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Secretaria da Habitação entrega títulos de
propriedades em Santo Antônio de Posse

A Secretaria de Estado da Habitação entregou, nesta quartafeira, 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 da solenidade.
No município de
Santo Antônio de Posse, o Programa Cida-

Lar São Vicente
de Paulo de Posse
realiza Festival
de Outono com
várias atrações

de 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 Pro-

Prefeitura de
Posse realiza
o projeto
Nascentes
Modelos

grama 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 fi-

lhos 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.
Pág 3.

Confira o
que abre
e fecha
neste
feriado
de 21 de
abril em
Jaguariúna
Nesta
quinta-feira, dia 21 e sexta-feira,
dia 22, as repartições
públicas entraram em
recesso municipal, voltando a funcionar normalmente na segundafeira, dia 25, às 8h.
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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.
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Saúde de Posse
promove dinâmica
de interação com
profissionais do
Departamento de
Higiene 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.
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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.

Holambra retoma
celebração do Dia do
Rei com esporte e
cultura
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Mutirão de combate
à dengue vistoria 686
imóveis em Santo
Antônio de Posse
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 comuni-

tários 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.
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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.
Pág 5.
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As lições de
Tiradentes
Por Luiz Carlos por denunciar os inMotta*
tegrantes do grupo,
para se livrar das díviE s t a s e m a n a é das pessoais que havia
marcada pelo feria- adquirido com a Coroa
do nacional de 21 de Portuguesa. Por isso,
abril, dia da morte de Tiradentes foi o único
Tiradentes, ocorrida do grupo a receber a
há 230 anos. O portal pena máxima, a pena
Brasil Escola, lembra de morte.
que Joaquim José da
Alguns historiSilva Xavier, era de adores atribuem esse
uma família humil- fato a duas possibide. Nasceu em Minas lidades: a sentença
Gerais, em novembro de morte só atingiu
de 1746. Com a morte Tiradentes por ele não
prematura dos pais, pertencer à elite minele aprendeu logo cedo eradora, sem tráfico de
a profissão de den- influência na Coroa e
tista amador, o que a segunda, é a de, que
lhe rendeu o apelido por falar abertamente
de “Tiradentes”. Em do seu envolvimento
plena época de Brasil na conspiração, Tiracolônia de Portugal, dentes foi considerado
Tiradentes era um re- um elemento perigoso
publicano convicto e pelo governo portuadepto dos ideais do guês e, por isso, deveIluminismo, corrente ria ser morto, enquande pensamento mod- to os demais exilados.
erno para a época, que
Assim, Tiradentes
inspirou movimentos foi usado como bode
de independência de expiatório. O restanum grande número te da história você
de países, inclusive os conhece. Ele foi enEstados Unidos.
forcado na manhã de
21 de abril de 1792,
Impostos
na cidade do Rio de
Tiradentes fazia Janeiro e seu corpo
parte de um grupo esquartejado e espalque se revoltara contra hado pela estrada de
a exagerada cobrança Ouro Preto/ MG. Sua
de impostos da Coroa morte foi usada como
Portuguesa, sobre a demonstração de força
extração do ouro em de Portugal para evitar
Minas Gerais. Os altos futuras rebeliões.
impostos visavam financiar a reconstrução
Vigilância
de Lisboa, atingida por
O 21 de abril é uma
um grande terremoto data importante para
em 1755. O movimen- reverenciarmos todos
to sofreu um baque os nossos líderes do
com Joaquim Silvério passado, que, como
dos Reis, que optou Tiradentes, deram as
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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)

O Brasil fortalece
Portugal
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Pouco ainda se costuma celebrar a unidade territorial brasileira, cotejada com
o esfacelamento das
colônias espanholas,
que se multiplicaram
em inúmeros países.
Portugal não tem tantos créditos assim,
na preservação desta
nação continental, que
se manteve íntegra e
coesa, mesmo depois
da Independência de
1822.
Isso porque o Brasil
já dispunha de patriotas bem formados,
que hauriram conhecimento em Coimbra,
mas eram animados
por fervoroso amor
ao berço natal. Estes
não compactuavam
dos ideais republicanos, pois sabiam o que
aconteceria com esta
pátria, mirando-se no
exemplo de tantas republiquetas próximas.
O jornalista Hipólito da Costa foi um desses brasileiros ciosos de
que o Brasil deveria permanecer monarquia e
que a preservação da
monarquia portugue-

sa residia na América e não na Europa.
Textualmente: “Portugal é um Estado mui
pequeno para deixar
de ser influído na Europa pelas potências
maiores; a sua consideração principal
lhe provém de suas
possessões ultramarinas destas, é o Brasil a
mais importante, e os
produtos daquele país
são os que, por muitos
anos, têm mantido o
comércio e a navegação
portuguesa. Em uma
palavra: o soberano do
Brasil é a primeira personagem na América,
tanto em poder, como
em representação. Que
contraste não apresenta este mesmo soberano na Europa? O reino
de Portugal, cercado
de terra pela Espanha,
sujeito a ser bloqueado
por mar, por qualquer
insignificante esquadra; precisando
de estrangeiros, até
mesmo para o sustento ordinário da vida,
porque não tem em si
nem pão, nem carne,
que lhe baste para
matar a fome; falta de
recursos pecuniários
tendo todas as suas

relações com potências
tanto mais poderosas.
Que influência pode ter
Portugal nessa parte do
mundo?”.
Enquanto isso,
o Rei do Brasil teria
de ser cultuado pelas
nações europeias, necessitadas das mercadorias que aqui se
produziam. Portugal
deveria ter pressentido
isso, ao invés de permanecer no Brasil. O
Portugal poderoso do
início da Idade Moderna passou a viver
em função de seu vasto
império ultramarino,
do qual o Brasil era a
estrela maior.
O único erro de
percurso foi o golpe
republicano. Trocamos
um estadista respeitado em todo o planeta,
por uma sucessão de
personagens das quais
não se pode afirmar
tenham sido melhor
troca para o povo e
para a nação.
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente
da ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS –
2021-2022.
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Superar crises
Paiva Netto
Só há uma resposta para a dificuldade:
suplantá-la sobranceiramente. O que nos faz vencedores ou derrotados é o
nosso estado de espírito.
Quantas cadeias e torturas
sofreram os adeptos de
Jesus, marcantemente no
início do Cristianismo!... No
entanto, com isso, salvo as
exceções de praxe, eles cada
vez mais se fortaleciam.
A História registra:
Benito Juárez (1806-1872),
um dos personagens centrais na unificação mexicana, lutou para integrar
a população indígena e
mestiça à vida nacional e
defendeu os interesses das
classes pobres. A fim de motivar o povo contra as tropas
francesas de Napoleão III
(1808-1873) — mandadas
em apoio ao monarca do

segundo Império do México, Maximiliano I (18321867) —, que pretendiam o
domínio total do seu país,
declarou aquele que seria o primeiro indígena a
presidi-lo: “Por causa da
nossa teimosia em não nos
deixar subjugar, eles lutam
sem futuro, sem esperança
de vencer… Aquele que
não espera vencer já está
derrotado”.
Vale aqui oportuna reflexão do respeitado clínico
e político brasileiro dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Cavalcanti (Espírito), que
no dia 11 de abril completa 122 anos na Pátria
Espiritual: “Os celeiros dos
seres de Boa Vontade são
abastecidos em plenitude
pelo processo de ligação
íntima das criaturas com
o Criador, sobretudo pela
Oração e pela Vigilância.
Portanto, quanto mais

proclamarmos o Reino de
Deus, certamente os silos
da Eternidade socorrerão
as despensas do Espírito
encarnado. A Lei de Causa
e Efeito permanece sempre
em plena atividade, apesar
da distração humana quanto à Perfeita Justiça das Leis
Divinas. Pensemos e repensemos constantemente
sobre a Estratégia de Deus
acerca de nossas vidas.
Todo esforço empreendido,
decerto, tem a sua útil peleja em prol da vitória”.
Exato, dr. Bezerra! De
pleno acordo com o ínclito Benfeitor Espiritual,
que ainda hoje é carinhosamente chamado de “o
Médico dos Pobres”.
José de Paiva Netto
? Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.com

Alimento orgânico ou
convencional: qual é o
melhor?
Valter Casarin - Coordenador Científico - NPV
Por incrível que pareça,
a polaridade existente em
muitos assuntos do nosso
cotidiano também se aplica aos alimentos. Existem
aqueles que defendem o
consumo de alimentos
orgânicos, considerando
qualquer outro que não for
orgânico não adequado.
Mas, será mesmo que devemos pensar dessa forma?
Para iniciarmos a nossa
análise, é importante entender a diferença entre o
alimento orgânico e o convencional. A diferença está
na forma de produção: enquanto no sistema orgânico defensivos agrícolas e
fertilizantes minerais não
são usados, no sistema
convencional é permitido o uso desses insumos.
Mas será que um alimento
que usa defensivos e fertilizantes minerais deixa de
ser orgânico? Ou todos os
alimentos produzidos pela
agricultura são orgânicos?
Será que é possível produzir um tomate orgânico
e outro não orgânico? A
composição desses dois
alimentos é diferente?
Devemos entender que
as plantas são seres vivos,
que respiram e transpiram,
crescem e se reproduzem
como nós. Os vegetais necessitam de nutrientes para
que esses processos possam
acontecer e tenham seu
adequado desenvolvimento
e produção. Esses nutrientes devem estar no solo,
em formas assimiláveis.
Aliás, as plantas absorvem
os nutrientes em formas
específicas, como por exemplo: o nitrogênio é absorvido nas formas de NH4+ e
NO3-, o potássio na forma
de K+ e o fósforo na forma de H2PO4-. Assim,
independente do fertilizante
aplicado, a planta exige os
nutrientes exclusivamente
nessas formas.
Os fertilizantes minerais têm sua origem a partir de fontes naturais. Nos
casos do fósforo e do potássio, os fertilizantes contendo
esses nutrientes são originados de minérios encontrados na natureza com alta

concentração desses nutrientes. Já o nitrogênio, tem
sua origem no ar atmosférico, que por processos
químicos é transformado
em formas de nitrogênio
assimilável pela planta.
Isso nos faz afirmar que
a composição de qualquer
tipo de alimento será sempre orgânica. O tipo de fertilizante não fará um alimento
ser mais orgânico do que
outro. Sobre esse tema, existem vários levantamentos
de pesquisa comparando os
alimentos produzidos pelos
dois sistemas de produção,
orgânico e convencional,
não havendo diferenças na
composição nutricional dos
alimentos gerados por esses
sistemas.
Os adubos orgânicos,
sempre que possível, devem
ser a primeira opção de aplicação. Mas, não pelo fato de
gerar um produto mais nutritivo, mas pela condição de
sustentabilidade ambiental,
por ajudarem na reciclagem
de nutrientes, na redução da
poluição ambiental, evitando descartes desnecessários. No entanto, em muitas
condições, o uso do adubo
orgânico é inviável, primeiro por ter baixas concentrações de nutrientes, o
que inviabiliza o transporte
para longas distâncias. Os
adubos orgânicos têm sua
viabilidade em polos agrícolas próximos à sua origem.
Vale aqui uma pequena,
mas profunda reflexão: eu
sou um ser orgânico? Se
pensarmos no formato de
um alimento orgânico, a
resposta será negativa. Normalmente, a grande maioria, em algum momento da
vida, teve que fazer uso de

algum complemento nutricional. Seja pela ingestão de
ferro para corrigir o sintoma
de anemia ou a ingestão de
cálcio para fortalecimento
dos dentes ou ossos. As
fontes desses nutrientes
são semelhantes aos fertilizantes minerais usados na
agricultura.
Por outro lado, é muito
comum o uso de antibióticos para combater infecções
bacterianas e vacinas para
o tratamento ou prevenção
de gripes, como a vacina
contra o Covid-19. Outro exemplo são os inseticidas, os
produtos para matar mosquitos e pernilongos, principalmente para aqueles
transmissores da dengue.
Enfim, todos esses produtos
têm a mesma função dos
agrotóxicos.
Isso nos permite entender que, se uma planta deixa de ser orgânica
se são usados fertilizantes
minerais e agrotóxicos, o
que nos tornamos quando
estamos tomando suplementos minerais e sendo
vacinados? Deixamos de
ser orgânicos? Pelo contrário, os suplementos e
vacinas ajudam a controlar
doenças, aliviar sintomas,
ou seja, melhoram a nossa
saúde e nos tornam pessoas
saudáveis. Essa mesma
resposta é válida quando o
produtor rural aduba sua
planta e usa os defensivos
agrícolas: o objetivo é ter
uma planta mais resistente
e produtiva, com qualidade e livre de qualquer
resíduo dos defensivos. Essa
é a agricultura que zela pela
segurança alimentar e a
sustentabilidade do nosso
planeta.
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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
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 le-

galmente 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.

Seminário Regional em Águas da Prata tem
como tema os Consórcios Intermunicipais
Da Redação
Em continuidade ao
ciclo de Seminários Regionais promovidos pela
Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR),
por meio da plataforma
Municípios em Rede e
em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo (FESPSP), a SDR
realiza na terça-feira (19),
no município de Águas

da Prata – Região Administrativa de Campinas, o
Seminário Regional “Cooperação Estado-Município nas Políticas Públicas de Gestão Regional
– Consórcios Intermunicipais no enfrentamento dos efeitos da pandemia”. Deste modo, será
promovido debate sobre
as ações de combate aos
impactos sociais e econômicos da pandemia e
a atuação dos consórcios

públicos.
“As dificuldades podem ser parecidas e as
soluções propostas por
um município podem
inspirar as ações de outros municípios da região”, comentou o Coordenador do Municípios
em Rede, Fernando
Montoro.
A iniciativa tem como
objetivo debater as ações
de enfrentamento de forma participativa os avan-

ços e as dificuldades no
período de pandemia,
sob a perspectiva local e
regional.
Em 2021, o Governo
de São Paulo lançou o
“SP+Consórcios”, programa coordenado pela
SDR, que dá apoio aos
consórcios públicos intermunicipais com capacitação e integração com
os principais programas
de governo.
O Seminário é gratui-

to e destinado a técnicos
e gestores da administração pública municipal
das cidades que compõem a Região Administrativa Campinas e terá 7
horas de duração.
As inscrições estão
abertas e podem ser realizadas em https://municipios-em-rede.sdr.
sp.gov.br/course/index.
php?categoryid=54 ou
no dia do evento.
Serviço

“Cooperação
Estado-Município nas Políticas Públicas de Gestão
Regional – Consórcios
Intermunicipais no enfrentamento dos efeitos
da pandemia”.
Data: Terça-feira, 19
de abril de 2022
Horário: 8h às 16h
Local: Nosso Clube de
Águas da Prata
Endereço: Rua José
Cataneo 657, Centro –
Águas de Prata

Poupatempo mantém atendimento
exclusivo nos canais digitais no feriado de
Tiradentes
Da Redação
Os postos do Poupatempo estarão fechados
nos dias 21, 22 e 23 de
abril devido ao feriado
nacional em comemoração ao Dia da Inconfidência. O Poupatempo continua oferecendo

serviços por meio dos
canais online – portal www.poupatempo.
sp.gov.br,
aplicativo
Poupatempo Digital e
totens de autoatendimento.
Na
segunda-feira
(25), as mais de 130
unidades em todo o Es-

tado voltam a funcionar
habitualmente para o
atendimento presencial,
mediante agendamento
prévio obrigatório de
data e horário pelas plataformas digitais.
Nos canais eletrônicos o cidadão conta
com quase 200 serviços

online, como a renovação da CNH, Carteira de
Trabalho Digital, Seguro-desemprego, licenciamento de veículos,
carteira de vacinação da
Covid-19, entre outros.
Vale lembrar que os
atendimentos nos postos do Poupatempo

são realizados somente
para serviços que dependem da presença
do cidadão para serem
concluídos, como os de
RG (primeira via e renovação com alteração
de dados), transferência
interestadual e mudança nas características de

veículos, por exemplo.
Para
informações,
consulta de endereço
e horário de funcionamento das unidades, o
cidadão pode acessar o
portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Equipes da Renovias se mobilizam para
feriado prolongado de Tiradentes; 507 mil
veículos são esperados
Da Redação
Aproximadamente
507 mil veículos devem
passar pela malha viária da Renovias, que
interliga
Campinas,
Circuito das Águas e
sul de Minas Gerais
durante o feriado de
Tiradentes. Essa é a
expectativa da concessionária e da ARTESP
(Agência de Transporte
do Estado de São Paulo), que já se preparam
para mais uma operação especial.
A partir da zero hora
de quarta-feira (20)
até a meia-noite de domingo (24), as equipes
de atendimento do Sistema de Atendimento
ao Usuário (SAU) estarão reforçadas e as
viaturas posicionadas
em locais estratégicos
para atender qualquer
emergência que possa
ocorrer.
Os horários de maior

movimentação
estão
previstos para:
Quarta-feira
(20):
das 16h às 20h
Quinta-feira
(21):
das 9h às 14h
Domingo (24): das
15h às 21h
A operação contará
com o apoio da Polícia
Militar Rodoviária, realizando a fiscalização
nas rodovias e através
das câmeras de monitoramento da concessionária, que operam
24 horas por dia. A
orientação da Renovias
é que as pessoas que
forem viajar se programem e dirijam com
responsabilidade.
“Antes de sair para
a estrada, o motorista
deve realizar uma revisão geral do veículo e
realizar o abastecimento do automóvel, para
não correr o risco de
ficar parado no meio
do caminho, por falta
de combustível. Quando estiver no trajeto,

celulares e dispositivos eletrônicos devem
ficar fora do alcance
do motorista, para que
ele não tenha essa distração e corra o risco
de se envolver em um
acidente”, recomenta
Aguinaldo Cardoso da
Rocha, supervisor de
interação com o cliente.
Em caso de problemas, o motorista deve
manter a calma e parar com segurança no
acostamento da rodovia, diminuindo a velocidade, sinalizando
com a seta para a direita e, ao parar, o pisca
alerta deve ser acionado, antes de ligar para
a concessionária. Utilize o triângulo, posicionando-o 30 metros do
veículo, para indicar
aos demais motoristas que há um caso de
emergência à frente. Ao
aguardar, fique distante do automóvel, preferencialmente atrás de

barreiras metálicas ou
de concreto.
O Serviço de Atendimento ao Usuário
(SAU) está disponível
24 horas por dia aos
clientes da Renovias.
Para acioná-lo, basta ligar para o número
0800 055 9696 ou usar
um dos telefones de
emergência, implanta-

dos a cada quilômetro.
Condições antecipadas
do tráfego e dicas de
segurança podem ser
obtidas pelo site www.
renovias.com.br.
A malha viária da
Renovias faz a interligação entre Campinas,
Circuito das Águas e
sul de Minas Gerais
através
das
Rodo-

vias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342
(Mogi Guaçu/Águas da
Prata), SP-344 (Aguaí/
Vargem Grande do
Sul), SP-350 (Casa
Branca/São José do
Rio Pardo) e SP-215
(Vargem Grande do
Sul/Casa Branca), com
extensão de 345,6 quilômetros.
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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, ben-

eficiando 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

Prefeitura inicia a Operação
Tapa-Buracos
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de
Posse, através do Departamento de Trânsito, iniciou na última semana, a
operação tapa-buracos,
trazendo melhoria nas
vias e pavimentação das
ruas da cidade.

As manutenções têm
como objetivo melhorar
o trânsito das vias e garantir a segurança de
todos, tendo em vista a
quantidade de reparos
que a cidade estava necessitando. Os trabalhos
do departamento con-

tinuarão sendo realizados nos próximos dias.

ar o aplicativo da Ouvidoria-Geral de Santo
Antônio de Posse que
PARA
SOLICI- irá permitir reclamar,
TAÇÕES DE REPAROS sugerir, pesquisar inforNAS RUAS, PRAÇAS mações e até denunciar.
PÚBLICAS E OUTROS
Link
Ouvidoria:
ASSUNTOS:
https://eouve.com.
Agora você pode baix- br/#/

Programa de Regularização da água de
Santo Antônio de Posse
Condições especiais
para pagamento à vista
ou parcelado, de créditos não tributários,

tarifa de água e esgoto dezembro de 2021
e Preços Públicos in100% de desconto nos
scritos em dívida ativa juros e multas de mora
do Município até 31 de para pagamento à vista

Parcelamento em até
60x
Os interessados devem comparecer no Paço

Municipal,
localizado sexta-feira, das 8h30 às
na Praça Chafia Chaib 16h30.
Baracat, 351 – Vila EsMais
informações
perança, de segunda a (19) 3896-9018
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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 Vicen-

te 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 Municipal 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

Holambra retoma celebração do Dia do Rei
com esporte e cultura
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 mu-

nicípio, 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 público presente.
“Trata-se de um im-

portante 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”.

Ansiedade e insegurança comprometem
futuro profissional, alerta psicóloga
De Holambra
Quantas vezes você
se pega duvidando da
própria
capacidade?
Quanto tempo do seu
dia é desperdiçado com
pensamentos improdutivos? Já avalio 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, conseguindo 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 9994-2711
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Saúde de Posse promove dinâmica de interação
com profissionais do Departamento de Higiene 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 im-

portante 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.

Jaguariúna atinge 88% da população
vacinada com duas doses contra a Covid;
Imunização de crianças ainda é baixa
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria
Municipal
de Saúde, atingiu nesta quinta-feira, dia 7 de
abril, a marca de 88% da
população vacinada com
duas doses contra a Covid-19. Já receberam as
duas doses do imunizante 50.908 pessoas, entre
adultos e acrianças.
Entre adolescentes e
adultos, 92% já foram va-

cinados com as duas doses da vacina. Já quando
se mede o público de 5 a
11 anos de idade, o índice
de imunização completa
é de 42,7% - ou seja, menos da metade do índice
atingido pelo público de
jovens e adultos.
No total, Jaguariúna
aplicou até quinta-feira
134.783 doses de vacinas
contra a Covid. O número total de moradores na

cidade é estimado em 58
mil, dos quais 4.985 são
crianças de 5 a 11 anos,
segundo dados da Fundação Seade.
“Nós
continuamos
apelando aos pais e responsáveis para que levem seus filhos para receber a vacina contra a
Covid. Já está comprovado que a vacina é segura
e muito eficaz na proteção de crianças e adultos

contra o coronavírus”,
disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria
do Carmo de Oliveira Pelisão.
Nesta semana, a Secretaria de Saúde começou a aplicar a quarta
dose da vacina nas pessoas que têm 60 anos ou
mais. Pode ser imunizado quem recebeu a terceira dose há pelo menos
4 meses.

Jaguariúna não registra mortes por Covid há
três semanas
Jaguariúna completou três semanas sem registrar nenhuma morte
por Covid-19. Segundo
a Secretaria Municipal
de Saúde, o último óbito
ocorreu em 25 de março.
A cidade também não
tem nenhum paciente
com coronavírus internado em leito de UTI
(unidade de terapia intensiva) há mais de duas
semanas.
Os números positivos

refletem o avanço da vacinação contra a Covid
em Jaguariúna, que já
aplicou mais de 136 mil
doses, atingindo 88%
da população imunizada
com ao menos duas doses.
De acordo com o boletim
epidemiológico
divulgado diariamente
pela Secretaria de Saúde, Jaguariúna registrou
até esta segunda-feira
(18) 10.386 casos con-

firmados de Covid-19,
dos quais 10.166 foram
curados, ou 97,8% dos
pacientes.
Desde o início da
pandemia, em março de
2020, o município registrou um total de 210 óbitos pela doença (taxa de
mortalidade de 2,02%).
No momento, há apenas
28 casos suspeitos, ainda aguardando os resultados dos exames.
“Os números positi-

vos 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.

Holambra registra 8 novos casos de Covid-19
ao longo da semana
Holambra confirmou
ao longo da última semana, segundo balanço
divulgado nesta quartafeira, dia 20 de abril, pelo
Departamento Municipal de Saúde, 8 novos ca-

sos 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 Fun-

dão com 361.
“É sempre importante
lembrar que o momento,
apesar de mais tranquilo,
ainda é de atenção para
que não haja retrocesso.
A higienização frequen-

te 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 muni-

cipal 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 pes-

soas que tiverem febre
alta persistente e dificuldade para respirar devem
procurar o atendimento
de urgência e emergência
na Policlínica Municipal.
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Mutirão de combate à dengue vistoria 686
imóveis em Santo Antônio de Posse
demias 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 criadouzika
e
chikungunya.
A
Aedes
aegypti,
mosquito
ros com larvas do mosA Secretaria Municipal ma terça-feira, dia 12, um
equipe
de
combate
às
entransmissor
da
dengue,
quito encontrados nos
da Saúde realizou na últi- mutirão de combate ao

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.

Holambra retoma Operação Cata-Bagulho
a partir desta semana
De Holambra
A Prefeitura de Holambra dará início na
próxima 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 será interrompida na quinta e na
sexta-feira, dias 21 e 22
de abril, em função do
Feriado de Tiradentes,
retomada na segundafeira (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 Mar-

cos de Souza, os itens
devem ser descartados
na frente das residências
pelos moradores 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,
18
de abril: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês,
Groot e Jardim das Tulipas

Terça-feira, 19 de
abril: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda,
Morada das Flores e
Centro
Quarta-feira, 20 de
abril: Imigrantes, Vila
Nova e Residencial Moinho
Segunda-Feira, 25 de
abril: Residencial Moinho, Residencial Van
den Broek, Residencial
Vila das Tulipas e Camanducaia
Terça-Feira, 26 de
abril: Pinhalzinho

Vigilância Epidemiológica realiza
nebulização no Jardim Novo II
De Mogi Guaçu
A Vigilância Epidemiológica (VE) inicia a
nebulização para combater o Aedes aegypti,
mosquito transmissor da
dengue e de outras doenças, no Jardim Novo II.
A ação será feita durante
três dias: segunda-feira,
18 de abril, terça-feira,
19, e quarta-feira, 20,
a partir das 18h. Mogi
Guaçu registra 472 casos
de dengue desde janeiro
de 2022.

O trabalho é executado com a máquina
de fumacê, que espalha
um inseticida diluído
em água A nebulização
é a borrifação do veneno que combate o Aedes
aegypti. A orientação é
para que a população elimine qualquer material
que possa acumular água
e se tornar um criadouro
do mosquito da dengue,
sendo este um serviço
importante para a eliminação de criadouros do
mosquito.

Números
Na última semana, a
Vigilância Epidemiológica confirmou mais 71
casos positivos de dengue na cidade. Segundo
dados da VE, a maior
incidência da doença
causada pelo mosquito
Aedes aegypti encontrase nos bairros do Jardim
Ypê II, com 149 casos, e
Jardim Novo II, com 52,
totalizando 172 casos na
região da Zona Norte.
A Zona Leste é a se-

gunda área que apresenta números também preocupantes com 103 casos
confirmados sendo: 52
(Jardim Zaniboni I), 44
(Jardim Fantinato II), e
27 (Jardim Chaparral).
Na sequência, está a região central com 31 casos
confirmados.
“Descartar
corretamente o lixo, manter piscinas e calhas limpas, não
acumular entulho são
atitudes que precisam
virar rotina. Não esquecer também os objetos

maiores, como as caixas bem fechadas;
d’água, que precisam ser
Remover galhos e fotampadas”, ressaltou a lhas de calhas;
bióloga da VE, Cristiana
Não deixar água acuMonteiro Ferraz.
mulada sobre a laje;
Manter calhas sempre
Prevenção e controle limpas;
da dengue, chikungunya
Deixar garrafas e recie zika
pientes com a boca para
Manter bem tampado baixo;
tonéis, caixas e barris de
Limpar semanalmenágua;
te ou preencher pratos
Lavar semanalmente de vasos de plantas com
com água e sabão tan- areia;
ques utilizados para arTampar as lixeiras;
mazenar água;
Limpar os ralos e coManter caixas d’água locar tela.
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Confira o que abre e fecha neste feriado em
Jaguariúna
da seguinte forma:
Defesa
Civil
e
Bombeiros - Atendimento 24h, com chamadas
pelo telefone 199, (19)
3867- 4229 e 3867-1339.
Centro de Operações e
Inteligência (COI) - Funcionará 24h pelo telefone
153.
Polícia Municipal Durante o recesso estará
de plantão 24h. Os atendimentos serão feitos pelos telefones 153 e (19)
3837-3936.
Polícia Militar – Os
Nesta
quinta-feira, na segunda-feira, dia 25,
atendimentos
serão
dia 21 e sexta-feira, dia às 8h. Os atendimentos
feitos
pelo
telefone
190
22, as repartições públi- feitos pelos serviços esou
(19)
3867-1190
por
cas entraram em reces- senciais da Prefeitura de
uma
equipe
que
permanso municipal, voltando a Jaguariúna funcionarão
funcionar normalmente em esquema de plantão ecerá 24h de plantão.

Serviço de Coleta Seletiva – Na quinta-feira,
dia 21, não haverá coleta
seletiva. Já na sexta-feira, dia 22, o serviço será
realizado normalmente.
Serviço de Água e Esgoto - A equipe de manutenção de rede de água
e esgoto permanecerá de
plantão 24h. Chamadas
pelo telefone (19) 971241069.
PAT – O atendimento
estará suspenso durante
o período de recesso. Na
segunda-feira, dia 25, 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 suspensa na quinta-feira, dia
21, e voltará a acontecer
normalmente na segunda-feira, dia 25, 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 21 e 22 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.
FEART – Será realizada na quinta, sexta-feira,
sábado, dia 23, e domingo, dia 24, das 9h às 15h.
MARIA FUMAÇA – A
Maria Fumaça partirá de
Jaguariúna no sábado,
dia 23, e no domingo, dia
24, às 10h e às 14h30.

Estudantes de Medicina da UniFAJ
participam de integração em
diferentes áreas da Prefeitura de
Jaguariúna
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 apo-

io da Prefeitura de Jaguariúna. Nos próximos
dias os alunos visitarão
diferentes órgãos públicos da cidade.
Durante a tarde de
segunda-feira,
acompanhados de uma pro-

fessora 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 lo-

cais os estudantes receberam informações
sobre o trabalho que é
realizado pela Prefeitura e puderam conhecer
um pouco mais da realidade da população da
cidade.

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 quilômetro, 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 dependências
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. 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 entregue 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.

