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Programa Cidade Legal: iniciado processo de regularização
fundiária no Glória
Equipes da Prefeitura
e do Governo do Estado
estiveram nesta quinta-feira, dia 19 de maio, na
colônia conhecida popularmente como Glória
para iniciar o processo de

regularização fundiária no
local por meio do Programa Cidade Legal. Durante
todo o dia foi realizado o
levantamento topográfico georreferenciado para
definir e descrever a for-

ma, a dimensão, a área e
a localização dos imóveis
desta região. “O serviço,
além de auxiliar nos trabalhos de regularização
de áreas que estão em
desconformidade com a

Lei, auxilia a Prefeitura
a traçar diretrizes de implantação de infraestrutura e melhorias”, explicou o
diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Reinaldo

Holambra sedia reunião do Jack Flores e Bradesco
conselho de prefeitos da
decidem Campeonato
região com participação do Veteranos de Futebol
Secretário de Estado do
neste sábado
Turismo e Viagens

Holambra sediou nesta terça-feira, dia 17 de
maio, a 233ª Reunião dos
Membros do Conselho
de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de
Campinas. O encontro foi
realizado nas dependências
do Bloemen Park, um dos
principais atrativos turísticos da cidade, e contou com

a participação do secretário
estadual de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz,
e do chefe de gabinete da
Secretaria de Estado da
Habitação e ex-prefeito de
Holambra, Fernando Fiori
de Godoy, além de prefeitos e representantes dos
municípios que compõem
a RMC.
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Sábado, 21 de maio,
será dia de decisão em
Holambra. Jack Flores
e Bradesco disputarão a
taça do Campeonato de
Futebol Veteranos em
partida marcada para às
15h30 no Estádio Municipal Zeno Capato. A
entrada pra toda a torcida
é gratuita.

Saúde realiza mutirão contra a
Dengue e pede apoio da população
para abertura das casas aos agentes
O Departamento Municipal de Saúde de Holambra volta a realizar neste
sábado, dia 21 de maio,
mutirão de combate ao
mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da Dengue,

no bairro Imigrantes. A
ação ocorre entre 8h e 12h
e os agentes percorrerão
casas localizadas nas Ruas
Van Ham, Timmermans
e Stapelbroek. O trabalho
conta com a participação

de 15 agentes de saúde
que fazem visitas nas
residências para a retirada
de possíveis criadouros,
orientações ao morador e
entrega de material informativo.
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Antes disso, na sexta-feira, tem jogo válido
pela 6ª rodada do Sênior,
às 19h15, entre América e
Mercenários. Os torneios,
que tiveram início em 25
de março, têm por objetivos incentivar atletas já
experientes e proporcionar momentos de lazer e
diversão.
Pág 5.

Pavão. “A próxima etapa
é o cadastramento destes
moradores”.
Em sua primeira etapa
na cidade, o programa levará regularização fundiária e escritura imobiliária

Polo de
Holambra
realiza
provas da
Univesp
neste
domingo
Atenção vestibulandos
da Univesp, do polo de
Holambra, as provas serão
realizadas neste domingo,
dia 22 de maio, às 13h na
Escola Estadual Ibrantina
Cardona. Não se esqueça
de levar caneta preta, lápis,
borracha e documento oficial com foto. Mais informações podem ser obtidas
no site vestivular.univesp.
br ou por meio do telefone
19 3802-1999.

do feriado municipal em
comemoração ao Divino
Espírito Santo, Padroeiro
do município, celebrado
no dia 25.

NAOTT
retoma
atividades
com novo
uniforme,
prédio
reformado
e nova
modalidade
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27 de maio: Serviços e espaços
públicos de Holambra têm
funcionamento alterado em
função do Feriado do Padroeiro
Serviços e espaços públicos de Holambra terão
alterações em sua rotina de
funcionamento na próxima
sexta-feira, dia 27 de maio,
em função do adiamento

a mais de 30 residentes
do bairro Vila Nova e da
Colônia Pedroso, no Fundão, com trabalhos em
fase avançada. Outras
etapas darão sequência ao
projeto.
Pág 3.

Você sabia que pode pagar sua
Holambra abre inscrições para oficina
conta de água e esgoto com PIX?
gratuita de Edição de Dublagem
Estão abertas as inscrições para oficina gratuita de Edição de Dublagem
promovida por meio do
Pontos MIS, projeto de
fomento à cultura do Museu da Imagem e do Som
(MIS).
A atividade será real-

izada no dia 3 de junho,
sexta-feira, entre 19h e 23h,
na Biblioteca Municipal.
As vagas são limitadas e é
preciso manifestar interesse prévio, pessoalmente no
local, por meio do número
(19) 3802-4423 ou pelo
e-mail biblioteca.holam-

bra@gmail.com.
É preciso informar
nome, telefone, idade e endereço eletrônico. O atendimento presencial é das 8h
às 12h e das 13h às 17h. Podem participar moradores
de Holambra de todas as
idades.
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Você sabia que pode
pagar sua conta de água e
esgoto usando PIX? Para
facilitar a vida dos seus
clientes, a Águas de Holambra inclui um código
QR Code na frente da
fatura, que pode ser paga
rapidinho apenas com o

celular. Essa modalidade
de pagamento, além de
oferecer toda comodidade, é muito segura. “O
cliente que quiser pagar
a fatura pelo PIX pode
fazer tudo sem sair de
casa, utilizando apenas
o celular”, observa o co-

ordenador comercial
da Águas de Holambra,
Victor Vilella Aroeira.
O PIX facilita a vida
das pessoas por ser um
serviço gratuito para o
cliente, que funciona 24
horas, nos sete dias da
semana.
Pág 3.
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Artigos
Fake News e Eleições
Antonio Belarmino Junior* e Marcelo Aith**
Nos últimos dias intensificaram os debates
acerca do combate sobre
Fake News visando integridade das eleições que
ocorrerão nos próximos
meses. A eleição é o ponto
principal do exercício da
Democracia. E no Estado
Democrático de Direito
existem regras a serem
seguidas para preservação
do bem jurídico que a legalidade e lisura do escrutínio.
As últimas eleições
foram marcadas pelo
avanço da propaganda
política em redes sociais
e a proliferação das campanhas em redes sociais,
sendo que a disseminação
de notícias falsas por perfis sociais verdadeiros ou
fakes, possuem potencialidade de desequilibrar um
pleito eleitoral.
Na última semana o
Tribunal Superior Eleitoral realizou parceria com
a Spotify para combater
fake News no Brasil, assim
como também firmou durante o transcurso deste

ano parceria com Google, Telegram, Facebook e
Wattsapp para o mesmo
fim.
A liberdade das redes
sociais gera a falsa sensação
de ausência de regramento,
entretanto nas eleições
presidenciais de 2022 estará em vigor o tipo penal
que prevê criminalização
de “Fake News”, através do
Art. 326-A, § 3º que dispõe
em seu texto que, incorrerá
no delito, quem comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com
finalidade eleitoral, divulga
ou propala, por qualquer
meio ou forma, o ato ou
fato que lhe foi falsamente
atribuído.
A pena prevista é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito)
anos, e multa, o objetivo
do tipo penal, é garantir a
efetividade dos princípios
constitucionais, sendo que
jamais uma notícia falsa divulgada poderá ser
considerada liberdade de
expressão, assim como os
famosos disparos maciços
em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, quando inidô-

neos, violam os direitos
fundamentais, inclusive
a verdade, que é uma das
bases da democracia. A
criminalização de conduta
ilegal visou a dar maior
credibilidade ao debate
político-eleitoral e coibir
tais abusos.
Ainda, o TSE através da
Resolução n. 23.610/2019,
prevê acerca da desinformação na propaganda
eleitoral através do Art.
9º-A. no qual traz que é
vedada a divulgação ou
compartilhamento de fatos
sabidamente inverídicos ou
gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos
de votação, apuração e
totalização de votos, sem o
prejuízo das sanções legais,
ou seja, penais, de abuso de
poder ou de uso indevido
de comunicação.
A proliferação das redes sociais, com incursão
por movimentos políticos,
partidários e sociais, e atualmente com os fandoms
permitiu o surgimento de
uma nova classe, os “influenciadores digitais”, os

quais são atualmente responsáveis pelo cenário de
debate político, sua narrativa e o dinamismo.
Partindo da propagação digital, em um contexto histórico o Tribunal
Superior Eleitoral, através
do RO 060397598, cassou
em outubro de 2021, o
Deputado Estadual eleito
pelo Estado do Paraná, nas
eleições 2018, Fernando
Francischin, por divulgar notícias falsas contra
o sistema eletrônico de
votação, condenando o
deputado por uso indevido
dos meios de comunicação,
além de abuso de poder
político e de autoridade,
práticas ilegais previstas
no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em
uma total demonstração de
aplicação da legislação em
face da disseminação de
falsas notícias.
Além da tipificação
penal, a qual não foi o caso
do deputado cassado, as
consequências podem
abranger a esfera política,
com a perda do mandato,
caso eleito, e a eleição de
2022, será a primeira com

a tipificação penal em vigor, acerca das fake News,
entretanto, muitas vezes
as notícias falsas exorbitam
a honra e a imagem, podendo ainda o ofensor ser
condenado por mais estes
crimes (calúnia, injúria e
difamação).
Apesar de o eleitor e o
cidadão ter acesso facilitado às plataformas digitais
por meio de qualquer dispositivo eletrônico, a vasta
informação encontrada
nem sempre é plural, correta e de fonte segura. Tudo
isso, obviamente, repercute
no cenário eleitoral, sendo
está a maior preocupação
para as próximas eleições
a qual visa assegurar a
democracia, que se encontra diariamente colocada
em cheque por discursos
falaciosos e factoides, os
quais no período eleitoral,
disseminados serão tipificados como crime.
A liberdade de expressão é assegurada pela
Constituição Federal,
porém, não é absoluta e
deve obedecer aos limites da Lei, e o combate a
fake News, visa assegurar

a lisura e o equilíbrio do
pleito e o pleno exercício
da democracia.
*Antonio Belarmino
Junior é advogado, mestre
em Direito Penal e Ciências
Criminais pela Universidade de Sevilha – Espanha,
Pós-graduado em Ciências
Criminais pela FDRP/USP,
presidente da ABRACRIM
– SP (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Estado de São
Paulo), coordenador da
Po?s-graduac?a?o em Direito Penal da Faculdade
FGP, autor de livros jurídicos, parecerista em revistas
jurídicas e palestrante.
**Marcelo Aith é advogado, latin legum magister
(LL.M) em direito penal
econômico pelo Instituto Brasileiro de Ensino e
Pesquisa – IDP, especialista em Blanqueo de Capitales pela Universidade
de Salamanca, professor
convidado da Escola Paulista de Direito e presidente
da Comissão Estadual de
Direito Penal Econômico
da ABRACRIM-SP

Um apóstolo da emancipação
*José Renato Nalini
A escravidão é uma
vergonhosa mancha na
História da Humanidade.
Entretanto, durou como
chaga durante quase quatrocentos anos no Brasil. As
sequelas, nós as sentimos
até hoje. Mas é preciso
resgatar páginas bonitas
de brasileiros que sempre
repudiaram essa prática.
Além de Luiz Gama,
Joaquim Nabuco e tantos
outros, pode ser mencionado o Visconde de Serra
Branca, Domingos Borges

de Barros, cuja filha, Luísa
Margarida Portugal de Barros, viria a se tornar a famosa Condessa de Barral.
Para o Cavaleiro de
Saint Georges, que escreveu o texto “A Condessa
de Barral e de Pedra-Branca”, na Revista Mensal do
Mundo Latino, tomo 23,
janeiro-abril de 1891, o
Visconde de Pedra Branca
foi o “primeiro apóstolo da
emancipação dos escravos
no Brasil”.
Vivia no meio de seus
negros como no seio de
uma grande família. No

Engenho São Pedro, no
Recôncavo Baiano, só existiam três brancos: o patrão,
o doutor e o capelão. Era
uma propriedade rural
bem afastada. Distava
seis horas de marcha de
qualquer povoação e, no
inverno, as pseudo estradas
– imagine-se o que eram,
se hoje ainda as rodovias brasileiras do interior
são intransitáveis – tornavam-se tão lamacentas, que
se gastava mais de um dia
de viagem.
Pedra-Branca era um
território entregue aos es-

cravos. Todavia, o convívio
entre o Visconde e sua
gente, ainda que submissa
ao jugo da escravidão, era o
mais cordial e fraterno que
se possa imaginar.
Sabia-se o senhor do
engenho, tão estimado
por eles que, durante uma
terrível guerra servil que
ensanguentou a Província
da Bahia, nunca pensou em
deixar a plantação. Nem
consentiu que se fechassem
durante a noite as portas da
casa grande.
Reunira seus negros e
lhes dissera: - “Meus filhos,

os escravos sublevaram-se
em toda a Província. Vocês
sabiam?”. – “Sim, nós
sabíamos, patrão!”. – “E
o que vocês decidiram fazer?”. – “Nós resolvemos
ficar quietos aqui e montar
guarda em volta da casa
para que não se toque um
fio de cabelo de sua cabeça.
Há já diversas noites que
velamos por destacamentos para sua segurança e
organizamos patrulhas
para vigiar os arredores;
somente, nós nada lhe dissemos, para não o preocupar”.

É uma página bonita,
descrita por um francês,
aparentemente insuspeito.
Podem ter existido outros
exemplos de convívio humano entre servo e senhor. Não se pode acreditar
que todos fossem maus e
cruéis. Seria desacreditar,
plenamente, no projeto
humano.
*José Renato Nalini é
Reitor da UNIREGISTRAL,
docente da Pós-graduação
da UNINOVE e Presidente
da ACADEMIA PAULISTA
DE LETRAS – 2021-2022.

Aprendendo e vivendo
*Eduardo Fischer
Perguntas valendo
nota: quem queremos ser
e como queremos viver
nas comunidades de que
fazemos parte? Como queremos nos relacionar com as
pessoas e os espaços que
nos cercam?
É impossível pensar no
agora e projetar o futuro
da vida nas cidades sem
voltar nosso olhar para a
educação. A escola é uma
das primeiras comunidades

de que participamos ativamente; uma de nossas
experiências iniciais como
indivíduos em um espaço
coletivo, diverso, que acolhe, desafia e estimula. Que
ajuda a construir as respostas para essas perguntas,
quando prepara as pessoas
para habitarem o mundo de
forma consciente, produtiva, sustentável, feliz.
A educação é o maior
impulsionador dessa “formação ampla”. O que acontece na escola frutifica nas

ABELHA SEM FLOR
As abelhas colhem das flores
o suco que elas contêm,
transformando em doçura
o mel que tanto faz bem.
Na cultura que colhemos
ao longo de nossas vidas,
se usada com amor
é bálsamo para almas feridas.
Há palavras que machucam,
nos causando destroços.
Arrebenta-nos por dentro,
não escapam nem os ossos.
A abelha, inseto bravo,
nos pica com ferrão.
Use uma linguagem amorosa,
que dulcifica o coração.
Se a abelha não tem flor,
não pode fazer o mel.
Mas você, irmão querido,
aprenda com o Evangelho
a não destilar mais fel.
Poesia de Valter Máz Borges, do livro Chore só por
amor, volume 2 da coleção Mensagens de fé (editoraoartifice.com.br), em homenagem ao Dia do Apicultor, que se comemora no dia 22 de maio.

cidades, na sociedade como
um todo, no planeta. É um
poder transformador sem
limites, que transcende os
muros e transpõe barreiras.
Eu acredito nisso – e certamente não estou sozinho.
A Agenda 2030 – o
compromisso global assumido em 2015 e coordenado pela Organização
das Nações Unidas (ONU),
que propõe que governos,
instituições, empresas e
sociedade atuem para enfrentar os maiores desafios
do mundo contemporâneo,
orienta seu plano por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; entre eles,
educação de qualidade.
A MRV&CO é signatária
dos ODS – e a conexão da
Agenda 2030 com a nossa estratégia de negócios
consolidou e dinamizou as
nossas práticas ESG.
Nesse contexto, quero
destacar hoje uma das iniciativas do Instituto MRV,
que desde 2014 canaliza
recursos e inteligência para
apoiar projetos na área da
educação de qualidade –
planejando, criando programas, buscando parcerias, reunindo voluntários
que pensem como a gente.
E agindo. Educação é uma
causa central no nosso investimento social.
Unir forças aqui faz
todo o sentido. Reunir,
conectar – em latim, iungo. Não é por acaso que
esse é o nome do projeto
estruturado pelo Instituto
MRV, em 2020, para pro-

mover o desenvolvimento
profissional de educadores,
apoiar a construção de metodologias que incentivem a
aprendizagem e fortalecer
comunidades escolares e
o ensino em todo o Brasil.
O iungo conecta professores, gestores, centros
de pesquisa e especialistas
em educação, criando e
reforçando redes de práticas de ensino, potencializando o protagonismo
dos educadores e gestores
escolares na evolução da
sociedade. Isso ganha corpo
em programas de formação
continuada, produção de
conhecimento e material
de referência e em muitas
trocas de experiências –
sempre com foco em uma
educação com mais significado e qualidade e, principalmente, alinhada com a
realidade e as necessidades
dos jovens. Especialmente
depois da pandemia de
Covid-19, que escancarou
e agravou os problemas
educacionais brasileiros e
acentuou o desnível entre
rede pública e rede privada,
os desafios se tornam ainda
mais complexos.
A atuação é voltada
principalmente para o Ensino Médio – a etapa mais
desafiadora da educação
básica e também a que
apresenta os piores índices
no nosso país. É como um
“problema crônico”, de impacto enorme na dinâmica
social. Por isso mesmo, o
iungo tem a noção de Projeto de Vida – o desenvolvi-

mento integral do aluno e
a conexão com o mundo
atual – como propósito
da escola e como aspecto
transversal em todas as
suas ações.
O iungo é um trabalho
coletivo, que tem como
meta principal dar aos educadores novas possibilidades para revigorar e
aprimorar suas práticas
pedagógicas visando esse
desenvolvimento integral.
Junto com parceiros – entre eles universidades de
excelência como USP, Unicamp e PUC Minas – o iungo estimula e instrumentaliza a inovação na sala de
aula, oferecendo cursos,
materiais pedagógicos,
pesquisas e eventos, com
ações presenciais e on-line,
sempre gratuitas que, só em
2021, impactaram mais de
180 mil educadores.
Contribuir com a construção de caminhos que
favoreçam o desenvolvimento integral das novas
gerações é uma preocupação nossa, e o iungo é
uma das formas que en-

contramos para atender aos
ODS da ONU; afinal, não
há educação de qualidade
sem educador qualificado.
Como esse, existem outros
caminhos possíveis, e eu
acredito em seguir sempre
buscando e fazendo acontecer.
Sem educação de qualidade, não dá para chegar a
uma resposta promissora
às perguntas que eu fiz
no início. É a aposta mais
certeira que se pode fazer em um amanhã como
queremos – e tem tudo,
absolutamente tudo a ver
com pessoas, comunidades,
cidades melhores. Com
futuro e mundo melhores.
Estamos, tudo e todos,
conectados. Então, vamos
juntos?
* Eduardo Fischer é
CEO da MRV, empresa
do grupo MRV&CO, uma
plataforma habitacional composta por marcas
que oferecem a solução de
moradia adequada para
cada necessidade e momento de vida.
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REGULARIZAÇÃO:

Programa Cidade Legal: iniciado processo de
regularização fundiária no Glória
Foi realizado o levantamento topográfico georreferenciado para definir e descrever a forma, a dimensão, a área e a localização dos imóveis desta região

Equipes da Prefeitura e do Governo do

Estado estiveram nesta
quinta-feira, dia 19 de

maio, na colônia conhecida popularmente
como Glória para iniciar o processo de regularização fundiária no
local por meio do Programa Cidade Legal.
Durante todo o dia
foi realizado o levantamento
topográfico
georreferenciado para
definir e descrever a
forma, a dimensão, a
área e a localização dos
imóveis desta região.
“O serviço, além de
auxiliar nos trabalhos
de regularização de

áreas que estão em desconformidade com a
Lei, auxilia a Prefeitura a traçar diretrizes
de implantação de infraestrutura e melhorias”, explicou o diretor
municipal de Desenvolvimento Econômico
e Habitação, Reinaldo
Pavão. “A próxima etapa é o cadastramento
destes moradores”.
Em
sua
primeira etapa na cidade, o
programa levará regularização fundiária e
escritura imobiliária a

mais de 30 residentes
do bairro Vila Nova e
da Colônia Pedroso, no
Fundão, com trabalhos
em fase avançada. Outras etapas darão sequência ao projeto.

A iniciativa tem como
objetivo acelerar e desburocratizar o processo
de adequação cadastral
dos imóveis em situação irregular. Para
isso, os moradores
recebem, sem custo,
Programa
Cidade assessoria para interLegal
mediar o registro dos
O Cidade Legal é um projetos nos cartóriprograma do Governo os, segurança jurídica,
do Estado de São Pau- acesso ao mercado forlo que auxilia os mu- mal de crédito, possinicípios paulistas na bilidade de comercialregularização de áreas ização e transferência
que estão em descon- do bem para filhos ou
formidade com a Lei. herdeiros.

Você sabia que pode pagar sua conta de água
e esgoto com PIX?
De Holambra
Você sabia que pode
pagar sua conta de água e
esgoto usando PIX? Para
facilitar a vida dos seus
clientes, a Águas de Holambra inclui um código
QR Code na frente da fatura, que pode ser paga
rapidinho apenas com o
celular. Essa modalidade
de pagamento, além de
oferecer toda comodidade, é muito segura. “O
cliente que quiser pagar a
fatura pelo PIX pode fazer

tudo sem sair de casa, utilizando apenas o celular”,
observa o coordenador
comercial da Águas de
Holambra, Victor Vilella
Aroeira.
O PIX facilita a vida
das pessoas por ser um
serviço gratuito para o
cliente, que funciona 24
horas, nos sete dias da semana. “Oferecemos mais
essa opção de pagamento aos nossos clientes,
para que possam escolher o meio que mais se
encaixe em sua rotina. É

mais uma ação da Águas
de Holambra buscando
melhor atender a população matonense”, afirma
Victor.
O pagamento da fatura por QR Code pode ser
feito de qualquer lugar,
utilizando apenas o celular. O cliente deve abrir o
aplicativo do seu banco,
selecionar a opção PIX,
escolher pagar com QR
Code que aparece na fatura de Águas de Holambra, aproximar a câmera
do celular para escanear

o código e aguardar a
confirmação. De modo
simples e rápido, o pagamento é efetuado imediatamente.
Criado pelo Banco
Central em novembro
de 2020, o PIX pode ser
utilizado por qualquer
pessoa que possua uma
conta bancária ou carteira digital e um celular ou
computador com acesso à
internet. O sistema de pagamentos instantâneos já
é um dos meios mais utilizados pelos brasileiros.

Secretaria de Estado da Habitação entrega
mais de 800 títulos na região metropolitana de
Campinas

união dos Membros do
Conselho de DesenvolviA Secretaria de Estado mento da RMC (Região
da Habitação anunciou a Metropolitana de Campientrega de 852 títulos de nas). O evento, organizado
propriedade durante a re- pela Agência de DesenDa Redação

R? 221,8 mil, as ações
contemplaram seis municípios:
Hortolândia,
Morungaba, Santa Bárbara D’Oeste, Sumaré e Valinhos. Para o secretário
de Estado da Habitação,
Flavio Amary, o Cidade
Legal cumpre um papel de destaque entre as
ações habitacionais. “O
Programa Cidade Legal
é um importante instrumento para garantir às
famílias mais carentes o
título de propriedade de
seus domicílios, segurança
jurídica, valorização do
imóvel e a possibilidade de
transferência do bem para
os filhos ou herdeiros. Somente nesta gestão mais
de 60 mil famílias receberam o documento devolvimento da Região finitivo de sua casa, muitas
Metropolitana de Campi- delas esperavam há décanas (Agemcamp), foi real- das por este momento tão
izado nesta terça-feira (17), especial”.
O Cidade Legal auxilia
na cidade de Holambra.
as
prefeituras com apoio
Com investimento de

técnico nas ações municipais de regularização de
parcelamento de solo e de
núcleos habitacionais, públicos ou privados, para
fins residenciais, localizados em área urbana ou de
expansão urbana.
Segundo
o
secretário-executivo
do
Programa Cidade Legal,
Eric Vieira, “entre 2019 e
2022, somente na região
de Campinas, mais de
6.900 domicílios foram
beneficiados pela regularização fundiária, cerca de
R? 19 milhões foram investidos, contemplando os 78
municípios conveniados.
Atualmente há 1.640 núcleos cadastrados e 2.433
lotes em cartório aguardando registro”, destacou.
Em todo o Estado de
São Paulo, desde 2019 até
abril de 2022, o Cidade
Legal regularizou 62.803
imóveis em todo o Estado
de São Paulo. No total são

592 municípios conveniados e 9.972 núcleos cadastrados no programa.
Para o prefeito de Jaguariúna e presidente do
Conselho da RMC, Gustavo Reis, “o Programa
Cidade Legal é tão importante quanto entregar a
casa própria. Ao receber
a escritura, aquela pessoa
que nunca teve a segurança
de ter o seu bem passa a ter
a garantia de propriedade
do seu imóvel”, explicou.
A reunião foi comandada pelo diretor-executivo
da Agemcamp, Benjamim
Bill Vieira de Souza, e pelo
prefeito de Jaguariúna e
presidente do Conselho
da RMC, Gustavo Reis.
Também estiveram presentes o chefe de gabinete
da Secretaria de Estado da
Habitação, Fernando Fiori de Godoy, e o secretário
estadual de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz,
entre outras autoridades.

Governo de SP vai aumentar em 23% o
repasse para Apaes
Da Redação
O Governo do Estado de São Paulo vai
aumentar em 23,85%
o repasse feito para as
Associações de Pais
e Amigos dos Excepcionais (Apaes), que
atendem alunos da
Educação Especial no

estado. O valor investido hoje através da
Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo (Seduc-SP) é de R$
128,8 milhões, assim o
aumento anual representa R$ 30,7 milhões.
Em 2022, serão pagas
duas parcelas restantes
ao ano, em junho e se-

tembro, que somam R$
15,3 milhões.
“Ontem à noite me
reuni com a Federação
das Apaes do Estado de
São Paulo (Feapaes),
que representa as Apaes
no estado. Debatemos o
apoio que o Governo de
SP dá ao setor e autorizei o aumento de 24%

no valor do repasse anual”, disse o Governador Rodrigo Garcia.
No total, serão beneficiados 18.489 estudantes, sendo de 14.676
alunos com deficiência
intelectual (DI) e 3.813
alunos com transtorno do espectro autista
(TEA), atendidos em

286 entidades, em 261
municípios do estado.
“Todas as políticas
da Educação têm que
gerar benefício para os
estudantes, eles sempre serão o nosso foco
em tudo que fazemos e
investimos. E com esse
aumento temos a certeza de que o aluno da

Educação Especial será
amplamente beneficiado”, afirma a Secretária
Estadual da Educação
Renilda Peres.
O valor per capita anual atualizado de DI salta de R$ 5.200,52 para
R$ 6.440,67, já o TEA
passa de R$ 13.767,73
para R$ 17.050,87.
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EDUCAÇÃO:

Polo de Holambra realiza
provas da Univesp neste
domingo
Provas serão realizadas neste domingo, 22, às 13h, na Escola Estadual
Ibrantina Cardona

Atenção vestibulandos da Univesp, do polo
de Holambra, as provas
serão realizadas neste domingo, dia 22 de maio, às

13h na Escola Estadual
Ibrantina Cardona. Não
se esqueça de levar caneta preta, lápis, borracha
e documento oficial com

foto. Mais informações
podem ser obtidas no site
vestivular.univesp.br ou
por meio do telefone 19
3802-1999.
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ESPORTE:

Jack Flores e Bradesco
decidem Campeonato
Veteranos de Futebol
neste sábado
A partida marcada para às 15h30 no Estádio Municipal Zeno Capato. A
entrada é gratuita

Sábado, 21 de maio,
será dia de decisão em
Holambra. Jack Flores
e Bradesco disputarão a
taça do Campeonato de
Futebol Veteranos em
partida marcada para às
15h30 no Estádio Municipal Zeno Capato. A entrada pra toda a torcida
é gratuita.
Antes disso, na sexta-feira, tem jogo válido pela 6ª rodada do
Sênior, às 19h15, entre
América e Mercenários. Os torneios, que

tiveram início em 25 de
março, têm por objetivos incentivar atletas já
experientes e proporcionar momentos de lazer e diversão.
Seis equipes disputaram o Veteranos, que
reúne jogadores a partir
de 35 anos, e quatro times se enfrentam pelo
Sênior, para participantes com mais de 45. A
final está marcada para
o dia 29 de maio, às 10h.
De acordo com o
diretor municipal de

Esportes, André Luís
Buzzerio, campeão e
vice-campeão de cada
categoria levam pra
casa troféu e medalhas.
O artilheiro, e a defesa
menos vazada, recebem
troféu.
“Convidamos todos
para que venham prestigiar as equipes e torcer”, disse. “Estou certo
de que a grande final
será muito disputada e a
torcida é extremamente
importante neste momento de decisão”.
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SAÚDE:

Saúde realiza mutirão contra a Dengue e pede
apoio da população para abertura das casas
aos agentes
A ação ocorre entre 8h e 12h e os agentes percorrerão casas localizadas nas Ruas Van Ham, Timmermans e Stapelbroek

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra volta a realizar
neste sábado, dia 21 de
maio, mutirão de combate ao mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da

Dengue, no bairro Imigrantes. A ação ocorre
entre 8h e 12h e os agentes percorrerão casas localizadas nas Ruas Van
Ham, Timmermans e
Stapelbroek.

O trabalho conta
com a participação de
15 agentes de saúde que
fazem visitas nas residências para a retirada
de possíveis criadouros,
orientações ao morador
e entrega de material informativo. Eles estarão
uniformizados e identificados com crachás.
De acordo com o diretor municipal de Saúde,
Valmir Marcelo Iglecias,
no último sábado, dia
14, os servidores estiveram em 177 casas. 105
delas estavam fechadas
ou os moradores recusaram a entrada dos profissionais. “Este tipo de
atitude nos preocupa.
A luta contra a Dengue
é conjunta, entre Poder

Público e população”,
explicou. “É muito importante que os moradores, após verificarem
a identificação dos funcionários, permitam a
entrada dos agentes em
seus imóveis para vistoria e orientação. Vale
ressaltar que serão observados apenas os possíveis criadouros”.
Neste fim de semana,
os agentes retornarão
também às casas em que
o acesso não foi permitido. O último balanço divulgado pelo setor revela
que Holambra registrou
este ano 106 casos de
Dengue. No ano passado
inteiro foram 24.
No Portal do Governo, em www.holambra.

sp.gov.br, está disponível para impressão um
panfleto com ações que
devem ser realizadas
semanalmente.
Além
disso, é possível que a
população
contribua
denunciando possíveis
criadouros por meio da
Ouvidoria ou pelo aplicativo Sem Dengue, disponível para telefones
nas plataformas Android
e iOS. O telefone da Vigilância em Saúde é o (19)
3802-2744.
Em caso de suspeita
de Dengue, a orientação
é procurar a unidade de
saúde o mais rápido possível.
Como combater
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
o
- Manchas vermelhas
no corpo

Jaguariúna não registra óbitos por Covid há quase
dois meses
De Jaguariúna
Jaguariúna não registra nenhuma morte por
Covid-19 há quase dois
meses. O último registro
de óbito pela doença na
cidade ocorreu em 25 de
março. O município também está desde o último
dia 2 de maio sem internações de pacientes com
Covid em leitos de UTI
(unidade de terapia in-

tensiva) no Hospital Municipal Walter Ferrari.
Segundo a secretária
de Saúde de Jaguariúna,
Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, a queda nos
números de internações e
óbitos reflete diretamente a eficiência da campanha de vacinação contra
a Covid adotada no município. Jaguariúna atingiu um índice de 89% da
população vacinada com

pelo menos duas doses
do imunizante.
“Mas é importante
ressaltar que a população tem que continuar
fazendo a parte dela, que
é se vacinar e levar as
crianças para serem vacinadas. Ainda temos um
número muito grande de
faltosos. As pessoas têm
que se conscientizar e
completar o esquema de
vacinação”, afirma a se-

cretária.
“A imunização coletiva, ou seja, maior número de pessoas completamente imunizadas dentro
de uma comunidade,
diminui a circulação do
vírus, o que diminui a
transmissão da doença,
consequentemente diminuindo também os casos
graves e óbitos”, completa Maria do Carmo.

Ssúde de Jaguariúna realiza ação de prevenção
ao câncer bucal
De Jaguariúna
A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, por
meio da coordenação
do Departamento de
Odontologia, promove
neste mês ações de prevenção ao câncer bucal,
em sintonia com a campanha Maio Vermelho,
que visa conscientizar
a população sobre a importância da prevenção
e tratamento da doença.

Nesta
terça-feira (17), a Odontologia municipal realizou
uma ação para chamar
a atenção dos pacientes para a importância
da prevenção. A ação
foi realizada o Centro Odontológico e nas
UBSs (unidades básicas
de saúde). Outras ações
de prevenção também
serão realizadas com os
pacientes que passarem
pelas unidades odonto-

lógicas da rede municipal.
Segundo a Saúde,
desde junho de 2018,
foram realizadas 113 biópsias de lesões bucais
na rede pública de Jaguariúna. Desse total, 8
casos tiveram diagnóstico de neoplasia maligna (7% dos casos).
“Muitas das lesões
foram visualizadas durante exame clínico nos
atendimentos odonto-

lógicos ou nas campanhas de prevenção de
câncer bucal junto das
campanhas de vacinação”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de
Oliveira Pelisão. “Isso
reforça a importância
de ações como o Maio
Vermelho, que previnem e contribuem para
evitar os diagnósticos
de câncer bucal”, completa.

Assistência Social distriui sopa, leite e cobertores
para aquecer moradores de rua no frio
De Jaguariúna
Na noite desta segunda-feira, dia 16, a equipe
da Secretaria Municipal
de Assistência Social, por
meio do Centro de Referência Especializado em

Assistência Social (CREAS), percorreu os bairros
de Jaguariúna em busca
dos moradores de rua
para oferecer ajuda para
enfrentarem as baixas
temperaturas.
Com o apoio da Guar-

da Municipal e da Casa
da Passagem Irmã Antônia eles ofereceram sopa,
leite, cobertor e saco de
dormir para aquecer essas pessoas. Além disso,
também foi oferecido
um local para passarem

a noite.
Nos próximos dias,
a abordagem aos moradores de rua continuará
acontecendo sempre das
20h às 24h. A população
pode ajudar a Prefeitura
a localizar essas pessoas

que precisam de ajuda.
Basta ligar ou mandar
mensagem para: (19)
9-9896-5867.
A ação é uma continuidade do trabalho de
mapeamento dessa população que já está sendo

realizado na cidade há
cerca de um mês e que
também acontece em
conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde
para aplicar as vacinas
contra a gripe e contra a
covid-19.

Alunos da rede estadual e municipal de
ensino recebem palestras sobre Covid-19
A Secretaria Municipal da Saúde com apoio
da Secretaria da Educação, concluiu na última
quinta-feira, 12, mais um
ciclo de palestras socio-

educativas sobre a Covid-19, levando informações sobre o coronavírus
para todos os alunos da
rede municipal e estadual de ensino.

Ao todo, entre o período da manhã e da tarde
foram realizadas 29 palestras com informações
sobre a Covid-19, desde a
situação atual, formas de

contaminação, transmissão, prevenção e os sintomas da doença.
A ação faz parte do
Programa Saúde na Escola (PSE) que visa à in-

tegração e articulação políticas públicas assertipermanente da educação vas.
e da saúde, proporcionando maior qualidade
Matéria e Fotos: Ande vida aos alunos, e as- derson Oliveira
segurando seus direitos à
MTB: 0092086/SP
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CONSELHO RMC:

Holambra sedia reunião do conselho de
prefeitos da região com participação do
Secretário de Estado do Turismo e Viagens
O encontro foi realizado nas dependências do Bloemen Park e contou com a participação do secretário estadual de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz

De Holambra

Secretaria de Estado da
Habitação e ex-prefeito
Holambra sediou nes- de Holambra, Fernando
ta terça-feira, dia 17 de Fiori de Godoy, além de
maio, a 233ª Reunião dos prefeitos e representantes
Membros do Conselho dos municípios que comde Desenvolvimento da põem a RMC.
Região Metropolitana de
O evento foi prestigiaCampinas. O encontro foi do ainda pelo Reitor da
realizado nas dependên- Pontifícia Universidade
cias do Bloemen Park, Católica de Campinas,
um dos principais atrati- Germano Rigacci Júnior,
vos turísticos da cidade, e pelo Pró-Reitor de Exe contou com a partici- tensão e Cultura da Unipação do secretário es- camp, Fernando Antônio
tadual de Turismo e Via- Santos Coelho. O prefeito
gens, Vinicius Lummertz, da cidade, Fernando Cae do chefe de gabinete da pato, o vice, Miguel Es-

perança, vereadores e
diretores municipais recepcionaram os convidados.
Na
oportunidade
foram discutidos diversos
temas de relevância para
as cidades e apresentados importantes dados a
respeito do Turismo no
Estado, bem como sobre o Programa Cidade
Legal, de regularização
fundiária, e o sistema de
videomonitoramento no
conglomerado.
“É uma honra para
Holambra receber o

Secretário de Turismo do
Estado e representantes
dos municípios que fazem
parte da Região Metropolitana. Este encontro é
sempre de fundamental
importância para debatermos
conjuntamente
melhorias por meio de
projetos de desenvolvimento econômico, integração de forças de segurança e políticas públicas
conjuntas”, avalia Fernando Capato. “Cidades
que trabalham unidas são
sempre mais fortes”.
O secretário Vinícius

Lummertz ressaltou a
importância do trabalho
“em uma mesma direção”
do Governo Paulista, de
prefeitos e do empresariado. “Esse é o plano que
nós estamos desenhando em conjunto. E Holambra é uma espécie de
capital desse turismo pela
sua vocação turística natural e pelo que foi feito
até aqui”, disse.
Entre os assuntos tratados pelos prefeitos estavam ainda a assinatura
de termo de cooperação
da RMC com o Instituto

Movimento Cidades Inteligentes, representado
ali por seu presidente,
Luigi Longo, para preparar os municípios para
as novas tecnologias, sobretudo a 5G. As cidades
aprovaram ainda um
documento de entendimentos entre o Conselho de Desenvolvimento
e o Promo Brasile-Italia,
representado pelo advogado Giacomo Guarnera,
para facilitar parcerias estratégicas dos municípios
e empresários da região
com a Itália.

27 de maio: Serviços e espaços públicos de Holambra
têm funcionamento alterado em função do Feriado do
Padroeiro
Serviços e espaços públicos de Holambra terão
alterações em sua rotina de funcionamento na
próxima sexta-feira, dia
27 de maio, em função
do adiamento do feriado
municipal em comemoração ao Divino Espírito
Santo, Padroeiro do município, celebrado no dia
25.
O Paço Municipal,
as Unidades Básicas de
Saúde (UBS), o Espa-

ço do Empreendedor e
a Biblioteca Municipal
permanecerão fechados
no dia 27, retomando
as atividades na segunda-feira, dia 30. A Farmácia Municipal abrirá
normalmente, entre 7h e
16h. A Policlínica funcionará, para atendimentos
de urgência e emergência, como de costume, 24
horas por dia, sem qualquer interrupção, assim
como o Serviço de Am-

bulância (192).
As creches e escolas
municipais ficarão fechadas na sexta. Os ônibus
municipais, por sua vez,
circularão na sexta-feira,
27, nos horários de domingo. A coleta de resíduos recicláveis será suspensa também na sexta.
A orientação é que moradores do Centro, Rota
dos Imigrantes, entorno
da Nossa Prainha, Rua
Solidagos, Avenida das

Tulipas, Condomínio Filhos do Sol e Residencial
Vila das Tulipas guardem
seus recicláveis para descarte na semana seguinte. A limpeza pública e a
coleta de lixo doméstico
não sofrerão interrupção.
O Moinho Povos Unidos estará aberto normalmente das 10h às 17h.
O Parque Van Gogh funcionará entre 9h e 18h
e, o Parque Cidade das
Crianças, das 9h às 17h.

NAOTT retoma atividades com novo uniforme,
prédio reformado e nova modalidade

O Núcleo de Atenção
e Orientação Terapêutica
ao Trabalho (NAOTT) retomou nesta segunda-feira, dia 16 de maio, suas
atividades. Os trabalhos
presenciais no local haviam sido suspensos no
início da pandemia da
Covid-19, uma vez que os
assistidos fazem parte do
grupo de risco para a do-

ença. O retorno foi acompanhado pelo prefeito
Fernando Capato, sua
esposa e presidente voluntária do Fundo Social
de Solidariedade, Yvonne
Capato, pelo vice-prefeito
Miguel Esperança e pela
diretora municipal de
Promoção Social, Viviane
Furgeri.
Na oportunidade, fo-

ram entregues uniformes
aos integrantes – duas camisetas e duas bermudas
ou shorts saia – e também
aos funcionários do local.
Capato anunciou ainda a
chegada de um profissional de Educação Física
que passará a oferecer aulas de alongamento quatro vezes por semana.
Durante o período em

que esteve fechado, o prédio passou por uma grande reforma com o objetivo
de melhor atender os frequentadores do local. A
entrada recebeu barras de
acessibilidade. A pintura
das áreas interna e externa
do imóvel foi renovada. O
local recebeu novas portas
e janelas, que passaram
a contar com persianas.
Todas as salas possuem
agora equipamento de ar
condicionado e os banheiros ganharam chuveiros e
barras de acessibilidade.
Os toldos foram substituídos e, um deles, ampliado
para garantir a proteção
em dias de muito sol ou de
chuva. Também foi realizado no local um trabalho
de manutenção e limpeza
das calhas, substituição
de telhas e vedação de
vasos sanitários e pias. O
salão principal passou a
contar com climatizador
de ambiente.
O espaço passou a contar ainda com um novo
trabalho paisagístico e até
com um lago que conta

com uma fonte decorativa
e peixes. Dezenas de mudas de árvores frutíferas
foram plantadas. Refletores, pintura de postes de
iluminação e a substituição de parte do gramado por piso intertravado
também fizeram parte do
projeto. Um quiosque de
48m² foi construído para
que os assistidos possam
realizar as atividades manuais ao ar livre. O Núcleo
também recebeu novos
móveis como sofá, tapete
e mesas. Os funcionários
têm à disposição agora
uma máquina de lavar e
o bebedouro de água foi
substituído. As salas passaram a contar com identificações. E um Renault
Duster Oroch, zero quilômetro, reforçou a frota
para realizar o transporte
dos assistidos.
Ainda este ano será entregue uma piscina terapêutica, que será utilizada
para diversas atividades
que visam a manutenção
e promoção da saúde física e mental dos assistidos.

“Durante este período de
pandemia os integrantes recebiam assistência,
inclusive psicológica, de
maneira remota”, explicou o prefeito. “Hoje foi
uma alegria imensa rever,
de pertinho, os participantes, que têm sempre
um lindo e contagiante
sorriso e muito a nos ensinar”.
NAOTT
O projeto oferece atendimento psicossocial para
pessoas com deficiência,
preparo dos participantes para o mercado de
trabalho e realização de
atividades remuneradas
dentro da própria instituição. Os frequentadores do
Núcleo têm assistência de
psicólogo e de terapeuta
ocupacional, atendimento odontológico, aulas de
dança adaptada, jiu-jítsu,
música, artes e viola caipira. Além disso, produzem
em uma horta alimentos
que são consumidos em
refeições oferecidas pela
Prefeitura.
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CULTURA:

Holambra abre inscrições para oficina
gratuita de Edição de Dublagem
Oficina é promovida por meio do Pontos MIS, projeto de fomento à cultura do Museu da Imagem e do Som (MIS)
Estão abertas as inscrições para oficina gratuita de Edição de Dublagem promovida por meio
do Pontos MIS, projeto
de fomento à cultura do
Museu da Imagem e do
Som (MIS).
A atividade será realizada no dia 3 de junho,
sexta-feira, entre 19h e
23h, na Biblioteca Municipal. As vagas são limitadas e é preciso manifestar interesse prévio,
pessoalmente no local,
por meio do número
(19) 3802-4423 ou pelo
e-mail biblioteca.holambra@gmail.com.
É preciso informar
nome, telefone, idade e

endereço eletrônico. O
atendimento presencial
é das 8h às 12h e das 13h
às 17h. Podem participar
moradores de Holambra
de todas as idades.
A oficina será ministrada por Ítalo Yuri, formado em Rádio e TV e
pós-graduado em Gestão
Cultural
Contemporânea. Ele trabalha como
produtor
audiovisual,
editor, cinegrafista e assistente de câmera e já
realizou trabalhos em
televisão e cinema. Durante a atividade, o profissional irá abordar a
prática de captação e edição de dublagem usando
ferramentas gratuitas de

edição e equipamentos
portáteis.
“É uma oficina aberta
para todos os públicos
e que abordará conhecimento teórico sobre a
história do cinema e da
dublagem. Contará também com exercício prático de estímulo à criatividade através de técnicas
básicas de captação e
edição de áudio e vídeo.
Será muito interessante e
divertida”, disse a diretora municipal de Turismo
e Cultura, Alessandra Caratti.
A Biblioteca Municipal
de Holambra fica na Rua
Solidagos, 42, no Jardim
Morada das Flores.

