
www.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXV / Nº 1337 / Holambra, 5/3/2021

Dia da Mulher: 
a luta pela vida

Quem acredita que a mulher é o sexo frágil? 
Se você viu a resiliência delas, provavelmente 
possui outro tipo de conceito.  Neste período de 
pandemia, elas tiveram que enfrentar os desa-
fios da sobrevivência econômica, da educação 
dos filhos, do acréscimo da violência e cuidar 
da manutenção da saúde, sem esquecer-se das 
lutas pelas relações igualitárias de gênero. 

Quais as principais mudanças na vida das 
mulheres neste período? O JC Holambra con-
versou com nove mulheres. que ajudaram a re-
fletir sobre esse tema. 

O jornal ainda entrevistou Yvonne Schouten 
Capato, empresária, farmacêutica, mãe, primei-
ra-dama e presidente do Fundo Social Holam-
brense, que analisou a importância do Dia In-
ternacional da Mulher.

Holambra 
adere à criação 
de consórcio 
para compra de 
vacinas pelos 
municípios

Depois de passar 
por uma reforma 
e ampliação, 
PSF Palmeiras 
retoma 
atendimento

FASE VERMELHA SAÚDE EM HOLAMBRA

Holambra volta à Fase Vermelha à zero hora desse sábado Semana com registro de  17 novos casos de Covid-19
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Esta semana o país depa-
rou-se com alguns fatos que 
aumentam nossa preocupação 
sobre o destino social e econô-
mico do Brasil.

O primeiro fato, no âmbi-
to social, é o agravamento da 
pandemia que continuará sem 
um plano de enfrentamento 
e uma coordenação nacional 
robusta.  

A exceção poderia ser o 
Plano de Vacinação Nacional,  
encampado pelo Ministério 
da Saúde a partir das ações 
do governo de São Paulo, que 
ocorre muito mais como uma 
ação política para neutralizar 
o projeto do governador do que 
uma estratégia de vacinação 
em massa.

Os Estados e os Municípios, 

diferentemente do Governo Fe-
deral, sentem na pele a proxi-
midade do cidadão no seu dia a 
dia, e tomam suas decisões, de 
forma isolada com base nas in-
formações que têm, na  pressão 
que sofrem e na ideologia que 
compartilham. 

No  dia 02 de março, deste 
ano,  o Presidente da República 
afirma num de seus pronun-
ciamentos que “Se depender 
de mim nunca terá lockdown”.  
Não se pode ignorar que ele é 
a autoridade máxima  da Re-
pública e que qualquer fala 
dele representa a definição da 
política adotada para  a sua 
gestão.  

O Segundo fato é o empo-
brecimento do país. O Brasil 
que era, até há pouco tempo, 

a 8ª economia do mundo, foi 
rebaixado esta semana para a 
12ª.  Como o liberalismo prega 
uma caminhada conjunta do 
social e da economia regulada 
pelo mercado, qual seria então 
a saída para o país? 

O  aumento da pobreza, os 
altos níveis de desemprego, a 
dificuldade de trabalho mesmo 
na informalidade, a concen-
tração de renda, a devoção ao 
capital financeiro especulativo, 
a  visão míope  de nossos gover-
nantes, o Centrão no congresso, 
como novo namorado da Presi-
dência, a falta de uma oposição 
coerente  e coesa, o apoio mili-
tar ao atual governo, formam 
um caldo de cultura para que a 
crise avance.  

Quem sobreviver verá!

A encruzilhada Histórias de Dona Ilda

Quando falamos “sabiá”, usa-
mos sempre o masculino “o sa-
biá”. Só  que quem faz o ninho, 
choca os filhotes, vai buscar o 
alimento enquanto são peque-
ninos, é a sua mamãezinha.

      Então fui ao Google para 
esclarecer o caso. Em todos os 
lugares só encontrei uma pe-
quena explicação de que no 
nordeste brasileiro, “sabiá” é 
sempre uma palavra feminina: 
“a sabiá”. Que beleza!

      Os escritos são poucos se 
importando com o caso. 

      Mas, estou mais interes-
sada em contar minha história.

      No terraço de nossa casa 
em HoIambra, uma sabiá re-
solveu, em um pequeno vaso 
onde há “espadas de S.Jorge”, 
bem abrigado da chuva, fazer 
um ninho para botar seus ovi-
nhos. Passado algum tempo, 
lá estavam três... A sabiá, dedi-
cada e amorosa, estava sem-
pre que podia deitada sobre  
seus ovinhos. O sabiá, como 
a maioria dos representantes 
do sexo masculino, 

ficava sempre por perto, en-
chendo o ambiente com seu 
cantar maravilhoso. Cantava o 
dia todo!!! E a sabiá, com cer-
teza, rezava para seus filhinhos 
nascerem bem fortinhos. Can-
tou, cantou, pulava de galho 
em galho, até que um dia lá es-
tavam dois lindos filhotinhos. 
Um ovinho gorou.

      Eram peladinhos, com 
bicos bem avantajados e cada 
vez que chegávamos perto ele 
os abriam pensando que era a 
mãe que  ia  alimentá-los.

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

      Que cena linda!!! Que 
impressionante! O carinho 
de uma mãe e vamos dizer 
a verdade, a música suave e 
deliciosa do pai, tudo cola-
borou para nascer uma nova 
família. Passados alguns 
dias, o ninho já estava vazio. 
E a mãe cuidadosa, como 
sempre,  o deixou limpinho, 
como pronto para receber 
alguma outra moradora.

      Toda essa cena, depois 
de alguns meses de tanto “diz 
que disse” de política, política e 
mais política, nada mais repou-
sante e confortante do que po-
dermos observar tudo isso que 
contei, e mais uma vez enalte-
cermos a dedicação de todas a 
mães, que dão a vida, seu san-
gue e tudo o que podem fazer 
por seus filhos.

      E não deixemos de enal-
tecer os pais, que apesar de 
não amamentarem seus filhos, 
claro que se dedicam sempre 
para a sua formação e com 
mais uma suave música bem 
tocada, ainda os fazem nasce-
rem mais felizes!!!

A história da sabiá

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br

PO ND E RA NDO
V i s i t e  H o l a m b r a

Fui contemplado, em 26/2, 
com a vacina da AstraZene-
ca-Oxford por estar incluído 
na faixa etária privilegiada. 
Não estranhe o termo “con-
templado”, pois neste país 
onde a execrável discussão 
e tentativa de aprovação so-
bre impunidade parlamentar 
via PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) no Congres-
so Federal ofusca a pandemia 
negada há cerca de um ano 
por quem deveria liderar o 
combate ao surto é, sim, um 
privilégio ser vacinado.

Afinal, o Brasil bateu, se-
mana passada, o recorde de 
mortes registradas em um 
único dia por covid-19, 1.582, 
e durante 34 dias consecu-
tivos uma média de mais de 
mil mortes diárias provocadas 
pela covid-19.

Em qualquer país civiliza-
do do mundo a sociedade ci-
vil se manifestaria diante des-
te que se pode caracterizar 
como um verdadeiro genocí-
dio. Um país que se permite 

“Tem que deixar de ser
um país de maricas (JMB)”

ter a Saúde comandada por 
um General de Divisão Inten-
dente – da ativa – fiel servidor, 
cumpridor de ordens e orien-
tações de alguém tão igno-
rante quanto ele sobre Saúde 
Pública. É inominável.      

Não é a primeira vez que 
me manifesto, mas lem-
brando sempre que - sem 
qualquer ideologia - saio em 
defesa de seres humanos, 
brasileiros como eu, tratados 
neste país com o mais pro-
fundo desprezo. 

Não se trata de um pensar 
de natureza política, de es-
querda ou de direita, termos 
criados durante a Revolução 
Francesa, de 1789, e o subse-
quente Império de Napoleão 
Bonaparte. 

Os reis se alternam no po-
der, e o termos tem seu sig-
nificado alterado através dos 
tempos...

Que não se ignore a dolo-
rosa e indescritível realidade: 
o Brasil é um dos países com 
a maior taxa de mortos por 

100 mil habitantes superan-
do até mesmo os EUA, país 
com mais casos e mais mor-
tes no mundo.

“Alguns vão morrer? Vão, 
ué, lamento. Essa é a vida”, re-
sumiu - em 27 de março de 
2020 - o Presidente da Repú-
blica Federativa do Brasil, Jair 
Messias Bolsonaro. 

Os “alguns” do presiden-
te já somam 255.015 vítimas 
(01/03). Em nome de que?

Espero, de coração, que 
você não venha a ser incluído 
nas próximas estatísticas. Se 
tornar apenas mais um núme-
ro, se não se cuidar. Mesmo! 

255.015 não é um número 
mágico, presidente. É real, con-
tundente, de famílias enluta-
das, muitas sem a chance de, 
sequer, poderem se despedir 
de seus entes.

Difícil assistir impassível a 
passividade de quem pode 
mais. Muito mais!!!

Difícil, muito difícil!
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Regras de funcionamento das atividades na fase vermelha e toque de 
restrição a partir das 20h e até 5h

Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas e estabelecimentos de saúde animal.
Alimentação: Supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, fei-
ras livres. É vedado o consumo no local. 
Segurança: serviços de segurança pública e privada.
Construção civil e indústria: não há restrições.
Serviços gerais: hotéis, lavanderias, serviços de limpeza, manutenção e zeladoria, serviços 
bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica de produtos eletro-
eletrônicos e bancas de jornais, atividades religiosas.
Restaurantes (delivery, retirada e drive-thru) e similares: permitido serviços de retirada, entre-
ga e que permitem a compra sem sair do carro. É vedado o consumo no local.
Logística: estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automo-
tores, transporte público coletivo, taxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e esta-
cionamentos.
Abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, 
transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção
Mais informações podem ser obtidas por meio do portal do governo em:  www.holambra.
sp.gov.br/coronavirus e também em www.saopaulo.sp.gov.br/planosp.

Câmara realiza sessão aberta ao público 
e transmitida ao vivo pela TV Câmara 

Holambra acompanha decreto do Estado e volta à Fase Vermelha no sábado

Os nove vereadores da 
Câmara Municipal de Holam-
bra participaram na noite de 
segunda-feira passada da 4ª 
Sessão Ordinária de 2021. 
Aberta ao público, mas cum-
prindo todas as regras em 
prevenção ao Covid-19, a ses-
são também pode ser acom-
panhada ao vivo pela internet.

Em pauta, a leitura do 
Projeto de Le nº 001/2021 
de autoria do poder execu-
tivo, sobre a criação do Con-
selho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Edu-
cação – CACS/FUNDEB, 11 
indicações dos vereadores 
e o Projeto de Resolução nº 
001/2021, do presidente 
Mauro Sérgio de Oliveira, que 
constitui Comissão e Repre-
sentação da Câmara na XX 
Marcha de Vereadores.

O vereador Mario Luiz Sit-
ta solicitou a entrega de ovos 
de Páscoa a todos os alunos 
da rede pública e ainda, o 

conserto e a manutenção do 
parquinho localizado na Ave-
nida das Dálias, em frente ao 
depósito de bebidas.

Recapeamento nas ruas 
dos bairros Groot, Tulipa e 
principalmente da Rua Soli-
dagos, pintura e manutenção 
de todos pontos de ônibus do 
município e a realização de 
reparos e acabamentos finais 
nas tampas de bueiros nas 
vias públicas recapeadas fo-
ram os pedidos do vereador 
Jesus da Farmácia.

O segundo secretário Her-

mindo Felix solicitou a im-
plantação de lombadas na 
HBR 010, também medidas 
para sinalizar o trânsito no 
final da HBR 317, na entrada 
para HBR 020 e a instalação 
de rede de esgoto e trata-
mento dos detritos oriundos 
da rede de esgoto domiciliar 
no Bairro Santo Antônio.

Outras três indicações 
foram feitas pelo primeiro 
secretário Fabiano Soares, 
o representante do Legisla-
tivo pediu uma lombada ou 
redutor de velocidade, na 

Rua Pennings n°66, no Bair-
ro Residencial Imigrantes, a 
revitalização e manutenção 
preventiva nos brinquedos e 
nas areias dos parques pú-
blicos e o estudo de obras de 
acessibilidade no Cemitério 
Municipal.

A próxima sessão acontece 
no dia 8 de março, a partir das 
19h e pode ser acompanhada 
presencialmente no Plenário 
da Casa de Leis (importante 
o uso de máscaras) ou através 
do site http://tvcamaraaovi-
vo.net/cmholambra/.

O Governo Paulista reclas-
sificou todo o Estado de São 
Paulo para a fase vermelha, a 
mais restritiva do Plano São 
Paulo, de enfrentamento à 
Covid-19. A medida entra em 
vigor na madrugada de sexta 
para sábado, em 6 de março, e 
deve seguir até o dia 19.

Em função disso, todo o 
comércio de bens e serviços 
não-essenciais deverá perma-
necer fechado durante este 
período, sem atendimento 
ao público, atuando somente 
com entrega ou retirada (ver 
abaixo). Também foi decreta-
do toque de recolher em todo 
o território entre 20h e 5h. 

Os critérios de classificação 
das cidades por regiões e fases 
de cores levaram em conta a 
relação do número de leitos 

hospitalares, principalmente 
os de UTIs, com o número de 
pessoas infectadas pela Co-
vid-19. Holambra tem hoje 888 
casos confirmados da doença. 
104 moradores aguardam re-
sultado de exames. 8 pessoas 
já morreram no município víti-
mas do novo coronavírus.

“Holambra apresentou o 
pico da segunda onda na pri-
meira semana de janeiro e no 
momento atingimos o platô. 
Mas é importante lembrar que 
nossas decisões precisam ser 
embasadas levando em consi-
deração a regional de saúde em 
que Holambra está inserida”, 
explicou o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. 
“A taxa de ocupação em leitos de 
UTI na região é hoje de 79,4%. É 
uma situação preocupante”.

CHEGOU A HORA!
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA PESSOA FÍSICA 2021.

De 10 de Março à 30 de abril – Entre 
em contato e solicite seu orçamento

R. Rota dos Imigrantes, 495, Gal. Átrium – 
P2 SL 1A01 – Centro - Holambra-SP

(19) 97115-4602 / (19) 3802-2732 www.mouracont.cnt.br
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Inscrições 
para novos 

escoteiros 2021
DIAS 12 E 13 DE MARÇO
HORÁRIO DAS 09:00 AS 14:00 horas
LOCAL: JANGAL (Rua Charles Hogenboom, 279 – centro) 

Idade: 8 anos ou completar até junho
Documentos: 1 foto 3x4, 
  Xerox do RG ou Certidão de nascimento,  
       Xerox da Carteira de vacina e
  Xerox do RG e CPF do responsável

Contato: (19) 993652073 - Inês

Sempre alerta

Holambra terá barreiras sanitárias a partir de amanhã
Sábado e domingo, das  

8h às 13h, Prefeitura de Ho-
lambra voltará com o blo-
queio sanitário voltado à 
prevenção do Coronavírus. 
A ação se deve ao aumento 
de casos de COVID 19, em 
todo o país, e a reclassifica-
ção para fase vermelha. 

Conforme aconteceu no 
ano passado, nos meses 
de julho e setembro, por 
exemplo, as barreiras esta-
rão nas três entradas prin-
cipais da cidade, com servi-
dores dos departamentos 
de Saúde e Segurança e 
Trânsito. O bloqueio sani-
tário será voltado à preven-
ção do Coronavírus, com 
orientação aos turistas e 
moradores das medidas 
restritivas e normas sani-
tárias estabelecidas.

Nessas barreiras ainda é 
aferida à temperatura dos 
ocupantes de carros, motos 

e bicicletas. A Prefeitura 
lembra que pontos turísti-
cos, em que o isolamento 
de acesso for possível, se-
rão fechados. 

Retomada 
Holambra é a única es-

tância turística da RMC e, 

desde o fim do ano passado, 
voltou a receber visitantes. 
A cidade foi escolhida para 
integrar à campanha do Go-
verno Federal da retomada 
do turismo no país. 

Nos últimos fins de se-
mana, a cidade teve movi-
mentação de turistas - car-

ros, ônibus e vans. Alguns 
moradores comentaram nas 
redes sociais aglomerações 
de pessoas em alguns atra-
tivos, ruas  e comércios.

A prefeitura explicou 
que atua desde o início da 
pandemia com campanhas 
de conscientização dispo-

níveis em espaços públicos 
de visitação. Administração 
Municipal informou que a 
cidade segue as orienta-
ções do Plano São Paulo e 
adotará as medidas restri-
tivas propostas pelo Go-
verno do Estado a partir da 
madrugada deste sábado.
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Holambra adere à criação de 
consórcio para compra de 
vacinas pelos municípios

Holambra aderiu hoje, 
dia 4 de março, à criação de 
consórcio para compra de 
vacinas contra o novo coro-
navírus. Iniciativa da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), 
a proposta de abertura de 
uma associação de cidades 
recebeu manifestação de in-
teresse de mais de 100 mu-
nicípios já no primeiro dia. A 
previsão é que ela seja cons-
tituída até o dia 22 de março 
e, a partir daí, possa atuar 
efetivamente na aquisição 
de imunizantes.

As cidades que aderiram 
à ação deverão encaminhar 
para aprovação em até 15 
dias um projeto de lei à Câ-
mara Municipal, autorizando 
a participação no consórcio. 
Os custos de formalização fi-
carão por conta da FNP.

“Sabemos que a vacina é 

a mais eficiente ferramenta 
de combate à Covid-19 e de 
retomada gradual da norma-
lidade”, disse o prefeito Fer-
nando Capato. “Precisamos 
atuar nas mais diferentes 
frentes para ampliar a dis-
ponibilidade de doses. Co-
brando o Estado, o Governo 
Federal e agindo ao lado de 
outros municípios, a partir 
de ações como esta, para 
imunizar mais rápido e sal-
var mais vidas”.

Até o momento, 568 pes-
soas já receberam a primeira 
dose do imunizante contra o 
novo coronavírus em Holam-
bra – 290 delas, já as duas 
doses. Os lotes, até este mo-
mento, são entregues gradu-
al e exclusivamente pelo Go-
verno do Estado, que define 
o público-alvo de cada etapa 
da campanha.

Cidade das Flores confirma confirma 
17 novos casos de Covid-19

regras do Plano São Paulo 
para a Fase Vermelha. Os 
hospitais da região estão lo-
tados, a situação é crítica”, 
apontou.  

A Fase Vermelha do Plano 
São Paulo entra em vigor na 
primeira hora do próximo sá-
bado. Com a medida, apenas 
serviços essenciais podem 

funcionar. O atendimento 
dos demais comércios, bares 
e restaurantes fica restrin-
gido ao funcionamento por 
meio de delivery ou drive 
thru. Devem permanecer fe-
chados salões de beleza, ca-
beleireiros e similares, aca-
demias, centros esportivos e 
clubes sociais.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
confirmou nesta quinta-fei-
ra, dia 4 de março, 17 novos 
casos de Covid-19 na cidade 
na última semana. A cida-
de registra, desde o início 
da pandemia, 905 casos da 
doença, sendo 887 conside-
rados curados. 98 pessoas 
aguardam resultado de exa-
mes, sendo que 97 em domi-
cílio e uma em internação. O 
bairro Imigrantes contabiliza 
186 confirmações, seguido 
do Centro e Fundão com 88 
cada, e Palmeiras com 83.

858 doses, entre idosos 
que vivem em instituições 
de longa permanência, pes-
soas acima de 82 anos e tra-
balhadores da área da saúde, 
foram aplicadas até agora, 
sendo que 290 pessoas já 
receberam as duas doses da 
vacina. O município retoma 
nesta sexta-feira, dia 5 de 
março, a vacinação para ido-
sos a partir de  80 anos com-
pletos. A imunização aconte-
cerá no PSF Santa Margarida, 
a partir das 8h, em sistema 
de drive thru.  

“Recebemos lotes com 
poucas doses, mas cada va-
cina aplicada nos causa uma 
sensação otimismo”, comen-
tou o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias. Apesar disso, o diretor 
alertou para a realidade do 
momento: “Pedimos a cola-
boração, compreensão e hu-
manidade das pessoas para 
que sigam corretamente as 

Parceria forte
 

A parceria entre as empresas  LS Tractor, J.A Máquinas 
e Cooperativa Insumos está rendendo frutos!
O primeiro cooperado já recebeu o seu trator e 
essa foi a primeira entrega de muitas que vem 
por aí!
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Dia da mulher: ‘data de valorização 

e celebração’, diz primeira-dama

Empresária, Farmacêutica, 
mãe e esposa. Há cerca de dois 
meses passou a ter mais duas 
atribuições: primeira-dama e 
presidente do Fundo Social.  
Yvonne Schouten Capato (34 
anos), casada com Fernando 
Capato, prefeito de Holambra, 
conversou com o JC Holambra 
sobre o Dia Internacional da 
Mulher, que será comemorado 
na segunda.

Casada há 7 anos com Fer-
nando e mãe de Danilo, de 5 
anos, e Liz, de quase 2 anos, 
falou da importância da data e 
do momento difícil enfrentado 
no município devido à pande-
mia. Ela ainda aproveitou para 
comentar dos desafios e proje-
tos do Fundo Social. 

JC: Na próxima segunda-
-feira (8), será comemorado 
o Dia Internacional das Mu-
lheres. O que representa essa 
data para você?

Yvonne: A data é um mo-
mento de valorização da mu-
lher. De celebração de quem 
somos, do que representamos 
e também da nossa individu-
alidade. Mais do que um grito 
pela igualdade, é um símbolo 
de fortalecimento da ideia de 
que temos liberdade e condi-
ções de estarmos onde qui-
sermos estar. De chegar onde 
quisermos chegar. Da nossa 
identidade.

JC: Como é ser esposa, em-
presária, mãe e primeira-da-
ma?

Yvonne: É um momento 
novo e de grandes desafios, 
mas me sinto muito determi-
nada e entusiasmada com a 
oportunidade de contribuir. É 
um privilégio poder desempe-
nhar todos esses papéis e vou 
me esforçar muito para reali-
zar um bom trabalho à frente 
do Fundo Social, colaborando 
sempre que possível com a mi-
nha cidade e com o trabalho 

do Fernando.   

JC: Dos 15 departamen-
tos municipais, somente três 
são ocupados por mulheres. 
Falta interesse das mulheres 
em ocupar cargos públicos, 
oportunidades em ofertar os 
cargos a elas ou poucas can-
didatas que se encaixam no 
perfil da administração mu-
nicipal?

Yvonne: Não acredito que 
as escolhas de cargos sejam 
determinadas em função de 
gênero. Tenho certeza de que 
as pessoas mais preparadas 
foram designadas para assu-
mir as responsabilidades que 
acompanham as nomeações. 

JC: Na Câmara Municipal 
não houve nenhuma mulher 
eleita para legislatura 2021-
2024, apesar de termos can-
didatas ao Legislativo. Em 
sua opinião, a que se deve 
isso?

Yvonne: Sinto pela ausên-
cia de mulheres no Legislativo. 
Essa representatividade seria 
importante. Mas é preciso res-
peitar a decisão do eleitorado. 
Eleitorado, que é bom lembrar, 
é formado por homens e mu-
lheres em proporções muito 
parecidas. Respeito cada um 
dos vereadores escolhidos e 
tenho certeza de que podere-
mos contar com todos eles nas 
ações desenvolvidas pelo Fun-
do Social. 

JC: Diante deste cenário, 
o papel de primeira-dama e 
presidente do Fundo Social 
ganha mais notoriedade na 
defesa de pautas que visem 
a qualidade de vida das mu-
lheres holambrenses?

Yvonne: Todos têm um 
papel importante a desem-
penhar. Estou muito animada 
com a perspectiva de traba-
lhar, enquanto presidente do 
Fundo, promovendo progra-

mas e ações voltados à inclu-
são e à assistência social. Ao 
cuidado das pessoas. E é cla-
ro que a defesa da qualidade 
de vida das mulheres holam-
brenses faz parte dessa pauta. 
Convivo com o Fernando e sei 
o quanto esse aspecto da polí-
tica pública, do olhar para as 
pessoas, é importante para ele.  

JC: Quais seus projetos à 
frente do Fundo Social?

Yvonne: Estamos vivendo 
um momento difícil, de gran-
des restrições. Isso tem um im-
pacto direto nas ações tradicio-
nalmente desenvolvidas pelo 
Fundo Social. Temos procura-
do manter contato não presen-
cial com integrantes do Grupo 
Reviver para acompanhar a 
rotina e saber como estão. Es-
tamos, também, aproveitando 
esse cenário para estruturar e 
planejar trabalhos importan-
tes voltados à conscientização 
da sociedade e, em especial, à 
qualificação e geração de ren-
da. Esperamos em breve ter 
condições de retomar gradati-
vamente a normalidade para 
que possamos apresentar es-
sas propostas à comunidade e 
colocá-las em prática.

JC: Quais as principais difi-
culdades enfrentadas nesses 
dois primeiros meses à frente 
do Fundo Social?

Yvonne: A pandemia e os 
cuidados que ela demanda são 
nossos grandes desafios nes-
te momento. Mas, como disse 
anteriormente, é também uma 
oportunidade para que pos-
samos organizar e planejar as 
ações. Queremos fazer um tra-
balho que seja efetivo. E que 
melhore a vida das pessoas 
contempladas por ele.

JC:  O impacto de uma 
pandemia é diferente para 
homens e mulheres. O que 
mudou no papel da mulher 

 ‘Mais do que um grito pela igualdade, é um símbolo de fortalecimento da ideia de que temos liberdade e condições de 
estarmos onde quisermos estar’, salienta Yvonne Schouten Capato

na sociedade durante a pan-
demia?

Yvonne: As mudanças fo-
ram muitas e para todos. Não 
estávamos preparados para 
uma situação tão extrema, de 
tantas dificuldades e que se 
colocou em tão pouco tempo. 
A pandemia afetou as relações 
pessoais, de trabalho, a econo-
mia, trouxe muito sofrimento, 
perdas de pessoas queridas. 
Com o ensino à distância e as 
restrições de convívio, por 

exemplo, muitas mulheres 
agregaram o papel de pro-
fessoras, cuidadoras. Muitas 
precisaram reinventar suas 
rotinas, empreender, buscar 
alternativas. Não é regra, mas 
a mulher, em função da nossa 
própria natureza, acaba assu-
mindo uma quantidade maior 
de tarefas em situações ex-
cepcionais como esta. É, ainda 
hoje, depois de um ano, uma 
situação muito desafiadora 
para todos. 

JC: Qual o conselho que 
você daria para uma mulher 
que precisa ir trabalhar, mas 
não sabe se envia ou não os 
filhos à escola?

Yvonne: Procure seguir as 
orientações do Departamen-
to Municipal da Saúde, que 
tem realizado um trabalho 
excelente no enfrentamen-
to à Covid-19. Converse com 
os responsáveis pela esco-
la para se inteirar sobre as 
precauções que estão sendo 
tomadas. E, claro, após estar 
bem informada, aconselho 
que sigam seu instinto de 
mães.
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Impacto da pandemia no dia-a-dia das mulheres

Para a agência humani-
tária Care International, 
as mulheres são mais im-
pactadas pela pandemia 
causada pelo COVID-19 do 
que os homens, apesar dos 
óbitos acontecerem mais 

entre eles. Houve uma so-
brecarga nas tarefas do-
mésticas, principalmente 
com o apoio às aulas on-li-
ne dos filhos. 

Muitas também foram 
dispensadas de seus tra-

balhos e tiveram que en-
frentar o desemprego. O 
tema do Dia Internacio-
nal da Mulher, que será 
comemorado na próxima 
segunda-feira (8), na ONU 
Mulheres (IWD 2021) será 

como “Mulheres na lide-
rança: Alcançando um fu-
turo igual em um mundo 
de COVID-19″.

O JC Holambra conver-
sou com mulheres holam-
brenses para saber e dis-

cutir quais a principais 
mudanças na vida delas 
com a pandemia. Mas você 
pode entrar na página do 
jornal e também deixar 
sua opinão: https://www.
facebook.com/jcholambra.

Como a maioria das mulheres, no início da pandemia, fiquei muito preo-
cupada. Primeiro parei com minhas aulas de costura, fiquei meses em casa 
pedindo as compras de supermercado e farmácia, tendo sido bem atendida. 
Dei um tempo pra minha profissão, parando também com minhas fregue-
sas. Mas sou uma pessoa otimista e com muita fé. Logo fui voltando com 
muito cuidado, seguindo o esquema que temos que seguir.

Máscaras (já perdi a conta de quantas fiz e continuo a fazer), álcool em gel 
e ficar em casa o quanto der. Voltei a atender minhas freguesas, faço meu pila-

tes ás 6 horas da manhã e tudo mais que preciso fazer.
Em relação ao trabalho que realizo no Rotary, continuamos fazendo as reuniões, só que online, e 

dando sequencia aos nossos projetos em prol da comunidade. Agora mesmo, estamos vendendo as 
já conhecidas pizzas, que nos ajudam a dar continuidade ao nosso trabalho.

Vejo que um ano já se passou e tivemos pessoas conhecidas e amigos que partiram por causa des-
sa pandemia. Outros tiveram, mas graças a Deus estão bem e a vida continua. Agora estou esperando 
a minha vez de tomar a vacina. Faço parte dos 7.0 e torço para que não demore.

Não mudei muito minha vida não, só penso mais no momento presente. Faço tudo o que fazia 
antes, dando muito valor pra tudo o que tenho hoje.

Máscaras, álcool 70% e álcool em gel fazem parte de nossa vida. Ela está passando muito depressa, 
então vamos aproveitar.”

“No início a pandemia nos trouxe apenas algumas novidades, 
porque ninguém imaginava que pudesse se prolongar tanto! Mas 
com o passar do tempo e a constante postergação da mesma, no-
vos desafios foram surgindo. E muito além das mudanças no tra-
balho, vida familiar, vida social e outras do dia a dia, está o desafio 

de ‘administrar’ o que é e o que não é verdadeiro sobre a pandemia, 
o que faz bem e o que não faz bem. São muitas informações e, pior, 

muitas vezes antagônicas, que nos deixam muito mais inseguros do que as mudanças 
práticas. Percebo que a grande mudança é se habilitar a viver a pandemia sem entrar 
em delírios e paranoias, para ao sair dela, estar de fato saudável!”

Maria Tereza Sabino Venturini – Aposentada, costureira e membro da Comissão do Rotary Club 
Holambra

Norma Carmona de Almeida - Tradutora Intérprete

“Na verdade, eu não tive muitas mudanças na minha 
rotina, pois não tenho filhos pequenos e nem morando co-
migo. O que mudou, foi fechar o consultório por um perío-
do e depois ir retomando gradativamente. Foi um período 
em que dediquei-me bastante aos estudos e atualizações! 

Mantive minhas atividades esportivas, fazendo as aulas de gi-
nástica via zoom e caminhadas, o que me proporcionou man-

ter a saúde física e mental em equilíbrio!”

Fernanda Morra – dentista

“A pandemia veio para 
nos desafiar ainda mais. Tan-
tas incertezas e mudanças al-
terando a rotina no trabalho, 
que por ser na área da saúde, 
tornou-se mais estressante 
e acelerada. Mudou a rotina 
doméstica, sem aulas nas es-
colas, as crianças ficaram em 
casa, privadas do convívio e 
do aprendizado presencial. 
Além de empreendedora, 
mãe, esposa, dona de casa, 
me tornei pedagoga, psicó-
loga, professora, recreadora, 
entre outros. Administrar a 
rotina estressante no trabalho e na própria casa só fez aflorar ain-
da mais esse diferencial feminino de dar conta de tudo e realizar 
multi-tarefas. Apesar das dificuldades fica o aprendizado de que 
somos mais fortes do que pensamos ser!” 

Maria Heloísa Feltrin Pedrazzi - Farmacêutica
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“Como mulher a pandemia, 

além de me deixar apreensiva, 
me deixou mais sobrecarre-
gada! Tive que aumentar os 
cuidados e a atenção com os 
filhos e com os familiares. Na 

área profissional também, os 
cuidados e preocupação com os 

meus pacientes,  se desdobraram e 
muito!  Afinal, são pessoas que estão mais fragilizadas e 
precisam de uma prevenção maior.”

Paula Ostanello  - Fisioterapeuta e empresária

“A mudança na rotina trouxe um far-
do maior como mulher, as tarefas do-
mésticas e cuidados com o bem-estar e 
a saúde da família foram redobrados. É 
constante o desafio de conciliar o traba-

lho com competência, a organização da 
casa e a vida familiar. Estamos vivendo um 

momento de incertezas e de saudade, que exigem resiliên-
cia. Mas, procuro ver com otimismo, me reinventar, superar 
os desafios e enxergar as belezas e sutilezas da vida. É preciso 
ter coragem!”

“Com a pandemia, eu aprendi mais o que é o amor. Tive que me afastar de pessoas da 
família e do Quintal Dosavós, orgulhos em minha vida, mas graças à tecnologia sigo por 
dentro do mundo, em contato com as pessoas que amo. Passei a usar com frequência o 
telefone para conversar com a família e para saber tudo o que está acontecendo”.

Naiara Hendrikx  - Nutricionista

Idalina Seguessi - fundadora do Quintal Dosavós

“Choras em contratempos da vida familiar. Pensa, porém, nos outros que 
sofrem sem amigos. Recorda os mutilados que precisam de apoio. Medita 

nos doentes que vagueiam sem teto. Socorre aos que agonizam nas estradas 
da noite. E reconhecerás quanto já és feliz.” Livro: Luz e Vida

“Como trabalho na área 
da Educação, passei por 
uma mudança de rotina 
de trabalho muito grande 
com os desafios das aulas 
híbridas e on-line, a im-

plantação e aprendizagem 
das novas metodologias, o 

uso das novas ferramentas. A 
parte boa é que esse trabalho foi e é sempre em 
conjunto com toda a equipe e comunidade escolar, 
o que torna tudo mais leve.   Cozinhar em casa, as-
sistir a filmes e séries tornaram-se diversão comum 
nos finais de semana. Gosto muito de viajar, ir ao ci-
nema, fazer passeios, mas estes ficarão para quando 
pudermos novamente.”

“A mulher é a prin-
cipal responsável por 
manter a casa toda em 
harmonia, além de 
limpa e higienizada, 
principalmente quan-
do se tem uma mãe de 
86 anos (embora capaz). 
O manuseio de alimentos, ins-
truir a funcionária em casa, e ter todos os 
cuidados para não se contaminar. Manter-
-se com imunidade alta com suplementa-
ção, todos foram cuidados observados com 
mais rigor. Também dediquei esse tempo 
para ler mais, cursos on-line e voluntariado.”

Rina van Schaik – Empresária Maria Paula Moriyama - Enfermeira com 
ênfase em nutrição/antienvelhecimento 
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DIA
03
13

Satyanatha
Monge e escritor

Cartas para a minha Mãe

15hs

Convite para um encontro com o monge Sathiyama e a autora Margareth Park 

As palavras voam, belas no céu, e o coração da gente 
palpita tentando ver a mãe da Margareth voando também 
pelas nuvens. Em um livro de lirismo e saudade, presença e 
ausência, boas risadas de cotidiano prosaico e inspirações 
que calam no silêncio da reflexão, Cartas Para Minha Mãe 
nos faz confrontar aquilo que mais tememos (a partida de 
alguém amado) usando como escudo aquilo que temos de 
mais poderoso (a capacidade de amar). Assim, amando a mais poderoso (a capacidade de amar). Assim, amando a 
vida, amando a mãe, amando cada momento agridoce e 
transformador, as cartas nos levam até onde elas mesmas 
são enviadas — raio número 7, pássaros voando no poente. 
Entre a saudade e a imaginação, o coração sossega... e a 
beleza emerge, leve, com uma leitura que encanta a gente.

Sathiyama

O livro pode ser encomendado pelo wathsapp (19) 98820 5588. Preço: R$ 35,00.

pelo

Polícia Municipal apresenta balanço 
das atividades no primeiro bimestre de 2021

A Polícia Municipal de 
Holambra apresentou esta 
semana dados a respeito das 
atividades realizadas nos 
meses de janeiro e feverei-
ro de 2021. As informações 
foram tabuladas em duas ca-
tegorias: ações que geraram 
boletins de ocorrência (B.O.) 
e averiguações em atendi-
mento a solicitações de mo-
radores, não caracterizadas 
como criminais.  

As ocorrências que gera-
ram B.O. foram 56, sendo 26 
em janeiro e 30 em feverei-
ro. Entre elas estão aciden-
tes de trânsito com vítima 
não fatal (5 no bimestre), 
acidentes de trânsito sem 
vítimas (3), dano/depreda-
ção (3) e embriaguez ao vo-
lante (2). Já as averiguações 

somaram 82 em janeiro e 
32 em fevereiro, totalizan-
do 114.

Além das ocorrências 
pontuais, a Polícia Munici-
pal realiza o patrulhamen-
to preventivo, que acontece 
com as viaturas em deslo-
camento pelos bairros, in-
cluindo zona rural, ou com 
a presença em pontos de vi-
sibilidade estratégicos, com 
grande fluxo de pessoas e 
veículos. Uma viatura rea-
liza patrulhamento exclusi-
vamente nos bairros Alegre, 
Palmeiras e Imigrantes, sen-
do que o último possui base 
avançada que dá suporte ao 
policiamento preventivo.

A Polícia Municipal vem 
agindo também no apoio à 
Vigilância Sanitária e De-

partamento Municipal de 
Saúde nas ações voltadas ao 
enfrentamento da pande-
mia e na orientação a mo-
radores e turistas sobre as 
regras sanitárias em vigor.

Fernando Capato, prefei-
to da cidade, destaca que a 
Polícia Municipal é um pilar 
essencial na manutenção da 
segurança no município. “O 
trabalho de nossa Polícia 

Municipal é fundamental 
para promover a proteção 
dos moradores. Procuramos 
oferecer toda infraestrutu-
ra, viaturas e equipamen-
tos necessários para que 
nossos policiais municipais 
possam desempenhar de 
forma eficiente esse papel 
tão importante na seguran-
ça pública de Holambra”.

Para o diretor municipal 
de Segurança e Trânsito, 
Antônio Reginaldo de Jesus 
Beleza Giron, o balanço nos 
dois primeiros meses do 
ano é positivo. “Com ações 
e presença constantes, con-
seguimos manter os baixos 
índices de criminalidade. 
Estamos preparados e à dis-
posição da população sem-
pre que necessário”, disse.
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IPTU: primeira parcela e cota única com 

10% de desconto vencem dia 10 de março
A Outra Holambra

Rodrigo van Kampen

Enquanto o kabouter 
batia a sola dos tamancos 
na água, Ana estava sen-
tada no chão, o celular em 
cima do caderno. Se nin-
guém podia ver Roel, pelo 
menos ninguém a acharia 
louca falando sozinha. 

Conversavam ameni-
dades, sobre carpas vive-
rem 60 anos, provas de 
português e cachoeiras 
artificiais, mas Roel perce-
beu que havia algo errado, 
abrindo espaço para o si-
lêncio.

“Como você faz para al-
guém gostar de você, Roel?” 
perguntou Ana, meio de 
atravessado, quase enfian-
do o rosto no caderno. 

“É difícil”, respondeu 
Roel, sabendo que, nesta 
idade, não havia resposta. 

“Você só tenta encontrar 
quem te queira por perto.”

“Ser você mesma, esse 
clichê é uma droga! Quem 
vai querer ser amiga de al-
guém como eu?” 

“Para, Ana. Você acha 
essa carpa bonita? Só tem 
carpa num laguinho desses 
porque é um peixe tão for-
te que é considerado praga. 
Beleza vem de dentro. E eu 
estou aqui, não? Eu podia 
ter só crescido o seu man-
jericão e desaparecido.” 

“Obrigada, Roel.” 
“Vem. Você precisa de 

um sorvete”, disse o Kabou-
ter, de repente do tamanho 
de um humano. “Parafrase-
ando alguém com sabedo-
ria, se você não gostar de 
si mesma, como é que vai 
gostar de outra pessoa?”

A Outra Holambra é uma série de minicontos fantásticos 
inspirados pela cidade.

Carpas
A cota única e a primei-

ra parcela, para quem optar 
pelo pagamento fracionado, 
do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) e ou-
tros tributos municipais de 
Holambra têm vencimento 
previsto para próxima quar-
ta-feira, dia 10 de março. Os 
documentos, cerca de 7 mil, 
foram distribuídos em sua 
totalidade no endereço ca-
dastrado de correspondência 
entre os dias 15 e 17 de feve-
reiro. O contribuinte que não 
recebeu o carnê pode acessá-
-lo por meio do portal da Pre-
feitura, em www.holambra.
sp.gov.br. Basta localizar a 
aba “Serviços” e, em seguida, 
“IPTU e Tributos Municipais”. 
O não pagamento implica em 
2% de multa e 1% de juros.

Os impostos estão dividi-
dos em três módulos: Rural, 
para recolhimento da Coleta 
de Lixo Rural; Imobiliário, 
para boletos do IPTU; e Mo-
biliário, para tributação de 
ISS Fixo, Alvará e Vigilância 
Sanitária. Este ano o valor 
do IPTU sofreu reajuste equi-
valente à inflação registra-
da no período, de 3,92%. A 
previsão de arrecadação, de 
acordo com o economista do 
departamento municipal de 
Finanças, Rodolfo Silva Pinto, 
é de R$ 6,5 milhões.

Os bancos credenciados 
para pagamento do IPTU e 
demais tributos, até a data 
de vencimento, são Banco 
do Brasil, Bradesco e Itaú 
por meio do autoatendi-
mento (internet banking e 

caixa eletrônico) e também 
por atendimento em guichê 
em Casas Lotéricas e na Cai-
xa Econômica Federal. Após 
o vencimento o carnê deve 
ser pago com 2% de multa 
e 1% de juros na Caixa Eco-
nômica Federal, Casas Loté-
ricas ou nos outros bancos 
conveniados após solicita-
ção do boleto corrigido no 
setor de Lançadoria da Pre-
feitura. Quem optar pelo 
pagamento do IPTU em cota 
única possui desconto de 
10%, já presente no boleto. 
O benefício é exclusivo para 
essa modalidade de impos-
to. Ele também pode ser 
parcelado em até 10 vezes. 
A última mensalidade está 
prevista para o dia 10 de 
dezembro de 2021.
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CRECI: 26.229-J

A sua imobiliária em Holambra

8
Março

Uma Homenagem:

Dia Internacional da Mulher

Feliz dia da Mulher!

Localizado em Holambra. Possui
402 m2. Residencial c/ portaria e ronda
24h. Piscina, churrasqueira, quiosque
completo, campo de futebol, quadra
de basquete e playground.

Terreno - Flor D’aldeia
Localizada no Camanducaia.  Possui
1.000 m2, plana, com arborização,
loteamento asfaltado, com frente
fechada em alambrado.

Localizada no Imigrantes. Casa nova,
possui 2 quartos, banheiro social,
cozinha, sala de estar/jantar, 2 vagas
de garagem e churrasqueira.
140 m2 total / 70 m2 constr.  

  

 

���������������������������������

08 de Março, Dia Internacional
das Mulheres.

98957-4459Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

Localizado no Jd. das Tulipas.
Terreno com 385 m2 de área útil,
possui boa localização.  

Localizada em Jaguariúna. Possui 5 dormit;
(3 suítes ,1 delas c/ banheira), sala c/ projetor 
e tela automat; painel cinema, sala de jantar,
coz. planej; 6 vagas, piscina, churras; aquecim;
solar.  528,5 m2 total / 261,1 m2 const. 

������������������ ����������ância das Flores

R$ 1.090.000,00 - Venda VendaVenda R$ 235.000,00 -

VendaVenda Venda R$ 250.000,00  -

Localizada no Jd. São João. Possui 3 
quartos (1 suíte), coz. e sala integradas,
3 banheiros, 2 vagas, área gourmet c/
hidromassagem e móveis planejados. 
300 m2 total / 200 m2 constr.   

����������
��	���

R$ 980.000,00 -

R$ 260.000,00  -R$ 270.000,00  -

● DIVERSOS ●

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 
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Imigrantes levou a melhor 
na final do Torneio de Verão

Esporte

A partida foi disputada no 
último domingo e a decisão 
se deu  por cobrança de pê-
naltis,  onde o time Imigran-
tes de Holambra, venceu o 
time Atlético São Vicente de 
Artur Nogueira.

Foi um jogo bastante dis-
putado, sendo que a equipe 
do Imigrantes tinha uma pos-
tura mais ofensiva e criava 
boas oportunidades, enquan-
to, por outro lado a equipe do 
Atlético se defendia bem.

O jogo acabou em 0 x 0 e 
foi decidido na cobrança de 
pênaltis. A equipe Imigran-
tes  foi mais eficiente e ven-
ceu por 4 a 3, tornando-se o 
campeão e  conquistou ainda 

a artilharia  com o atacante Peito 
e a defesa menos vazada com Ro-
binho.

Em depoimento, o técnico Fer-
nando Kenor, disse: “Assumimos 
um novo projeto para o time em 
janeiro de 2019 e de lá para cá  
são 6 campeonatos disputados e 

6 finais. Fomos campeões em 4 e 
as duas finais que perdemos  fo-
ram nos pênaltis. Nesses mais de 2 
anos tivemos apenas uma derrota. 
Isso mostra que estamos no ca-
minho certo, ainda há muito para 
melhorar, mas estamos satisfeitos 
com este início promissor.”

● EMPREGOS ●
Empresa em Holambra abre vagas para:

Homens com até 35 anos

E-mail para o envio dos currículos: vagas.floress@gmail.com

• TRABALHADOR RURAL (pulverização)
• TRABALHADOR RUTAL (tratorista)

Empresa no setor de flores e produção agrícola, contrata:

- Necessário habilitação e veículo próprio
- Disponibilidade para trabalhar em Holambra
- Salário compatível e auxílio deslocamento

Interessados enviar CV para o e-mail vagas@lisaflora.com.br

Tratorista para serviços de pulverização, operações e gerais de produção

Empresa no setor de flores 
e produção agrícola, contrata:

- Para serviços gerais de produção
- Disponibilidade para trabalhar em Holambra
- Salário compatível com a função

Interessados enviar CV para o e-mail vagas@lisaflora.com.br

Trabalhador Rural

Famíla contrata

Para trabalhar em Holambra: limpar, passar e cozinhar.
Salário de R$ 1.600,00 (regime CLT).

De segunda a sexta das 07h às 16h e sábados das 07h às 11hs.
Entrar em contato pelo          (19) 974081501

Empregada doméstica
com referências

Empresa do Ramo de Paisagismo Contrata

Interessados encaminhar e-mail para admempregos1@gmail.com

Auxiliar de Paisagismo
Trabalhar com paisagismo em São Paulo e região, necessário CNH-B, desejável conhecimento 
com plantas, salário compatível com a área. Preferência morar em Holambra ou Artur Nogueira.
Benefícios: Seguro de vida em grupo, VA+VT, plano de saúde e plano odontológico

(19) 3802-2614 (19) 99779-2206

www.imobiliariaravelyn.com.br

Parabéns 

mulheres 

pela garra, 

determinação 

e superação, 

todos os dias!

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, 
calosidade, 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 ini-
ciantes 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.

● DIVERSOS ●
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MUSEUM - HOLAMBRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sr. Johannes Wilhelmus Hyacinthus Eltink, presidente da 
Associação do Museu Histórico e Cultural de Holambra, usando 
das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca seus 
associados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que fará 
rea lizar no próximo dia 23 de Março de 2021, na sede da Associação 
Museu Histórico e Cultural de Holambra, sita à Alameda Mauricio 
de Nassau, S/Nº, Centro, na Estância Turística de Holambra, em 
primeira convocação às 18:30h, com a presença mínima de metade 
mais um de seus associados. Não havendo número legal para 
instalação dos trabalhos, ficam desde já convocados para a segunda 
convocação às 19:00h, com a presença de qualquer número de 
associados, no mesmo dia e local, com a seguinte Ordem do Dia:
1. Prestação de contas da diretoria do Exercício de 2020 
compreendendo:
a) Relatório das atividades da gestão de 2020;
b) Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do 
exercício de 2020;
3. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o 
exercício de 2021
4. Orçamento para 2021 e as atividades/projetos em curso
5. Quaisquer assuntos de interesse da Associação;
6. Encerramento

O número de associados com direito a voto nesta data é 20.

Johannes Wilhelmus Hyacinthus Eltink 
Presidente

Holambra, 3 de Março de 2021 Devido a fase vermelha, a assembleia foi adiada.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DIGITAL DE 25/03/2021 

COOPERFLORA COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES -  CNPJ: 03.300.062/0001-07

Pelo presente Edital, o Presidente da cooperativa CO-
OPERLORA – COOPERATIVA DOS FLORICULTO-
RES, CNPJ nº 03.300.062/0001-07, em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias e conforme o Arti-
go 38, § 1º, da Lei 5764/71, convoca os senhores as-
sociados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DIGITAL, a realizar-se no dia 25 de mar-
ço de 2021, na sede da Cooperflora – Cooperativa dos 
Floricultores, situado à Estrada Municipal HBR 40, Km 
01, Zona Rural, Cidade de Holambra, Estado de São 
Paulo, às 15:00 h, em primeira convocação, com a 
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados; 
às 16:00 h, em segunda convocação, com a presença 
mínima de metade mais um dos cooperados; às 17:00 
h, em terceira convocação, com a presença de, no mí-
nimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas dos órgãos da administra-
ção, acompanhados do PARECER DO CONSELHO 
FISCAL, referente ao exercício fiscal do ano de 2020, 
compreendendo:
- Relatório da gestão;
- Balanço Patrimonial do exercício;
- Demonstrativo da conta “sobras ou perdas”;
- Relatório dos Auditores Independentes;
b) Dar destinação ao resultado apurado e aprovado 
referente à conta “Sobras ou Perdas”;
c) Ratificação Orçamento 2021;
d) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal, 
Efetivos e Suplentes, para o Exercício de 2021;
e) Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou ver-
bas de representação para os membros do Conselho 
de Administração, bem como o da cédula de presença, 
para os membros do Conselho Fiscal, pelo compareci-
mento às respectivas reuniões;
f) Outros.

OBSERVAÇÕES:
1º - Para efeito de quórum informa-se que a Cooperflo-
ra – Cooperativa dos Floricultores tem hoje 79 (setenta 
e nove) associados em condições de voto, conforme 
lei e estatuto.

2º - Os cooperados poderão participar e votar a dis-
tância através da ferramenta Zoom, os convites e do-
cumentos serão enviados aos cooperados através de 
seu e-mail/whatsapp cadastrado na cooperativa.

Holambra, 05 de março de 2021.

RICHARD DE WIT 
Presidente Cooperflora – Cooperativa dos Floricultores

CPF: 102.280.388-39
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por Izildinha PilliFique
Ligado Mudou! Acertou!

O Poder 
da Escrita

Silvio só volta ao SBT quando tudo passar

A Record TV comemora a estreia da jornalista Mariana Godoy  01/03, no jornal  Fala Brasil. O programa jornalístico bateu 
recorde de audiência, com Mariana Godoy no comando da atração ao lado de Sergio Aguiar. Exibido das 8h29 às 10h, o 
jornalístico marcou, em São Paulo 4,4 pontos de média, repetindo sua maior audiência em 2021, consolidando a vice-li-
derança absoluta. No Rio de Janeiro, conquistou o segundo lugar com 3 pontos de média.

O apresentador Sílvio Santos só voltará ao SBT quando tudo passar. Afastado 
dos estúdios há quase um ano, Silvio Santos tomará a segunda dose da vaci-
na contra a Covid-19 no dia 10 de março. Na verdade, já estava tudo progra-
mado para voltar ao seu auditório na segunda quinzena do mês. As más no-
tícias dos últimos dias, no entanto, mostram um agravamento no número 
de infectados e mortes, o que fez o patrão repensar se seria mesmo possível 
contar na plateia com algumas poucas pessoas, mesmo com distanciamen-

to. Por mim, não deixaria ele voltar. Silvio Santos, que teve a vida inteira no 
meio do auditório fazendo seu programa,  com suas colegas de trabalho, não 

concorda em gravar programa sem presenças físicas no auditório. Resta ao SBT, 
alternativas de participações remotas, que estão em estudo. Mas quem definirá é 

próprio dono do SBT. Todo cuidado é pouco. 

Pedro Bial dá recado em seu Facebook: 
“Dia 18 de março estreia a minha web-
série gratuita “O Poder da Escrita”. Nela 
falaremos sobre a estrutura do texto, as 
regras (e a ausência delas) essenciais para 
tirar a sua ideia do papel, como se comu-
nicar de maneira clara, seja em um docu-
mento de trabalho, nas mensagens para 
os amigos, ou até mesmo no seu projeto 
literário. Para assistir, basta fazer o seu ca-
dastro gratuito. Espero você lá.” Tá falado. 
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Tatiane Dias

Certamente, a alumni de 
Direito do Grupo UniEduK, 
Aline Nery Bonchristiani, 
está encarando mais uma 
conquista e, por outro lado, 
mais um desafio em sua car-
reira. Ela assumiu, recente-
mente, a Delegacia de Defesa 
da Mulher de Itatiba (DDM). 

“Ter a oportunidade de 
comandar uma Delegacia de 
Defesa da Mulher é uma sa-
tisfação enorme, mas sei que 
o combate à violência do-
méstica é um grande desafio, 
o qual pretendo superar, jun-
tamente com minha equipe”, 
salienta Dra. Aline. 

De acordo com informa-
ções da Prefeitura de Itati-
ba, Aline atuará ao lado do 
delegado titular José Mário 
de Lara. “Como Delegada de 
Polícia minhas principais 
funções são presidir as in-
vestigações, seja através de 
inquérito policial, seja atra-
vés de termo circunstancia-
do, elaborando portarias, 
despachos, relatórios e autos 
de prisão em flagrante, apre-
ender objetos relacionados 
ao fato criminoso, proceder 
a oitiva de vítimas, testemu-
nhas, autor dos fatos, dentre 
outras”, conta a alumni. 

Além disso, o órgão mu-
nicipal salienta que vinda de 
uma delegada para assumir 
a DDM foi um pedido feito no 
início deste mês e atendido 
pelo delegado seccional de 
Polícia Civil de Jundiaí, Luiz 
Carlos Branco Júnior. Assim 
sendo, o Poder Municipal 
acrescenta que uma dele-
gada à frente da Delegacia 
de Defesa da Mulher vem 
atender ao pedido de mulhe-
res que já foram vítimas de 

violência e informaram que 
num momento sensível, se 
sentem mais à vontade em 
relatarem a outra mulher o 
que passaram, especialmen-
te, nos casos de violência do-
méstica.  

Antes de assumir a De-
legacia de Defesa da Mulher 
de Itatiba, Dra. Aline realiza-
va o curso de Formação na 
Academia de Polícia. “Poder 
comandar uma Delegacia 
dessa especialidade é uma 
enorme satisfação para mim. 
Estou muito feliz em come-
çar minha carreira assim e 
de ser tão bem recebida na 
cidade de Itatiba/SP”, des-
taca. “O Grupo UniEduK foi 
essencial para minha forma-
ção e posso dizer que tive o 
privilégio de aprender com 
grandes mestres, pelos quais 
até hoje tenho grande admi-
ração”, completa. 

Da mesma forma, a alum-
ni de Direito já foi destaque 
nas publicações do Grupo 
UniEduK. Confira na matéria 
- Alumni de Direito da UniFAJ 
toma posse como Delegada 
da Polícia Civil do Estado de 
São Paulo. 

Vestibular Online
O Grupo UniEduK, for-

mado pela UniFAJ, UniMAX 
e FAAGROH, oferece mais 
de 25 opções de cursos di-
ferentes nas áreas de Saúde, 
Humanas, Exatas, Tecnologia 
e Agronegócio. São cursos 
de graduação presencial e 
a distância, pós-graduação 
e cursos técnicos ofertados 
nas cidades de Indaiatuba/
SP, Jaguariúna/SP e Holam-
bra/SP.

Não perca tempo e ins-
creva-se agora para fazer seu 
Vestibular Online!

Formada em Direito pela UniFAJ, Aline Nery 
Bonchristiani, irá trabalhar junto ao delegado titular da 

Delegacia de Defesa da Mulher de Itatiba (DDM) 

Alumni do Grupo UniEduK assume Delegacia 
de Defesa da Mulher de Itatiba

Grupo UniEduK 
sobre EducaçãoEfeitos do dólar na economia de Holambra

Em tempos em que o PIB 
do país acusa forte queda 
de 4,1% do ano de 2020, 
a maior da história, e que 
a desvalorização do Real 
(chamada de alta do dólar) 
passa a ser vista como risco 
para inflação, mas também 
aos juros e crescimento eco-
nômico à frente, é desejável 
entender em que medida o 
movimento cambial afeta 
cada município.

Para tanto, precisamos 
conhecer o perfil econômi-
co de cada área, no que diz 
respeito às transações com o 
exterior, sobretudo importa-
ções e exportações, que, em 
forças contrárias, também 
compõem (pela diferença) o 
saldo da chamada “Balança 
Comercial”. Importa ter em 
mente que perfil econômico 
é algo que requer algum tem-
po para mudar, já que são ca-
racterísticas produtivas.

Como comparativo, na 
Região Metropolitana de 
Campinas o resultado con-
solidado das 20 unidades 
aponta para exportações da 
produção da ordem equiva-
lente a 8% do PIB, enquan-
to as importações de bens 
e serviços para a economia 
correspondem a cerca de 
25% do PIB do bloco. Pela 
diferença é possível enten-

der que a região está expos-
ta à importação, em algo em 
torno de 17% de seu PIB.

Já em Holambra, cuja 
economia ganha outras ca-
racterísticas (principalmen-
te do agronegócio), a expo-
sição é muito parecida, da 
ordem de 18% do PIB, tam-
bém na ponta importadora, 
mas com alguma diferença 
na composição.  Resulta da 
diferença entre exportações 
de cerca de 1% do PIB e im-
portações da ordem de 19% 
do PIB.

Podemos resumir que 
nas relações com o exterior a 
economia holambrense com-
pra muito mais do que vende 
para girar sua produção.

É apenas uma caracterís-
tica, não um demérito. Como 

referência para a afirmação 
podemos mencionar que, no 
contexto da RMC, as econo-
mias de maior PIB per capi-
ta (grupo onde Holambra se 
insere) são exatamente as 
importadoras.

Porém, é válido analisar 
que a depreciação do Real 
(alta do dólar) traz mais 
desvantagens que vanta-
gens para Holambra, na 
ordem de 18% de seu PIB. 
Como declarado entusiasta 
da dinâmica econômica da 
cidade, em vez de prejudi-
car, prefiro entender que ela 
deixa de trazer benefícios.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana
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Instituto Brasileiro de Floricultura pede permissão 

para venda de flores para o Dia da Mulher
Data representa 8% do fa-

turamento anual do setor da 
floricultura nacional. Como 
os produtos são perecíveis, 
caso a abertura de floricultu-
ras e gardens centers não seja 
permitida nas cidades que 
não estão em lockdown, toda 
a produção irá para o lixo, 
como aconteceu no início da 
pandemia. Flores e plantas 
pertencem ao agronegócio e 
os estabelecimentos que as 
comercializam são conside-
rados como de “atividades 
essenciais” pelo Ministério 
da Agricultura. Além disso, 
não geram aglomeração.

Preocupado com a situa-
ção de toda a cadeira que en-
volve o setor de flores e plan-
tas ornamentais no país, o 
Ibraflor - Instituto Brasileiro 
de Floricultura - está encami-
nhando ofícios aos governa-
dores e prefeitos dos prin-
cipais estados e cidades do 
país solicitando a permissão 
do funcionamento das flori-
culturas e gardens centers 
nesta semana, considerando 
que muitos deles decretaram 
lockdown devido ao agrava-

mento das contaminações 
pela Covid-19. No entanto, o 
Ibraflor esclarece que, embo-
ra as floriculturas e os garden 
centers sejam classificados 
como atividades essenciais, 
devem sempre informar-se 
primeiro da realidade em sua 
cidade e respeitar os decre-
tos municipais, observando 
as restrições de circulação e 
os horários permitidos para 
o funcionamento das ativida-
des essenciais.

A preocupação deve-se à 
proximidade do Dia Interna-
cional da Mulher, na próxima 
segunda-feira, 8 de março, 
data que representa 8% do 
faturamento anual do setor 
que já vem sofrendo constan-
tes prejuízos desde o início 
da pandemia. O Ibraflor lem-
bra aos governantes que as 
flores são classificadas pelo 
Comitê de Crise Covid-19, 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) como produtos 
agropecuários e, portanto, 
os estabelecimentos que as 
comercializam são conside-
rados como de “atividades 

essenciais”. 
“Trabalhamos com pro-

dutos vivos, perecíveis, e 
estamos classificados como 
produtos agrícolas, assim 
como os hortifrutis. Uma vez 
que as floriculturas e gardens 
centers sigam rigorosamente 

as diretrizes de segurança 
sanitária estabelecidas pelos 
órgãos de Saúde, não há jus-
tificativa para fechá-las”, ex-
plica o presidente do Ibraflor, 
Kees Schoenmaker. 

Kees lembra que esses 
estabelecimentos não geram 

A solicitação do Ins-
tituto para os pre-
feitos e gover-
nadores é para 
que seja consi-
derada a clas-
sificação das 
plantas e flores 
como produtos 
agropecuários e, 
em caráter excepcional, 
nesta semana que antecede 
o Dia da Mulher, sejam flexi-
bilizados os decretos que de-
terminam o fechamento do 
comércio. “A data simboliza 
uma luta histórica de reivin-

dicação e de reconhe-
cimento dos direi-

tos das mulheres 
e deve ser lem-
brada de for-
ma ainda mais 
especial agora, 

quando viven-
ciada em tempos 

tão difíceis. Nosso 
intuito é salvar toda a 

cadeia de mais um grande 
prejuízo, além de possibilitar 
que as nossas flores e plan-
tas possam alcançar as casas 
de todas as mulheres que re-
presentam essa luta”, diz.

Dia Internacional da Mulher

aglomeração, mesmo em da-
tas especiais. “A impossibi-
lidade de abertura para este 
Dia da Mulher representará 
novos e enormes prejuízos 
para toda a cadeia produti-
va das flores e plantas orna-
mentais do Brasil, que envol-
ve produtores, distribuidores 
e floriculturas, pois não há 
como estocar os produtos 
para vendas futuras. As plan-
tas e flores já plantadas e co-
lhidas, se não comercializa-
das, terão novamente o lixo 
como destino, como ocorreu 
no início da pandemia”, expli-
ca. De acordo com o Ibraflor, 
a queda no faturamento total 
do setor, em 2020, foi de 90% 
e resultou em um déficit de 
R$ 1,360 bilhão.

Dia internacional da mulher
Longe de ser o sexo frágil, as mulheres 
sempre mostram o quanto são fortes 
e guerreiras. Não há desafios que elas 
não enfrentem, ainda que não vençam, 
sempre estão a lutar.

Todos os dias devem ser comemorados, 
pois em todos eles sempre há uma 
mulher desafiando e conquistando algo!

A celebração deve ser constante, até 
para não perder o brilho de viver. 

Parabéns bravas guerreiras!

Muito mais que um “feliz dia das 
mulheres”, desejamos uma vida plena 
de sucesso e felicidades!

Cooperativa Pecuária Holambra
Rua Rota dos Imigrantes, 152 

- Centro - Holambra - SP – 
Tel.: (19) 2144-1232 
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Vem aí a 3a edição do ano da Operação Cata-Bagulho

Prefeitura abre Academia da Saúde e retoma atendimento no PSF Palmeiras após ampliação

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 8 de março, A Pre-
feitura de Holambra realiza  a 
3ª edição do ano da Operação 
Cata-Bagulho no município. O 
trabalho consiste na coleta de 
materiais, como móveis dani-
ficados ou velhos e restos de 
poda, descartados na frente 
das residências pelos mora-
dores. O serviço terá início às 
7h30 e segue até 16h30, res-
peitando cronograma de bair-
ros (confira abaixo).

“O objetivo da ação é im-
pedir o depósito irregular 
de lixo em locais como vias 
públicas e terrenos baldios, 
prejudicando a conserva-
ção desses espaços, e evitar 
a proliferação de animais 
peçonhentos e do mosqui-

Confira o cronograma da Operação Cata-Bagulho:

Segunda-feira, dia 8/3
Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

Terça-feira, dia 9/3
Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro

Quarta-feira, dia 10/3
Imigrantes  e Residencial Moinho

Quinta-feira, dia 11/3
Imigrantes e Vila Nova

Sexta-feira, dia 12/3
Camanducaia e Pinhalzinho

Segunda-Feira, dia 15/3
Residencial Van Den Broek

Terça-Feira, dia 16/3
Residencial Van Den Broek

to transmissor de doenças 
como dengue, zika e chikun-
gunya”, explica o diretor mu-
nicipal de Serviços Públicos, 
José Marcos de Souza. “É im-
portantíssimo que o descarte 
seja realizado nos dias corre-
tos de circulação do cata-ba-

gulho em cada bairro, antes 
das 7h30”, pede. Ele reforça 
que lixo doméstico, restos de 
construção civil e materiais 
eletrônicos não serão reco-
lhidos neste trabalho. A pró-
xima ação está prevista para 
a semana do dia 29 de março.

a Academia da Saúde, loca-
lizada próxima à Biblioteca 
Municipal. Construído com 
recursos do Governo Fede-
ral, o espaço oferece aten-
dimento de fisioterapia a 
pacientes encaminhados e, 
futuramente, deve contar 
com apoio para prática de 

exercícios físicos e alonga-
mento.

Fernando Capato, pre-
feito de Holambra, reiterou 
seu compromisso com o 
fortalecimento da estrutu-
ra de saúde local. “Temos 
um sistema bem estrutu-
rado e reafirmo meu em-

penho pessoal em manter 
a qualidade dos serviços 
prestados, investindo para 
disponibilizar sempre o 
melhor para a população 
holambrense”.

O diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias, também destacou a 

constante busca pelo apri-
moramento de unidades 
e serviços de saúde ofere-
cidos na cidade. “Estamos 
sempre procurando nos 
aperfeiçoar para que pos-
samos continuar atenden-
do quem precisa com co-
modidade e eficiência”.

A unidade de saúde do 
bairro Palmeiras voltou a 
realizar atendimentos nes-
ta segunda-feira, dia 1º 
de março, após passar por 
obras de reforma e amplia-
ção. Com o retorno ao fun-
cionamento, os moradores 
da região com atendimento 
transferido à UBS Imigran-
tes voltam a ser atendidos 
mais perto de suas casas.

O prédio recebeu mais 
dois consultórios, salas de 
vacinas, inalação, esterili-
zação e de administração. 
Também foram construídos 
dois banheiros com acessi-
bilidade e realizadas obras 
de reforço estrutural e tra-
tamento de trincas, reade-
quação de ambientes, pin-
tura, além de manutenção 
elétrica e hidráulica. O in-
vestimento foi feito através 
de convênio com o Governo 
do Estado. Ao todo a expan-
são foi de 86,73 m².

Outra unidade agora à 
disposição da população é 


