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Câmara de Posse aprova lei que responsabiliza
concessionária de energia sobre fiação solta ou pendurada
em postes e vias públicas
Santo Antônio de Posse
passa a ter uma lei municipal que obriga a empresa
concessionária de energia
elétrica a tomar providências quanto às fiações soltas nos postes e espaços
públicos.

emaranhados das empresas de telefonia, internet e
energia que além da poluição visual ainda colocam
em risco a segurança de
motoristas, motociclistas,
ciclistas e pedestres.
A Lei aprovada dispõe

sobre a obrigatoriedade da
empresa concessionária de
serviço público de distribuição de energia elétrica e
demais empresas ocupantes de sua infraestrutura
a se restringir à ocupação
do espaço público dentro

Holambra celebra
Secretaria de
Semana Santa
Educação é alvo
com programação de furto em Santo
para toda a família Antônio de Posse

Parque dos
Lagos é
aberto para
pescaria na
véspera da
Sexta-Feira
Santa

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

Aprovado na última
Sessão da Câmara, o projeto foi apresentado em
iniciativa conjunta dos vereadores Edson Gonçalves
Santana (Baiano da Cesta/
PV), Alfredo Aparecido
de Souza (Guinho/MDB),

do evento acontece na
sexta-feira, dia 8 de
abril, com a inauguração da Vila de Páscoa,
dedicada às crianças,
na Praça dos Pioneiros, e com a tradicional Exposição da Via
Sacra na Praça dos Coqueiros.
Pág 7.

Raça Negra se
apresenta em Paulínia
no mês de maio

Sucessos que atravessam gerações e eternizam histórias. Assim, a
banda Raça Negra, uma
das mais aclamadas da
música popular brasileira de todos os tempos é
conhecida e chega no dia
27 de maio, na cidade
de Paulínia, interior do
Estado de São Paulo,
para realizar um show
inesquecível. O evento

vai acontecer no Premium Paulínia, a partir
das 21h. A realização é da
NDB Produções. Estão
disponíveis para o público setores de mesas com
cadeiras, camarote open
bar e pista. Os ingressos
são limitados e podem
ser adquiridos pelo site
da Guichê Web https://
www.guicheweb.com.
br/ndbproducoes.
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Ana Claudia Leite Ferrari (DEM), Antônio Carlos
Cavalaro (Preto Eventos/
DEM) e Claudia Pinho
Lalla (AGIR) e tem como
grande objetivo tornar a
paisagem da cidade menos
poluída desses fios e cabos

Bandidos invadiram
a sede da Secretaria
de Educação de Santo Antônio de Posse e
fizeram, literalmente,
a limpa nesse último
final de semana. Os
marginais aproveitaram a falta de vigilância no local e levaram
tudo o que puderam

A pescaria da Semana
Santa acontecerá nesta
quinta-feira, dia 14, em
Jaguariúna. Véspera da
Sexta-feira Santa a tradicional atividade será
realizada no parque dos
Lagos e aberta a todos os
moradores. Para participar não é preciso pagar
nada, basta apresentar o
Cartão Cidadão na entrada do parque.
Pág 4.
carregar. De acordo
com informações preliminares, os maus
elementos levaram 40
projetores, além de
outros objetos. Ainda
segundo as informações, ao todo, o prejuízo deixado pelos
ladrões está em torno
dos R$ 150 mil reais.
Pág 5.

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

do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e
promover a regularização
e a retirada dos fios inutilizados, em vias públicas
no Município de Santo Antônio de Posse, e dá outras
providências.
Pág 3.

e acrianças. Entre adolescentes e adultos, 92%
já foram vacinados 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.
Pág 6.

Prefeito Gustavo
Reis conhece
projeto de
aprendizagem
criativa no MIT,
nos EUA
Pág 7.

GCM de Santo
Antônio de Posse
apreende drogas
em veículo
Na madrugada desta
segunda-feira, 11, a equipe
D da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse registrou
um flagrante de posse de
drogas na Vicinal Oscar
Pereira Dias Km 3, Vale
Verde. A operação teve
como encarregado 1° CL
GCM Rebequi, em com-

panhia do Subinspetor
GCM Pereira, condutor
da VTR – 012. A equipe da
GCM estava em patrulhamento e foi solicitada pela
equipe da Polícia Militar
para averiguar um veículo
Chevrolet cobalt de cor
branca em atitudes suspeitas rondando o bairro
Vale Verde.
Pág 5.
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Jesus ressuscitou, e nós,
com Ele.
Paiva Netto
Minhas Irmãs e meus
Amigos, minhas Amigas
e meus Irmãos, a Semana
Santa nos convida a refletir
sobre o significado da Ressurreição. Contém notável
simbolismo, ainda que você
literalmente nela não creia.
Não há como negar-lhe o
recado de renovação da Esperança em dias melhores,
de Paz e de Confraternização Universal entre os
povos, mesmo nas piores
contingências humanas e
sociais.
Jesus, o Cristo
Ecumênico, o Divino Estadista, o Príncipe da Paz,
ressuscitou, e nós, com Ele,
todas as vezes que integrados estamos no Seu pensamento de Amor, Justiça,
Solidariedade e Generosidade. Do infortúnio, do
qual tantos retiram derrota, Jesus, sob a inspiração
de Deus, construiu a Sua
Autoridade e estabeleceu
o Seu Poder. Aprendamos
a vencer com Ele! Foi sepultado, contudo reapareceu à visão de todos, três
dias depois. Cada um deles
correspondendo a uma
figura da Trindade Sagrada, dispostas na ordem
inversa: o Espírito Santo, o
Cristo e a explosão de luzes
quando Ele ressurgiu em
Deus, que é o Senhor da
Vida, o Criador de todas
as criaturas, o Supremo
Arquiteto do Universo.
Ora, qualquer inspiração
para uma existência feliz
deveria ser, sem restrições
sectárias, buscada no texto bíblico em sua Parte
Divina: “O testemunho de
Jesus, o Cristo, é o espírito
de profecia” (Apocalipse,
19:10). Os Profetas são,
pelos milênios, guardiães
desse testamento, da mensagem de Paz, equilíbrio e
confiança que Deus envia
aos seres terrestres. Se,
vates que são, corajosos
não fossem, se não enfrentassem com audácia
os tropeços, como hoje
herdaríamos o testemunho
do Cristo? E esse não principia, conforme pensam
alguns, no Evangelho, segundo Mateus. Vem desde
a Gênese mosaica, porque
tudo foi uma preparação,

consoante preconizava
o saudoso Proclamador
da Religião Divina, Alziro
Zarur (1914-1979), para a
Primeira Vinda do Provedor Celeste e o Seu Retorno
Triunfal. Ele também afirmava: “Se Jesus não tivesse
ressuscitado, não haveria
Cristianismo”.
Jamais temer os desafios
Quando da crucificação do Mestre, os Seus
seguidores clamavam entristecidos e até mesmo
assustados: “Jesus morreu!” No entanto, Ele ressuscitou. Por isso, jamais
temamos coisa alguma,
incluída a morte (sem que
nunca a provoquemos),
que é um fatalismo em
toda existência material.
Todavia, não nos esqueçamos de que a Vida é eterna.
Não acabamos no túmulo
ou servindo de pasto às
aves de rapina. O corpo é
somente a vestimenta da
Alma. Daí a responsabilidade de cuidarmos bem
dele.
Amparo espiritual
Que sentimento profundo nos toma a simples
rememoração da trajetória
magnífica do Cristo de
Deus, que baixou até nós
para que tenhamos Espírito e Vida, de forma que a
promessa que lemos no
Profeta Joel, 2:28 e 29, seja
sempre realizada: “E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre
toda a carne; vossos filhos
e vossas filhas profetizarão,
vossos velhos sonharão, e
vossos jovens terão visões;
até sobre os servos e sobre
as servas derramarei o meu
Espírito naqueles dias!”
E Jesus, na Boa Nova,
segundo Marcos, 13:11,
confirma: “Quando, pois,
vos levarem e entregarem
perante os tribunais, não
vos preocupeis com o que
havereis de dizer, mas aquilo que vos for concedido
naquela hora, isso falai;
porque não sois os que falais, porque o Espírito Santo
falará por vós”.
Em Seu Evangelho,
segundo João, 11:25 e 26,
o Cristo revela: “Eu sou
a Ressurreição e a Vida.
Quem crê em mim, ainda
que morra, viverá; e todo

o que vive e crê em mim
não morrerá eternamente.
Credes, porém, nisto que
vos digo?”
Nós e tanta gente pelo
mundo com lealdade proferimos: Sim, Jesus, cremos! Cremos! Cremos!
E toda a nossa fortaleza
está nessa inquebrantável
convicção, porque Contigo aprendemos, nas anotações do Discípulo Amado
(João, 15:5), que Tu és a Árvore; nós, apenas os ramos:
“Eu sou a Árvore, vós sois
os ramos. Sem mim, nada
podereis fazer”. Portanto,
nada poderemos realizar
sem o Poder Esplendoroso
que do Pai Celestial desce
sobre o Filho. E esse Filho
sabemos que és Tu, Aquele
que manda a nós os Anjos Benfeitores, consoante
revela Paulo Apóstolo na
Epístola aos Hebreus, 1:14:
“em favor daqueles que hão
de herdar a salvação”. Esses
Anjos são os nossos Amigos
Espirituais, Almas Benditas, Protetores, Espíritos de
Deus, aqueles que também
formam a Gloriosa Falange
de São Francisco de Assis,
Patrono da Divina Legião
da Boa Vontade, fundada
em 1o de janeiro (Dia da
Paz e da Confraternização
Universal) de 1950, pelo
saudoso Irmão Zarur.
Vida nova
Eis, pois, que todo dia é
recomeço e renovação para
os que não desprezam o
tempo e promovem a Paz
ao permanecerem na Fé
Realizante, que inspira e
impulsiona as Boas Obras,
destacadas por Jesus como
incentivo para a vida. É Ele
próprio Quem assevera no
Santo Evangelho, segundo
Lucas, 21:19: “Na vossa
perseverança, salvareis as
vossas Almas”.
Por isso, bradamos:
Quem confia em Jesus não
perde o seu tempo, porque
Ele é o Grande Amigo que
não abandona amigo no
meio do caminho! Louvado
seja o Senhor da Paz! Viva
Jesus em nossos corações
para sempre!

Mudam os costumes
*José Renato Nalini
O mundo perdeu
Lygia Fagundes Telles
dia 3 de abril de 2022.
Aquela encantadora figura que sempre foi lenda, por sua beleza, por
sua criatividade, por sua
imaginação esfuziante,
deixava uma existência
povoada de tudo um
pouco. Êxito literário,
reconhecimento, prêmios, láureas, obra objeto
de teses e dissertações,
mas também sofrimento pessoal. Bem suportado por um espírito
superior, que sabia
contemplar o infinito,
malgrado as misérias
da terra.
Seu amigo há décadas, acorri ao seu
apartamento. Onde tantas vezes nos reunimos
para conversar, para
tomar vinho, para gargalhar. Ela estava linda,
reclinada em seu leito.
Suavemente adormecida. A epopeia burocrática para a remoção
até à Academia Paulista
de Letras, onde esteve
durante tantos anos –
era a decana da Casa de
Cultura por excelência

de São Paulo – e sua
chegada, já com o átrio
povoado de coroas em
sua homenagem.
Em seu leito derradeiro, cercada de rosas
brancas, com a echarpe
de que não se separava,
continuava linda.
Esperei que milhares de leitores e admiradores acorressem
até o local onde seria
velada por algumas
horas. Vieram, sim, os
amigos verdadeiros.
Alguns dos confrades e
confreiras. Os que não
puderam, mandaram
familiares.
Mas o povo, que fez
do féretro de Luiz Gama
um acontecimento
memorável, do enterro
de Monteiro Lobato um
evento que contou com
dezenas de milhares de
cidadãos, não foi até lá.
Era domingo, não havia
horário de trabalho que
impedisse deslocamento e presença maciça.
Que tempos tristes
vivenciamos. Em shows
como o recentemente
acontecido na capital
bandeirante, disputava-se um espaço para
aplaudir os artistas. Os

brasileiros que adoram
filas, continuam a permanecer à espera de
alguns doces especiais,
de guloseimas, de artigos esportivos. Mas
perderam a noção de
que existem padrões
culturais, personalidades que realmente
merecem aplauso, mas
que partem desta existência tão deplorável,
praticamente sozinhas.
Lygia, tão superior em seus elevados
sentimentos, riria.
Compreenderia. Não
lastimaria. Mas não ter
despertado comoção
popular com sua partida é um testemunho
eloquente do retrocesso nos costumes, nos
hábitos de polidez, da
perda de significado dos
rituais do luto. Quanta
perda de substância ética, moral e humanista
em tão pouco tempo.
*José Renato Nalini
é Rei t o r da U N I RE GISTRAL, docente da
Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da
ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 20212022.

Os eventos estão de
volta. É hora de fazer
melhor
Welder Lara*

Investir na participação de empresas com
stands em eventos segmentados é sem dúvida
uma estratégia consolidada de divulgação e
vendas. Porém, a mensuração objetiva de resultados ainda é muito
negligenciada.
Na prestação de
contas, de um lado
custos bem reais com
montagem de stands,
patrocínio, passagens
aéreas, brindes e uma
infinidade de outras
José de Paiva Netto demandas necessárias
? Jornalista, radialista e para que a empresa posescritor.
sa brilhar, se contraspaivanetto@lbv.org.br tam com informações
— www.boavontade.com
pouco palpáveis de resultado, como: “o stand
estava cheio”, “o evento
recebeu muitas autoridades”, “recebemos
feedbacks positivos dos
clientes”, e assim por
diante.
Efetivamente, qual
foi
o
retorno do investi*José Renato Nalini
“e agora?”.
Fernanda Paula Diniz e
mento
no curto, médio
Conforme Luís Rena- Thiago Helton Mirane
longo
prazos? No ano,
A deficiência é uma to Braga Areas esclarece da Ribeiro, enquanto
qual
evento
ofereceu
condição natural à hu- no Prefácio, “cabe a todos Fernanda Cristiane Fermelhor
resultado?
Este
manidade. Há muitos nós refletir sobre o motivo nandes H. Milagres analano
foi
melhor
que
o
graus de deficiência e é pelo qual a legislação não isa o direito à educação
ano
anterior?
Q
u
em
raro alguém ter a certeza está sendo cumprida”. É à luz da Lei Brasileira de
são, o que pensam, o
de que não padece de nen- o drama brasileiro: desde Inclusão.
hum deles. Pensando em a Constituição Cidadã
Há muitos outros ex- que consomem, onde
oferecer aos educadores de 1988, até à prolífica celentes artigos no livro, vivem e quanto a marca
material para administrar normatividade infracon- produzidos por Laura Be- faturou com os visia situação dos educandos stitucional, dispomos dos atriz de Barros e Sander, tantes do seu stand ao
deficientes, os professores mais apurados preceitos. Carla Maria Alessi Lafetá longo de um determie Defensores Públicos Só que, lamentavelmente, de Carvalho e Mariana de nado período?
Por fim, a conta feEstevão Machado de As- não os observamos. Não Paula Alves, Bruno Terra
cha
ou não fecha?
sis Carvalho, Fernanda cumprimos as leis que nós Dias e Carolina Machado
A
boa notícia é que,
Cristiane Fernandes H. mesmos produzimos.
Durães e Flávia Albaine
ou
pressão
dos custos
Milagres e Luís RenaOs artigos elaborados Farias da Costa.
ou
visão
de
oportunito Braga Areas Pinheiro por especialistas contemÉ um livro que interdade,
os
departamentos
coordenaram o livro “A plam várias das questões essa a todo o Magistério e
educação da pessoa com que afetam a educação também aos profissionais de marketing já se movdeficiência no direito bra- para as pessoas com defi- da área jurídica. Aqueles imentam no sentido de
sileiro”.
ciência. Luis Fernando que podem fazer com que medir, medir e medir
A obra integra a Nigro Correa disserta so- a legislação tutelar da pes- resultados. Assim, é
coleção “Aos Mestres com bre a educação inclusiva soa com deficiência seja possível defender ou até
carinho”, que, na apre- na convenção sobre os real e não uma bela ficção. incrementar seus orçamentos e ainda justifisentação da Profa. Angela direitos de tais semelMathylde Soares, “é um hantes, Renata Flores
*José Renato Nali- car objetivamente todo
diálogo com o conteúdo Tibyriçá aborda a judici- ni é Reitor da UNIRE- o esforço que envolve
sobre o dia a dia do chão alização dessa educação GISTRAL, docente da a maratona de eventos
da sala de aula, com a especialíssima à luz da Pós-graduação da UN- do ano.
Mas como fazer?
intenção e objetivo de re- jurisprudência do TJSP. INOVE e Presidente da
Aliás,
como fazer da
sponder indagações e in- A Lei de Diretrizes e Bas- ACADEMIA PAULISmelhor
forma?
quietações das perguntas es da Educação sob essa TA DE LETRAS – 2021Instintivamente
a
sem respostas. O famoso vertente é examinada por 2022.

Cruzada contra às fake
news nas eleições
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resposta para a primeira pergunta seria
simples: Vamos cadastrar todos os visitantes,
fazer entrevistas para
conhecimento de informações relevantes,
comparar com a carteira de vendas do período posterior e depois
tabular os dados, com
gráficos espetaculares,
para as reuniões de resultados.
Mas na prática, a iniciativa, quando ocorre,
complica a dinâmica do
stand e não chega ao
objetivo final, virando
apenas uma pilha de
fichas no canto da sala.
Agora, respondendo
a segunda pergunta,
“como fazer da melhor
forma”, uma excelente
alternativa é a criação
de dinâmicas (jogos)
com a utilização de tecnologia. Uma ação que
possa tornar natural
e interessante para o
público oferecer informações importantes
para a empresa, sempre, é claro, de acordo
a lei de proteção de
dados.
Imagine um stand
que distribua terminais
touch screen para interação com seu público, fazendo perguntas
comercialmente relevantes ou mesmo testes de conhecimento
em relação aos seus
produtos, e ofereça na
contrapartida brindes,
os mesmos que hoje

já são distribuídos de
forma aleatória ou com
baixo controle, ou que
possibilite o sorteio de
prêmios.
Vamos além, vamos
apurar quem é o público, dividindo entre concorrentes, não clientes e
clientes de cada solução
oferecida pela empresa.
Agora, vamos ativar
os clientes nas ferramentas digitais, como
e-mails, redes sociais,
entre outas, com mensagens personalizadas.
E mais, vamos selecionar os clientes interessados e remeter ao funil de vendas da equipe
comercial da empresa,
otimizando os resultados, resgatando aqueles
clientes que muitas vezes estiveram no stand,
mas escaparam pelos
dedos por falta de uma
prospecção mais ativa.
Por fim, vamos descobrir como foi importante todo o esforço
realizado e entregar
muito mais que uma
percepção, mas dados
que apontem o verdadeiro retorno do investimento realizado em
cada ação.
Sim, isso já é feito
por poucos e precisa ser
feito por todos.
*Welder Lara é jornalista, com especialização em marketing e
CEO da Rowan Marketing. www.rowanmarketing.com.br
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Câmara de Posse aprova lei que responsabiliza
concessionária de energia sobre fiação solta ou
pendurada em postes e vias públicas
de energia elétrica a tomar providências quanto às fiações soltas nos
postes e espaços públicos.
Aprovado na última
Sessão da Câmara, o
projeto foi apresentado
em iniciativa conjunta dos vereadores Edson Gonçalves Santana
(Baiano da Cesta/PV),
Santo Antônio de municipal que obriga a Alfredo Aparecido de
Posse passa a ter uma lei empresa concessionária Souza (Guinho/MDB),

Ana Claudia Leite Ferrari (DEM), Antônio
Carlos Cavalaro (Preto
Eventos/DEM) e Claudia Pinho Lalla (AGIR)
e tem como grande objetivo tornar a paisagem
da cidade menos poluída
desses fios e cabos emaranhados das empresas
de telefonia, internet
e energia que além da
poluição visual ainda
colocam em risco a se-

gurança de motoristas,
motociclistas, ciclistas e
pedestres.
A Lei aprovada dispõe
sobre a obrigatoriedade
da empresa concessionária de serviço público
de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua
infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço público dentro do
que estabelece as nor-

mas técnicas aplicáveis
e promover a regularização e a retirada dos fios
inutilizados, em vias públicas no Município de
Santo Antônio de Posse,
e dá outras providências.
A Câmara Municipal
de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, aprovou e
o Executivo sanciona e
promulga a presente Lei.

Jaguariúna realiza Educação de SP promove
formação de combate à
mutirão para
violência contra mulher
ajudar pessoas
com deficiência a
conseguir emprego
Da Redação

A Prefeitura de Jaguariúna realizará um
mutirão para ajudar as
pessoas que têm deficiência a entrar no mercado de trabalho. No
próximo dia 26, por
meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Social, o “Mutirão Polo de Empregabilidade Inclusiva”
(PEI) acontecerá na Faculdade de Jaguariúna
(UniFAJ) das 9h às 15h.
Os participantes terão a oportunidade de

receber o “Laudo Caracterizador” para trabalho do Instituto de
Medicina Social e de
Criminologia de São
Paulo (IMESC), que é
parceiro do programa
Meu Emprego Inclusivo.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e
Social, Josino da Silva,
esse laudo traça a funcionalidade do candidato com deficiência.
“O laudo ajuda as pes-

soas com deficiência a
conseguir um emprego
porque quando ele é
apresentado às empresas, informa com mais
clareza qual é o perfil
do candidato”, explicou
o secretário.
Para agendar um horário é necessário preencher o formulário até
o dia 19 de abril no site:
https://bit.ly/MutirãoCampinas.
A UniFAJ fica na rua
Amazonas, 504, Jardim
Dom Bosco.

Durante toda a semana passada, a Secretaria
da Educação do Estado
de São Paulo (Seduc-SP),
promoveu formação presencial com servidores e
educadores sobre o combate à violência contra
mulher. A programação
foi comandada pela organização suprapartidária Serenas, que luta por
direitos para meninas e
mulheres, e contou com a
presença da Secretária Estadual da Educação Renilda Peres e da promotora
do Ministério Público do
Estado de São Paulo, Silvia Chakian.
Foram abordados temas, questões e situações
do cotidiano vivenciadas
por mulheres e meninas
de diferentes gerações, ao
qual sofrem com atos de
violências físicas e psicológicas por conta de seu
gênero. “O feminismo luta
pela igualdade e respeito,
a mulher ter a oportunidade ser quem ela quiser,
estar onde quer e sonhar
com o futuro que quiser,
convivendo com as mesmas oportunidades dos
homens”, destacou Renilda Peres.
Um dos principais alertas na discussão do tema
foi quanto às relações de
gênero enviesadas por
preconceito, agressividade e afirmação de superioridade que afeta não só
diversos grupos de mulheres, mas também os
homens.
“Discutir esse tema é
muito importante para sabermos como em diferentes situações a mulher sofre essas dores em seu dia
a dia. Mas devemos saber

que isto tem afetado também aos homens, principalmente, aos jovens que
são cobrados por ter atitudes machistas, mas não
aceitam mais essas situações na sua casa e na escola. E a educação é umas
das melhores maneiras
destes estudantes se informarem, refletirem sobre o
assunto e crescerem como
adultos com uma cultura
de respeito à diversidade
e de respeito e igualdade
entre as pessoas ao seu
redor”, explica Amanda
Sadalla, Co Fundadora e
Diretora Executiva da Serenas.
A Promotora de Justiça, Silvia Chakian, que
atua no Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência do MPSP. Chankian
lembrou que uma vítima
de violência precisa sentir a confiança de todas as
partes, pois ela é afetada
em várias camadas da sua
vida, após atos de violência psicológica ou física.
“Isso tudo faz parte de
uma rede de acolhimento, lembrando que a pessoa que sofre de violência
não precisa de atenção da
escola, mas as áreas de
saúde, segurança, e justiça
tem que participar conjuntamente no auxílio à
vítima. É muito importante que se sinta confortável
para se recuperar de qualquer trauma que tenha sofrida”, ressaltou.

Material de apoio
Na ocasião, também
foram distribuídos os primeiros exemplares físicos
da cartilha do Programa
de Enfrentamento à Violência contra Meninas e
Mulheres. No total serão
três exemplares produzi-

dos em distribuídos para
a rede estadual, cada um
com foco em um público:
crianças, adolescentes e
profissionais da educação. A primeira cartilha
com público-alvo de adolescentes, já foi produzida
e compartilhada com os
profissionais da educação
em versão digital e a física
para os que participaram
da formação. Todas as
DEs serão contempladas
com a versão impressa em
breve.
A cartilha tem o objetivo de orientar os leitores
sobre como identificar
casos de violência e sobre
quais são os principais caminhos para encaminhá-los.
Ação contínua
As ações da Seduc-SP
em parceria com a Serenas terão continuidade
além da capacitação dos
profissionais da educação. O intuito é que o tema
faça parte do cronograma
pedagógico de todas as
escolas. Desta forma serão planejadas outras formações online, via Centro
de Mídias SP, e também
encontros presenciais nas
unidades escolares.
“Vamos contar com
todas as equipes gestoras
para que eles repassem
esse aprendizado e que
essas situações diminuam consideravelmente na
rede estadual de ensino.
Iremos estimular que escolas tragam demandas
sobre o assunto e no decorrer do ano façam planos de ação para as nossas jovens sentirem que a
escola é um ambiente de
segurança e boa convivência”, resume a Secretaria
Estadual da Educação.

Prefeito Gustavo Reis conhece projeto de
aprendizagem criativa no MIT, nos EUA

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e a supervisora de Ensino Fundamental da Secretaria
Municipal de Educação,
Francieli Cristiani Pardinho, viajaram aos Estados
Unidos, onde nesta quinta-feira (7) conheceram o

Media Lab do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e os conceitos e
projetos da aprendizagem
criativa. A viagem, sem
custos para a Prefeitura,
é um convite da RBAC
(Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa).

Jaguariúna, por meio
da Secretaria Municipal de
Educação, é uma das dez cidades do país selecionadas
pela RBAC para participar
de um programa nacional
pioneiro que implementa
práticas e métodos de ensino para tornar os estudos
mais prazerosos nas escolas municipais. O MIT,
um dos mais conceituados
institutos de pesquisa do
mundo, é parceiro no projeto de aprendizagem criativa da RBAC.
“Eu e a professora
Francieli tivemos a oportunidade de conhecer o
Massachussets Institute of
Technology, uma das instituições de ensino mais importantes e inovadores do
mundo. Depois, fomos até
a Acera School, uma escola

referência em Aprendizagem Criativa. Por lá, conhecemos novas metodologias de ensino que com
certeza vamos aplicar em
Jaguariúna”, disse o prefeito Gustavo Reis.
Segundo a secretária de
Educação de Jaguariúna,
Cristina Catão, Jaguariúna
já tem duas escolas municipais que adotam os métodos e conceitos da aprendizagem criativa: Professor
Irineu Espedito Ferrari e
Mario Bergamasco, consideradas escolas-piloto do
projeto.
Na aprendizagem criativa, os professores são incentivados a desenvolver
as atividades com os alunos de 6 a 12 anos. A ideia
é que os educadores da cidade utilizem princípios da

atividade criativa e recursos de robótica, computação criativa como o “Scratch” e materiais acessíveis e
reutilizáveis como o papelão, cola, papel, tesoura e
embalagens recicláveis.
Em Jaguariúna, os trabalhos começam a ser feitos desenvolvidos em julho
de 2021, com a implantação das práticas de aprendizagem e abordagem
pedagógica. Ao todo, a primeira fase do programa irá
abranger 500 mil alunos,
em 20 redes de ensino até
2024.
PROGRAMA
O Programa Escolas
Criativas é uma iniciativa da Rede Brasileira de
Aprendizagem
Criativa, que conta com apoio

da Fundação Lemann e
da Fundação Lego, para
incentivar a adoção sustentável de práticas mais
criativas, mão na massa e
relevantes para os alunos
em escolas públicas do
Brasil.
A RBAC está presente
atualmente em todas as
regiões do Brasil com mais
de 20 núcleos regionais e
4 mil membros, que são
incentivados a adotar e
promover a aprendizagem
criativa.
O trabalho é feito por
meio de oficinas, festivais
de invenção e criatividade
e disponibilização de recursos educacionais, sempre com atividades “mão
na massa”, criativas e relevantes para os alunos do
Brasil.
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Este mês tem “Jaguariúna Solidária” no bairro
Roseira de Cima
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna voltará a realizar, por meio do
Fundo Social de Solidariedade, o programa
“Jaguariúna Solidária”
nos bairros da cidade. O
primeiro que receberá a
equipe e as os produtos
que foram arrecadados

será o Roseira de Cima.
Nos dias 19 e 20
serão doados sapatos,
roupas e acessórios à
população que vive em
situação de vulnerabilidade.
A ação acontecerá
no parque Maria Estela
Bianco Torres, das 9h
às 16h, e para receber
a doação é necessário

apresentar o Cartão
Cidadão. Além disso, o
Fundo Social também
recomenda que cada
pessoa leve uma sacola
para carregar as roupas
escolhidas.
De acordo com a
presidente do Fundo
Social de Solidariedade,
Flora Reis, o “Jaguariúna Solidária” vem mais

uma vez para cumprir
a sua missão de oferecer cuidado e conforto para as famílias em
situação de vulnerabilidade. “Essa é mais uma
oportunidade de trabalhar por quem mais
precisa. Queremos que
as famílias sintam esse
amor e acolhimento”,
disse dona Flora.

Parque dos Lagos é aberto para
pescaria na véspera da SextaFeira Santa
De Jaguariúna

tradicional
atividade
será realizada no parque
A pescaria da Semana dos Lagos e aberta a toSanta acontecerá nes- dos os moradores.
ta quinta-feira, dia 14,
Para participar não é
em Jaguariúna. Véspera preciso pagar nada, basda Sexta-feira Santa a ta apresentar o Cartão

Cidadão na entrada do
parque.
De acordo com a Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, os
tanques 1 e 3 estarão liberados para a pesca das

7h às 17h. Cada pessoa
poderá levar uma vara
de mão e carretilha.
O parque dos Lagos fica na rua Eduardo
Tozi, S/N, Vila XII de
Setembro.

Exposição militar é atração do Buriti Shopping
Mogi Guaçu
De Mogi Guaçu

de abril, e poderá ser
visitada em frente à loja
O Buriti Shopping C&A.
Mogi Guaçu e o Tiro
Além da exposição,
de Guerra promovem, o público poderá asa partir desta segun- sistir, também de mada-feira (11), uma ex- neira gratuita, a formaposição gratuita que tura de 100 soldados,
reúne coleções de equi- que vai acontecer no
pamentos militares uti- Dia do Exército (19), às
lizados em confrontos 19h, no estacionamento
ao longo da história. A do principal centro de
mostra vai homenagear compras, lazer e entreo Dia do Exército Bra- tenimento da região. A
sileiro, celebrado em 19 visita à exposição pode

ser feita das 10h às 22h
até o final de abril.
O Dia do Exército
Brasileiro é uma data
comemorativa que faz
referência à Batalha
dos Guarapes, em 1648,
quando um grupo com
diversidade étnica se
reuniu, pela primeira vez, para derrotar a
dominação holandesa,
em Pernambuco. De tal
batalha nasceu o Exército Brasileiro, que

junto à Aeronáutica e à
Marinha constituíram
as forças armadas nacionais.
De acordo com o
subtenente João Frederico da Silva, chefe da
instrução do Tiro de
Guerra e um dos organizadores do evento,
trata-se de uma data
para enaltecer o espírito patriótico brasileiro e
relembrar a importância de termos o Exército

para a proteção do território e da nação brasileira.
Segundo ele, entre
os itens que integrarão
a exposição estão equipamentos e acessórios
como capacetes, fardas
e caixas de munição,
que foram utilizados em
combates históricos e
remontam os períodos
históricos, como a primeira e a segunda guerra mundial, por exem-

plo. “O nosso objetivo
é atrair o interesse dos
guaçuanos por esse universo e despertar o sentimento de valorização
do Exército enquanto
instituição permanente
e sólida para a nação”,
afirma.
O shopping Buriti
Shopping Mogi Guaçu
fica na rua Francisco
Franco de Godoy Bueno, nº 801 - Cidade
Nova Mogi Guaçu.
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Secretaria de Educação é alvo de furto em Santo
Antônio de Posse
literalmente, a limpa
nesse último final de
semana. Os marginais
aproveitaram a falta de
vigilância no local e levaram tudo o que puderam
carregar.
De acordo com informações preliminares, os
maus elementos levaram 40 projetores, além
de outros objetos. Ainda
segundo as informações,
ao todo, o prejuízo deiBandidos invadiram Educação de Santo An- xado pelos ladrões está
a sede da Secretaria de tônio de Posse e fizeram, em torno dos R$ 150 mil

reais.
O furto foi descoberto quando um funcionário da secretaria foi
até o local para buscar
a chave de um veículo e
notou a porta aberta. Ele
acionou a Polícia Militar
-PM, que foi até o local
e registrou o boletim de
ocorrência.
A delegacia de Santo Antônio de Posse vai
investigar o caso. Ninguém foi preso.

Por meio de nota, a
Prefeitura disse lamentar o corrido confira:
A Secretaria Municipal de Educação de
Santo Antônio de Posse
informa que na madrugada de sábado para domingo ocorreu o furto de
equipamentos eletrônicos que estavam guardados no prédio.
No furto foram levados televisores e aparelhos de retroprojetor
que seriam destinados

às escolas do município.
Ao identificar o furto,
a guarda municipal, polícia militar e a perícia
técnica foram acionadas
e estão à frente da investigação.
Estamos nos dedicando ao máximo para que
tudo seja esclarecido.
Lamentamos o fato
que recursos em prol a
melhoria da educação
sejam levados, prejudicando nossos alunos e
professores.

GCM de Santo Antônio de Posse apreende drogas
em veículo
Na madrugada desta segunda-feira, 11, a
equipe D da Guarda Civil Municipal (GCM) de
Santo Antônio de Posse
registrou um flagrante
de posse de drogas na
Vicinal Oscar Pereira
Dias Km 3, Vale Verde.
A operação teve como
encarregado 1° CL GCM
Rebequi, em companhia do Subinspetor
GCM Pereira, condutor
da VTR – 012. A equi-

pe da GCM estava em
patrulhamento e foi
solicitada pela equipe
da Polícia Militar para
averiguar um veículo
Chevrolet cobalt de cor
branca em atitudes suspeitas rondando o bairro Vale Verde.
Segundo informações
do boletim da GCM, os
agentes se dirigiram até
o local, quando se depararam com o veículo no
contrafluxo. “Ao retor-

narmos, fizemos a abordagem juntamente com
a PM. Após revista pessoal nada foi localizado,
mas ao fazermos a busca veicular foi localizado do lado do motorista
uma trouxinha contendo 15 flaconetes com
uma substância análoga
a cocaína e mais 20 reais”, relatou a equipe da
CGM. Ao ser indagado
pelos agentes, o motorista alegou ser usuário

de cocaína. Os indivíduos foram conduzidos até
o pronto socorro para
que ambos passassem
por exames médicos de
praxe, posteriormente
foram levados até o CPJ
em Jaguariúna onde o
Dr. Anderson Cassemiro de Lima, após tomar
ciência do ocorrido, deliberou o TC de porte de
entorpecente e os mesmos responderão o inquérito em liberdade.

Agentes da Defesa Civil participam de 3° do
Encontro Regional sobre o SEAE
De Itapira
Sete agentes da Defesa
Civil de Itapira e o coordenador Ronaldo Ramos
da Silva participaram no
último dia 31 de março
do 3° do Encontro Regional sobre o Sistema Estadual de Atendimento

a Emergências (SEAE),
sediado na cidade de Jaguariúna. O objetivo foi
de promover a integração de diversos órgãos do
SEAE com foco no atendimento emergencial.
O evento foi voltado
para agentes de Defesa
Civil, bombeiros e briga-

distas da região e contou
com palestra com o diretor da Defesa Civil de
Campinas, Sidnei Furtado, e com o tesoureiro da Rede Integrada de
Emergências
(Rinem)
de Campinas, Marcos
Faian. Também foram
realizados treinamentos

e simulados com o Capitão PM Robson Mitsuo,
do 5° Grupamento de
Bombeiros.
Em novembro do ano
passado, Itapira sediou
o 2° encontro. O primeiro havia acontecido em
Campinas, no mês de julho.

Viatura Blindada de Transporte de Pessoal do
28º Batalhão de Infantaria Mecanizado recebe
o nome de “Pedreira”
De Pedreira
Fábio Polidoro, juntamente com o vereador
Rafinha Cavenaghi, secretário de Administração e
Recursos Humanos Sérgio
Aparecido de Santi, secretário de Segurança e Cidadania Ângelo Milani Pavão
e o assessor Marcelo Ancona, estiveram na sexta-feira, 1º de abril, participando nas dependências do
28º Batalhão de Infantaria
Mecanizado do Exército
Brasileiro, com sede em
Campinas, da solenidade

de batismo das viaturas
“Hortolândia”, “Indaiatuba”, “Jaguariúna”, “Monte
Mor”, “Nova Odessa”, “Pedreira” e “Porto Feliz”, da
família de blindados Guarani.
Segundo informou o
Tenente Coronel Eduardo
da Silva Ruy, comandante
do 28º Batalhão, as Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoas, iniciaram o
processo de transformação
da Unidade em Infantaria Mecanizada. “Ao todo
o Batalhão conta com 40
viaturas Guarani distribu-

ídas entre as subunidades
1ª, 2ª e 3ª Companhias de
Fuzileiros Mecanizada e
Estado-Maior”, destacou o
Comandante.
Na oportunidade Fábio Polidoro agradeceu ao
Tenente Coronal Eduardo
da Silva Ruy e todos os comandantes e integrantes
do Exército responsáveis
pela homenagem. “Foi
com muito orgulho que
participamos do batizado
da Viatura Blindada com
o nome de Pedreira”, concluiu Fábio Polidoro.
A Viatura Blindada

de Transporte Pessoal
(VBTP) Guarani foi desenvolvida com tecnologia
nacional, projetada e fabricada pela Iveco Veículos de
Defesa do Brasil. A principal característica dessa
nova família de blindados é
o desing modular, que permite incorporar diferentes
torres, armas, sensores e
sistemas de comunicações
para o mesmo carro. Trata-se de uma viatura anfíbia, com tração nas 6 (seis)
rodas e proteção antiminas, capaz de transportar
até 11 (onze) tripulantes.
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Jaguariúna atinge 88% da população vacinada com
duas doses contra a Covid; Imunização de crianças
ainda é baixa
De Jaguariúna

Entre adolescentes e
adultos, 92% já foram
A Prefeitura de Jag- vacinados com as duas
uariúna, por meio da doses da vacina. Já quanSecretaria
Municipal do se mede o público de
de Saúde, atingiu nes- 5 a 11 anos de idade, o
ta quinta-feira, dia 7 de índice de imunização
abril, a marca de 88% completa é de 42,7% - ou
da população vacinada seja, menos da metade
com duas doses contra a do índice atingido pelo
Covid-19. Já receberam público de jovens e adulas duas doses do imuni- tos.
zante 50.908 pessoas,
No total, Jaguariúna
entre adultos e acri- aplicou até quinta-feira
anças.
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 aplica 1.605 doses da vacina contra
a gripe em idosos em idosos e profissionais da
Saúde

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria de Saúde, aplicou até o momento 1.605
doses da vacina contra a
gripe (influenza) na campanha que começou no

último dia 4 de abril e
que visa a imunização dos
adultos com 60 anos ou
mais e os profissionais da
saúde. A dose única está
sendo aplicada em oito
UBSs (Unidades Básicas

de Saúde) da cidade.
Em cinco dias de campanha, foram vacinados
1.283 idosos – 15,4% do
total previsto de 8.352
pessoas – e 322 trabalhadores da saúde, ou 23,4%

dos 1.378 profissionais
previstos para receberem
a vacina.
A vacinação é realizada
nas UBSs Nova Jaguariúna, Florianópolis, Roseira
de Cima, Roseira de Bai-

xo, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul, Fontanella
e 12 de Setembro, de segunda a sexta-feira, das
8h às 15h.
Segundo a Secretaria
de Saúde de Jaguariúna,

para ser imunizado contra a Influenza, é necessário apresentar documento com foto, Cartão
Cidadão, comprovante de
endereço e carteirinha de
vacinação.

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

tiva total de habitantes
elegíveis.
“Já está mais do que
provado: vacinas salvam
vidas. Por aqui trabalhamos intensamente, em
diversas frentes, para
garantir que nossa população tivesse acesso ao
imunizante”, disse o prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Mas isso
não significa que devemos nos descuidar. Queremos atingir os 100%
também com a segunda
e, se possível, terceira
dose. Por isso faço o alerta para que todos fiquem

de olho no comprovante
de vacinação”, disse. “O
complemento é essencial
para a proteção das pessoas”.
Balanço do Departamento Municipal de
Saúde de Holambra divulgado nesta quinta-feira, dia 7 de abril, revela a
confirmação de 11 casos
de Covid-19 ao longo dos
últimos 7 dias. A cidade
contabiliza, desde março
de 2020, 4.127 registros
e 19 óbitos.
De acordo com o diretor municipal de Saúde,
Valmir Marcelo Iglecias,

a orientação para quem
apresentar sintomas gripais leves é ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já pessoas
que tiverem febre alta
persistente e dificuldade
para respirar devem procurar o atendimento de
urgência e emergência
na Policlínica Municipal.
Calendário fixo de
vacinação contra a Covid-19
Holambra conta com
um calendário fixo de adultos e crianças ocor- da Terceira Idade, por
imunização contra a Co- re sempre às segundas e ordem de chegada, entre
vid-19. A vacinação de quartas-feiras no Salão 8h e 12h e das 13 às 15h.

Holambra vacina profissionais de saúde
contra o Sarampo
A Prefeitura de Holambra deu início essa
semana à primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra

o Sarampo. A ação, no
momento, é voltada apenas aos profissionais de
saúde. A aplicação das
doses ocorre de segunda

a sexta-feira, nos PSFs
Imigrantes e Santa Margarida, entre 8h e 11h30
e das 13h às 15h.
“É importante que to-

dos os profissionais de
saúde se dirijam aos postos e levem a caderneta
de vacinação para que
nossos agentes possam

avaliar a necessidade da
dose”, explicou o diretor
municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.
Na segunda etapa da

campanha, que começa em 2 de maio, serão
imunizadas crianças de
6 meses a menores de 5
anos.
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Holambra celebra Semana Santa com
programação para toda a família

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

Pioneiros, e com a
tradicional Exposição
da Via Sacra na Praça
dos Coqueiros. A mostra contará com uma
celebração ministrada
pelos padres Charles
Franco Peron e Francisco Ronaldo Silvestre e reunirá 15 painéis
de cerca de 2 metros de
altura confeccionados
pelo artista plástico
Ricardo Luís Pereira.
A exposição permanecerá aberta para visi-

tação até o dia 17.
“A Vila de Páscoa
poderá ser visitada até
a véspera da data, dia
16. Entre 18h e 22h
os meninos e meninas poderão visitar a
Casinha do Coelho, a
Fábrica de Chocolate
com cascata e tirar fotos com a grande estrela da festa”, contou
a diretora municipal
de Turismo e Cultura,
Alessandra Caratti.
Na quarta-feira, dia
13, às 19h, os párocos
retornam à Praça dos
Coqueiros para percorrer com os fiéis a
Via Sacra, representada em suas estações
pelos painéis, desde a
condenação até a ressurreição de Jesus.
Na sexta, 15 de
abril, entre 6h e 12h,
a Prefeitura promove
ainda uma Pesca com
premiação no lago da

Nossa Prainha. Serão
lançadas 2 toneladas de peixes no local
dias antes da atividade. Para participar
é preciso ser morador
da cidade e fazer a inscrição, em duplas, até
14 de abril no Espaço
do Empreendedor, localizado no Paço Municipal. O atendimento
acontece de segunda a
sexta-feira, entre 8h e
17h. É necessário apresentar Cartão Cidadão
e doar 2kg de ração
para cães. Os itens
serão encaminhados
para a Associação de
Reabilitação e Controle
Animal (Arca) de Holambra. As cinco duplas
com maior quantidade
de quilos pescados receberão troféu. Entre
12h e 17h será realizada a Pesca Livre. Em
ambos os casos o uso
de vara com molinete

está proibido.
Caça aos Ovos
O sábado, dia 16 de
abril, será dedicado
aos pequenos. Entre
17h e 20h será realizada a divertidíssima
Caça aos Ovos. Cerca
de 16.000 ovinhos de
chocolate serão escondidos no Parque Cidade das Crianças e a
missão das crianças, de
até 10 anos será encontrá-los. Para participar
é preciso ser morador
da cidade e apresentar

Cartão Cidadão. A garotada vai poder também curtir brinquedos
infláveis, fazer pintura
facial, tirar fotos com o
Coelhinho da Páscoa e
se deliciar com pipoca
e algodão-doce.
“A Semana Santa é um momento de
renovação da fé e de
união. Pensamos em
uma programação especial, voltada para
toda a família”, disse
o prefeito Fernando
Capato. “Estão todos
convidados”.

Holambra abre inscrição para Oficina de
Fotojornalismo promovida pelo Pontos MIS
Estão abertas as inscrições para a Oficina de
Fotojornalismo promovida por meio do Pontos
MIS, projeto de fomento
à cultura do Museu da
Imagem e do Som (MIS).
A atividade, gratuita, será
realizada de forma online.
Para participar é preciso

ter a partir de 15 anos e
preencher formulário disponível em https://www.
sympla.com.br/evento-online/oficina-de-fotojornalismo-com-emiliano-capozoli/1524960. As
vagas são limitadas.
A oficina será ministrada por Emiliano Capazoli

nos dias 11, 12 e 14 de abril
entre 18h e 20h. Durante
os encontros remotos o
profissional irá abordar
o passo a passo de uma
pauta fotográfica em um
jornal diário. Emiliano é
jornalista e trabalha como
repórter fotográfico desde
2002. Estudou Cinema

em Paris por um ano na
Nouvelle Sorbonne e, em
2011, fez mestrado em Fotojornalismo e Jornalismo
Documental na London
College of Communication, em Londres. Já foi
colaborador das revistas
Veja, Istoé, Época e Globo Rural. Teve suas obras

expostas na Inglaterra,
França e Brasil. Foi vencedor do Prêmio Abril de
Jornalismo em 2013 e em
2016 e do Prêmio Globo
de Jornalismo, também
em 2016.
“As atividades oferecidas pelo Pontos Mis são
muito enriquecedoras e

realizadas por profissionais extremamente qualificados”, disse a diretora
municipal de Turismo e
Cultura, Alessandra Caratti. “As vagas são limitadas. Por isso os interessados precisam garantir o
quanto antes suas vagas.
Vale a pena”.

Moradores podem contribuir com elaboração
do orçamento de Holambra até o dia 14
A Prefeitura de Holambra prorrogou para
14 de abril o prazo para
que moradores enviem
sugestões para a elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, a LDO,
relativa ao ano de 2023.
A participação pode ser
feita por meio de preen-

chimento de formulário
intitulado Cidade Participativa, que deve ser
acessado em www.holambra.sp.gov.br, na aba
de Serviços.
Basta acessar a ferramenta, se identificar,
preencher informações
de contato, selecionar o

ícone “LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias”,
o departamento a que se
destina a sugestão e enviar a contribuição.
“Os moradores podem, por exemplo, tratar
de questões relacionadas
ao bairro em que vivem
e indicar necessidades

sobre obras e outros
serviços ou melhorias”,
explicou o economista e
diretor municipal de Finanças e Contabilidade,
Rodolfo Silva Pinto. Segundo ele, todas as mensagens serão lidas e avaliadas pela administração.
A iniciativa, criada no ano

passado, tem por objetivo
fortalecer a participação
dos holambrenses na
construção dos projetos
para a cidade.
A LDO é desenvolvida anualmente e visa
estabelecer as metas e
prioridades para o ano
seguinte. A apresentação

da proposta está prevista para ocorrer no dia 19
de abril, a partir das 18h,
no plenário da Câmara
Municipal. A atividade
terá transmissão em tempo real pela internet por
meio do site http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra/.
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Raça Negra se apresenta
em Paulínia no mês de
maio

Da Redação

iu ao palco da Arena Petry, em Florianópolis, ciSucessos que atraves- dade do Estado de Santa
sam gerações e eterni- Catarina, para a gravação
zam histórias. Assim, a do DVD “O Mundo Canbanda Raça Negra, uma ta Raça Negra”. Ao todo
das mais aclamadas da foram captadas 25 faixmúsica popular brasile- as, entre elas seis canções
ira de todos os tempos é inéditas.
Participaram
conhecida e chega no dia do projeto a atriz Juliana
27 de maio, na cidade de Paes, dançando a faixa
Paulínia, interior do Es- “Cheia de manias”, trilha
tado de São Paulo, para sonora da protagonista
realizar um show in- Maria da Paz, na novela
esquecível. O evento vai “A Dona do Pedaço”, exacontecer no Premium ibida pela Rede Globo,
Paulínia, a partir das 21h. em 2019, a dupla Jorge
A realização é da NDB & Mateus, os cantores
Produções.
Dilsinho e Tierry, e as atEstão disponíveis para rações internacionais Ano público setores de me- selmo Ralph e Joey Monsas com cadeiras, cama- tana.
rote open bar e pista. Os
ingressos são limitados
RAÇA NEGRA
e podem ser adquiridos
Desafiar o tempo com
pelo site da Guichê Web suas canções é uma das
https://www.guicheweb. principais característica
com.br/ndbproducoes. do Raça Negra e só um
Para outras formas de projeto grandioso como
comprar ingressos, pag- esse poderá ser capaz de
amentos e outras infor- celebrar o sucesso de uma
mações, entrar em con- das bandas mais queridas
tato com a produção nos do Brasil.
telefones: Telefone: (19)
Há quase 40 anos o
4122 0158 / WhatsApp: Raça Negra segue sen(19) 9 9982 9868. O even- do um fenômeno. Suas
to irá ocorrer respeitando músicas
tornaram-se
todos os protocolos de hi- atemporais e transitam
giene e segurança deter- por todos os públicos e
minados pelos órgãos de gerações.
saúde local.
Formado em São PauNo último mês de lo, em 1983, o grupo foi
março, o Raça Negra sub- pioneiro no segmento do
samba romântico, sendo
o primeiro a tocar em uma
rádio FM. Responsável
pela popularização do
gênero nos meios de comunicação, o Raça Negra
emplacou um hit atrás do
outro e até hoje segue atraindo público e mídia.
Em 1990 a banda emplacou inúmeros sucessos como “Cigana”, “Doce
paixão”, “Cheia de ma-

nias”, entre outros, e
deu início a era do samba paulista, que invadiu
as rádios populares. O
sucesso se manteve por
boa parte da década e, na
ocasião, a banda chegou a
ter o maior cachê cobrado
por um show nacional.
A canção “É tarde demais” está no Guinness
Book (livro dos recordes)
como a música mais tocada em um único dia no
mundo: 600 vezes em 20
de julho de 1995. O Raça
Negra abriu as portas
para o sucesso de muitos
grupos que vieram depois
deles, beneficiando não
só eles, mas todo o segmento, inclusive carreiras já existentes.
Hoje, com a era da tecnologia, redes sociais e
streamings, o Raça Negra
alcançou números ainda
mais expressivos. São 23
milhões de ouvintes e 580
milhões de plays no Spotify, mais de 100 milhões
de plays na canção “Cheia
de manias”, 12 milhões de
seguidores nas redes sociais, 1.1 bilhão de visualizações no YouTube e 120
milhões de views com a
hashtag #RacaNegranoTiktok.
SERVIÇO
Evento: Show Raça
Negra
Data: 27 de maio
Horário: 21h
Local:
Premium
Paulínia – Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 4.545 – Parque Brasil
500 - Paulínia/SP.
Valores: A partir de R$
45,00
Mais informações: (19)
4122 0158 / (19) 99982
9868 / www.ndbproducoes.com.br

