodrigues
vamente a entidade pelo
2ª
TESOUREIRA: entação às empresas na serviços da entidade supandemia e a represen- pera 1700 pessoas todos
segundo mandato con- Simone Bandeira
secutivo, tendo como
1ª SUPLENTE: Bru- tatividade do empresar- os meses
iado junto ao poder púO saldo de 2021 ainvice-presidente o advo- na Eloísa Camargo
gado e contador, Daniel
2ª SUPLENTE: Ma- blico. As atividades de da apontou crescimennetworking, por meio to no número de assoLino Rodrigues.
ria Heloísa Pedrazzi
Veja a composição
CONSELHO FISCAL na Conexão ACE, e os ciados. Quase 40 novas

Sábado terá aulas gratuitas
do programa Próativ+ no
centro de Jaguariúna
De Jaguariúna
Na semana do Dia Internacional da Mulher a
Prefeitura de Jaguariúna,
por meio da Secretaria
Municipal de Juventude,

Esportes e Lazer, realizará
atividades ao ar livre. O
evento acontecerá no
próximo sábado, dia 12, na
praça Umbelina Bueno.
A partir das 8h30
haverá aulas gratuitas de

Lian Gong e Zumba e todos que passarem por lá
podem participar.
A atividade faz parte do
programa Próativ+ e visa
incentivar a prática de esportes, lembrando a im-

portância do dia da mulher.
A aula terá duração de
uma hora e a secretaria
recomenda que os participantes usem tênis e roupas
leves.

empresas se juntaram
à Associação Comercial, elevando o número de associados para
284. Essa movimentação também puxou
para cima o número de
usuários dos serviços,
como o Acecard (cartão
de benefícios, o tipo
vale-alimentação,
refeição e convênios). O
cartão, que destina para
o comércio local os valores disponibilizados
pelas empresas aos seus
funcionários, é utilizado
por 728 trabalhadores
das empresas de Holambra.
Além
do
Acecard, outros serviços
como convênios (Unimed, Uniodonto e
Saúde
Beneficência)
são utilizados por trabalhadores
locais.
Numa média, mais de
1700 pessoas ligadas às
empresas de Holambra
(proprietários e funcionários) utilizam diretamente os serviços a
Associação Comercial

mensalmente.
2022 terá foco em
treinamentos e na inadimplência
Os projetos para
os próximos meses de
2022 também entraram
na pauta da Assembleia.
A Associação Comercial
vai continuar com sua
agenda de treinamentos, muito importante
para qualificar e atualizar os empresários,
especialmente no varejo.
A ACE prevê ainda a
realização de duas principais campanhas promocionais, no Dia das
Mães e Natal, bem como
ações institucionais nas
demais datas estratégicas para o comércio.
Nos próximos meses,
a entidade deve concentrar esforços na recuperação de inadimplências no comércio,
ação que será proposta
às empresas em breve.
Demais atividades serão
informadas
gradualmente ao longo no ano.

