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Câmara aprova projeto que institui mês de combate
ao abuso sexual de crianças e adolescentes
A Câmara Municipal
de Santo Antônio de Posse aprovou o Projeto de
Lei 036/2022, de autoria da vereadora Cidinha
Gagliardi (PSDB), que
institui a campanha Maio
Laranja, a ser realizada

no mês de maio de cada
ano com o objetivo de
efetivar ações relacionadas ao combate do abuso
e da exploração sexual de
crianças e adolescentes.
A lei determina que o
município deverá promo-

Reunião na Câmara
discute necessidade de
maior fiscalização no
enfrentamento ao problema
da perturbação da ordem e
do sossego no município

A convite da vereadora Cidinha Gagliardi
(PSDB), as autoridades
responsáveis pela segurança pública no município se reuniram na
Câmara no último dia
28 de abril para discutir
o tema da perturbação
da ordem pública e do

sossego, assunto que de
forma recorrente mobiliza as forças policiais
devido à frequência com
que são acionadas para o
atendimento a chamadas
e ocorrências dessa natureza por toda a cidade,
especialmente aos finais
de semana.
Pág 3.

ver amplamente a divulgação do evento, valendo-se das ações integradas e
intersetoriais, com a participação, principalmente, do Conselho Tutelar,
da Secretaria Municipal
da Educação, CMDCA,

Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania
e Secretaria Municipal da
Saúde.
De acordo com a lei,
durante a campanha as
atividades de conscientização sobre o tema inclui-

Coordenadores
pedagógicos recebem
capacitação para
identificar dificuldades
auditivas, de linguagem e
de fala dos alunos

A Secretaria da Saúde em parceria com a
Secretaria da Educação, realizou na última
segunda-feira, 25, uma
capacitação dos coordenadores pedagógicos da rede municipal
de ensino com o tema

“Abordagem dos transtornos de linguagem
no contexto escolar”,
tendo como objetivo
pontuar
estratégias
para rastreio de dificuldades auditivas, de
linguagem e de fala dos
alunos.
Pág 4.

Menor é
detido por
suspeita
de tráfico
em Santo
Antônio
de Posse

Em Ronda pelas ruas
da Cidade, a Guarda Civil
Municipal de Santo Antônio de Posse – GCM,
se deparou com um indivíduo suspeito nas proximidades da Rua Antenor
Monzani, Jardim Bela
Vista II.
De acordo com os
agentes, o suspeito ao
avistar a viatura passou
a se comportar de modo
esquisito e demonstrava
certo nervosismo.
Pág 4.

rão palestras e dinâmicas
nas escolas, formação
para os profissionais da
educação e saúde para
que possam identificar
possíveis agressores e vítimas de violência sexual,
criação de um centro de

apoio para acolhimento
e acompanhamento terapêutico para crianças e
adolescentes vítimas de
violência física, psicológica, sexual e de negligência
bem como para sua família
Pág 3.

Gcm
prende
assaltante
em Santo
Antônio De
Posse
Em
patrulhamento pela área central de
Santo Antônio de Posse,
uma Viatura da Guarda
Civil Municipal – GCM,
foi abordada com um popular que informou aos
agentes ter sido vítima
de roubo.
De acordo com a vítima, o autor do crume
havia acabado de deixar
o local.
Ainda com a memória bem fresca, a vítima
passou para os guardas
as características do mal
elemento.
Pág 6.

Ceaflor registra alta de
40% nas vendas neste
Dia das Mães

O Ceaflor, mercado de
flores, plantas e acessórios para floricultura e
decoração localizado no
Circuito das Flores, em
Jaguariúna, reconhece
um crescimento de 40%
nas vendas nesta semana
que antecede o Dia das
Mães, em relação a igual
período em 2021. A data

é a principal para o setor e representa 25% do
volume comercializado
anualmente. O motivo
desse desempenho agora
está na recuperação de
alguns setores da economia, entre eles o de eventos, a partir da melhora
nos índices da pandemia
do novo coronavírus.
Pág 7.
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Jesus e as Mães
Paiva Netto
O Dia das Mães!
A elas, dedico a prece
Jesus e as Mães, que
fiz em homenagem às
que habitam o Céu e a
Terra.
Ó Jesus!
Tu, que és o Refúgio
Seguro dos aflitos,
Escuta a voz das
Mães
Que ao Teu Carinho
elevam
O clamor de suas
súplicas.

Em Ti, Jesus, elas,
quando sofrem,
Têm a certeza do
alento,
Que, em geral, o
mundo não lhes pode
oferecer,
Porque ainda pouco
tem para lhes dar.

Ouve, Filho Celeste
de Maria Santíssima,
O apelo dos
corações maternos,
Porque Tu, Jesus,
és a Esperança que
nunca morre.
Melhor que isso: a
Aplaca, Senhor, as Convicção que não as
suas dores,
deixa esmorecer.
Pois cada uma
delas,
E que assim, em Ti,
Ó Divino Amigo,
Eternamente seja,
Reconhece em Teu
Ó Divino Provedor
Coração
de nossas vidas!
O seu bom destino;
Amém!
Na Tua Santa Vontade, a força
Amor faz rima perQue não lhes per- feita com mãe
mite sucumbir;
Dizem que Mãe não
E na Tua Sabedoria tem rima. Será?! Então
contemplam,
secou-se-lhes a musa,
As Mães da Terra e ou saiu em férias... Mas
do Céu,
não semelhantemente
A educação que an- à famosa experiência
seiam para os filhos.
de Guerra Junqueiro

(1850-1923).
Amor faz rima perfeita com mãe. Mãe é
eterna também.
Por falar no velho
Guerra, contam que o
episódio assim se deu:
o respeitado poeta português foi ao médico.
Não sabia o que lhe
cansava os ossos. O
clínico, depois de examiná-lo com paciência, prescreveu ao cliente: “– Professor, o
senhor não tem nada
físico que um bom descanso não corrija. Viaje. Não faça nada, nem
escreva, e tudo terminará bem. Pode confiar”. O vate prometeu
que o faria. Contudo, o
que acabou ocorrendo
foi o seguinte: quando
voltou do “descanso”,
trazia um dos seus mais
belos feitos para um
novo livro: A musa em
férias.

Não tratar bem o
cliente é abater a
galinha dos ovos de
ouro
Deivis Romeiro dos
Santos*

Falar para todos,
mas não ser ouvido por
ninguém. Uma situação
que pode dar calafrios
na equipe de marketing
de empresas de diferentes segmentos. Problemas de comunicação
são graves e se tornam
altamente preocupantes
em períodos de crise,
como a pandemia do
coronavírus, quando os
discursos precisam de
mais clareza, efetividade
e rapidez. O que temos
visto é que as pessoas
estão cada dia mais exigentes no quesito atendimento. E qualquer ruíJosé de Paiva Netto do na comunicação pode
perdas milionárias
? Jornalista, radialista gerar
às companhias.
e escritor.
Comunicação efipaivanetto@lbv. caz é boa e todo munorg.br — www.boavon- do gosta. Mas, enquantade.com
to grandes empresas
se desdobram para ter
uma conversa mais humanizada com o cliente,
alguns profissionais e
empreendedores - e até
mesmo determinadas
grandes companhias Por Marco Antonio nosso país desde o sécu- sacramentou o sufrágio estão perdendo a chance
Riechelmann*
lo XVI, em decorrência universal, tornando fac- de se conectar, fidelizar
das Ordenações do Rei- ultativo o voto do anal- e fortalecer a marca. Isso
No último mês de no, enormes parcelas da fabeto, que já vigorava porque, oferecer bons
produtos já não é mais
março, o Brasil ganhou população, como os mais desde 1986.
suficiente para deixmais de 445 mil jovens pobres, os negros e as
Do movimento abol- ar o consumidor feliz.
eleitores, na faixa de 15 mulheres, foram excluí- icionista às mobilizações Num mercado altamente
a 18 anos. Consideran- das desse processo pelo pelo Código Eleitoral competitivo e dinâmico,
do apenas aqueles com voto censitário. Eram so- de 1932, da resistência as empresas precisam
17 anos, observa-se que mente os “homens bons” à ditadura militar às melhorar cada vez mais
mais de 158 mil novos que definiam o futuro do passeatas pelas “Diretas o relacionamento com os
títulos foram emitidos. país, e ainda o fariam por Já”, a juventude sem- clientes.
Os brasileiros sabem
O dado representa um muito tempo...
pre esteve presente na
disso
e estão mostrancrescimento de 27%
A Lei Saraiva, de luta pela democracia no
do
para
o mercado inem comparação a fe- 1881, embora tenha ex- Brasil. E, assim como
ternacional
como fazvereiro, quando cerca tinguido o censo pecu- em todos os momentos
er. Quando o assunto
de 350 mil pessoas se niário, inviabilizou o históricos preponder- é comunicação com o
alistaram. Esses númer- voto do analfabeto. Em antes na construção de c o n s u m i d o r , p r o f i s os impressionantes se um contexto de baixís- nosso sistema eleitoral, sionais do Brasil estão
devem, em grande parte, sima instrução pública, a Justiça Eleitoral bus- um passo à frente. E a
à bem-sucedida cam- o percentual de votantes cou estar em harmonia paciência é o principal
panha pelo alistamento frente à população bra- com seu tempo. Nosso caminho para alcançar
realizada pela Justiça sileira não passou dos sistema eletrônico de a eficiência nessa conEleitoral, que contou dois dígitos durante toda votação – inaugurado versa entre empresa e
com o apoio de diver- a Primeira República. em 1996 e responsável, cliente. Podemos fazer
sas organizações da so- Tal cenário somente em grande parte, pelo uma analogia com o conciedade civil, partidos começou a se modificar fim das fraudes eleitorais to da galinha dos ovos
políticos e personali- com a criação da Justiça – é um modelo admira- de ouro. Na história, a
colocava apenas
dades.
Eleitoral, em 1932 e, do internacionalmente, galinha
um ovo de ouro por dia,

País livre se constrói
com eleitoras e eleitores

O envolvimento de
artistas, influencers,
atletas e entidades foi
fundamental para que a
campanha tivesse infiltração na sociedade e se
popularizasse nas redes
sociais. O “tuitaço” de
chamamento à juventude para participar do
processo democrático
brasileiro, por exemplo,
chegou a atingir mais de
88 milhões de pessoas.
Os serviços de autoatendimento disponibilizados nas plataformas
do Tribunal Superior
Eleitoral possibilitaram
a emissão do título
eleitoral com apenas
alguns cliques, de forma
rápida, fácil e prática.
Com o êxito da campanha, a Justiça Eleitoral reafirma seu compromisso histórico com
o aumento do corpo
eleitoral da Nação. Não
se pode esquecer que a
luta pela representação
política no Brasil faz parte da construção de nossa democracia. Embora
as eleições se deem em

consequentemente, com
a conquista do voto feminino. Contudo, é apenas
no período democrático
de 1945-1964 que as
bases dessa política de
exclusão passam a ser
erodidas e as primeiras eleições realmente
competitivas têm lugar
no Brasil.
Mesmo durante os
anos de chumbo da ditadura militar – que permitia apenas as eleições
para o Legislativo e alguns pleitos locais –, a
taxa de alistamento cresceu. Muito embora feito
de maneira distorcida e
autoritária, tentava-se
imbuir a população de
um sentimento cívico,
de que era necessária
uma cidadania ativa
para resolver os problemas nacionais. Esse
sentimento somente se
torna realidade quando
as amarras da ditadura
são rompidas e o povo
brasileiro passa novamente a escolher seus
caminhos. Finalmente,
a Constituição de 1988

cujo aprimoramento é
constante.
A liberdade de um
povo não é mensurada
pela quantidade de armas nas mãos da população civil, mas, sim,
por sua capacidade de
decidir livremente seus
próprios rumos. Eleições
representativas e livres
de abusos sempre foram,
e ainda são, um desafio para brasileiros e
brasileiras. Mas, com
o empenho da sociedade e com uma Justiça
Eleitoral sempre à altura
de sua tarefa histórica,
a democracia brasileira vencerá qualquer
turbulência. Portanto,
se você tem entre 15 e
17 anos, não deixe de
exercer o seu direito de
escolher os caminhos de
nosso país. Tire o título
de eleitor até 4 de maio,
ainda há tempo!

e os donos, sem conseguir esperar, mataram
a galinha na ilusão de
encontrar muitos ovos.
Nesse conto, a lição tirada é que a calma e a
consistência trazem resultados a longo prazo.
Da mesma forma, na
comunicação é preciso
se planejar antecipadamente e executar dia
após dia.
O que ocorre é que as
coisas realmente mudaram com velocidade surpreendente. E, apesar
de não ser novidade
para quase ninguém,
são poucos os diretores
responsáveis pela comunicação que mudaram
as estratégias das marcas no momento de se
comunicar. A chegada
de outras tecnologias
dividiu a audiência e a
atenção do consumidor. Isso fez com que a
nova relação entre empresas e consumidores
não passasse despercebida. Nesse cenário,
o marketing precisa se
desapegar de métricas
antigas. Assim sendo, é
fundamental adotar um
novo olhar de análise,
voltado para números
que falam qualitativamente de relevância,
absorção de conteúdo e
atenção verdadeira.
Está mais do que na
hora de colocar o cliente
no centro do planejamento - e do atendimento. Dessa necessidade, surge o conceito
de customer experience
ou, no bom português,
experiência do consumidor. Para alcançá-lo, é
fundamental investir em
estratégias que aproximem o cliente da sua marca. Entre elas está a comunicação Omnichannel, que busca a personalização do conteúdo e marketing móvel.
Quanto mais pontos de
contato o consumidor
tiver, mais facilidade ele
terá para acessar os seus
produtos ou serviços
e, consequentemente,
para fechar negócio. São
estratégias de conteúdo

entre canais da companhia para aperfeiçoar a
experiência do usuário.
A melhor propaganda é feita por clientes
satisfeitos. Essa frase
deveria estar escrita nas
tábuas dos Dez Mandamentos do marketing, bem lá em cima.
Mas algumas empresas
simplesmente desconsideram essas diretrizes. O impacto do consumidor nos negócios
é grande e as pesquisas
revelam que quem sofre
no final é o caixa. Dados da NewVoiceMedia
mostram que empresas
americanas chegam a
perder US$ 75 bilhões
ao ano por causa do mau
atendimento. E oito em
cada dez consumidores
trocariam de marca depois de uma experiência
ruim, segundo pesquisa
da empresa de software
Zendesk. Ou seja, não
tratar bem o cliente é
abater a galinha dos
ovos de ouro.
As prioridades de
negócio se ajustam diante de uma realidade
transformada pela pandemia. Aquele que souber se comunicar de
forma transparente e
eficaz com o cliente, certamente não colocará a
empresa na corda bamba. Só que, mais do que
falar bem, a comunicação é uma habilidade
que exige sensibilidade
para entender de que
maneira a mensagem
que você quer passar
está sendo realmente
absorvida. O interlocutor eloquente, mas que
não percebe quais são os
sentimentos da plateia,
não vai se comunicar
com eficiência. Lembre-se sempre de uma
frase do consultor de
liderança Simon Sinek:
“Comunicação não é sobre falar o que pensamos. É sobre garantir que
os outros compreendam
o que queremos dizer”.
* Deivis Romeiro dos
Santos, CBO (Chief Business Officer) da Nexcore

Transcendente valor da
família
Paiva Netto

Em nossos pensamentos diários, observemos sempre se
estamos dando o justo valor à família. Um
país melhor, mais feliz, e, por consequência, uma humanidade
equilibrada dependem
dos núcleos familiares
bem constituídos, devidamente prestigiados
por seus integrantes e
valorizados pela comunidade. A importância
da família transcende
a compreensão mais
comum. Nela, a vida
humana encontra o seu
refúgio. É na família
*Advogado e mem- que devem florescer os
bro da Comissão de Di- sentimentos mais terreito Eleitoral da OAB nos e sublimes do ser
humano.
SP.
Ensinamento do

Espírito Áulus, mentor citado por André
Luiz (Espírito), em Nos
Domínios da Mediunidade, na psicografia
de Chico Xavier (19102002): “A família física
pode ser comparada a
uma reunião de serviço
espiritual no espaço e

no tempo, cinzelando
corações para a imortalidade”.
José de Paiva Netto
- Jornalista, radialista e
escritor.
paivanetto@lbv.
org.br — www.boavontade.com
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Câmara aprova projeto que institui mês
de combate ao abuso sexual de crianças
e adolescentes
A Câmara Municipal de Santo Antônio de
Posse aprovou o Projeto
de Lei 036/2022, de autoria da vereadora Cidinha Gagliardi (PSDB),
que institui a campanha
Maio Laranja, a ser realizada no mês de maio de
cada ano com o objetivo
de efetivar ações relacionadas ao combate do
abuso e da exploração
sexual de crianças e ado-

lescentes.
A lei determina que
o município deverá promover amplamente a
divulgação do evento,
valendo-se das ações integradas e intersetoriais,
com a participação, principalmente, do Conselho
Tutelar, da Secretaria
Municipal da Educação,
CMDCA, Diretoria de
Desenvolvimento Social
e Cidadania e Secretaria

Municipal da Saúde.
De acordo com a lei,
durante a campanha as
atividades de conscientização sobre o tema
incluirão palestras e dinâmicas nas escolas, formação para os profissionais da educação e saúde
para que possam identificar possíveis agressores e vítimas de violência
sexual, criação de um
centro de apoio para aco-

lhimento e acompanhamento terapêutico para
crianças e adolescentes
vítimas de violência física, psicológica, sexual e
de negligência bem como
para sua família; além de
um disk denúncia para
relatos sobre abuso, violência e assédio sexual
infanto-juvenil, entre outras ações. O projeto foi
aprovado por unanimidade pelos vereadores.

Gestores da Águas de Holambra visitam
obra da Barragem de Duas Pontes
O gerente e o coordenador de Engenharia e
Operações da Águas de
Holambra, Rodrigo Leitão
e Alan Pedra, respectivamente, visitaram as obras
da Barragem de Duas
Pontes, em Amparo, na
semana passada. A visita
técnica foi proposta pelo
Consórcio PCJ, em parceria com o Departamento
de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo
(DAEE).
Juntamente com a Barragem de Pedreira, no município vizinho, o funcionamento do reservatório

vai aumentar significativamente a disponibilidade hídrica para as cidades
que se beneficiam das bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí.
A Barragem de Duas
Pontes foi projetada com
altura máxima de 35 metros e comprimento total
de 800 metros. Dos 880
hectares, 486 hectares serão destinados ao reservatório. Em 391 hectares da
Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório serão plantadas até
440 mil árvores nativas.
O evento contou com

participação de autoridades, técnicos e responsáveis pela construção da
barragem em Amparo,
que já tem 35% das obras
concluídas. Os municípios
de Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Holambra, Paulínia, Cosmópolis, Limeira,
Americana e Piracicaba,
localizados na calha desses
mananciais, são os principais beneficiados pelas
vazões regularizadas pelos
reservatórios de Pedreira e
Duas Pontes. No entanto,
o número de cidades atendidas pelas vazões a serem
regularizadas poderá ser

maior, mediante execução
do Sistema Adutor Regional (SAR-PCJ).
De acordo com Alan
Pedra, para o município
de Holambra, a nova barragem significa grande
ganho em relação à segurança hídrica. “Principalmente nos períodos de
estiagem, onde temos a
redução da vazão dos mananciais devido à falta das
chuvas. Por isso, o reservatório de Duas Pontes terá o
papel de criar uma reserva
de água e reforçar o sistema como um todo”, afirma
Alan.

Reunião na Câmara discute necessidade de maior
fiscalização no enfrentamento ao problema da
perturbação da ordem e do sossego no município
A convite da vereadora Cidinha Gagliardi
(PSDB), as autoridades
responsáveis pela segurança pública no município se reuniram na
Câmara no último dia

28 de abril para discutir
o tema da perturbação
da ordem pública e do
sossego, assunto que de
forma recorrente mobiliza as forças policiais
devido à frequência com

que são acionadas para
o atendimento a chamadas e ocorrências dessa
natureza por toda a cidade, especialmente aos
finais de semana.
A vereadora pretende

em breve convocar uma
audiência pública sobre
o tema e antes quis ouvir
os representantes das
Polícias Civil e Militar,
Guarda Municipal e assessores do Poder Exec-

utivo a fim de entender
a situação geral no município, como tem sido
realizada a fiscalização,
o combate e as eventuais
punições aos infratores,
e se existe a necessidade

de um aprimoramento
da legislação municipal
em relação ao Código
de Posturas no que se
refere à manutenção da
ordem e do sossego público.

População pede novo hospital
metropolitano na região de Campinas
durante audiência para o Orçamento
estadual de 2023, em Sumaré

Da Redação
A criação de um hospital para o atendimento
de todos os municípios
da Região Metropolitana
de Campinas foi o principal pedido apresentado
durante a audiência pública do Orçamento estadual para 2023 realiza
pela Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo nesta segunda-feira (2), em Sumaré.
Foi a primeira vez que

a cidade sediou uma audiência do Orçamento
da Alesp que, nesta noite, foi presidida pelo deputado Dirceu Dalben
(Cidadania), e contou
com a presença do presidente da Comissão de
Finanças, Orçamento e
Planejamento, deputado
Gilmaci Santos (Republicanos), e do deputado
Enio Tatto (PT).
Reitor da Unicamp,
Antônio José Meirelles
abriu o evento falando

sobre a integração entre
as instituições estaduais
e o poder público do Estado. “Essa colaboração
é muito importante para
nossa universidade hoje
em dia. A Unicamp quer
se aproximar intensamente da sociedade da
Região
Metropolitana
de Campinas, e a relação
com as autoridades políticas é algo muito importante”, disse.
O reitor foi um dos
participantes que manifestou o pedido para a
criação de um hospital
metropolitano para atendimento dos municípios
da região de Campinas.
“Cederemos o espaço
para a colocação desse hospital para que ele
melhore o atendimento
em toda a região, indo ao
encontro das necessidades assistenciais da nossa população”, afirmou
Meirelles.
Prefeito da cidade de
Cosmópolis, Junior Fe-

lisbino reforçou o pedido
para a inclusão da criação do hospital na peça
orçamentária do Estado
para 2023. “É importante estar no orçamento do
Estado o Hospital Metropolitano. É uma demanda regional importantíssima para a gente”, disse.
Já Oswaldo Grassioto,
que é professor doutor e
diretor executivo de saúde da Unicamp, solicitou
também recursos para a
ampliação da oferta de
leitos para o Hospital Estadual de Sumaré, gerido pela Universidade de
Campinas. “Dos 270 leitos do Hospital Estadual,
nós pretendemos acrescentar mais 30 leitos.
Isso significa mais leitos
de enfermaria de pediatria que faz muita falta ao
município”, afirmou.

estradas e rodovias que
acessam os municípios.
Como a demanda levada por Wellington Domingues, secretário de
Governo de Sumaré, que
solicitou recursos para o
custeio de nova iluminação na rodovia Virginia
Viel Campo Dall?orto,
responsável por ligar
o município à rodovia
Anhanguera.
Além disso, foram registrados pedidos para as
áreas da educação, segurança e assistência social
da região.
Marcos Caetano, vereador de Americana, pediu a instalação de uma
unidade do Bom Prato
no município. “Nossa nação passa por uma crise
econômica e social, que
foi agravada pela pandemia deixando inúmeras
pessoas desassistidas fiOutras demandas
nanceiramente em nosso
Durante a audiência município”, disse.
desta segunda, tiveram
Na próxima quinta,
também pedidos para as dia 5 de maio, a cidade de

Itapetininga recebe, às
18h, a próxima audiência
pública do Orçamento.
Já na sexta, dia 6, a Alesp
realiza às 10h, em Boituva, e às 19h, em Jundiaí,
novas audiências para
ouvir as demandas da
população.
Como participar
As audiências públicas serão transmitidas ao
vivo pela Rede Alesp na
TV e no Youtube. Os interessados em participar
com demandas e sugestões, deverão se inscrever no site da Assembleia
(www.al.sp.gov.br), no
ícone “Audiências Públicas do Orçamento”,
e seguir as orientações.
No dia da audiência da
região correspondente, o
link da plataforma Zoom
será encaminhado através do e-mail informado
no formulário de inscrição. No mesmo ícone, o
cidadão poderá enviar
sugestões ao Orçamento.
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Menor é detido por suspeita de
tráfico em Santo Antônio de Posse
Em Ronda pelas ruas
da Cidade, a Guarda Civil
Municipal de Santo Antônio de Posse – GCM,
se deparou com um indivíduo suspeito nas proximidades do Jardim Bela

Vista II.
De acordo com os
agentes, o suspeito ao
avistar a viatura passou
a se comportar de modo
esquisito e demonstrava
certo nervosismo. Ao no-

tar que os agentes iriam
praticar uma abordagem,
o elemento tentou esconder algo no bolso, mas
sem sucesso.
Após realização de revista pessoal, com o suspeito foi encontrado um
total de R$ 37,50 em no-

tas e uma moeda, além
de oito pedras de uma
substância semelhante a
Crack.
Segundo os guardas,
diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a
Delegacia de Polícia Civil,
onde foi elaborado o Bole-

tim de Ocorrência – B.O,
pelo ato de tráfico. No entanto, por ser menor de
idade, após ao término, o
mesmo foi liberado sob os
cuidados da avó materna.
O menor responderá
ao inquérito em liberdade.

Coordenadores pedagógicos
recebem capacitação para
identificar dificuldades
auditivas, de linguagem e de
fala dos alunos
A Secretaria da Saúde
em parceria com a Secretaria da Educação,
realizou na última segunda-feira, 25, uma
capacitação dos coordenadores pedagógicos da
rede municipal de ensino
com o tema “Abordagem dos transtornos de
linguagem no contexto
escolar”, tendo como objetivo pontuar estratégias para rastreio de dificuldades auditivas, de
linguagem e de fala dos
alunos.
Essa é mais uma ação

em conjunto das Secretarias visando preparar
os coordenadores para
identificar de forma precoce, possíveis dificuldades dos estudantes
e caso necessário, encaminhar para o especialista médico, proporcionando maior qualidade
de vida e assegurando
seus direitos à políticas
públicas assertivas.
Neste primeiro semestre já foram realizadas
uma série de palestras
socioeducativas
tendo como tema a pre-

venção da gravidez na
adolescência, e sobre a
Covid-19, além da capacitação com uma especialista oftalmológica,
visando a identificação
de dificuldades visuais
dos alunos.
Todas as ações fazem
parte do Programa Saúde
na Escola (PSE) que visa
à integração e articulação
permanente da educação
e da saúde.
Matéria:
Anderson
Oliveira
MTB: 0092086/SP
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Sala de vacina é descentralizada para as
unidades PSF
A partir de segunda-feira, dia 2 de maio,
a sala de vacinação
da Vigilância Epidemiológica passa a ser
descentralizada para
os Postos de Saúde da
Família (PSF), ficando
a cargo das unidades, a
aplicação das vacinas
de rotina e de campanha, além da vacina-

ção contra Covid-19.
PSF Benedicto Alves
A
vacinação
irá Barbosa
ocorrer de segunda a
PSF Nolberto de
sexta-feira, das 9h às Olivério
15h, e tem como foco,
PSF Atílio Bergo
facilitar o acesso dos
PSF Olinda Foroni
munícipes, encurtando a distância entre os
Vacinas de Campamoradores e os postos nha
de vacinação.
PSF Benedicto Alves
Barbosa
Vacinas de Rotina
PSF Nolberto de

Olivério
PSF Atílio Bergo
PSF Olinda Foroni
PSF Elídia Fabocci
da Silva
PSF Dr. Paulo José
Marum
Matéria: Anderson
Oliveira
MTB: 0092086/SP

Dia ‘D’ de vacinação contra Gripe e
Sarampo tem ótima adesão
A Secretaria Municipal da Saúde realizou no
último sábado, 30, o Dia
‘D’ de Vacinação contra a Influenza, o vírus
da Gripe, e o Sarampo.
Além disso também foram aplicadas as vacinas
contra Covid-19, a Triplíce Viral, que contempla (Sarampo, Caxumba
e Rubéola), e as vacinas
de rotina. A campanha
foi realizada em sete uni-

dades de saúde, sendo
seis Postos de Saúde da
Família (PSF) e na Vigilância Epidemiológica,
facilitando o acesso da
população.
Até o momento, 1.557
pessoas receberam a vacina contra Influenza,
sendo 1.374 idosos, 115
trabalhadores da saúde,
6 gestantes/puérperas e
62 crianças. Já contra o
sarampo, 220 crianças

foram imunizadas.
O público-alvo da vacinação contra a Influenza são os idosos com 60
anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças
de 6 meses e menores de
5 anos, gestantes e puérperas. Já a tríplice viral
está sendo aplicada apenas em crianças de 6 meses e menores de 5 anos.
As vacinas de campanha seguem sendo

aplicadas em todas as
unidades PSF, de segunda a sexta-feira, das 9h
às 15h. Já as vacinas de
rotina apenas nos PSFs
Benedicto Alves Barbosa (Popular), Nolberto
de Olivério (Bela Vista),
Atílio Bergo (Monte Santo) e Olinda Foroni (Vila
Bianchi).
Matéria:
Anderson
Oliveira
MTB: 0092086/SP

Campanha de vacinação contra a
Aftosa começa no dia 02 de maio
O departamento de
Agricultura e Meio ambiente da Prefeitura
municipal de Santo Antônio de Posse informa
os produtores rurais do
município que no mês de
Maio começa a campanha de vacinação de Aftosa nos bovinos e bubalinos, lembrando que
agora neste mês de Maio,
houve alteração em relação ao ano anterior, com

a inversão do calendário
no estado de São Paulo
sendo:
1 ª etapa: Bovinos e
Bubalinos até 24 meses
e na 2º etapa (Novembro) , animais de todas as
idades. Além da Aftosa o
produtor também tem
que informar a respeito
da vacinação das fêmeas
entre 3 e 8 meses de idade para Brucelose.
A respeito da decla-

ração o ideal é que fosse feito através de meio
eletrônico GEDAVE, ou
Gestão de Defesa Animal
e Vegetal, que é um sistema criado para o controle do comércio e uso
de agrotóxicos e insumos
veterinários.
Atualmente a maior
parte dos produtores
não utilizam desta ferramenta eletrônica, por
isso o departamento pos-

sui uma parceria com
o escritório de defesa
agropecuária, onde os
produtores comparecem
até o departamento com
a nota fiscal das vacinas
para o preenchimento
das informações sobre o
rebanho que foi vacinado.
Mais
informações:
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
– 3896 1281

Vacinação contra a Covid
em Jaguariúna passa a ser
realizada em três UBSs
A partir da próxima
segunda-feira, dia 9 de
maio, a campanha de
imunização contra a Covid-19 terá novos endereços em Jaguariúna.
A vacinação será rea-

lizada na UBS Cruzeiro
do Sul (1ª e 2ª doses e
vacina Janssen), na UBS
Florianópolis (dose adicional - 3ª ou 4ª doses)
e na UBS 12 de Setembro
(dose adicional - 3ª ou 4ª

doses), sempre no horário das 16h às 19h30.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mudança ocorre
devido ao atual cenário
epidemiológico, que re-

gistra uma considerável
redução no número de
atendimentos no Centro
de Imunização contra a
Covid-19 instalado no
Parque Santa Maria, que
será desativado.

GCM prende assaltante em Santo
Antônio De Posse
Em
patrulhamento pela área central de
Santo Antônio de Posse,
uma Viatura da Guarda
Civil Municipal – GCM,
foi abordada com um
popular que informou
aos agentes ter sido vítima de roubo.
De acordo com a vítima, o autor do crume
havia acabado de deixar
o local.
Ainda com a memória bem fresca, a vítima
passou para os guardas
as características do
mal elemento. De posse
da descrição, os agentes saíram em busca
de suspeitos pelas imediações e não demorou

muito para localizar um
suspeito.
Na Rua Eduardo Bergo, no bairro Vila Esperança, a GCM encontrou
um homem com as mesma descrições fornecidas pela vítima. Ao avistar a viatura, segundo a
GCM, o suspeito esboçou uma fuga, mas ao
perceber que não haveria escapatória, permaneceu estático.
Após realizar revista
pessoal, a GCM encontrou no bolso do suspeito a quantia de R$
44,00, que após breve
diálogo com os agentes,
confessou que o dinheiro era derivado do crime

ocorrido na farmácia.
Para complicar ainda
mais a situação do suspeito, após pesquisa via
Prodesp, constatou-se
um mandado de prisão
em aberto, diante das
evidências e reconhecimento da vítima, o homem foi conduzido ao
PS local para exames
médicos de praxe, posteriormente ao plantão
de polícia judiciária em
Jaguariúna, onde o Delegado de Polícia lavrou
o o crime como flagrante de roubo/captura de
procurado.
A partir de agora, o
mesmo permanecerá a
disposição da justiça.
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Ceaflor registra alta de 40% nas vendas neste
Dia das Mães

Da Redação
O Ceaflor, mercado
de flores, plantas e acessórios para floricultura e
decoração localizado no
Circuito das Flores, em

Jaguariúna, reconhece
um crescimento de 40%
nas vendas nesta semana
que antecede o Dia das
Mães, em relação a igual
período em 2021. A data
é a principal para o se-

tor e representa 25% do
volume comercializado
anualmente.
O motivo desse desempenho agora está na
recuperação de alguns
setores da economia,
entre eles o de eventos,
a partir da melhora nos
índices da pandemia do
novo coronavírus. “A
gente passou por um momento muito difícil, com
lojas fechadas e o setor de
eventos completamente
parado. Agora, as perspectivas são muito boas
e cada vez melhores, com
as lojas funcionando a
todo vapor e os eventos,
como festas de casamentos, aniversários e reuniões familiares, voltando
a acontecer”, explica Antonio Carlos Rodrigues,

presidente do Ceaflor.
“Os reflexos da retomada e a evolução nas
vendas são claramente
sentidos neste Dia das
Mães. Inclusive, tem produtos que já estão esgotados, pois o nosso trabalho de venda é anterior.
As lojas no varejo vendem do meio até o final
de semana, mas as flores
que vão para o Brasil inteiro começaram a sair
daqui na segunda-feira e
continuam ao longo dessa semana”, comenta Rodrigues.
Historicamente, o Dia
das Mães representa em
torno de um quarto do
que o setor fatura por ano
em flores envasadas e de
corte, usadas na confecção de arranjos e buquês,

presentes bastante procurados nessa semana.
“Dia das Mães é o Natal
do nosso setor”, resume.
Uma das principais
vantagens do Ceaflor é
que os clientes encontram todos os produtos
em um só lugar, gerando economia de tempo
e dinheiro. Os boxes são
divididos por categorias:
acessórios de jardinagem, acessórios de decoração, flores de corte,
flores em vaso e plantas
ornamentais para paisagismo.

pulsionada pela evolução
das vendas.
Desde o começo de
abril são 946 boxes ocupados por 390 empresas
(o que representa 247
boxes e 40 empresas a
mais), 670 vagas para
caminhões (sendo 362
em docas) e outras 1.000
para veículos de passeio
ou utilitários. Nas segundas e quartas-feiras, dias
dedicados ao setor atacadista, são cerca de 750
caminhões saindo carregados de produtos para
todas as regiões do país.

AMPLIAÇÃO
SERVIÇO:
O Ceaflor compleCeaflor
tou dois anos e meio em
Endereço: Rod Pref.
março de 2022 e já en- Aziz Lian (SP 107), km
tregou uma importante 29,3, Borda da Mata, Jaampliação, que foi im- guariúna/SP.

Prefeitura inaugura unidade do
Poupatempo Jaguariúna
De Jaguariúna
A Prefeitura de Jaguariúna
inaugurou
nesta terça-feira, dia 3
de maio, a unidade do
Poupatempo Jaguariúna, que já está em funcionamento no antigo
prédio da Biblioteca
Municipal, na rua Alfredo Engler, 326, no
Centro. O Poupatempo
Jaguariúna funciona de
segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

O evento contou com
as presenças do prefeito
de Jaguariúna, Gustavo Reis, da vice-prefeita Rita Bergamasco, do
deputado federal Baleia
Rossi, secretários e vereadores, entre outras
autoridades.
A população pode
contar num mesmo local
vários serviços públicos,
como CNH (Carteira
Nacional de Habilitação), RG, Detran, atestado de antecedentes
criminais, protocolo da

Prefeitura, Mobilidade
Urbana municipal, entre outros.
O Poupatempo garante mais dignidade,
mais agilidade e mais
economia para a população, que pode contar
com um serviço de excelência, reconhecido
sete vezes consecutivas como o melhor de
São Paulo, com 99% de
aprovação dos usuários.
Implantado em 1997
para
desburocratizar
e facilitar o acesso aos

serviços públicos no
Estado de São Paulo, o
programa Poupatempo
se modernizou nas duas
últimas décadas, oferecendo também serviços
digitais.
Em 2020, um novo
modelo de Poupatempo
começou a ser implantado, possibilitando a
instalação de unidades
mais compactas em cidades de menor porte,
em parceria com os municípios, como é o caso
de Jaguariúna.

Jogador holambrense volta ao
Independente de Limeira nesta quarta-feira
Morador do bairro
Palmeiras, o holambrense Gabriel Augusto de
Campos Chichem vai
passar a defender novamente, a partir de amanhã, o Independente Futebol Clube de Limeira.
O jovem goleiro, de 19
anos, frequentou durante 1 ano a Escolinha de
Futebol oferecida gratuitamente pela Prefeitura
de Holambra.
Admirador de Alisson,
que hoje joga no Liverpo-

ol, da Inglaterra, Gabriel
já defendeu o Itapirense, atuando em campeonatos como o Paulista
e a Copa São Paulo de
Futebol Júnior. Passou
também pelo clube de
Limeira em 2019 e 2020.
Na partida de retorno ao
time ele irá enfrentar,
em casa, o maior rival da
equipe: a Inter de Limeira. “É sempre bom estar
de volta, ainda mais em
um clássico como esse”,
falou o jovem, que ressal-

Mobilidade Urbana promove
evento da campanha Maio
Amarelo em Jaguariúna
neste sábado
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da
Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, realiza neste sábado, dia 7,
evento que integra a programação do Maio Ama-

relo, mês de conscientização no trânsito.
Em parceria com a
concessionária Fiat Valverde, uma equipe da
secretaria estará no estacionamento do Centro

Cultural, das 9h às 14h,
orientando e passando
dicas de segurança para
motoristas e pedestres,
além de dinâmica com
óculos 3D e um simulado
de embriaguez ao volante

em realidade virtual.
Além do Maio Amarelo, o evento também irá
comemorar o Dia do Automóvel (13 de maio) e o
Dia da Carona Solidária
(28 de maio).

ta o papel da Escolinha
da Prefeitura de Holambra em sua trajetória.
“Participar da Escolinha
da Prefeitura foi muito
bom para mim. Aprendi bastante e eu vou levar isso para minha vida
toda”.
Torcedor do Santos,
ele tem seu pai como
grande incentivador. “O
meu sonho é conseguir,
com o meu trabalho de
jogador, dar uma casa
para os meus pais”, con-

tou.
“É muito gratificante
ver que meninos da cidade, que passaram pela
nossa Escolinha de Futebol, estão se destacando
na região”, disse o prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Resultados como esse mostram
a seriedade do trabalho
desenvolvido aqui, prova
que estamos no caminho
certo. Desejo mais conquistas e um futuro promissor ao jovem Gabriel”
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