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Escolas da rede municipal 
recebem melhorias para a 
volta às aulas

Dia V de vacinação será neste sábado –  Vacinação infantil com data e local determinados
Vacina contra Covid-19

A tecnologia a favor 
de golpistas pela 
internet

Bolsa 
trabalho abre 
inscrições

Governo do Estado 
destina verba para criação 
da Casa da Juventude8
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A retomada de atividades presenciais e a rotina cada 
vez mais próxima do que se conhecia traz, para mui-
tos, a sensação de ter a vida voltando ao normal. Isso 
não significa, porém, que está tudo bem não tomar to-
das as doses da vacina - ou que já é hora de deixar de 
lado os protocolos necessários adotados pela OMS para 
evitar a contaminação.
Em Holambra os números de janeiro são alarmantes e essa 
semana o município bateu, pela segunda vez num mês, recorde 
de confirmações desde o início da pandemia, registrando 470 
novos casos em 7 dias. Segundo o diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias, “observamos o agravamento maior da 
doença em pacientes que não se vacinaram, inclusive com 
necessidade de internação. Por isso é fundamental rece-
ber as doses do antígeno nas datas corretas e imunizar 
as crianças. O diretor disse ainda sobre a necessida-
de do uso correto da máscara, evitar aglomeração, 
manter o distanciamento e fazer com frequência 
a higienização das mãos. 3

Avanço da vacinação não 
significa imunidade à doença

Mesmo com o crescimento de novos casos da 
variante ômicron, os imunizantes contra a Covid-19 

continuam a funcionar para aquilo que foram 
desenvolvidos: a prevenção de casos mais graves da 

doença, que causam hospitalização e morte
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Opinião2
Holambra apresenta novamen-

te um recorde de 470 novos casos 
de Covid nesta semana.  

Apesar da baixa letalidade que 
motiva esta nova onda, graças à va-
cinação pois o vírus é prontamente 
atacado pelo sistema imunológico, 
ela representa uma grande preocu-
pação para a saúde da população e 
para a normalização do trabalho. 

A presença da variante Ômicron, 
o retorno gradual às atividades so-
ciais, o descuido com o uso de más-
cara, com o álcool gel, o aumento das 
interações sociais aceleraram este 
processo sem grande percepção das 

pessoas que, cansadas, aderiam ao 
relaxamento das  medidas sanitárias. 

Holambra, como cidade turís-
tica, atrai fluxo de pessoas, aos fi-
nais de semana, para apreciarem  
sua arquitetura, suas belezas, suas 
flores, suas culinária típica e par-
ticipar dos eventos noturnos que 
ocorrem  na cidade.

Este é um dilema das cidades 
pequenas que atraem fluxos tu-
rísticos, necessários e bem vindos, 
pois os turistas movimentam a eco-
nomia, abrem novas oportunida-
des, geram oportunidades de tra-
balho e enriquecem o município.

Mas, por outro lado, o fluxo 
turístico aumenta, consideravel-
mente, os contatos sociais com os 
trabalhadores holambrenses  dos 
hotéis, bares, restaurantes, segu-
rança, buffet, conjuntos musicais, 
eventos, pronto socorro, etc. que, 
durante a semana,  permanecem 
em interação social na  cidade. 

Uma difícil, mas necessária, 
missão para a Administração da 
Cidade para encontrar um ponto 
de equilíbrio entre a prevenção da 
saúde de seus cidadãos e do desen-
volvimento sócio e econômico que 
o turismo traz.

O novo recorde de casos de Covid em Holambra

•  www.ponderando.online •  email: radeathayde@gmail.com 

P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Passando ao largo da tem-
pestade causada pelos disse 
– me disse, mas não disse, es-
capo dos múltiplos interesses 
em jogo nas áreas sobejamen-
te conhecidas que permane-
cem em clima de “ em casa 
que falta pão, todo o mundo 
grita e ninguém tem razão.”  E 
pelo visto ainda vai faltar pão 
por muito tempo.

Como já afirmei recente-
mente, me dispus a enveredar 
por outras veredas evitando 
rotas que azedam o fígado 
mas adoçam a mente (meio 
poético...). Assim, aproveito o 
momento para citar Sêneca 
e encerrar este páragrafo: “ 
Quando se navega sem desti-
no, nenhum vento é favorável. 
“ Touché!

Com o calor sufocante da 
noite passada permaneci inso-
ne e aproveitei para pensar – 
como dizia meu pai – na morte 
da bezerra (expressão popular 
utilizada quando alguém apa-
renta estar distraído, intros-
pectivo, alheio a tudo e muito 
pensativo).

Pensei no Palmeiras ga-
nhando sua primeira Copinha, 

dando alegria para mais de 
20.000 de seus torcedores pre-
sentes ao estádio, depois de 
trocentos anos de tentativas. 
Mas, que me perdoem os pal-
meirenses, afinal, araruta tam-
bém tem seu dia de mingau. 
Brincadeirinha!. Valeu Verdão.

Com minha memória vol-
tando no tempo, e recordando 
a época de goleador no fute-
bol de praia nas areias de Co-
pacabana e Ipanema, jogan-
do pelo Lagoa e Lá Vai Bola, 
sempre com grande público 
assistindo de pé na beirada na 
calçada elevada incentivando 
a moçada.

E ainda dentro da mesma 
toada – para os mais antigos 
-  das lembranças do meu Bo-
tafogo de Garrincha e cia., 
do Flamengo de Zizinho, do 
Vasco de Ademir Meneses, do 
Fluminense de Orlando Pingo 
de Ouro, do Maraca com mais 
100 mil torcedores. Dos bons 
tempos, nem melhores nem 
piores que os de hoje, apenas 
mais uma época como as que 
a antecederam e, depois, as su-
cederam. Boas lembranças!

Mas voltando à “vaca fria”, 

vagando pela memória em 
tempos que pareciam ser on-
tem, os encontros com a na-
morada na porta do cinema, 
dos arrasta-pés em casas de 
família – leia-se de amigos 
e amigas – ao som de long 
plays, drinks suaves de cuba 
libre, retorno para casa a pé, 
ou de bonde, de madrugada – 
leia-se 2 da manhã – sem risco 
de ser assaltado.

Aliás, recordo-me, ainda, 
que da minha “turma” do Posto 
9, em Ipanema, constava gen-
te fina também: malandros de 
camisas de seda (outra hora 
explico porque), jogando bola 
conosco, sinuca, dando-nos 
“alvará” para atravessar a praia 
do Pinto, que de praia não ti-
nha nada, mas que encurtava 
o caminho do Leblon para a 
Gávea – campo do Flamengo – 
em dias de jogo.

Por fim, sugiro que, agora, 
dê você também uma para-
dinha, sorria e reflita sobre “a 
morte de sua bezerra”...

Da vida nada se leva a não 
ser a vida que gente leva, dizia 
o poeta.

Tenha uma ótima semana.           

Madrugada da Saudade
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Histórias de Dona Ilda

Depois do almoço e da 
gostosa descansada e vol-
tamos  para a nossa con-
versa sobre o calor, só que 
com a ajuda do “friozinho 
artificial” . Assim vamos 
passando nosso tempo, 
preenchendo-o com notí-
cias e aguardando as chu-
vas no final do dia. E que 
chuvas estão caindo de 
madrugada! E, no dia se-
guinte, mais calor!!!

O Centro de Pesquisas 
Meteorológicas e Climá-
ticas Aplicadas à Agricul-
tura (CEPAGRI) da Uni-
versidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) in-
formou que desde 1.980 
faz os registros e nunca 
havia confirmado um ca-
lor de 40.1 ºC em Cam-
pinas no seu histórico. O 
mesmo foi revelado pelo 
Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC) que com-
pila os dados desde 1992.

Enfim, os dados cientí-
ficos informados só com-
provam os dias atípicos 
que estamos vivendo!

Que Deus nos ajude!...
Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Que calor!!!
Parece mentira! Até ago-

ra enfrentei com facilida-
de esse calor quase insu-
portável! Eu precisava ir à 
cidade comprar um livro. 
Tratei de me preparar, me 
arrumar para sair. – Cora-
gem, Ilda! Fui me arruman-
do e à medida que mais 
me ajeitava, sentia minha 
pele molhada! Assim foi. 
Quando terminei o traba-
lho, resolvi fazer o inverso! 
À medida que eu tirava a 
roupa, a “água” escorria! 
Nunca vi isso! Fiquei com 
um vestidinho leve, de al-
ças! Fui para meu quarto, 
liguei o ventilador de teto, 
mais o ar condicionado, 
fechei a porta, a janela e 
estou aqui, tentando viver 
um pouco mais fresqui-
nha! Que delícia!

-Traga o jornal, peço à 
minha ajudante. Ali, então 
eu leio: que temperatu-
ras chegaram ontem aos 
40ºC, com sensação térmi-
ca de 45ºC!...

Cada um tenta se ajeitar 
como pode. Desliguei um 
pouco o ar condicionado e 
já estou sentindo calor.

Quanto ao apetite, até 
fica menor nesses dias 
tão quentes! Minha aju-
dante vai resolver o caso: 
um gostoso “cachorro 
quente” e um copo de 
guaraná bem geladinho, 
está tudo ok!
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Holambra bate próprio recorde e confirma 470 

casos de Covid-19 em uma semana 

Amanhã será o Dia V de vacinação contra a Covid-19

O número de casos de Co-
vid-19 confirmados em Ho-
lambra voltou a subir: nos 
últimos 7 dias foram 470 
novos registros da doença. 
De acordo com balanço do 
Departamento Municipal de 
Saúde, a cidade contabiliza, 
desde março de 2020, 3.418 
casos e 17 óbitos. O bairro 
Imigrantes soma 971 con-
firmações, seguido do Groot 
com 319 e do Centro com 
297.

No primeiro boletim do 
ano, divulgado em 6 de ja-
neiro, foram registrados 76 
novos casos da doença. Na 

semana seguinte o número 
de novas confirmações sal-
tou para 409: a maior quan-
tidade, até então, desde o 
início da pandemia. Já em 

20 de janeiro foram conta-
bilizados 294 casos.

“Holambra, assim como 
todo o país, enfrenta uma 
alta no número de casos da 

doença. Os números de ja-
neiro são alarmantes. São 
recordes de casos”, disse o 
diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. 
“Observamos o agrava-
mento maior da doença em 
pacientes que não se vaci-
naram, inclusive com neces-
sidade de internação. Por 
isso é fundamental receber 
as doses do antígeno nas 
datas corretas e imunizar as 
crianças”, disse, reforçando 
ainda a necessidade do uso 
correto da máscara, do dis-
tanciamento e da higieniza-
ção frequente das mãos.

Ele explica também que 
quem apresentar sintomas 
gripais leves deve ir até a 
unidade de saúde mais pró-
xima de casa. Já pessoas 
que tiverem febre alta per-
sistente e dificuldade para 
respirar devem procurar o 
atendimento de urgência e 
emergência na Policlínica 
Municipal.

Até o momento, 93,4% 
dos holambrenses já rece-
beram a 1ª dose da vacina. 
87,96% tomaram as duas 
doses ou o antígeno de dose 
única. 35,5% receberam o 
reforço do imunizante.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra re-
aliza neste sábado, dia 29 de 
janeiro, novo Dia V de Vacina-
ção contra a Covid-19. O aten-
dimento será realizado no Sa-
lão da Terceira Idade, das 8h 
às 13h, por ordem de chegada 
ou até o término das doses. 
Poderão ser imunizados adul-
tos (1ª ou 2ª dose para mora-
dores acima de 12 anos e 3ª 
dose para holambrenses com 
mais de 18 anos) e crianças 
entre 5 e 11 anos.

Podem receber o com-
plemento (2ª dose) holam-
brenses que tomaram a 1ª 
dose da vacina Butantan/

CoronaVac há, pelo menos, 
21 dias; cidadãos que rece-
beram a 1ª dose do imuni-
zante Fiocruz/AstraZeneca 
há pelo menos 8 semanas; 
pessoas a partir de 18 anos 
que foram imunizadas com 
a 1ª dose da vacina fabrica-
da pela Pfizer há 21 dias ou 
mais; adolescentes entre 12 
e 17 anos que tomaram a 1ª 
dose do antígeno da Pfizer 
há mais de 8 semanas; e ho-
lambrenses que receberam 
o antígeno da Janssen há, 
pelo menos, 61 dias. 

A dose de reforço (3ª 
dose) será distribuída para 
moradores acima de 18 

anos que tomaram a 2ª dose 
há, pelo menos, 4 meses. O 
diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias, re-
força que, para a imuniza-

ção, é necessário apresen-
tar documento oficial com 
foto. No caso de 2ª ou 3ª 
dose é preciso levar ainda o 
comprovante de vacinação 

anterior. Menores de idade 
devem apresentar docu-
mento oficial com foto, CPF 
ou Cartão SUS. Na ausência 
do pai, mãe ou responsável 
legal é necessário levar o 
termo disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
Serviços, Vacina: Termo de 
autorização. 

“Esta é a oportunidade de 
quem não tem disponibilida-
de de ir ao local de vacinação 
durante a semana, em fun-
ção de trabalho ou estudo, 
para garantir a imunização”, 
explica Valmir. “Uma chance 
de pais e filhos, juntos, se 
protegerem da doença”.
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Holambra recebe 
investimento do 

Estado para criação da 
Casa da Juventude

Vacinação infantil contra Covid-19 
acontece em dia e local fixos

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
conta agora com dia e local 
fixos também para a vacina-
ção de crianças entre 5 e 11 
anos contra a Covid-19. A 
imunização para este público 
irá ocorrer todas as segun-
das-feiras no Salão da Ter-
ceira Idade. A aplicação das 
doses em moradores a partir 
de 12 anos segue às quartas e 
sextas-feiras no mesmo local. 
Ela é realizada sempre por 
ordem de chegada, entre 8h e 
12h e das 13 às 15h.

Para que moradores entre 
5 e 11 anos recebam a dose 
é preciso apresentar docu-
mento oficial com foto, CPF 
ou Cartão SUS. Na ausência 
do pai, mãe ou responsável 
legal é necessário apresentar 
o termo disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
Serviços, Vacina: Termo de 
autorização. 

“O público foi ampliado 
e agora todas as crianças 

holambrenses entre 5 e 11 
anos podem procurar o Sa-
lão da Terceira Idade para 
receber o antígeno, não só 
aquelas com comorbidades 
ou deficiência”, explicou o 
diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias. “É 
importantíssimo que toda 
a documentação solicitada 
seja apresentada. Sem ela, 
não poderemos realizar a 
imunização”

Pessoas com idade igual 
ou superior a 12 anos podem 
procurar o Salão da Terceira 
Idade para receber a 1ª ou 
a 2ª dose à quartas e sex-
tas-feiras. Podem ser imuni-
zados moradores que ainda 
não foram vacinados; holam-
brenses que receberam a 1ª 
dose da vacina Butantan/
CoronaVac há, pelo menos, 
21 dias; cidadãos que toma-
ram a 1ª dose do imunizante 
Fiocruz/AstraZeneca há pelo 
menos 8 semanas; pessoas a 
partir de 18 anos que rece-

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato e o vice-
-prefeito, Miguel Esperança,  
estiveram na última semana, 
acompanhados do Subsecre-
tário Estadual da Juventude, 
Luiz Chrysostomo de Olivei-
ra, no terreno que abrigará 
a Casa da Juventude. O espa-
ço fica em área institucional 
próxima ao Residencial Flor 
D’Aldeia e receberá ainda o 

primeiro Centro Dia do Idoso 
de Holambra.

No mês de dezembro, Ca-
pato e Esperança estiveram 
em São Paulo para formalizar 
a participação do município 
na iniciativa. Além do terre-
no, a Prefeitura ficará res-
ponsável pela aquisição de 
móveis e equipamentos ne-
cessários para implantação 
dos projetos.

beram a 1ª dose da vacina 
fabricada pela Pfizer há 21 
dias ou mais; adolescentes 
entre 12 e 17 anos que toma-
ram a 1ª dose do antígeno da 
Pfizer há mais de 8 semanas; 
e holambrenses que foram 
imunizados com o antígeno 
da Janssen há, pelo menos, 
61 dias. A dose de reforço 
(3ª dose) é distribuída para 
moradores acima de 18 anos 

que receberam a 2ª dose há, 
pelo menos, 4 meses.

Moradores entre 12 e 17 
anos devem apresentar do-
cumento oficial com foto, CPF 
ou Cartão SUS. Na ausência 
do pai, mãe ou responsável 
legal é necessário apresentar 
o termo disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
Serviços, Vacina: Termo de 
autorização. Já maiores de 

18 devem levar apenas do-
cumento oficial com foto e, 
no caso de 2ª ou 3ª dose, o 
comprovante de imunização 
anterior.

Até o momento, 93,4% 
dos holambrenses já rece-
beram a 1ª dose da vacina. 
87,96% tomaram as duas 
doses ou o antígeno de dose 
única e 35,5% receberam o 
reforço do imunizante. 
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Até quando posso tirar ou transferir 
o título para as eleições de 2022?

Eleições 2022

Da redação 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) aprovou o ca-
lendário oficial das eleições 
de 2022. O primeiro turno 
será no dia 2 de outubro, já 
um eventual segundo turno 

ocorrerá no dia 30 do mesmo 
mês. Vale destacar que o voto 
é obrigatório para brasileiros 
maiores de 18 anos, e faculta-
tivo para analfabetos, maiores 
de 70 anos e jovens com idade 
entre 16 e 17 anos. Confira as 
principais datas relacionadas 

às eleições deste ano.
Prazo para atualização ou 

emissão do documento coin-
cide com fechamento do ca-
dastro eleitoral. No dia 4 de 
maio, termina o prazo para re-
gularizar o título eleitoral, ou 
mesmo solicitar a primeira via 
do documento, em tempo para 
votar nas Eleições 2022. O 
procedimento é simples, rápi-
do e pode ser feito pela inter-

net, com o sistema Título Net. 
A data é estipulada pela Lei 

das Eleições (Lei nº 9.504/97 
– artigo 91), que prevê o fe-
chamento do Cadastro Elei-
toral 150 dias antes de cada 
pleito. Durante esse período, 
o cidadão poderá resolver 
pendências como transferên-
cia de domicílio eleitoral ou 
outras decorrentes de ausên-
cia ou justificativa nas três úl-

timas eleições.
Portanto, para evitar con-

tratempos, é importante se 
antecipar (nos últimos dias, 
é alta a procura pelo serviço) 
para quitar eventuais débitos 
e poder exercer o direito de 
participar da escolha dos pró-
ximos deputados estaduais, 
deputados federais, governa-
dores, senadores e presidente 
da República.

Emissão de título e outros serviços eleitorais 
podem ser feitos em Holambra
Muita gente ainda não sabe, 
mas a Prefeitura de Holam-
bra disponibiliza na cidade 
a realização de diversos ser-
viços vinculados ao Cartório 
Eleitoral, evitando a necessi-
dade de deslocamento para 
outras localidades. É possível 
solicitar, aqui no município, o 
alistamento eleitoral (emis-
são do 1º título), a regulari-
zação de situação eleitoral, a 
transferência de título, a rea-
bilitação de título cancelado, 
emissão de guias para paga-
mento de multas e emissão 
de certidões. O atendimento 
é realizado de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 11h30 e en-
tre 12h30 e 16h30, na Praça 
dos Pioneiros, s/nº.
O alistamento eleitoral é 
obrigatório para cidadãos 
brasileiros entre 18 e 70 
anos e facultativo para jo-
vens de 16 e 17. Em anos de 
eleições, jovens de 15 anos 
que completarão 16 até a 

data do primeiro turno tam-
bém podem se alistar, caso 
desejem.
“A Prefeitura passou a dispo-
nibilizar esse atendimento 
eleitoral no município para 
facilitar a vida dos holam-
brenses, que antes preci-
savam ir até o Cartório de 
Mogi Mirim”, explicou a ser-
vidora responsável pelo ser-
viço, Nádia Cíntia Possatto 
Stotzer.
Para a emissão gratuita do 1º 
título é necessário apresen-
tar RG, CPF e comprovante 
de endereço atualizado – 
em nome do solicitante ou 
de pessoas da família que 
possam comprovar o pa-
rentesco. Homens em perí-
odo de alistamento militar 
devem apresentar ainda o 
certificado de dispensa do 
serviço.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(19) 3902-4169.
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Software usado por criminosos é uma 

ameaça para usuários da internet
Da redação 

Malware, ou “software 
malicioso,” é um termo mais 
amplo que descreve qual-
quer programa ou código 
malicioso que seja prejudi-
cial aos sistemas. Hostil, in-
trusivo e intencionalmente 
prejudicial, o malware in-
vade, danifica ou desabilita 
computadores, sistemas de 
computador, redes, tablets 
e dispositivos móveis, geral-
mente assumindo o controle 
parcial das operações de um 
dispositivo.

Malware é uma manei-
ra de ganhar dinheiro à sua 
custa de forma ilícita. Em-
bora malware não possa da-
nificar o hardware físico dos 
sistemas e equipamentos de 
rede, ele pode roubar, cripto-
grafar ou excluir seus dados, 
alterar ou sequestrar funções 

essenciais do computador e 
espionar a atividade de seu 
computador sem seu conhe-
cimento ou permissão.

Seja qual for a ameaça, 
ela está chegando ao seu 
computador de duas ma-
neiras: invasão humana ou  
malware. Os hackers podem 
usar qualquer uma das mi-
lhares de metodologias de 
ataque para comprometer 
um computador ou disposi-
tivo. Para se proteger, as pes-
soas devem executar rotinas 
de atualizações, mas muitos 
dispositivos e softwares fi-
cam vulneráveis   por longos 
períodos de tempo, o que os 
cibercriminosos adoram.

Muitos hackers usam 
malwares para acessar em-
presas ou uma variedade 
muito maior de vítimas e, 
em seguida, selecionam in-
dividualmente alguns dos 

qualquer interação com o 
cibercriminoso. Uma vez li-
berado, tudo que o hacker 
tem a fazer é coletar os ga-
nhos ilícitos. O malware é 
frequentemente criado e 
depois vendido ou alugado 
para as pessoas que o dis-
tribuem e usam.

Os ataques de malware 
não funcionariam sem o in-
grediente mais importante: 

você Em outras palavras, 
basta abrir um anexo de 
e-mail cujo remetente des-
conhecido ou clicar e instalar 
algo de uma fonte não confi-
ável, já pode ser o suficiente 
para que a invasão aconteça. 
Saiba como  identificar e se  
prevenir de ataques ciberné-
ticos acessando o artigo: ht-
tps://br.malwarebytes.com/
malware/

Holambrense teve seu Instagram 
invadido

Admilson Rodrigues, mais co-
nhecido como Sorriso, 49 anos, 
corretor de imóveis, teve sua 

rede social  invadida pelo software e hackers estão 
utilizando o seu perfil para anunciar produtos e so-
licitar pagamentos via PIX.
Sorriso levou um susto quando percebeu a ação dos 
criminosos que além da rede social acessaram  tam-
bém arquivos e pastas de documentos. Diante des-
sa situação e sem saber da proporção que isso po-
deria tomar, ele, rapidamente alterou suas senhas 
pessoais, registrou  um Boletim de Ocorrência e postou 
nas redes sociais a fraude para alertar o maior número de 
pessoas. Apesar das providências, vários conhecidos dele, 
que tem acesso ao seu Instagram, continuam caindo no 
golpe e comprando mercadorias postadas nos stories. Sor-
riso não tem como impedir isso,  pois o seu Instagram está 
sob o domínio dos criminosos e ele pede “que ninguém 
faça PIX em seu nome e que todos desconfiem e confir-
mem antes de comprar qualquer produto pela internet”.

alvos já comprometidos 
para empenhar mais es-
forços. Outras vezes, como 
acontece com a maioria 
dos ransomwares, a amea-
ça é capaz de comprometer 
e extorquir dinheiro sem 
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Inscrições abertas para 

Programa Bolsa Trabalho

Estão abertas até o dia 
7 de fevereiro as inscrições 
para o Programa Bolsa Tra-
balho, do Governo do Estado. 
A iniciativa tem por objetivo 
proporcionar emprego, qua-
lificação profissional e renda 
aos cidadãos em situação de 
vulnerabilidade social. Foram 
disponibilizadas, ao todo, 60 
vagas para Holambra.

Com duração de 5 meses, a 
ação irá selecionar e contratar 
cidadãos desempregados por 
4 horas diárias de trabalho, 5 
dias por semana, em ativida-
des em órgãos públicos. O be-
neficiário contará com bolsa-
-auxílio de R$ 540 e curso de 
qualificação profissional. Os 
cidadãos podem escolher seis 
opções de cursos profissiona-

lizantes da Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo 
e do Centro Paula Souza, com 
duração de 80 horas: Auxiliar 
de Controle de Produção e Es-
toque, Gestão Administrativa, 
Gestão de Pessoas, Organiza-
ção de Eventos, Rotinas e Ser-
viços Administrativos e tam-
bém Secretariado e Recepção.

Para participar é neces-
sário ser maior de 18 anos e 
morar no Estado de São Paulo. 
Também é preciso estar de-
sempregado e ter renda fami-
liar de até R$ 550 por pessoa.

As inscrições devem ser 
feitas por meio do site www.
bolsadopovo.sp.gov.br. Ha-
verá seleção e a convocação 
ocorrerá por meio de publica-
ção no Diário Oficial.

Há duas semanas, nes-
te espaço, partilhava da 
alegria em apurar que o 
Município de Holambra 
entrou para o clube das 
economias bilionárias. Tive 
como base a divulgação do 
PIB de 2019, calculada pelo 
IBGE e também listada pela 
Fundação SEADE, que re-
gistrou o montante de R$ 
1.006.520.469,00.

Apesar da importância 
da marca, mais difícil que 
atingi-la é, sem dúvida, o 
compromisso de mantê-la 
e de zelar pela sustentabi-
lidade do crescimento, es-
pecialmente por já saber 
que as próximas leituras, 
a partir de 2020, serão ex-
tremamente desafiadoras 
por abranger as necessárias 
restrições produtivas acar-
retadas pela pandemia de 
Covid19. Para isso é preci-
so conhecer a dinâmica das 
transformações do municí-
pio, que, além dos impor-
tantes temas sociais, requer 
clareza quanto a organiza-
ção das estruturas que ge-
ram a riqueza local.

Um pouco diferente do 
conceito do PIB por con-
ta do tratamento conferi-
do aos impostos na cadeia 
produtiva, a distribuição 

do “VAB” (Valor Adicionado 
Bruto) é um bom indicador 
da proporção ocupada por 
cada setor produtivo na ge-
ração de riqueza. Superfi-
cialmente conceituando, ele 
resulta da diferença entre o 
valor final da produção de 
cada bem e seus custos in-
termediários.

A análise de uma longa 
série histórica, de 2002 a 
2019 é capaz de nos mos-
trar expressivas mudanças.

Enquanto o Setor da 
Agropecuária respondeu, 
no Estado de São Paulo, 
por cerca de apenas 1,7% 
de toda a geração estadual 
de riqueza, em Holambra 
ele tem importância mui-
to maior. Foi predominan-
te no Município até 2012, 
chegando a responder por 
44,2% do VAB em 2002 e, 
mesmo não mais na lide-
rança, registrou importante 
patamar de participação de 
35,2% em 2019.

No ano de 2012 ele pas-
sou a ser sucessivamente 
superado (com exceção ape-
nas de 2013) pelo impor-
tante segmento de Serviços, 
que é predominante, atin-
gindo 44% de participação 
em 2019. É o carro chefe 
também no Estado todo.

Mas, ao pensarmos na 
relevância do Turismo para 
o Setor de Serviços em Ho-
lambra, não podemos nos 
esquecer da estratégica 
sinergia que a cidade pro-
duz, quase que com exclu-
sividade, entre serviços e 
agricultura. Um setor im-
pulsiona o outro.

Já a participação decres-
cente da indústria na matriz 
econômica não pode ser 
vista como redução de im-
portância, mas como cresci-
mento mais expressivo dos 
outros segmentos. Podemos 
evidenciar a situação pelo 
próprio crescimento cons-
tante do PIB até o momento.

Interessa observar a me-
nor participação do Setor 
Público na economia mu-
nicipal, deixando-a “mais 
leve”. Enquanto na média 
paulista ele representou 
9,7% do VAB de 2019, em 
Holambra registrou 8,3%.

São detalhes que mostram 
a flexibilidade e capacidade 
de adaptação da economia 
holambrense, convertidas na 
conhecida pujança.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Estrutura produtiva de Holambra

9 9695-1108              9 9324-0632

Montagem e 
Manutenção de estufa 
metálica e madeira – 
Lavagem de plástico

CNPJ 16.724.864 0001-96
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Educação recebe investimentos de 

R$ 1,4 milhão para retomada das aulas

Pessoas com autismo tem 
vagas de estacionamento 
sinalizadas em Holambra

www.grupounieduk.com.br

PROVA DE
TRANSFERÊNCIAS
PARA MEDICINA

INSCRIÇÕES
ABERTAS

O Setor de Trân-
sito de Holambra 
deu início essa 
semana à adap-
tação de placas 
de sinalização 
de vagas de es-
tacionamento 
para uso exclu-
sivo de pessoas 
com deficiência. Cerca 
de 60 delas receberão selos 
indicativos de autorização 
para parada de moradores 
com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), ainda que não 
sejam eles os condutores.

O direito de uso dessas 
vagas por cidadãos com TEA 
existe desde dezembro 2012, 
a partir da publicação da Lei 
Federal nº 12.764. Muitos, 
no entanto, desconhecem a 
permissão, sinalizada agora 
pelos selos.

O veículo estacio-
nado deve exibir 

o Cartão DEFIS, 
de autorização, 
que pode ser 
solicitado junto 
à Polícia Mu-

nicipal, na Rua 
Proteas, 74. O 

atendimento é fei-
to de segunda a sexta-

-feira, das 7h às 17h.
De acordo com o geren-

te de trânsito Claudenir Chi-
chem, quase toda a região cen-
tral da cidade já foi sinalizada 
– e a expectativa é que o servi-
ço seja concluído até o final da 
primeira semana de fevereiro.

“Muitas pessoas desco-
nhecem que têm esse direi-
to. Estamos procurando in-
formar e assegurar que elas 
possam usufruir do benefí-
cio”, disse.

As aulas na rede pública 
municipal de ensino come-
çam no dia 7 de fevereiro e o 
Departamento Municipal de 
Educação prepara as unida-
des escolares para o retorno 
dos mais de 2.300 estudantes 
matriculados em Holambra. 
Para isso, foram adquiridos, 
entre o fim do ano passado 
e início deste, centenas de 
itens para garantir melhor 
estrutura física e pedagógica 
aos alunos. Um investimento 
de mais de R$ 1,4 milhão.

Dentre as aquisições es-
tão novos brinquedos para 
os parquinhos, materiais es-
portivos e de recreação, ins-
trumentos musicais, artigos 

pedagógicos para a educação 
especial, material didático, 
mobiliário, aparelhos de ar-
-condicionado e dois veículos 
novos, modelo Fiat Ducato, 
com capacidade para até 16 
pessoas. Eles serão utilizados 
para o transporte de alunos 
com necessidades especiais.

“Educação é nossa prio-
ridade. Sabemos que a am-
biência escolar interfere di-
retamente no processo de 
aprendizagem, estimulando 
alunos e professores”, disse 
o prefeito Fernando Capato, 
que esteve esta semana com 
o vice-prefeito Miguel Espe-
rança e a diretora da pasta, 
Claudicir Picolo, nas creches 

Favo de Mel e Colmeia para 
acompanhar o processo de 
preparação para a retomada 
das aulas e conferir a chega-
da dos novos itens.

“Foram providenciados 
todos os materiais neces-
sários para o funcionamen-
to das atividades regulares 
durante o ano. Os itens dos 
parquinhos foram escolhidos 
pensando não somente na 
recreação, mas sim no desen-
volvimento psicomotor dos 
alunos”, explicou Claudicir.

No ano passado, a partir 
do retorno das aulas presen-
ciais, a merenda deixou de 
ser terceirizada e passou a 
ser realizada de maneira in-

dependente nas escolas. Para 
isso, cozinhas foram refor-
madas e equipamentos como 
fogões, fornos de microondas 
e utensílios de uso básico 

foram comprados - investi-
mentos que não compõem os 
R$ 1,4 milhão aplicados em 
materiais entre dezembro de 
2021 e janeiro de 2022.
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Arte Viva Música 

Graduada em Música e Artes pelo Instituto Musical e 
Faculdade de Artes de São Paulo 
Pós Graduada em Arteterapia-TCC em Música pela 
FCM Faculdade de Ciências Médicas UNICAMP 

Aulas de Piano e Teoria Musical –  
Cursos: Iniciante, médio e avançado  

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br ������������
Especialista em Imóveis

Casa - Holland Park - Holambra
173,30 m2 const. / 362 m2 total. Possui 3 quartos (1 suíte), sala de tv,
jantar, lavabo, lavanderia, coz; área gourmet. Em construção, previsão
término p/ agosto. Resid. c/ piscina, clube, churrasqueira e portaria.

VendaR$ 960.000,00 -

Rural - Área Rural - Santo Antônio de Posse
1.000 m2 const. / 100.762 m2 total. Possui barracão c/ 14 baias c/
cocho de água e boia, cocho p/ sal. Curral de manejo, redondel, área
terraplanada, energia trifásica, água da prefeitura e nascentes.

VendaR$ 2.300.000,00  -

Rural - Vista Alegre - Santo Antônio de Posse
500 m2 const. / 2.010 m2 total. Possui 3 quartos (1 suíte), banheiro,
sala de estar, de jantar, de tv, lareira, coz; área de lazer  c/ 2 banheiros,
vestiário, piscina, futebol, churrasq; fogão a lenha e forno.

Casa - Imigrantes - Holambra
120 m2 const. / 300 m2 total. Casa da frente possui sala de tv,
cozinha, 2 quartos, banheiro. Casa do fundo c/ 1 suíte, cozinha e
sala. Possui 1 vaga de garagem. 

Venda

(19)  99276-5906

R$ 435.000,00  -Locação/ R$ 5.000,00 -

VendaR$ 760.000,00 - Locação/ R$ 3.500,00 -
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● DIVERSOS ●

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calo-
sidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção 
“clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para iniciantes 
e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, 
texturas e novas tendências. Técnica profissional de ampliação. Ligue e 
venha fazer uma aula experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 
e quartas das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.
VENDO - Vasilhame Retornável  de Coca Cola R$ 1,00 cada. 
988352244 ligue!!!!

Nº 1297
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO RAFACHO DE GODOI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão servidor público, nascido em Campinas-SP, (registrado 
no 2° Subdistrito) no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 
noventa (25/09/1990), residente e domiciliado na Rua Lázaro da Silva, 127, 
Pinhalzinho, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de ESLI MAURICIO 
DE GODOI e de RITA DE CASSIA ALVES LIMA RAFACHO.
ANA PAULA NEGRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em Cosmópolis, SP, no dia cinco de outubro 
de mil novecentos e oitenta e seis (05/10/1986), residente e domiciliada 
na Rua Agerato, 372, Parque Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filha de NELSON APARECIDO NEGRO e de IRACEMA 
EVARISTO NEGRO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Holambra - SP, 17 de janeiro de 2022

Nº 1300
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ EDVALDO NOBRE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão servente de pedreiro, nascido em Girau do Ponciano AL, 
no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e sete (13/08/1997), 
residente e domiciliado na Rua A, 23, Jardim Vila Nova, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filho de EDVALDO DUARTE LIMA e de JOSEFA NO-
BRE DOS SANTOS.
LÍVIA RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Arapiraca-AL, (registrada no 2° Distrito), 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e nove (18/08/1999), 
residente e domiciliada na Rua A, 23, Jardim Vila Nova, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filha de JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Holambra - SP, 24 de janeiro de 2022

Nº 1301
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAN GREGÓRIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Campinas-SP, (registrado no 
Distrito de Barão Geraldo) no dia dezessete de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (17/04/1996), residente e domiciliado na Rua Joaquim Maria 
Matheus, 80, fundos, Parque Residencial Humberto Rossetti, Artur Nogue-
ira, SP, CEP: 13164082, filho de JOÃO ANTONIO GREGÓRIO DOS 
SANTOS e de NEIDE DE SOUSA REIS DOS SANTOS.
IARA CRISTINA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ra, profissão tosadora, nascida em Cosmópolis-SP, (registrada em Artur 
Nogueira-SP), no dia dez de abril de dois mil (10/04/2000), residente e 
domiciliada na Rua Van Ham, 49, Residencial Van Den Broek, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filha de GERALDO SALUSTRINO DA SILVA e de 
ISABEL CRISTINA FANTINI DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Holambra - SP, 26 de janeiro de 2022

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS

● EMPREGOS ●

Empresa de produção de flores e plantas contrata:

Com experiência na área rural e em 
Irrigação e pulverização. 

Interessados enviar currículo para 
bmgsolucoes@yahoo.com.br

TRABALHADOR
RURAL

Agradecimento 
 
Gratidão é a palavra que 
define todo o carinho que 
recebemos, muito obrigada 
por terem nos escolhido e 
presenteado com a cadeira 
de rodas e as máscaras.  
  
Nós do Centro Social 
Holandês somos gratos 
a Azevedo Tintas e aos 
Pincéis Atlas pela bela 
iniciativa.

Felizmente, no último final de sema-
na no Espaço Ypê, alguém lembrou-se de  
cumprir o que foi acertado no TAC com 
o Ministério Público, não diminuindo 
em nada a alegria e o brilho do evento.

Parabéns a esta pessoa que levou em 
consideração o direito de seus vizinhos 
do entorno  ao sono noturno;  que  lem-
brou-se da Lei 1016/21 sobre a aplicação 
de penas aos que cometem infração con-
tra o sossego público e que considerou 
o TAC (Termos de ajustamento de Con-
duta) para isolamento acústico daquele 
espaço para a realização dos eventos 
noturnos.

Os moradores entendem que é bom 
para a cidade eventos deste porte, pois 
movimentam a economia, geram tra-
balho, remuneram seus investidores e 
rendem movimento financeiro e social 
para a cidade.

Ah! um grande grupo de pessoas  
também agradece pelo fato de não pre-
cisarem  recorrer à  www.delegaciaele-
tronica.policiacivil.sp.gov.br

para registro de seus Boletins de 
Ocorrência  de pertubação ao sossego 
público.

Juntos, harmonicamente, todos ga-
nham e se divertem à sua forma. 

Espaço Ypê
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Gente, vem aí um casamento relâmpago. Depois de cinco meses de namoro, Jojo Todynho, de 24 anos, vai casar com o oficial do Exér-
cito Lucas Souza, de 21, no sábado, dia 29/01, num sítio, cercado de verde, no Rio. A lista de convidado só aumentou. A noiva priorizou os 

amigos antigos, conquistados antes da fama, mas alguns famosos, claro, foram convidados. Felicidade ao casal. 

Chegou o dia do Sim

A emoção a flor da pele

A história de um craque

No terceiro dia do programa do ‘Faustão na Band’,19/01, a noite 
foi especial para Whindersson Nunes. Ele contou sua luta para 
chegar onde chegou. Emocionou a plateia, as bailarinas e até os 
apresentadores. O humorista e influenciador foi homenageado 
com o disco de ouro pela música ‘Morena’, que fez em parceria 
com João Gomes. A homenagem foi entregue por João Gui-
lherme, filho de Fausto, em reconhecimento pelos mais de 20 
milhões de acessos que a produção recebeu em menos de dois 
meses desde o seu lançamento.“Eita! Eu sempre quis ganhar isso. 
Tudo dando certo. Obrigado”, celebrou Whindersson. 

Essa onda de séries para contar a vida de famosos, pegou mesmo. Dessa vez, pela Netflix, é com o jogador Neymar Jr. Sua história está focada em sua vida profissio-
nal. Na verdade, Neymar Jr quer dar uma resposta para todos que o criticam. “Sou um cara muito transparente, muito verdadeiro e não ligo para o que falam”, disse 
ele. Mas se contradiz quando rebate as críticas sobre a sua atuação na Copa de 2018, na Rússia. “O Brasil perdeu por 2 a 1 para a Bélgica e caiu nas quartas de final. 
Foi uma das derrotas mais doloridas que tive. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Tudo me machucava....”, comentou. Deve ser bem complicado 
mesmo, né? Considerado um dos melhores jogadores do mundo e sempre seu nome está na boca do povo. Rsrsrs. 

Art Popular pede passagem
A banda Art Po-
pular, um dos 
grandes nomes 
do samba/pa-
gode nos anos 
1990, lança, em 
formato digital, 
pela ONErpm,  
o segundo vo-
lume da trilogia 
“Batuque de 
Magia”, o “Cava-
quinho” e ainda 
conta com um 
clipe no canal 
oficial do grupo 
no YouTube. O 
projeto total deste que é o  22º álbum da banda é composto por 24 faixas, sendo 23 inéditas.  
Art Popular não se desvinculou de suas origens, Lehart tem nas composições que assina com 
Jorge Aragão “Até que Aprendi”; com Pedrinho da Flor, “Meu Querer”; “Navalha” foi escrita com 
Marcio Alexandre e Juninho Itaguaí e “Sonho Interminável”, com Cleber Augusto.  Completam 
o repertório de “Cavaquinho” as faixas “Agonia”, “Ouro em Pó” (que chega acompanhado de 
um clipe) e “Sabiá”. Além de Leandro Lehart, o Art Popular é composto por Denilson Franco, 
Evandro Art, Malli, Ricardo Lima e Tcharlinho.

Auxilia sempre, porquanto o bem 
é a melhor terapia do espírito.
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Operação Cata-Bagulho 

retoma na próxima 
semana

A Prefeitura de Holam-
bra dará início na próxima 
segunda-feira, dia 31 de 
janeiro, a mais uma etapa 
da Operação Cata-Bagulho 
para coleta de móveis da-
nificados, pneus velhos e 
restos de poda. O objetivo 
da ação é impedir o depó-
sito irregular em terrenos 
baldios e vias da cidade, 
evitando o acúmulo de de-
tritos e a proliferação de in-
setos e animais peçonhen-
tos. Lixo doméstico, restos 
de construção civil e mate-
riais eletrônicos não serão 

recolhidos neste trabalho.
Segundo o diretor do 

Departamento Municipal 
de Serviços Públicos, José 
Marcos de Souza, os itens 
devem ser descartados 
na frente das residências 
pelos moradores antes 
das 7h30, de acordo com 
o cronograma de bairros. 
“Essa ação é de funda-
mental importância para 
manter a cidade sempre 
limpa. Pedimos que todos 
colaborem e respeitem o 
horário e o cronograma de 
bairros”, falou.

Coisas de 
Holambra...

Os tamancos holandeses

Sempre que meu pai quer ir embora de algum 
lugar, ele nos chama e pergunta “vamos levar o 
carro para casa?”. Talvez ele não saiba, mas, um 
dia desses, acabei descobrindo que a versão 
original desta expressão é “Ik ga de klompen 
thuisbrengen”, que seria o equivalente a “eu vou 
levar meus tamancos para casa”. O que me ins-
pirou a escrever o texto de hoje. 
Tamancos de madeira já não são novidade para 
ninguém, aqui em Holambra. São utilizados há 
mais de 30 anos nas danças folclóricas holande-
sas, durante a Expoflora, e vendidos como sou-
venir aos nossos turistas, sejam eles na versão 
original, em madeira, de cerâmica ou até mes-
mo feitos com o bagaço da cana.
Apesar do que se imagina, os primeiros taman-
cos não surgiram na Holanda. Na Idade Média, 
já eram vistos pela Europa Central e Ocidental, 
sendo utilizados principalmente por trabalha-
dores e agricultores. 
Além de uns poucos achados arqueológicos, 
que remontam ao ano de 1230, quase não há 
registros destes sapatos por aí. E existe uma ra-
zão para isso. Segundo Bart de Pau, “os taman-
cos geralmente eram jogados no fogo quando 
estavam gastos. Tornando este não só um cal-
çado ideal, mas também um combustível extra 
para aquecer a sua casa. Novamente, somos um 
povo econômico. A desvantagem disso é que 
torna difícil para os historiadores rastrear nos-
sas origens”.
O que se sabe, porém, é que ele se popularizou 

por ser um sapato barato, que protege os pés 
daqueles que os utilizam, do frio e da umida-
de, chegando a ser oficialmente credenciados 
como calçados de segurança – com a marca CE 
– por poderem suportar quase qualquer pene-
tração, incluindo objetos pontiagudos e ácidos 
concentrados. Quem diria?
Estes sapatos podem ter formatos e cores dife-
rentes, de acordo com o uso ou ocasião. Exis-
tem tamancos de ponta redonda e os pontiagu-
dos. Eles podem ser envernizados ou pintados 
com cores diversas. Há ainda os entalhados, 
mais nobres, antes utilizados, entre outros, por 
noivas em seu dia de casamento. 
A fabricação dos tamancos era feita, até 1920, 
artesanalmente. Após esta data, máquinas fo-
ram introduzidas para agilizar o laborioso pro-
cesso, facilitando, inclusive, que ambos os pés 
de um par ficassem simetricamente idênticos. 
Aproximadamente 3 milhões de pares de ta-
mancos ainda são produzidos por ano nos Pa-
íses Baixos. Grande parte deles é destinado aos 
turistas, embora alguns holandeses ainda os 
utilizem no seu dia a dia. Outra parte, não me-
nos importante, é enviada ao Brasil, para abri-
lhantar as apresentações holandesas na Festa 
das Flores. 

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e 

curiosidades sobre Holambra?  
Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

Confira o dia que a Operação Cata-Bagulho 
vai passar no seu bairro:

Segunda-feira, 31 de janeiro:
Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim 
das Tulipas

Terça-feira, 1° de fevereiro:
Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flo-
res e Centro

Quarta-feira, 2 de fevereiro:
Imigrantes, Vila Nova e Moinho Residencial

Quinta-feira, 3 de fevereiro:
Moinho Residencial, Residencial Van den Broek e Pi-
nhalzinho

Sexta-Feira, 4 de fevereiro:
Camanducaia e Residencial Vila das Tulipas
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Cachorro-do-mato morre atropelado 

na área da cachoeira

condida já registrou a pre-
sença de um gato-do-mato 
bem recentemente, bem 
como foram encontrados 
filhote de ouriço e cobras 
de algumas espécies (sen-
do uma até de porte con-
siderado grande e uma jo-
vem jiboia com quase 2m).

A morte do cachorro-
-do-mato, assim como a 
dos outros animais que 
morreram atropelados, é 
uma perda dolorosa para 
a fauna do município e 
região. Mas isso também 
significa que eles ainda 
têm um habitat onde so-
breviver e que ainda exis-
tem animais desse porte 
aqui em Holambra. Deve-

ríamos nos esforçar, então, 
para que as áreas de mata 
sejam preservadas bem 
como tomar medidas para 
evitar os riscos de novos 
atropelamentos.

Não se imagina que o 
motorista tenha atropela-
do o animal de propósito, 
mas poderíamos copiar 
medidas existentes em ou-
tros locais e colocar placas 
de aviso sobre a travessia 
de animais selvagens e pe-
dindo atenção aos condu-
tores de veículos.

Já são poucos os ani-
mais selvagens deste por-
te, por isso é importante 
que cada município tome 
ações preventivas.

Luís Alves

Se na área central, Ho-
lambra tem capivaras e al-
gumas aves que frequentam 
principalmente seus lagos, 
nos bairros já afastados do 
centro, mas ainda na área 
urbana, pode-se ver tuca-
nos, ruidosas maritacas 
(segundo o site Mundo Eco-
logia a palavra vem do tupi 
mba’é taka que significa 
“coisa barulhenta”) além de 
uma grande quantidade e 
variedade de pássaros.

Já na área rural, animais 
silvestres ainda resistem. 
E sabemos disso porque 
vários acabam atropelados 
e, assim, viram notícia.

Muito provavelmente 
na sexta-feira ou já madru-
gada de sábado da semana 
passada (dias 21 e 22), um 
cachorro-do-mato foi mor-
to na Estrada da Cachoeira, 
no Bairro Fundão. Ele foi 
avistado por uma pessoa 
que passava pela estrada 
na manhã de sábado e, tudo 
indica, teria sido atrope-
lado. Na semana anterior, 
bombeiros resgataram um 
macho jovem dessa espécie 
que havia caído em um re-
servatório de água em um 
sítio nas proximidades da 
cachoeira e o soltaram na 
área. Pode ser que o animal 
morto seja o mesmo.

Menos de um ano atrás, 
uma onça parda foi atrope-
lada na SP 107 um pouco 
após a entrada para o Vei-
ling rumo a Santo Antonio 
de Posse. Alguns anos atrás, 
também na área da cacho-
eira, um tatu foi esmagado 
pelas rodas de um veículo.

Na área da mata da ca-
choeira e na estrada de 
acesso, uma câmera es-


