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Holambra conquista duas novas ambulâncias e
maquinário junto ao Estado
O prefeito de Holambra, Fernando Capato, esteve em Campinas nesta segunda-feira, 18 de abril, para
formalizar convênios
e receber do Governo

do Estado duas novas ambulâncias, uma
pá-carregadeira e um
caminhão pipa, todos zero quilômetros,
para a execução de
serviços públicos nas

mais diferentes áreas.
Os veículos, obtidos
por meio do programa
Nova Frota, somam
investimento estimado
em R$ 1,45 milhão. O
vice-prefeito Miguel

Esperança, vereadores
e diretores municipais acompanharam a
liberação – parte da
programação do evento “Governo na Área”,
realizado nas depen-

dências do Instituto
Agronômico.
As ambulâncias,
modelo Renault Master, foram adquiridas
pelo Governo Paulista
por R$ 263,8 mil cada,

além dos equipamentos. Elas já estão na
cidade e deverão estar
à disposição do Departamento Municipal de
Saúde a partir da próxima semana.
Pág 3.

Holambra retoma Secretaria da Habitação Holambra
registra
celebração do Dia do libera a construção de
8 novos
85 moradias na região
Rei com esporte e
casos de
de
Campinas
cultura
Covid-19

ao longo da
semana

As festividades do Dia
do Rei, versão holambrense de uma das celebrações populares mais
tradicionais dos Países
Baixos, serão retomadas
este ano em Holambra

com atividades artísticas,
esportivas e culturais. O
evento será realizado no
dia 24 de abril, a partir
das 8 horas da manhã, na
Praça do Moinho Povos
Unidos.

A Secretaria de Estado da Habitação liberou
nesta quarta-feira, 20 de
abril, ordem de serviço
para a construção de 85
novas moradias em Artur
Nogueira e Mogi Guaçu
e entregou 31 títulos de
propriedades para famílias de Santo Antônio de

Pág 5.

Holambra retoma Operação
Cata-Bagulho a partir desta semana

Posse, região de Campinas.
Também foi autorizada
ordem de serviço para
regularização fundiária
em Lindóia. O secretário
interino de Estado da Habitação, Fernando Fiori
de Godoy, ex-prefeito de
Holambra, participou das
solenidades.
Pág 3.

Holambra confirmou ao
longo da última semana,
segundo balanço divulgado nesta quarta-feira,
dia 20 de abril, pelo Departamento Municipal de
Saúde, 8 novos casos de
Covid-19. A cidade contabiliza, desde março de
2020, 4.142 registros e
19 mortes. O bairro Imigrantes soma 1.070 confirmações, seguido do Groot
com 367 e do Fundão com
361. Quem apresentar sintomas gripais leves deve
ir até a unidade de saúde
mais próxima de casa.

Prefeitura
de Posse
realiza o
Pág 7.
projeto
Ansiedade e insegurança
comprometem futuro
Nascentes
profissional, alerta psicóloga
Modelos

Quantas vezes você
se pega duvidando da
própria capacidade?
Quanto tempo do seu
dia é desperdiçado com
pensamentos improdutivos? Já avaliou isso?

De acordo com a psicóloga organizacional Maria
Cristina Pocai, muitos
profissionais sofrem de
ansiedade e insegurança,
autossabotando pensamentos, ações e planos.
Pág 4.

A Prefeitura de Holambra deu início na última
segunda-feira, dia 18 de
abril, a mais uma etapa
da Operação Cata-Bagulho para coleta de móveis
danificados, pneus velhos

e restos de poda. A ação foi
interrompida na quinta e
na sexta-feira, dias 21 e 22
de abril, em função do Feriado de Tiradentes, retomada na segunda-feira (25) e
concluída na terça (26). O

objetivo da iniciativa é impedir o depósito irregular
de lixo em terrenos baldios
e vias da cidade, evitando
o acúmulo de detritos e a
proliferação de insetos e
animais peçonhentos.
Pág 6.

Jaguariúna não
registra mortes
por Covid há três
semanas
Pág 6.

Pág 6.

Serviços
e espaços
públicos têm
funcionamento
alterado
no feriado
prolongado
Os serviços e espaços
públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento em função do
feriado de 21 de abril, Dia
de Tiradentes, com ponto
facultativo em 22 de abril.
Pág 4.
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Artigos
As lições de Tiradentes
Por Luiz Carlos
Motta*
Esta semana é
marcada pelo feriado nacional de 21 de
abril, dia da morte de
Tiradentes, ocorrida
há 230 anos. O portal
Brasil Escola, lembra
que Joaquim José da
Silva Xavier, era de
uma família humilde. Nasceu em Minas
Gerais, em novembro
de 1746. Com a morte
prematura dos pais,
ele aprendeu logo cedo
a profissão de dentista amador, o que
lhe rendeu o apelido
de “Tiradentes”. Em
plena época de Brasil
colônia de Portugal,
Tiradentes era um republicano convicto e
adepto dos ideais do
Iluminismo, corrente
de pensamento moderno para a época, que
inspirou movimentos
de independência de
um grande número de
países, inclusive os
Estados Unidos.
Impostos
Tiradentes fazia
parte de um grupo que
se revoltara contra a
exagerada cobrança
de impostos da Coroa
Portuguesa, sobre a
extração do ouro em
Minas Gerais. Os altos
impostos visavam financiar a reconstrução
de Lisboa, atingida
por um grande terremoto em 1755. O
movimento sofreu um
baque com Joaquim
Silvério dos Reis, que
optou por denunciar

os integrantes do grupo, para se livrar das
dívidas pessoais que
havia adquirido com a
Coroa Portuguesa. Por
isso, Tiradentes foi o
único do grupo a receber a pena máxima,
a pena de morte.
Alguns historiadores atribuem esse
fato a duas possibilidades: a sentença
de morte só atingiu
Tiradentes por ele não
pertencer à elite mineradora, sem tráfico de influência na
Coroa e a segunda,
é a de, que por falar
abertamente do seu
envolvimento na conspiração, Tiradentes
foi considerado um elemento perigoso pelo
governo português e,
por isso, deveria ser
morto, enquanto os
demais exilados.
Assim, Tiradentes
foi usado como bode
expiatório. O restante da história você
conhece. Ele foi enforcado na manhã de
21 de abril de 1792,
na cidade do Rio de
Janeiro e seu corpo
esquartejado e espalhado pela estrada de
Ouro Preto/ MG. Sua
morte foi usada como
demonstração de força
de Portugal para evitar futuras rebeliões.
Vigilância
O 21 de abril é uma
data importante para
reverenciarmos todos
os nossos líderes do
passado, que, como
Tiradentes, deram as
suas vidas por uma

Pátria livre e soberana.
Mas essa luta não tem
fim. É preciso continuar lutando contra os
altos impostos; contra
a alta da inflação que
prejudica de forma
mais intensa os trabalhadores assalariados, que perdem o seu
poder de compra e;
contra ataques como
as fake news, que desorientam os eleitores
em um ano tão importante como 2022.
Tiradentes deve
nos inspirar a lutar
também por políticas públicas e legislações que promovam
a criação de emprego
e renda e garantam
saúde e educação para
todos. A manutenção
do equilíbrio entre os
três poderes é outra
grande conquista de
um país democrático
e que requer constante
vigilância.
O País precisa
aprender com a sua
própria história. Vivemos outros tempos,
mas com alguns comportamentos que se
repetem e que prejudicam a população
como um todo. Que os
ideais republicanos de
Tiradentes, não caiam
no esquecimento e
sejam a chama para
acelerar as urgências
que o Brasil clama
hoje.
*Luiz Carlos Motta é Presidente da
Fecomerciários, da
CNTC e Deputado
Federal (PL/SP)

Reconciliação com a
natureza
A natureza é generosa,
sempre nos dá a
alimentação.
A terra produz a
comida
para o ateu e o cristão.

É tarde, mas percebemos
que fazemos parte
dela.
Se conservarmos a
natureza,
salvaremos toda a
parentela.

Mas o próprio
Vamos procurar
homem estraga
protegê-la,
aquilo que lhe dá
evitando a poluição.
guarida.
Se continuarmos
Polui as águas, cor- assim,
ta florestas,
acabará a popud e s t r u i n d o a lação.
própria vida.
Se nos reconciliar-

mos com o planeta,
protegendo a natureza,
teremos fartura de
alimentos
e o pão de trigo sobre a mesa.
Poesia de Valter
Máz Borges, do livro Soltar as amarras,
volume 12 da coleção
Mensagens de fé (editoraoartifice.com.br),
em homenagem ao Dia
Mundial da Terra, que
se comemora em 22 de
abril.

Necessidades básicas
André Naves (*)
As necessidades humanas foram esquematizadas na famosa
Pirâmide de Maslow,
que vai da fisiologia à
realização pessoal. Ela
demonstra que as pessoas só atingem elevados patamares da criatividade e da realização
pessoal depois de terem
sido satisfeitos os requisitos básicos de sobrevivência, tais como
alimentação, abrigo e
repouso, entre outros.
Ou seja, as capacidades humanas voltadas para a inovação tecnológica, a criatividade
artística, a eficiência no
trabalho e o aproveitamento educacional, só
podem ser estimuladas
por meio de uma rede
articulada de iniciativas
e políticas públicas que

visem ao atendimento
das necessidades mais
essenciais do ser humano.
A pena de Graciliano Ramos em Vidas
S e c a s e a s t i n t a s de
Cândido Portinari no
quadro Retirantes são
ilustrações simbólicas
dessas trevas desumanizantes, que tão
mal fazem à sociedade.
Personagens que de
tão carentes de quaisquer elementos mais
fundamentais a uma
condição digna confundem-se com a paisagem
agreste, com os animais
esquálidos e com a vegetação inerte.
Nos centros urbanos, a miséria está
estampada a cada esquina, nos sem-teto
que invadiram as ruas
e, pedintes, desafiam a
sensibilidade dos mais

abastados. O único objetivo que os mantêm
vivos é a luta pela sobrevivência. Buscam a
superação, ainda que
inconscientemente,
dos primeiros degraus
daquela pirâmide... E
nessa jornada incessante, toda a energia
criativa, inerente à
condição humana, é
desperdiçada.
Quantas ideias,
quantas soluções,
quantas inovações não
se perderam, e ainda se
perdem, nas brumas da
exclusão social?
*André Naves é Defensor Público Federal,
especialista em Direitos
Humanos e Sociais. Escritor, professor e palestrante; conselheiro
do Chaverim, grupo de
assistência às pessoas
com deficiência.

Uma nova regra cooperativista; apoio á
autogestão
*Rosalvi Monteagudo
A cooperativa é gerenciada por cooperadores/donos que, em
geral, não tem habilidade nem formação em
gestão, o que a torna
ineficiente. Na gestão
democrática, a cooperativa é administrada
pelos cooperadores/
donos eleitos entre si
que possuem direitos
iguais pelo voto único e que têm o poder
de elaborar a formulação das suas próprias
políticas.
É preciso mudar o
gerenciamento da autogestão que é feita por
todos os cooperadores,
onde não há a figura do
patrão, pois todos são
donos.
Os cooperadores/
donos são eleitos para
representá-los pelo
controle democrático que participam da
gestão para sugerir,
opinar, denunciar falhas, propor soluções
e defender suas ideias
de forma democrática
e participativa. Este
tipo de organização faz

parte de um todo por
pessoas que dividem
entre si propósitos e
interesses no quais todos são donos dos seus
negócios.
Criar e manter um
orçamento justo e escolhido pelos cooperadores/donos é trabalhoso, mas vale a
pena para administrar
e organizar a autogestão.
A aplicação da regra 30%/70% diz que:
As empresas são mantidas por 30% dos
cooperadores/donos
que sustentam 70%
sobrecarregando a empresa e tornando-a inadimplente. Portanto,
um pequeno número de
cooperadores/donos
manterá as reivindicações da maioria. O
pior, sem atender as
suas, uma vez que a
maioria, com poder
aquisitivo menor, pesa
na decisão final, em
que a minoria, com
poder aquisitivo maior
não se beneficiará, gerando uma situação em
que todos se tornarão
inadimplentes, mesmo
os com poder aquisiti-

vo maior, prejudicando
a si próprio e a sua empresa, também.
A moderna regra
de ouro do cooperativismo 30%/70% é
um método que pode
ser aplicado para buscar a imparcialidade,
através de um software colaborativo que
poderá ser um dos meios de fazer as vezes da
real necessidade concentrada e significativa
de seu grupo de ação,
sem a manipulação de
cima para baixo, mas o
inverso.
É indispensável
aplicar a regra 30/70
para:
1. Tornar mais eficiente a autogestão;
2. Organizar as prioridades;
3. Implementar a
regra 30/70 para obter
metas claras;
A gestão democrática se organiza numa
dinâmica administrativa para a organização
do social, pois precisa
do equilibrio entre o
econômico e o social,
para que tenham credibilidade e condições de
resolvê-las.

A solução do problema de falta de formação da diretoria
na administração da
empresa pode ser resolvida via aplicação
de software colaborat ivo p ara se o r g a nizar as prioridades
da ação, porém, com
controle e transparência econômica. Ao
aplicar na empresa a
regra 30%/70% constata-se que seus projetos
prioritários são medidos com imparcialidade e transparência
econômica, mas mesmo assim vão ser decididos em assembleia.
O levantamento da
informação de baixo
para cima é estabelecido para transformar-se
numa união de força e
formar uma ação homogênea com o poder
de causar uma notável
mudança, motivo pelo
qual as ações serão
processadas, através
do mercado da informação dos cooperadores/donos.
É indispensável
preencher a planilha
e consolidar os dados
que para organizar

a execução é importante para verificar a
evolução do projeto,
através de um rastreamento e atualização
dos valores realizados.
As grandes vantagens são:
- Fazer análise financeira de qualidade.
-Planejamento financeiro e estratégico.
- Organizar os gastos.
- Fica mais fácil obter a colaboração do
cooperador.
- Clareza e transparência.
O absurdo da ilógica situação é que 30%
mantêm 70%, acabando com a união entre todos, desestruturando-os, pois não

há interesse em participar deste movimento que desorganiza o
social pelo econômico. A nova regra de
ouro busca compartilhar igualdades para
organizar em cooperação econômica, ao
partilhar fraternidades
para organizar, em solidariedade, o social,
com a educação na
cooperação para com
liberdade entrar em
adesão livre.
** Rosalvi Monteagudo é contista,
pesquisadora, professora, bibliotecária, assistente agropecuária,
funcionária pública
aposentada e articulista na internet.
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RECURSOS:

Holambra conquista duas novas ambulâncias e
maquinário junto ao Estado
Os veículos, obtidos por meio do programa Nova Frota, somam investimento estimado em R$ 1,45 milhão

erentes áreas. Os veículos, obtidos por meio do
programa Nova Frota,
somam
investimento
estimado em R$ 1,45
milhão. O vice-prefeito
Miguel Esperança, vereadores e diretores
municipais acompanharam a liberação –
parte da programação
do evento “Governo na
Área”, realizado nas dependências do Instituto
Agronômico.
As
ambulâncias,
modelo Renault MasO prefeito de Holam- do Estado duas no- ter, foram adquiridas
bra, Fernando Capato, vas ambulâncias, uma pelo Governo Paulista
esteve em Campinas pá-carregadeira e um por R$ 263,8 mil cada,
nesta
segunda-feira, caminhão pipa, todos além dos equipamen18 de abril, para for- zero quilômetros, para tos. Elas já estão na cimalizar convênios e a execução de serviços dade e deverão estar à
receber do Governo públicos nas mais dif- disposição do Depar-

Secretaria da Habitação
entrega títulos de
propriedades em Santo
Antônio de Posse
A Secretaria de Estado
da Habitação entregou,
nesta quarta-feira, dia 20
de abril, 31 títulos de propriedades para famílias de
Santo Antônio de Posse,
região de Campinas. O secretário interino de Estado
da Habitação, Fernando
Fiori de Godoy, ex-prefeito
de Holambra, participou
das solenidades.
No município de Santo Antônio de Posse, o
Programa Cidade Legal
regularizou 31 imóveis no
Jardim Novo Horizonte
II. Os moradores come-

çaram a receber seus títulos de propriedade nesta
quarta-feira, às 17h30, na
Rua Prefeito Pedro Ferreira Alves, 135, Jardim São
Quirino.
A partir do recebimento do título sem qualquer
custo, os moradores passam a ser legalmente proprietários de seus imóveis.
Além de garantir segurança jurídica, o Programa
Cidade Legal leva às famílias de baixa renda outros
benefícios, como o acesso ao mercado formal de
crédito, a possibilidade de

comercialização do imóvel
e a transferência do bem
para filhos ou herdeiros.
O Cidade Legal da Secretaria de Estado da Habitação acelera e desburocratiza o processo de
regularização fundiária,
sem custo aos municípios
e aos moradores. As prefeituras recebem apoio técnico para a regularização de
parcelamento do solo e de
núcleos habitacionais, públicos ou privados, para
fins residenciais, localizados em área urbana ou de
expansão urbana.

tamento Municipal de
Saúde a partir da próxima semana. A pá-carregadeira, orçada em
R$ 498 mil, integrará
as atividades de Cata
Bagulho nos próximos
dias – período em que o
caminhão pipa também
deverá ser entregue.
Durante o ato em
Campinas, Capato se
encontrou com o governador Rodrigo Garcia em reunião coletiva
com prefeitos da região
e também individualmente, momento em
que tratou de parcerias
em andamento com o
Estado, como o projeto
de duplicação de trecho
da Rodovia SP-107.
“O Rodrigo é um

grande
governador
para São Paulo e um
importante parceiro de
Holambra. São muitos
os investimentos capitaneados por ele em
obras, equipamentos e
outras melhorias, com
benefícios diretos para
nossa cidade, região e
para o Estado”, avaliou
o prefeito. Ele se encontrou ainda com os
deputados
estaduais
Barros Munhoz e Rafa
Zimbaldi, que atuaram
na indicação do município para a conquista das ambulâncias, e
com o deputado federal
Vanderlei Macris, que
indicou uma motoniveladora orçada em R$ 1
milhão, ainda a ser en-

tregue à cidade.
Holambra
assinou
ainda, durante o evento, convênio para obtenção de R$ 200 mil
em recursos do programa Respeito à Vida,
de
conscientização
para o trânsito. A primeira-dama
Yvonne
Schouten Capato, presidente voluntária do
Fundo Social, participou de reunião com a
primeira-dama do Estado, Luciana Garcia, em
que foram discutidas
políticas públicas de
assistência social e projetos desenvolvidos nos
municípios por meio de
parceria com o Fundo
Social de Solidariedade
do Governo Paulista.

Estado tem queda de
13,4% nas mortes
envolvendo bicicletas
Da Redação
No mês em que se comemora o Dia Internacional do Ciclista, celebrado
no dia 15 de abril, os novos
dados do Infosiga, sistema
do Governo do Estado gerenciado pelo programa
Respeito à Vida e Detran.
SP, apontam redução de
13,4% nas mortes de ciclistas, em todo o território
paulista. O total contabilizado caiu de 82 no primeiro trimestre de 2021
para 71 em igual período
deste ano. Na comparação
mensal, a diminuição foi
ainda mais acentuada, de
38 para 31 (-18,4%).
A Região Metropolitana de São Paulo também
registrou queda de 25%
no número de mortes de
ciclistas no comparativo
do primeiro trimestre de
2021 e de 2022. A quantidade passou de 24 para

18. Analisando somente
o mês de março, o recuou
foi de 25%, passando de
12 para 9. A tendência
também se estendeu para
os óbitos envolvendo
ocupantes de automóvel
(-15%). Nos primeiros três
meses deste ano foram
contabilizadas 58 mortes,
contra 68. No mês passado, 14 mortes foram registradas e em março de
2021 foram 26.
O ciclismo está entre as modalidades mais
apropriadas na prevenção e tratamento de doenças como hipertensão,
colesterol alto, infarto do
miocárdio, dentre outras.
Melhoria do condicionamento físico e da capacidade cardiorrespiratória
são outros benefícios da
atividade. “A data é importante para promover o
uso da bicicleta, um meio
de transporte sustentável

e viável. É, ainda, um convite a todos para que façam uma reflexão profunda das atitudes que cada
um toma diariamente e,
diante disso, um marco
da busca incessante para
tornarmos o trânsito de
nosso País mais seguro”,
afirma Neto Mascellani,
diretor-presidente da autarquia.
Outras reduções no Estado
A tendência de queda
se estendeu para o indicador de mortes envolvendo
ocupantes de automóveis.
No acumulado, a soma
caiu 2,9%, passando de
280 para 272. O número
total de acidentes com vítimas também caiu 2,5% no
comparativo trimestral.
Foram 40.279 acidentes
registrados no primeiro
trimestre de 2022 contra
41.295 em igual período
do ano passado.

Secretaria da Habitação libera a construção de 85
moradias na região de Campinas
Da Redação
A Secretaria de Estado da
Habitação liberou nesta
quarta-feira, 20 de abril,
ordem de serviço para a
construção de 85 novas moradias em Artur Nogueira e
Mogi Guaçu e entregou 31
títulos de propriedades para
famílias de Santo Antônio
de Posse, região de Campinas. Também foi autorizada ordem de serviço para
regularização fundiária em
Lindóia. O secretário interino de Estado da Habitação,

Fernando Fiori de Godoy,
participou das solenidades.
Os municípios de Artur
Nogueira e Mogi Guaçu
estão sendo contemplados
com empreendimentos da
modalidade Nossa Casa –
CDHU. Por esta modalidade, as obras são executadas
em duas fases. Na primeira
etapa é realizada a urbanização dos lotes, com a
implantação de rede de água
e esgoto, drenagem, terraplenagem, pavimentação, entre
outros itens. Na fase seguinte, tem início a construção

das casas.
Em Mogi Guaçu, a primeira
fase do empreendimento,
que terá 31 unidades, já foi
realizada. Agora será iniciada a etapa de construção das
casas. A ordem de serviço
desta obra é de R$ 2,9 milhões. A solenidade aconteceu às 9 horas, na Prefeitura
Municipal.
Já em Artur Nogueira, o
empreendimento contará
com 54 unidades e a ordem
de serviço no valor de R$ 2,4
milhões, é destinada a urbanização dos lotes. O evento

foi, às 11h30, no próprio
local onde será edificado o
conjunto habitacional.
Cidade Legal
A Secretaria da Habitação
autorizou a assinatura de ordem de serviço do Programa
Cidade Legal para trabalhos
de regularização fundiária
na cidade de Lindóia, durante audiência, às 15h30, na
Prefeitura, Avenida Rio do
Peixe, 450, Jardim Estância.
No município de Santo
Antônio de Posse, o Cidade
Legal regularizou 31 imóveis
no Jardim Novo Horizonte

II. Os moradores começaram a receber seus títulos de
propriedade nesta quarta-feira, às 17h30, na Rua Prefeito Pedro Ferreira Alves,
135, Jardim São Quirino.
A partir do recebimento do
título sem qualquer custo,
os moradores passam a ser
legalmente proprietários de
seus imóveis. Além de garantir segurança jurídica, o
Programa Cidade Legal leva
às famílias de baixa renda
outros benefícios, como o
acesso ao mercado formal
de crédito, a possibilidade de

comercialização do imóvel e
a transferência do bem para
filhos ou herdeiros.
O Cidade Legal da Secretaria de Estado da Habitação
acelera e desburocratiza o
processo de regularização
fundiária, sem custo aos
municípios e aos moradores. As prefeituras recebem
apoio técnico para a regularização de parcelamento
do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais,
localizados em área urbana
ou de expansão urbana.
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CURSO:

Ansiedade e insegurança comprometem futuro
profissional, alerta psicóloga
Muitos profissionais sofrem de ansiedade e insegurança, autossabotando pensamentos, ações e planos
Quantas vezes você
se pega duvidando da
própria
capacidade?
Quanto tempo do seu
dia é desperdiçado
com pensamentos improdutivos? Já avaliou
isso? De acordo com
a psicóloga organizacional Maria Cristina Pocai, muitos
profissionais
sofrem
de ansiedade e insegurança, autossabotando
pensamentos, ações e
planos. “É muito importante administrar
o pensamento, conse-

guindo mais sabedoria
e leveza para enfrentar
os problemas e desafios da vida”, afirma ela.
Depois de ministrar
para dezenas de profissionais na Associação
Comercial de Holambra o curso Liderança,
a
psicóloga
Maria
Cristina Pocai volta à
cidade com mais um
tema ligado ao bem-estar e ao desenvolvimento
profissional.
No dia 16 de maio, às
18h30, no auditório da
ACE, ela aplica o curso

Inteligência Positiva.
QUOCIENTE
POSITIVO
As
inscrições
já
começaram e vão até
12 de maio ou enquanto houver disponibilidade de vaga. Todos
os interessados podem
participar e associados
têm mais de 25% de
desconto na inscrição.
“Vamos ajudar os
participantes a entenderem como funciona
a mente sabia e a mente sabotadora. Todos
terão a oportunidade

de medir seu QP (Quociente Positivo) e entender quanto tempo
do dia desperdiça com
pensamentos sabotadores que impedem o
progresso profissional”.
SERVIÇO
Curso Inteligência
Positiva
Dia 16 de maio, às
18h30, na ACE
Informações e inscrições: ace@aceholambra.com.br ou via
WhatsApp: 9 99942711

Lar São Vicente de
Paulo realiza Festival
de Outono com várias
atrações
O Lar São Vicente de
Paulo realiza o Festival
de Outono com diversas
atrações em Santo Antônio de Posse. O evento
acontece nos dias 30 de
abril e 1° de maio com
Festival de Prêmios, Encontro 2 Rodas e atrações musicais.
O Festival de Prêmios
em prol do Lar São Vicente de Paulo acontece
no sábado, dia 30, das
15h até às 23h, com entrada franca. Haverá

venda de comidas e bebidas.
No domingo, dia 1°
de maio, será realizado o
Encontro 2 Rodas (bike
e moto) com a saída das
bikes da Praça da Matriz,
às 8h, e concentração de
motos a partir das 9h30
no Posto Ipiranga.
A animação musical
será com as bandas Júlio
& Topinel, Samba Sol,
Rota 107 e Aslam Pop.
O vento tem o apoio
da Prefeitura Munici-

pal de Santo Antônio de
Posse e Radical Livre.
Venha curtir com a família e amigos!
Mais informações
fone (19) 3896-2503;
contato@larsvp.org.
br;
larsvp.org.br/carne-boleto;
Rua Quirino Semeguini, 271 13830 - 000 Santo Antônio de Posse/
SP;
@larsvpaulo
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COMEMORAÇÃO:

Holambra retoma
celebração do Dia do Rei
com esporte e cultura
O evento será realizado no dia 24 de abril, a partir das 8 horas da
manhã, na Praça do Moinho Povos Unidos
As festividades do
Dia do Rei, versão holambrense de uma das
celebrações populares
mais tradicionais dos
Países Baixos, serão
retomadas este ano em
Holambra com atividades artísticas, esportivas e culturais. O
evento será realizado
no dia 24 de abril, a
partir das 8 horas da
manhã, na Praça do
Moinho Povos Unidos.
Ele é gratuito e aberto
a moradores e turistas.
As
comemorações
começam logo cedo

com a largada da Corrida do Rei - prova de
pedestrianismo
com
percursos de 7 e 4
quilômetros para participantes
amadores
e profissionais. Em
seguida estão previstas apresentações da
Orquestra de Viola
Caipira do município,
dos Gaiteiros de Holambra, do Grupo de
Danças Folclóricas da
cidade e da Fanfarra
Amigos de Holambra.
A festa contará ainda
com a oferta do típico
café com bolo ao públi-

co presente.
“Trata-se de um importante momento de
resgate e preservação
da história, da cultura e das tradições dos
pioneiros”,
explicou
Alessandra Caratti, diretora municipal de
Turismo e Cultura. “É
uma festa que faz parte
de nosso calendário de
eventos e do calendário
oficial de eventos do
Estado de São Paulo. Uma confraternização entre visitantes e
moradores, brasileiros
e holandeses”.
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MEIO AMBIENTE:

Holambra retoma Operação Cata-Bagulho
a partir desta semana
A ação foi interrompida na quinta e na sexta-feira, dias 21 e 22 de abril, em função do Feriado de Tiradentes, retomada na segunda-feira
(25) e concluída na terça (26)

A Prefeitura de Holambra deu início na última
segunda-feira, dia 18 de
abril, a mais uma etapa da
Operação Cata-Bagulho
para coleta de móveis danificados, pneus velhos e
restos de poda. A ação foi
interrompida na quinta
e na sexta-feira, dias 21 e
22 de abril, em função do
Feriado de Tiradentes, retomada na segunda-feira
(25) e concluída na terça
(26).
O objetivo da iniciativa

é impedir o depósito irregular de lixo em terrenos
baldios e vias da cidade,
evitando o acúmulo de detritos e a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Lixo doméstico, restos
de construção civil e materiais eletrônicos não serão
recolhidos neste trabalho.
De acordo com o diretor municipal de Serviços
Públicos, José Marcos de
Souza, os itens devem ser
descartados na frente das
residências pelos mora-

dores antes das 7h30, de
acordo com o cronograma de bairros. Em caso de
chuva a ação poderá ser
cancelada.
Confira o cronograma
da Operação Cata-Bagulho:
Segunda-Feira, 25 de
abril: Residencial Moinho,
Residencial Van den Broek, Residencial Vila das
Tulipas e Camanducaia
Terça-Feira, 26 de abril:
Pinhalzinho

Prefeitura anuncia novas casas populares em
Artur Nogueira
De Artur Nogueira
A Prefeitura de Artur Nogueira anunciou
54 novas casas populares nesta quarta-feira
(20). A novidade foi
divulgada durante a visita de representantes
do Governo do Estado
de São Paulo, por meio
da Secretaria de Habitação. O investimento
é de R$ 2,4 milhões, o
qual é destinado à urbanização dos lotes.
O prefeito Lucas Sia

agradeceu a presença
do secretário interino
da Habitação Fernando Fiori e comentou
sobre as novas construções. “Artur Nogueira recebe uma excelente notícia hoje.
Teremos novas casas
populares no bairro
Sacilotto. Uma vitória
para aqueles moradores que mais precisam
de apoio financeiro”,
afirmou.
Sia ainda agradeceu o Governo e fri-

sou a importância do
investimento na área
habitacional. “É de conhecimento geral que
o governador Rodrigo
Garcia não mede esforços em dar prioridade
a parcela da população nogueirense que
mais precisa de apoio.
A área habitacional é
também uma preocupação nossa, principalmente por ser uma
demanda já solicitada
pelos moradores há
anos. Continuaremos

atendendo nossa população”, disse o chefe
do Poder Executivo.
A modalidade do
empreendimento é via
programa Nossa Casa
– CDHU, o qual dividirá as obras em duas fases. Primeiro ocorrerá
a urbanização dos lotes, com a implantação
de rede de água e esgoto, drenagem, terraplenagem, pavimentação,
entre outros itens e,
por último, terá início
a construção das casas.

Obras de recuperação da barragem seguem
avançando em Artur Nogueira

De Artur Nogueira

theus Mariano Cotrins
seguem avançando em
As obras de recupe- Artur Nogueira. Exeração da barragem Ma- cutadas pelo Departa-

mento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), as
obras foram viabilizadas
graças aos esforços e articulações da Prefeitura
e do Serviço de Água e
Esgoto (Saean) junto ao
Governo do Estado de
São Paulo.
Iniciada em fevereiro
de 2022, a intervenção
deve ser finalizada no
primeiro semestre deste
mesmo ano, e prevê recuperação da estrutura,
implantação de um dissipador de energia no
vertedouro e controle de
erosão na saída do canal
que liga o descarregador
de fundo e o vertedouro

ao rio. De acordo com o
DAEE, a barragem apresentava vários pontos de
erosão e infiltração de
água no maciço, e o risco
de rompimento colocou
as autoridades em alerta.
O prefeito Lucas Sia
destaca que a recuperação tem aumentado
o nível de segurança da
barragem e garantido
proteção aos moradores da região. “Nós tomamos, desde o início,
todas as providências
para garantir a segurança e preservar as vidas
das pessoas que vivem
no entorno da barra-

gem. Lutamos por uma
solução e hoje podemos
vislumbrar uma represa
restaurada, que seguirá
garantindo grande parte do abastecimento de
água em Artur Nogueira”, frisou.
A presidente do Saean, Gabriela Montoya,
comemora o avanço das
obras e frisa a importância do empreendimento
para o município. “Trabalhamos para não sermos propagadores de
más notícias e, sim, de
soluções. Constatamos
o problema e imediatamente buscamos resolvê-lo. A obra segue a

todo vapor e, em breve,
será concluída, reafirmando nosso compromisso com a população
nogueirense. Agradecemos a parceria e apoio
do secretário de Desenvolvimento
Regional
Marco Vinholi, do deputado federal Vanderlei
Macris, e do governador
Rodrigo Garcia”, enfatizou a superintendente.
Ela lembra que a barragem ocupa uma área
de 160 mil metros quadrados, acumula 587 milhões de litros de água,
e responde por mais de
70% do abastecimento
público.

Prefeitura de Posse realiza o projeto Nascentes
Modelos
O projeto “Nascentes Modelos – Proteção e Recuperação de
Nascentes”, trata-se
de um processo de
identificação,
recuperação da vegetação
nativa em áreas de
preservação permanente de nascentes e
acompanhamento de
sua evolução de recuperação, com visitas

técnicas e doação de
mudas nativas para
proprietários rurais
cadastrados no projeto.
A restauração destas áreas busca proporcionar o equilíbrio do ecossistema
e a conservação dos
recursos
hídricos
quantitativamente
e
qualitativamente,

beneficiando diretamente os produtores
rurais ao terem nascentes em sua propriedade
recuperadas. Este processo é
benéfico para toda a
população, o curso da
água destas nascentes
recuperadas, pois a
ação conserva e produz água para o abastecimento humano.

Para mais informações, os interessados
deverão comparecer
na “CATI” - Casa da
Agricultura de Santo Antônio de Posse
na rua Elias Lian, 76
– Centro - Departamento de Agricultura e Meio Ambiente,
ou entrar em contato
através do telefone:
(19) 3896-1281
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COVID-19:

Holambra registra 8 novos casos de Covid-19
ao longo da semana
Dados são do balanço divulgado nesta quarta-feira, dia 20 de abril, pelo
Departamento Municipal de Saúde
Holambra
confirmou ao longo da última semana, segundo balanço divulgado
nesta quarta-feira, dia
20 de abril, pelo Departamento Municipal de Saúde, 8 novos
casos de Covid-19. A
cidade
contabiliza,
desde março de 2020,
4.142 registros e 19

mortes. O bairro Imigrantes soma 1.070
confirmações, seguido
do Groot com 367 e do
Fundão com 361.
“É sempre importante lembrar que o
momento, apesar de
mais tranquilo, ainda é de atenção para
que não haja retrocesso. A higienização

frequente das mãos
precisa ser mantida
e a vacinação é uma
valiosa arma contra a
doença. É fundamental receber todas as
doses nas datas corretas”, explicou o diretor municipal de
Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.
Ele orienta que

quem apresentar sintomas gripais leves
deve 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.

Jaguariúna não registra Estudantes de Medicina
da UniFAJ participam de
mortes por Covid há integração em diferentes áreas
três semanas
da Prefeitura de Jaguariúna
De Jaguariúna

136 mil doses, atingindo
88% da população imuJaguariúna comple- nizada com ao menos
tou três semanas sem duas doses.
registrar
nenhuma
De acordo com o bomorte por Covid-19. Se- letim
epidemiológico
gundo a Secretaria Mu- divulgado diariamente
nicipal de Saúde, o úl- pela Secretaria de Saúde,
timo óbito ocorreu em Jaguariúna
registrou
25 de março. A cidade até esta segunda-feira
também não tem nen- (18) 10.386 casos conhum paciente com coro- firmados de Covid-19,
navírus internado em dos quais 10.166 foram
leito de UTI (unidade curados, ou 97,8% dos
de terapia intensiva) há pacientes.
mais de duas semanas.
Desde o início da
Os números positi- pandemia, em março de
vos refletem o avanço 2020, o município regisda vacinação contra a trou um total de 210 óbiCovid em Jaguariúna, tos pela doença (taxa de
que já aplicou mais de mortalidade de 2,02%).

No momento, há apenas
28 casos suspeitos, ainda aguardando os resultados dos exames.
“Os números positivos refletem todo o trabalho e investimento da
Prefeitura de Jaguariúna nas ações de enfrentamento da pandemia.
Desde o início, não
medimos esforços para
atender os pacientes e,
depois, imunizar a população com a campanha
de vacinação”, disse
a secretária de Saúde
de Jaguariúna, Maria
do Carmo de Oliveira
Pelisão.

A UniFAJ começou
a realizar nesta segunda-feira, dia 18,
um programa de Integração, Ensino e
Serviço com os estudantes do primeiro
ano da faculdade de
Medicina com o apoio
da Prefeitura de Jaguariúna. Nos próximos dias os alunos

visitarão
diferentes
órgãos públicos da cidade.
Durante
a
tarde de segunda-feira,
acompanhados
de uma professora
e uma coordenadora, eles estiveram no
Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) Cruzeiro

do Sul, no Cartão Cidadão e na Casa da
Memória.
Em todos esses locais os estudantes receberam informações
sobre o trabalho que é
realizado pela Prefeitura e puderam conhecer um pouco mais
da realidade da população da cidade.

Saúde de Posse promove
Mutirão de combate
dinâmica de interação
à dengue vistoria 686
com profissionais do imóveis em Santo Antônio
Departamento de Higiene
de Posse
e Limpeza
Na tarde da última
quarta-feira, dia 13, a
Secretaria Municipal da
Saúde de Santo Antônio de Posse, promoveu
uma dinâmica de interação com os profissionais do Departamento
de Higiene e Limpeza
do sistema público de
saúde.
A ação realizada no
Centro Múltiplo do Idoso, teve como intuito
ouvir as demandas dos

trabalhadores e promover a troca de informações, apresentando
protocolos de atuação
e itens que serão utilizados na realização do
trabalho.
A higienização é importante requisito para
a garantia da qualidade
de vida e saúde das pessoas, e sendo bem-feitas, com técnicas, produtos e equipamentos
adequados, de fato, faz

toda a diferença, evitando assim, infecções
e contaminações, além
de preservar os ambientes com um local
realmente limpo.
Dessa maneira, a
qualificação e o treinamento constante dos
profissionais e líderes
de equipes de limpeza
são fatores preponderantes para que esse
trabalho seja efetuado
com excelência.

A Secretaria Municipal da Saúde realizou
na última terça-feira,
dia 12, um mutirão de
combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika
e chikungunya. A equipe de combate às endemias da Vigilância
Epidemiológica e os
agentes comunitários
de saúde percorreram
as ruas dos bairros São
Judas Tadeu, Jardim
das Flores e Augusto
Lalla, tendo vistoriado,

686 imóveis.
A ação advém da
confirmação de 5 casos
de dengue na região,
registrados pela Vigilância Epidemiológica.
O raio abrangido na
atividade foi de 350
metros em torno dos
casos suspeitos. Todos os criadouros com
larvas do mosquito
encontrados nos imóveis foram eliminados
a partir de tratamento
focal com larvicida. A
atividade de bloqueio

de controle, visa eliminar todos os possíveis
criadouros nos imóveis, para posteriormente, receberem a
nebulização portátil.
Durante a visita, os
agentes orientaram os
moradores quanto as
medidas
necessárias
de combate ao mosquito, sendo de extrema
importância eliminar
possíveis criadouros,
evitando deixar água
parada em recipientes
dentro e fora de casa.
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SERVIÇOS:

Serviços e espaços públicos
têm funcionamento alterado
no feriado prolongado

Vestibular Univesp está com
as inscrições abertas até 25
de abril

Alguns serviços interrompidos durante o feriado voltaram
a funcionar normalmente na segunda-feira, 25, outros na
sexta, 22
Os serviços e espaços
públicos de Holambra
sofrerão alterações no
funcionamento em função do feriado de 21 de
abril, Dia de Tiradentes,
com ponto facultativo
em 22 de abril.
O Paço Municipal,
as Unidades Básicas de
Saúde (UBS), o Espaço do Empreendedor e
a Biblioteca Municipal
permanecerão fechados
nos dias 21 e 22, retomando as atividades na

segunda-feira, dia 25.
A Farmácia Municipal
suspenderá o atendimento no dia 21 e reabrirá na sexta (22). A
Policlínica
Municipal
funcionará normalmente para atendimentos de
urgência e emergência
todos os dias.
As creches e escolas
municipais ficarão fechadas nos dias 21 e 22
de abril e serão reabertas na segunda, 25 de
abril. Os ônibus munici-

pais, por sua vez, circularão de forma regular.
A coleta de resíduos recicláveis será suspensa
no dia do feriado, sendo
realizada normalmente
em 22 de abril. A coleta de lixo doméstico
não sofrerá interrupção.
O Moinho Povos Unidos estará aberto entre
quinta-feira e domingo
das 10h às 17h. Já o Parque Van Gogh e o Parque Cidade das Crianças, das 9h às 17h.

Os estudantes que
sonham em cursar uma
faculdade gratuitamente têm mais uma semana para se inscrever no
Vestibular da Universidade Virtual do Estado
de São Paulo (Univesp).
As inscrições ficam abertas até o dia 25 de abril.

São oferecidas 60 vagas
em Jaguariúna. Em todo
o Estado de São Paulo
31.125.
Os candidatos podem optar por um dos
nove cursos oferecidos:
Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de Licenciatura), Ciência de

Dados, Tecnologia da
Informação, Engenharia
de Computação (Eixo
de Computação), Engenharia de Produção e os
novos, Administração e
Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de
Negócios e Produção).
As inscrições podem
ser feitas no site: vestibular.univesp.br. Já a
prova acontecerá dia 22
de maio e a previsão é
que as aulas iniciem em
agosto de 2022.
O polo presencial da
Univesp em Jaguariúna é a escola municipal
Amâncio Bueno.
Para mais informações acesse: www.vunesp.com.br/faleCo nosco ou ligue para (11)
3874-6300.

