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Em Brasília, prefeito e vice se encontram com Tebet 
e Jader Filho por investimentos para Holambra

O prefeito Fernando 
Capato esteve em Bra-
sília essa semana, entre 
os dias 21 e 23 de março, 
para uma série de com-
promissos ao lado do 
vice, Miguel Esperança, 
e de prefeitos da região. 
Entre as demandas, re-
cursos para custeio e 
ampliação da infraestru-
tura de saúde, retomada 
de investimentos para 
obras da educação e plei-
to de adesão ao novo Mi-
nha Casa, Minha Vida, 
recém-anunciado pelo 
Governo Federal.

O Departamento Muni-
cipal de Parques e Jardins 
deu início nesta quin-
ta-feira, 16 de março, à 
poda e remoção de três 
árvores próximas à Nossa 
Prainha. A supressão, re-
comendada por parecer 
técnico do município, se 
dará em função de riscos a 
estruturas próximas e aos 
próprios frequentadores 
do espaço. De acordo com 

o diretor municipal de 
Agricultura e Meio Am-
biente, Geraldo Veloso, o 
poder público entende o 
valor histórico e ambien-
tal dos eucaliptos, mas 
grande porte das árvores, 
os altos índices de chuvas 
e fatores ligados à perme-
abilidade do solo, ou en-
charcamento, são fatores 
decisivos, que tornam a 
medida necessária.

Ainda há tempo para 
quem busca, em Ho-
lambra, uma alternativa 
acessível de formação 
superior. As inscrições 
para o vestibular do polo 
local da Universidade 
Virtual do Estado de 
São Paulo, a Univesp, 
seguem até a próxima 
quinta-feira, 30 de mar-
ço. O cadastro deve ser 
feito pelo site vestibular.

univesp.br. A taxa é de 
R$ 51,75. A cidade conta 
com um total de 30 va-
gas para cursos nas áreas 
de Letras, Pedagogia, 
Matemática, Ciências 
de Dados, Engenharia 
de Computação e Tec-
nologia da Informação, 
Administração, Enge-
nharia de Produção e 
Tecnologia em Processos 
Gerenciais.

O  D e p a r t a m e n t o 
Municipal de Esportes 
inicia hoje, dia 20 de 
março, as inscrições 
para oficinas dedicadas 
ao treinamento e prá-
tica de quatro diferen-
tes modalidades: judô, 
condicionamento físi-
co feminino, ginástica 
aeróbica e atividades 
físicas adaptadas. Os 

interessados devem fa-
zer o cadastro na sede 
do setor, ao lado do Es-
tádio Municipal Zeno 
Capato, com atendi-
mento de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 
17h. A oficina de judô 
é  aberta a  crianças, 
jovens e adultos com 
mais de 4 anos.

Profissionais de saúde, 
gestantes e mulheres em 
período pós-parto podem 
receber, a partir desta se-
gunda-feira, dia 20 de mar-
ço, a dose bivalente da va-
cina contra a Covid-19 em 
Holambra. O imunizante, 
disponível na cidade desde 
o final de fevereiro, oferece 
proteção atualizada contra a 
cepa original do coronavírus 
e as subvariantes ômicron.

A concessionária Águas 
de Holambra tem o com-
promisso de prestar o mel-
hor serviço à população 
holambrense. Por isso, 
investe continuamente na 
formação de seus colab-
oradores, visando sempre 
o aprimoramento de cada 
equipe, nos mais diversos 
setores.

“Investir nos profis-
sionais é investir em todo 
o processo, pois só através 
das pessoas é que se con-
segue excelência e esse é 
nosso objetivo. Trabalha-
mos com o que existe de 
mais moderno na área de 
saneamento e desenvolver 
pessoas é uma realidade 
na Águas de Holambra”.

O Departamento Mu-
nicipal de Serviços Pú-
blicos de Holambra rea-
liza a partir da próxima 
semana, entre os dias 
27 e 31 de março, nova 
etapa da Operação Ca-
ta-Bagulho para coleta 
de móveis danificados, 
pneus velhos e restos de 
poda. A ação, que ocor-
re regularmente no mu-
nicípio
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Águas de Holambra 
investe em capacitação 
para prestar serviços de 

excelência

O serviço público de 
castração animal ofere-
cido pela Prefeitura de 
Holambra está com 200 
vagas disponíveis para 
procedimentos gratuitos 
voltados a cães e gatos. 
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DOIS MILÍMETROS E UM PREJUÍZO BILIONÁRIO: OS 
RISCOS DA MOSCA-DO-CHIFRES PARA A PECUÁRIA 

O FUTURO DO CONHECIMENTO É A RECONEXÃO

P o r  A n t ô n i o 
Coutinho,?gerente de 
marketing e serviços 
técnicos da Vetoqui-
nol Saúde Animal. 

D e z o i t o  a r r o -
bas.?Esse foi o peso 
médio dos bovinos no 
momento do abate, 
em 2022, segundo da-
dos do Instituto Bra-
sileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 
Quando a Pesquisa 
Trimestral do Abate 
de Animais começou 
a ser realizada, em 
1997, esse índice era 
de 15 arrobas. Tra-
duzindo, isso signifi-
ca que as carcaças 
saltaram de 220kg 
para 264kg (+20%) 
e m  2 5  a n o s .  I s s o 
significa que a pro-
dução de carne bovina 
está  em?constante 
evolução, proporcio-
nando maior rendi-
mento por animal – 
algo que se reflete em 

rentabilidade?e maior 
ganho ao pecuarista. 

Porém,  há  cres-
centes preocupações, 
essencialmente rel-
acionadas a dois te-
mas: em primeiro lu-
gar,  à sanidade; e, 
em segundo lugar, 
ao bem-estar animal. 
Este conceito tem re-
cebido atenção cada 
vez maior, em razão 
das exigências da so-
c iedade e  também 
da disseminação das 
práticas de ESG – sigla 
do inglês que se refere 
às responsabilidades 
ambiental, social e de 
governança. Alguns 
insetos, porém, de-
spontam como agen-
tes que prejudicam 
a saúde e o bem-es-
tar do rebanho. Estar 
atento?ao problema é 
imprescindível. 

A  m o s c a - d o s -
chifres (nome popu-
lar da?Haematobia 
irritans) tem apenas 

cerca de 2 milímet-
ros,  mas potencial 
para causar prejuízos 
de?US$ 1 ,6  bi lhão 
por ano, de acordo 
com a Empresa Bra-
sileira de Pesquisa 
Agropecuária (Em-
brapa). Esse impacto 
financeiro deve-se ao 
fato de que os 250 
milhões de bovinos 
do rebanho brasileiro 
– segundo a Pesqui-
sa Pecuária Munici-
pal (PPM), do IBGE 
– deixam de ganhar 
peso e/ou passam a 
produzir menos leite 
quanto infestados por 
esse inseto, presente 
em todas as regiões. 

A  m o s c a - d o s -
chifres é um inseto 
hematófago. Isto é, 
suga o sangue dos 
animais.?Cada mos-
ca pode dar mais de 
40 picadas por dia, 
gerando desconforto 
e alto índice de estres-
se aos animais.?Com 

isso,  o gado acaba 
ficando bastante ir-
ritado, o que inter-
fere negativamente na 
produtividade.?Esti-
mativas indicam que 
pode haver perda de 
até 40kg de peso vivo 
por cabeça, no caso 
do rebanho de corte. 
A  perda  ev idente-
mente se reflete na 
diminuição do peso e 
desvaloriza o couro. 

Na pecuária leitei-
ra, as notícias não são 
melhores.?O ataque 
da?Haematobia ir-
r i tans?tem poten-
cial para reduzir os 
35 bilhões de litros 
produzidos por ano a 
aproximadamente 28 
bilhões de litros. Em 
termos financeiros, 
calculados sobre a 
b a s e  d e  d a d o s  d o 
IBGE, isso represen-
taria perda de R$ 18 
bilhões diretamente 
aos produtores rurais. 
E, sim, tudo isso é 

causado pelas mos-
cas-dos-chifres, que 
têm ciclo de parasitis-
mo de 3 a 7 semanas, 
pode voar distâncias 
de até 25 quilômetros 
e depositar 300 ovos 
por postura sobre fez-
es frescas. 

Uma importante 
s o l u ç ã o  p a r a  e s s e 
problema tem sido o 
uso de brincos mos-
quicidas na parte cen-
tral do pavilhão auric-
ular dos animais. Esta 
é uma solução ofere-
cida pela Vetoquinol 
Saúde Animal,  que 
está completando 90 
anos de história. En-
tre as 10 maiores in-
dústrias veterinárias 
do mundo, a empre-
sa  –  que  teve  sua 
origem em Lure, na 
França – pesquisou 
e desenvolveu uma 
tecnologia de ponta e 
alta eficiência,?Fipro-
tag®?210, associando 
de forma exclusiva 

o s  p r i n c í p i o s  a t i -
vos?Fipronil e Diaz-
inon.?A combinação 
oferece proteção por 
até 210 dias.? 

Brincos mosqui-
c i d a s  d e  e f i c á c i a 
comprovada contra 
a mosca-dos-chifres 
estão se disseminan-
do pelo Brasil, já que 
o combate a essa pra-
ga é urgente. Algumas 
soluções, como a da 
Vetoquinol, oferecem 
carência zero para o 
abate e a ordenha – 
o que significa que 
n ã o  h á  n e n h u m a 
perda para o pecuar-
ista.?Sem perda de 
tempo ou dinheiro, 
o combate eficaz aos 
parasitas tende, cada 
vez mais, a ser real-
izado com soluções 
que reestabeleçam o 
bem-estar do rebanho 
e abram as portas?pa-
ra melhores produtiv-
idades – com lucrativ-
idade.? 

J e a n  G a s p a r , 
secretário de Cultura 
e Turismo de Barueri

Nestas primeiras 
décadas do século 21, 
ganhou força a con-
testação do modelo 
de educação baseado 
na fragmentação do 
conhecimento. Essa 
fragmentação tem in-
ício no século XIX, 
impulsionada pelo 
modelo de produção 
da Segunda Rev-
olução Industrial, e 
se consolida ao longo 
de todo o século 20, 
como proposta hege-
mônica dos currícu-
los escolares. Nesta 
proposta, cada área 
do conhecimento é 
distribuída em “caix-
inhas” com pouca ou 
nenhuma comuni-
cação entre elas. Esse 
modelo é implantado 
na educação escolar 
e, consequentemente, 
avança sobre todos os 
campos da formação 
humana, como os 
mundos do trabalho, 
do desenvolvimento 
científico e da cultu-
ra. Essa sociedade da 
segmentação, como 
estratégia de eficiên-
cia e produtividade, 
acabou promoven-
do a formação de in-
divíduos com visão de 
mundo cada vez mais 
estreita, comprom-
etendo a capacidade 
criativa.

A crise da socie-
dade industrial e a 
emergência da socie-
dade da informação 
questiona esse mod-
elo e passa a valori-

zar: visões de mundo 
mais alargadas, a in-
terdisciplinaridade, 
a interconectividade, 
a capacidade de con-
strução de saberes 
de forma coletiva 
(criação em rede). O 
indivíduo que emerge 
desse modelo é mais 
integral e integrado, 
capaz de sistematizar 
conhecimentos de di-
versas áreas e, por-
tanto, mais criativo.

Em 2008, nos Es-
tados Unidos, nasce 
e já começa a ganhar 
força a metodologia 
STEAM (sc ience, 
technology,  engi-
neering, arts, math-
ematics). Criado pela 
educadora Georgette 
Yakman, da Rhode 
Island School of De-
sign, o método con-
siste em ampliar a 
criatividade científica 
por meio da arte e 
vice-versa. Basean-
do-se nessa propos-
ta, muitos projetos 
interessantes foram 
e são desenvolvidos, 
como o Dance sua 
tese, da Science Mag-
azine, que desafia ci-
entistas a contarem, 
pela linguagem da 
dança, o que defen-
deram em suas teses 
de doutorado. Outro 
bom exemplo foi o 
espetáculo “Ferocious 
Beauty: GENOME”, 
da coreógrafa Liz 
Lerman, em que a 
história da pesquisa 
genética humana é 
explorada pelos baila-
rinos em movimentos 
coreografados e que, 
quando apresenta-

da em sala de aula, 
os alunos são convi-
dados a modelar os 
conceitos biológicos 
apresentados na peça.

Ideia semelhante 
já estava presente na 
concepção da Cidade 
das Artes e das Ciên-
cias, obra do arquiteto 
Santiago Calatrava in-
augurada em 1998 na 
cidade espanhola de 
Valência. O complexo 
cultural e científico 
integra, de forma har-
moniosa, um projeto 
arquitetônico belís-
simo, dois espaços 
de apresentações 
e experimentações 
artísticas, um cen-
tro de apresentações 
esportivas, um plan-
etário de última ger-
ação, um aquário 
oceanográfico ultra-
moderno e um museu 
de ciências interativo. 

No Brasil, a Praça 
das Artes, recém-in-
augurada em Barueri 
(região metropolitana 
de São Paulo), se in-
sere nesse contexto. 
A começar do projeto 
arquitetônico. Uma 
das últimas criações 
de Ruy Ohtake: o es-
paço é pensado para 
que todas as mani-
festações artísticas 
ali realizadas dia-
loguem, sem divisões 
estanques, pratica-
mente sem paredes. 
Os alunos dos mais 
de 50 cursos de artes 
oferecidos nas modal-
idades, dança, teatro, 
música, artes visuais 
e circo são estimu-
lados, pelo próprio 
ambiente, a se inter-

conectarem, a per-
ceberem a evolução 
da formação uns dos 
outros. Trata-se de 
um complexo cultural 
baseado em 3 pilares: 
e x p e r i m e n t a ç ã o , 
formação e difusão 
artístico-cultural e 
na concepção de que 
a arte promove seres 
humanos mais inte-
grais, interconecta-
dos e criativos.

Se é certo que hoje 
vivemos um momento 
de transição, em que 
o mundo se digitaliza, 
as comunicações tor-
nam tudo instantâneo 
e a tecnologia invade 
cada aspecto míni-
mo de nossas vidas, 
agregar os saberes, 
alargar as visões de 
mundo é talvez o que 
há de mais avançado 
no desenvolvimento 
de um humanismo 
para o futuro.

O  p e n s a m e n t o 
humano precisa da 
arte para imaginar 
mundos ainda não 
descobertos ou não 
construídos. As rep-
resentações gráficas 
de animais nas pare-
des da caverna de 
Lascaux (na França), 
que datam de mais de 
15 mil anos, provam 
isso: era o imaginar 
do sucesso da caçada, 
que permitia a con-
fiança em sua real-
ização. Demócrito, o 
avô da teoria atômica, 
imaginou o átomo 
quase quatro séculos 
antes de Cristo, pro-
vando que a criativ-
idade é o que move 
tanto artistas quanto 

cientistas.  
Estamos em um 

momento de desco-
brir novas formas de 
conexão e reconexão 
dos muitos saberes 
humanos. A arte terá 
um papel  central 
nesse processo, e lu-
gares como a Cidade 
das Artes e das Ciên-
cias, em Valência, e 

a Praça das Artes, 
em Barueri, servem 
como catalizadores 
desse movimento. 
Que sejam referên-
cia para a criação de 
muitos mais desses 
espaços pelo Brasil e 
pelo mundo.

DOMÉSTICA 

Tenho um lar bem decorado, 
cada coisa em seu lugar, 

de valor sentimental, 
primo por ele a zelar. 

O dever me chama lá fora, 
tenho compromisso urgente. 
Me preocupo grandemente, 

não posso ser negligente. 

Delego poderes na fábrica 
para alguém bem confiável. 
O lar, meu sagrado refúgio, 

só a mãos bem responsáveis. 

Lá fica zelando por tudo, 
bens duráveis que conquistei, 

alguém de mãos calejadas, 
a doméstica que contratei. 

A toalha de banho dobrada, 
o jantar que encomendei. 

Durmo meu sono tranquilo 
graças à doméstica em quem confiei. 

Poesia de Valter Máz Borges, do livro O remédio 
do silêncio, volume 15 da coleção Mensagens de fé 
(editoraoartifice.com.br), em homenagem ao Dia 
da Doméstica que se comemora em 27 de março. 

Todos os livros do autor são filantrópicos.
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MEIO AMBIENTE: 

A supressão, recomendada por parecer técnico do município, se dará em função de riscos a estruturas próximas e aos próprios frequentadores do 
espaço

O Departamento 
Municipal de Parques e 
Jardins deu início nesta 
quinta-feira, 16 de mar-
ço, à poda e remoção de 
três árvores próximas 
à Nossa Prainha. A su-
pressão, recomendada 
por parecer técnico do 
município, se dará em 
função de riscos a es-

truturas próximas e aos 
próprios frequentado-
res do espaço.

De acordo com o 
diretor municipal de 
Agricultura e Meio Am-
biente, Geraldo Veloso, 
o poder público enten-
de o valor histórico e 
ambiental dos eucalip-
tos, mas grande porte 

das árvores, os altos 
índices de chuvas e fa-
tores ligados à perme-
abilidade do solo, ou 
encharcamento, são 
fatores decisivos, que 
tornam a medida ne-
cessária. “Há, também, 
a exposição aos ventos 
e relatos de queda de 
galhos. Características 

desfavoráveis para o lo-
cal, que tem fluxo con-
siderável de pessoas”, 
disse.

A Rua José Martins, 
próxima ao local, foi 
temporariamente in-
terditada no início da 
tarde. Ela será reaberta 
tão logo os serviços se-
jam concluídos.

Risco elevado condena à remoção três 
eucaliptos na Nossa Prainha

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria de Obras 
e Serviços, instalou 
nesta semana 50 no-
vos contêineres para 
coleta de lixo nos bair-
ros Nova Jaguariúna 
e Jardim Botânico. A 
coleta por meio desses 
recipientes começou a 

ser adotada na cidade 
em agosto do ano pas-
sado, nos bairros Re-
canto Camanducaia e 
Vila Primavera.

Segundo a Secre-
taria de Obras e Ser-
viços, a coleta de lixo 
por meio de contêine-
res será adotada em 
toda a cidade. A po-

pulação dos bairros é 
orientada a como pro-
ceder com o novo mo-
delo de coleta.

De acordo com a 
secretária de Obras 
e Serviços, Fernanda 
Santana, para ser des-
cartado, o lixo deverá 
estar devidamente en-
sacado e os morado-

res devem deixar as 
tampas dos contêine-
res sempre fechadas. 
“Apenas o lixo comum 
deve ser colocado nos 
recipientes. Tam-
bém não é permitido 
descartar entulho de 
obras e móveis nem 
mudar o contêiner de 
lugar”, completou. 

Prefeitura instala mais 50 novos contêineres para 
coleta de lixo nos bairros nova Jaguariúna e jardim 

botânico

De Jaguariúna

O Grupo UniEduK, 
por meio do Centro 
Universitário de Ja-
guariúna (UniFAJ) e 
do Centro Universitá-
rio Max Planck (Uni-
MAX), lançou oficial-
mente o novo Centro 
de Pesquisa e Inova-
ção em Saúde Mental 
(CISM). O programa 
será desenvolvido nos 
próximos 10 anos e tem 
como foco, em parceria 
com o poder público e 
universidades, ofere-
cer novos e avançados 
métodos de tratamento 
em saúde mental para 
moradores de Indaia-
tuba e Jaguariúna, no 
interior de São Paulo.

O projeto foi apre-
sentado oficialmente 
nas duas cidades. Na 
quarta-feira (15), no 
anfiteatro da UniMAX, 
mais de 600 pessoas 
acompanharam a sole-
nidade de forma pre-
sencial e on-line pelas 
redes sociais da facul-
dade. Na quinta-feira 
(16), o lançamento foi 
no anfiteatro da Uni-
FAJ, em Jaguariúna, 
quando 500 pessoas 
assistiram ao evento 
de maneira presencial 
e pela internet.

A diretora geral da 
UniMAX, professora 
Luciana Mori, lembrou 
que ter um projeto de 
pesquisa dessa mon-
ta, com a participação 
de uma instituição de 
ensino privada, é algo 
inédito no Brasil. “O 
que buscamos com a 
parceria público-pri-
vado é entregar para 
a população uma saú-
de mental de quali-
dade. Este é apenas o 
pontapé inicial de um 
projeto extremamen-
te inovador e a nossa 

pretensão é que, aliado 
as melhores práticas e 
técnicas, possamos en-
tregar à sociedade pes-
soas emocionalmente 
muito mais saudáveis”, 
salientou.

Já o diretor geral da 
UniFAJ, professor Flá-
vio Pacetta, ressaltou a 
importância da conti-
nuidade que o projeto 
oferece. “O CISM é um 
programa contínuo, 
não é uma ação que 
será desenvolvida em 
um dia e depois se en-
cerra. É algo totalmen-
te inovador no país e 
um verdadeiro legado 
que deixaremos para 
nossos filhos e netos. 
Estamos falando de 
um programa que vai 
beneficiar não somente 
estudantes e professo-
res dos cursos da área 
da saúde, mas princi-
palmente moradores 
de Indaiatuba e Jagua-
riúna, uma vez que isso 
abre a possibilidade de 
vários outros órgãos e 
setores do poder pú-
blico e do terceiro se-
tor se agregarem para 
o desenvolvimento de 
outros projetos deriva-
dos”, disse.

Participaram ainda 
de ambos os encontros 
autoridades locais, 
membros do Governo 
do Estado de São Pau-
lo, bem como docentes 
e alunos dos cursos de 
Medicina, Biomedici-
na, Psicologia, Enfer-
magem, Farmácia, Nu-
trição e Fisioterapia. 
Ainda presentes nos 
eventos estavam dire-
tores e o mantenedor 
do Banco Industrial 
do Brasil e do Grupo 
UniEduK.

A mesa de apre-
sentação do projeto 
foi composta por pes-
quisadores do CISM, 

o doutor Eurípedes 
Constantino Miguel, 
professor titular e co-
ordenador do Progra-
ma de Pós-graduação 
e vice chefe do Depar-
tamento de Psiquiatria 
da Faculdade de Medi-
cina da Universidade 
de São Paulo (USP); o 
doutor Luis Augusto 
Rhode, professor titu-
lar do Departamento 
de Psiquiatria e Medi-
cina Legal da Univer-
sidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFR-
GS); e o doutor Paulo 
Rossi Menezes, pro-
fessor titular de Me-
dicina Preventiva da 
Faculdade de Medicina 
da USP. De forma vir-
tual e direto de Portu-
gal, participou também 
do evento o professor 
doutor Nuno Sousa, 
membro do Conselho 
Consultivo do Curso 
de Medicina do Grupo 
UniEduK. 

Ainda durante os 
encontros, os prefei-
tos de Indaiatuba e Ja-
guariúna destacaram a 
importância do CISM 
para a rede pública de 
saúde. “As pessoas es-
tão perdendo os víncu-
los afetivos com famí-
lia e amigos e isso traz 
um prejuízo enorme ao 
longo do tempo. Por 
isso, um projeto com 
essa magnitude, prevê 
um acompanhamento 
mais clínico nas ações 
que envolvam a saúde 
mental”, comentou o 
prefeito de Indaiatu-
ba, Nilson Gaspar. “O 
CISM é um marco para 
que toda a municipa-
lidade esteja engajada 
com instituições reno-
madas do Brasil e no 
mundo. Não podemos 
tratar de maneira igual 
os desiguais. E quan-
do falo tratar diferente 

é porque essa pessoa 
merece uma atenção 
especial”, completa o 
prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis.

Saúde mental e qua-
lidade de vida

Atualmente no Es-
tado de São Paulo, 
12% de toda a popula-
ção necessita de algum 
tipo de atendimento 
relacionado à saúde. E, 
para atender essa de-
manda cada vez mais 
crescente, o CISM atu-
ará basicamente em 
três eixos. O primeiro 
envolve a necessidade 
de avançar nas pesqui-
sas em Neurociência 
de Precisão em saúde 
mental. Isso será vin-
culado à Coorte Trans-
geracional Brasilei-
ra de Alto Risco para 
Transtornos Mentais, 
que permite pesquisa-
dores e estudantes em 
ciências de saúde men-
tal de ponta investigar 
os fatores genéticos e 
ambientais que pre-
cipitam transtornos 
mentais em um estu-
do com 2.511 crianças 
e adolescentes acom-
panhados por mais de 
uma década.

A segunda área tem 
como foco desenvolver 
e testar novas tecnolo-
gias de intervenção em 
transtornos mentais, 
utilizando de soluções 
digitais e criando hubs 
de inovação no Esta-
do de São Paulo. Entre 
estas iniciativas está 
o desenvolvimento de 
um aplicativo para tra-
tamento de alcoolis-
mo por meio do uso de 
um bafômetro portátil 
acoplado ao celular do 
paciente, premiando o 
tempo de abstinência 
de forma progressiva.

O terceiro eixo vai 

atuar sobe a perspecti-
va de reduzir o tempo 
entre a descoberta de 
intervenções eficazes 
em saúde e sua utiliza-
ção na prática clínica, 
percurso que hoje leva 
em torno de 20 anos. 
O CISM desenvolverá 
estudos com foco na 
implementação de in-
tervenções de saúde 
mental sofisticadas, 
como terapia cogni-
tivo-comportamental 
pela internet e visitas 
domiciliares focadas 
no apego seguro de 
mães e bebês ao SUS.

O CISM será de-
senvolvido em parce-
ria com a USP, a Uni-
versidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), a 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), a Fundação 
de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Pau-
lo (Fapesp), a Univer-
sidade de Yale, a Uni-
versidade de Harvard, 
a Universidade do Mi-
nho, o Instituto Karo-
linska; além da inicia-
tiva privada por meio 
do Banco Industrial do 
Brasil.

Sobre o Grupo UniE-
duK

Há 23 anos no mer-
cado, o Grupo UniE-
duK, é composto pelo 
Centro Universitário 
de Jaguariúna - Uni-
FAJ, Centro Universi-
tário Max Planck - Uni-
MAX e Faculdade de 
Agronegócios de Ho-
lambra -- FAAGROH, 
instituições reconheci-
das com nota máxima 
(5) pelo MEC em corpo 
docente, infraestrutura 
e Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC). Com 
a missão de promover 
a educação socialmen-
te responsável, com 

alto grau de qualidade, 
propiciando o desen-
volvimento dos proje-
tos de vida dos alunos, 
o Grupo UniEduK tem 
como foco transformar 
o futuro das pessoas, 
na prática. Para tan-
to, dispõe de moder-
na infraestrutura em 
9 campis, equipados 
com Hospital Veteri-
nário, Interclínicas e 
Centro Clínico de Es-
pecialidades Médicas. 
Tendo como mote for-
necer uma educação 
de qualidade e prática 
que empregue pessoas, 
o Grupo UniEduK não 
mede esforços para 
investir em inovação, 
pessoas, infraestrutura 
e tecnologias que fa-
çam a diferença na for-
mação profissional.

Para isso, a insti-
tuição de ensino conta 
com o Modelo de Ensi-
no Educar, que utiliza 
de metodologias ativas, 
onde o aluno é o prota-
gonista de sua jornada 
de aprendizagem e com 
certificações interme-
diárias para aumentar 
as chances de conquis-
tar uma vaga no merca-
do de trabalho. São di-
versos cursos nas áreas 
de Saúde, Humanas, 
Exatas, Tecnologia e 
Agronegócio nas mo-
dalidades presencial e 
a distância, entre ou-
tras opções de pós-gra-
duação, MBA, extensão 
e especialização. Todos 
os cursos presenciais 
possuem no mínimo 
50% de aulas práticas 
desde o início, cor-
po docente altamente 
qualificado e infraes-
trutura moderna, com 
salas de aulas e labo-
ratórios equipados de 
acordo com as neces-
sidades do mercado de 
trabalho.

Grupo UniEduK lança oficialmente projeto inédito no 
Brasil sobre saúde mental
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Entre as demandas, recursos para custeio e ampliação da infraestrutura de saúde, retomada de investimentos para obras da educação e pleito de adesão ao novo 
Minha Casa, Minha Vida 

POLÍTICA:

O prefeito Fernando 
Capato esteve em Bra-
sília essa semana, en-
tre os dias 21 e 23 de 
março, para uma série 
de compromissos ao 
lado do vice, Miguel 
Esperança, e de pre-
feitos da região. Entre 

as demandas, recursos 
para custeio e amplia-
ção da infraestrutura 
de saúde, retomada 
de investimentos para 
obras da educação e 
pleito de adesão ao 
novo Minha Casa, Mi-
nha Vida, recém-anun-

ciado pelo Governo Fe-
deral.

A agenda começou 
na manhã de terça-
-feira (21) em reunião 
com o deputado fede-
ral Carlos Sampaio. Na 
sequência, Capato se 
reuniu com o deputado 
federal Baleia Rossi, 
presidente nacional do 
MDB, e o Ministro das 
Cidades, Jader Filho, 
em encontro viabiliza-
do pelo partido.

“Estivemos, com 
apoio do MDB e do de-
putado Baleia Rossi, 
reunidos com o Jader 
em fevereiro. Agora, 
voltamos para compre-
ender as novas regras 
do programa habita-
cional do governo e 
manifestar o interesse 
de Holambra na ade-
são. Falamos também 
sobre outras deman-
das de infraestrutura 
local”, contou o prefei-
to.

Na quarta-feira, ele 
e seu vice estiveram no 
Ministério da Saúde 
para discutir repasses 
e, em seguida, no Con-
gresso Nacional, onde 
se reuniram com o se-

nador paulista Alexan-
dre Giordano. O traba-
lho seguiu à tarde em 
reunião, no Ministério 
do Planejamento e Or-
çamento, com a Mi-
nistra Simone Tebet, 
terceira colocada nas 
eleições presidenciais 
do ano passado.

“Fomos muito bem 
recebidos pela minis-
tra. Conversamos so-
bre a importância do 
orçamento destinado 
pelo Governo Federal 
às cidades e sobre a 
necessidade de reto-
mada de convênios e 
obras importantes na 
Educação”, disse.

A agenda foi finaliza-
da nesta quinta-feira, 
no período da manhã, 
em reuniões na Câma-
ra dos Deputados. “Fo-
ram três dias de muito 
trabalho. Uma viagem 
importante para es-
treitar laços com o go-
verno e buscar novos 
investimentos com as 
lideranças amigas da 
nossa cidade. Acredito 
que o resultado, mais à 
frente, será muito po-
sitivo para Holambra”, 
concluiu Capato.

, recém-anunciado 
pelo Governo Federal.

A agenda começou 
na manhã de terça-
-feira (21) em reunião 
com o deputado fede-
ral Carlos Sampaio. Na 
sequência, Capato se 
reuniu com o deputado 
federal Baleia Rossi, 
presidente nacional do 
MDB, e o Ministro das 
Cidades, Jader Filho, 
em encontro viabiliza-
do pelo partido.

“Estivemos, com 
apoio do MDB e do de-
putado Baleia Rossi, 
reunidos com o Jader 
em fevereiro. Agora, 
voltamos para compre-
ender as novas regras 
do programa habita-
cional do governo e 
manifestar o interesse 
de Holambra na ade-
são. Falamos também 
sobre outras deman-
das de infraestrutura 
local”, contou o prefei-
to.

Na quarta-feira, ele 
e seu vice estiveram no 
Ministério da Saúde 
para discutir repasses 
e, em seguida, no Con-
gresso Nacional, onde 
se reuniram com o se-

nador paulista Alexan-
dre Giordano. O traba-
lho seguiu à tarde em 
reunião, no Ministério 
do Planejamento e Or-
çamento, com a Mi-
nistra Simone Tebet, 
terceira colocada nas 
eleições presidenciais 
do ano passado.

“Fomos muito bem 
recebidos pela minis-
tra. Conversamos so-
bre a importância do 
orçamento destinado 
pelo Governo Federal 
às cidades e sobre a 
necessidade de reto-
mada de convênios e 
obras importantes na 
Educação”, disse.

A agenda foi finaliza-
da nesta quinta-feira, 
no período da manhã, 
em reuniões na Câma-
ra dos Deputados. “Fo-
ram três dias de muito 
trabalho. Uma viagem 
importante para es-
treitar laços com o go-
verno e buscar novos 
investimentos com as 
lideranças amigas da 
nossa cidade. Acredito 
que o resultado, mais à 
frente, será muito po-
sitivo para Holambra”, 
concluiu Capato.

Em Brasília, prefeito e vice se encontram com Tebet 
e Jader Filho por investimentos para Holambra

O Circuito das Águas 
Paulista é composto por 
nove cidades, que juntas 
somam 304 mil morado-
res e formam um eixo eco-
nômico potente e impor-
tante no interior paulista. 
Além de agrupar diversos 
atrativos turísticos, qua-
lidade de vida, natureza 
invejável junto a Serra da 
Mantiqueira, mão de obra 
qualificada com 109.572 
empregados, as cidades 
são conhecidas por boa 
infraestrutura e desenvol-
vimento ordenado.

Tantas características 
positivas tornam a re-
gião um oásis para viver, 
trabalhar, visitar e inves-
tir. Pilares que norteiam 
a recém-criada Agência 
de Desenvolvimento Cir-
cuito das Águas Paulista 
(ADECAP) com o objeti-
vo de potencializar a re-
gião nestes quatros eixos, 
trazendo propostas de 
desenvolvimento respon-
sável e orientado às de-
mandas do futuro.

Constituída sob a for-
ma de Associação Civil 
de interesse público, de 
direito privado, sem fins 
lucrativos e com autono-
mia financeira e adminis-
trativa, a ADECAP propõe 
uma atuação integrada 
por meio de planos, pro-
gramas e projetos, reali-
zação de eventos de sen-
sibilização e formação, 
oficinas, rodadas de ne-
gócios, prestação de ser-
viços aos setores privado, 
público e ao terceiro setor, 
assim como aos órgãos da 
administração direta e in-
direta, aos poderes legis-
lativo e judiciário local, re-

gional, estadual e federal. 
Para acompanhar e medir 
resultados alcançados uti-
liza um Observatório de 
Dados com informações 
sobre a região unindo as 
cidades que formam o 
Circuito das Águas Pau-
lista: Águas de Lindóia, 
Amparo, Holambra, Ja-
guariúna, Lindóia, Monte 
Alegre do Sul, Pedreira, 
Serra Negra e Socorro.

Um projeto com o in-
tuito de potencializar a 
economia local e gerar 
negócios entre as nove ci-
dades acaba de ser criado 
pela ADECAP e foi lança-
do em março: a Rodada de 
Negócios do Circuito das 
Águas Paulista. O evento 
de lançamento ocorreu 
na Fazenda Benedetti, em 
Amparo, com a participa-
ção de 50 empresários e 
líderes regionais. A pró-
xima Rodada de Negócios 
está agendada para o dia 
27 de abril, em Águas de 
Lindóia, com café de bo-
as-vindas e atividades de 
networking para promo-
ver negócios entre as em-
presas. O anfitrião desta 
vez será o Thermas Hot 
World, parque aquático 
da região. Desta forma, 
cada encontro permi-
te que os empresários 
conheçam um lugar de 
destaque no Circuito das 
Águas Paulista.

Eixo de desenvolvi-
mento econômico do in-
terior paulista

De fácil acesso para 
as principais estradas do 
país, perto de Campinas-
-SP, a região do Circuito 
das Águas favorece o de-

senvolvimento econômi-
co, reunindo cerca de 50 
mil empresas, sendo apro-
ximadamente 9 mil do 
setor agropecuário, 5 mil 
indústrias, 11 mil empre-
sas ligadas ao comércio, 
3 mil no setor de constru-
ção e 17 mil empresas no 
setor de serviços. No ano 
passado, a balança de em-
pregabilidade se manteve 
estável e positiva, geran-
do quase 51 mil contrata-
ções e 46.251 demissões, 
com um saldo positivo de 
4.366 novas vagas.

O Circuito da Águas 
Paulista mantém uma tra-
dição de produção agríco-
la expressiva e histórica, 
o que resulta hoje na pro-
dução de 253 mil tone-
ladas de cana de açúcar, 
mais de 9 mil toneladas 
de café e 17 mil toneladas 
de milho, além de 15 mil 
litros de leite e 70 mil ca-
beças de gado. Sobre ca-
fés especiais e cachaças de 
alambique, a região é es-
pecialista e coleciona pro-
dutos e prêmios nacionais 
e internacionais. E segue 
na busca pelas Indicações 
Geográficas específicas.

Voltada também para 
os avanços industriais 
com empresas que se ins-
talaram na região e são 
nacionalmente reconhe-
cidas e representativas 
em seus setores, o Circui-
to das Águas Paulista é 
sede das marcas Ypê, Mo-
torolla, Ambev, JBS, Sky, 
entre outras.

A região também se 
destaca no comércio, a 
rede de lojas “1A99” nas-
ceu em Socorro e já tem 
cerca de 70 empresas es-

palhadas por todo Brasil. 
Pedreira que era conhe-
cida como a cidade das 
porcelanas, hoje congrega 
louças, plástico e decora-
ção, e inaugurou recen-
temente um shopping 
outlet, o Nagoya, com 
53 lojas, bem na porta 
de entrada para diversas 
cidades do Circuito das 
Águas Paulista. Na região 
de Holambra e Jaguariú-
na, o mercado de flores e 
plantas brasileiro ganha 
destaque com o Veilling, 
a Cooperflora e o CEA-
FLOR, que juntos abaste-
cem todo o Brasil.

Entre outros segmen-
tos e empresas de desta-
que, o Circuito das Águas 
Paulista é um Cluster de 
produção água mineral 
engarrafada, com marcas 
valorizadas como Lindoya 
Verão, Bioleve, Puríssi-
ma, entre outras. A Água 
Lindoya foi a escolhida 
pela Nasa na missão Apo-
lo 11 devido a sua pureza. 
Assim como é referência 
na indústria de roupas e 
confecções para adultos e 
crianças, principalmente 
em linha, malha e lã, que 
movimenta o comércio de 
várias cidades da região, 
do Estado de São Paulo e 
de outros.

A educação também 
é um dos pontos fortes, 
soma 200 estabelecimen-
tos de ensino médio e 
fundamental, o que deixa 
a região bem abastecida 
por boas escolas e algu-
mas universidades.

O setor de turismo fi-
gura entre as forças de in-
vestimento e atração para 
a região, com ampliações 

da rede hoteleira, como 
é o caso da Rede dos So-
nhos. A força do turismo 
do interior paulista, com 
uma proposta que vai do 
sossego à aventura, faz 
com que a região tenha 
uma oferta considerável 
de 4.727 unidades de hos-
pedagem, com mais de 14 
mil leitos e deste levanta-
mento 754 são UHs aces-
síveis.

A área de eventos tam-
bém atrai inúmeros visi-
tantes, com destaque para 
a Expoflora, na cidade de 
Holambra, o Jaguariúna 
Rodeo Festival, a Festa do 
Morango de Monte Alegre 
do Sul, a maior Exposição 
de Carros Antigos do Bra-
sil, em Águas de Lindoia 
e Luzes de Natal, que de-
cora as ruas da cidade de 
Socorro, todos exemplos 
reconhecidos nacional-
mente. A região abriga 
ainda o “Caminho pro In-
terior”, uma rota turística 
e de peregrinação que ao 
todo tem 537 km de dis-
tância.

Amparo liderou o pro-
cesso de adaptação da 
Lei do 5G no Circuito da 
Águas Paulista e hoje é 
uma das duas regiões do 
Estado de São Paulo apta, 
no que diz respeito às leis, 
para receber investimen-
tos de infraestrutura des-
ta nova tecnologia para 
implantação da indústria 
4.0 criando um ambiente 
propício à área de inova-
ção, ecossistemas e cria-
ção de startups. A região 
também é berço da star-
tup VZIT, aplicativo para 
potencializar o turismo 
regional que está crescen-

do em todo o Brasil.
O setor de construção 

é outro que está a todo 
vapor, com lançamentos 
imobiliários principal-
mente em Jaguariúna e 
Holambra. Segundo o 
Índice Sebrae de Desen-
volvimento Econômico 
Local - ISDEL, que mos-
tra de forma qualitativa 
o estágio de desenvolvi-
mento dos municípios 
brasileiros, a região apre-
senta bons indicadores, 
e se enquadra nas faixas 
de “alto” e “muito alto” 
na maioria dos quesitos, 
sinalizada no mapa em 
uma área verde claro e 
escuro. O índice sinteti-
za 106 variáveis, que são 
agrupadas em indicado-
res, disponibilizadas por 
fontes oficiais, divididas 
de acordo com as cinco 
dimensões: capital em-
preendedor, organiza-
ção corporativa, tecido 
empresarial, governança 
para o desenvolvimento e 
inserção competitiva.

Com a estruturação 
da ADECAP, a região ga-
nhou essa governança 
integrada para o desen-
volvimento, com uma 
visão comum de futuro 
construída de maneira 
compartilhada, participa-
tiva e democrática com 
toda a comunidade e por 
um Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Econô-
mico que desdobre uma 
visão de futuro, com foco 
entre a agência de desen-
volvimento, sociedade 
civil, mercado e poder pú-
blico. 

Circuito das Águas Paulista promove desenvolvimento 
responsável com olhar para os desafios do futuro 
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Concessionária investe continuamente na formação de seus colaboradores, visando sempre o aprimoramento de cada equipe, nos mais diversos setores 

ABASTECIMENTO: 

A concessionária 
Águas de Holambra tem 
o compromisso de pres-
tar o melhor serviço à 
população holambrense. 
Por isso, investe continu-
amente na formação de 
seus colaboradores, vi-
sando sempre o aprimo-
ramento de cada equipe, 
nos mais diversos seto-
res.

“Investir nos pro-
fissionais é investir em 
todo o processo, pois só 
através das pessoas é que 
se consegue excelência 
e esse é nosso objetivo. 
Trabalhamos com o que 
existe de mais moderno 
na área de saneamento 
e desenvolver pessoas é 
uma realidade na Águas 
de Holambra. Porque 
nosso papel é funda-
mental para a saúde e 
qualidade de vida da po-
pulação, além da preocu-
pação constante com o 
meio ambiente”, afirma 
a diretora presidente da 
concessionária, Silvia Le-
ticia Tesseroli.

Programas de desen-
volvimento e de apren-

dizagem fazem parte da 
rotina dos profissionais 
além da conta da empre-
sa e a Produtividade é um 
dos temas trabalhados. 
“O conceito é bastan-
te simples: uma equipe 
treinada e engajada com 
a evolução das soluções, 
presta o melhor serviço 
para a sociedade”, salien-
ta Silvia.

PRODUTIVIDADE
Entre outros muitos 

processos de desenvol-
vimento, está a busca 
contínua por melhoria 
na forma em executar 
as atividades, entre eles 
a Produtividade, que é o 
aproveitamento real de 
todo e qualquer recurso 
disponível. Por isso, os 
colaboradores da Águas 
de Holambra recebem, 
durante os treinamen-
tos, as informações e as 
ferramentas necessárias 
para administrar melhor 
o tempo durante a exe-
cução de suas tarefas no 
dia a dia, além de contri-
buírem com a construção 
ou adoção de novas solu-

ções.
“Quando falamos em 

recursos, estamos falan-
do em especial de tempo, 
um recurso tão escasso 
nos dias de hoje. Cola-
boradores capacitados 
aproveitam melhor esse 
recurso e, como con-
sequência, a Águas de 
Holambra presta um 
melhor e mais rápido 
atendimento. Vale lem-
brar aqui que trabalhar 
com produtividade não é 
trabalhar mais, mas tra-
balhar melhor”, explica 
Klaus Augusto Medeiros, 
da Kammak Consultoria.

Mas não existe êxi-
to em treinamentos e 
workshops se não houver 
o engajamento e parti-
cipação efetiva dos pro-
fissionais. Esse também 
é um dos focos para a 
Águas de Holambra, ou 
seja, manter a motivação 
das equipes. “Os profis-
sionais são sempre convi-
dados para buscar novos 
caminhos, desenvolver 
novas técnicas e aprimo-
rar processos. A empresa 
está sempre aberta para 

receber novas ideias dos 
seus profissionais além 
da conta”, afirma a dire-
tora presidente.

A participação do time 
em cada projeto é reali-
zada com a área de Pes-
soas, pois trabalhamos 
com pessoas, para pesso-
as. A cada mês, a Águas 
de Holambra desenvol-
ve campanhas internas 
dentro dos mais variados 
temas, sempre no senti-
do de engajar, informar, 
apoiar e desenvolver os 
colaboradores, buscando 
criar um ambiente sau-
dável de trabalho.

“Desta forma, a pro-
dutividade é um dos pi-
lares que deve ser enca-
rado como uma filosofia 
porque não é possível ter 
um modelo de gerencia-
mento desconsiderando 
as pessoas, suas atitudes, 
seu comportamento e a 
cultura empresarial”, ex-
plica Klaus. Ele salienta 
ainda que o processo tem 
que ser perene e, para 
isso, tem que contar com 
o envolvimento das pes-
soas nessa forma agir.

‘APONTAMENTO’
Klaus explica que 

o Treinamento sobre 
Apontamento tem como 
objetivo esclarecer para 
onde vão as informa-
ções e de que forma são 
utilizadas na cadeia de 
processos da empresa. 
“Os dados apontados 
são transformados em 
Indicadores de Desem-
penho e tratados atra-
vés da identificação da 
causa-raiz de eventuais 
problemas mapeados e 
direcionados através de 

Ações de melhorias, res-
peitando a governança”, 
diz. Por isso, a coleta 
das informações aponta-
das pelos colaboradores 
é tão importante. “Elas 
são fundamentais para 
a tomada de decisões e 
resoluções de problemas 
em Sistemas de gestão”, 
finaliza Klaus. Vale lem-
brar ainda que a Aegea 
Saneamento, da qual a 
Águas de Holambra faz 
parte, é a maior empresa 
privada do setor no país 
e investe constantemente 
em inovação.

Águas de Holambra investe em capacitação para prestar 
serviços de excelência

O Departamento Mu-
nicipal de Serviços Públi-
cos de Holambra realiza 
a partir da próxima se-
mana, entre os dias 27 e 
31 de março, nova etapa 
da Operação Cata-Bagu-
lho para coleta de mó-
veis danificados, pneus 
velhos e restos de poda. 
A ação, que ocorre regu-
larmente no município, 
tem o objetivo de manter 
a cidade limpa, evitando 
o depósito irregular de 

lixo em terrenos baldios 
e vias da cidade.

O material deve ser 
disponibilizado na frente 
das residências pelos mo-
radores antes das 7h30, 
de acordo com o crono-
grama de bairros (ver 
abaixo). Lixo doméstico, 
restos de construção civil 
e materiais eletrônicos 
não são recolhidos neste 
trabalho.

De acordo com o dire-
tor municipal de Serviços 

Públicos, José Marcos de 
Souza, em caso de chuva, 
a ação poderá ser cance-
lada.

Confira o cronograma 
da Operação Cata-Bagu-
lho:

Segunda-feira, 27 de 
março: Jardim Flam-
boyant, Parque dos Ipês, 
Groot e Jardim das Tuli-
pas

Terça-feira, 28 de 
março: Jardim das Tu-

lipas, Jardim Holanda, 
Morada das Flores e Cen-
tro

Quarta-feira, 29 de 
março: Imigrantes, Vila 
Nova, Residencial Moi-
nho

Quinta-feira, 30 de 
março: Residencial Moi-
nho, Residencial Van den 
Broek e Pinhalzinho

Sexta-feira, 31 de mar-
ço: Camanducaia, Resi-
dencial Vila das Tulipas e 
Residencial Flor D’Aldeia

Holambra realiza nova etapa da Operação Cata-
Bagulho a partir de 27 de março

A Prefeitura de Ja-
guariúna, por meio da 
Secretaria de Obras 
e Serviços, instalou 
nesta semana 50 no-
vos contêineres para 
coleta de lixo nos bair-
ros Nova Jaguariúna 
e Jardim Botânico. A 
coleta por meio desses 
recipientes começou a 

ser adotada na cidade 
em agosto do ano pas-
sado, nos bairros Re-
canto Camanducaia e 
Vila Primavera.

Segundo a Secre-
taria de Obras e Ser-
viços, a coleta de lixo 
por meio de contêine-
res será adotada em 
toda a cidade. A po-

pulação dos bairros é 
orientada a como pro-
ceder com o novo mo-
delo de coleta.

De acordo com a 
secretária de Obras 
e Serviços, Fernanda 
Santana, para ser des-
cartado, o lixo deverá 
estar devidamente en-
sacado e os morado-

res devem deixar as 
tampas dos contêine-
res sempre fechadas. 
“Apenas o lixo comum 
deve ser colocado nos 
recipientes. Tam-
bém não é permitido 
descartar entulho de 
obras e móveis nem 
mudar o contêiner de 
lugar”, completou. 

Esta quarta-feira, 
22, foi dia dos pro-
dutores rurais de Ja-
guariúna realizarem 
o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). Duran-
te a manhã e o período 

da tarde a Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente, re-
alizou um mutirão na 
sede do Departamento 
de Agropecuária.  

Técnicos da Prefeitu-

ra e da Coordenadoria 
de Assistência Técnica 
Integral (CATI - EDR 
Mogi Mirim) atende-
ram 10 produtores ru-
rais, tirou dúvidas de 
todos e realizou a atu-

alização dos cadastros, 
visando a regularização 
ambiental das proprie-
dades.

O Cadastro Ambien-
tal Rural é um registro 
público eletrônico na-

cional, obrigatório para 
todos os imóveis rurais 
que têm como objetivo 
integrar as informações 
ambientais das pro-
priedades para contro-
le, monitoramento, pla-

nejamento ambiental e 
econômico e combate 
ao desmatamento.

Quem ainda tiver 
dúvidas pode ligar para 
o telefone: (19) 3867-
3073.

Saúde: mutirão contra a dengue visita 673 imóveis 
no Nassif

Produtores de Jaguariúna participam de mutirão do 
cadastro rural

Para celebrar o Dia 
Internacional da Água, 
comemorado em 22 
de março, a Prefeitura 
Municipal, por meio 

da Secretaria de Sane-
amento, realizou nes-
ta quarta-feira (22), 
diversas atividades na 
Estação de Tratamento 

de Água (ETA). A ini-
ciativa é destinada aos 
alunos do 4º e 5º ano 
da rede pública de en-
sino e para o público 

em geral.
Entre as ações acon-

teceram: plantão de 
dúvidas a respeito da 
tarifa social de água e 

esgoto, acompanha-
mento das tarefas diá-
rias dos profissionais 
da Secretaria, além 
de brindes e brinque-

dos infláveis para as 
crianças. Menores de 
18 anos devem estar 
acompanhados dos 
pais ou responsável.

Prefeitura de Posse comemora o Dia Internacional da Água
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Para fazer o cadastro, o morador deve acessar o Portal do Governo em www.holambra.sp.gov.br.

O serviço público de 
castração animal ofere-
cido pela Prefeitura de 
Holambra está com 200 
vagas disponíveis para 
procedimentos gratuitos 
voltados a cães e gatos. 
Para fazer o cadastro, o 
morador deve acessar o 
Portal do Governo em 
www.holambra.sp.gov.
br. O atendimento, uma 
vez aprovado, é realizado 
por clínicas veterinárias 

particulares do muni-
cípio, credenciadas no 
Consórcio Intermunici-
pal de Saúde, o CISME-
TRO.

A inscrição pode ser 
feita através da aba de 
Serviços do site, em Cas-
tração Animal. O sistema 
irá gerar uma autoriza-
ção para que o morador 
vá até o profissional. O 
cão ou gato passará por 
avaliação e, em seguida, 

será realizado o agenda-
mento da cirurgia.

“De agosto do ano pas-
sado até agora, 450 cães 
e gatos foram contempla-
dos com o procedimen-
to. Foram 1.500 em dois 
anos. Agora, com o ca-
dastro eletrônico, a ação, 
antes restrita aos pets de 
famílias em situação vul-
nerável ou àqueles aco-
lhidos pela Associação de 
Reabilitação e Controle 

Animal de Holambra, foi 
ampliada para todos os 
moradores da cidade que 
possuem um cão ou gato 
de estimação, macho ou 
fêmea”, explicou o dire-
tor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Mais informações po-
dem ser obtidas na Vi-
gilância em Saúde do 
Município. O telefone 
para informações é o (19) 
3802-2744.

Serviço público de castração animal tem 200 
vagas disponíveis para cadastro em Holambra

De Holambra

Profissionais de saúde, 
gestantes e mulheres em 
período pós-parto podem 
receber, a partir desta 
segunda-feira, dia 20 de 
março, a dose bivalente 
da vacina contra a Co-
vid-19 em Holambra. O 
imunizante, disponível na 
cidade desde o final de fe-
vereiro, oferece proteção 
atualizada contra a cepa 

original do coronavírus e 
as subvariantes ômicron.

Além destes grupos, 
estão aptos para recebe-
rem a nova vacina holam-
brenses com mais de 60 
anos que tenham tomado 
pelo menos duas doses da 
vacina, sendo a última de-
las há mais de 4 meses, e 
pessoas imunossuprimi-
das com idade superior a 
12.

O atendimento acon-

tece às segundas e quar-
tas-feiras, das 8h às 
11h30 e entre 13h e 15h, 
nas Unidades Básicas do 
Imigrantes e Santa Mar-
garida, no bairro Jardim 
das Tulipas. É necessário 
apresentar caderneta de 
vacinação e Cartão SUS.

De acordo com o dire-
tor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias, o 
objetivo é ampliar grada-
tivamente o acesso ao an-

tígeno bivalente, respei-
tando a disponibilidade 
de doses encaminhadas 
pelo Estado ao municí-
pio. “Essa é uma vacina 
mais recente, reforçada 
para combater as varian-
tes do novo coronavírus”, 
explica. “Por essa razão, é 
muito importante que to-
dos aqueles que já podem 
receber a dose procurem 
o posto de vacinação mais 
próximo de sua casa”.

Holambra inicia aplicação de dose bivalente contra 
a Covid-19 para profissionais de saúde e gestantes

A Secretaria de Saúde 
de Jaguariúna participa 
da Semana Estadual de 
Mobilização de Contro-
le das Arboviroses, que 
vai até este sábado, dia 
25 de março. Ao longo 
de toda a semana, estão 
sendo realizadas ativi-
dades de orientação à 
população em diferen-
tes locais, como esco-

las, praças, parques e 
na Feira Noturna.
 Na tarde desta quinta-
-feira, a atividade está 
sendo realizada na Pra-
ça Umbelina Bueno, 
no Centro, até as 16h, 
com maquetes, amos-
tras, material de apoio 
e orientação aos muní-
cipes. 
Nesta sexta-feira, a 

ação vai se concentrar 
no Parque Luiz Barbo-
sa, das 13h às 16h. Já no 
sábado, as atividades 
da semana serão encer-
radas com um mutirão 
no bairro Jardim Euro-
pa e Sylvio Rinaldi, das 
8h às 16h, com orienta-
ção, retirada de entu-
lho e possíveis focos de 
dengue.

As arboviroses são do-
enças causadas pelos 
arbovírus, que incluem 
os vírus da dengue, 
zika, chikungunya e 
febre amarela. A clas-
sificação “arbovírus” 
também engloba todos 
aqueles transmitidos 
por insetos e aracníde-
os (como aranhas e car-
rapatos).

Saúde de Jaguariúna promove ações de orientação na 
semana estadual de controle das arboviroses

A Prefeitura Munici-
pal, por meio da Secre-
taria da Saúde, iniciou 
nesta segunda-feira, 20 
de março, a aplicação da 
vacina bivalente contra a 
Covid-19, nas gestantes 
e puérperas até 45 dias 
após o parto. A vacina-
ção está sendo realiza-
da por meio de agenda-
mento, basta procurar o 
Posto de Saúde da Famí-
lia (PSF) de referência.

Também podem rece-
ber o imunizante os ido-
sos de 60 anos ou mais e 
os pacientes imunocom-
prometidos a partir de 
12 anos. Para ter acesso 
à vacina, é preciso ter to-
mado pelo menos duas 
doses do esquema pri-
mário, com a vacina mo-
novalente, aplicada em 
todo o País desde 2021. 
Além disso, a última 
dose deve ter o interva-

lo de no mínimo quatro 
meses.

A nova vacina é uma 
atualização dos primei-
ros imunizantes produ-
zidos contra a Covid-19 
e protege contra a cepa 
original do coronavírus 
e as subvariantes ômi-
cron. O objetivo da cam-
panha com a bivalente 
é imunizar a população 
contra a variante ômi-
cron e melhorar a prote-

ção da população contra 
a doença.

Calendário Nacional
17/04: Trabalhadores 

da saúde, pessoas com 
deficiência permanen-
te a partir de 12 anos, 
população privada de 
liberdade, adolescentes 
cumprindo medidas so-
cioeducativas e funcio-
nários do sistema de pri-
vação de liberdade.

Gestantes e puérperas já podem receber a vacina 
bivalente contra Covid-19

A Prefeitura de San-
to Antônio de Posse, 
por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde, 
reinaugurou na manhã 
do último sábado, 18 
de março, o Posto de 
Saúde da Família (PSF) 
Jardim Brasília. Cons-
truído a partir de recur-
sos federais enviados ao 
município por meio de 
emenda parlamentar, 
o PSF estava fechado 

desde a sua inaugura-
ção em agosto de 2019. 
A estrutura reúne em 
um só lugar as unida-
des João Teixeira e Atí-
lio Bergo, e conta com 
duas equipes para aten-
der as mais de cinco mil 
pessoas cadastradas na 
área de abrangência.

Muito mais amplo e 
moderno, o novo Posto 
conta com atendimen-
to prolongado uma vez 

por semana, com intui-
to de atender os muní-
cipes que não conse-
guem ir até a unidade 
em horário comercial. 
A iniciativa acontece 
sempre às terças-feiras, 
com funcionamento es-
tendido até às 20h para 
atendimentos agenda-
dos.

“Agradeço ao depu-
tado federal Carlos Za-
rattini, pelos recursos 

enviados para constru-
ção do PSF, ao vereador 
Edson Gonçalves San-
tana (Baiano da Cesta) 
que solicitou os recur-
sos federais junto ao 
parlamentar e o secre-
tário da saúde, Edmar 
Sousa, que não mediu 
esforços para viabili-
zar a sua conclusão”, 
comentou o prefeito 
João Leandro Lolli. 
“Certamente essa nova 

unidade irá proporcio-
nar à população, mais 
eficiência, respeito às 
prioridades e acesso 
aos serviços de saúde”, 
concluiu.

Trata-se da princi-
pal porta de entrada 
da rede de atendimen-
to do Sistema Único de 
Saúde (SUS), sendo a 
unidade, responsável 
pela atenção primária 
à saúde familiar, que 

abrange a promoção e 
a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, 
o diagnóstico, o trata-
mento, a reabilitação, 
a redução de danos e a 
manutenção da saúde.

Serviço
Local: Rua José Rus-

si, 551 – Jardim Brasí-
lia

Telefone: (19) 3896-
5101.

Prefeitura promove reforma e reinauguração do 
PSF Jardim Brasília
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ESPORTES:

O cadastro deve ser feito pelo site vestibular.univesp.br. A taxa é de R$ 51,75

EDUCAÇÃO:

Ainda há tempo 
para quem busca, em 
Holambra, uma al-
ternativa acessível de 
formação superior. As 
inscrições para o vesti-
bular do polo local da 
Universidade Virtual 
do Estado de São Pau-
lo, a Univesp, seguem 
até a próxima quinta-
-feira, 30 de março. O 
cadastro deve ser feito 
pelo site vestibular.
univesp.br. A taxa é de 

R$ 51,75.
A cidade conta com 

um total de 30 vagas 
para cursos nas áreas 
de Letras, Pedagogia, 
Matemática, Ciências 
de Dados, Engenharia 
de Computação e Tec-
nologia da Informa-
ção, Administração, 
Engenharia de Produ-
ção e Tecnologia em 
Processos Gerenciais. 
Eles são gratuitos, com 
ensino à distância e 

encontros presenciais 
nas dependências da 
Escola Municipal Par-
que dos Ipês.

As provas do vesti-
bular acontecem em 
28 de maio, às 13h. As 
aulas, por sua vez, te-
rão início no mês de 
julho.

“São disciplinas em 
diferentes áreas de co-
nhecimentos que po-
dem contribuir de for-
ma decisiva no acesso 

a melhores oportu-
nidades de emprego 
no mercado”, avalia 
o prefeito Fernando 
Capato. “Além disso, 
é ensino gratuito, de 
qualidade e bem perto 
de casa”.

O polo da Univesp 
em Holambra conta 
com salas de aula, de 
orientação ao estudan-
te e tutoria, além de 
informática com aces-
so à internet.

Inscrições para vestibular do polo de Holambra da 
Univesp seguem até dia 30

Marcha das Mulheres mobiliza 
população possense neste domingo (26)

Em alusão ao Dia In-
ternacional da Mu-
lher, celebrado em 8 
de março, a Prefeitura 
Municipal, por meio 
da Secretaria de De-
senvolvimento Social, 
realiza neste domin-
go, 26 de março, a 

Marcha das Mulheres, 
com o propósito de 
mobilizar e alertar a 
população sobre a sig-
nificância histórica da 
data.
A concentração para a 
caminhada está mar-
cada para às 9h, na 

Praça Temática (Gas-
tone Mazotti), loca-
lizada na Rua Irineu 
Turola, 633 – Vila 
Rica II, e seguirá em 
direção ao Bosque Er-
nesto Coser – R. Prof. 
Aristides Gurjão.
Além da caminha-

da o evento contará 
também com sessão 
de alongamento, aula 
da zumba, palestra e 
show com a cantora 
Mayra Góis. Uma pro-
gramação preparada 
especialemnte para os 
participantes.

De Holambra

O Departamento Mu-
nicipal de Esportes inicia 
hoje, dia 20 de março, as 
inscrições para oficinas 
dedicadas ao treinamen-
to e prática de quatro 
diferentes modalidades: 
judô, condicionamento 
físico feminino, ginásti-
ca aeróbica e atividades 
físicas adaptadas. Os in-
teressados devem fazer 
o cadastro na sede do 
setor, ao lado do Estádio 
Municipal Zeno Capato, 
com atendimento de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 11h30 e das 13h30 
às 17h.

A oficina de judô é 
aberta a crianças, jovens 
e adultos com mais de 4 

anos. As aulas acontece-
rão no Ginásio Munici-
pal às segundas, quartas 
e sextas em três horá-
rios: das 9h30 às 10h30, 
das 10h30 às 11h30, das 
13h30 às 14h30 e das 
14h30 às 15h30. A de 
condicionamento físico 
para mulheres, por sua 
vez, atenderá meninas 
com mais de 7 anos, tam-
bém no Ginásio, às ter-
ças e quintas – sempre 
das 8h às 10h e das 14h 
às 16h.

A Praça do Moinho 
abrigará aulas de ginásti-
ca aeróbica para pessoas 
a partir de 16 anos. Elas 
acontecerão às segundas 
e sextas das 8h às 9h e 
das 9h10 às 10h10. Tam-
bém às quartas e quintas 

das 19h30 às 20h30 e 
das 20h40 às 21h40. As 
atividades físicas adap-
tadas, voltadas a público 
com diferentes tipos de 
limitações, fecha o leque 
de oficinas disponibiliza-
das nesta etapa. Os en-
contros serão no Ginásio 
Aberto, ao lado do Com-
plexo Aquático Munici-
pal, somente às segun-
das-feiras, das 8h às 10h 
e das 14h às 16h.

“Nossa meta, com o 
lançamento das oficinas, 
é oportunizar lazer, bem-
-estar e qualidade de vida 
a públicos com diferentes 
idades e interesses”, ex-
plicou o diretor da pasta, 
André Luís Buzzerio. “É 
uma orientação do pre-
feito que pretendemos 

ampliar, com mais mo-
dalidades, ao longo dos 
próximos meses”.

Mais informações po-
dem ser obtidas junto ao 
Departamento Munici-
pal de Esportes presen-
cialmente ou pelo telefo-
ne (19) 3802-4711.

Serviço
Oficina de Judô
Idade: a partir de 4 

anos
Aulas às segundas, 

quartas e sextas
Horários: 9h30, 

10h30, 13h30 e 14h30

Condicionamento Fí-
sico Feminino

Idade: mulheres a 
partir de 7 anos

Aulas às terças e quin-

tas
Horários: 8h e 10h

Ginástica Aeróbica
Idade: a partir de 16 

anos
Aulas às segundas e 

sextas / quartas e quintas
Horários: 8h e 9h10 / 

19h30 e 20h40

Atividades Físicas 
Adaptadas

Idade: a partir de 16 
anos

Aulas às segundas-fei-
ras

Horários: 8h e 14h

Prefeitura abre inscrições para oficinas esportivas em 
diferentes modalidades

O Adaga venceu o time 
das Poderosas por 4 x 2 e 
conquistou o título do 3° 
Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino. Essa 
é a primeira conquista da 
equipe!

O Campeonato Mu-
nicipal de Futsal Femi-
nino é organizado pela 
secretaria de juventude, 
esportes e lazer da Pre-
feitura de Jaguariúna. O 
título do Adaga veio após 

um duelo equilibradíssi-
mo. 

Mesmo diante das, até 
então, atuais campeãs, o 
esquadrão laranja, preto 
e branco não se intimi-
dou e conseguiu se impor 
dentro de quadra. 

Durante toda a parti-
da, o que se viu foi o Ada-
ga pressionando o tem-
po todo pelo resultado 
e o Poderosas buscando 
uma bola longa. No final, 

a pressão do Adaga deu 
resultado que, empurra-
do pela torcida, superou 
todas as adversidades e 
ficou com o troféu. 

PREMIAÇÕES INDI-
VIDUAIS 

Seleção do Campeo-
nato 

Goleira: Cícera (Alian-
ça)

Fixo - Lucimara (Au-
daz)

Ala - Carol (Adaga)
Ala - Gislene (Podero-

sas)
Pivô - Mariana (Ada-

ga)
Técnico: Rafael Fon-

tanella 

Defesa Menos Vazada: 
Cícera (Aliança) 

Artilheira: Mariana 
(Adaga)

Craque da Final: Ma-
riana (Adaga)

Adaga é campeão do futsal feminino!

De Jaguariúna

A primeira rodada 
da Taça Ouro do Ama-
dorzão de Jaguariúna 
foi marcada por três 
placares iguais. O cam-
peonato realizado pela 
Prefeitura que começou 
no último fim de sema-
na com quatro jogos re-
alizados no sábado, 18, e 
no domingo, 19, teve três 

jogos que terminaram 
em 2 X 0. 

O Engra venceu o Pe-
ralta por 2 X 0, o Fan-
tasma do Morro perdeu 
para o Aliança também 
por 2 X 0, o São José ga-
nhou do Independente 
pelo mesmo placar e o 
XII de Setembro venceu 
o Jardim Eliza por 3 X 2. 

No próximo fim de 
semana as partidas rea-

lizadas no Azulão acon-
tecerão no sábado às 16h 
e 18h e no domingo, às 
8h e 10h. 

TAÇA PRATA
Pela Taça Prata do 

Amadorzão no sábado, 
dia 18, o Roseira B per-
deu para o Mais Amigos 
por 1 X 0, o Cachorro da 
Neblina ganhou do Pi-
nheiros por 1 x 0, o Co-

ringão ganhou do Beira 
Rio por 3 X 0 e o Aliança 
B empatou com o Espor-
te Colina em 3 X 3. 

No domingo, dia 19, 
o Treze da Vila perdeu 
para o C. S. E. por 1 X 0, 
o Vitória ganhou do Cru-
zeiro por 3 X 1, o Vika 
Maranhão empatou com 
o Roseira de Baixo em 1 
X 1 e o PSG Jaguar ga-
nhou do Bahia por 3 X 1.

Taça ouro do Amadorzão começa com muitos gols


