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Projeto que dispõe sobre políticas públicas de combate à crimes
cibernéticos contra crianças é aprovado na Câmara Municipal de
Holambra
Em sessão plenária realizada na noite desta segunda-feira (11), a Câmara
Municipal aprovou com
sete votos favoráveis o projeto de lei que dispõe sobre

Políticas Públicas de conscientização e combate aos
crimes de internet cometidos contra crianças.
A iniciativa, de autoria
do vereador Fabiano So-

Pescaria e Caça
aos Ovos prometem
movimentar a Semana
Santa em Holambra

ares, estabelece objetivos,
diretrizes e ações municipais preventivas sobre
este tipo de crime, além de
prever uma semana anual
com atividades de cons-

cientização. “A gente sabe
que existe hoje uma gama
muito grande de crimes virtuais, de bullying, de crimes
sexuais que envolvem a
internet e às vezes as crian-

ças acabam sendo presas
fáceis disso, até mesmo pela
ignorância do tema, então
o trabalho de conscientização, o trabalho de jogar luz
no problema, de ensinar o

que pode e o que não pode,
o que é crime virtual e o
que não é, é extremamente
importante para o combate
a este tipo de crime.”
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Águas de Holambra Parque dos
Lagos é
convida a população
aberto para
para ação de
conscientização em pescaria na
prol do meio ambiente véspera da
Sexta-Feira
Santa

Uma pescaria e a divertida gincana de caça
aos ovos para a criançada
prometem agitar Holambra nos próximos dias. As
atrações fazem parte da
programação da Semana
Santa na cidade, que conta com atividades para

toda a família. Na sexta,
15 de abril, será realizada
uma pescaria no lago da
Nossa Prainha até às 17h.
O sábado, dia 16 de abril,
será dedicado aos pequenos. Entre 17h e 20h será
realizada a divertidíssima
Caça aos Ovos.
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A Águas de Holambra fará campanhas de
conscientização junto
aos moradores de Holambra, com o intuito
de identificar eventuais
conexões incorretas de
rede de água de chuva
nas redes de esgoto. Essa

campanha tem o objetivo de evitar obstruções,
retorno de resíduos às
edificações, rompimento das tubulações, que
além de prejudicarem o
meio ambiente, causam
transtorno para a própria população.
Pág 7.

A pescaria da Semana
Santa acontecerá nesta
quinta-feira, dia 14, em
Jaguariúna. Véspera da
Sexta-feira Santa a tradicional atividade será realizada no parque dos Lagos
e aberta a todos os moradores.
Para participar não é
preciso pagar nada, basta apresentar o Cartão
Cidadão na entrada do
parque. De acordo com a
Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, os tanques 1 e 3 estarão liberados
para a pesca das 7h às 17h.
Pág 7.

Defesa Civil de Holambra resgata Departamento pessoal
na prática: aprenda no
jararacas no bairro Camanducaia novo curso da ACE

A Defesa Civil de Holambra realizou nesta quarta-feira, dia 13 de abril,
o resgate de duas cobras
jararacas que estavam no
quintal de uma residên-

cia do bairro Comanducaia. Os animais não sofreram nenhum ferimento
e foram soltos novamente,
conforme protocolos de
proteção da fauna silvestre,

Holambra realiza
novo mutirão
contra a Dengue
neste sábado
O Departamento Municipal de Saúde de Holambra irá realizar neste
sábado, dia 16 de abril,
o segundo de quatro
mutirões de combate ao
mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da Dengue.
A ação será realizada
entre 8h e 12h no bairro

Jardim das Tulipas. A iniciativa, que terá continuidade nos dias 30 de abril
e 7 de maio, conta com a
participação de 15 agentes de saúde que fazem
visitas em residências
localizadas nos bairros
com maior número de
casos da doença.
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em área de mata localizada
na região. O órgão orienta
que em situações como
esta os moradores devem
entrar em contato por meio
do telefone 199.

Férias, rescisão, jornada
de trabalho, aviso prévio,
horas extras. Tudo isso é
simples na sua empresa?
Nem sempre, com certeza.
Embora sejam assuntos
Pág 6. rotineiros nos estabeleci-

Fundo Social de
Holambra prepara a
entrega dos Ovos de
Páscoa
Integrantes dos Departamentos de Educação e Promoção Social,
em parceria com o Fundo
Social, realizam nesta
quarta-feira, dia 13 de
abril, a separação dos
ovos de Páscoa que serão
distribuídos aos alunos
da rede pública municipal
de ensino e também para

integrantes do Grupo Reviver, da Terceira Idade;
do Núcleo de Atenção e
Orientação Terapêutica
ao Trabalho, o NAOTT;
e crianças que integram
famílias em situação de
vulnerabilidade social.
São, no total, mais de
2.600 ovos de chocolate.
Pág 8.

mentos, muitas empresas
têm dificuldade com o departamento pessoal e, por
isso, os profissionais da
área são muito procurados
pelo mercado de trabalho.
Pág 5.

Câmara
de Posse
aprova lei que
responsabiliza
concessionária
de energia
sobre fiação
solta ou
pendurada em
postes e vias
públicas
Pág 3.

Câmara inicia projeto
para criação de acervo
histórico do Legislativo de
Holambra
Com o objetivo de resguardar a história legislativa, na Sessão Ordinária realizada nesta segunda-feira
(11), a Câmara Municipal
de Holambra aprovou o
Projeto de Resolução nº.
005/2022 que visa instituir a Comissão de Assuntos
Relevantes para juntar
e analisar documentos e
fotos para criação de acer-

vo sobre a emancipação
político-administrativa da
cidade. A justificativa do
projeto, apresentada pelo
vereador Wilson Barbosa,
o Bigode, menciona que o
período pré-emancipação
foi muito importante, com
manifestação de autoridades, moradores, realização de plebiscito, dentre
outras situações.
Pág 3.
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Artigos
Compliance Ambiental: futuro ou realidade
necessária e urgente para o Brasil?
Fernando Segovia
/ Advogado (OAB/DF
9.250)
O compliance ambiental é, ao mesmo tempo,
muito simples e potencialmente complexo. Em
termos básicos, a conformidade ambiental significa cumprir os requisitos
de leis, regulamentos e
códigos concebidos para
proteger o ambiente. Em
termos práticos, significa
fazer a sua devida diligência ambiental para garantir que seus negócios não
se deixem afetar pelos regulamentos, estabelecendo-se políticas, corrigindo os erros e gerindo
programas para garantir
a continuidade da sua
atividade.
A razão pela qual a
conformidade ambiental é complexa é que implica o cumprimento de
uma enorme variedade
de requisitos a todos os
níveis do governo. Deve
compreender não só os
regulamentos federais
que se aplicam à sua propriedade, ao seu negócio
e às suas atividades, mas
também os regulamentos
que se aplicam especificamente à sua cidade e

estado. Os regulamentos
também podem ser específicos de uma região,
uma característica geográfica de um bem específico,
proximidade a outras características geográficas, e
muitos outros fatores.
Com tanta complexidade envolvida na conformidade ambiental, não
é surpresa que os órgãos
de fiscalização ambiental cobrem multas e penalidades todos os anos
daqueles que não cumpriram os regulamentos.
Mas isso não significa que
queira estar entre eles. Eis
o que organizações podem
fazer para garantir que se
mantém em conformidade com os regulamentos
ambientais. A conformidade ambiental começa
com uma avaliação de
cada uma das suas propriedades e instalações,
bem como de quaisquer
propriedades que considere adquirir.
Algumas indústrias,
tais como a da mineração,
têm de cumprir requisitos
mais rigorosos do que outras. Certos segmentos da
economia estão mais regulamentados do que outros.
Um Plano de Compliance
Ambiental pode e deve ser

desenvolvido através de
um escritório especializado na área ambiental para
que seu negócio desenvolva um plano para abordar
todas as áreas de necessidade, incluindo quaisquer
problemas identificados
na avaliação, e quaisquer
áreas que já estejam sendo
abordadas. O seu plano
deve incluir requisitos de
remediação imediata, bem
como programas para
avaliar e manter continuamente a conformidade
ambiental.
Dessa forma, não é
salutar que se espere que
algum órgão de fiscalização ambiental venha
bater à porta. É muito
mais barato e simples se
antecipar às questões de
conformidade executando proativamente no seu
plano de compliance ambiental. Existem vários exemplos tristes sobre essa
realidade nacional, como
podemos citar a Operação
Carne Fraca, deflagrada
pela Polícia Federal do
Brasil em março de 2017.
A operação investigou
as maiores empresas do
ramo, dentre elas a JBS,
dona das marcas Seara,
Swift, Friboi, Vigor, e a
BRF, dona da Sadia e Per-

digão.
Ambas foram acusadas de adulterar a carne
que vendiam nos mercados interno e externo. O
escândalo da carne adulterada no Brasil envolveu
mais de trinta empresas
alimentícias do país, acusadas de comercializar
carne estragada, mudar a
data de vencimento, maquiar o aspecto e usar produtos químicos para buscar revenda do produto
impróprio para consumo,
além de apontar agentes
do governo acusados de
liberar estas carnes. Isso
afetou muito a imagem
internacional desse bem,
tanto que foram necessários vários esforços de inúmeras autoridades públicas e privadas para recuperar a imagem do país
nesse ramo de negócios.
Em 2019, os deputados federais Rodrigo
Agostinho (PSB-SP) e Luiz
Flávio Gomes (PSB-SP)
protocolaram o Projeto de
Lei 5.442/2019, que regulamenta os programas de
conformidade ambiental
no âmbito das pessoas
jurídicas que explorem
atividade econômica potencialmente lesiva ao
meio ambiente. A propos-

ta prevê a obrigatoriedade
da implementação de programa de conformidade
ambiental no âmbito das
empresas públicas e das
sociedades de economia
mista. A relatora do projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e
Serviços da Câmara dos
Deputados (CDEICS),
deputada federal Joenia
Wapichana (REDE-RR),
deu parecer favorável à
aprovação do projeto, ressaltando o seguinte em
seu relatório: “Os autores
basearam a proposta nas
diretrizes estabelecidas
no art. 42 do Decreto nº
8.420/2015, que regulamenta os programas de
compliance no âmbito
da Lei nº 12.846/2013
(Lei Anticorrupção). Tiveram ainda o cuidado
de seguir as diretrizes do
inciso VI do art. 170 da
CF, no sentido de que a
ordem econômica deve
observar a defesa do meio
ambiente. Desta forma, a
proposição traz inovações
para legislação ambiental
ao propor programas de
conformidade ambiental
no âmbito das pessoas
jurídicas que explorem
atividade econômica po-

tencialmente lesiva ao
meio ambiente. Os dispositivos nela disciplinados
são oportunos e necessários para prevenção de
tragédias ambientais com
grande impacto para a
economia nacional.”
Já há um requerimento de audiência pública
aprovado na CDEICS,
de autoria do deputado Joaquim Passarinho
(PSD-PA). Uma iniciativa
extremamente importante, uma vez que o tema
merece ser discutido com
total profundidade. Deste
modo, temos a certeza de
que o compliance ambiental é uma realidade atual,
o qual trará benefícios
futuros para os programas
de conformidade ambiental, que se apresentam
como os instrumentos
mais modernos na garantia dos interesses da
coletividade.

Fernando Segovia
/ Advogado (OAB/DF
9.250), Ex-Diretor Geral
da Polícia Federal / Master em nível 2 em Compliance Anticorrupção pela
Universidade de Sapienza
(Roma/Itália) / Adido
Policial nas Embaixadas
da Itália e África do Sul

Elas fazem a diferença na saúde
hospitalares à atenção
Por Rosana Viei- primária, de acordo
ra*
com um estudo do
Conselho Nacional de
Predominantes na Secretarias Municiforça de trabalho da pais de Saúde. A ensaúde, as mulheres fermagem se destaca
têm promovido um com a maior parcela
impacto positivo no das trabalhadoras,
s e t o r . E m â m b i t o mas quando o segglobal, segundo a Or- mento é a categoria
ganização das Nações médica o cenário é
Unidas (ONU), 70% de minoria: 45% são
d o s t r a b a l h a d o r e s mulheres.
desse segmento são
Desde o início da
do gênero feminino. pandemia, elas têm
No Brasil, elas repre- sido grandes protagsentam 65% do total onistas em diversas
de profissionais, ocu- frentes de combate
pando cargos que vão à Covid-19. Na área
de áreas assistenciais de assistência domASTRONAUTA
Andamos por toda parte,
mas temos limitação.
Onde o ar é rarefeito
não irá funcionar o pulmão.
Até mesmo os astronautas,
contando com equipamentos,
saem da atmosfera terrestre
somente por alguns momentos.
É um sonho das elites
andar por outra paragem,
mas o dinheiro não a compra
e se contentam com a miragem.
Jesus, o Mestre dos Mestres,
conosco aqui aterrissou.
Após concluir o seu trabalho,
sem asas para o céu voou.
Fique calmo, meu amigo,
não atropele a sua viagem,
quando Deus fizer a chamada,
você alcançará outras paisagens.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro O remédio do silêncio, vol. 15 da coleção Mensagens
de fé (editoraoartifice.com.br), em homenagem ao Dia do Astronauta que se comemora
em 9 de abril.

iciliar (home care)
foram fundamentais
no desempenho do
tratamento de pacientes pós-covid, com
programas de reabilitação e processos
crônicos instaurados. Além disso, contribuíram de forma
significativa na gestão
de leitos hospitalares,
cuidando de pacientes em casa após aval
clínico.
O fato de o mercado da saúde ser um
grande empregador
para essas profissionais se conecta com
um aspecto cultural
atribuído a elas. Na
história da Enfermagem brasileira, por
e x e m p lo , at é o início do século XX, o
cuidado humano era
realizado por negras
e indígenas. E mesmo
nos tempos atuais,
as mulheres ainda
fazem três vezes mais
trabalho não remunerado de prestação
de cuidados do que os
homens, o que reforça
um papel histórico: o
ato de cuidar é feminino.
Na AssistCare,
empresa voltada à
assistência domiciliar com unidades em
São Paulo, e em outros estados, as mulheres são a maioria,
representando 86%
dos profissionais no
quadro de colaboradores. São enfermeiras, farmacêuticas,
fisioterapeutas, assistentes sociais, médi-

cas, profissionais da
área administrativa,
entre outras funções.
Cerca de 93% dos cargos de liderança são
ocupados por elas e
entre as pessoas que
foram promovidas
ou receberam algum
incentivo por mérito,
75% são do público
feminino.
Apesar de um
cenário interno positivo, a realidade do
mercado de trabalho
é outra para grande
parte das profissionais do sexo feminino.
Segundo um estudo
de 2019 do IBGE, apenas 37,4% dos cargos
gerenciais são ocupados por mulheres. No
ritmo atual, levará
130 anos para que
ocorra a igualdade
de gênero nos postos
mais altos, segundo
estimativas da ONU.
E ainda há outros
desafios a serem superados. Os salários
pagos a esse grupo
são, em média, 25%
mais baixos que o dos
homens. Além disso,
o fato de a maior parte deste trabalho ser
exercido por profissionais de nível médio mostra que há
um caminho longo
a ser percorrido em
posições que demandem maior qualificação.
Alguns movimentos são importantes
para o crescimento e fortalecimento
feminino na saúde,
como o estímulo à

aprendizagem contínua, programas de
desenvolvimento individual baseado em
competências, rodas
de conversa e até o
estabelecimento de
cotas - dependendo
do porte da empresa.
Além do mais, a
implementação de
comitês voltados à
diversidade e à inclusão dentro das organizações privadas
e públicas é uma medida afirmativa de
grande valor. Composto por colaboradores, esses grupos
podem dar suporte
orientativo ao departamento de Recursos Humanos e à alta
direção, propondo
iniciativas que impactem setores da sociedade que precisam
de apoio. Eventos em
datas representativas,
vídeos e manuais para
conscientizar sobre
atitudes agressivas
e discriminatórias e
sobre a igualdade de
gênero são algumas
estratégias educativas
positivas.
Criar um ambiente
seguro com canais

de denúncia contra
assédios, dar apoio
integral e promover
o respeito à maternidade, além de firmar
convênios com creches próximas às instituições de trabalho
são outras ações que
contribuem para que
a sociedade, em que
as mulheres são a
principal força de trabalho da saúde, seja
mais justa.
À frente de cargos
de liderança e envolvidas nos processos de
decisão, as mulheres
i m p actam a ro ti na
empresarial com mais
empatia, capacidade
de planejamento, organização e gestão de
custos e de pessoas.
Elas aplicam um olhar integral, ajudam
a dar um toque mais
humanizado ao ambiente, agregando, também, alta eficiência.
Uma junção de força,
afeto e estratégia que
reflete na melhoria
do setor. Elas fazem
a diferença na saúde.
*Gerente nacional
de operações da AssistCare
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PROJETO:

Projeto que dispõe sobre políticas públicas de combate
à crimes cibernéticos contra crianças é aprovado na
Câmara Municipal de Holambra
A Câmara Municipal aprovou com sete votos favoráveis o projeto de lei que dispõe sobre Políticas Públicas de conscientização e combate aos crimes de internet cometidos contra
crianças

Em sessão plenária
realizada na noite desta segunda-feira (11), a
Câmara Municipal aprovou com sete votos favoráveis o projeto de lei
que dispõe sobre Políticas Públicas de conscientização e combate aos
crimes de internet cometidos contra crianças.

A iniciativa, de autoria do vereador Fabiano Soares, estabelece
objetivos, diretrizes e
ações municipais preventivas sobre este tipo
de crime, além de prever
uma semana anual com
atividades de conscientização.
“A gente sabe que

existe hoje uma gama
muito grande de crimes
virtuais, de bullying, de
crimes sexuais que envolvem a internet e às
vezes as crianças acabam sendo presas fáceis
disso, até mesmo pela
ignorância do tema, então o trabalho de conscientização, o trabalho de

jogar luz no problema,
de ensinar o que pode e
o que não pode, o que é
crime virtual e o que não
é, é extremamente importante para o combate
a este tipo de crime.”,
ressaltou Fabiano.
O projeto segue para
sanção ou veto do Executivo.

Câmara inicia projeto para criação de acervo
histórico do Legislativo de Holambra
Com o objetivo de resguardar a história legislativa, na Sessão Ordinária
realizada nesta segunda-feira (11), a Câmara
Municipal de Holambra
aprovou o Projeto de Resolução nº. 005/2022
que visa instituir a Comissão de Assuntos Relevantes para juntar e analisar documentos e fotos
para criação de acervo
sobre a emancipação político-administrativa da
cidade.
A justificativa do projeto, apresentada pelo vereador Wilson Barbosa,
o Bigode, menciona que
o período pré-emancipa-

ção foi muito importante, com manifestação de
autoridades, moradores,
realização de plebiscito,
dentre outras situações
que merecem pertencer
a um acervo a ser disponibilizado a todos os interessados, no plenário
Bigode explicou “Vamos
precisar de todos os prefeitos, de todos os ex-vereadores, de munícipes
que possuam algum material sobre o assunto.
Vamos analisar e organizar isso. A ideia não é fazer algo físico e sim algo
atual, de fácil acesso para
todos, a ideia é fazer um
site com as memórias da

Câmara.”
O vereador Oriovaldo
Venturini, que também
foi integrante do Grupo
Urbano e Comissão Pró-emancipação de Holambra, reforçou a importância da participação de
todos que fizeram parte
deste período e acrescentou “O município precisa
ter a história registrada e
com certeza dentro de alguns meses essa história
será escrita, falada e fotografada, porque tem muitas fotos também, para
que os munícipes possam
ver o que foi feito para
chegarmos até aqui.”
Na tribuna, o Presi-

dente da Casa e vereador
Mauro Sérgio de Oliveira declarou que algumas
reuniões, que contaram
com a participação de
Enivaldo Lobo, membro
do Grupo Pró-Emancipação, já foram realizadas
para traçar a melhor estratégia para criação do
acervo e finalizou “Uma
cidade sem história, é
uma cidade que não existe, que não tem o que
contar, ela fica meio que
no arquivo morto. Quem
procurar a estrutura da
Câmara, vai poder conhecer a história legislativa
de Holambra do começo,
meio, até o fim.”

A Comissão convida a
população para participar
deste processo de resgate
da história legislativa de
Holambra, caso possuam documentos, fotos ou
materiais diversos rela-

cionados ao tema entrem
em contato com a Câmara Municipal. Os itens recebidos serão analisados,
quanto a veracidade e o
valor reconhecido, e poderão integrar o acervo.

Câmara de Posse aprova lei que responsabiliza
concessionária de energia sobre fiação solta ou
pendurada em postes e vias públicas
ga a empresa concessionária de energia elétrica a tomar providências
quanto às fiações soltas
nos postes e espaços
públicos.
Aprovado na última
Sessão da Câmara, o
projeto foi apresentado
em iniciativa conjunta dos vereadores Edson Gonçalves Santana
De Santo Antônio de
Santo Antônio de (Baiano da Cesta/PV),
Posse
Posse passa a ter uma Alfredo Aparecido de
lei municipal que obri- Souza (Guinho/MDB),

Ana Claudia Leite Ferrari (DEM), Antônio
Carlos Cavalaro (Preto
Eventos/DEM) e Claudia Pinho Lalla (AGIR)
e tem como grande objetivo tornar a paisagem da cidade menos
poluída desses fios e
cabos emaranhados das
empresas de telefonia,
internet e energia que
além da poluição visual
ainda colocam em risco
a segurança de moto-

ristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
A Lei aprovada dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço
público de distribuição
de energia elétrica e
demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir
à ocupação do espaço
público dentro do que
estabelece as normas
técnicas aplicáveis e

promover a regularização e a retirada dos fios
inutilizados, em vias
públicas no Município
de Santo Antônio de
Posse, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Santo Antônio
de Posse, Estado de
São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,
aprovou e o Executivo
sanciona e promulga a
presente Lei.

Prefeitos da RMC cobram agilidade na licitação do
trem intercidades e convocam representante da
ANTT
De Jaguariúna
Os prefeitos da RMC
(Região Metropolitana
de Campinas) cobraram mais agilidade na
licitação do Trem Intercidades, que vai ligar Campinas, Jundiaí
e São Paulo utilizando
a malha ferroviária já
existente. Na reunião
do Conselho de Desenvolvimento da RMC, realizada nesta terça-feira (12) na cidade de
Artur Nogueira, foi
aprovada a convocação
de um representante
da ANTT (Agência Nacional de Transportes
Terrestres) para falar
dos “entraves” entre
o governo federal e a
MRS Logística, que
estão dificultando o
lançamento do edital

de licitação do projeto
pelo Governo do Estado de São Paulo.
O pedido de convocação do representante
da ANTT foi apresentado pelo presidente
do Conselho da RMC, o
prefeito de Jaguariúna,
Gustavo Reis (MDB), e
acatado por unanimidade pelos demais
chefes do Executivo
municipal presentes.
“Aprovamos a convocação de um representante da ANTT para
que venha prestar esclarecimentos no Conselho de Desenvolvimento sobre a demora
na licitação do Trem
Intercidades. Também
aprovamos uma moção
pedindo mais agilidade no lançamento
do edital de licitação.

O Trem Intercidades é
de extrema importância. Não é possível
num país como o Brasil a gente continuar
tendo uma linha férrea
sucateada e apostando
apenas no modal rodoviário”, disse Gustavo Reis.
Segundo o Governo do Estado, a MRS
será responsável pelas
obras de segregação
das vias entre a região
de Jundiaí e o centro de São Paulo. Para
isso, a concessionária
de carga acertou a extensão do seu contrato
com o governo federal
mediante investimentos de modernização
e ampliação da malha
ferroviária.
sendo revisto após a
Ainda de acordo com realização de consulo Estado, o projeto está ta e audiência públi-

ca. Entre as mudanças
estão a ampliação do
prazo de concessão de

30 para 35 anos e o aumento do investimento
para R$ 10,2 bilhões.
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DESTAQUE:

Pescaria e Caça ao Ovos prometem
movimentar a Semana Santa em Holambra
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
Uma pescaria e a divertida gincana de caça
aos ovos para a criança-

da prometem agitar
Holambra nos próximos
dias. As atrações fazem
parte da programação
da Semana Santa na ci-

dade, que conta com
atividades para toda a
família.
Na sexta, 15 de abril,
será realizada uma pes-

caria no lago da Nossa
Prainha até às 17h. “Para
participar é preciso ser
morador de Holambra
e fazer inscrição no Espaço do Empreendedor
até 14 de abril ou no
dia, no local do evento”, explicou a diretora
municipal de Turismo
e Cultura, Alessandra
Caratti. “É necessária
apresentação do Cartão
Cidadão no momento
da inscrição e no dia da
pescaria. Também pedimos a doação de 2kg de
ração para cachorro, que
serão direcionados para
a Associação de Reabilitação e Controle Animal,
a Arca de Holambra”.
Ela explica ainda que
a atividade terá premiação no período da
manhã, entre 6h e 12h.
As cinco duplas com
maior quantidade de
quilos pescados receberão troféu. Durante
toda a pescaria o uso
de vara com molinete,
trempas, chuveirinho ou
mais de um anzol está
proibido (confira abaixo
o regulamento). Na últi-

ma semana a Prefeitura
lançou 2 toneladas de
peixes no local.
O sábado, dia 16 de
abril, será dedicado aos
pequenos. Entre 17h e
20h será realizada a divertidíssima Caça aos
Ovos. Cerca de 16.000
ovinhos de chocolate
serão escondidos no
Parque Cidade das Crianças e a missão das
crianças, de até 10 anos,
será encontrá-los. Para
participar é preciso ser
morador da cidade e
apresentar Cartão Cidadão. A garotada vai
poder também curtir
brinquedos
infláveis,
fazer pintura facial, tirar
fotos com o Coelhinho da
Páscoa e se deliciar com
pipoca e algodão-doce.

ia:

Regulamento Pescar-

- Atividade voltada
apenas para moradores
de Holambra. Para participar da Pesca Livre
e da Pescaria com premiação é preciso fazer inscrição, que pode
ser realizada no Espaço
do Empreendedor até
14 de abril ou na Nossa
Prainha, no dia do evento. É necessário apresentar Cartão Cidadão e
a doar 2kg de ração para
cachorro. Os itens serão
encaminhados para a
Associação de Reabilitação e Controle Animal
(Arca) de Holambra.
- A Pesca com premiação terá início às 6h
e se encerra às 12h. Pesca livre segue, então, até
as 17h.
Vila de Páscoa e ExA
competição
posição Sacra
será por duplas e é
Uma Exposição da Via obrigatória a apresenSacra na Praça dos Co- tação do Cartão Cidadão
queiros reúne 15 painéis no local.
de cerca de 2 metros de
- No dia da pescaraltura confeccionados ia, caso um dos participelo artista plástico Ri- pantes não compareça, a
cardo Luís Pereira. Eles inscrição será cancelada.
representam as estações,
- Cada participante
desde a condenação até poderá
utilizar,
no
a ressurreição de Jesus. máximo, duas varas de
Os trabalhos estarão di- mão, com altura até de
sponíveis para visitação 4,5 metros. A linha não
até o dia 17. Na Praça dos poderá ultrapassar o taPioneiros, um espaço manho da vara.
dedicado às crianças. A
- Premiação: 1°, 2°,
Vila de Páscoa poderá 3°, 4° e 5° colocados
ser visitada até a véspera serão premiados com
da data, dia 16. Entre troféus, de acordo com
18h e 22h os meninos e a maior quantidade de
meninas poderão visitar quilos pescados.
a Casinha do Coelho, a
- É proibido, durante
Fábrica de Chocolate toda a pescaria, o uso de
com cascata e tirar fotos molinete, trempas, chucom a grande estrela da veirinho ou mais de um
festa.
anzol em cada vara.

Página 5

14 de Abril de 2022

CURSO:

Departamento pessoal na prática: aprenda no novo
curso da ACE
Embora sejam assuntos rotineiros nos estabelecimentos, muitas empresas têm dificuldade com o departamento pessoal
Férias, rescisão, jornada de trabalho, aviso prévio, horas extras.
Tudo isso é simples
na sua empresa? Nem
sempre, com certeza.
Embora sejam assuntos
rotineiros nos estabelecimentos, muitas empresas têm dificuldade
com o departamento
pessoal e, por isso, os
profissionais da área são
muito procurados pelo
mercado de trabalho.

A partir de maio, a
Associação Comercial e
Empresarial de Holambra (ACE) promove o
curso profissionalizante
Práticas de Departamento Pessoal para treinar e atualizar quem já
trabalha nas empresas e
também quem procura
qualificação profissional.
Com aulas exclusivamente presenciais e
aos sábados, das 8h30

às 12h30, as aulas estão
programadas para os
dias 14, 20 e 21 de maio,
04, 11 e 25 de junho, no
auditório da Associação
Comercial. “No curso,
vamos debater, professor e aluno, problemas
polêmicos do departamento pessoal, além
de resolver exercícios e
vivenciar o dia a dia de
trabalho desse setor”,
fala o professor Luís
Augusto Carlim, do In-

stituto Brasileiro de
Desenvolvimento e Educação Corporativa, que
ministrará as aulas em
Holambra.
Quem pode partici-

par
As inscrições podem
ser feitas por qualquer
interessado na profissionalização ou aperfeiçoamento nas práticas de departamento
pessoal.

Serão 28 horas de
curso e 17 tópicos abordados sobre práticas de
departamento pessoal,
entre os quais rotinas
de admissão, contrato
de trabalho, marcação
de pontos, registro de
empregados, folha de
pagamento, poder disciplinar do empregador,
aviso prévio e rescisão
contratual e diversos
outros.
Todas as informações

sobre o curso podem ser
obtidas no site da Associação: www.aceholambra.com.br.
SERVIÇO
Curso Práticas de Departamento Pessoal
Dias 14, 20 e 21 de
maio, 04, 11 e 25 de junho, das 8h30 às 12h30,
na ACE
Inscrições: até 25/04,
em www.aceholambra.
com.br

Campanha App Premiado Dia das Mães
começa segunda, da 18
Campanha Dia das
Mães da ACE Holambra
é tão tradicional quanto almoço de domingo
com a família! No dia
18 de abril, a Associação
Comercial e Empresarial de Holambra e empresas do comércio local
darão início a mais uma
promoção Dia das Mães
para sortear R$ 5 mil
em vales-compras.
Na edição 2022, os
consumidores
devem
cadastrar no Aplicativo ACE Holambra seus
cupons fiscais com valor igual ou superior a
R$ 50,00 em compras
feitas nas empresas integrantes da campanha.
Serão válidos os comprovantes fiscais de

compras realizadas durante o período da promoção, de 18 de abril a
08 de maio, quando termina o cadastramento
dos cupons pelo aplicativo.
Assim, um cupom fiscal de R$ 50,00 ou mais
concede ao consumidor
uma chance para participar do sorteio. “Cada
vez que o consumidor
cadastrar seu cupom fiscal de R$ 50,00 ou mais,
um ticket será gerado na
ACE para que ele concorra ao sorteio. Portanto, 1 cupom fiscal de R$
50,00 ou mais é igual a 1
chance para participar”,
explica a gerente da Associação Comercial, Suzi
Celegatti. Ao cadastrar o

cupom fiscal no aplicativo, um ticket é gerado
automaticamente pelo
app e impresso diretamente na urna da ACE
Holambra.

os prêmios principais,
vão receber vales-compras de R$ 300,00,
R$ 200,00 e R$ 100,
respectivamente,
que
serão sorteados entre os
colaboradores dos estaVeja a premiação:
belecimentos.
Vale-compras de R$
A apuração acontece
1000,00;
vale-com- em 10 de maio, às 15
pras de R$ 800,00, horas, na ACE.
vale-compras de R$
600,00 e 10 vales-comSERVIÇO:
pras de R$ 200,00.
Campanha App Premiado Dia das Mães
Prêmios para motiDe 18/04 a 08/05
var quem trabalha com (período de cadastro
o consumidor
dos cupons fiscais no
Neste ano, além do aplicativo ACE Holamconsumidor,
também bra)
concorrem
os
funSorteio: 10/05, às 15
cionários do comércio. horas, na ACE (Avenida
As empresas que con- das Tulipas, 103, Centemplarem cliente com tro)
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MUTIRÃO:

Holambra realiza novo mutirão contra a Dengue
neste sábado
A ação será realizada entre 8h e 12h no bairro Jardim das Tulipas
O Departamento Municipal de Saúde de Holambra irá realizar neste
sábado, dia 16 de abril, o
segundo de quatro mutirões de combate ao
mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da Dengue. A
ação será realizada entre
8h e 12h no bairro Jardim
das Tulipas.
A iniciativa, que terá
continuidade nos dias 30
de abril e 7 de maio, conta com a participação de
15 agentes de saúde que
fazem visitas em residências localizadas nos bair-

ros com maior número de
casos da doença. O trabalho consiste na retirada
de possíveis criadouros,
orientações ao morador
e entrega de material informativo. Na última semana a atividade foi realizada no Groot. 280 casas
foram vistoriadas. Em
duas delas os servidores
encontraram larvas do
mosquito.
“Esse é um trabalho
importante e que depende
da ajuda da comunidade.
Pedimos que todos abram
suas casas e recebam os

servidores”, disse o diretor municipal de Saúde,
Valmir Marcelo Iglecias.
“Além disso, é fundamental que os cuidados para
evitar a proliferação do
mosquito sejam constantes. Não dá para descuidar. O Aedes não escolhe
época do ano, nem local”.
No site do Governo, em
www.holambra.sp.gov.
br, está disponível para
impressão um panfleto
com ações que devem ser
realizadas semanalmente.
É possível ainda que a população contribua denun-

ciando possíveis criadouros por meio da Ouvidoria
ou pelo aplicativo Sem
Dengue, disponível para
telefones nas plataformas
Android e iOS. O telefone
da Vigilância em Saúde é
o (19) 3802-2744.
O último balanço divulgado pela pasta revela
que Holambra registrou
em 2022, 15 casos de dengue. No ano passado inteiro foram 24. Em caso
de suspeita de dengue a
orientação é procurar a
unidade de saúde o mais
breve possível.

Defesa Civil de Holambra
resgata jararacas no bairro
Camanducaia
A Defesa Civil de Holambra realizou nesta
quarta-feira, dia 13 de
abril, o resgate de duas
cobras jararacas que es-

tavam no quintal de uma
residência do bairro Comanducaia. Os animais
não sofreram nenhum
ferimento e foram soltos

novamente,
conforme
protocolos de proteção da
fauna silvestre, em área
de mata localizada na região.

O órgão orienta que
em situações como esta
os moradores devem entrar em contato por meio
do telefone 199.

Secretaria de Educação é alvo de furto em Santo
Antônio de Posse
Bandidos invadiram
a sede da Secretaria de
Educação de Santo Antônio de Posse e fizeram,
literalmente, a limpa nesse último final de semana.
Os marginais aproveitaram a falta de vigilância
no local e levaram tudo o
que puderam carregar.
De acordo com infor-

mações preliminares, os
maus elementos levaram
40 projetores, além de
outros objetos. Ainda segundo as informações, ao
todo, o prejuízo deixado
pelos ladrões está em torno dos R$ 150 mil reais.
O furto foi descoberto
quando um funcionário
da secretaria foi até o lo-

cal para buscar a chave
de um veículo e notou a
porta aberta. Ele acionou
a Polícia Militar -PM, que
foi até o local e registrou o
boletim de ocorrência.
A delegacia de Santo
Antônio de Posse vai investigar o caso. Ninguém
foi preso.

Por meio de nota, a
Prefeitura disse lamentar
o corrido confira:
A Secretaria Municipal de Educação de Santo
Antônio de Posse informa que na madrugada
de sábado para domingo
ocorreu o furto de equipamentos eletrônicos que
estavam guardados no

prédio.
No furto foram levados
televisores e aparelhos de
retroprojetor que seriam
destinados às escolas do
município.
Ao identificar o furto, a
guarda municipal, polícia
militar e a perícia técnica
foram acionadas e estão à
frente da investigação.

Estamos nos dedicando ao máximo para que
tudo seja esclarecido.
Lamentamos o fato
que recursos em prol a
melhoria da educação sejam levados, prejudicando nossos alunos e professores.

Força-tarefa combate roubo e comércio ilegal
de cabos de energia elétrica em Jaguariúna
De Jaguariúna

blitz em ferros-velhos
e estabelecimentos que
Uma força-tarefa en- comercializam sucata
tre Prefeitura de Jag- na cidade.
uariúna, Guarda Mu“Nosso foco nessa
nicipal e polícias Civil operação são os cabos
e Militar fechou o cerco de procedência duvidoaos roubos e furtos de sa, tentando localizar
cabos e fios de cobre e cabeamento subtraído
à comercialização ilegal da iniciativa privada e
desse material. Nesta prédios públicos. Esse
quarta-feira, dia 13 de tipo de crime vem auabril, agentes de fiscal- mentando nos últimos
ização da Prefeitura, meses, por isso a neguardas municipais e cessidade de fecharmos
policiais fizeram uma o cerco para coibir esse

tipo de prática delituosa”, explica o secretário
de Segurança Pública
de Jaguariúna, Edgard
Mello do Prado Filho.
Pela manhã, cinco
estabelecimentos
foram averiguados pela
força-tarefa, onde foram
apreendidos cabos sem
procedência. O material foi levado para a Delegacia de Jaguariúna,
onde foi feito boletim de
ocorrência para posterior apuração policial.

“É importante que
os comércios de sucata se conscientizem de
que comprar produtos
de origem duvidosa dá
problema, e a gente vai
continuar fiscalizando
firmemente para que os
índices de furtos e roubos diminuam em nossa
cidade”, afirmou Prado
Filho.
Ainda de acordo com
o secretário de Segurança, as operações da
força-tarefa terão se-

quência nos próximos
dias, sempre realizadas
de maneira aleatória,
como forma de surpreender os estabelecimentos.
O furto de cabos é
hoje um dos principais
delitos registrados pela
Polícia e afeta diretamente os serviços públicos na cidade. Já foram
registrados furtos na
ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), no
Centro Cultural, na es-

tação de recalque, entre
outros próprios públicos
municipais.
A força-tarefa também faz a averiguação
dos documentos dos
ferros-velhos visitados.
A multa para o estabelecimento sem alvará
de funcionamento é de
R$ 3 mil, podendo dobrar na reincidência ou
até mesmo provocar a
interdição do local pela
fiscalização da Prefeitura.

Confira o que abre e fecha neste feriado em Jaguariúna
De Jaguariúna

dimento 24h, com
chamadas pelo telefone
Nesta quinta-feira, 199, (19) 3867- 4229 e
dia 14 e sexta-feira, 3867-1339.
dia 15, as repartições
Centro de Operações
públicas entraram em e Inteligência (COI) recesso
municipal, Funcionará 24h pelo
voltando a funcionar telefone 153.
normalmente na sePolícia Municipal gunda-feira, dia 18, às Durante o recesso es8h. Os atendimentos tará de plantão 24h.
feitos pelos serviços Os atendimentos serão
essenciais da Prefeitu- feitos pelos telefones
ra de Jaguariúna fun- 153 e (19) 3837-3936.
cionarão em esquema
Polícia Militar – Os
de plantão da seguinte atendimentos
serão
forma:
feitos pelo telefone
190 ou (19) 3867-1190
Defesa
Civil
e por uma equipe que
Bombeiros - Aten- permanecerá 24h de

plantão.
Serviço de Coleta Seletiva – Na quinta-feira, dia 14, o serviço
será realizado normalmente. Na sexta-feira,
dia 15, não haverá coleta.
Serviço de Água e
Esgoto - A equipe de
manutenção de rede de
água e esgoto permanecerá de plantão 24h.
Chamadas pelo telefone (19) 97124-1069.
PAT – O atendimento estará suspenso durante o período de recesso. Na
segunda-feira, dia 18,

o atendimento por
agendamento retorna
normalmente.
Unidades de Saúde
- As Unidades Básicas
de Saúde (UBS`s) não
estarão abertas durante o período de recesso.
Já a Unidade de Campanha, UPA, Serviço
de Ambulância e o hospital municipal Walter
Ferrari (maternidade,
internações e cirurgias
de urgência) seguem
funcionando normalmente 24h por dia.
Vacinação – A campanha vacinação contra a Covid-19 será sus-

pensa na quinta-feira,
dia 14, e voltará a acontecer
normalmente
na segunda-feira, dia
18, das 15h às 19h no
parque Santa Maria e
das 8h às 15h nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS`s). O mesmo
acontecerá com a campanha de vacinação
contra a Gripe.
Procon – O atendimento estará suspenso nos dias 14 e 15 de
abril. Durante esse
período a população
poderá enviar suas
demandas pelo www.
prococon.sp.gov.br ou

pelo e-mail: procon@
jaguariuna.sp.gov.br.
Pescaria – Será realizada nesta quinta-feira, dia 14, véspera da
Sexta-feira Santa das
7h às 17h. Na segunda-feira, dia 18, volta
a acontecer semanalmente.
FEART – Será realizada no sábado, dia
16, e domingo, dia 17,
das 9h às 15h.
MARIA FUMAÇA –
A Maria Fumaça partirá de Jaguariúna no
sábado, dia 16, e no domingo, dia 17, às 10h e
às 12h30.
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MEIO AMBIENTE:

Águas de Holambra convida a população para ação
de conscientização em prol do meio ambiente
Objetivo é evitar obstruções, retorno de resíduos às edificações, rompimento das tubulações, que prejudicam o meio ambiente e causam transtorno para a própria
população
alto poder de tingimento) na rede de esgoto,
que serve para identificar
se as ligações estão adequadas. A concessionária
conta com o apoio de toda
a população nesse desafio, uma vez que é para o
bem comum.
Os transtornos, ocasionados por ligações irregulares que juntam a drenagem pluvial (de água de
chuva) à rede de esgoto,
ficaram mais intensos no
mês de março, o que faz
com que a concessionária
A Águas de Holam- edificações, rompimento intensifique também sua
bra fará campanhas de das tubulações, que além atuação na busca por tais
conscientização
junto de prejudicarem o meio ligações. De acordo com
aos moradores de Hol- ambiente, causam trans- o coordenador de Engenambra, com o intuito torno para a própria pop- haria de Operações da
de identificar eventuais ulação.
Águas de Holambra, Alan
conexões incorretas de
Nessa campanha, a Pedra, a prática irregular
rede de água de chuva Águas de Holambra fará gera sérios transtornos
nas redes de esgoto. Essa as verificações técnicas, para a população, além
campanha tem o objeti- através da introdução do de prejudicar o correto
vo de evitar obstruções, aditivo Anilina (corante funcionamento da rede
retorno de resíduos às concentrado em pó com de esgoto.

“As verificações técnicas se estenderão por
toda cidade por prazo
indeterminado, com o
objetivo de gerar conscientização a todos os proprietários/moradores;
visto que muitos nem têm
conhecimento que habitam imóveis com ligações
irregulares. Então, caso
identificada a conexão incorreta, os proprietários/
moradores serão comunicados para que promovam a regularização”, explica Alan.
A Águas de Holambra
acredita no esforço coletivo para que todos possam
usufruir de um serviço
melhor e mais uma vez
conta com o apoio da
população holambrense.
Entenda
Na cidade de Holambra, há separação entre
a rede de água, esgoto e a

rede de drenagem. A rede
de drenagem tem a finalidade de receber a água
de chuva, tanto nas ruas
quanto nas que saem dos
imóveis.
As construções devem
ter duas conexões separadas para destinar adequadamente cada fluxo.
Por exemplo, a tubulação
que contém água de chuva, deve ser conectada à
rede de drenagem e a tubulação que tem resíduos
das ligações de sanitários,
cozinha e afins, devem
ser conectados à rede de
esgoto. Os imóveis devem conter a ‘caixa de inspeção’.
A instalação adequada
evita transtornos para os
moradores e ainda é atitude correta em se adotar para preservar o meio
ambiente e a saúde da sua
família e de seus vizinhos.
Quando as águas da

chuva são despejadas
na rede de esgoto, aumentam as chances de
retorno de dejetos, sujeiras e mau cheiro para as
residências, além do risco
de rompimentos das tubulações.
Além disso, um esgoto despejado incorretamente na rede de drenagem pluvial, em vez de
ser conduzido para a estação de tratamento, será
lançado diretamente em
rios, lagos e mares, poluindo os mananciais.
Os moradores de Holambra estão sempre engajados em manter uma
cidade limpa, bonita e
agradável, e com esse
mesmo objetivo, Águas
de Holambra conta mais
uma vez com a colaboração de todos nesse projeto que tem um objetivo
nobre de cuidar de pessoas e do meio ambiente.

Este mês tem “Jaguariúna Solidária” no bairro
Roseira de Cima
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna voltará a realizar, por meio do
Fundo Social de Solidariedade, o programa
“Jaguariúna Solidária”
nos bairros da cidade. O
primeiro que receberá a
equipe e as os produtos
que foram arrecadados

será o Roseira de Cima.
Nos dias 19 e 20
serão doados sapatos,
roupas e acessórios à
população que vive em
situação de vulnerabilidade.
A ação acontecerá
no parque Maria Estela
Bianco Torres, das 9h
às 16h, e para receber
a doação é necessário

apresentar o Cartão
Cidadão. Além disso, o
Fundo Social também
recomenda que cada
pessoa leve uma sacola
para carregar as roupas
escolhidas.
De acordo com a
presidente do Fundo
Social de Solidariedade,
Flora Reis, o “Jaguariúna Solidária” vem mais

uma vez para cumprir
a sua missão de oferecer cuidado e conforto para as famílias em
situação de vulnerabilidade. “Essa é mais uma
oportunidade de trabalhar por quem mais
precisa. Queremos que
as famílias sintam esse
amor e acolhimento”,
disse dona Flora.

Parque dos Lagos é aberto para
pescaria na véspera da SextaFeira Santa
De Jaguariúna
A pescaria da Sem-

Véspera da Sexta-feira Santa a tradicional
atividade será realizada
ana Santa acontecerá no parque dos Lagos e
nesta quinta-feira, dia aberta a todos os mora14, em Jaguariúna. dores.

Para participar não
é preciso pagar nada,
basta apresentar o
Cartão Cidadão na entrada do parque.
De acordo com a

Secretaria
Municipal
de Turismo e Cultura,
os tanques 1 e 3 estarão
liberados para a pesca
das 7h às 17h. Cada pessoa poderá levar uma

vara de mão e carretilha.
O parque dos Lagos
fica na rua Eduardo
Tozi, S/N, Vila XII de
Setembro.

Jaguariúna aplica 1.605 doses da vacina contra a
gripe em idosos em idosos e profissionais da Saúde
De Jaguariúna

com 60 anos ou mais
e os profissionais da
A Prefeitura de Jag- saúde. A dose única está
uariúna, por meio da sendo aplicada em oito
Secretaria de Saúde, UBSs (Unidades Básiaplicou até o momento cas de Saúde) da cidade.
1.605 doses da vacina
Em cinco dias de
contra a gripe (influen- campanha, foram vaciza) na campanha que nados 1.283 idosos –
começou no último dia 15,4% do total previsto
4 de abril e que visa a de 8.352 pessoas – e
imunização dos adultos 322 trabalhadores da

saúde, ou 23,4% dos
1.378 profissionais previstos para receberem a
vacina.
A vacinação é realizada nas UBSs Nova Jaguariúna, Florianópolis,
Roseira de Cima, Roseira de Baixo, Miguel
Martini, Cruzeiro do
Sul, Fontanella e 12 de
Setembro, de segunda

a sexta-feira, das 8h às
15h.
Segundo a Secretaria
de Saúde de Jaguariúna, para ser imunizado
contra a Influenza, é
necessário apresentar
documento com foto,
Cartão Cidadão, comprovante de endereço
e carteirinha de vacinação.

Prefeitura promove soltura de 2 toneladas de
peixes para Campeonato em Artur Nogueira
De Artur Nogueira

a soltura de cerca de
duas
toneladas
de
A Prefeitura de Artur tilápia e pacu. Segundo
Nogueira, por meio da a Administração MuSecretaria de Cultura & nicipal, o ato faz parte
Turismo e a Secretaria do 17° Campeonato de
de Esportes, promoveu Pesca “Vardo Corrêa”.

O evento acontecerá no
dia 17 de abril na Lagoa
dos Pássaros e fará parte da programação oficial de aniversário de
73 anos do município.
Os interessados em

se inscrever podem
se cadastrar até este
sábado (9) em três locais. No Agro&Pesca
Laranjeiras
locaizado na Avenida Santo Dumont, 1370, no

bairro Laranjeiras; No
Sobrado da Pesca na
Rua Floriano Caetano, 109, no bairro Vila
Rodrigues; e na Traia
Pesca que fica na Rua
15 de Novembro, 530,

no Centro.
As inscrições serão
efetivadas
mediante
à doação de 1 lata de
óleo de cozinha, 1 litro
de leite e 5 kg de arroz.
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Fundo Social de Holambra prepara a entrega
dos Ovos de Páscoa
Ovos de Páscoa serão distribuídos aos alunos da rede pública municipal de ensino; para integrantes do Grupo Reviver, da Terceira Idade; do NAOTT; e crianças em
situação de vulnerabilidade social
Integrantes dos Departamentos de Educação e Promoção Social,
em parceria com o Fundo Social, realizam nes-

ta quarta-feira, dia 13 de
abril, a separação dos
ovos de Páscoa que serão
distribuídos aos alunos
da rede pública munici-

pal de ensino e também
para integrantes do Grupo Reviver, da Terceira Idade; do Núcleo de
Atenção e Orientação Te-

rapêutica ao Trabalho, o
NAOTT; e crianças que
integram famílias em situação de vulnerabilidade social.

São, no total, mais de
2.600 ovos de chocolate.
Além dos tradicionais, ao
leite, houve ainda a preocupação em adquirir

itens diet e sem lactose
para atender os moradores com diabetes ou alergia ao produto convencional.

