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Moradores podem contribuir com elaboração do
orçamento de Holambra até o dia 14

A Prefeitura de Holambra prorrogou para 14 de
abril o prazo para que moradores enviem sugestões
para a elaboração da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, relativa ao ano

de 2023. A participação
pode ser feita por meio
de preenchimento de formulário intitulado Cidade
Participativa, que deve ser
acessado em www.holambra.sp.gov.br, na aba de

Serviços.
Basta acessar a ferramenta, se identificar, preencher informações de
contato, selecionar o ícone
“LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias”, o depar-

tamento a que se destina a
sugestão e enviar a contribuição. “Os moradores podem, por exemplo, tratar
de questões relacionadas
ao bairro em que vivem e
indicar necessidades sobre

obras e outros serviços
ou melhorias”, explicou o
economista e diretor municipal de Finanças e Contabilidade, Rodolfo Silva
Pinto. Segundo ele, todas
as mensagens serão lidas

e avaliadas pela administração. A iniciativa, criada
no ano passado, tem por
objetivo fortalecer a participação dos holambrenses
na construção dos projetos
para a cidade.
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Holambra celebra
Holambra realiza Feira Covid-19:
Holambra
Semana Santa com
de Troca de Livros
vacina
a partir da próxima
programação para toda a
100% da
segunda-feira
família

população
com 1ª
dose

A Prefeitura de Holambra preparou uma
programação especial
para celebrar a Semana
Santa, que contará com
exposição sacra, pescaria
e uma divertida gincana
de caça aos ovos para a
criançada. A abertura

oficial do evento acontece na sexta-feira, dia 8 de
abril, com a inauguração
da Vila de Páscoa, dedicada às crianças, na Praça dos Pioneiros, e com a
tradicional Exposição da
Via Sacra na Praça dos
Coqueiros

Para comemorar o
Dia Nacional do Livro
Infantil e o Dia Internacional do Livro e dos
Direitos do Autor, celebrados em 18 e 23 de
abril, respectivamente,
o Departamento Municipal de Turismo e
Cultura de Holambra
realiza entre os dias
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Concessionária Águas de
Holambra promove vacinação
contra gripe
A concessionária Águas
de Holambra promoveu,
na última terça-feira (05),
mais uma campanha de

vacinação contra a gripe
destinada a todos os colaboradores da empresa
com o objetivo de preve-

nir o surgimento de complicações decorrentes da
doença causada pelo vírus
influenza.
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Jaguariúna terá Feira
Noturna a partir do
mês de maio de eleitor
A Prefeitura de Jaguariúna realizará semanalmente uma feira noturna no parque Santa
Maria. A partir de maio,
toda quarta-feira o local
terá venda de comidas populares, bebidas,

artesanato e produtos
orgânicos. A primeira
feira será realizada no
dia 4 de maio das 18h às
21h. Com entrada gratuita o evento acontecerá sempre no mesmo
horário
Pág 6.

11 e 29 deste mês mais
uma edição da Feira de
Troca de Livros na Biblioteca Municipal José
Maria Homem de Montes. A ação tem como
finalidades enriquecer
o acervo, incentivar
a leitura e o compartilhamento de obras
literárias.

Saúde de
Holambra
realiza
Pág 8.
Pág 7.
mutirão
Holambra vacina
de
profissionais de saúde combate
contra o Sarampo
à Dengue
A Prefeitura de Holam- nação contra o Sarampo.
a partir
bra deu início essa semana A ação, no momento, é
à primeira etapa da Cam- voltada apenas aos profisdeste
panha Nacional de Vaci- sionais de saúde.
sábadoPág 6.
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Imposto de Renda: prazo
para enviar declaração é
adiado; o que muda?
A Receita Federal
anunciou nesta terça-feira (5) que vai
prorrogar o prazo de
entrega da declaração
do Imposto de Renda
2022 de 29 de abril
para 31 de maio. A
decisão foi publicada
no Diário Oficial da
União.

Dados do Vacina Já,
do Governo do Estado,
mostram que Holambra imunizou 100% dos
holambrenses com a 1ª
dose do antígeno contra
a Covid-19. Foram aplicadas, ao todo, 15.276 doses.
Ainda segundo o portal,
93,26% dos moradores
receberam o complemento
ou vacina de dose única.
56% tomaram o reforço
do imunizante (3ª dose).
O percentual apontado
pelo sistema diz respeito ao
número de doses aplicadas
em relação à estimativa total de habitantes elegíveis

Já o prazo para pagamento da primeira
parcela ou de cota única pelo débito automático passou de 10 de
abril para 10 de maio.
Para as declarações
enviadas após o dia 10
de maio, o pagamento
deverá ser realizado
com DARF.
Pág 3.

Santo Antônio
de Posse
começa aplicar
4ª dose em
idosos acima
de 60 anos
Pág 7.
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Artigos
Elas fazem a diferença na saúde
Por Rosana Vieira*
Predominantes na
força de trabalho da
saúde, as mulheres têm
promovido um impacto
positivo no setor. Em
âmbito global, segundo a
Organização das Nações
Unidas (ONU), 70% dos
trabalhadores desse segmento são do gênero
feminino. No Brasil, elas
representam 65% do total de profissionais, ocupando cargos que vão
de áreas assistenciais
hospitalares à atenção
primária, de acordo com
um estudo do Conselho
Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde. A
enfermagem se destaca
com a maior parcela
das trabalhadoras, mas
quando o segmento é
a categoria médica o
cenário é de minoria:
45% são mulheres.
Desde o início da
pandemia, elas têm sido
grandes protagonistas
em diversas frentes de

combate à Covid-19.
Na área de assistência
domiciliar (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 exemplo,
até 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, médicas, 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 impactam a
rotina 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

Compliance Ambiental: futuro ou realidade
necessária e urgente para o Brasil?
Fernando Segovia a conformidade ambi/ Advogado (OAB/DF ental é complexa é que
9.250)
implica o cumprimento
de uma enorme varieO compliance am- dade de requisitos a tobiental é, ao mesmo dos os níveis do govertempo, muito simples no. Deve compreender
e potencialmente com- não só os regulamentos
plexo. Em termos bási- federais que se aplicos, a conformidade cam à sua propriedade,
ambiental significa ao seu negócio e às
cumprir os requisitos suas atividades, mas
de leis, regulamentos também os regulamene códigos concebidos tos que se aplicam espara proteger o ambi- pecificamente à sua
ente. Em termos práti- cidade e estado. Os
cos, significa fazer a regulamentos também
sua devida diligência podem ser específicos
ambiental para garan- de uma região, uma
tir que seus negócios característica geogránão se deixem afetar fica de um bem espepelos regulamentos, es- cífico, proximidade a
tabelecendo-se políti- outras características
cas, corrigindo os erros geográficas, e muitos
e gerindo programas outros fatores.
para garantir a conCom tanta complextinuidade da sua ativ- idade envolvida na conidade.
formidade ambiental,
A razão pela qual não é surpresa que os
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.

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 Perdigão.
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 potencial-

mente lesiva ao meio
ambiente. A proposta
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 potencialmente 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
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Moradores podem contribuir com elaboração
do orçamento de Holambra até o dia 14
LDO: A participação pode ser feita por meio de preenchimento de formulário intitulado Cidade Participativa, acessado em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços

A Prefeitura de Holambra prorrogou para
14 de abril o prazo para
que moradores enviem
sugestões para a elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, a LDO,
relativa ao ano de 2023.
A participação pode ser
feita por meio de preenchimento de formulário
intitulado Cidade Participativa, que deve ser
acessado em www.holambra.sp.gov.br, na aba

de Serviços.
Basta acessar a ferramenta, se identificar,
preencher informações
de contato, selecionar o
ícone “LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias”,
o departamento a que se
destina a sugestão e enviar a contribuição.
“Os moradores podem, por exemplo, tratar
de questões relacionadas
ao bairro em que vivem
e indicar necessidades

sobre obras e outros
serviços ou melhorias”,
explicou o economista e
diretor municipal de Finanças e Contabilidade,
Rodolfo Silva Pinto. Segundo ele, todas as mensagens serão lidas e avaliadas pela administração.
A iniciativa, criada no
ano passado, tem por objetivo fortalecer a participação dos holambrenses
na construção dos projetos para a cidade.

A LDO é desenvolvida anualmente e visa
estabelecer as metas e
prioridades para o ano
seguinte. A apresentação
da proposta está prevista
para ocorrer no dia 19 de
abril, a partir das 18h, no
plenário da Câmara Municipal. A atividade terá
transmissão em tempo
real pela internet por
meio do site http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra/.

Apenas 33% dos contribuintes da Região
Metropolitana de Campinas já declararam Imposto
de Renda 2022
Da Redação
Devido às dificuldades impostas pela pandemia de covid-19, uma
vez que muitas empresas
e órgãos ainda não estão com os serviços de
atendimento totalmente
normalizados, a Receita
Federal estendeu o prazo
para entrega do Imposto de Renda 2022 até 31
de maio. Também foram
prorrogados para o fim de
maio os prazos relativos à
declaração de Imposto de
Renda de quem saiu do
país e da declaração de
espólio.
Mas, mesmo com prazo estendido, especialistas alertam para não
deixar para declarar na
última hora, evitando erros e surpresas. Nos 20
municípios que compõem
a RMC (Região Metropolitana de Campinas), foram 279.385 declarações
entregues até às 23h59 de
segunda-feira (4), segundo a Receita Federal. Ao

todo, são esperadas mais
de 852 mil declarações
de contribuintes em toda
essa região.
Neste ano, a declaração
tem algumas novidades,
como é o caso da restituição por PIX e a inclusão
de uma nova categoria
só para declarar criptoativos, como NFTs. “Com
novas regras é importante buscar informação e
iniciar o preenchimento
com antecedência para
evitar erros. Quem adianta o envio também se beneficia com a antecipação
da restituição, caso haja,
e esse pode ser um bom
recurso para investimentos”, explica o gerente de
agência da Sicredi Iguaçu
PR/SC/SP, em Campinas
(SP), Carlos Liberato.
Para saber mais sobre
a declaração do IR 2022,
o especialista do Sicredi
fez um resumo sobre tudo
o que você precisa saber
na hora de declarar seu
IR. Veja:
Quem deve declarar

A entrega é obrigatória
para quem teve ganhos
tributáveis superiores a
R$ 28.559,70, em 2021
ou rendimentos isentos e
não tributáveis acima de
R$ 40 mil. Além disso:
quem obteve, em qualquer mês de 2021, ganho
de capital na alienação de
bens ou direitos, sujeito
à incidência do imposto,
ou realizou operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
quem teve, em 2021,
receita bruta em valor
superior a R$ 142.798,50
em atividade rural;
quem tinha, até 31 de
dezembro de 2021, a posse ou a propriedade de
bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total
superior a R$ 300 mil;
quem passou para a
condição de residente no
Brasil em qualquer mês e
se encontrava nessa condição até 31 de dezembro
de 2021;
quem teve isenção de

imposto sobre o ganho
de capital na venda de
imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no
prazo de 180 dias.
Documentos necessários
Separar os documentos necessários antes de
iniciar a declaração é um
passo importante para
facilitar o envio. “A organização é uma aliada, especialmente para evitar
divergências nas informações. É preciso reunir os
informes do empregador,
das instituições financeiras, além de documentos
e comprovantes com despesas em educação, saúde e pagamentos ou rendimentos com aluguéis”,
detalha o especialista.
Novidades IR 2022
Entre as novidades
para a declaração do IR
2022 está a restituição
por meio de PIX. “O contribuinte poderá receber a
restituição por essa ferramenta, desde que a chave

cadastrada seja o CPF do
titular da declaração, e
não e-mails e números de
telefone”, conta.
Outra novidade é a
declaração pré-preenchida que poderá ser obtida
também por meio de autenticação no portal Gov.
br. “Esse recurso pode ser
usado por todos os contribuintes que tenham
conta no site oficial do governo”, ressalta Liberato.
Mais uma mudança se
refere aos criptoativos,
os NFTs, mais populares
no metaverso. “Todos os
criptoativos, com valor
de aquisição igual ou superior a R$ 5 mil, precisam ser informados. Com
os NFTs ocorre a mesma
coisa: os contribuintes
devem fazer a declaração
de ganho de capital quando as vendas totais no
mês superarem os R$ 35
mil mensais”, fala.
Cronograma de restituições
De acordo com a Receita Federal, o pagamen-

to das restituições será
feito em cinco lotes, sendo o primeiro liberado no
dia 31 de maio e o último
no dia 30 de setembro.
“A prioridade das restituições ocorre conforme
a data de entrega do IR,
ou seja, quanto mais cedo
a pessoa entregar a declaração, mais cedo ela recebe esse valor”, orienta.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida
com o crescimento dos
seus associados e com o
desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi
valoriza a participação
dos mais de 5,5 milhões
de associados, os quais
exercem papel de donos
do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está
em 26 estados* e no Distrito Federal, com mais
de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros
(www.sicredi.com.br).

Imposto de Renda: prazo para enviar declaração é
adiado; o que muda?

A Receita Federal
anunciou nesta terça-feira (5) que vai
prorrogar o prazo de
entrega da declaração
do Imposto de Renda
2022 de 29 de abril
para 31 de maio. A
decisão foi publicada
no Diário Oficial da
União.
Já o prazo para pagamento da primeira
parcela ou de cota única pelo débito automático passou de 10 de
abril para 10 de maio.
Para as declarações
enviadas após o dia 10
de maio, o pagamento
deverá ser realizado

com DARF.
O DARF pode ser
emitido pelo programa
do Imposto de Renda ou pelo Extrato da
Declaração, disponível
no Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC),
do site da Receita.
“O adiamento, na
realidade, muda muito pouco para quem
é obrigado a entregar
a declaração. Ajuda
mais quem está com
dificuldade para encontrar
documentos
ou tem imposto a pagar e quer adiar esse
pagamento”, avalia o
diretor executivo da

Confirp
Consultoria
Contábil, Richard Domingos.
Quando
entregar
depois do adiamento
“A prorrogação do
prazo é importante,
mas é fundamental
preencher a declaração o quanto antes,
mesmo que faltem documentos. Isso evita
erros que possam levar
para a malha fina. Já a
entrega pode ser feita
de forma estratégica
pelo contribuinte”, diz
Domingos.
Ele explica que, caso
a pessoa tenha imposto a pagar e esteja com
dificuldade financeira, o ideal é realmente
entregar nos últimos
dias, pois assim terá
um prazo maior para
se organizar financeiramente para o pagamento.
Imposto a Restituir
Já para que tem imposto a restituir, a Receita deverá manter
o calendário de pagamento mesmo com o

adiamento da entrega
da declaração. Também deverá ser mantida a redução de sete
para cinco lotes nas
restituições deste ano.
Veja como será o calendário da restituição
do IRPF em 2022:
1º lote: 31 de maio
de 2022
2º lote: 30 de junho
de 2022
3º lote: 29 de julho
de 2022
4º lote: 31 de agosto
de 2022
5º lote: 30 de setembro de 2022
O diretor da Confirp
acredita que antecipar a entrega também
é muito interessante
para quem tem dinheiro a receber, ou seja,
imposto a restituir.
“Entregando o quanto
antes a declaração, a
chance de receber esse
valor nos primeiros
lotes é maior, e muita
gente está necessitado
desse dinheiro”.
Vantagens de entregar antes:

Contribuintes que
possuem Imposto a
Restituir e estão necessitando de recursos
financeiros receberão
logo nos primeiros lotes;
Se livra do compromisso e do risco de
perda do prazo;
Possui mais tempo
para ajustes da declaração.
Vantagem em entregar nos últimos dias:
Quem tem imposto
a pagar terá como melhor planejar o caixa
para esse pagamento.
Quem é obrigado a
entregar
Você deve declarar o
Imposto de Renda se:
Recebeu rendimentos tributáveis acima
de R$ 28.559,70;
Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente
na fonte acima de R$
40.000;
Obteve receita bruta anual decorrente de

atividade rural acima
de R$ 142.798,50;
Pretende compensar prejuízos da atividade rural deste ou de
anos anteriores com
as receitas deste ou de
anos futuros;
Teve a posse ou a
propriedade, em 31 de
dezembro do ano-calendário, de bens ou
direitos, inclusive terra nua, acima de R$
300.000;
Obteve ganho de capital na alienação de
bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto;
Optou pela isenção de imposto sobre
o ganho de capital na
venda de imóveis residenciais, seguido de
aquisição de outro, no
prazo de 180 dias;
Realizou operações
em bolsas de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
Passou à condição
de residente no Brasil
até 31 de dezembro do
ano-calendário.
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SEMANA SANTA:

Holambra celebra Semana Santa com
programação para toda a famíli
Programação especial contará com exposição sacra, pescaria e

A Prefeitura de Holambra preparou uma
programação
especial
para celebrar a Semana
Santa, que contará com
exposição sacra, pescaria
e uma divertida gincana
de caça aos ovos para a
criançada.
A abertura oficial do
evento acontece na sexta-feira, dia 8 de abril,
com a inauguração da
Vila de Páscoa, dedicada
às crianças, na Praça dos
Pioneiros, e com a tradicional Exposição da Via
Sacra na Praça dos Coqueiros. A mostra con-

tará com uma celebração
ministrada pelos padres
Charles Franco Peron e
Francisco Ronaldo Silvestre e reunirá 15 painéis de
cerca de 2 metros de altura confeccionados pelo
artista plástico Ricardo
Luís Pereira. A exposição
permanecerá aberta para
visitação até o dia 17.
“A Vila de Páscoa
poderá ser visitada até a
véspera da data, dia 16.
Entre 18h e 22h os meninos e meninas poderão
visitar a Casinha do Coelho, a Fábrica de Chocolate com cascata e tirar

fotos com a grande estrela da festa”, contou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra
Caratti.
Na quarta-feira, dia 13,
às 19h, os párocos retornam à Praça dos Coqueiros para percorrer com
os fiéis a Via Sacra, representada em suas estações
pelos painéis, desde a
condenação até a ressurreição de Jesus.
Na sexta, 15 de abril,
entre 6h e 12h, a Prefeitura promove ainda uma
Pesca com premiação no
lago da Nossa Prainha.

Serão lançadas 2 toneladas de peixes no local dias
antes da atividade. Para
participar é preciso ser
morador da cidade e fazer
a inscrição, em duplas, até
14 de abril no Espaço do
Empreendedor, localizado no Paço Municipal. O
atendimento acontece de
segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. É necessário
apresentar Cartão Cidadão e doar 2kg de ração
para cães. Os itens serão
encaminhados para a Associação de Reabilitação
e Controle Animal (Arca)
de Holambra. As cinco

duplas com maior quantidade de quilos pescados
receberão troféu. Entre
12h e 17h será realizada a
Pesca Livre. Em ambos os
casos o uso de vara com
molinete está proibido.
Caça aos Ovos
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.
“A Semana Santa é um
momento de renovação
da fé e de união. Pensamos em uma programação
especial, voltada para
toda a família”, disse o
prefeito Fernando Capato. “Estão todos convidados”.
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SAÚDE

Saúde de Holambra realiza mutirão de
combate à Dengue a partir deste sábado
Saúde de Holambra realiza mutirão de combate à Dengue a partir deste sábado

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra irá realizar a partir deste sábado, dia 9 de
abril, mutirões de combate ao mosquito Aedes

Aegypti, transmissor da
Dengue. A ação será realizada entre 8h e 12h,
com continuidade nos
dias 16 e 30 de abril e
também em 7 de maio.

A iniciativa irá contar com a participação
de 15 agentes de saúde
que farão visitas em residências localizadas nos
bairros com maior número de casos da doença. O trabalho consiste
na retirada de possíveis
criadouros, orientações
ao morador e entrega de
material informativo.
“É fundamental que
os moradores colaborem
e recebam nossos agentes em suas casas para
que tenhamos resultado
com esse trabalho”, explica o diretor municipal
de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Eles estarão
uniformizados e identificados com crachás”.

O último balanço divulgado pela pasta revela que Holambra registrou este ano 15 casos de
dengue. No ano passado
inteiro foram 24. Uma
situação que acende o sinal de alerta e reforça a
necessidade da prevenção para evitar a doença.
“Vale sempre reforçar
que o trabalho deve ser
conjunto, entre Prefeitura e população. Toda a
comunidade precisa fazer a sua parte, evitando
o acúmulo de água parada e sempre monitorar o
jardim e o quintal”, alertou o diretor.
No site do Governo,
em www.holambra.sp.
gov.br, está disponível

para impressão um panfleto com ações que devem ser realizadas semanalmente. Além disso, é
possível que a população
contribua
denunciando 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) 38022744.
Em caso de suspeita
de dengue a orientação
é procurar a unidade de
saúde o mais breve possível.
Como combater o
mosquito:
- Vedar caixas d´água

- Não manter água
parada em calhas ou outros recipientes
- Evitar o acúmulo de
lixo e manter lixeiras fechadas
- Trocar por areia a
água dos pratos de flores
e de plantas
- Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos pelo
menos uma vez por semana
Sintomas da dengue:
- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor nos ossos e articulações
- Manchas vermelhas
no corpo.

“Mutirão de Ultrassom” realiza 75 exames de
ultrassonografia em Santo Antônio de Posse
A Secretaria Municipal
de Saúde de Santo Antônio de Posse em parceria
com o Dr. Rafu Jr, realizou neste sábado, dia 26
de março, o “Mutirão de
Ultrassom”. A ação realizada no Ambulatório Municipal de Especialidades
Médicas teve como intuito dar mais celeridade aos

pedidos de ultrassonografia.
Ao todo foram realizados 75 exames, sendo 13
de aparelho urinário, 17
abdômen total, 20 transvaginal, 10 exames de
mama, 9 de partes moles,
5 de articulações e uma
translucência.
Foram atendidos 66

pacientes, com agendamento previamente realizado durante a semana,
sendo encaminhamentos
solicitados ainda no mês
de março. Vale ressaltar que mesmo antes da
ação, todos os exames de
ultrassonografia estavam
em dia. Com a reorganização da agenda médica,

entre outras ações, a demanda reprimida do ano
de 2020, foi sanada ainda
em 2021, dessa forma,
agilizando a realização
deste exame tão importante para o diagnóstico
médico.
Matéria:
Anderson
Oliveira
MTB: 0092086/SP

Concessionária Águas de Holambra promove
vacinação contra gripe
A
concessionária
Águas de Holambra promoveu, na última terça-feira (05), mais uma
campanha de vacinação
contra a gripe destinada
a todos os colaboradores
da empresa com o objetivo de prevenir o surgimento de complicações
decorrentes da doença
causada pelo vírus influenza.
A iniciativa, que é realizada anualmente, seguirá durante todo o dia na
sede da concessionária
visando minimizar a car-

ga do vírus da gripe, além
de reduzir os sintomas
da doença que também
podem ser confundidos
com os da Covid-19.
Segundo dados do Ministério da Saúde, a vacinação não tem eficácia
contra a Covid-19, porém ajuda a diferenciar o
diagnóstico uma vez que
os sintomas são parecidos. Além disso, reduz a
procura por serviços de
saúde e abstenções no
trabalho.
A ação, que envolveu
as áreas de EHS (En-

vironment, Health and
Safety), Recursos Humanos e Responsabilidade
Social da Águas de Holambra, teve como foco
imunizar todo o quadro
funcional da concessionária, sobretudo os profissionais que atuam nas
áreas técnicas em ambientes externos. Além
da vacinação, os colaboradores também tiveram
a pressão arterial aferida
e passaram por teste de
glicemia.
“O colaborador é o
bem mais precioso da

empresa e garantir que
ele desempenhe suas atividades em condições seguras é a nossa principal
preocupação, especialmente por estarmos em
uma área considerada
serviço essencial. Desta
forma, ao imunizarmos
o colaborador, estamos
garantindo a continuidade dos serviços com eficiência e evitando que o
profissional esteja exposto a algum risco”, afirma
a supervisora de EHS da
Águas de Holambra, Carla Nogueira.

Jaguariúna terá Feira Noturna a partir do
mês de maio
A Prefeitura de Jaguariúna realizará semanalmente uma feira
noturna no parque Santa
Maria. A partir de maio,
toda quarta-feira o local
terá venda de comidas
populares, bebidas, artesanato e produtos orgânicos. A primeira feira
será realizada no dia 4
de maio das 18h às 21h.
Com entrada gratuita o
evento acontecerá sempre no mesmo horário.
No local haverá 44 es-

paços disponíveis para
os comerciantes exporem os seus produtos,
além de espaço para
convidados, que poderão colocar brinquedos
infláveis, shows e outras
atrações.
Os interessados em
participar devem se inscrever nos dias 18, 19 e
20 de abril na sede da
secretaria
municipal
de Turismo e Cultura
de que fica no parque
Santa Maria. Para isso

é preciso levar cópias e
originais do RG, CPF,
comprovante de residência, descrição e fotos
dos produtos que serão
vendidos e atestado de
capacidade técnica que
confirme a experiência
de pelo menos 3 meses
trabalhando como feirante.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3867-4223
ou por e-mail: setuc@
jaguariuna.sp.gov.br.
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VACINAÇÃO

Covid-19: Holambra vacina 100% da população com 1ª dose
VACINAÇÃO: O percentual apontado pelo sistema diz respeito ao número de doses aplicadas em relação à estimativa total de habitantes elegíveis
Dados do Vacina Já,
do Governo do Estado,
mostram que Holambra imunizou 100% dos
holambrenses com a 1ª
dose do antígeno contra
a Covid-19. Foram aplicadas, ao todo, 15.276
doses. Ainda segundo
o portal, 93,26% dos
moradores receberam o
complemento ou vacina de dose única. 56%
tomaram o reforço do

imunizante (3ª dose).
O percentual apontado
pelo sistema diz respeito
ao número de doses
aplicadas em relação à
estimativa total de habitantes elegíveis.
“Já está mais do que
provado: vacinas salvam
vidas. Por aqui trabalhamos intensamente, em
diversas frentes, para
garantir que nossa população tivesse acesso

ao imunizante”, disse o
prefeito de Holambra,
Fernando Capato. “Mas
isso não significa que
devemos nos descuidar.
Queremos atingir os
100% também com a segunda e, se possível, terceira dose. Por isso faço
o alerta para que todos
fiquem de olho no comprovante de vacinação”,
disse. “O complemento é
essencial para a proteção

das pessoas”.
Balanço do Departamento Municipal de
Saúde de Holambra
divulgado nesta quinta-feira, dia 7 de abril,
revela a confirmação de
11 casos de Covid-19 ao
longo dos últimos 7 dias.
A cidade contabiliza,
desde março de 2020,
4.127 registros e 19 óbitos.
De acordo com o dire-

tor municipal de Saúde,
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 Policlínica Municipal.

Calendário fixo de
vacinação
contra
a
Covid-19
Holambra conta com
um calendário fixo de
imunização contra a
Covid-19. A vacinação
de adultos e crianças
ocorre sempre às segundas e quartas-feiras no
Salão da Terceira Idade,
por ordem de chegada,
entre 8h e 12h e das 13
às 15h.

Santo Antônio de Posse começa aplicar 4ª dose
A Secretaria Municipal da Saúde de Santo
Antônio de Posse iniciou
nesta terça-feira, dia 5
de abril, a aplicação da

4ª dose da vacina contra
Covid-19 na população
idosa acima de 60 anos.
Para receber a quarta dose, entretanto, é

necessário um intervalo
mínimo de quatro meses
em relação à terceira
(dose adicional). A vacinação acontece de segun-

da a sexta-feira, das 9h às
15h, em todos os Postos
de Saúde da Família.
A
decisão
segue
recomendação do Comi-

tê Científico, que considerou o alto índice de
mortalidade entre os
idosos desta faixa etária
durante a circulação da

variante Ômicron.
Matéria:
Anderson
Oliveira
MTB: 0092086/SP

Idosos acima de 80 anos já podem tomar vacina da
gripe em Santo Antônio de Posse
A Secretaria Municipal da Saúde iniciou nesta
semana, a campanha de
vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, sendo imunizadas nesta primeira etapa, a população
idosa de 80 anos ou mais.
A vacinação acontece de
segunda a sexta-feira,
das 9h às 15h, em todos
os Postos de Saúde da
Família (PSF). Para receber a vacina é necessário
a apresentação do CPF,
Cartão SUS e Carteira de
Vacinação.
Vale ressaltar que os
idosos que forem receber
a quarta dose da Covid-19,
poderão receber junto à
vacina da gripe.
A campanha estava
prevista para começar no

dia 4 de abril, mas com as
entregas dos imunizantes
pelo Instituto Butantan,
a imunização foi antecipada em uma semana. A
vacina do Butantan contra
a influenza é trivalente e
100% nacional, composta
pelos vírus H1N1, a cepa B
e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos
localizados no final do ano
passado.

res de 5 anos de idade;
gestantes e puérperas;
– 9 de maio: Indígenas,
professores, pessoas com
deficiência e pessoas com
comorbidades;
– 16 de maio: forças
de segurança e salvamento, forças armadas,
funcionários do sistema
prisional, caminhoneiros,
trabalhadores do transporte coletivo rodoviário
de passageiros urbanos
Calendário de vaci- e de longo curso, tranação contra a influenza balhadores
portuários
(gripe)
e população privada de
– 27 de março: Idosos liberdade e adolescentes
acima dos 80 anos;
e jovens sob medida so– 4 de abril: Idosos cioeducativa.
acima de 60 anos e trabalhadores da saúde;
Matéria: Anderson Ol– 2 de maio: Crianças iveira
acima de 6 meses a menoMTB: 0092086/SP

Saúde de Posse promove mudanças na Campanha de
Imunização contra Covid-1
A partir de segunda-feira, dia 4 abril, a Campanha
de Imunização contra
Covid-19 passa a ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, em
todos os Postos de Saúde
da Família (PSF).
A mudança tem como
intuito facilitar o acesso
dos munícipes aos locais de
vacinação, a fim de completarem seu esquema vacinal.
A vacinação é destinada para todas as pessoas
de 5 anos ou mais, sendo
ofertadas nas unidades a
primeira e segunda dose,
dose adicional, quarta dose,
além da primeira e segunda
dose pediátrica.
Para receber a dose é
preciso apresentar o cartão
de vacinação, documento
de identificação com foto,
CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem estar

acompanhados dos pais ou
Janssen: 61 dias após a
responsável legal.
dose única
Intervalo da 2ª dose infantil contra Covid-19:
Intervalo da 4ª dose
Butantan (Coronavac): para idosos de 80 anos ou
28 dias ou 4 semanas após mais
a 1ª dose
4 meses após a 3ª dose
Pfizer Pediátrica: 56
dias ou 8 semanas após a 1ª
Telefones:
dose.
PSF Bela Vista: 38963169
Intervalo da 2ª dose
PSF Monte Santo: 3896para Adultos e adolescentes 5101
contra Covid-19:
PSF Popular: 3896Butantan (Coronavac) 3355
adultos: 15 dias após 1°dose
PSF Recreio Campestre:
AstraZeneca: 8 semanas 9 9736-2294
ou 56 dias após 1ª dose
PSF Ressaca: 3896-1151
Pfizer maiores de 12
PSF Vila Bianchi: 3896anos: 21 dias após 1ª dose
2340
Janssen: de 2 a 6 meses
Vigilância
Epidemiapós 1ª dose
ológica: 3896-4273
Intervalo da 3ª dose
Secretaria Municipal da
(dose adicional) para adul- Saúde: 3896-2955
tos (+18) contra a Covid-19:
Butantan (Coronavac),
Matéria e Fotos: AnderAstraZeneca e Pfizer: 4 son Oliveira
meses após a 2ª dose
MTB: 0092086/SP
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EDUCAÇÃO:

Holambra realiza Feira de Troca de Livros a
partir da próxima segunda-feira
CULTURA: A ação tem como finalidades enriquecer o acervo, incentivar a leitura e o compartilhamento de obras literárias

Para comemorar o
Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia
Internacional do Livro e dos Direitos
do Autor, celebrados
em 18 e 23 de abril,
respectivamente, o
Departamento Municipal de Turismo
e Cultura de Holambra realiza entre os
dias 11 e 29 deste
mês mais uma edi-

ção da Feira de Troca
de Livros na Biblioteca Municipal José
Maria Homem de
Montes. A ação tem
como finalidades enriquecer o acervo,
incentivar a leitura e
o compartilhamento
de obras literárias.
De acordo com a
diretora da pasta,
Alessandra Caratti,
estarão disponíveis

para troca mais de
150 publicações de
diversos gêneros, recebidos por meio de
doação e que contam com mais de um
exemplar disponível.
Para participar, os
moradores
devem
separar livros que
estejam em bom estado de conservação
(confira abaixo as
regras para as tro-

cas).
A Biblioteca Municipal fica na Rua
Solidagos, 42, no
bairro Morada das
Flores, e funciona de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Regras para participar:
- Serão aceitos somente livros em bom
estado de conservação.

- Serão aceitos livros de literatura
adulta, juvenil ou
infantil, nos mais diversos gêneros como
romance,
aventura, suspense, ficção,
biografia e desenvolvimento pessoal.
- Não serão aceitos livros didáticos,
dicionários, enciclopédias, religiosos e
de áreas específicas,

como por exemplo
Direito, Artes e Administração.
- Não serão aceitos livretos infantis
(livrinhos com poucas páginas).
- Não serão aceitos livros em outros
idiomas.
- Gibis serão trocados por gibis ou na
proporção de 2 para
cada livro.

