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Município registra 3 novos casos de Covid-19 e
amplia aplicação de 4ª dose a partir de segunda
Holambra confirmou,
ao longo dos últimos 7
dias, três novos casos de
Covid-19, segundo dados
divulgados nesta quinta-feira, dia 31 de março, pelo Departamento

Municipal de Saúde. A
cidade contabiliza, desde março de 2020, 4.116
registros e 19 óbitos.
“É importante que todos se conscientizem de
que, apesar da melhora,

o vírus ainda está em circulação e cuidados como
a higienização frequente
das mãos e o recebimento
das doses disponíveis da
vacina precisam ser mantidos”, avaliou o diretor

da pasta, Valmir Marcelo
Iglecias.
A orientação para
quem apresentar sintomas gripais leves é ir até
a unidade de saúde mais
próxima de casa. Já pes-

soas que tiverem febre
alta persistente e dificuldade para respirar devem
procurar o atendimento
de urgência e emergência
na Policlínica Municipal.
Até o momento, 99,8%

dos holambrenses já receberam a 1ª dose da vacina. 92,73% tomaram as
duas doses ou o antígeno
de dose única. 54,8%
receberam o reforço do
imunizante (3ª dose).
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Potencial turístico da
cidade se destaca em
Congresso Estadual
de Municípios

O potencial turístico,
as belezas e atrativos de
Holambra foram destaque no Congresso Estadual promovido pela
Associação Paulista de
Municípios essa semana,
nos dias 28, 29 e 30 de
março, em Campos do

Jordão. Além de florir
o evento, o município
apresentou a milhares de
participantes os detalhes
que fazem da Capital Nacional das Flores uma das
cidades com os melhores
índices de qualidade de
vida do país.
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Holambra é
representada no
Fórum Estadual de
Educação

Holambra participou
essa semana, nos dias
29, 30 e 31 de março, em
Olímpia, do 31º Fórum
Estadual da UNDIME,
a União dos Dirigentes
Municipais de Educação do Estado de São
Paulo. O município foi
representado pela diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo,

Unidades da Águas de Holambra
são alvo de furto de cabos
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a
unidade de captação de
água Camanducaia – que
são geridas pela concessionária Águas de Holambra - foram alvo de
furtos na madrugada de
quinta-feira (24). Durante

a ação, foram levados cerca
de 150 metros de cabos vários equipamentos também foram danificados. O
coordenador de Operações
e Serviços da Águas de Holambra, Alan Pedra, disse
que as unidades de tratamento de esgoto e de água

da concessionária possuem
peças, componentes e dispositivos eletroeletrônicos
que são imprescindíveis
para garantir a eficiência
operacional da gestão do
saneamento básico no município.
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pela supervisora Renata
Porreca e pela assistente técnica pedagógica
Adriana Maria Batista
de Souza. No encontro,
importantes painéis, palestras e oficinas em torno de temas relevantes
para o aprimoramento
do ensino público municipal estão sendo oferecidos aos participantes.
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Processo
eletivo
para novo
Conselheiro
Tutelar e
suplentes
tem início na
cidade
A Prefeitura de Holambra publicou nesta segunda-feira, dia 28 de março,
a abertura de processo de
escolha de um conselheiro
tutelar e cinco suplentes
para atuação no município.
Os interessados devem
fazer a inscrição, gratuita,
entre os dias 28 de março
e 18 de abril por meio do
portal da Prefeitura, em
www.holambra.sp.gov.
br, na aba de Serviços, em
“Eleições do Conselho Tutelar”, ou presencialmente,
no Centro de Referência da
Assistência Social, o CRAS
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Holambrenses têm
até 4 de maio para
regularização do título
de eleitor
Termina no dia 4 de
maio o prazo para que
os brasileiros solicitem,
peçam a transferência
de domicílio ou regu-

larizem o título eleitoral
para que estejam aptos a
exercer o direito de voto
nas eleições de outubro
deste ano.
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Holambra
abre
cadastro
para
castração
gratuita de
animais na
próxima
segundafeira
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Artigos
Por que estamos tão inseguros no ambiente
digital?
*Por Arthur Furlan
Nos últimos meses
nos deparamos com
vazamentos de dados,
ataques de hackers em
sites de grandes empresas e até mesmo em
plataformas governamentais. O site da empresa Lojas Americanas, por exemplo, ficou
inativo por três dias. O
problema causou desconforto nos consumidores que precisavam
navegar pelo site ou
falar com o suporte. A
confusão resultou em
um prejuízo de mais de
R? 3 bilhões, segundo a
consultoria Economática.
Apenas no primeiro
trimestre do último ano,

o Brasil sofreu mais de
3,2 bilhões de ataques
cibernéticos, segundo
o relatório da Fortinet, desenvolvedora de
soluções de segurança
da informação dos Estados Unidos. pesquisadores revelaram que
o grande volume dos
ataques se deve ao compartilhamento de links
maliciosos e anúncios
falsos nas redes sociais.
Em um deles, golpistas
enviam SMS oferecendo
uma oferta de emprego
e, ao clicar no link de
inscrição da vaga, o
usuário tem seu celular
invadido e contas pessoais clonadas.
Empresas e o setor
público também sofrem
com ataques cibernéti-

cos em seus sites. No
início de março, o site
da Secretaria da Saúde
do Distrito Federal foi
invadido pelo grupo
de hackers Paraná Cyber Máfia. Ao acessar
o site, era possível ler
a seguinte mensagem
deixada pelo grupo:
“Quem diria que um
plugin desatualizado
me daria acesso ao servidor do Governo do
Distrito Federal”.
E o cenário não é
animador para os próximos meses: 75% dos
profissionais de cibersegurança acreditam que
ataques de malwares e
ransomwares aumentarão neste ano, de
acordo com a Bitglass
Malware and Ransom-

ware, empresa de tecnologia estadunidense.
Grande parte dos
ataques surgem também através de e-mails
com phishing, técnica
de engenharia social
usada para enganar
usuários e obter informações confidenciais. Para contornar a
situação, todo cuidado é pouco. É preciso
reforçar a segurança
através de backups, atualização de aplicações
e plugins, escolher uma
hospedagem qualificada
e segura, aplicar a validação tanto no servidor,
quanto no navegador,
usar senhas e nomes de
usuários fortes e usar o
protocolo HTTPS, que
fornece mais segurança

da internet para os dados de usuários.
Atualmente existem
hospedagens em nuvem, que são por si só
mais seguras, automatizadas para ganhos
de segurança, que se
responsabilizam 100%
pelas rotinas relacionadas a servidores, dessa
forma os usuários podem ficar mais tranquilos e focar seus esforços
exclusivamente na segurança da aplicação
(site).
Além de todos os
cuidados que já sabemos que ajudam muito
na prevenção de ataques
cibernéticos, o principal
é nunca subestimar o
criminoso. Ao passo
em que ferramentas de

segurança estão cada
dia mais fortes e em
constante atualização,
sempre haverá alguém
que tentará encontrar
uma saída para entrar
no sistema ou aplicar
algum golpe.
O que você já fez
pela sua segurança online hoje?
*Arthur Furlan, CEO
da Cloudez, empresa
parceira de agências e
prestadores de serviços
digitais, que organiza
e automatiza as atividades operacionais,
desde a hospedagem
cloud até cobranças,
para obter eficiência,
gerar mais receita e aumentar seu diferencial
junto aos clientes.

Eficácia de ingredientes ativos é o segredo do
controle da mosca-dos-chifres com brincos em
bovinos
Guilherme Moura,
médico veterinário

resultado da pecuária. Esse
inseto é responsável por
prejuízo anual de R$ 1,6
Ingredientes ativos efi- bilhão, segundo a Empresa
cazes são essenciais para o Brasileira de Pesquisa Agcontrole dos parasitas que ropecuária (Embrapa). O
prejudicam a produtivi- desafio é realmente imendade da pecuária de corte so, considerando que a ine de leite no país. Soluções festação pode atingir todos
com componentes e com- os animais da fazenda.
binações diferenciadas
Os brincos com ação
favorecem a ação rápida inseticida são ferramentas
e garantem proteção pro- que reconhecidamente
longada do rebanho, afa- protegem os animais constando inimigos – como tra as moscas. Outra boa
a mosca-dos-chifres – e notícia é que eles estão
permitindo que os animais cada vez mais modernos
tenham saúde, bem-estar e e eficientes. Um exemplo
desempenho.
é a presença do princípio
A mosca-dos-chifres ativo fipronil, que são blo(Haematobia irritans) é um queadores de canais de cloexemplo perfeito de para- ro mediados pelo GABA,
sita que coloca em xeque o impedindo a entrada de

íons de cloro no neurônio
das moscas-dos-chifres,
danificando o sistema nervoso central dessas, causando paralisia e matando-as. Altamente seguro,
ele não causa problemas à
saúde do gado.
Outra substância importante para o controle
da mosca-dos-chifres é diazinon. Este ativo atua nas
conexões dos neurônios
das moscas, impedindo
seu funcionamento adequado, levando à morte do
parasita.
Uma grande vantagem
do uso destes dois ativos
em um único produto é que
eles atuam de forma diferente no sistema nervoso da
mosca-dos-chifre, tendo

duas vias para eliminação
do inseto. Desta forma,
a combinação fipronil e
diazinon resulta em uma
importante arma para os
pecuaristas proteger seus
rebanhos e aumentar o
bem-estar dos bovinos.
Aliás, o combate às
moscas-dos-chifres é urgente. Afinal, a Haematobia irritans possui ciclo
de vida de até 7 semanas
e pode se espalhar rapidamente, já que possui
capacidade de voo de 25
quilômetros. Cada inseto
deposita em média 300
ovos (por postura) sobre
fezes frescas. Além disso,
uma única fêmea pode
atacar mais de 35 vezes por
dia. Estima-se, ainda, que

os machos possam picar
até 24 vezes.
Essas picadas são doloridas para os animais e
para os pecuaristas. No
gado de corte e no gado
de leite, estima-se que a
mosca-dos-chifres pode
ocasionar perda de até 40
quilos de peso vivo por animal. No caso específico das
vacas leiteiras, há queda de
20% na produção de leite.
Esse desafio levou à
combinação de fipronil e
diazinol no brinco mosquicida Fiprotag 210, da
Vetoquinol Saúde Animal.
Além da eficácia dos ingredientes ativos, o Fiprotag 210 promove uma
proteção de até 210 dias
para os bovinos tratados.

A composição também
tem carência zero tanto
para o abate quanto para
a produção de leite. Isso
significa que o pecuarista
resolve o problema e não
perde um único dia de
produção.
Apenas um brinco
mosquicida é suficiente
por animal para garantir
paz para o gado e desempenho produtivo para o
pecuarista.
Guilherme Moura,
médico veterinário, doutor em ciência animal pela
Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e
gerente de serviços técnicos bovinos e equinos da
Vetoquinol Saúde Animal

A importância da certificação para os
profissionais de TI
*Nadia Guimarães

as novidades do mercado. Para isso, um grande
O profissional que diferencial na carreira de
atua na área de TI pre- quem busca as melhores
cisa ser dinâmico e estar oportunidades são as
sempre atualizado com certificações. Com testes
FALAR A VERDADE
Desculpas nós temos bastante,
é só escolher uma delas.
As desculpas não consertam
nem os erros e nem as querelas.
Se você cometer um erro,
mesmo sendo um deslize qualquer,
trate logo de desculpar-se,
seja homem ou mulher.
A verdade às vezes dói,
faz parte do aprendizado.
A mentira, ao contrário,
é coisa de desocupado.
Fale certo e fale pouco,
não acrescente nenhuma lorota,
com o tempo a mentira aparece,
te tacharão de idiota.
A mentira tem perna curta,
o esperto te pega no flagra,
enquanto um te difama,
o outro joga praga.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro Orar
não é pedir, volume 14, da coleção Mensagens
de fé (editoraoartifice.com.br), em homenagem ao Dia da Mentira que se comemora em
1º de abril.

teóricos e/ou práticos, as
certificações têm como
objetivo reconhecer e
validar as habilidades
que o profissional possui
para atuação em determinada área e vão desde
o nível básico até o mais
avançado.
Por esse motivo, obter uma certificação requer grande investimento de tempo e dinheiro,
além de ser uma forma
de desenvolvimento da
carreira e ter destaque no
mercado de trabalho.
Os programas de certificações contêm um ciclo
específico de treinamento, que visam instruir os
alunos para o progresso
das competências exigidas pela profissão. Para
muitas empresas de TI,
as certificações são mais
importantes que uma
graduação, por exemplo,
já que tem como objetivo deixar o profissional
preparado para desempenhar papéis específicos
em determinadas áreas.
Acredito que por
mais completa e atualizada que sejam as grades
curriculares das faculdades, é quase impossível
se manter em dia com
as práticas do merca-

do de trabalho, já que
as estratégias estão em
constante atualizações
dentro das organizações.
Portanto, uma certificação é uma excelente
forma de atestar o conhecimento do profissional.
Segundo a Associação
das Empresas de Tecnologia da Informação e
Comunicação (Brasscom), no Brasil, serão
criados quase 800 mil
postos de trabalho no
mercado de TI até 2025.
Porém, mesmo com muitas vagas disponíveis na
área, ter graduação e o
inglês fluente não garante vantagem na hora das
entrevistas de empregos.
As empresas exigem cada
vez mais conhecimento
prático das tecnologias
que serão usadas e um
profissional credenciado
é a garantia que ele domina a atividade proposta
para aquela função específica.
Os conhecimentos
adquiridos nos programas de certificações
fazem com que empresas
e profissionais saiam da
zona de conforto, além de
estimular novos aprendizados dentro da companhia, já que é possível

gerar resultados práticos à curto prazo. Vale
mencionar que algumas
certificações exigem renovação periódica e são
condições para manter
as credenciais do profissional com atualizações
e melhorias em tecnologias, plataformas e ferramentas.
Portanto, as certificações podem ajudar os profissionais a se
tornarem especialistas
em determinado assunto.
Ela ajuda no aprendizado
de novas tecnologias e habilidades para uma possível promoção dentro da
empresa, por exemplo.
Assim sendo, obter uma
nova certificação ou uma
certificação avançada em
uma área específica pode
ajudar no avanço da car-

reira profissional.
Vale ressaltar ainda
que a certificação profissional por si só não garante um bom cargo e
nem um salário elevado.
Vantagens como essas
são consequências de
todo um planejamento
ao decorrer da carreira. O ideal é tirar uma
certificação básica para
ingressar no mercado
de trabalho para depois
avançar nos níveis, se
tornar especialista e alcançar as melhores colocações dentro da empresa.
*Nadia Guimarães é
diretora executiva e coordenadora geral acadêmica do Instituto DARYUS
de Ensino Superior Paulista – IDESP.
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COVID-19:

Holambra registra 3 novos casos de Covid-19 e
amplia aplicação de 4ª dose a partir de segunda

Os dados foram divulgados no boletim desta quinta-feira, dia 31 de março, pelo Departamento Municipal de Saúde

Holambra confirmou,
ao longo dos últimos 7
dias, três novos casos de
Covid-19, segundo dados
divulgados nesta quinta-feira, dia 31 de março,
pelo Departamento Municipal de Saúde. A cidade contabiliza, desde
março de 2020, 4.116
registros e 19 óbitos.
“É importante que todos se conscientizem de
que, apesar da melhora,
o vírus ainda está em circulação e cuidados como
a higienização frequente

das mãos e o recebimento das doses disponíveis
da vacina precisam ser
mantidos”, avaliou o diretor da pasta, Valmir
Marcelo Iglecias.
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 Policlíni-

ca Municipal.
Até
o
momento,
99,8% dos holambrenses já receberam a 1ª
dose da vacina. 92,73%
tomaram as duas doses
ou o antígeno de dose
única. 54,8% receberam
o reforço do imunizante
(3ª dose).

da-feira, dia 4 de abril, a
4ª dose da vacina contra
o novo coronavírus passa
a ser aplicada em idosos a
partir de 60 anos de idade
que tenham recebido o
reforço há, pelo menos, 4
meses. Holambra conta
com um calendário fixo
de imunização contra a
doença. A vacinação de
Calendário fixo de adultos e crianças ocorre
vacinação
contra
a sempre às segundas e
Covid-19 e ampliação quartas-feiras no Salão
da faixa etária para a 4ª da Terceira Idade, por
dose
ordem de chegada, entre
A partir desta segun- 8h e 12h e das 13 às 15h.

Rodrigo Garcia participa da abertura do 64º
Congresso Estadual de Municípios
Da Redação
O Vice-Governador Rodrigo Garcia participou,
nesta segunda-feira (28),
da abertura da 64ª edição
do Congresso Estadual de
Municípios, em Campos
de Jordão. Com o tema
“O Novo Municipalismo
na Construção da Democracia”, o evento aborda
a importância do protagonismo dos municípios
na construção de uma sociedade mais justa e democrática, pautada nos

princípios de governança e
sustentabilidade.
“Para ser um bom governante, um bom gestor,
é preciso criar condições
para aquele que quer crescer, que quer empreender,
não se esquecendo daqueles que precisam como
ninguém do apoio do Estado para que sua vida possa
melhorar. E quem vai fazer
isso são os homens e mulheres que atuam na vida
pública para servir o seu
semelhante”, disse o ViceGovernador.

Realizado entre os dias
28 e 30 de março, o Congresso conta com uma
programação extensa com
apresentação de 30 temas
principais e mais de 15 painéis na programação ampliada. Cada tema terá a
participação, em média, de
5 técnicos de diversas áreas
ou representantes do poder público (Executivo, Legislativo e Judiciário) e de
organizações do Terceiro
Setor e iniciativa privada.
O evento é uma organização da Associação Pau-

lista de Municípios, uma
das mais antigas associações de representação dos
municípios. Criada em
1948, a APM atua como
uma entidade suprapartidária, assessorando os
municípios nas questões
técnico-administrativas,
na organização dos serviços públicos e na defesa
dos seus interesses, diante dos Poderes Executivos
e Legislativos, do Estado
e da União, em busca da
emancipação política e financeira.

Alesp aprova reajuste para professores do Estado
de São Paulo; piso salarial inicial sobe 73%
Da Redação
A Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo aprovou, nesta
terça-feira (29), reajuste de 10% nos salários
de todos os profissionais da Educação paulista e um novo plano de
carreira para professores, com salário inicial
de R? 5 mil -aumento de
73% do que era pago até
então.
O
presidente
da
Alesp, deputado Carlão
Pignatari, responsável
por pautar a votação, comemorou a aprovação
da medida pelo Plenário
da Casa. “Esse projeto
vai melhorar substancialmente a educação
no Estado de São Paulo, que tem avançado a
cada dia, com as escolas
em tempo integral e outras conquistas, como
recursos para melhorias”, disse.
Direcionado
para
professores, diretores
escolares e supervisores, o novo plano elaborado pelo Poder Executivo é baseado em um
modelo de trilhas, que
são rotas de crescimen-

to profissional percorridos pelo docente, com
promoções por desempenho e desenvolvimento.
São três trilhas diferentes: Regência, a trilha principal para docentes, e Especialista
Educacional e de Gestão
Educacional, as duas
trilhas de desenvolvimento complementar.
A evolução na carreira
dentro das respectivas
trilhas compreende 15
diferentes níveis salariais.
O Projeto de Lei
Complementar 3/2022
aprovado
estabelece
jornada de 40 horas semanais para o salário
inicial, podendo chegar a R? 13 mil no nível
mais alto da carreira. O
texto também prevê a
criação de gratificações
para docentes que atuam em áreas de risco e
em período noturno. A
adesão ao novo plano
será opcional aos profissionais que já atuam
na rede estadual.
Já o reajuste salarial
de 10% será destinado
para todos os servidores
da Secretaria de Estado

da Educação, incluindo
docentes que não adotarem ao novo plano de
carreira, profissionais
do Quadro de Apoio
Escolar, aposentados e
pensionistas.
O projeto de lei complementar cria também
as funções de Especialista em Educação
e Gestão Educacional,
Coordenador de Equipe Curricular, Professor
Especialista em Currículo, Coordenador de
Gestão Pedagógica e
Coordenador de Organização Escolar - funções que deverão ser desempenhadas de acordo
com os diferentes graus
de formação dos profissionais.
O projeto segue agora para sanção ou veto,
total ou parcial, pelo governador João Doria.
Discussão
Durante a discussão
do projeto, o líder do
governo na Casa, deputado Vinícius Camarinha (PSDB), defendeu
a aprovação do projeto
e o reajuste aos servidores da Educação. “É um
item fundamental, os

nossos aposentados estão a dez anos sem nenhum tipo de reajuste,
e estamos concedendo o
reajuste nesse projeto”,
afirmou.
O deputado Daniel
José (Novo) elogiou a
nova organização em
níveis do plano de carreira para os professores. “É uma carreira
muito bem organizada, na qual a evolução
acontece conforme a
educação evolui. Qualquer profissional deve
ser medido com a capacidade daquilo que
entrega, no caso do professor é crucial que seja
avaliada a qualidade do
seu trabalho”, disse.
Já deputados da oposição se manifestaram
a favor da separação do
reajuste salarial e da
nova carreira em diferentes projetos. “A carreira teria que ter tido
muito mais tempo para
ser discutida”, disse o
deputado Caio França
(PSB).
Para o deputado Carlos Giannazi (PSOL),
o projeto do Executivo
não ampara os servidores e aposentados. “Em-

bora haja um reajuste,
que não repõe as perdas
inflacionárias, esse projeto talvez seja o último
reajuste dos aposentados. Nossa luta do magistério era por 33,24%,
que é o valor do reajuste
do piso nacional”, afirmou.
O projeto foi aprovado com duas emendas
e seis subemendas propostas por parlamentares de diversos partidos. Uma das emendas
aprovadas garante que
até a publicação da lei, o
corpo docente das escolas estaduais de ensino
integral seja composto
exclusivamente por professores
coordenadores. A segunda emenda
acrescenta gratificação
para os profissionais
que aderirem aos novos
cargos de complexidade. Já as subemendas
determinam que a demissão de docentes da
nova carreira seja feita
por meio de ato devidamente fundamentado e
motivado.
O secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, comemorou a
aprovação do projeto.

“A Alesp acaba de aprovar o PLC 3. A Nova
Carreira Docente já é
uma realidade no Estado de SP. Vitória da
educação”, escreveu ele
no Twitter.
Defensoria e TCE
Durante a sessão extraordinária desta terça, os parlamentares
também aprovaram os
projetos que tratam sobre os salários dos quadros de funcionários
da Defensoria Pública,
Tribunal de Contas e da
Assembleia Legislativa
do Estado.
O Projeto de Lei
Complementar 5/22 e
o Projeto de Lei Complementar 6/22 reclassificam os vencimentos
dos defensores públicos e dos integrantes do
subquadro de apoio da
Defensoria Pública do
Estado. Já o PLC 8/22
trata do reajuste para os
servidores do Tribunal
de Contas do Estado de
São Paulo.
O Plenário foi favorável também ao PLC
4/22, que reajusta em
10% os salários dos servidores da Alesp.

Número de internações por COVID-19 caiu 84%
desde janeiro em SP
Da Redação

variante Ômicron. Atualmente os hospitais
O Governador João possuem 1.869 pacientes
Doria anunciou nesta internados, sendo 1.195
quarta-feira (30) que em enfermaria e 672 em
o Estado de São Pau- UTI (Unidade de Terapia
lo registrou redução de Intensiva).
84% das internações
“É uma notícia para
por COVID-19 desde o ser celebrada. As interfinal de janeiro, quando nações vêm caindo há
foi registrado o pico da oito semanas e hoje,

pelo quinto dia seguido,
São Paulo tem menos de
2 mil pessoas internadas em UTI e em enfermaria”, disse Doria.
Apenas na última semana
epidemiológica,
encerrada no sábado
(26), a redução de novas e pessoas internadas por coronavírus foi

de 21,77%. Atualmente,
a taxa de ocupação dos
leitos de unidade de terapia intensiva é de 23,3%
e de enfermaria, 17,9%.
“Esses dados nos
permitem avaliar as
duas semanas de flexibilização do uso de
máscaras em ambientes abertos e fechados.

Isso é o impacto sim da
vacinação. Chegamos a
quase 92% da população
elegível acima de cinco
anos imunizada”, disse
o Secretário de Saúde,
Jean Gorinchteyn.
Segundo a última atualização do Vacinômetro
às 12h23 desta quarta-feira, 85,54% da população

total está com esquema
vacinal completo. Até agora foram aplicadas mais
de 104 milhões de doses
por COVID-19. O Estado vacinou 77,55% das
crianças de 5 a 11 anos
com a primeira dose,
com 40,12% desse público com esquema vacinal
completo.
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DESTAQUE:

Holambra é destaque em Congresso
Estadual de Municípios
O município apresentou a milhares de participantes os detalhes que fazem da Capital Nacional das Flores uma das cidades com os
melhores índices de qualidade de vida do país

De Holambra
O potencial turístico, as
belezas e atrativos de Holambra foram destaque no

Congresso Estadual promovido pela Associação
Paulista de Municípios
essa semana, nos dias 28,
29 e 30 de março, em Cam-

pos do Jordão. Além de
florir o evento, o município
apresentou a milhares de
participantes os detalhes
que fazem da Capital Na-

cional das Flores uma das
cidades com os melhores
índices de qualidade de
vida do país.
Em área institucional

cedida pela organização, a
Prefeitura recebeu as visitas do vice-governador Rodrigo Garcia, do secretário
estadual de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi, de prefeitos, vereadores e outras lideranças
de São Paulo.
“Aproveitamos esse encontro para tratarmos de
temas de interesse do nosso município e avançarmos em nossa relação de
parceria com o Estado”,
destacou o prefeito Fernando Capato. “Foi importante também a troca de
experiências e o estreitamento de laços com outros

municípios paulistas. Holambra é uma referência”.
Nesta quarta-feira (30),
ao final do evento, a Prefeitura cedeu ao Hospital
Municipal de Campos do
Jordão as flores e arranjos
levados ao congresso. Elas
serão utilizadas na decoração das áreas de descanso destinadas a pacientes em internação. “Essa
foi uma parceria muito legal e que nos deixou muito felizes. Uma ação de
carinho firmada lá mesmo
e que, tenho certeza, levará
muitas cores, vida e mais
alegria à unidade hospitalar”, explicou o prefeito.
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CADASTRO:

Holambra abre cadastro para castração
gratuita de animais na próxima segunda-feira

Interessados devem acessar o portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, e clicar em Serviços, Utilidade Pública, Castração Animal
A Prefeitura de Holambra irá abrir na próxima
segunda-feira, dia 4 de
abril, cadastro para holambrenses que desejem
castrar gratuitamente seus
cães e gatos. O serviço será
realizado por duas clínicas
particulares do município
credenciadas ao Cismetro,
o Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região
Metropolitana de Campinas.
Os interessados devem
acessar o portal do Governo, em www.holambra.

sp.gov.br, e clicar em Serviços, Utilidade Pública,
Castração Animal. O sistema irá gerar uma autorização para que o morador vá
até a clínica. O cão ou gato
passará por avaliação e,
em seguida, será realizado
o agendamento do procedimento.
“A castração já é um
serviço oferecido gratuitamente aos animais de
moradores em situação
de vulnerabilidade social e
que são monitorados pelo
Departamento de Promo-

ção Social e também aos
que são encaminhados
para a Associação de Reabilitação e Controle Animal (Arca) de Holambra.
De agosto do ano passado
até agora 450 cães e gatos
realizaram a cirurgia. Agora a ação será ampliada
para todos os moradores
da cidade que possuem
um cão ou gato de estimação, macho ou fêmea”, explicou o diretor municipal
de Saúde, Valmir Marcelo
Iglecias.
“Nossos objetivos com

essa ação são promover
ainda mais a saúde e o bem
-estar de cães e gatos, estimular a posse responsável,
além de controlar a reprodução desordenada desses
animais e a propagação de
doenças de relevância para
a saúde pública”, explicou
o prefeito de Holambra,
Fernando Capato.
Mais informações podem ser obtidas na Vigilância em Saúde do Município. O telefone para
informações é o (19) 38022744.

Prefeitura notifica concessionária por solução a
extravasamento de esgoto no Imigrantes
O Departamento Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente notificou
na última sexta-feira,
dia 25 de março, a concessionária responsável
pelos serviços de água e
esgoto de Holambra para
que adote as providências necessárias à solução do extravasamento

de efluentes que acontece de tempos em tempos
na Avenida Hendrikx, no
bairro Imigrantes.
A intenção da medida
é acelerar a realização de
vistorias naquela região,
imóvel a imóvel, a fim
de identificar pontos de
ligação de redes de água
pluvial a redes de esgota-

mento sanitário – provável causa do problema. O
trabalho, de acordo com o
diretor da pasta, Geraldo
Veloso, deverá ter início
nos próximos dias.
“Residências e comércios em que essa ligação
irregular for observada
serão notificados para
que façam as adequa-

ções”, explicou Veloso.
“O correto, dos pontos de
vista legal e ambiental,
é que a água pluvial seja
despejada em rede própria. Isso irá contribuir
para evitar problemas na
rede de esgoto e também
para o tratamento dos
efluentes gerados pela cidade”.

Unidades da Águas de Holambra são alvo de
furto de cabos
De Holambra
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
e a unidade de captação
de água Camanducaia
– que são geridas pela
concessionária Águas de
Holambra - foram alvo
de furtos na madrugada
de quinta-feira (24). Durante a ação, foram levados cerca de 150 metros
de cabos - vários equipa-

mentos também foram
danificados.
O coordenador de
Operações e Serviços
da Águas de Holambra,
Alan Pedra, disse que as
unidades de tratamento
de esgoto e de água da
concessionária possuem
peças, componentes e
dispositivos eletroeletrônicos que são imprescindíveis para garantir a
eficiência operacional da

gestão do saneamento
básico no município.
Além do furto de aproximadamente 150 metros de cabos elétricos,
também foram danificados equipamentos como
padrões de entrada de
energia e painéis de acionamento de motores.
Mais do que os prejuízos materiais, diz o
coordenador da concessionária, os furtos nas

unidades da Águas de
Holambra
provocam
transtornos à população
e ao setor produtivo local
como instabilidade no
sistema de esgoto, desabastecimento de água e
problemas de pressão na
rede.
“O furto e a depredação desses equipamentos comprometem os
serviços de esgotamento
sanitário e de captação,

adução, tratamento, reservação e distribuição
de água tratada em Holambra”, afirma Alan.
O caso de furto foi registrado em boletim de
ocorrência da Polícia Civil.
A CONCESSIONÁRIA
Desde 2016, a Águas
de Holambra é a responsável pela gestão da água
e do esgoto da cidade. A

concessionária produz,
trata e distribui à população local cerca de 2,3
bilhões de litros (L) de
água por ano, sendo que
a rede de água possui 50
quilômetros de extensão.
Já o sistema de esgotamento sanitário (rede
com 48 km) coleta e trata
anualmente 1,45 bilhão
de litros (L) de efluentes
de origem residencial,
comercial e industrial.

Holambra amplia vacinação contra a gripe a
partir de segunda-feira
A vacinação contra o
vírus Influenza, causador da gripe, será ampliada em Holambra a
partir da próxima semana, no dia 4 de abril.
Poderão ser imunizados
moradores a partir de
60 anos e trabalhadores
da área da saúde. A aplicação das doses ocorre
de segunda a sexta-feira, nos PSFs Imigrantes
e Santa Margarida, entre 8h e 11h30 e das 13h

às 15h.
De acordo com o
diretor municipal de
Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, para receber o imunizante basta
apresentar documento
oficial com foto. “O antígeno é fundamental na
prevenção às complicações decorrentes da doença. Todos que fazem
parte dos grupos prioritários devem se vacinar”, explicou.

Calendário de vacinação contra o vírus Influenza (Gripe).
- A partir de 27 de
março: Idosos acima
dos 80 anos.
- A partir de 4 de
abril: Idosos acima de
60 anos e trabalhadores
da saúde.
- A partir de 2 de
maio: Crianças acima de
6 meses a menores de 5
anos de idade; gestantes

e puérperas.
- A partir de 9 de
maio: Professores, pessoas com deficiência e
pessoas com comorbidades.
- A partir de 16 de
maio: Profissionais de
Forças de Segurança e
Salvamento, Forças Armadas, caminhoneiros e
trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso.

Saúde de Jaguariúna e conselho municipal
discutem planejamento e gestão
De Jaguariúna
Profissionais da rede
municipal de Saúde de
Jaguariúna e do Conselho Municipal de Saúde
discutiram nesta quartafeira, dia 30 de março, o
Plano Municipal de Saúde
para o quadriênio 20222025 e a Programação
Anual de Saúde para este
ano, além da apreciação
do Relatório de Gestão
2021. O encontro foi rea-

lizado no Hotel Matiz, em
Jaguariúna.
Segundo a secretária
de Saúde de Jaguariúna,
Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, os assuntos
integram o planejamento
do SUS (Sistema Único
de Saúde), requisito que
atende a legislação em
saúde e é um dos mecanismos que asseguram a
unicidade e os princípios
constitucionais do SUS.
“O Plano Municipal de

Saúde é um instrumento
central de planejamento para definição e implementação de todas as
iniciativas no âmbito da
saúde de cada esfera da
gestão do SUS para o período de quatro anos, explicita os compromissos
do governo para o setor
saúde e reflete, a partir
da análise situacional, as
necessidades de saúde da
população e as peculiaridades próprias de cada

esfera”, explica Maria do
Carmo.
“Já a Programação
Anual de Saúde (PAS)
operacionaliza as intenções expressas no Plano
de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do
Plano e prever a alocação
dos recursos orçamentários a serem executados”,
completa.
Por fim, continua a
secretária, o Relatório de
Gestão “é o instrumento

com elaboração anual que
permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução

da PAS e orienta eventuais redirecionamentos
que se fizerem necessários no Plano de Saúde”.
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CONSELHO TUTELAR:

Holambra inicia processo eletivo para novo
Conselheiro Tutelar e suplentes

Os interessados devem fazer a inscrição, gratuita, entre os dias 28 de março e 18 de abril por meio do portal da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br, na aba de
Serviços
A Prefeitura de Holambra publicou nesta
segunda-feira, dia 28
de março, a abertura de
processo de escolha de
um conselheiro tutelar e
cinco suplentes para atuação no município. Os
interessados devem fazer
a inscrição, gratuita, entre os dias 28 de março
e 18 de abril por meio do
portal da Prefeitura, em
www.holambra.sp.gov.
br, na aba de Serviços,
em “Eleições do Conselho Tutelar”, ou presen-

cialmente, no Centro de
Referência da Assistência
Social, o CRAS, que fica
na Praça dos Pioneiros,
s/nº - neste caso, de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 11h e das 13h30
às 16h.
De acordo com o documento, estão entre as
exigências ter idade superior a 21 anos na data
de inscrição, residir em
Holambra há mais de 2
anos e estar cursando
ou ter concluído o Ensino Médio. O salário é de

R$ 1.957,28, somado a
R$ 320 de vale alimentação. A carga horária é
de 44 horas semanais e
plantões à distância noturnos e aos finais de semana, feriados e pontos
facultativos. Depois de
aprovados, os candidatos
participarão de eleição
com voto popular, prevista para ocorrer em junho.
“O processo se faz
necessário uma vez que
foram esgotadas as convocações dos conselheiros eleitos no ano

passado para atuação no
município”, explicou a diretora do Departamento
Municipal de Promoção
Social, Viviane Furgeri.
A relação completa de
documentos necessários para inscrição e todas
as informações sobre o
processo constam no edital, disponível a todos os
interessados na edição
de 28 de março, publicada no Diário Oficial
Eletrônico da Prefeitura,
disponível em www.holambra.sp.gov.br.

Holambrenses têm até 4 de maio para
regularização do título de eleitor
De Holambra
Termina no dia 4 de
maio o prazo para que
os brasileiros solicitem,
peçam a transferência
de domicílio ou regularizem o título eleitoral
para que estejam aptos a
exercer o direito de voto
nas eleições de outubro
deste ano. Em Holambra os serviços podem
ser realizados na Praça

dos Pioneiros. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h
às 11h30 e entre 12h30 e
16h30.
“O alistamento eleitoral é obrigatório para cidadãos brasileiros entre
18 e 70 anos e opcional
para jovens de 16 e 17”,
explicou a servidora responsável pelo serviço,
Nádia Cíntia Possatto
Stotzer. “Neste ano, jov-

ens de 15 anos que completarão 16 até a data do
primeiro turno também
podem tirar o título,
caso desejem”. Ela diz
ainda que, para solicitação de transferência
de domicílio eleitoral, é
necessário prazo mínimo de três meses de
residência no novo endereço.
Para a emissão gratuita do 1º título é

necessário apresentar
RG, CPF e comprovante
de endereço atualizado –
em nome do solicitante
ou de pessoas da família
que possam comprovar
o parentesco. Homens
entre 18 e 45 anos devem apresentar ainda o
certificado de dispensa
do serviço militar.
Mais
informações
podem ser obtidas pelo
telefone (19) 3902-4169.

Sessão Extraordinária aprova abertura de créditos
para obras de infraestrutura e alterações na Lei
Orçamentária (LOA)
convênio federal através
do Ministério do Desenvolvimento Regional, no
valor de R$ 238.750,00,
objetivando a execução
de ações relativas ao
planejamento
urbano
(Implantação da rede de
esgotamento
sanitário
na Avenida Jose Amauri
Bortolotto e outras ruas).
Projeto de Lei nº
008/2022, autoriza o
Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial por recebimento de
convênio federal, através
do Ministério do DesenOs vereadores da Confira:
volvimento Regional, no
Câmara Municipal de
PROJETOS APROVA- valor de R$ 334.250,00,
Santo Antônio de Posse
objetivando a execução
se reuniram em Sessão DOS
Projeto de Lei nº de ações relativas ao
Extraordinária na última
urbano
quarta-feira (23) para 007/2022, autoriza o planejamento
a votação de matérias Poder Executivo a abrir (construção do emissário
relacionadas à Lei Orça- crédito adicional espe- e estação elevatória de esmentária Anual (LOA). cial por recebimento de goto no bairro Colina das

Paineiras).
Projeto de Lei nº
009/2022, autoriza o
Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial
por recebimento de convênio estadual, através
da Secretaria de Desenvolvimento Regional, no
valor de R$ 150.000, objetivando a execução de
ações relativas ao planejamento urbano (recapeamento na Avenida
Alberto Aranha Fortuna
e Rua Narcisa de Abreu
Soares).
Projeto de Lei nº
010/2022, autoriza o
Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial
por recebimento de convênio estadual, através da
Secretaria de Desenvolvimento Regional, no valor
de R$ 500.000,00, ob-

jetivando a execução de
ações relativas ao planejamento urbano (recapeamento em diversas
ruas: Benedicta Furigo,
Rua das Tulipas, Rua dos
Crisantemos, Rua Antenor Monzani, Rua Orlando
Modesto e Rua Alberto
da Fonseca).
Projeto de Lei nº
011/2022, autoriza o
Poder Executivo a abrir
créditos adicionais especiais por recebimento
de recursos estaduais do
Programa de Proteção
Social Básica Especial no
valor de R$ 22.968,00,
objetivando atendimento
a entidade de assistência
social sem fins lucrativos
(APAE).
Projeto de Lei nº
013/2022, autoriza o
Poder Executivo a abrir

créditos
suplementares por anulação no valor de R$ 3.920.000,00
(três milhões novecentos
e vinte mil reais). Uma
emenda supressiva e uma
emenda
modificativa
apresentadas ao projeto
foram rejeitadas por 7 votos a 3.
Projeto de Lei nº
015/2022, autoriza o
Poder Executivo a abrir
créditos suplementares
por anulação no valor de
R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais)
para a manutenção do
transporte escolar. Uma
emenda
modificativa
apresentada ao projeto
foi rejeitada por 7 votos
a 3.
Comunicação
Câmara Municipal

Câmara é presenteada com livro que celebra os
20 anos da Região Metropolitana de Campinas
(RMC)
O presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse,
Edson Gonçalves Santana (PV), recebeu do
prefeito João Leandro
Lolli (DEM) um exemplar do livro ‘RMC - 20
Anos de Integração’,
lançado no último sábado durante evento de
comemoração das duas
décadas de existência
da Região Metropolitana de Campinas.
O livro de quase 200
páginas reúne o histórico de fundação e de-

senvolvimento da RMC,
seu
amadurecimento
como a segunda maior
metrópole do Estado de
São Paulo, um painel
sobre cada um dos 20
municípios que a compõe e os avanços da região nos últimos anos.
As cidades que compõem a RMC são: Americana, Artur Nogueira,
Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho,
Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte
Mor, Morungaba, Nova

Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara
d’Oeste, Santo Antônio
de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
O livro ficará à disposição na Câmara para
consulta dos vereadores
e da população e também pode ser baixado
gratuitamente na página oficial do projeto:
https://integracaormc.
com.br/livro/.
Comunicação da Câmara Municipal

da
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EDUCAÇÃO:

Holambra participa de Fórum Estadual
de Educação
O município foi representado pela diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo, pela supervisora Renata Porreca e pela assistente técnica pedagógica Adriana
Maria Batista de Souza
De Holambra
Holambra participou
essa semana, nos dias
29, 30 e 31 de março, em
Olímpia, do 31º Fórum
Estadual da UNDIME,
a União dos Dirigentes
Municipais de Educação
do Estado de São Paulo.
O município está representado pela diretora
municipal de Educação,
Claudicir Picolo, pela supervisora Renata Porreca
e pela assistente técnica
pedagógica Adriana Maria Batista de Souza.
No encontro, impor-

tantes painéis, palestras
e oficinas em torno de
temas relevantes para o
aprimoramento do ensino público municipal estão sendo oferecidos aos
participantes.
De acordo com Claudicir, a busca de qualidade e excelência nos
processos de educação
está centrada no planejamento, estudo e em
ações efetivas, estruturas
com conhecimento técnico educacional. “É por
essa razão que eventos
temáticos como esse são
importantes”, destacou.

“Eles representam uma
oportunidade de estarmos em contato com o
que há de mais novo e
moderno no contexto do
ensino. É uma ferramenta de aperfeiçoamento do
nosso trabalho”.
Segundo a diretora, a
intenção é que os representantes de Holambra
atuem agora não apenas
no sentido de avançar
nas políticas públicas
da cidade, mas também
como multiplicadores de
informações para o fortalecimento da rede municipal.

