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A Câmara aprovou em 
segundo turno, na Ses-
são desta quarta-feira 
(9), o projeto da Lei Or-
çamentária Anual (LOA) 
do município para 2023. 
A arrecadação estimada 

pela LOA para custear a 
máquina administrativa 
no próximo ano é de R$ 
171.828.657,00 (cento 
e setenta e um milhões, 
oitocentos e vinte e oito 
mil e seiscentos e cin-

quenta e sete reais). As 
duas áreas da adminis-
tração com os maiores 
orçamentos são a Edu-
cação, com previsão de 
R$ 48,9 milhões, e a 
Saúde, com R$ 37,1 mi-

lhões. O Legislativo fica-
rá com R$ 3,9 milhões 
para custear suas des-
pesas ao longo do ano. 
Com a presença de vá-
rios professores da rede 
municipal de ensino no 

Plenário, foi votado o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 017/2022, 
que equipara os cargos 
de Professor Adjunto 
de Educação Básica e 
Professor de Desenvol-

vimento Infantil nive-
lando-os ao cargo de 
Professor de Educação 
Básica I, respeitando-se 
os níveis de vencimento 
já alcançados pelos res-
pectivos servidores.

Na quinta-feira, 20 
de outubro, os alunos 
da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
– APAE, passaram a tar-
de nas dependências do 
Complexo Esportivo de 
Santo Antônio de Posse 

junto aos profissionais do 
Departamento de Espor-
te e lazer realizando uma 
série de atividades físicas 
e recreativas ao ar livre, 
estimulando melhorias 
nos domínios do compor-
tamento humano.

A Copa do Mundo do 
Catar está chegando e a 
Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social e do 
Departamento de Cultura 
e Turismo, está prepa-
rando uma programação 
especial para os dias de 
jogos da nossa seleção.

Departamento de 
Esporte e Lazer 

promove atividades 
físicas e recreativas aos 

alunos da APAE

Praça da 
Matriz 

terá telão 
de alta 

definição 
durante 
jogos do 
Brasil na 
Copa do 

Mundo do 
Catar

Saúde da Posse 
realiza a campanha 

Novembro Azul 
neste sábado, dia 26

Edmir Chedid 
garante 

maquinários e 
veículos para Santo 
Antônio de Posse

Câmara aprova Lei Orçamentária de 2023 e 
mudanças no Estatuto do Magistério
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O presidente da Câmara 
Municipal de Santo Antônio 
de Posse, Edson Gonçalves 
Santana (PV), teve uma 
agenda na sexta-feira, 11 de 
novembro, em São Paulo, 
com o deputado federal 
Carlos Zarattini (PT). Seu 
objetivo é conseguir novos 
recursos provenientes de 
emendas parlamentares 
através do deputado para 
viabilizar projetos no mu-
nicípio, sendo: 1) reforçar a 
área da segurança pública 

por meio da implementa-
ção de um novo sistema de 
videomonitoramento nos 
pontos estratégicos da ci-
dade, e 2) instalar a base de 
uma estação meteorológica 
que oriente a Defesa Civil e 
a Secretaria de Saneamento, 
Meio Ambiente e Agricul-
tura a atuar com dados em 
tempo real sobre as condi-
ções climáticas, benefician-
do os produtores rurais e 
aumentando a segurança de 
toda a população.

Na tarde do último 
sábado, 19, o Fut Se-
gunda conquistou o 
Campeonato de Futebol 
Society 2022 de Santo 
Antônio de Posse, após 
vencer o Bang Bang por 
3 a 1. O terceiro lugar 
ficou com o Desporti-
vo Possense que bateu 

o Fut Fácil por 4 a 1. A 
artilharia da competi-
ção ficou com Gabriel, 
do Sem Compromisso, 
com 13 gols marcados, 
o melhor goleiro foi 
Glebson, do Fut Segun-
da, e a equipe mais dis-
ciplinada foi o time do 
Real.

O governo estadual 
entregou nesta quarta-
-feira (23) maquinários 
pesados e veículos para 
80 municípios. Do to-
tal, 12 municípios be-
neficiados contemplam 
a reivindicação apre-
sentada pelo deputado 

Edmir Chedid (União). 
A iniciativa está in-
tegrada ao Programa 
Nova Frota – SP Não 
Para, que foi instituído 
em nível estadual com 
apoio do parlamentar 
na Assembleia Legisla-
tiva (Alesp).

Prefeitura e repartições 
públicas terão horário 
diferenciado nos dias 
de jogo do Brasil na 
Copa do Mundo do 

Catar 2022 

Presidente da Câmara 
entrega pedidos ao 
deputado federal 
mais votado da 
cidade na última 

eleição

Fut Segunda é o 
grande campeão 

do Campeonato de 
Futebol Society 2022
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O horário de funciona-
mento da Prefeitura Mu-
nicipal de Santo Antônio 
de Posse e suas reparti-
ções sofrerá alteração em 
razão da realização dos 

jogos do Brasil na Copa 
do Mundo do Catar, con-
forme Decreto nº 3865, 
de 21 de outubro de 2022, 
publicado na Edição 925 
do Jornal Oficial.
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A força da Oração

Quem tem fome, tem pressa!

Seca no Amazonas: quem diria?

Paiva Netto
     
Constantemente me 

chegam cartas, bilhetes, 
recados daqueles que 
enfrentam grandes pa-
decimentos. São mães 
cujos filhos morreram, 
pais lutando para afastar 
seres queridos do vício, 
jovens à procura de um 
rumo certo, gente fra-
gilizada por um mal in-
curável, velhinhos aban-
donados por quem lhes 
deveria proteger a ex-
istência. E igualmente há 
o problema da “solidão 
acompanhada”. Talvez 
seja um dos fatores pelos 
quais as pessoas hoje se 
exponham tanto, como 
a dizer, apesar de toda a 
proclamação de sucesso 
que se lhes fazem: “Ei, 
estou aqui! Também ten-
ho coração!”

U m a  s e n h o r a ,  a 
quem chamarei de Dona 
Rosalina, é uma dessas 
criaturas sofridas que 
anseiam, pelo menos, 
por uma palavra de con-
forto. Não vou entrar na 
particularidade do seu 
caso. Mas posso revelar 
uma pequena sugestão 
que lhe fiz e que, segundo 
me relata, lhe tem servi-
do de apoio.

Vali-me de minha 

própria experiência. 
Nas horas de dificul-
dade, quando parece 
que não há saídas para 
certas questões, recorro 
à oração e ganho forças 
para o trabalho. E não 
me tenho arrependido, 
ao concordar com o lema 
do venerável São Bento 
(480-547): “Ora et labo-
ra” [Ora e trabalha].

Passei-lhe então uma 
prece que, pela primeira 
vez, ouvi do saudoso 
mineiro de Santos Du-
mont, Geraldo de Aquino 
(1912-1984). Espero que 
sirva a quem me honra 
com a atenção, se, na liça 
diária, estiver atraves-
sando provações que, às 
vezes, não pode revelar 
ao maior amigo ou à mais 
sincera confidente. Nin-
guém, religioso ou ateu, 
se encontra livre disso.

A Caridade não é 
cativa da restritíssima 
acepção a que alguns a 
querem condenar. De-
fendo, há décadas, que 
se trata da mais elevada 
Política, porquanto con-
stitui ferramenta impre-
scindível para ajustar 
os mecanismos de uma 
sociedade ainda hoje 
regida pelo individualis-
mo oportunista. Ilumina 
o Espírito do cidadão. 

Ela inflama a coragem 
da gente. Por que perder 
a Esperança? A primeira 
vítima do desespero é o 
desesperado.

Vamos, então, elevar 
o pensamento a Deus. 
De autoria do Espírito 
Cáritas, a súplica foi psi-
cografada na noite de Na-
tal de 1873, por madame 
W. Krell, em Bordeaux, 
França, e publicada em 
Rayonnements de la Vie 
Spirituelle [Irradiações 
da Vida Espiritual].

     
Prece de Cáritas
“Deus, nosso Pai,/ 

que sois todo Poder e 
Bondade,/ dai  força 
àqueles que passam pela 
provação,/ dai luz àque-
les que procuram a Ver-
dade,/ ponde no coração 
do homem a Compaixão 
e a Caridade./ Deus!/ Dai 
ao viajor a estrela-guia,/ 
ao aflito, a consolação, 
ao doente, o repouso./ 
Induzi o culpado ao ar-
rependimento./ Dai ao 
Espírito a Verdade,/ 
à criança, o guia,/ ao 
órfão, o pai./ Senhor! 
Que a Vossa Bondade 
se estenda sobre tudo o 
que criastes./ Piedade, 
Senhor,/ para aqueles 
que não Vos conhecem,/ 
esperança para aqueles 

que sofrem./ Que a Vossa 
Bondade permita/ aos 
Espíritos consoladores/ 
derramarem por toda 
a parte a Paz,/ a Espe-
rança, a Fé!/ Ó Deus!/ 
Um raio, uma centelha 
do Vosso Amor/ pode 
iluminar a Terra,/ deix-
ai-nos beber nas fontes/ 
dessa Bondade fecunda e 
infinita./ E todas as lágri-
mas secarão,/ todas as 
dores se acalmarão./ Um 
só coração, um só pensa-
mento/ subirá até Vós,/ 
como um grito de recon-
hecimento e de Amor./ 
Como Moisés sobre a 
montanha,/ nós Vos es-
peramos com os braços 
abertos,/ Ó Bondade,/ Ó 
Beleza,/ Ó Perfeição. Nós 
queremos, de alguma 
sorte,/ merecer a Vossa 
misericórdia./ Deus!/ 
Dai-nos força,/ ajudai o 
nosso progresso/ a fim 
de subirmos até Vós;/ 
dai-nos a Caridade pura 
e a humildade;/ dai-nos 
a fé e a razão;/ dai-nos a 
simplicidade,/ Pai,/ que 
fará de nossas Almas/ o 
espelho onde se refletirá/ 
a Vossa Divina Imagem.”

Costumo dizer que 
orar é viver a Lei de Deus 
a todo momento, porque 
fala ao coração, e este é 
a porta de Deus em nós.

     
Com a palavra, um 

Nobel de Medicina e Fi-
siologia

O dr. Alexis Carrel 
(1873-1944), Prêmio No-
bel de Medicina e Fisi-
ologia (1912), famoso 
autor de O homem, esse 
desconhecido, escreveu a 
respeito do assunto que 
alenta as Almas:

“A oração é (...) a 
forma de energia mais 
poderosa que o homem é 
capaz de gerar. Trata-se 
de uma força tão real 
como a gravidade terres-
tre. Na minha qualidade 
de médico, tenho visto 
enfermos que, depois de 
tentarem, sem resulta-
do, os outros meios ter-
apêuticos, conseguiram 
libertar-se da melancolia 
e da doença, pelo sereno 
esforço da Prece. É esta, 
pois, no mundo, a única 
força que parece capaz de 
superar as chamadas ‘leis 
da Natureza’. Há muitas 
pessoas que se limitam 
a ver na Prece (...) um 
refúgio para os tímidos, 
ou mero apelo infan-
til movido pelo dese-
jo de coisas materiais. 
Concebê-la, entretanto, 
nesses termos, é meno-
sprezá-la erroneamente. 
(...) ‘Ninguém jamais 

rezou’, disse Emerson 
(1803-1882), ‘sem que 
houvesse aprendido al-
guma coisa’. (...) O mais 
profundo manancial de 
energia e perfeição, que 
se acha ao nosso alca-
nce, tem sido miseravel-
mente abandonado. (...) 
Se a força da Prece for 
posta em ação na vida 
de homens e mulheres; 
se o Espírito proclamar 
os seus desígnios clara-
mente, invictamente, 
haverá então confiança 
de que não sejam em vão 
os nossos anseios por um 
mundo melhor”.

Vejam que não se 
trata da opinião de nen-
hum “místico delirante”, 
porém, de um respeit-
ado homem de ciência. 
Todo aquele que sofre, 
da choupana ao palácio, 
com certeza já teve o en-
sejo de comprovar essa 
realidade.

Independência da 
dor só se consegue com 
o coração forte.

Não é mesmo, Dona 
Rosalina?

     
José de Paiva Netto 

? Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

André Naves (*)

O Brasil se arras-
ta de crise em crise, 
passando por curtos 
soluços de bonança, em 
grande parte devido ao 
seu modelo econômico 
desigualitário. O par-
adigma de crescimen-
to nacional é estru-
turalmente excludente, 
privilegiando uma mi-
noria em detrimento de 
uma maioria marginal-
izada e despossuída. 
Esse modelo, agravado 
a cada passagem de 
penúria econômica, é 
determinante para que 
uma parcela enorme 
do povo brasileiro, in-
aceitavelmente, ainda 
passe fome!

Simplificando, é 
forçoso destacar que 
o modelo de cresci-

mento econômico bra-
sileiro gera crescente 
desigualdade. E esse 
desenvolvimento de 
estratos sociais tão dif-
erentemente atendidos 
pelo Estado brasileiro 
determina o esgarça-
mento do tecido social: 
aqueles grupos incluí-
dos socialmente pas-
sam a perceber, cada 
vez menos, os dramas 
sofridos pelos excluí-
dos, e vice-versa. Essa 
fratura social gerada 
pela desigualdade faz 
com que cada comu-
nidade se feche, pro-
gressivamente, em sua 
homogeneidade.

A falta de diversi-
dade, portanto, deter-
minada pela desigual-
dade social, exponen-
cia a ignorância acerca 
das peculiaridades e 

potencialidades ex-
istentes em cada in-
divíduo. Com coletiv-
idades cada vez mais 
homogeneizadas  e 
desvinculadas de out-
ros diferentes grupos, 
cada uma delas passa 
a ser encarada como 
“solução”, enquanto as 
“outras”, como prob-
lemas. Esse sentimento 
de desvinculação com 
outras coletividades e 
realidades é um fértil 
adubo para o cresci-
mento do autoritaris-
mo. “Se eu e meus ig-
uais temos a solução, 
basta-nos eliminar os 
diferentes...”, dizem.

Ora, cada grupo, 
então, na luta pela so-
brevivência social, aca-
ba por tentar capturar 
parcelas dos recursos 
públicos, aliando-se 

a diferentes setores 
políticos. Essa pre-
dação do orçamento, 
em que se ignora o in-
teresse público em fa-
vor de interesses, mais 
ou menos justificados, 
setorizados, fomenta a 
conflituosidade coleti-
va e a violência estru-
tural. Resumindo: a 
desigualdade degenera 
a nação brasileira em 
um campo de guerra 
de todos contra todos.

O cenário de luta 
social determina um 
marco institucional 
inseguro e completa-
mente disfuncional. 
Em um palco como 
esse, todos os inves-
timentos, nacionais 
ou estrangeiros, são 
desincentivados, le-
vando a  um baixo 
crescimento econômi-

co e, assim, a um cres-
cente déficit nas contas 
públicas. O crescimen-
to econômico medíocre 
determina o aumen-
to da exclusão social, 
a piora da qualidade 
do capital humano, e, 
consequentemente, da 
produtividade de toda 
atividade econômica. 
A baixa estrutural de 
produtividade, portan-
to, determina menores 
receitas tributárias, in-
suficientes para cobrir 
o rombo das contas 
públicas.

A desigualdade so-
cial, dessa maneira, 
leva a um crescente 
aumento estrutural da 
tributação! Já a opção 
pela responsabilidade 
social, ao diminuir a 
conflituosidade insti-
tucional, melhora os 

investimentos e, na 
medida em que fa-
vorece a emancipação 
individual, aumenta a 
produtividade, deter-
minando a responsab-
ilidade fiscal.

Em suma, é total-
mente adequado dizer 
que o combate à fome, 
à miséria, às mazelas 
sociais e à inaceitável 
desigualdade brasile-
ira, além de ser um 
imperativo ético, con-
stitui-se como a mais 
adequada alternativa 
para a retomada da 
responsabilidade fiscal 
no Brasil.

*André Naves é De-
fensor Público Federal, 
especialista em Direit-
os Humanos e Sociais. 
Escritor, professor e 
palestrante.

*José Renato Nali-
ni

Parece incrível , 
mas o Brasil é o país 
em que a incredibili-
dade ganha de lavada. 
O Estado do Amazonas 
sofre uma grave seca, 
suficiente para afetar 
o transporte fluvial, o 
turismo e o abasteci-
mento da população. 
Dezessete cidades en-
contram-se em situ-
ação de atenção e out-
ras trinta e quatro em 
estado de alerta.

Noticia-se que o 
Rio Negro, um dos 
mais importantes da 
região, estava no últi-
mo final de semana de 
outubro com nível de 
13,56 metros, quan-
do no mês de junho 

de 2021 estava com 
quase 30 metros. 

O fenômeno deri-
va de poucas chuvas, 
ocasionadas pelo des-
matamento feroz. Isso 
deverá ser discutido 
no final do mês, du-
rante a COP 27, a ser 
realizada no Egito. 
O que o Brasil terá a 
mostrar?

A vazante nos rios 
amazônicos  nunca 
esteve tão a perigo. 
Na Amazônia, os rios 
são a ferramenta da 
mobilidade. Meio de 
transporte para pes-
soas e mercadorias. 
Mas também atendem 
à vocação turística. 
Milhões de pessoas, 
em todo o planeta, 
gostariam de conhecer 
de perto a  “Hileia 

Amazônica”. Os guias 
turísticos estão mui-
to preocupados. Há 
riscos permanentes 
de bancos de areia que 
fazem surgir “praias” 
e que impedem a con-
tinuidade da viagem. 
Não é possível per-
manecer no interior 
do barco à espera de 
chuvas...

O  R i o  N e g r o 
está em processo de 
vazante e em todas as 
estações, seus níveis 
estão muito próxi-
mos ao limite inferior 
da normalidade. Em 
Manaus, observa-se 
um decréscimo da 
ordem de dezenove 
centímetros por dia. 
O  encalhe  de  em-
barcações impede o 
transporte, inibe o 

abastecimento, acaba 
com o turismo. Nin-
guém quer viajar para 
observar leito seco de 
rios que já foram cau-
dalosos. 

Mais importante 
e mais sério do que 
isso, a falta de chu-
va mata a floresta. A 
cada três árvores mor-
tas como resultado da 
seca, há uma quarta 
que morrerá por falta 
de chuva. As florestas 
se cansaram de emitir 
pedidos de socorro. 
Agora simplesmente 
morrem. 

Sabe-se que a Flo-
resta Amazônica é o 
ecossistema provido 
de maior biodiversi-
dade e exerce funda-
mental papel na regu-
lação do clima terres-

tre. As secas refletem 
o aquecimento global 
e ficam mais drásticas 
em virtude do desmat-
amento. Nada que não 
se sabia. Mas nada 
que motive o Brasil 
a procurar socorrer 
seu mais importante 
bioma. 

*José Renato Nali-
ni é Reitor da UNI-
REGISTRAL, docente 
da Pós-graduação da 
UNINOVE e Presi-
dente da ACADEMIA 
PAULISTA DE LET-
RAS – 2021-2022.  

Artigo
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De Jaguariúna

O expediente na Pre-
feitura de Jaguariúna 
será alterado nos dias de 
jogos da Seleção Brasilei-
ra na Copa do Mundo de 
Futebol 2022.

O Decreto Municipal 
nº 4.494, de 3 de novem-
bro de 2022, estabelece 

que, nos dias de jogos da 
Seleção Brasileira, o ex-
pediente dos órgãos da 
administração pública 
municipal se dará da se-
guinte forma:

Dia 24/11 - o expedien-
te será encerrado às 13h;

Dia 28/11 – o expe-
diente será encerrado às 
11h;

Dia 02/12 - o expe-
diente será encerrado às 
13h.

Caso a Seleção se clas-
sifique para as oitavas de 
final, quartas de final e 
semifinal, no dia do jogo, 
o expediente nas reparti-
ções públicas municipais 
se encerrará às 13h, caso 
os jogos vierem a ocorrer 

às 16h. Caso as partidas 
aconteçam às 15h, o ex-
pediente se encerrará às 
12h.

As regras desse de-
creto não se aplicam às 
atividades essenciais da 
Administração e de inte-
resse público, que perma-
necem com atendimento 
normal. Da Redação

O Poupatempo realiza 
no próximo sábado, 26 de 
novembro, mais uma ação, 
em parceria com o Detran.
SP, para o serviço de reno-
vação da CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação). 
São 10 mil vagas disponí-
veis para atender os mo-
toristas que tiveram os do-
cumentos vencidos entre 
os meses de janeiro e abril 
deste ano, e que de acordo 
com o novo cronograma, 
precisam renovar até os 
dias 30/11 (janeiro e feve-
reiro/22) e 31/12 (março e 
abril/22).

Para ajudar os condu-
tores que estão com as ha-
bilitações fora da validade 
nesse período, o Poupa-
tempo promoverá a última 
iniciativa do ano, em 3/12.  

Da Redação

Um novo capítulo! 
Após assumir uma série 
de compromissos para 
promover a equidade 
racial na companhia e 
contratar mais de 500 
profissionais negros, a 
Ambev avança nessa jor-
nada e acelera o desen-
volvimento de líderes 
para ocuparem posições 
seniores e de lideranças, 
com o programa Dàgbá - 
Líderes do Futuro.

A iniciativa tem como 
meta continuar estimu-
lando a evolução cul-
tural da companhia ao 
promover a diversidade 
e a inclusão étnico-racial 
de profissionais em car-
gos de liderança, acele-
rando suas carreiras.

“Sabemos que ainda 
há muito a ser feito, mas 
mudar essa realidade 
é um desafio assumido 
pela companhia. Se que-
remos mais diversida-
de em nossos cargos de 
lideranças, precisamos 
continuar investindo 
nessa jornada de acele-

rar, construir e entregar 
um novo futuro aos ta-
lentos negros da com-
panhia, criando oportu-
nidades reais de termos 
pessoas que ocupem es-
ses cargos e espaços. Por 
isso, desenhamos esse 
programa de desenvolvi-
mento, centrado na pes-
soa negra, fortalecendo 
nosso potencial e negri-
tude, gerando visibilida-
de, estruturando conhe-
cimento e construindo 
um futuro realmente de 
mais razões para brin-
dar.”, afirma a Diretora 
de Diversidade, Equi-
dade, Inclusão e Saúde 
Mental da Ambev, Mi-
chele Salles Villa Franca.

Novos protagonistas 
da jornada profissional

Em sintonia com os 
valores atuais da com-
panhia, como colabora-
ção, escuta ativa e visão 
de longo prazo, o Dàgbá 
vem impulsionar o de-
senvolvimento de soft 
skills e competências 
dos colaboradores, pro-
movendo-os para car-

gos de lideranças mais 
seniores. Hoje, dos mais 
de 32 mil colaboradores 
da Ambev no Brasil, 51% 
são negros, sendo 36,6% 
autodeclarados pardos e 
14,1% pretos.

Elayne Freitas, Ge-
rente de Gente e Gestão 
no CDD Ilhéus, Geo NE, 
faz parte desse time. Ela 
participa do projeto e 
conta que o Dàgbá trou-
xe um novo sentido à sua 
trajetória na companhia.

“Como mulher negra, 
sempre entendi o im-
pacto das minhas ações 
e como tinha muita res-
ponsabilidade em cada 
passo que dava. Eu tra-
zia muitas outras his-
tórias comigo. Então, 
ser escolhida para estar 
num programa que tem 
o propósito de acelerar 
carreiras estruturalmen-
te à margem da socie-
dade, como o de corpos 
como o meu, não havia 
como não ser a princi-
pal prioridade de evolu-
ção em 2022. O Dàgbá 
me deu ainda mais co-
ragem pra ser ousada 

e inovar! Despertou a 
minha voz, para que sa-
ísse dos bastidores e me 
tornasse protagonista. 
Me fez evoluir no meu 
autoconhecimento, mas 
o melhor foi conhecer 
histórias tão lindas e 
inspiradoras, fortalecer 
amizades antigas e me 
abrir para novas. Sou 
uma pessoa melhor, por-
que SOMOS. Gratidão!”, 
ressalta.

Juntamente com 
Elayne, outros 67 líde-
res em níveis e setores 
variados participaram 
dessa primeira turma. 
Ao todo, foram 56 horas 
de conteúdo em ativida-
des, debates, imersões 
e treinamentos, e três 
trilhas de aprendizagem 
sobre: Antropologia, De-
senvolvimento Pessoal e 
Design. Além disso, 26 
gestores de áreas estive-
ram presentes em três 
encontros com os parti-
cipantes

O programa também 
contou com o apoio da 
Kyvo Design - consul-
toria global de inovação 
que habilita organiza-
ções a prover experiên-
cias valiosas, que desde 
o começo do projeto vem 
auxiliando a Ambev em 
todas as etapas e ativi-
dades.

“Nosso propósito foi 
promover uma inova-
ção organizacional com 
impacto no ecossiste-
ma onde ela reside, o 
que chamamos de ino-
vação transformadora. 
Por meio da antropolo-
gia trabalhamos o au-
torreconhecimento dos 
profissionais a partir 

da perspectiva étnico-
-racial, com assuntos 
sobre raça, colorismo e 
branquitude. Só então 
entramos na seara de 
liderança, pois uma das 
dimensões do Dàgbá é 
o desenvolvimento de 
uma liderança da qual 
demais profissionais ne-
gros possam estabelecer 
algum tipo de projeção”, 
destaca Carolina Zator-
re, Sócia da Kyvo.

O objetivo da Ambev 
é formar a segunda tur-
ma do Dàgbá -- Líderes 
do Futuro em 2023 e dar 
continuidade ao projeto 
de aceleração de carrei-
ras que já se mostrou um 
sucesso.

 
Trajetória Ambev 

pela equidade racial
Nos últimos anos, a 

Ambev reconheceu que 
tinha uma longa jornada 
pela frente sobre a te-
mática racial e assumiu 
compromissos impor-
tantes para promover 
uma agenda de equi-
dade dentro e fora da 
companhia. Em 2020, 
a Ambev assinou os 10 
Compromissos das Em-
presas para a Promoção 
da Igualdade Racial, 
anunciou 13 metas es-
pecíficas para aumentar 
a diversidade racial dos 
seus líderes e da cadeia 
de valor e constituiu um 
comitê de especialistas 
externos relacionados à 
pauta racial.

A companhia tam-
bém lançou o Represen-
ta, programa de estágio 
exclusivo para pessoas 
pretas, fechou parceria 
com o MOVER -- Movi-

mento de Equidade Ra-
cial uma iniciativa que 
reúne, atualmente, 47 
grandes empresas do 
país e multinacionais em 
um movimento inédito 
para promover a equida-
de racial, em um plano 
de ação que ambiciona 
gerar 10 mil novas po-
sições de liderança para 
pessoas negras e gerar 
oportunidades para 3 
milhões de pessoas nos 
próximos anos por meio 
de ações práticas.

Mesmo tendo cons-
ciência de que é apenas 
o início de uma longa 
jornada, a Ambev já co-
lhe frutos importantes, 
como a superação do nú-
mero de colaboradores 
negros nos cargos de li-
derança - a meta previa a 
contratação de 200 pro-
fissionais entre janeiro e 
dezembro de 2021. Até 
hoje, dentro do perfil 
estipulado, já foram in-
corporados mais de 500 
profissionais ao quadro 
de líderes. A companhia 
também foi reconhecida 
em duas categorias no 
IERE -- Índice de Equi-
dade Racial Empresarial 
de 2021 e foi destaque 
na inclusão étnico-racial 
da pesquisa Ethos/Épo-
ca 2022.

Essas primeiras con-
quistas foram possíveis 
com o trabalho de todo 
o time direcionado a tra-
balhar as iniciativas de 
equidade racial dentro 
e fora da companhia. A 
Ambev reconhece que 
está apenas no começo 
de uma longa jornada e 
que tem muitos desafios 
para atingir.

Prefeitura de Jaguariúna altera horário de 
expediente nos dias de jogos do Brasil na 

Copa do Mundo 
Mutirão de renovação da CNH: Unidades do 

Poupatempo realizam mais uma ação neste sábado 
(26) com 10 mil vagas 

Carreiras negras aceleradas: Ambev realiza 
primeira edição de programa de aceleração de 

líderes negros

A Câmara aprovou em 
segundo turno, na Ses-
são desta quarta-feira 
(9), o projeto da Lei Or-
çamentária Anual (LOA) 
do município para 2023. 
A arrecadação estimada 
pela LOA para custear a 
máquina administrativa 

no próximo ano é de R$ 
171.828.657,00 (cento e 
setenta e um milhões, oi-
tocentos e vinte e oito mil 
e seiscentos e cinquenta e 
sete reais). As duas áreas 
da administração com os 
maiores orçamentos são 
a Educação, com previsão 

de R$ 48,9 milhões, e a 
Saúde, com R$ 37,1 mi-
lhões. O Legislativo ficará 
com R$ 3,9 milhões para 
custear suas despesas ao 
longo do ano. (Confira a 
íntegra da lei e os anexos 
baixando os arquivos ao 
final da notícia)

Com a presença de vá-
rios professores da rede 
municipal de ensino no 
Plenário, foi votado o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 017/2022, 
que equipara os cargos 
de Professor Adjunto de 
Educação Básica e Pro-
fessor de Desenvolvimen-
to Infantil nivelando-os 
ao cargo de Professor de 

Educação Básica I, res-
peitando-se os níveis de 
vencimento já alcançados 
pelos respectivos servido-
res. O projeto teve pedido 
de vista apresentado pelo 
vereador Adalberto Ber-
go Filho (PSB), que foi 
negado por 8 votos con-
tra 2 favoráveis e, tendo 
ido à votação, o texto foi 
aprovado por unanimi-
dade pelos vereadores, 
alterando, desta forma, as 
disposições da Lei Com-
plementar Municipal nº 
01/04 do Estatuto do Ma-
gistério.

Outro Projeto de Lei 
Complementar aprovado 
promove alterações nas 

Leis Complementares 
nºs. 014/2017, 015/2017 
e 016/2017 relativas à 
taxa de demanda de água 
e esgoto para implantação 
de condomínios residen-
ciais, industriais e lotea-
mentos. Com a aprovação 
da nova lei, de 25 passa 
para 50 Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo 
(UFESP’s) o valor a que 
os empreendedores fica-
rão obrigados a recolher 
aos cofres do município 
a título de compensação 
da demanda adicional 
advinda da utilização do 
sistema de abastecimento 
de água potável e manu-
tenção e conservação do 

sistema de tratamento de 
esgoto do município.

Também foram apro-
vados os projetos de re-
estruturação do Conselho 
Municipal de Alimen-
tação Escolar (CAE) e a 
abertura de crédito adi-
cional suplementar por 
superávit financeiro no 
ano de 2021, no valor de 
R$ 104.500,00 (cento e 
quatro mil e quinhentos 
reais), para atender as 
despesas do Instituto de 
Previdência Social dos 
Servidores Públicos Mu-
nicipal - IPREM.

Comunicação da Câ-
mara Municipal

Câmara aprova Lei Orçamentária de 2023 e mudanças no 
Estatuto do Magistério
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Na quinta-feira, 20 
de outubro, os alunos 
da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
– APAE, passaram a tar-
de nas dependências do 

Complexo Esportivo de 
Santo Antônio de Posse 
junto aos profissionais 
do Departamento de Es-
porte e lazer realizando 
uma série de atividades 

físicas e recreativas ao ar 
livre, estimulando me-
lhorias nos domínios do 
comportamento huma-
no.

Essas atividades tam-

bém ajudam a desenvol-
ver as potencialidades e 
possibilidades de movi-
mento, compreendendo 
as limitações e adapta-
ções necessárias para 

cada aluno. Iniciativas 
como essa são impor-
tantes recursos para o 
desenvolvimento e a evo-
lução nos domínios cog-
nitivos, afetivos, físicos, 

sociais e comunicativos 
de pessoas com defici-
ência, como também, 
por estimularem a auto-
nomia nas atividades de 
vida diária.

Departamento de Esporte e Lazer promove 
atividades físicas e recreativas aos alunos da 

APAE

De Jaguariúna

A primeira Caminha-
da Azul de Jaguariú-
na será realizada neste 
domingo, dia 27 de no-
vembro, a partir das 9h, 
com saída do Boulevard 
do Centro Cultural. O 
evento faz parte das 
ações do “Novembro 

Azul”, campanha que 
chama a atenção para 
a prevenção ao câncer 
de próstata, e é aberto a 
todas as pessoas.

Os participantes de-
vem vir vestidos de azul 
para participar. Quem 
quiser também pode 
retirar tíquetes para ga-
nhar uma camiseta ex-

clusiva da Caminhada 
Azul. Os tíquetes devem 
ser retirados até sexta-
-feira (25) na sede da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de Jaguariúna, 
no Parque Santa Maria, 
das 8h às 17h, median-
te a doação de um quilo 
de alimento, ração ou 
um litro de leite. Estão 

disponíveis 200 cami-
setas.

O evento é uma parce-
ria entre as secretarias 
municipais de Saúde, 
Turismo e Cultura e Ju-
ventude, Esportes e La-
zer, além da Associação 
Comercial e Industrial 
(ACI) de Jaguariúna, 
Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) Sub-
-seção Jaguariúna/
Posse e Rotary Clube 
de Jaguariúna, e conta 
com patrocínio da RG 
Geradores. 

Além da caminhada, 
os participantes tam-
bém contarão com uma 
programação especial-
mente elaborada para o 

evento. Haverá sorteios 
de brindes doados por 
comerciantes da cida-
de, doação de animais 
em parceria com ONGs, 
apresentação de alunos 
da Escola das Artes e 
realização de exames 
de glicemia, aferição de 
pressão arterial, entre 
outros.

De Jaguariúna

A Prefeitura de Ja-
guariúna recebeu nesta 
quarta-feira, dia 23 de 
novembro, duas vans 
adaptadas do Governo 
do Estado de São Paulo, 
por meio de programa 
da Secretaria do Estado 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Os ve-
ículos serão utilizados 
pela Secretaria de As-

sistência Social de Ja-
guariúna na implemen-
tação de serviços de 
proteção social básica 
e especial nos centros 
de referência de Assis-
tência Social (CRAS) e 
Centro de Referência 
Especializado de Assis-
tência Social (CREAS).

As vans zero-quilô-
metro, com valor de R$ 
351 mil cada, foram en-
tregues em solenidade 

realizada no Instituto 
Agronômico de Campi-
nas (IAC), com a pre-
sença do governador 
Rodrigo Garcia. A vice-
-prefeita de Jaguariú-
na e secretária do Meio 
Ambiente, Rita Berga-
masco, e a secretária 
municipal de Assistên-
cia Social, Andréa Dias 
Lizun, participaram do 
evento e receberam as 
chaves dos veículos.

Caminhada Azul de Jaguariúna é neste 
domingo; tíquetes para retirada de camisetas 

estão disponíveis 

Assistência Social de 
Jaguariúna recebe 

duas vans adaptadas 
do Governo do Estado 
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De Jaguariúna

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
guariúna Afonso Lopes 
da Silva, o Silva, recebeu, 
nesta sexta-feira (18), re-
presentantes do Conse-
lho Municipal do Idoso 
de Jaguariúna, que ma-
nifestaram gratidão pelo 
apoio dado pelo Poder 
Legislativo a campanha 
de destinação dos recur-
sos do Imposto de Renda 
para as entidades do mu-

nicípio. Realizada no mês 
de maio, uma campanha 
da Câmara Municipal in-
centivou os contribuintes 
a destinarem os recursos 
do imposto para as enti-
dades.

O total repassado ao 
Conselho Municipal do 
Idoso, referente ao 1º lote 
das declarações do Im-
posto de Renda, foi de R$ 
29.669,57. O valor será 
utilizado nas diversas ati-
vidades do CMI junto aos 
grupos de Melhor Idade 

de Jaguariúna.
Márcio Donizetti 

Valério, presidente do 
Conselho Municipal do 
Idoso, destacou a impor-
tância dos recursos con-
quistados. “É a primeira 
vez que recebemos recur-
sos advindos do Impos-
to de Renda, que repre-
senta muito para nossas 
atividades. Agradeço ao 
presidente Silva e toda a 
Câmara Municipal pelo 
empenho na divulgação 
da campanha”, afirmou.

Afonso Lopes da Sil-
va, o Silva, enfatizou que 
a campanha de mobili-
zação para a destinação 
dos recursos do Imposto 
de Renda deve continu-
ar nos próximos anos. 
“Deu muito certo e vai 
ser aprimorada. Cada real 
destinado às entidades e 
conselhos de nossa cida-
de é de muita valia e os 
contribuintes participam 
com muito carinho e res-
ponsabilidade. Todos ga-
nham”, concluiu.

De Holambra

Dona Lais Frankie 
Stolf, pessoa ativa na co-
munidade holambrense, 
integrante do grupo Re-
viver há mais de 20 anos, 
foi homenageada postu-
mamente na Sessão Ordi-
nária realizada em 21 de 
novembro pela Câmara 
Municipal de Holambra.

Wilson Barbosa (Bigo-
de) e demais vereadores 
lamentaram o falecimento 
de dona Lais, que se des-
pediu no último dia 14 de 
novembro aos 94 anos, e 
entregaram Moção de Pe-
sar aos familiares presen-
tes na reunião.

Natural de Limeira e 

ex-moradora de Barra Bo-
nita, dona Lais chegou em 
Holambra com o marido 
em 1988, antes mesmo da 
cidade se tornar municí-
pio e logo procurou a Es-
cola Doméstica para ini-
ciar um grupo de bordado.

Mãe de Maria Cecília e 
Maria Cristina, também 
avó e bisavó, morou no 
Jardim Holanda em uma 
casa entre a residência de 
suas filhas. Durante a ges-
tão de Celso Capato, foi 
capa do carnê do IPTU de 
Holambra e em 2017 em 
vídeo foi uma das home-
nageadas no 16º aniversá-
rio do município.

Dona Lais também era 
apaixonada por escrever 

e cantar e sempre deixou 
clara sua paixão pelo gru-
po Reviver, onde volun-
tariou até 2019, no início 
da Pandemia. Em vídeo 

da Prefeitura disse “Aqui 
faz parte da minha vida, 
porque o encontro com 
amigos, são conversas di-
ferentes, não tem tristeza, 

é só alegria.”
A Casa de Leis ma-

nifesta respeitosamente 
à família enlutada seus 
sentimentos diante de tão 

grande perda, nossa gra-
tidão à dona Lais Frankie 
Stolf pela contribuição 
deixada em vida à nossa 
comunidade.

Da Redação

Que tal doar um brin-
quedo novo ou em bom 
estado e fazer o Natal 
de alguma criança mais 
feliz? É com este obje-
tivo que a Renovias e o 
Instituto CCR se uniram 
para promover a cam-
panha Natal Solidário. 
A ação, que acontece até 
09 de dezembro, con-
siste na arrecadação de 
brinquedos em locais 
estratégicos da malha 
viária de cobertura da 
concessionária.

Serão 18 pontos de 
arrecadação, que você 
confere ao final deste 
texto. A iniciativa mo-
biliza colaboradores da 
concessionária, além da 
participação dos clien-

tes de rodovias para a 
prática da solidarieda-
de e da ação voluntária. 
A proposta é engajar 
os colaboradores e os 
clientes da concessioná-
ria, garantindo a trans-
formação social

Para realizar a doa-
ção de um brinquedo 
novo ou em bom estado, 
basta levá-lo até um dos 
postos de arrecadação. 
Os brinquedos arreca-
dados serão doados a 
organizações sociais que 
atendem a população 
em situação de vulnera-
bilidade social. “Um dos 
pilares centrais de atua-
ção do Instituto CCR é a 
Inclusão Social, no qual 
temos o intuito de fo-
mentar iniciativas para 
ampliação do acesso à 

saúde para a população 
que, dentre outras estra-
tégias, inclui o combate 
à desigualdade social. É 
com este propósito que 
todos os anos estimu-
lamos a solidariedade 
por meio da doação. Já 
que o Natal é uma épo-
ca contagiante e feliz, 
nada mais justo do que 
escolher este período 
para sensibilizarmos o 
público interno e exter-
no e motivarmos o amor 
ao próximo”, diz Ariane 
Teles, analista de Res-
ponsabilidade Social do 
Instituto CCR.

Neste ano, a cam-
panha será promovida 
junto com a empresa 
Umbigo do Mundo, por 
meio de seu projeto so-
cial Educação para Gen-

tileza e Generosidade, 
idealizado com o Insti-
tuto Mauricio de Sousa, 
para divulgação dos 7 
Princípios da Educação 
para Gentileza e Gene-
rosidade (7 PEGG).

 SERVIÇO - PONTOS 
DE COLETA PARA AS 
DOAÇÕES

SEDE ADMINIS-
TRATIVA

Renovias | Rodovia 
SP-340, km 161, sentido 
Sul – Mogi Mirim

PRAÇAS DE PEDÁ-
GIO

Praça de Jaguariúna 
| Rodovia SP-340, km 
123

Praça de Estiva Gerbi 
| Rodovia SP-340, km 
192

Praça de Casa Branca 
| Rodovia SP-340, km 
221

Praça de Mococa | 
Rodovia SP-340, km 
254

Praça de Pinhal | Ro-
dovia SP-342, km 191

Praça de Águas da 
Prata | Rodovia SP-342, 
km 240

Praça de Aguaí | Ro-
dovia SP-344, km 219

Praça de São João da 
Boa Vista | Rodovia SP-
344, km 230

Praça de Itobi | Ro-
dovia SP-350, km 252

ÁREA DE DESCAN-
SO

Rodovia SP-340, km 
151, sentido Sul – Mogi 
Mirim

BASES OPERACIO-
NAIS

Base SAU Holambra 
| Rodovia SP-340, km 
140, sentido Norte

Base SAU Mogi Gua-
çu | Rodovia SP-340, 
km 175, sentido Sul

Base SAU Aguaí | Ro-
dovia SP-340, km 200, 
sentido Norte

Base SAU Casa Bran-
ca | Rodovia SP-340, 
km 238, sentido Norte

Base SAU Mococa 
| Rodovia SP-340, km 
257, sentido Norte

Base APH Espírito 
Santo do Pinhal | Rodo-
via SP-342, km 191, sen-
tido Oeste

Base SAU São João 
da Boa Vista | Rodovia 
SP-344, km 223, senti-
do Leste

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Santo Antônio de Pos-
se, Edson Gonçalves 
Santana (PV), teve 
uma agenda na sexta-
-feira, 11 de novembro, 
em São Paulo, com o 
deputado federal Car-
los Zarattini (PT). Seu 
objetivo é conseguir 
novos recursos pro-
venientes de emendas 
parlamentares atra-

vés do deputado para 
viabilizar projetos no 
município, sendo: 1) 
reforçar a área da se-
gurança pública por 
meio da implementa-
ção de um novo siste-
ma de videomonito-
ramento nos pontos 
estratégicos da cidade, 
e 2) instalar a base de 
uma estação meteo-
rológica que oriente a 
Defesa Civil e a Secre-

taria de Saneamento, 
Meio Ambiente e Agri-
cultura a atuar com 
dados em tempo real 
sobre as condições cli-
máticas, beneficiando 
os produtores rurais 
e aumentando a segu-
rança de toda a popu-
lação.

 Edson foi acompa-
nhado pelo secretário 
municipal de Seguran-
ça Pública, Valter Luis 

Lourenço, pelo pes-
quisador da Embrapa 
Meio Ambiente de Ja-
guariúna, Alfredo José 
Barreto Luiz, além do 
Chefe de Gabinete da 
Câmara, Eliezer Go-
mes, e da assessora 
Naiara Caovilla. Zarat-
tini foi o deputado fe-
deral mais votado em 
Santo Antônio de Pos-
se na última eleição 
com 1.112 votos.

Conselho Municipal do Idoso de Jaguariúna 
agradece à Câmara Municipal pelos recursos da 

campanha do Imposto Solidário

Câmara Municipal de Holambra presta 
homenagem póstuma à dona Lais Frankie Stolf

Instituto CCR e Renovias iniciam campanha de 
arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário

Presidente da Câmara entrega pedidos ao 
deputado federal mais votado da cidade na 

última eleição
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A Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria 
da Saúde, promove neste 
sábado, 26, a campanha 
#NovembroAzul, com 
foco na prevenção e cons-
cientização do câncer de 
próstata. A ação acontece 
das 8h às 14h, no Ambu-
latório Municipal de Es-

pecialidades Médicas, e 
contará com atendimento 
com médico urologista, 
realização de ultrassom 
mediante agendamento, 
além de avaliação odon-
tológica e nutricional por 
demanda espontânea 
e vacinação contra CO-
VID-19.

Os homens maiores 
de 50 anos, que queiram 
realizar a coleta de PSA 
(Antígeno Prostático Es-
pecífico), usado principal-
mente para rastreamento 
do câncer de próstata, de-
vem procurar o Posto de 
Saúde da Família (PSF) 
de referência para fazer o 

agendamento da coleta, e 
dessa forma, garantir uma 
avaliação com o médico 
urologista no dia 26/11.

O movimento tem 
como objetivo conscien-
tizar, ainda mais, a popu-
lação masculina sobre a 
necessidade de cuidar da 
saúde.

Saúde da Posse realiza a 
campanha Novembro Azul 

neste sábado, dia 26

A Prefeitura Muni-
cipal, por meio da Se-
cretaria da Saúde, pro-
moveu durante o mês 
de outubro, diversas 
ações voltadas a saúde 
da mulher dentro da 
programação do Outu-

bro Rosa, envolvendo os 
Postos de Saúde da Fa-
mília (PSFs) e o Ambu-
latório Municipal de Es-
pecialidades Médicas.

Ao todo, foram re-
alizados 37 ultrassons 
transvaginais, 87 cole-

tas de papanicolau, 44 
avaliações odontológi-
cas, e 62 vacinas aplica-
das, entre Covid-19 e de 
rotina.

O Outubro Rosa bus-
ca anualmente com-
partilhar informações 

e conscientização sobre 
o controle do câncer de 
mama, proporcionando 
maior acesso aos servi-
ços de diagnóstico e de 
tratamento e contribuir 
para a redução da mor-
talidade.

De Jaguariúna

Com o aumento de ca-
sos de Covid-19 em todo o 
estado, devido ao apareci-
mento de novas variantes 
do coronavírus, a Secreta-
ria de Saúde de Jaguariú-
na reforça a importância 
da vacinação contra a do-
ença e da manutenção dos 
cuidados básicos com a 
saúde e a higiene.

Quem ainda não com-
pletou o chamado ciclo 
vacinal (duas doses mais 
reforços), deve procurar 
uma unidade de saúde 
com a carteira de vacina-
ção para atualização. A 
vacinação continua sendo 
a forma mais segura e efi-
ciente de se proteger con-
tra o coronavírus.

Segundo a Secretaria 
de Saúde de Jaguariúna, 
a obrigatoriedade do uso 
de máscaras faciais conti-
nua limitada às unidades 
de saúde médico-hospita-
lares do município, como 
forma de prevenção.

“Tendo em vista o au-
mento do número de ca-

sos de Covid-19 no mu-
nicípio, bem como vem 
acontecendo no Estado e 
no País, recomendamos 
que neste momento cada 
pessoa faça uma avaliação 
individual de risco e adote 
cuidados baseados na sua 
condição de saúde”, afir-
ma a secretária de Saúde 
de Jaguariúna, Maria do 
Carmo de Oliveira Pelisão.

“Além disso, é reco-
mendado que idosos aci-
ma de 75 anos, pessoas 
que passaram por trans-
plante de órgão recente, 
pessoas com doença de lú-
pus e imunossuprimidos, 
em geral, evitem aglome-
rações e utilizem másca-
ras sempre que tiverem 
contato com outras pesso-
as”, completa a secretária.

CONFIRA ALGUMAS 
DICAS:

ETIQUETA RESPIRA-
TÓRIA

Ao tossir ou espirrar, 
cubra a boca e o nariz. Use 
os braços ou lenço descar-
tável. Evite usar as mãos. 
E, se usar, lembre-se de 

higienizá-las. Se usar um 
lenço, jogue-o fora ime-
diatamente e lave as mãos. 
Use, preferencialmente, 
lenços de papel.

O QUE FAZER SE 
APRESENTAR SINTO-
MAS GRIPAIS

A pessoa que apre-
sentar sintomas gripais 
deve procurar o Centro de 
Testagem Covid-19 para 
atendimento inicial e rea-
lização de testagem rápida 
(TR- Antígeno), conforme 
protocolo vigente no mu-
nicípio.

CASOS SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS

Se você for um caso 
suspeito ou confirmado 
de Covid-19, a recomen-
dação é de ficar em casa 
conforme prescrição mé-
dica.

HIGIENE DE MÃOS
Realize frequentemen-

te a higienização das mãos 
com água e sabão ou use 
álcool gel 70%.

A Secretaria de Saú-
de de Santo Antônio 
de Posse começou nes-
ta terça-feira, dia 22, 

a imunização contra o 
novo coronavírus/CO-
VID-19 das crianças 
de 6 meses e 2 anos, 11 

meses e 29 dias de ida-
de com comorbidades. 
Os pais devem procu-
rar o Posto de Saúde da 

Família (PSF) de sua 
referência para realizar 
o agendamento da apli-
cação.

A quarta dose da vacina 
contra COVID-19 já está 
disponível para pessoas 
com mais de 18 anos. Para 

receber a dose é neces-
sário cumprir o intervalo 
mínimo de quatro meses 
após a terceira dose.

A vacinação acontece 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 15h, em todos os 
Postos de Saúde da Famí-

lia (PSF).
Conhece alguém dessa 

faixa etária? Então, avise 
sobre a vacinação.

Campanha Outubro Rosa 
promove ações com foco na 

saúde da mulher

Saúde reforça importância da vacinação contra a 
Covid e cuidados com higiene 

Saúde da Posse inicia vacinação 
contra a Covid-19 em crianças 

de 6 meses a 2 anos com 
comorbidades 

4ª dose da vacina contra 
Covid-19 para pessoas acima de 

18 anos
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O horário de funcio-
namento da Prefeitura 
Municipal de Santo An-
tônio de Posse e suas 
repartições sofrerá alte-
ração em razão da reali-
zação dos jogos do Brasil 
na Copa do Mundo do 
Catar, conforme Decreto 
nº 3865, de 21 de outu-

bro de 2022, publicado 
na Edição 925 do Jornal 
Oficial.

Nos dias de jogos do 
Brasil, o expediente será 
encerrado 1 (uma) hora 
antes do horário dos 
respectivos jogos. As re-
partições públicas muni-
cipais que prestam servi-

ços essenciais realizarão 
expediente normal nos 
dias mencionados neste 
artigo mediante escalas 
organizadas pelos seto-
res competentes, como 
é o caso da Central de 
Ambulância e o Pronto 
Socorro.

Expediente:
Brasil x Sérvia, quin-

ta-feira, 24/11
Expediente até às 15h
Brasil x Suíça, segun-

da-feira, 28/11
Expediente até às 12h
Brasil x Camarões, 

sexta-feira, 02/12
Expediente até às 15h

Prefeitura e repartições públicas 
terão horário diferenciado nos dias 

de jogo do Brasil na Copa do Mundo 
do Catar 2022 

De Jaguariúna

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana, está 
orientando os usuários 
do transporte público da 
cidade a usarem o aplica-
tivo de celular Busão na 
Palma da Mão (Cittamo-
bi), que informa os horá-

rios e itinerários dos ôni-
bus. Lançado em 2018, o 
aplicativo está disponível 
gratuitamente nas versões 
para Android e IOS.

Nesta terça-feira, dia 
22 de novembro, funcio-
nárias da empresa conces-
sionária do transporte co-
letivo municipal estão no 
ponto de ônibus da Praça 
Umbelina Bueno, no Cen-

tro de Jaguariúna, das 
7h às 15h, orientando os 
usuários a como baixar e 
operar o aplicativo. O tra-
balho no local também foi 
feito na última sexta-feira 
(18) e na segunda (21).

Segundo o secretário 
de Mobilidade Urbana 
de Jaguariúna, Ricardo 
Cortez, “a ideia é facilitar 
ainda mais o acesso da po-

pulação ao app, sobretudo 
junto aos idosos e pessoas 
que têm mais dificuldades 
com a tecnologia”.

Nesta quarta, quinta e 
sexta-feira, o trabalho de 
orientação será feito na 
rodoviária de Jaguariúna, 
também das 7h às 15h.

A aposentada Lucila 
Muraro Masselani, mo-
radora do bairro 12 de 

Setembro, aprovou a ini-
ciativa da Prefeitura. “Eu 
não conhecia o aplicativo. 
Ainda estou me familia-
rizando, as monitoras me 
ajudaram com as infor-
mações. Agora vou tentar 
usar para saber os horá-
rios dos ônibus”, disse a 
moradora.  

O aplicativo funciona 
por geolocalização (GPS) e 

é atualizado em tempo real 
pela empresa responsável 
pelo transporte público, 
para conseguir levar os 
horários corretos de che-
gada de cada ônibus nos 
pontos de embarque e de-
sembarque. A ferramenta 
é fácil de usar e, além de 
detalhar os horários, ain-
da traça as melhores rotas 
para cada usuário.

De Holambra

O ano letivo de estu-
dantes da Educação Infan-
til da rede pública munici-
pal de ensino foi encerrado 
na última sexta-feira, dia 
18 de novembro, com um 
grandioso musical promo-
vido no Ginásio Municipal 
de Esportes por mais de 
230 estudantes e servido-
res.

O espetáculo “A Bela 
Adormecida”, encenado 
por eles, é resultado 6 me-
ses de trabalho, criado e 
organizado por educado-
res com cenário grandioso 

e figurinos de encher os 
olhos. A festividade, se-
gundo a diretora da pasta, 
Claudicir Picolo, além de 
celebrar a transição dos 
estudantes para o Ensino 
Fundamental, promoveu 
a confraternização de alu-
nos e trabalhadores de to-
das as áreas da Educação 
do Nivel II, da limpeza à 
diretoria.

Denise Lanatovitz, mãe 
da Lavínia, de 6 anos, 
estudante da Escola Ca-
sulo, diz que a menina 
ficou “encantada” com o 
trabalho. A empresária, 
por sua vez, considerou 

a ideia “inovadora” e elo-
giou a iniciativa. “Em um 
primeiro momento, não 
ser uma ‘formatura’ tradi-
cional pode ser estranho, 
porém uma apresentação 
que envolveu tantas pes-
soas foi genial, pois, de 
certa forma, as crianças 
estão aprendendo juntas 
quando se preparam para 
encenar e atuar”, disse. 
“Foi muito especial. Ficou 
perfeito. As escolas e suas 
equipes estão de para-
béns”.

O agente de seguran-
ça escolar Pedro de Paula 
Neto trabalha há 4 anos 

na rede e achou a ideia de 
uma formatura diferen-
ciada “excelente”. Funcio-
nário da Escola Munici-
pal Jardim Flamboyant, 
ele participou do musical 
com a fantasia de relógio 
e acompanhou os alunos 
em cena. “Eu acredito que 
uma formatura para alu-
nos de Educação Infantil 
não deva ser algo formal. 
Precisa ser como foi: mais 
interativa para as crian-
ças. Marcante”, falou. “Eu 
também achei muito baca-
na participar, ainda mais 
com colegas de trabalho 
de outras unidades. Pu-

demos nos unir, ensaiar 
e também nos divertimos 
juntos”.

O motorista do depar-
tamento, José Vicente Pe-
reira, atuou no espetáculo 
como guardião da corte e 
também gostou da inicia-
tiva. “Achei uma experi-
ência ótima. Com os alu-
nos, melhor ainda”, falou. 
“Essas atividades ajudam 
a formar a personalidade. 
E com a gente lá eles se 
sentem seguros. Foi muito 
bom”.

Para o prefeito de Ho-
lambra, Fernando Capato, 
que acompanhou a apre-

sentação ao lado da esposa 
Yvonne, do vice-prefeito 
Miguel Esperança e de ve-
readores, a iniciativa vem 
coroar o excelente trabalho 
desenvolvido na rede mu-
nicipal de ensino. “Temos 
investido muito na edu-
cação de Holambra. Ca-
pacitamos profissionais, 
adquirimos novos equipa-
mentos e diversas obras 
estão em andamento. Um 
ensino forte e de qualidade 
precisa de estrutura e não 
mediremos esforços para 
garantir sempre o que há 
de melhor para nossos es-
tudantes”.

De Holambra

O Parque da Expoflo-
ra acolhe a partir da pró-
xima semana, entre os 
dias 25 de novembro e 18 
de dezembro, a primeira 
edição do Natal de Ho-
lambra – evento temáti-

co repleto de decorações, 
enfeites, luzes e atrações 
artísticas. A festa será 
realizada sempre aos fi-
nais de semana, das 16h 
à meia-noite às sextas e 
sábados e das 16h às 23h 
aos domingos. E apesar 
da bilheteria, moradores 

de Holambra têm passe 
livre para curtir o espetá-
culo.

Em todos os dias de 
festa, sem exceção, ho-
lambrenses terão entra-
da garantida, sem custos, 
por meio da apresentação 
de Cartão Cidadão emi-

tido até o dia 11 de no-
vembro. O acesso se dará, 
como na Expoflora, pela 
entrada principal, pró-
xima ao estacionamento 
interno, em guichê exclu-
sivo identificado para uso 
do documento.

“Teremos em espaços 

públicos da nossa cidade 
uma celebração grandio-
sa de Natal, com muita 
iluminação, decoração 
e atrações. E, para além 
disso, sediaremos tam-
bém um grande evento 
natalino em que os mora-
dores são convidados es-

peciais. Não pagam para 
entrar desde que tenham 
o Cartão Cidadão”, desta-
cou o prefeito Fernando 
Capato. “Holambra será, 
portanto, uma grande e 
encantadora Vila de Na-
tal ao longo do próximo 
mês”.

Da Redação

O governo estadual 
entregou nesta quarta-

-feira (23) maquinários 
pesados e veículos para 
80 municípios. Do total, 
12 municípios beneficia-

dos contemplam a reivin-
dicação apresentada pelo 
deputado Edmir Chedid 
(União). A iniciativa está 
integrada ao Programa 
Nova Frota – SP Não 
Para, que foi instituído 
em nível estadual com 
apoio do parlamentar na 
Assembleia Legislativa 
(Alesp).

Os maquinários pesa-
dos e os veículos foram 
destinados a Artur No-
gueira, Bom Jesus dos 
Perdões, Bragança Pau-
lista, Jaguariúna, Joa-
nópolis, Nazaré Paulista, 
Pinhalzinho, Piracaia, 
Santa Cruz das Palmei-

ras, Santo Antônio de 
Posse, Tapiraí e Vargem. 
A remessa compreende 
mais de três mil equipa-
mentos essenciais para 
prestação de serviços 
municipais distribuídos 
no Estado de São Paulo.

“O investimento do 
governo foi superior a R$ 
1 bilhão. Deste montante, 
cerca de R$ 12,5 milhões 
foram destinados aos 
municípios que repre-
sento diretamente junto 
ao Poder Executivo Es-
tadual. A partir de agora, 
as prefeituras poderão 
manter e consequente-
mente ampliar suas ati-

vidades em benefício da 
comunidade. Além disso, 
poderão auxiliar os pe-
quenos e micro agricul-
tores”, comentou.

Edmir Chedid expli-
cou que os maquinários 
pesados também serão 
utilizados para a manu-
tenção de estradas vici-
nais, fundamentais por 
garantirem o acesso da 
comunidade aos serviços 
públicos e o escoamen-
to da produção agrícola 
aos grandes centros de 
distribuição, como os lo-
calizados em Campinas e 
São Paulo. “Uma grande 
conquista às prefeituras 

e para a comunidade”, 
completou.

Programa
O Programa Nova 

Frota – SP Não Para reú-
ne veículos, como ambu-
lâncias e caminhões (co-
leta seletiva e pipa), além 
de maquinários pesados, 
como motoniveladoras, 
retroescavadeiras, trato-
res e trituradores de ga-
lhos de grande porte. O 
programa Nova Frota – 
SP facilita o trâmite para 
aquisição de veículos e 
maquinários pesados 
utilizados na prestação 
de serviços à população.

Mobilidade Urbana orienta uso do aplicativo ‘Busão 
na Palma da Mão’

Grandioso musical mobiliza famílias e fecha ano 
letivo da Educação Infantil de Holambra

Cartão Cidadão: Morador terá acesso gratuito a 
todos os dias do Natal de Holambra

Edmir Chedid garante maquinários e 
veículos para Santo Antônio de Posse
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A Copa do Mundo do 
Catar está chegando e a 
Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social e do 
Departamento de Cultura 

e Turismo, está prepa-
rando uma programação 
especial para os dias de 
jogos da nossa seleção.

A Praça da Matriz vai 
receber um telão de alta 

definição de imagens 
para a transmissão dos 
jogos do Brasil. O local 
também contará com as 
barracas e foodtrucks da 
Feira da Lua.

O primeiro confronto 
acontece nessa quinta-
-feira, 24, às 16h, contra a 
Sérvia. Chame os amigos 
e junta-se a nós na torcida 
rumo ao hexa!

Praça da Matriz terá telão de 
alta definição durante jogos 
do Brasil na Copa do Mundo 

do Catar

Na tarde do último sá-
bado, 19, o Fut Segunda 
conquistou o Campeo-
nato de Futebol Society 
2022 de Santo Antônio de 
Posse, após vencer o Bang 
Bang por 3 a 1. O terceiro 

lugar ficou com o Despor-
tivo Possense que bateu o 
Fut Fácil por 4 a 1.

A artilharia da compe-
tição ficou com Gabriel, 
do Sem Compromisso, 
com 13 gols marcados, o 

melhor goleiro foi Gleb-
son, do Fut Segunda, e a 
equipe mais disciplinada 
foi o time do Real.

Durante dois meses 
de competição, foram 59 
jogos, com a participação 

de 19 equipes. O Campe-
onato foi uma iniciativa 
da Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
e da divisão de Esporte e 
Lazer.

No último sábado, 19, 
aconteceu o II Torneio das 
Flores de Vôlei de Areia 
4x4 do Club Fazenda Ri-
beirão, na cidade de Ho-
lambra. Santo Antônio de 
Posse esteve representada 
por três quartetos femini-
nos e um masculino que 
contou com dois atletas de 
Amparo. O torneio foi uma 
grande oportunidade para 
ganhar experiência e pre-
parar as (os) atletas para o 

próximo ano esportivo que 
está por vir.

As aulas de vôlei de 
praia ofertadas pela Prefei-
tura Municipal, por meio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Social e a divisão 
de Esporte e Lazer, aconte-
cem sempre aos sábados. 
Confira o horário de cada 
faixa etária e venha trei-
nar: https://pmsaposse.
sp.gov.br/aulas-de-volei-
-de-praia/

Fut Segunda é o grande campeão 
do Campeonato de Futebol Society 

2022

Equipes Possenses participam do II Torneio das Flores 
de Vôlei de Areia 4X4 em Holambra 


