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Fundo Social de Solidariedade lança a
Campanha do Agasalho 2022

Em uma parceria com
a EPTV, nesta segunda-feira (25), foi iniciada a
Campanha do Agasalho
em Santo Antônio de
Posse.
A ação tem o objetivo

de arrecadar agasalhos,
cobertores, meias, toucas, dentre outros, que
serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade.
A campanha ocorre

Prefeitura realiza
manutenção das
estradas rurais
de Posse

até o dia 31 de julho, considerando o dia 28 como
o “Dia D” da campanha.
As doações serão feitas
na Assistência Social,
localizada na Rua Iasra
Hense de Moraes, 137 –

Centro.
É importante certificar-se que as peças estão
em boas condições de
uso, roupas que estiverem em estado deteriorado serão descartadas no

Prefeitura
de Holambra
anuncia show
do Falamansa
para Festa do
Trabalhador

momento da separação.
Podem ser doadas
Roupas masculinas e femininas, Roupas infantis, Cobertores, Meias e
gorros, Sapatos.
A EPTV, juntamen-

te com os municípios da
Região Metropolitana de
Campinas (RMC), faz a
Campanha do Agasalho
2022 com o tema: Seu
agasalho pode ter um final feliz. Doe!
Pág 3.

Prefeitura
de Posse
dá início as
atividades
do Posto de
Atendimento
do Cartório
Eleitoral
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em ação
conjunta com a Justiça Eleitoral, informa
o início das atividades do Posto de Atendimento do Cartório
Eleitoral, que está
instalado na Sala do
Cidadão localizado na
Câmara Municipal.
Pág 5.

O departamento de
Serviços Públicos continua fazendo seu trabalho
cuidando das vias rurais de Santo Antônio de
Posse. Nos últimos dias
vários bairros passaram
por revitalização, e outros ainda passarão pelo
processo. A revitalização
conta com nivelamento
e limpeza das estradas,

para que assim possa
melhorar a circulação de
veículos e travessia de
pedestres. Agora você
pode baixar o aplicativo da ouvidoria geral de
Santo Antônio de Posse
que irá permitir reclamar, sugerir, pesquisar
informações e até denunciar. Link Ouvidoria: https://eouve.com.br/#/.
Pág 5.

Xote da Alegria, Rindo à Toa e muitos outros
clássicos do Falamansa serão interpretados
ao vivo em Holambra
neste sábado, dia 30
de abril, pelo consagrado grupo de forró
com mais de 23 anos de
carreira, 8 milhões de
discos vendidos e um
Grammy Latino na bagagem. A apresentação

é parte da programação da Festa do Trabalhador, preparada pela
Prefeitura de Holambra
para homenagear os
moradores na véspera
do Dia do Trabalho. O
show, com entrada gratuita, acontece a partir
das 19 horas na Rua da
Amizade (Rua Coberta), seguido pela banda
Made in Roça.
Pág 4.

Saúde faz alerta sobre
Posse confirma apenas três
aumento dos casos de
novos casos de Covid nesta
Dengue e orienta população
terça-feira
sobre atendimento
De acordo com o Boletim Epidemiológico desta terça-feira, dia 26 de
abril, apenas três novos
casos de Covid-19 foram
confirmados em Santo
Antônio de Posse. No
total foram confirmados
4.825 casos desde o início da pandemia. Foram

confirmados 71 óbitos
pela doença e 12 óbiots
suspeitos foram descartados desde o início da
pandemia. Desde o início da pandemia foram
4.822 casos curados e
7.578 descartados. Há
apenas 6 casos suspeitos
notificados.
Pág 6.

O aumento dos casos
de dengue em todo o
Brasil tem despertado
preocupação. Em Holambra, a situação não
é diferente. Segundo levantamento do Departamento Municipal de
Saúde, entre janeiro e
abril foram 27 confirma-

ções na cidade. No ano
passado inteiro, 24. Nas
unidades de saúde do
município, esse mês, os
casos suspeitos triplicaram na comparação com
março. A situação acende
o sinal de alerta e reforça
a necessidade da prevenção para evitar a doença.
Pág 6.

Expoflora vende ingressos
com 70% de desconto até
o dia 24 de junho

A Expoflora já colocou à venda os ingressos
promocionais, com até
70% de desconto para a
sua 39ª edição. O evento
será realizado em Holambra, interior de São
Paulo, no período de 2 a
25 de setembro, de sexta-feira a domingo, e nos
dias 7 e 8 de setembro

(quarta e quinta-feira,
aproveitando o feriado
da Independência do
Brasil), sempre das 9h
às 19h. A 39ª edição teve
que ser adiada por dois
anos devido à pandemia
da covid-19. A Expoflora
é maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina.
Pág 7.
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Crianças podem
fazer exercícios
físicos?
Por Everton Saad
Um estudo do
Ministério da Saúde
mostrou que uma em
cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos
de idade estão com
o peso acima do ideal: 7% apresentam
sobrepeso e 3% já
estão com obesidade.
São vários fatores
que contribuem para
esses dados preocupantes, um dos quais
o baixo nível de atividade física. Segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS),
cada vez menos crianças e adolescentes
de 5 a 17 anos vêm
atingindo o mínimo
recomendado de atividade física, que são
60 minutos diários,
de intensidade moderada a vigorosa.
Outros fatores
contribuem para o
sobrepeso ou obesidade, como a alimentação inadequada (principalmente
co m o au men t o d a
ingestão de alimentos
ultraprocessados) e o
uso excessivo de telas
(tablets, celulares,
videogames), ultrapassando o limite de
duas horas por dia
recomendado pela
Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP).
O sedentarismo pode,
ainda, contribuir
p ara o desen vol vimento de doenças,
como diabetes e cardiopatias, principalmente a hipertensão
arterial. Além disso,
a probabilidade de
uma criança obesa
se tornar um adulto
obeso é muito maior.
O que auxilia (e
muito) a amenizar
essa situação são os
exercícios físicos.
Todo ser humano, independentemente da
idade, deve se movimentar para manter
o equilíbrio físico e
mental, pois exercitar-se traz diversos
benefícios cognitivos,
socioemocionais e
fisiológicos aos indivíduos. Portanto, é
uma questão de saúde
pública a prática de
atividades físicas pela
população. Esse estilo de vida está relacionado à saúde e
mostra-se como um
fator relevante para
uma sociedade mais
feliz e sustentável.
Assim, incentivar as
crianças a serem fisicamente ativas desde
pequenas se torna de
extrema importância, contribuindo
para que cresçam
saudáveis. Em 2018,
a OMS lançou o “Plano de Ação Global
para a Atividade Física”, com o objetivo
de instituir políticas
públicas para uma
sociedade mais ativa
até 2030, diminuindo
a inatividade física e
o sedentarismo em

15%.
É importante ressaltar, no entanto,
que para cada idade
deve ser respeitada a
individualidade, maturidade e também a
vontade da criança ?
pois, muitas vezes, o
desejo dos pais pode
se sobressair ao da
criança na escolha
das atividades extracurriculares, por
exemplo.
Também devemos
lembrar que há uma
diferença entre atividade física e exercício físico. Considera-se atividade física
qualquer movimento
corporal produzido
pela musculatura esquelética, que tenha
um mínimo de gasto
calórico e que tire o
indivíduo do estado
de repouso. Para exemplificar, podemos
citar algumas tarefas
simples do cotidiano, tais como: escovar os dentes, subir
uma escada, carregar objetos, etc. Já
o exercício físico é
toda atividade física
planejada, ou seja,
que tenha frequência,
duração, objetivo e,
claro, seja orientada
por um profissional
de Educação Física ?
como, por exemplo,
um treino de musculação, ou qualquer
outra modalidade.
Em relação às
atividades físicas
realizadas em academia, elas são permitidas tanto para
crianças quanto para
adolescentes, porém
é importante que eles
primeiramente consultem um médico e,
na realização dos treinos, é imprescindível
contar com a presença e a orientação
de um profissional
de Educação Física
qualificado para fazer
o acompanhamento. Na academia, não
necessariamente os
exercícios precisam
ser feitos utilizando
os aparelhos, pois as
atividades podem ser
brincadeiras, danças,
artes marciais, entre
outras.
No Colégio Bom
Jesus, além das aulas
de Educação Física,
os alunos têm atividades extracurriculares, bem como estímulos dirigidos à
prática de atividades
físicas durante os intervalos, além de jogos internos, festivais
e outras ações desenvolvidas ao longo do
ano. Critérios envolvendo habilidades
socioemocionais,
como autocontrole,
autonomia, empatia,
comunicação assertiva e sustentabilidade
também estão presentes no plano curricular de Educação
Física.
Em 2018, a OMS
lançou o “Plano de

Ação Global para a
Atividade Física”,
com o objetivo de
instituir políticas
públicas para uma
sociedade mais ativa
até 2030, diminuindo
a inatividade física e
o sedentarismo em
15%.
Pandemia
Com a pandemia
tivemos de nos adaptar a uma nova realidade e buscar alternativas para realizar nossas atividades diárias. Para
as crianças e adolescentes, foi ainda mais
preocupante. Um estudo realizado pela
Universidade Federal
do Rio de Janeiro
(UFRJ) apontou um
alto índice de uso semanal das telas por
parte das crianças
durante a pandemia,
com pouca atividade
física, diminuindo
ainda mais a aptidão
física e a habilidade
motora.
Em uma amostra
de 671 crianças de 21
escolas pesquisadas,
somente 36% delas
faziam atividades
físicas de 3 a 6 dias
por semana; outros
34%, até 2 dias, e
30%, todos os dias.
Mas 65% disseram
usar as telas durante
4 horas ou mais por
dia; 31%, de 1 a 3
horas, e apenas 4%
relataram utilizar telas menos de 1 hora/
dia.
O estudo da UFRJ
também concluiu que
a saúde mental dessas crianças foi afetada durante a pandemia, devido à falta
de interação social
com os colegas e por
conta, também, da
exposição excessiva
às telas: 26,4% dos
pais das crianças
relataram que seus
filhos ficavam mais
de 6 horas diárias
em frente a tablets,
celulares e TVs, enquanto 20% usavam
esses aparelhos de
4 a 6 horas por dia;
13,9%, de 1 a 3 horas,
e 6,7%, menos de 1
hora. Além de desenvolver as capacidades
físicas e motoras, a
atividade física traz
muitos benefícios
socioemocionais à
criança, como aumento da capacidade
de resolução de conflitos, de tomadas
de decisão, cresci mento da resiliência,
da habilidade para a
escuta ativa e para
o diálogo e a autonomia, condições tão
necessárias para o
convívio social e para
ajudar a combater
alguns problemas de
saúde, como ansiedade e depressão.
Everton Saad Coordenador de Educação Física do Colégio Bom Jesus
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Acelerando a
Transformação
Digital com foco na
cultura, nas pessoas
e na mentalidade
*Por Alex Takaoka casa e com desafios ágeis. É preciso estar
suficientes para li- atento à dinâmica do
N o s ú l t i m o s dar. Então queremos m e r c a d o , e g a r a n meses, o foco para facilitar. Precisamos tir que os processos
todos nós que tra - garantir que todos o f e r e ç a m o t e m p o
balhamos com tec- tenham um seguro e r á p i d o n e c e s s á r i o
nologia é acelerar a fácil acesso aos re- para atender as deTranformação Digital cursos corporativos mandas.
em um ritmo muito necessários para traMudar sem alterforte e, também, tem balhar perfeitamente ar o DNA: ao messido uma oportuni- a partir de locais re- mo tempo que nos
d a d e i n t e r e s s a n t e motos.
esforçamos para gapara revisitar a forma
A importância do rantir que mantenhacomo catalisamos as trabalho em equipe e mos uma mistura de
mudanças sistêmi - da cocriação: a abor- culturas em todas as
cas. Lá no ínicio da dagem colaborativa camadas do negócio,
pandemia, nossa pri- de cocriação impul- não podemos nos esoridade imediata era siona não somente o quecer da nossa espermitir que as em- público interno, mas sência. A pandemia
presas continuassem t r a n s f o r m a t o d o o n o s f o r ç o u a a p r i sendo produtivas en- ecossistema. Isso nos morar outras habilquanto trabalhavam permite identificar, idades – não apenas
remotamente. Desde simultaneamente, to- dependendo do vídeo
então, a jornada em dos os problemas e para nos conectarque estamos tem de- p e r s p e c t i v a s e n o s mos com nossos colestacado o quão efi- p e r m i t i r a v a n ç a r gas, mas também ter
caz a Transformação m a i s r a p i d a m e n t e . empatia pelas situD i g i t a l é , e m u i t o A a b o r d a g e m t e m ações dos indivíduos.
mais do que apenas a sido tão bem-suce- É e s s e n c i a l c u i d a r
tecnologia que você dida que, com facil- da sua equipe e eni m p l e m e n t a . É s o - idade, encontramos tender que as pesbre cultura, pessoas companhias com es- soas têm prioridades
e mentalidade.
c r i t ó r i o s r e g u l a r e s diferentes em vários
A p e n a s a l g u n s de design thinking m o m e n t o s d o d i a .
anos atrás, a Trans- (abordagem que co- Isso significa adaptar
formação Digital en- loca o ser humano no sua agenda de acordo
volvia tudo sobre a centro das soluções, com a situação. Conimplementação das com o propósito de fie em seu time para
mais recentes tecno- aplicar inovação em ser produtivo, mas
logias. Mas agora, o gestão de projetos e esteja ciente de que
foco está nos objeti- criar com agilidade) seu dia de trabalho
vos de negócios que incorporadas em seus pode parecer diferessas tecnologias per- p r o g r a m a s d e m u - ente agora – e aprenmitem que você alca- dança cultural.
der a ouvir mais.
nce. E isso significa
Revisitando proApesar de tudo,
fazer com que seus cessos e execuções: foram dois anos de
dados funcionem por e s t e c e n á r i o d e s a - muito aprendizado:
você – combinando f i a d o r t a m b é m é o l hand o p ara t rás ,
diferentes tipos de m a r c a d o p o r a l g u - transformamos muidados estruturados m a s m u d a n ç a s e m tos desses desafios
e não estruturados n o s s o p e n s a m e n t o e m m u d a n ç a s c u l para fornecer insights sobre como executar turais positivas, sigsignificativos que im- e sobre como obter nificativas de dentro
pulsionem a inovação insights de dados que para fora. E consee criem uma vanta- você deve orientar sua guimos fazer isso sem
gem competitiva às empresa para poder abrir mão do nosso
organizações. Dado apro vei tá- l o s . Is s o DNA que, no fim, nos
este panorama, con- s i g n i f i c a e l i m i n a r tornam únicos. Para
sigo destacar alguns qualquer aresta para que a transformação
pontos nesta virada seus dados ou pro- digital seja bem-sucede chave:
cedimentos. A troca dida, é crucial trazer
Uma empresa in- de informações é um toda a empresa com
teira focada em ser componente crucial você, seus clientes
data-driven: os da- do processo de trans- e todo o seu ecossd o s s ã o m a i s v a l i - formação, e cada em- istema. Mas ainda é
o s o s q u a n d o v o c ê presa tem inúmeras apenas o começo – a
pode aproveitá-los formas de capturar transformação é um
em toda a empresa, dados, desde regis- p r o c e s s o c o n t í n u o
movendo toda a cul- tros de manutenção – que começa e tertura organizacional de equipamentos até mina com as pessoas
para ser data driven. informações captur- e como elas usam os
Isso significava ter adas por sensores. dados que você disuma visão holística Devemos ser consis- ponibiliza a elas.
da gestão de dados tentes sobre dados
e garantir que os in- capturados, em toda
*diretor de Vendivíduos de toda a a empresa. Isso nos das da Fujitsu do Bracompanhia entendam ajuda a nos manter sil.
a r e al im po rtânci a
e o poder dos dados
em seus processos de
EXPEDIENTE
negócios associados.
Grandes experiências começam dentro
de casa: investimos
tempo para garan tir que nossos coleLC Benedito e Vicenzotti LTDA
gas – que são nosCNPJ 68.282.656/0001-88
sos clientes internos
– tenham a melhor
Endereço: Travessa Joaquim Alves Barbosa - 65 - Centro experiência. Isso é
Santo Antônio de Posse - SP
mais importante do
F. (19) 3896 1916 / 3896 1581 / 9 9685 4255
que nunca. Agora as
Tiragem 3.000 exemplares gratuítos
pessoas trabalham,
principalmente, em

P

Jornal Possense

P Jornal Possense

Sexta-Feira
29 de Abril de 2022

3

Fundo Social de Solidariedade lança a
Campanha do Agasalho 2022
Em uma parceria com
a EPTV, nesta segunda-feira (25), foi iniciada a
Campanha do Agasalho
em Santo Antônio de
Posse.
A ação tem o objetivo
de arrecadar agasalhos,
cobertores, meias, toucas, dentre outros, que
serão doados para famí-

lias em situação de vulnerabilidade.
A campanha ocorre
até o dia 31 de julho, considerando o dia 28 como
o “Dia D” da campanha.
As doações serão feitas
na Assistência Social,
localizada na Rua Iasra
Hense de Moraes, 137 –
Centro.

É importante certifi·
Cobertores
car-se que as peças estão
·
Meias e gorros
em boas condições de
·
Sapatos
uso, roupas que estiverem em estado deteriorado serão descartadas no
Ponto de coleta:
momento da separação.
Assistência Social
O que doar?
Rua Iasra Hense de
·
Roupas masculi- Moraes, 137 – Centro
nas e femininas
Telefone: (19)3896·
Roupas infantis
2556

Assistência Social de Posse comunica
alterações no site do Governo do Estado
O departamento de
Assistência Social informa que o site do
Governo do Estado de
São Paulo está pas-

sando por alterações,
e com isso, os auxílios
como “Bolsa Trabalho” e “Vale Gás” estão
passando por instabili-

dades, ocorrendo problemas no pagamento,
desbloqueio do cartão
e até mesmo dando o
cartão como inexisten-

te.

Os programas citados são de responsabilidade do Governo do
Estado, portanto não

dependem da Prefeitura Municipal para que
o problema seja resolvido. Em contato com
os responsáveis, foi in-

formado que estão fazendo o possível para
que a regularização dos
serviços sejam feitas o
quanto antes.

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
aprova isenção de ICMS para equipamentos de
energia solar
Da Redação
O Plenário da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo
manifestou concordância, em sessão realizada
nesta terça-feira (26),
com a decisão do Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz) de
isentar o ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviço) para
componentes e equipamentos para o aproveitamento de energia solar
no Estado.
A decisão inclui células voltaicas (painéis
solares) e aquecedores
solares de água à lista de
componentes voltados
para a geração de energia
renovável que possuem

a isenção do imposto. O
Projeto de Decreto Legislativo 16/22 manifesta
concordância ao Convênio 24/22, já ratificado
pelo Decreto estadual
66.674/22.
O presidente da Alesp,
deputado Carlão Pignatari, informou que já
assinou a autorização
dada pelo Plenário e que
a decisão, que já está valendo, será publicada no
Diário Oficial do Estado
nesta quarta-feira, dia
27. “A energia solar é
uma alternativa eficaz e
barata dentro do nosso
país. Temos que incentivar que cada vez mais as
famílias, empresas e instituições usem a energia
solar”, disse Carlão Pignatari.

O Confaz é composto
pelos secretários de Fazenda de todos os Estados e do Distrito Federal,
e tem como atribuições a
celebração de convênios,
a discussão e a aprovação
de isenções e demais incentivos fiscais do ICMS.
Energia solar
Em 2021, o Brasil foi
o país que mais cresceu em implantação de
energia solar, sendo esta
correspondente a 2,4%
de toda a matriz energética brasileira. De acordo
com dados divulgados
pela Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar), o
país ultrapassou a marca
de 14 gigawatts (GW) de
potência operacional, su-

perando a potência instalada da usina hidrelétrica
de Itaipu.
Ainda de acordo com a
associação, a implementação da energia solar foi
responsável por evitar a
emissão de 18 milhões de
toneladas de CO² na geração de eletricidade no
país.
Alesp Preserva
Lançado em 2021, o
Alesp Preserva é o programa de sustentabilidade da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo para a promoção
de ações de preservação
dos recursos naturais e
de combate às mudanças
climáticas.
Dentre as ações inclusas no plano está a

instalação de placas fotovoltaicas no Palácio 9
de Julho para aproveitamento da energia solar
na sede da Alesp. Um estudo realizado no início
do ano mostrou a viabilidade para a instalação
dos painéis na área de 36

mil metros quadrados do
terraço do edifício, que
deve ser realizada ainda
este ano. Com a instalação dos painéis solares, a
Assembleia planeja uma
economia de R? 30 mil
por mês em energia elétrica.

Alesp isenta imposto para remédios cardíaco
e psiquiátrico, e para doação a instituições
beneficentes

Da Redação
Os parlamentares da
Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo autorizaram, em sessão realiza-

da nesta terça-feira (26), a
isenção de ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para
doação de medicamentos
a instituições beneficentes

da área da saúde, como as
Santas Casas, e também
para medicamentos para
tratamento de doença do
coração e transtorno mental.
A isenção foi decisão do
Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária),
composto por todos os Estados brasileiros. O presidente da Alesp, deputado
Carlão Pignatari, anunciou
que a medida será publicada já no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 27, e já
está valendo.
O Projeto de Decreto
Legislativo 18/22 mani-

festou concordância com
o Convênio 32/22 do Confaz, publicado em abril. De
acordo com a decisão, as
entidades beneficentes deverão atender a requisitos
prévios para a certificação
da isenção e não serem cadastradas como comércio
varejista.
Além da isenção para
as doações, o Plenário da
Alesp também foi favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo 17/22, que por
meio do Convênio 31/22
isenta o ICMS para dois
medicamentos voltados
para o tratamento de do-

enças do coração e mentais
e nervosas.
O Tafamidis meglumina é um medicamento
usado no tratamento de
polineuropatia
amiloidótica, que se caracteriza
pela disfunção simultânea
de vários nervos periféricos por todo o organismo,
associada ao acúmulo da
substância amiloide nos
tecidos dos órgãos. Um
dos órgãos mais atingidos
é o coração.
Já o Risperidona é outro medicamento utilizado para tratar transtornos
mentais como a esquizo-

frenia, o transtorno bipolar e sintomas associados
ao transtorno do espectro
autista.
O Confaz é composto
pelos secretários de Fazenda de todos os Estados e do
Distrito Federal responsável por celebrar convênios,
discutir e aprovar isenções
e demais incentivos fiscais
do ICMS.
As decisões foram publicadas no Diário Oficial
por meio de decretos de lei
e, com aval da Assembleia
Legislativa, já estão em vigor em todo território do
Estado.

Tiradentes: feriado teve tráfego além da
expectativa e sem acidentes com vítimas fatais
Da Redação
A Operação Especial
no feriado prolongado de
Tiradentes no sistema que
interliga Campinas, Circuito das Águas e sul de
Minas Gerais movimentou mais de 544 mil veículos em toda a malha viária
administrada pela Renovias. O movimento ficou

além da expectativa, que
era de 507 mil. Foram 15
acidentes, com nove vítimas leves. Um dos acidentes fez uma vítima grave.
De quarta-feira (20)
até domingo (24), foram
realizados 709 atendimentos aos usuários pelas equipes do Serviço de
Atendimento ao Usuário
(SAU), incluindo serviços

de guincho, socorro mecânico, inspeção e atendimento pré-hospitalar.
A maior parte dos atendimentos são atendimentos mecânicos, seguido
de troca de pneus e pane
seca, quando o veículo
para na rodovia pela falta
de combustível.
O Centro de Controle
de Operações (CCO) da

Renovias, que funciona
24 horas por dia, atendeu 470 ligações neste
período, tanto pelo 0800
quanto pelos telefones de
emergência das rodovias.
O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)
está disponível 24 horas
por dia aos clientes da
Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o nú-

mero 0800 055 9696 ou
usar um dos telefones de
emergência, implantados
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 Rodovias 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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Prefeitura de Holambra anuncia show do
Falamansa para Festa do Trabalhador

Xote da Alegria,
Rindo à Toa e muitos outros clássicos do
Falamansa serão interpretados ao vivo em
Holambra neste sábado, dia 30 de abril,
pelo consagrado grupo
de forró com mais de
23 anos de carreira, 8
milhões de discos vendidos e um Grammy
Latino na bagagem. A
apresentação é parte da

tas ainda competições
de futebol, basquete e
vôlei com moradores
previamente inscritos
no Departamento Municipal de Esportes. A
ação terá ainda apresentações de jiu-jitsu,
capoeira e bicicross
(programação abaixo),
além de diversos brinquedos infláveis, cama
elástica e piscina de
disponíveis
programação da Festa bolinhas
do Trabalhador, prepa- para as crianças a parrada pela Prefeitura de tir das 10 horas, tamHolambra para home- bém na Rua da Amnagear os moradores na izade. Algodão-doce e
véspera do Dia do Tra- pipoca serão distribuíbalho. O show, com en- dos gratuitamente aos
trada gratuita, acontece pequenos.
“São
os
traa partir das 19 horas na
Rua da Amizade (Rua balhadores que movem
Coberta), seguido pela a cidade, levam sustento às famílias e que conbanda Made in Roça.
No feriado, em 1º tribuem efetivamente
de maio, estão previs- para o desenvolvimen-

to de Holambra. Queremos fazer uma festa
bonita. Uma homenagem que todos possam
curtir em família”, destacou o prefeito Fernando Capato.

Pássaros, ao lado do
Ginásio Municipal
9h30: Basquete 3x3
no Ginásio Aberto,
próximo ao Complexo
Aquático
11h: Apresentações
de Jiu-Jitsu e Capoeira
Confira
a
pro- no Ginásio Municipal
gramação:
de Esportes
Sábado, 30 de abril
14h: Vôlei Misto no
Festa do Trabalhador Ginásio Municipal de
19h: Falamansa
20h30: Made in
Roça
Entrada Gratuita
Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

Esportes
Para as crianças:
10h: Brincando no
Bairro
Brinquedos Infláveis,
piscina de bolinhas e
cama elástica, com distribuição gratuita de
algodão-doce e pipoca, na Rua da Amizade
(Rua Coberta)

Domingo, 1º de maio
Atividades Esportivas do Dia do Trabalho
8h30: Jogos de futebol no Estádio Municipal Zeno Capato
9h: Apresentação de
Bicicross na Praça dos

Cultura prepara programação especial
para o Dia do Trabalhador
De Jaguariúna

haverá diferentes apresentações no Boulevard
A Prefeitura de Jag- que prometem agradar a
uariúna, por meio da Sec- todos.
retaria Municipal de TurÀs 10h o público
ismo e Cultura, preparou poderá conferir a uma
uma programação espe- apresentação de dança.
cial em comemoração ao Em seguida, às 11h, terá
dia do trabalhador, 01 de um espetáculo de teatro.
maio. Durante o dia todo
No período da tarde as

comemorações continuam com a apresentação
da Orquestra Municipal
Violeiros do Jaguary,
às 14h, e da Banda Municipal de Jaguariúna
– Beatles in Concert, às
16h.
O evento é gratuito e
aberto ao público.
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Cartão Cidadão Possense visa
melhorar o atendimento a
população; Faça seu cadastro online
O Cartão Cidadão é
uma ferramenta de inovação da gestão, visando
a melhoria da prestação
de serviços para a População.

Faça seu cadastro e
conecte-se na rede municipal de serviços, garantindo a eficiência e
agilidade nos serviços
prestados pela prefeitu-

ra.

TRO ONLINE
Mais rapidez, mais
Clique no link para
transparência, mais se- obter acesso ao passo a
gurança.
passo: https://pmsaposse.sp.gov.br/cartao-ciFAÇA SEU CADAS- dadao-possense/

Prefeitura de Posse dá início as atividades do
Posto de Atendimento do Cartório Eleitoral
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de
Posse, em ação conjunta com a Justiça Eleitoral, informa o início das
atividades do Posto de
Atendimento do Cartório Eleitoral, que está

instalado na Sala do Cidadão localizado na Câmara Municipal.
Tal ação tem o objetivo de auxiliar a população nos serviços
ofertados pela Justiça
Eleitoral do Estado de

São Paulo. O atendi- requerimento
Título
Certidão:
- Requerimento de
mento será realizado de Net
- Emissão de Certidão justificativa online
segunda à sexta-feira,
- Acompanhamento de quitação eleitoral
das 08 às 17 horas.
da solicitação Título Net
- 1º Título de eleitor
Multas:
Documentos necesServiços disponíveis:
- Revisão e Transfe- Emissão de Certidão sários:
Título de Eleitor:
rência
de quitação eleitoral
- RG, CPF, Compro- Preenchimento do
Justificativa:
vante de residência

Prefeitura realiza manutenção
das estradas rurais de Posse
O departamento de rurais de Santo Antônio por revitalização, e ouServiços Públicos con- de Posse.
tros ainda passarão pelo
tinua fazendo seu traNos últimos dias vá- processo.
balho cuidando das vias rios bairros passaram
A revitalização conta

com nivelamento e limpeza das estradas, para
que assim possa melhorar a circulação de veículos e travessia de pedestres.
PARA
SOLICITAÇÕES DE REPAROS
NAS ESTRADAS, PRAÇAS PÚBLICAS E OUTROS ASSUNTOS:
Agora você pode bai- Antônio de Posse que mações e até denunciar.
xar o aplicativo da ou- irá permitir reclamar,
Link Ouvidoria: htvidoria geral de Santo sugerir, pesquisar infor- tps://eouve.com.br/#/

Sexta-feira tem
“Beatles In
Concert” no Teatro
de Jaguariúna

A Secretaria de Turismo e Cultura de
Jaguariúna apresentará nesta sexta-feira,
29, um show especial
para os fãs de uma
das maiores bandas
de todos os tempos,
The Beatles, aquela
que é considerada a
maior banda de rock
de todos os tempos e

que continua influenciando de geração em
geração. A Banda Municipal de Jaguariúna
fará o show Beatles in
Concert gratuitamente
no Teatro Municipal
Dona Zenaide.
A
apresentação
acontecerá às 20h e o
público poderá conferir sucessos como: Let

it be, Hey Jude e Yesterday.
Para conferir basta retirar os ingressos
na bilheteria do teatro
com uma hora de antecedência. Serão distribuídos dois ingressos
por pessoa. O Teatro
Municipal de Jaguariúna fica na rua Alfredo
Bueno, 1.151, Centro.
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Posse confirma apenas
três novos casos de Covid
nesta terça-feira
De acordo com o
Boletim
Epidemiológico desta terça-feira,
dia 26 de abril, apenas
três novos casos de Covid-19 foram confirmados em Santo Antônio
de Posse.
No total foram con-

firmados 4.825 casos
desde o início da pandemia. Foram confirmados 71 óbitos pela
doença e 12 óbiots suspeitos foram descartados desde o início da
pandemia.
Desde o início da

pandemia foram 4.822
casos curados e 7.578
descartados. Há apenas
6 casos suspeitos notificados.

de sintomas, em isolamento domiciliar e não
necessita internação.
- Mulher de 51 e 81
anos. Apresenta quadro
leve de sintomas, em
Perfil dos pacientes: isolamento domiciliar
- Homem de 61 anos. e não necessita internaApresenta quadro leve ção.

Saúde faz alerta sobre aumento dos casos
de Dengue e orienta população sobre
atendimento

De Holambra
O aumento dos casos de dengue em todo
o Brasil tem despertado
preocupação. Em Holambra, a situação não
é diferente. Segundo levantamento do Departamento Municipal de Saúde, entre janeiro e abril
foram 27 confirmações

na cidade. No ano passado inteiro, 24. Nas unidades de saúde do município, esse mês, os casos
suspeitos triplicaram na
comparação com março.
A situação acende o sinal
de alerta e reforça a necessidade da prevenção
para evitar a doença.
De acordo com o diretor da pasta, Valmir

Marcelo Iglecias, holambrenses que tiverem febre; dores de cabeça, no
fundo dos olhos e nas
juntas; fraqueza; náuseas; vômitos; ou manchas
vermelhas na pele devem
se dirigir ao PSF mais
perto de casa. Já em situações em que, além
desses sintomas, forem
observados sangramento de gengivas e narinas,
fezes escuras, manchas
vermelhas ou roxas na
pele, dor abdominal intensa e contínua, vômitos, tontura, diminuição
da urina e dificuldade
para respirar, a orientação é procurar imediatamente a Policlínica Municipal.
“As nossas unidades

de saúde dos bairros
estão aptas a receber,
diagnosticar e tratar pacientes com sintomas da
dengue clássica”, explicou Valmir. “A Policlínica, nas últimas semanas,
tem ficado superlotada e
muitos dos casos poderiam ser resolvidos nos
PSFs. Apenas casos graves devem ser direcionados para a Policlínica,
que realiza atendimentos
de urgência e emergência”.
Nos dias 9 e 16 de
abril Holambra realizou
mutirões de combate ao
mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue. A ação acontece aos
sábados, entre 8h e 12h,
e terá com continuida-

de nos dias 30 de abril
e 7 de maio. A iniciativa
conta com a participação
de 15 agentes de saúde
que fazem 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.
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) 3802-2744.
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

Sábado tem vacinação contra Influenza,
Sarampo e Covid-19 em Holambra
A Prefeitura de Holambra irá realizar neste
sábado, dia 30 de abril,
uma mobilização para
vacinar moradores contra a gripe, o sarampo
e a Covid-19. A ação irá
ocorrer entre 8h e 15h
nos PSFs Imigrantes e
Santa Margarida, com
atendimento por ordem
de chegada.

Podem ser vacinados
contra o vírus Influenza,
causador da gripe, moradores a partir de 60
anos, profissionais de
saúde, crianças a partir
de 6 meses e menores de
5 anos e também gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz há
até 45 dias). Estão aptas
a receberem o imunizante contra o sarampo
crianças a partir de 6 meses e menores de 5 anos.
Serão distribuídas ainda
1ª e 2ª doses do imunizante contra a Covid-19
para pessoas a partir de
5 anos. Também estarão disponíveis o reforço
deste antígeno para holambrenses com mais de
18 e a 4ª dose para ido-

sos com mais de 60 anos
que tenham tomado a 3ª
dose há, pelo menos, 4
meses.
Para a imunização, é
necessário
apresentar
documento oficial com
foto. No caso de 2ª, 3ª
ou 4ª doses do antígeno
que promove a proteção
contra o coronavírus é
preciso levar também o
comprovante de vacinação anterior. Menores
de 18 anos que estiverem desacompanhados
devem apresentar o Formulário de Autorização
de Vacinação assinado
pelos pais ou responsável
legal. Ele está disponível
em www.holambra.sp.
gov.br, na aba Serviços,
Vacina: Termo de auto-

rização.
“Será um dia voltado
à prevenção. À vacina”,
explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir
Marcelo Iglecias. “É válido lembrar que as vacinas contra a gripe e a
Covid-19 podem ser recebidas no mesmo dia”,
falou.
Covid-19: vacinação
passa a ser realizada nos
PSFs a partir de segunda-feira
A partir da próxima
segunda-feira, dia 2 de
maio, a vacinação contra a Covid-19 deixa de
ser realizada no Salão da
Terceira Idade e passa
a acontecer nos 4 PSFs
da cidade. A aplicação

das doses será feita nos
PSFs Imigrantes e Santa
Margarida às segundas e
quartas-feiras, das 8 às
12 e entre 13h e 15h. Na

terça, das 8h às 11h30, o
atendimento será no PSF
Palmeiras - e entre 12h
e 15h30 na unidade do
Fundão.

Saúde celebra Dia Nacional
de Prevenção e Combate à
Hipertensão Arterial com
ação na Rota dos Imigrantes
Para celebrar o Dia
Nacional de Prevenção e
Combate à Hipertensão
Arterial, a Prefeitura de
Holambra realizou nessa
terça-feira, dia 26 de abril,
uma ação de orientação
na Rota dos Imigrantes,
próximo à esquina da Rua
Dr. Jorge Latour. Entre 9h
e 17h, enfermeiros e técnicos realizaram aferição de
pressão arterial, mediram
a circunferência abdominal e forneceram informações sobre hábitos saudáveis.
“É uma doença silenciosa. Prevenir e controlar
os índices de hipertensão

arterial é de suma importância”, explicou o diretor
do Departamento Municipal de Saúde, Valmir
Marcelo Iglecias. “Vamos
orientar os holambrenses
sobre os fatores de risco e
a necessidade de manter
hábitos alimentares saudáveis para evitar a patologia”.
Ainda segundo ele, moradores com alteração nos
testes foram encaminhados para a Atenção Básica
do Município para avaliação.
A Hipertensão Arterial,
também conhecida como
pressão alta, é uma doença

crônica não transmissível.
Ela provoca um estreitamento das artérias e faz
com que o coração precise bombear o sangue com
cada vez mais força. Por
se tratar de uma doença
assintomática, costuma
evoluir com alterações estruturais ou funcionais em
órgãos como coração, cérebro, rins e vasos.
No Brasil, a doença
atinge 35% da população.
Segundo o Ministério da
Saúde, os problemas cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes por
ano no país.
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Expoflora vende ingressos com 70% de
desconto até o dia 24 de junho

De Holambra
A Expoflora já colocou
à venda os ingressos promocionais, com até 70%
de desconto para a sua
39ª edição. O evento será
realizado em Holambra,
interior de São Paulo, no
período de 2 a 25 de setembro, de sexta-feira a
domingo, e nos dias 7 e
8 de setembro (quarta e
quinta-feira, aproveitando o feriado da Independência do Brasil), sempre
das 9h às 19h. A 39ª edição teve que ser adiada
por dois anos devido à
pandemia da covid-19. A
Expoflora é maior expo-

sição de flores e plantas
ornamentais da América
Latina.
Na bilheteria, nos dias
do evento, os ingressos
serão vendidos por R$
80,00. As entradas promocionais, no entanto,
já estão à disposição dos
visitantes nos sites (para
compras individuais) e
www.expoflora.com.br
(para grupos acima de 15
pessoas). O primeiro lote,
válido para as compras
efetuadas até o dia 24 de
junho, está sendo comercializado com 50% de
desconto (R$ 40,00). No
entanto, ainda é oferecido
mais 20% sobre o descon-

to do preço promocional
para quem optar pela visita nos dias 2, 3, 4, 8, 9,
16 e 23 de setembro. Para
essas datas, no primeiro
lote, o ingresso custa somente R$ 32,00. Não há
meia-entrada nos valores
em promoção.
No site da Ingresso
Rápido também é possível adquirir, até 24 de
junho, pacotes promocionais contendo 4 Ingressos
+ estacionamento por R$
160,00. A partir do dia 25
de junho e até o dia 24 de
agosto, no segundo lote,
os ingressos custarão R$
60,00. Os convites adquiridos pelo site Ingresso Rápido para a edição
que aconteceria em 2020
serão válidos para a festa
deste ano, bastando a troca no guichê da empresa
de tickets no saguão de
acesso ao parque. O visitante poderá escolher a
data em que deseja participar do evento, sem a
necessidade de contato
prévio.
Excursões

As agências de viagens
e excursões devem solicitar informações sobre
promoções especiais para
grupos na Central de Reservas da Expoflora pelos
telefones (19) 3802-1499
/ 98115-1294 / 981149783 / 98168-3600, ou
pelos e-mails centraldereservas@expoflora.com.
br, reservas@expoflora.
com.br e laercio@expoflora.com.br. O atendimento é feito de segunda
a sexta-feira, das 7h às
17h. Para os grupos, há
também a opção de compra antecipada, com desconto, para o Passeio Turístico, que este ano será
no Magic Garden, e para
as refeições nos restaurantes Fazenda e Amsterdã.
Até 2019, em seus 38
anos de realização, apenas uma vez, em 1988, a
Expoflora não havia sido
realizada, pois a comissão organizadora da época optou por dedicar-se
exclusivamente às comemorações dos 40 anos da
imigração holandesa para

o Brasil. Em 2020 e 2021,
a sua 39 ª edição teve que
ser adiada em função do
distanciamento
social
determinado pelas autoridades governamentais
devido à pandemia da covid-19. O evento é um dos
mais importantes do interior paulista, considerando que o público que atrai
consegue movimentar o
trade turístico das cidades localizadas em um
raio de 80 quilômetros
do município e pela geração de postos de trabalho, oferecendo cerca de
6.500 vagas entre diretas
e indiretas.
Atrações para 2022
A Expoflora pretende
manter este ano todas as
atrações de sucesso junto
ao público, como a Exposição de Arranjos Florais,
a Mostra de Paisagismo e
Decoração, a Parada das
Flores, a Chuva de Pétalas, a gastronomia holandesa e as danças típicas,
o Shopping das Flores e
shopping para compras,

minissítio e parque de diversão, entre outras. E já
anuncia novidades para
o Passeio Turístico, que
manterá o city tour pelos
pontos turísticos de Holambra, mas inovará com
a visita ao Magic Garden,
um local especialmente
preparado para que os turistas se emocionem ainda mais ao caminhar por
entre os campos de flores, como o de girassóis,
e possam imortalizar momentos mágicos nos canteiros temáticos de flores
e plantas ornamentais.
O Magic Garden fica a
apenas 6 quilômetros do
Parque da Expoflora, o
que reduz em 50% o tempo e o percurso do passeio anterior, e conta com
70 mil m² de área - contra
7 mil m² do local da visita
anterior. O Passeio Turístico será realizado das 9h
às 17h, em todos os dias
do evento, e terá preço
único de R$ 40,00 (R$
30,00 para compras antecipadas para grupos até
24 de junho e R$ 35,00
até o dia 24 de agosto).
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