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Vereadores aprovam todos os Projetos de Leis votados
na Sessão Ordinária do dia 30 de março; Confira os
projetos aprovados
Os vereadores voltaram a se reunir em Sessão Ordinária no dia 30
de março e tiveram uma
pauta extensa de projetos de leis para discutir

e votar no plenário.
Todas as matérias
presentes na Ordem
do Dia da Sessão foram aprovadas e seguem para serem san-

cionadas pelo prefeito.
Confira: Foram aprovados os Projetos de
Leis nºs 092, 093, 94
e 095/2021, de autoria
do Poder Executivo, que

autorizam a Prefeitura a
receber em doação, sem
ônus, bens imóveis que
especificam. Projeto de
Lei nº 012/2022, de autoria do Poder Executi-

vo, que dispõe sobre o
Programa de Regularização da Água de Santo
Antônio de Posse - PRA
2022, que oferece condições especiais, por

tempo
determinado,
para pagamento à vista
ou parcelado de créditos não tributários, tarifa de água e esgoto e
preços públicos.
Pág 3.

Jaguariúna
Santo Antônio de
Inscrições abertas
Posse começa aplicar para o concurso Miss terá Feira
Noturna a
Santo Antônio de
4ª dose em idosos
partir do
Posse
2022
acima de 60 anos
mês de maio

Futsal
Feminino
de
Jaguariúna
define as
semi
finalistas
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).
Pág 5.

Campanha de
Castração gratuita
realiza 10 castrações
na primeira semana.

Pág 4.

É com imensa satisfação que a Prefeitura
Municipal, Fundo Social de Solidariedade e
a Diretoria de Cultura
de Santo Antônio de
Posse anunciam mais
uma edição de um
evento muito especial
para a cidade, o Miss
Santo Antônio de Posse 2022. A faixa etária para participação
será de acordo com

duas categorias: Miss
Oficial 18 a 27 anos;
Miss Juvenil 12 a 17
anos. As interessadas
podem fazer as inscrições a partir do dia 1°
de abril nos seguintes
endereços: Assistência
Social; Espaço Vida e
Cia (Salão do Amauri).
As inscrições poderão
ser realizadas até o dia 18
de abril com o custo simbólico de R$ 10,00
Pág 4.

Nesta segunda-feira,
4, foi iniciada a Campanha de Castração de
Santo Antônio de Posse, sendo concluída a
primeira semana hoje,
quarta-feira, 6.
Nesta primeira semana, foram castrados 10 animais, sendo
todos procedimentos

bem sucedidos pela
equipe. As castrações
são feitas de segunda,
terça e quarta-feira
de cada semana, das
8h às 14h, e de quinta e sexta-feira, ficam
os espaços dedicados
a orientação, agendamentos e retirada de
pontos.
Pág 3.

Na manhã desta
sexta-feira, 8, foram
apresentados os
novos membros
da Guarda Civil
Municipal de Santo
Antônio de Posse.
Pág 4.

“Mutirão de Ultrassom”
realiza 75 exames de
ultrassonografia
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.

Saúde promove
mudanças na Campanha
de Imunização contra
Covid-19
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.
Pág 5.
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Por que não imitar o que é bom?

*José Renato Nalini

heiro ambiental Ary Saraiva Rando foi nomeado
Imitar é uma carac- assessor parlamentar. Ele
terística própria aos hu- se preocupou em fazer
manos. O mimetismo com que a vontade do ciocorre também nas out- dadão fosse considerada
ras escalas animais. O pelos vereadores. O plano
homem, porém, costu- é acompanhar os mandama imitar e nem sempre tos eletivos sob a ótica da
opta pelas boas práticas. agenda socioambiental.
Ocorre que estas existem
Todos os municípios
e podem ser dissemina- têm
responsabilidade
das.
nessa área. O aqueciTomei conhecimento mento global, produto da
de uma delas, chamada conduta humana, ocasiode Programa Gabinete da na mudanças climáticas
Inovação. Funciona em que põem a subsistência
Piracicaba, onde o engen- da humanidade em ris-

co. Piracicaba foi pioneira porque contou com
o mandato coletivo “A
Cidade é Sua”, protagonizada pelo PV, o Partido
Verde.
O Gabinete de Inovação faz um intercâmbio de boas práticas,
fortalece as redes e congrega a cidadania ativa,
num caminho auspicioso
para a implementação da
prometida e sempre negligenciada Democracia
Participativa.
O maior perigo que
toda espécie de vida corre

em nossos dias é o da
extinção das condições
propícias à continuidade da experiência existencial. Não se pode
aguardar iniciativa do
governo federal, cuja contribuição foi a “soltura da
boiada”, para eliminação
dos biomas. Toda cidade
pode adotar também a estratégia de escuta popular
chamada “minipúblico”.
Um grupo é formado em
torno de um tema e a
população é consultada
para a formulação de planos municipais e leis.

É importante lembrar
que embora a atenção do
eleitorado se direcione às
eleições no Executivo, o
Parlamento – que foi concebido por Montesquieu
como o mais importante,
pois o formulador das
regras do jogo – adquiriu relevância diante do
descalabro do governo e
isso precisa repercutir no
âmbito dos municípios.
Afinal, o município na
Federação brasileira é
uma entidade com status idêntico ao da União
e dos Estados. Tem de

fazer valer essa condição.
O cidadão tem o direito e
o dever de imitar coisas
boas para melhorar a cidade em que vive. Afinal,
ninguém nasce na União
ou no Estado. Nasce-se
no município. Este o
berço natal!
*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 20212022.

Advento do Admirável Mundo Novo
* Por Jean Paraskevopoulos e Frank Meylan

agregar esse potencial
às empresas.
Todos os negócios
Em 2022, O Ad- tenderão a se tornar
mirável Mundo Novo, globais e digitais. Surge,
antológico
romance depois da internet e das
distópico de Aldous redes sociais, a Web 3
Huxley, publicado em descentralizada,
que
1932, completará 90 cria novos processos de
anos. Quase um século governança. É o chamadepois, muito do con- do metaverso, do qual
teúdo desse best seller todas as organizações
torna-se realidade: des- terão de participar. A
de 2020, quando a pan- Coreia do Sul, no âmbito
demia eclodiu, temos as- de um projeto denomisistido a uma disrupção nado Seul 2030, está ine a uma transformação vestindo US? 3 bilhões
digital sem precedentes. para ingressar nesse
Empresas e pessoas de- novo espaço virtual, no
ram grandes passos na qual pessoas físicas e
adoção de soluções tec- jurídicas poderão acesnológicas. Há uma nova sar todos os serviços do
realidade, que acelerou poder público.
sobremaneira a adoção
Cabe observar, tamda inteligência artificial, bém, o que está ocorda internet das coisas rendo na China nos úle da hiperautomação. timos seis anos, quando
Assim, é fundamental ultrapassou os Estados

Unidos em número de
patentes. Porém, 2021
ficou marcado como o
ano em que assumiu a
liderança mundial em
publicações científicas.
Ademais, tem 60 milhões de programas/
aplicativos no contexto da nova revolução
tecnológica. Dentre os
pilares chineses para
2025, inclui-se a meta
de dominar a indústria
automobilística. Estamos vivendo em um
mundo no qual quem
não entregar valores,
experiências e serviços
ficará de fora. Será inevitável a transformação
para uma sociedade diferente, a da imaginação,
da
superinteligência,
da ética e do conhecimento científico, na
qual as empresas terão
de ser cada vez mais

preditivas, muito pautadas pelos valores e
talentos humanos e por
princípios de responsabilidade social, ambiental e governança corporativa pautada nas
melhores práticas.
É fundamental que
as empresas saibam
como fazer uso de toda
essa tecnologia. A hiperautomação permite
acelerar muito o conhecimento sobre o cliente
e suas experiências.
Nesse sentido, é importante a aproximação das
áreas de TI e operações/
negócios. Cabe considerar, ainda, que muito
dessas mudanças são
produzidas pelas startups, cujo crescimento
deverá continuar sendo
exponencial, conforme
se observa nos últimos
anos. No novo ambiente

tecnológico, as tarefas manuais e repetitivas devem ficar cada
vez mais a cargo da inteligência artificial, disponibilizando mais tempo e energia para aquilo
que exige o talento e a
intelectualidade do ser
humano. É fundamental, ainda, fazer com que
a experiência do cliente
seja uma grande alavanca de negócios. Aspecto
importante para que
tudo isso seja viabilizado, principalmente nas
nações emergentes, é a
capacitação profissional e o ensino, pois está
ocorrendo grande mudança na natureza do
trabalho e das profissões. A tecnologia está
mesmo criando uma
realidade
totalmente
disruptiva. Cabe a cada
um de nós, aos governos

e às empresas fazerem
com que as mudanças
priorizem a qualidade
da vida, mitiguem as
desigualdades e sejam
sustentáveis, política e
ambientalmente corretas. Ao contrário da sociedade descrita no Admirável Mundo Novo,
precisamos fazer da inteligência artificial e da
hiperautomação as ferramentas para que tenhamos uma civilização
global melhor!
*Jean
Paraskevopoulos é sócio-líder de
Clientes e Mercados
da KPMG no Brasil e
na América do Sul e
Frank Meylan é sóciolíder de Tecnologia,
Transformação Digital
e Inovação da KPMG no
Brasil e na América do
Sul.

Os impactos da alienação parental na criança e as
consequências para o/a alienante
Por Dra. Cátia Sturari*

cional de Justiça (CNJ).
O agravante é que,
Você já ouviu falar em na maioria dos casos,
alienação parental? É a alienação é praticada
qualquer interferência no pelo(a) genitor(a) que dedesenvolvimento mental tém a guarda da criança.
da criança ou adolescen- Isso acontece, sobretudo,
te promovida ou instiga- quando há um desafeda por um dos parentes, to entre os genitores do
geralmente mãe, pai ou menor. E, nesse caso, a
avós, mas pode ser prat- mãe começa a dizer que
icada por qualquer outro o pai é má companhia, ou
adulto que esteja na super- vice-versa, e afasta a crivisão, autoridade ou con- ança dele, julgando que é
trole da criança ou adoles- a melhor decisão.
cente. De maneira prática,
Outra forma comum é
essa alienação consiste em usar os filhos para atingir
proibir um dos pais ou re- o ex-companheiro ou vice
sponsável pela criança de e versa, privando-o de vêver o menor ou difamar los para causar sofrimene induzir a criança a ter to.
uma aversão do GA (genA criança cresce ouitor alienado) de maneira vindo a mãe ou o pai falar
negativa. Esse tipo de ação mal um do outro. Muitas
abala muito a saúde men- vezes, uma das partes é
tal da criança e, infeliz- acusada de estar “criando
mente, aumentou dez vez- errado” ou ser uma péses nos últimos cinco anos, sima influência, tirando
segundo o Conselho Na- a autoridade dela sobre o

filho. Imagina o emocional dessa criança como
fica diante dessa situação.
Mas como justificar uma
alienação parental? Para o
GA se defender, deve coletar provas e evidências de
que está sendo alienado
para, então, entrar com
uma ação. Então será
marcada uma audiência
e, caso seja comprovado
que a alienação está acontecendo, o juiz aplicará
uma advertência ao genitor alienante. Caso ele não
mude de comportamento,
são aplicadas outras medidas como aumento do
tempo de guarda do GA,
multa ao alienante, ou até
mesmo alteração da guarda, convertendo a guarda
compartilhada para unilateral em favor do GA.
Por fim, o juiz pode emitir
uma medida cautelar que
remova autoridade parental do genitor alienante,

incluindo obrigação ao
menor de seguir acompanhamento psicológico
para lidar com essa situação.
Há situações extremas
em que os agentes públicos concluem que nenhum
dos pais tem condições de
criar os filhos, tampouco
os avós, tios ou parente
mais próximo. Então, essas crianças são colocadas
em abrigos e instituições.
Inclusive, o Estado tem o
poder e o direito de colocar essa criança, cujos pais
foram julgados incapazes para cuidar dos filhos,
num centro de adoção.
Visando melhor elucidação dos genitores, os
tribunais de justiça de
diversos Estados implementaram um sistema
educacional aos pais para
que eles saibam o que é a
alienação parental, sem
nenhum detalhe técni-

co ou jurídico. Apenas de
cunho emocional para
que os pais se conscientizem do mal que cometerão à própria prole ao se
alienarem.
Há inclusive, uma participação pioneira por
parte do Estado de São
Paulo em ensinar aos pais
o que é alienação parental
e, segundo especialistas, o
zelo do Estado em cuidar
dos adultos que têm filhos surtiu efeito, e muitos se conscientizaram do
mal que estavam fazendo
a seus filhos. Diante de
tudo isso, o ideal, para se
evitar processos e disputa
judicial, é a criança passar por um psicólogo para
que seja avaliado o que
está acontecendo e possa
chamar os pais para eles
conversarem a respeito.
Afinal, a alienação parental é diferente de ser
superprotetor – que são

regras seguidas consensualmente pelo casal. Na
alienação existe a negação
por uma das partes de
ceder a prole por inúmeros motivos e isso pode
causar um dano para toda
a vida do menor.
*Dra. Catia Sturari é
advogada especializada
em Direito de Família, atuando há 12 anos na área.
Formada pela IMES (Hj,
USCS), em São Caetano
do Sul, atualmente cursa
pós-graduação em Direito
de Família pela EBRADI.
Condutora do programa
Papo de Quinta, no Instagram, voltado às questões
que envolve o Direito de
Família, também é palestrante em instituições
de ensino e empresas e é
conhecida pela leveza em
conduzir temas difíceis de
aceitar e entender no ramo
do Direito de Família.

“Esperança real para o futuro”
Pode a humanidade ficar livre dos sofrimentos?
Já se perguntou se haverá
um fim para o cenário atual — marcado por guerras,
doenças, desastres naturais e tantos outros males?
Diversas pessoas concordam que viver nunca foi
tão assustador. Apesar
disso, muitas descobriram
que existe esperança para
o futuro, conseguiram
olhar além da sua própria
dor e sentir certa medida
de paz e felicidade.
José Maria da Silva, de
Goiânia (GO) é uma dessas pessoas. Ele foi casado
com Maria Helena por 31
anos. No começo de 2020,
sua esposa recebeu o diagnóstico de câncer. José
Maria lamenta: “Senti
muita tristeza ao ver uma
pessoa cheia de vigor e que
dava gargalhadas altas,
de repente, ter que passar
pela angústia e sofrimento
de uma doença cruel”. Em
junho de 2021, Maria He-

lena perdeu a luta contra o
câncer.
Mesmo nessa situação
difícil, José Maria encontrou um meio para seguir
em frente. “A esperança
real que a Bíblia oferece
me consolou e me ajudou a
suportar essa grande perda. Por meio de seu Reino,
Deus vai acabar com todo
o sofrimento da humanidade. Essa esperança dá
a verdadeira força para
superar qualquer situação
dolorosa que tenhamos
que passar”, frisou.
Para compartilhar com
outros essa expectativa de
dias melhores, as Testemunhas de Jeová apresentarão na semana de 4 de
abril uma palestra bíblica
intitulada Onde encontrar
uma esperança real para
o futuro? O encontro será
realizado em 239 países e
territórios. No Brasil, ele
ocorrerá de forma presencial e virtual. Serão abordadas algumas questões:

Qual a razão de tanto
sofrimento hoje?
Que esperança a Bíblia
dá?
Por que acreditar nessa
perspectiva bíblica?
Nesse discurso especial, os presentes também
serão convidados a assistir
ao evento memorável que
acontece uma vez por ano
— a Celebração da Morte
de Cristo. Em 2022, ele
será realizado na noite de
sexta-feira, 15 de abril.
Matheus Barreto, de
Jequié (BA), costuma estar com a família nessa
reunião para relembrar
a morte de Cristo já por
anos. Dias antes, eles consideram juntos relatos da
Bíblia sobre a última semana de Jesus na Terra.
“Nos preparar para a Celebração tem um efeito maravilhoso em todos aqui
em casa! Nossos filhos ficam muito empolgados e
passam a ter mais apreço
pelo real significado do sa-

crifício de Jesus. Isso une
a família”, comentou Matheus.
Matheus e família
Estrangeiros, indígenas
e pessoas com deficiências
não foram deixados de
lado. No Brasil, os discursos serão proferidos em
cerca de 30 idiomas (entre esses lingala, crioulo
haitiano, xavante e saterê-mauê — além da língua
brasileira de sinais).
Após dois anos sem
reuniões presenciais em
razão da pandemia, o porta-voz regional das Testemunhas de Jeová, Juliano
Jose Rinaldo, explica o
porquê desses eventos serem ainda mais especiais
em 2022: “Não há como
descrever a alegria de reencontrar pessoas amigas e, ainda, receber um
incentivo para enfrentar
com coragem os desafios
da vida, sem perder a esperança”, disse.
Ambos os eventos serão

gratuitos. Na seção Quem
Somos do site jw.org os
interessados obterão informações sobre o local,
o horário e o formato em
que serão exibidos. As Testemunhas de Jeová em sua
região também saberão informar.
O quê: Evento mundial

“Onde Encontrar uma Esperança Real Para o Futuro”
Onde: Milhares de locais espalhados pelo mundo (veja no site jw.org o
mais próximo de você)
Quando: Semana de 4
de abril
Entrada: Gratuita
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Confira os projetos de leis
aprovados na 24ª Sessão
Ordinária da Câmara, em
30/03
Os vereadores voltaram a se reunir em Sessão Ordinária no dia 30
de março e tiveram uma
pauta extensa de projetos
de leis para discutir e votar
no plenário.
Todas as matérias presentes na Ordem do Dia
da Sessão foram aprovadas e seguem para serem
sancionadas pelo prefeito.
Confira:
Foram aprovados os
Projetos de Leis nºs 092,
093, 94 e 095/2021, de autoria do Poder Executivo,
que autorizam a Prefeitura
a receber em doação, sem
ônus, bens imóveis que
especificam.
Projeto de Lei nº
012/2022, de autoria
do Poder Executivo, que
dispõe sobre o Programa
de Regularização da Água
de Santo Antônio de Posse
- PRA 2022, que oferece
condições especiais, por
tempo determinado, para
pagamento à vista ou parcelado de créditos não
tributários, tarifa de água
e esgoto e preços públicos.
Projeto de Lei nº
014/2022, de autoria
do Poder Executivo, que
dispõe sobre a expedição
de alvará de licenciamento
transitório para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços
nas condições que especifica.
Projeto de Lei nº
020/2022, de autoria do
Poder Executivo, que autoriza o Executivo a abrir
créditos adicionais es-

peciais por recebimento
de recursos de empresa
privada para destinar ao
Fundo Municipal do Idoso,
objetivando atendimento
à entidade de assistência
social sem fins lucrativos
(Lar São Vicente de Paulo)
através do “Projeto Movimentar é Viver”.
Projeto de Lei nº
016/2022, de autoria dos
vereadores Alfredo Aparecido de Souza, Ana Claudia Leite Ferrari, Antonio
Carlos Cavalaro, Claudia
Aparecida Pinho Lalla e
Edson Gonçalves Santana. Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa
concessionária de serviço
público de distribuição de
energia elétrica e demais
empresas ocupantes de
sua infraestrutura a se restringirem à ocupação do
espaço público dentro do
que estabelece as normas
técnicas aplicáveis e promoverem a regularização
e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas
no município de Santo
Antônio de Posse.
Projeto de Lei nº
017/2022, de autoria dos
vereadores Alfredo Aparecido de Souza, Ana Claudia
Leite Ferrari, Antonio Carlos Cavalaro, Claudia Aparecida Pinho Lalla e Edson
Gonçalves Santana, que
estabelece critérios para a
comercialização de cobre,
alumínio e assemelhados,
no formato de fios ou cabos, no município de Santo
Antônio de Posse.
Projeto de Lei nº
018/2022, de autoria do

vereador João Félix da
Costa, que institui e inclui
no calendário oficial de
eventos do município o
“Dia do Nascituro”.
Projeto de Lei nº
019/2022, de autoria do
vereador João Félix da
Costa, que institui e inclui
no calendário oficial de
eventos do município a
“Semana Municipal do
Bebê”.
Projeto de Resolução
nº 109/2022, que dispõe
sobre alteração do Inciso I
do artigo 82 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio
de Posse.
Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2022,
de autoria do vereador
Ednei Rodrigues Silva e
subscrito pelos demais
vereadores, que trata da
denominação da atual
sala da Contabilidade da
Câmara Municipal que
passa a ser batizada com o
nome “SALA SEBASTIÃO
ARANHA DA SILVA”.
Projeto de Decreto
Legislativo nº 002/2022,
de autoria do vereador
Ednei Rodrigues Silva e
subscrito pelos demais vereadores, que trata da denominação da sala da Chefia de Gabinete da Câmara
Municipal de “SALA JOSÉ
COELHO”.
Projeto de Decreto
Legislativo nº 003/2022,
de autoria do vereador
João Félix da Costa, que
outorga Título de Cidadão
Possense ao Reverendíssimo Padre “CARLOS ROBERTO PANASSOLO”.

Prefeitura de Jaguariúna conclui obra
e atinge 100% do esgoto tratado em
área urbana
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, concluiu a obra
que integra um conjunto
de ações para ampliar o
tratamento de efluentes na
cidade. Com isso, o tratamento de esgoto na área
urbana passou de 85,81%
para 100%.
Foi construída uma
rede de esgoto para co-

letar e interligar todo o
efluente dos bairros Nova
Jaguariúna 1, 2 e 3, Colina do Castelo e Jardim
Botânico até a estação elevatória de esgoto bruto 2,
localizada no bairro Nova
Jaguariúna. Dali, o esgoto
é encaminhado à estação
elevatória de esgoto da
Praça das Andorinhas e,
depois, até a Estação de
Tratamento Camanducaia.
Parte da obra – que

começou em setembro de
2021 – foi realizada sem
custos para a Prefeitura,
fruto de contrapartida de
empreendimento imobiliário na cidade.
“É um avanço muito
grande para o município
de Jaguariúna atingir essa
marca histórica. É mais
qualidade de vida para
a nossa população”, comentou a vice-prefeito e
secretária de Meio Ambiente, Rita Bergamasco.
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Campanha de Castração
gratuita realiza 10 castrações
na primeira semana.
cSeguindo o cronograma, os trabalhos continuarão na próxima segunda-feira, visando que
seja concluída o quanto
antes a primeira fila de
pessoas cadastradas.
O objetivo da campanha é diminuir os
números de abandono e
descarte de animais, visto que muitas famílias
não tem condições para
cuidar dos mesmos.
Como funciona a

campanha
O serviço, a princípio,
está disponível apenas para as famílias
cadastradas no Cadastro Único, em breve o
programa será liberado
para toda a cidade. Os
interessados deverão
fazer o agendamento
através do site https://
pmsaposse.sp.gov.br/
cadastro-castracao-gratuita/ ou poderão agendar, também, presen-

cialmente na Academia
da Saúde, na rua Luiz
Adriano Milanes, 11, no
bairro São Judas, das
8h às 14h. Para maiores
informações, entrar em
contato através do telefone (19) 3896-2556.
Lembrando que maltratar e abandonar animais é CRIME, a Lei
contra maus tratos de
animais já está em vigor
em Santo Antônio de
Posse.

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 anocalendário.
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Inscrições abertas para o
concurso Miss Santo Antônio
de Posse 2022

É com imensa satisfação que a Prefeitura
Municipal, Fundo Social de Solidariedade e
a Diretoria de Cultura
de Santo Antônio de

Posse anunciam mais
uma edição de um
evento muito especial
para a cidade, o Miss
Santo Antônio de Posse 2022.

A faixa etária para
participação será de
acordo com duas categorias:
Miss Oficial 18 a 27
anos
Miss Juvenil 12 a 17
anos
As interessadas podem fazer as inscrições
a partir do dia 1° de
abril nos seguintes endereços:
Assistência Social
Rua Iasra Hense de
Moraes, 137 – Centro.
Das 8h às 16h
Espaço Vida e Cia
(Salão do Amauri)
Rua Jorge Tibiriçá,
799 – Centro.
Das 9h às 17h
As inscrições poderão ser realizadas até o
dia 18/04 com o custo
simbólico de R$ 10,00.
Cobertura completa
no O Regional on

Futsal Feminino de
Jaguariúna define as
semi-finalistas

A quinta rodada do
Campeonato Feminino de Futsal de Jaguariúna realizada no último domingo, dia 3,
foi marcada por mais
uma vitória das meninas do Poderosas
que seguem invictas
na competição. O time
venceu o Audaz por

2x1 e tem cinco vitórias em cinco jogos.
A segunda partida
entre o Coringão e o
Las Lobas quem levou
a melhor foi o Coringão que venceu por
1x5. Fechando a rodada o Adaga ganhou do
The Jaguars por 4x1.
Com os resultados

4

o Coringão e o The Jaguars foram desclassificados.
A semi-final da
competição
acontecerá no próximo domingo, dia 10, com as
partidas entre Poderosas e Adaga, às 8h, e
Audaz e Las Lobas, às
8:40.

Artur Nogueira 73 anos: Cultura Rock Especial
acontece na Lagoa dos Pássaros
De Artur Nogueira
As
comemorações
dos 73 anos de Artur
Nogueira seguem agitando a cidade e, na
semana do aniversário,
as celebrações contarão
com muita música. Isso
porque, o tradicional
Cultura Rock acontece
nesta quinta-feira (07),
na Lagoa dos Pássaros,
onde está sendo monta-

Na manhã desta sexta-feira, 8, foram
apresentados os novos membros
da Guarda Civil Municipal de Santo
Antônio de Posse.

Ao todo são 7 novos
guardas que integrarão
o efetivo atual da corporação. Os aprovados
passarão, agora, pelo
curso preparatório e assim que for finalizado

já entrarão em serviço.
Além dos novos guardas,
foi enviado para Câmara
Municipal um projeto de
Lei para que seja aprovado o remanejamento
para a troca dos equipa-

mentos da guarda, inicialmente serão trocadas
as armas do batalhão,
atualmente as armas utilizadas são antigas, após
a troca serão utilizadas
calibre 9mm.

do um megapalco para
receber os artistas.
O público prestigiará as bandas Look
Your Horizon e Into
The Void (Tributo Black Sabbath). Os shows
musicais fazem parte
da contrapartida dos
artistas que foram beneficiados com recursos da Lei Aldir Blanc,
a qual foi sancionada
pelo Governo Federal

em virtude do estado
de calamidade pública
proveniente da pandemia de Covid-19. A legislação ampara o setor
artístico e cultural com
recursos e repasses de
valores da União.
Segundo o secretário
de Cultura & Turismo,
Renato Carlini, o megapalco em formato de
concha, conta com uma
estrutura de 18x18 me-

tros. No local, também
será instalado um telão
em LED 9 por 3. “Esse
é o padrão que nossos
artistas merecem e, claro, nossa querida Artur
Nogueira”, enfatizou o
secretário.
SERVIÇO
Cultura Rock Especial
7 de abril, às 20h
Lagoa dos Pássaros?
Entrada Gratuita
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Saúde promove mudanças
Idosos acima de 80 anos
na Campanha de
já podem tomar vacina da
Imunização contra Covid-19
gripe
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 responsável legal.
Intervalo da 2ª dose
infantil contra Covid-19:
Butantan (Coronavac): 28 dias ou 4
semanas após a 1ª dose
Pfizer Pediátrica: 56
dias ou 8 semanas após
a 1ª dose.
Intervalo da 2ª dose
para Adultos e adolescentes contra Covid-19:
Butantan (Coronavac) adultos: 15 dias
após 1°dose
AstraZeneca: 8 semanas ou 56 dias após
1ª dose
Pfizer maiores de 12
anos: 21 dias após 1ª
dose
Janssen: de 2 a 6
meses após 1ª dose
Intervalo da 3ª dose
(dose adicional) para
adultos (+18) contra a
Covid-19:
Butantan (Coronavac), AstraZeneca e

Pfizer: 4 meses após a
2ª dose
Janssen: 61 dias após
a dose única
Intervalo da 4ª dose
para idosos de 80 anos
ou mais
4 meses após a 3ª
dose
Telefones:
PSF Bela Vista:
3896-3169
PSF Monte Santo:
3896-5101
PSF Popular: 38963355
PSF Recreio Campestre: 9 9736-2294
PSF Ressaca: 38961151
PSF Vila Bianchi:
3896-2340
Vigilância Epidemiológica: 3896-4273
Secretaria Municipal
da Saúde: 3896-2955
Matéria e Fotos: Anderson Oliveira
MTB: 0092086/SP

Santo Antônio de Posse
começa aplicar 4ª dose em
idosos acima de 60 anos

A Secretaria Municipal da Saúde de Santo
Antônio de Posse iniciou nesta terça-feira,
dia 5 de abril, a apli-

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.
Calendário de vacinação contra a influenza
(gripe)
– 27 de março: Idosos
acima dos 80 anos;
– 4 de abril: Idosos
acima de 60 anos e trabalhadores da saúde;
– 2 de maio: Crianças
acima de 6 meses a menores 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
e de longo curso, trabalhadores portuários
e população privada de
liberdade e adolescentes
e jovens sob medida socioeducativa.
Matéria: Anderson
Oliveira
MTB: 0092086/SP

Saúde começa a vacinar
contra a gripe quem tem 60
anos ou mais

tretanto, é necessário
um intervalo mínimo
de quatro meses em
relação à terceira (dose
adicional). A vacinação
acontece de segunda a
sexta-feira, das 9h às
15h, em todos os Postos
de Saúde da Família.
A decisão segue recomendação do
Comitê Científico, que
considerou o alto índice
De Jaguariúna
de mortalidade entre os
idosos desta faixa etária
A Prefeitura de Jagdurante a circulação da
uariúna, por meio da Secvariante
Ômicron.
cação da 4ª dose da
retaria de Saúde, começa a
vacina contra Covid-19
hoje, dia 4, contra
Matéria: Anderson vacinar
na população idosa acia Gripe os adultos que têm
ma de 60 anos. Para re- Oliveira
60 anos ou mais. A dose
MTB: 0092086/SP única está sendo aplicada
ceber a quarta dose, en-

em oito Unidades Básicas
de Saúde (UBS`s) da cidade.
São elas: Nova Jaguariúna, Florianópolis,
Roseira de Cima, Roseira
de Baixo, Miguel Martini,
Cruzeiro do Sul, Fontanela e XII de Setembro. O

horário de vacinação é das
8h às 15h.
Para ser imunizado contra a Influenza, é
necessário apresentar documento com foto, Cartão
Cidadão, comprovante de
endereço e carteirinha de
vacinação.
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Holambra registra 3
“Mutirão de Ultrassom”
realiza 75 exames de novos casos de Covid-19
e amplia aplicação de 4ª
ultrassonografia
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

dose a partir de segunda

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.

De Holambra

Holambra confirmou,
ao longo dos últimos 7
dias, três novos casos de
Covid-19, segundo dados
divulgados nesta quinta-feira, dia 31 de março,
pelo Departamento Municipal de Saúde. A cidade
contabiliza, desde março
de 2020, 4.116 registros e
Matéria: Anderson 19 óbitos.
Oliveira
“É importante que toMTB: 0092086/SP
dos se conscientizem de
que, apesar da melhora,
o vírus ainda está em circulação e cuidados como
a higienização frequente
das mãos e o recebimento
das doses disponíveis da
vacina precisam ser man-

tidos”, avaliou o diretor
da pasta, 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.
Até o momento, 99,8%
dos holambrenses já receberam a 1ª dose da vacina. 92,73% tomaram as
duas doses ou o antígeno
de dose única. 54,8% receberam o reforço do imunizante (3ª dose).

Calendário fixo de vacinação contra a Covid-19 e
ampliação da faixa etária
para a 4ª dose
A partir desta segunda-feira, dia 4 de abril, a
4ª dose da vacina contra
o novo coronavírus passa
a ser aplicada em idosos a
partir de 60 anos de idade que tenham recebido
o reforço há, pelo menos,
4 meses. Holambra conta
com um calendário fixo de
imunização contra a doença. 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.

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 te-

lefones nas plataformas
Android e iOS. O telefone
da Vigilância em Saúde é
o (19) 3802-2744.
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.

Saúde de Jaguariúna
e Conselho Municipal
discutem planejamento
e gestão

Acesse a nova plataforma
e tenha a região na sua mão

www.oregionalon.com.br

Profissionais
da
rede municipal de
Saúde de Jaguariúna
e do Conselho Municipal de Saúde discutiram nesta quarta-feira, dia 30 de março,
o Plano Municipal de
Saúde para o quadriênio 2022-2025 e a
Programação Anual de
Saúde para este ano,
além da apreciação
do Relatório de Gestão 2021. O encontro
foi realizado no Hotel
Matiz, em Jaguariúna.
Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo
de Oliveira Pelisão, os
assuntos integram o
planejamento do SUS
(Sistema Único de
Saúde), requisito que

atende a legislação em
saúde e é um dos mecanismos que asseguram a unicidade e os
princípios
constitucionais do SUS.
“O Plano Municipal de Saúde é um
instrumento central
de planejamento para
definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da
saúde de cada esfera
da gestão do SUS para
o período de quatro
anos, explicita os compromissos do governo para o setor saúde
e reflete, a partir da
análise situacional, as
necessidades de saúde
da população e as peculiaridades próprias
de cada esfera”, expli-

ca Maria do Carmo.
“Já a Programação
Anual de Saúde (PAS)
operacionaliza as intenções expressas no
Plano de Saúde e tem
por objetivo anualizar
as metas do Plano e
prever a alocação dos
recursos orçamentários a serem executados”, completa.
Por fim, continua a
secretária, o Relatório
de Gestão “é o instrumento com elaboração
anual que permite ao
gestor apresentar os
resultados
alcançados com a execução da
PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de
Saúde”.
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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 espaços 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 pro-

dutos 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.

Jaguariúna recebe R$ 300 mil em
recursos para as entidaddes assistênciais
e de saúde do município
De Jaguariúna
Jaguariúna vai receber R$ 300 mil em recursos para pagamento
de custeio de entidades
assistenciais e de saúde
do município. São R$
50 mil para cada uma
das seis entidades, em
emendas parlamentares
destinadas pelos deputados Baleia Rossi e Jorge
Caruso, do MDB. Segundo a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, é a primeira vez que
as entidades vão receber

recursos para custeio.
O anúncio dos recursos foi feito nesta segunda-feira, dia 4 de abril,
pelo assessor do deputado federal Baleia Rossi,
Arthur Cruz, em reunião
na Prefeitura de Jaguariúna com o prefeito Gustavo Reis e representantes das seis entidades
beneficiadas. Também
participaram do encontro os vereadores Walter
Tozzi (MDB) e Cristiano
Cecon (MDB), a secretária de Assistência Social,
Andréa Dias Lizun, e o

diretor de Saúde de Jaguariúna, Jackson Igor
da Silva.
As entidades beneficiadas são: APAE (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) de
Jaguariúna, AJJA (Associação Jaguariunense
de Jovens Aprendizes),
Projeto Lar Feliz e Associação dos Amigos do
Padre Gomes, voltadas
à assistência social, além
do Centro de Equoterapia de Jaguariúna e
da Asamas (Associação
Santa Maria de Saúde),

voltadas à área da saúde.
“Após dois anos de
pandemia, onde muitas
pessoas foram impactadas pelo desemprego
e outras dificuldades
impostas pelas restrições da Covid, o atendimento das entidades
mais que dobrou e, em
alguns casos, triplicou.
Então esses recursos são
essenciais para que elas
possam manter o atendimento às pessoas em
vulnerabilidade social”,
disse o prefeito Gustavo
Reis.

“Jaguariúna Desvairada” recebe
estudantes municipais na Fazenda da
Barra até sexta-feira
Devido ao sucesso,
as comemorações dos
100 anos da Semana
de Arte Moderna foram
prorrogadas em Jaguariúna. Realizado pela
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Turismo e
Cultura, o “Jaguariúna
Desvairada” continuará
acontecendo na Fazenda da Barra nesta sema-

na.
De amanhã, dia 5,
até sexta-feira, dia 8, os
alunos das escolas municipais participarão da
Ginkana Barra Modernista e poderão aprender muito sobre cultura
em um passeio bastante
especial.
Logo na entrada da
Fazenda da Barra, os

estudantes irão conferir
exposição de quadros,
fotografias, um mosaico
de telas modernistas e
intervenções nas paredes.
Além disso, também
haverá no local a leitura
de uma peça de Oswald
de Andrade.
A secretária de Turismo e Cultura, Maria das

Graças Albaran, explica
que o evento foi prorrogado para proporcionar
essa interação a mais
estudantes de Jaguariúna. “A Semana de Arte
Moderna foi muito importante porque transformou o nosso país e
hoje serve de inspiração
para todos nós”, disse a
secretária.
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