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CIDADE MUDA ROTINA PARA 
ENFRENTAR O CORONAVÍRUS

Isolamento e higiene: com os casos de Coronavírus se alastrando pelo mundo – já são seis mortes e 621 casos 
confirmados no Brasil -, a Prefeitura de Holambra decretou mudanças para conter o avanço da doença, mesmo 
ainda não tendo registrado nenhum caso. Aulas foram suspensas, eventos cancelados e pontos turísticos estão 

temporariamente fechados. E é importante reforçar: pessoas a partir de 60 anos devem ficar em casa. 03

Imunização
Vacina contra gripe começa 
nesta segunda

Prefeitura lança site com orientações:
A Prefeitura de Holambra lança hoje, dia 20, 
uma página eletrônica com informações e orien-
tações para o enfrentamento do novo Coronaví-
rus. O site, www.holambra.sp.gov.br/corona-
virus, reunirá conteúdo educativo, instruções 
para o atendimento de pacientes, dicas para 
empresas e a relação de medidas adotadas pelo 
município, via decreto, para conter a dissemina-
ção em eventual incidência da doença.
A ferramenta, criada pelo departamento municipal 
de Comunicação, busca auxiliar a comunidade no 
processo de conscientização e de compreensão da 
epidemia. Ela contará, além do conteúdo informa-
tivo e audiovisual, com um boletim diário de casos 
do vírus na cidade. Não há, até o momento, nenhum 
paciente em Holambra com suspeita ou confirma-
ção do Covid-19. “A ideia é reunir em um só lugar 
tudo o que as pessoas precisam saber para fazer a 
prevenção, buscar auxílio médico, tornar o dia-a-
-dia da sua empresa ou comércio mais seguro”, ex-
plicou o diretor da pasta, Ariel Cahen.

Policlínica adota novas medidas para 
isolar pacientes que apresentam sin-
tomas de gripe e profissionais pedem 
colaboração da população

Novo atendimento:
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JORNAL DA CIDADE DE HOLAMBRA 
EM TEMPOS DE CORONA VIRUS 

COMUNICA: 
A equipe do Jornal da Cidade , mesmo em Home Office,  
continua tralhando para manter os nossos leitores bem 
informados. 

O jornal impresso  está sendo mantido normalmente, mas 
convidamos a todos que não queiram deixar suas casas, 
acompanhá-lo da mesma forma , pelo nosso site: www.
jcholambra.com.br    

A partir da próxima semana o sistema de distribuição do 
impresso  sofrerá algumas alterações e você poderá obter 
seu exemplar em  supermercados,  farmácias, bancas 
de jornal , postos de gasolina,  agências  bancárias, 
condomínios  e na própria sede Jornal da Cidade. 

Qualquer dúvida sobre matérias, pautas, anúncios ou 
publicações, solicite  através do e-mail: 
contato@jcholambra.com.br 

ou ligue: 
(19) 3802-2306/98835-2244 Plantão 24 hs 
(19) 98820-4488 – Financeiro 
(19) 99618-1493 – Comercial 
(19) 98800-3399 - Jornalismo



Editorial

Japão, EUA, Itália, Austrália, 
Holanda, Egito, Brasil. Não há 
fronteiras: o Coronavírus, que 
primeiramente aterrorizou a 
China – país que acredita ter 
zerado, pela primeira vez, a 
transmissão local – tem feito 
vítimas nos quatro cantos do 
mundo. E as medidas adota-
das pelos gestores públicos, 
por mais diferentes que sejam 
as culturas em cada um des-
ses países, são bem semelhan-
tes e resumem-se, basicamen-
te, ao isolamento. Isolamento 
para o bem de todos.
Pelas experiências relatadas 
por moradores dos países 
atingidos, pode até faltar al-
guns produtos nas pratelei-
ras dos supermercados, mas 
todos, sem exceção, precisam 
entender que estocar itens em 
excesso e de primeira necessi-

dade – como o álcool em gel e 
até papel higiênico – não lhes 
farão bem: afinal, a partir do 
momento em que a grande 
maioria da população não ti-
ver acesso a esses itens, a ten-
dência é um caos geral. E de 
quem será a culpa?
O momento exige consciência 
e empatia. É preciso saber 
dividir e entender que esta 
situação – até então inimagi-
nável para a grande maioria 
– só vai ser superada a par-
tir da colaboração de todos. 
E colaborar significa seguir 
as regras: evitar contato com 
outras pessoas.
Se for possível falar em vanta-
gens, o vírus chegou ao Brasil 
após já ter devastado muitos 
outros países. Assim, temos 
como avaliar as medidas que 
foram eficientes para o seu 

combate. Por outro lado, so-
mos um país de grandes di-
mensões e, pior, de grandes 
diferenças econômicas. E isso 
vai pesar.
Mas, por enquanto, só uma 
verdade: o mundo vive um ce-
nário até então comum ape-
nas para os apreciadores de 
ficção científica. E com o nú-
mero de casos suspeitos qua-
druplicando por aqui e casos 
sendo confirmados cada vez 
mais próximos de nós, é mais 
do que hora de nos rendermos 
às regras. Não apenas pelo 
nosso bem, mas por aqueles 
que precisam da nossa ajuda, 
da nossa proteção. Não va-
mos nos recolher simplesmen-
te pelo temor de ser mais um 
paciente: vamos nos recolher  
para não transmitir o vírus. 
Pelo bem de todos. 

R A de Athäyde

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

PO ND E RA NDO
HOLAMBRA

“Meu amigo, minha amiga, 
não se preocupe com o coro-
navírus. Porque essa é a tática, 
ou mais uma tática, de Satanás. 
Satanás trabalha com o medo e 
o pavor. Trabalha com a dúvida. 
Por trás dessa campanha toda de 
coronavírus existe um interesse 
econômico”. Palavras do bispo 
Edir Macedo da Igreja Universal 
do Reino de Deus. Hoje, quinta-
-feira, 19 de março, a contabili-
dade de casos de coronavírus no 
Brasil bateu nos 529, todos con-
firmados. No mundo, mais de 
200 mil com quase 9 mil mortes.

Já o presidente da República, 
ignorando as recomendações de 
prevenção contra a  pandemia 
do covid-19 pelas autoridades 
de Saúde, e depois de posar para 
a televisão dias antes portando 
máscara cirúrgica após revela-

Histórias de Dona Ilda

Paro para pensar!!! 
Será que todos os que 
receberam as instruções 
de como devem se com-
portar diante do susto 
que o mundo todo está 
nos “premiando”, esta-
riam obedecendo?

Realmente, a chacoa-
lhada desta vez está sen-
do muito grande! O pior 
são os boatos que vão se 
espalhando e deixando 
as pessoas cada vez mais 
nervosas e preocupadís-
simas.

O primeiro passo a 
ser obedecido é lavar as 
mãos 200 vezes por dia, 
de preferência com sa-
bão de pedra. Vi na tele-
visão um médico dizen-
do que a melhor coisa é 
usar vinagre para matar 
os vírus das mãos. Mas, 
na verdade, acho que 
quem tem mãozinhas 
finas, não vai conseguir 
seguir essa técnica.

E para que todos sai-
bam, estou firme no sa-
bão de pedra.

O segundo conselho, 
que deveria ter sido o 
primeiro, é ficar em casa, 
religiosamente, sem por 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

A Carência de Massa Cinzenta 

o pé na rua!!! Feliz da-
quele que conseguiu 
enfrentar o problema 
com sua despensa cheia 
de tudo o que se preci-
sa para não morrer de 
fome.

E por aí vamos, des-
cobrindo como nunca 
pensamos que íamos ter 
uma surpresa tão gran-
de!!!

Colégios fechados, 
igrejas também. Hospi-
tais lotados.

O que acho bem im-
portante é seguirmos 
os conselhos que rece-
bemos, principalmente 
aqueles sobre nossa hi-
giene. E rezarmos muito 
para que esse susto seja 
passageiro e que possa-
mos ajudar aqueles que 
de nós dependem, para 
que tenhamos uma Pás-
coa cheia de Paz, Saúde 
e muita Alegria!!!

Empatia
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ção que seu teste foi negativo, 
postou-se, no domingo, junto a 
seguidores na entrada do Palácio 
da Alvorada, em Brasília, tirando 
selfies com seus celulares, aper-
tando mãos e afagos. 

Um exemplo para avalizar a 
presença de massas ingênuas 
em praias lotadas, como no Rio 
de Janeiro, no último domingo, 
em irresponsável comporta-
mento autofágico. Afinal, até o 
momento, morreram “apenas” 
5700 pessoas infectadas em 
todo o mundo.

E o que se dizer dos protestos 
Brasil afora, contra a democracia 
e instituições como o Legisla-
tivo e o Judiciário, pregando a 
arbitrariedade? É verdade que 
nenhuma das duas instâncias 
merece aplausos por suas ques-
tionáveis condutas ao longo do 
tempo. Mas, daí, existe um abis-
mo ao pregar-se o uso da força 
como solução para – despotica-
mente – impingir uma nova or-
dem. Afinal, a lembrança do uso 
da bota – e suas consequências - 

ainda está presente na memória 
de muitos. 

A lembrança da epidemia da 
gripe espanhola que, entre 1918 
e 1920 deixou mais de 50 mi-
lhões, repito, milhões, de mortos, 
após o fim da primeira guerra 
mundial, não faz apenas parte 
da história. Como então, e agora, 
uma constatação de que o ser 
humano não é super-humano, 
mas, sim, frágil como um cristal. 

Constata-se, assim, a impres-
são de que existe, no país, um 
elefante dentro da cristaleira, que 
quando se move tudo quebra...

Infere-se que todas as pes-
soas são dotadas de massa cin-
zenta - uma camada externa ao 
cérebro, responsável pelo pro-
cessamento das informações 
que recebemos e raciocinamos. 
Mas o comportamento de não 
poucos brasileiros – do inquilino 
do Palácio da Alvorada às praias 
– leva-nos a crer que estão todos 
carentes da matéria prima. 
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Cidade deve ‘parar’ a partir de segunda-feira
Decreto estabelece paralisação de vários serviços e cancelamento de eventos

Resumo do pacote de medidas:
Educação:
- Suspensão gradativa das atividades escolares nesta última semana, 
sem contabilização de faltas, e com promoção de atividades educati-
vas e de conscientização para prevenção à dengue, ao H1N1 e ao novo 
Coronavírus para estudantes que comparecerem às aulas.
- Suspensão total das atividades escolares a partir do dia 23 de março, 
por período indeterminado.

Turismo e Cultura:
- Suspensão de eventos públicos e particulares com aglomeração de 
pessoas por período indeterminado.
- Suspensão de aulas e oficinas culturais, por período indeterminado, a 
partir do dia 23 de março.
- Fechamento de espaços públicos como Centro de Cultura e Eventos 
e Moinho Povos Unidos por período indeterminado.

Saúde:
- Suspensão de férias aos servidores públicos da área da saúde por 
tempo indeterminado.
- Suspensão das atividades de grupos de prevenção, como dança cir-
cular, hipertensão, diabetes, tabagismo, entre outros, por tempo inde-
terminado.
- Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (máscaras) 
por parte da equipe das unidades de saúde e da Policlínica Municipal.
- Adoção de protocolo excepcional para isolamento e atendimento 
prioritário a casos suspeitos.
- Suspensão de vacinação na Policlínica Municipal a partir do dia 23 de 
março, com atendimento exclusivo, a partir desta data, nas unidades 
básicas de saúde.

Administração:
- Afastamento de servidores com idade igual ou superior a 60 anos 
e gestantes.

Holambra não está sozi-
nha: para o enfrentamento 
do novo Coronavírus (Co-
vid-19), adotou as mesmas 
medidas já estabelecidas em 
vários municípios brasilei-
ros – e no exterior – e vai pa-
rar vários serviços públicos 
a partir desta segunda-feira, 
dia 23.

No último dia 16, foi pu-
blicado um decreto com 
todas as medidas e entre 
elas estão a interrupção, 
por período indeterminado, 
das atividades escolares, a 
suspensão de eventos com 
aglomeração de pessoas e a 
adoção de protocolo especí-
fico de isolamento e atendi-
mento prioritário aos casos 
suspeitos nas unidades de 
saúde.

Além da paralisação das 
escolas, o prefeito Fernan-
do Fiori de Godoy estabe-
leceu a suspensão imediata 
das atividades no Salão da 
Terceira Idade e pausas no 
Núcleo de Atenção e Orien-

tação Terapêutica ao Traba-
lho (NAOTT), aulas de todas 
as modalidades esportivas e 
oficinas culturais. O cadas-
tramento do Cartão Cida-
dão também não acontecerá 
temporariamente.

Dr. Fernando frisou que 
não há casos do novo co-
ronavírus na cidade, mas 
ressaltou a importância da 
prevenção e de ações asser-
tivas que protejam todas as 
famílias. Na Saúde, exempli-
ficou, foram interrompidas 
as férias para os funcioná-
rios desta área e as vacinas 
serão transferidas para as 
Unidades Básicas, não ha-
vendo mais esse serviço na 
Policlínica (veja reportagem 
nesta edição). Neste período 
também estarão suspensas a 
divulgação dos atrativos tu-
rísticos de Holambra.

O diretor de Educação, 
Alexandre Moreira, reforçou 
que a cidade está seguindo 
as orientações do Estado 
com o objetivo primário de 

proteger as crianças e suas 
famílias. “Ainda que não fa-
çam parte do grupo de risco, 
as crianças estão sujeitas à 
contaminação e se tornam 
vetores da doença. Podem 
levar o contágio para dentro 
de casa”, explicou, ao adian-
tar que, inicialmente, o pla-
no é compensar o calendário 
escolar em julho, quando 
acontece o período de férias.

No Esporte, aulas e cam-
peonatos foram suspensos, 
como o Campeonato Vete-
rano de Futebol que come-
çaria hoje, dia 20. O diretor 
da pasta, Janderson Ribeiro 
(Chiba), pontuou que a ro-
tina voltará ao normal “tão 
logo tivermos sinais de con-
trole da situação”. “Sabemos 
que a suspensão das aulas 
e dos campeonatos promo-
vidos pelo departamento 
causam transtornos, mas 
precisamos, neste momento, 
colocar a saúde coletiva dos 
holambrenses em primeiro 
lugar”.

Entre as medidas, Prefeitura investiu em panfletos com orientações sobre o Coronavírus 
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Saúde estabelece nova rotina de atendimento
Medidas visam prevenção e combate do Coronavírus; cidade não tem casos da doença

Helga Vilela

  
Ir à Policlínica Municipal 

deve ser repensada neste 
período, quando várias me-
didas foram adotadas para a 
prevenção e combate ao Co-
ronavírus. O clínico geral de 
Holambra, Marcelo Bisson, 
enfatizou que as mudanças  
propostas em todo o país e 
seguidas na cidade visam evi-
tar uma grande quantidade 
de casos da doença em um 
curto período, o que levaria 
a um colapso no sistema de 
saúde. “Não é preciso pa-
rar tudo, mas todos devem 
adotar medidas preventivas 
para o achatamento da cur-
va de contágio, os números 
de casos. Se nada for feito, 
teremos um pico rápido de 
contaminação, além da nossa 
capacidade de atendimento. 
Mas se tomarmos medidas 
preventivas, achataremos a 
curva. Teremos casos por um 
período maior de tempo, mas 
dentro da capacidade de aten-
dimento”, explicou, referindo 
às ações adotadas pelo Brasil.

Levando em consideração 
o que aconteceu em outros 
países, Bisson informou que 
entre as pessoas que forem 
contaminadas, 80% devem 
apresentar sintomas levesou 
moderados. Dos 20% com sin-
tomas graves, 15% vão preci-
sar de internação hospitalar 
(enfermaria) e 5% irão para 
a UTI. “Se medidas não forem 
adotadas, como a paralisação 
das aulas e eventos com aglo-
merações, o sistema de saúde 
não conseguirá absorver essa 
demanda, pois já temos pes-

soas contaminadas, mas sem 
sintomas, que estão indo a 
eventos, usando o transporte 
público, e podem transmitir 
a doença. São Paulo registrou 
contaminação comunitária 
(quando não é possível deter-
minar quem foi transmissor) 
e Holambra, por ser turística 
e empresarial, conta com alto 
fluxo de pessoas. Não é para 
parar a cidade, mas quem esti-
ver doente deve ficar em casa”.

O médico ressaltou que 
por se tratar de um vírus novo, 
as medidas de prevenção e 
de protocolo de atendimento 
podem mudar diariamente 
para atender a demanda, mas 
Holambra está atenta para ga-
rantir a segurança de todos.

Na segunda-feira, por 
exemplo, para ser considera-
do caso suspeito a pessoa te-
ria de ter viajado nos últimos 
14 dias para o exterior e apre-
sentado sintomas de febre 
e sinais respiratórios, como 
tosse e coriza. Outro critério 
era estar com febre ou um 
sinal respiratório e ter tido 
contato próximo com alguém 
suspeito (contato direto ou fi-
cado no mesmo ambiente por 
15 minutos). E era considera-
do caso provável quem apre-
sentasse sintomas após ter 
ficado dentro do mesmo do-

micílio com um paciente sus-
peito ou confirmado da doen-
ça. Na segunda-feira, dia 16, 
um paciente foi inicialmente 
considerado suspeito na cida-
de, mas foi descartado em se-
guida porque sua história epi-
demiológica não se encaixava 
nos critérios determinados 
pelo Ministério da Saúde. Até 
a última quarta-feira, a cidade 
não tinha registros da doença.

Mudanças no atendimento
Desde a última segunda-

-feira, a Policlínica passou a 
contar com espaço específico 
de espera para pessoas com 
sintomas respiratórios. Em 
caso suspeito da doença, o 
paciente será imediatamente 
isolado. Para evitar risco de 
contágio, pacientes com con-
sultas e exames agendados na 
Policlínica devem acessar o 
prédio pela porta lateral.

O médico espera que a po-
pulação entenda quando deve 
procurar o Pronto Socorro e 
quando deve passar, primei-
ro, na unidade de saúde de 
seu bairro (confira box). “Se 
todos vierem para a Policlíni-
ca sem necessidade, correrão 
o risco de contaminação caso 
haja um caso suspeito”.

Bisson também pediu a 
colaboração dos empresários: 
enquanto a cidade não tiver 

casos da doença, se um fun-
cionário apresentar sintomas 
de gripe ou resfriado, o ideal 
é que permaneça sete dias 
em casa, sem necessidade de 
passar pela Saúde. Se a cida-
de confirmar casos, são indi-
cados 14 dias de afastamento 
ou até os sintomas passarem. 
“Esta consciência dos empre-
sários ajudará a não sobre-
carregar o sistema de saúde, 
pois o funcionário não terá de 
ir até Policlínica para pegar 
atestado. E quem estiver do-
ente, deve evitar sair de casa”.

O diretor de Saúde de Ho-
lambra, Valmir Marcelo Igle-
cias, esclareceu que o setor 
adotou novo protocolo há três 
semanas, com o uso de más-
caras, antes da confirmação 
dos primeiros casos comuni-
tários no país. “Tudo foi feito 
seguindo normas do Ministério 
da Saúde e agora temos uma 
equipe treinada, uma área es-
pecífica de isolamento e vamos 
restringir a área de acesso para 
quem está na Policlínica”.

Por fim, reforçaram que 
os idosos apresentam qua-
dro pior quando infectados e, 
por isto, torna-se necessário 
evitar aglomerações. “Neste 
momento, todos devem ser 
prudentes, ter cautela. Não é 
para pânico, mas para cons-
cientização”, pontuaram.“Não estrague o seu dia. Aprenda, com a Sabedoria Divina, a 

desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para 
o Infinito Bem”. Livro: Agenda Cristã

Achatamento da curva: médico enfatizou necessidade das medidas 
preventivas para diminuir número de casos em um curto período

O que fazer diante de sintomas?
CASOS LEVES: coriza, dor de garganta leve e sem febre.
Orientação: permanecer em casa, se hidratar e alimentar bem e descan-
sar. Fazer uso de antitérmico (preferencialmente paracetamol).

CASOS MODERADOS: demais sintomas com tosse e febre baixa.
Orientação: procurar o PSF do bairro ou mais próximo.

CASOS GRAVES: demais sintomas com febre alta e dificuldade para 
respirar (falta de ar).
Orientação: procurar a Policlínica Municipal.
Orienta-se ainda aos pacientes que buscarem atendimento, quando 
necessário, estar acompanhado de apenas uma pessoa.
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Vacinação contra gripe será nas escolas
Campanha começa nesta segunda-feira, dia 23, para idosos e profissionais da saúde

Helga Vilela

  
Nesta segunda-feira, 

quando começa a Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a gripe, os holambrenses 
poderão receber a imuniza-
ção na escola Jardim Flam-
boyant (centro) ou na creche 
Maria Therezinha Meirelles 
Kors (Imigrantes),de segun-
da a sexta, das 8h às 16h. A 
Policlínica não contará com 
este serviço. Já as vacinas de 
rotina serão aplicadas nas 
unidades básicas de saúde: 
no Fundão, às quartas-fei-
ras, das 13h30 às 15h30. No 
Imigrantes e no Santa Mar-
garida, de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 15h.

A enfermeira responsá-
vel pelo setor, Wilma Gomes, 
explicou que com o avanço 
do Coronavírus, a mudança 
evitará aglomerações na Po-
liclínica e nos PSFs.

Este ano, a campanha con-
tra gripe foi antecipada e co-
meçará com os idosos acima 
de 60 anos e profissionais 
da Saúde. No dia 16 abril, a 

Rose Moreira Ribeiro e Wilma Gomes: vacinação contribuirá para 
o diagnóstico do Coronavírus pois descartará a Influenza em 
pessoas imunizadas

imunização será aberta ao 
professores, profissionais 
das forças de segurança e sal-
vamento, além dos doentes 
crônicos. Por fim, no dia 9 de 
maio, a campanha atenderá 
crianças de 6 meses a meno-
res de 6 anos, grávidas, mães 
no pós-parto, pessoas com 
55 anos ou mais, popula-
ção indígena e pessoas com 
deficiências. “Vamos fazer 
as vacinas respeitando os 
grupos, conforme orienta-
ção do Ministério da Saúde. 
Assim evitaremos tumulto 
e aglomeração das pessoas, 
principalmente crianças e 
idosos, numa época em que 
todos estão se empenhando 
no combate ao Coronavírus. 
Esperamos contar com a 
compreensão de todos”, re-
sumiu Wilma.

A vacina contra gri-
pe protege contra o vírus 
H1N1, H3N2 e vírus do tipo 
B, não tendo ação contra o 
Coronavírus. Porém, enfati-
zou Wilma, a campanha será 
um reforço contra este novo 
vírus, uma vez que facilita-

rá o trabalho das equipes 
de saúde no diagnóstico do 
coronavírus. Isso porque os 
sintomas da Covid-19 são 
muitos semelhantes aos da 
gripe e se a pessoa for imu-
nizada contra as cepas mais 
comuns, os especialistas 
já as descartarão e focarão 
no Coronavírus. “Também 
é bom lembrar que o H1N1 
ainda está presente e tem 
alta letalidade. A vacina faz 
esta proteção”, completou, 
ao apontar que a pessoa, 
após a vacina, leva 10 dias 
para adquirir a resistência. 
Também é importante levar 
a carteirinha de vacinação.

Etapas da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza
- A partir do dia 23/03: Profissionais de saúde e pessoas 
com 60 anos ou mais.
- A partir do dia 16/04: Professores, portadores de do-
enças crônicas e profissionais da Força de Segurança e 
Salvamento (como policiais civis, militares, bombeiros e 
membros ativos das Forças Armadas. )
- A partir do dia 09/05: Crianças a partir de 6 meses e 
menores de 6 anos de idade, gestantes e mulheres com 
filhos recém nascidos, pessoas com 55 anos ou mais, indí-
genas e pessoas com deficiência.

A Ambev está produzindo etanol e garrafas PET para produção 
de 500 mil unidades de álcool em gel que serão doadas a todos 
os hospitais públicos nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Brasília, que concentram a maioria dos casos do Coronavírus até 
esta quarta-feira. Serão entregues 5 mil unidades em cada hospital 
público desses municípios. A demanda pelo álcool gel aumentou 
nos últimos dias, e já existe falta do produto no mercado. A Ambev 
fará o álcool gel em garrafas PET utilizadas para suas bebidas, que 
hoje não estão em falta. Já o álcool virá do mosto utilizado para pro-
dução de cervejas e do álcool retirado da Brahma 0.0800 contra o 
Covid-19
A Unimed lançou um serviço por telefone para as suspeitas de CO-
VID-19: o Alô Doutor, que atende pelos telefones 0800516600 e 
3220-0535. Terá médico direto nas duas linhas para tirar dúvidas e 
orientar os casos suspeitos.

Ambev vai doar álcool em gel para 
hospitais públicos

A Associação Príncipe Bernardo, 
priorizando a saúde e bem estar dos 
seus usuários, a partir do dia 19/03/2020, 
estaremos com as aulas do Projeto Jovem 
Aprendiz suspensas, assim como as aulas 
de Corte e Costura e do Grupo de Bordado.

O Bingo de Páscoa, por recomendações 
das autoridades (OMS), também será 

adiado. Aguardem a nova data.

A APB retornará suas atividades assim que 
as escolas se normalizarem. 
Pedimos que, se possível, façam contatos 
com APB via e-mail, Whatsapp ou pelos 
telefones (19) 3802-1400/ (19) 3802-2100. 
Agradecemos a compreensão de todos!

Ivonete Fernandes de Almeida 
Gerente Administrativo
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Feiras de negócios foram canceladas
Cooperflora e Veiling suspenderam eventos; organizadores cancelaram ‘Estufas Abertas’ e adiaram ‘Noivas e Festas’

Helga Vilela

A Cooperflora e o Veiling 
cancelaram, no início des-
ta semana, a realização da 
Feira de Oportunidades e do 
Veiling Market, eventos que 
permitem aos clientes das 
duas cooperativas um conta-
to direto com os produtores. 
Nessas feiras também são 
antecipados lançamentos e 
são fechados negócios para 
o semestre. O cancelamento 
das duas feiras aconteceram 
para evitar uma possível 
propagação do Coronavírus.

Na Cooperflora, expli-
cou Andréa Wagemaker e 
Fernanda Wanderlind, das 
áreas de Marketing e Ges-
tão, todas as viagens pro-
gramadas para a equipe 
também foram adiadas, na-
cionais ou para o exterior, 
evitando passagens pelos 
aeroportos. Outras ações 
foram reforçadas, como a 
disponibilidade de álcool 
em gel em todos os setores, 
além de máscara cirúrgi-
ca, quando solicitada pelos 
colaboradores. “Instruímos 
nossa equipe a não compar-
tilhar objetos pessoais e a 
evitar cumprimentos próxi-
mos, como beijos, abraços e 
apertos de mão”, disse. A co-
operativa também criou um 
grupo no WhatsApp sobre 
o assunto, espalhou ban-

ners de conscientização e 
elaborou um “plano de con-
tingência” visando manter 
parte da equipe trabalhan-
do em casa. E está avalian-
do, caso a caso, a situação 
das mães com filhos meno-
res, uma vez que as aulas 
foram suspensas.

Economicamente, An-
drea resumiu que a “van-
tagem é que grande parte 
das vendas (mais de 50%) 
já acontece online, sem ser 
necessário que o cliente ve-
nha até nós”. “Os produto-
res continuam trabalhando 
e nós continuamos com as 
vendas. Adiamos a feira pois 
ainda não sabemos o que 
acontecerá nas próximas se-
manas e porque vários clien-
tes viriam de outros estados 
e de avião. Achamos mais 
prudente evitar a exposição 
das pessoas que estariam 
envolvidas no evento”, com-
pletou Fernanda, ao consi-
derar que todos os aconteci-
mentos são muito recentes e 
sem precedentes, não sendo 
possível afirmar quais serão 
os impactos para a cadeia 
produtiva.

Estufas abertas
A organização do “Estu-

fas Abertas”, evento marca-
do para os dias 4 e 5 de abril, 
decidiu pela sua não realiza-
ção. Segundo justificativa, o 

evento foi cancelado “uma 
vez que promovê-lo em ou-
tra oportunidade envolveria 
uma complexa estruturação, 
incluindo a disponibilidade 
de atendimento em seis fa-
zendas produtoras de flores, 
de uma universidade e de 
empresas de transporte, en-
tre outros”. “Como não exis-
te previsão de normalização 
até as próximas semanas, 
não temos como reagendar 
o evento sem outra data pre-
viamente definida. Por isso 
tivemos que cancelá-lo”, ex-
plica Margareth Pennings, 
da comissão organizadora.

Os ingressos adquiridos 
antecipadamente por meio 
do site da bilheteira virtu-
al Ingresso Rápido serão 
reembolsados. “Pedimos 

apenas um pouco de cal-
ma e paciência, pois a em-
presa foi comunicada hoje 
(quarta-feira) e precisa or-
ganizar o seu sistema para 
efetuar a devolução dos pa-
gamentos. Ninguém ficará 
sem ressarcimento”, asse-
gurou Margareth.

Também marcada para 
abril – dias 25 e 26 de abril – 
a 2a edição do ‘Noivas e Fes-
tas” foi adiada “por tempo 
indeterminado”. À frente da 
organização, Alessandra Ca-
ratti adiantou que verificará 
o calendário de eventos da 
cidade para que a feira pos-
sa acontecer no segundo se-
mestre. Ela explicou que foi 
adiado tanto para resguar-
dar a saúde dos visitantes 
e expositores quanto para 

torná-lo financeiramente 
viável a todos. “Já contáva-
mos com muitos exposito-
res que querem a promoção 
do evento ainda esse ano. E 
todos que se inscreveram 
para visitar a feira, que tem 
entrada gratuita, também 
foram avisados através das 
redes sociais e aguardam 
novo agendamento”.

Pontos e eventos turísticos
Por tempo indetermina-

do, dois pontos turísticos 
de Holambra também man-
terão as portas fechadas: 
o Moinho Povo Unidos e o 
Museu Histórico e Cultural. 
A Feira Noturna (foto), que 
acontece no bairro Imigran-
tes, está suspensa tempora-
riamente.
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Brasileiros no exterior relatam experiências
Eles são brasileiros, mas possuem raízes, trabalham ou exercem serviços voluntários em outros países. Países que já enfrentaram – e ainda 
estão enfrentando – o Coronavírus. E as recomendações são as mesmas, assim como as dificuldades, como ilustram as histórias contadas, ao 
Jornal da Cidade, por alguns brasileiros que estão no exterior. São relatos que poderão ajudar – e iluminar – aqueles que ainda não sabem 

como agir ou preferem duvidar do risco da Covid-19

O plano 
que tá na 
boca do
povo.

Planos
a partir de

por mês

R$27,53

Promoção válida por tempo limitado, apenas para os novos contratos PME.
Consulte condições com o seu corretor de seguros. 

SAIBA MAIS!
(19) 3896-2271

www.pontualseguros.com

Helga Vilela

Na terça-feira, dia 17, a família de Roberto Oliveira de Athayde estava na 
terceira semana de isolamento, “fechada em casa”, na Itália. Roberto lembra 
que os primeiros casos foram notificados numa sexta-feira e a rapidez 
foi assustadora: de dezenas para centenas, num curto espaço de tempo. 
“Na primeira semana, muitos não acreditavam que a doença ia chegar 
aqui. Então veio o decreto do governo fechando, primeiro, as escolas. 
Depois, bares e restaurantes só podiam funcionar até às 18h. Mas em 
seguida, tudo foi fechado: igrejas, museus, academias, qualquer lugar ou 
evento que reunisse pessoas”, contou. Só funcionam hospitais, farmácias 
e supermercados. “Uma vez por semana, uma pessoa de casa vai ao 
supermercado. Com luvas e máscaras. A cidade está deserta”. De 700 leitos 
de UTI disponíveis na região da Lombardia, já são 1,4 mil: as cirurgias foram 
suspensas para que as salas, que contam com aparelhos respiratórios, 
passassem a tratar dos doentes. Um colapso na saúde não era descartado 
e Roberto completa que os profissionais desta área são chamados, hoje, de 
“anjos da guarda da nação”.
Na terça-feira, os últimos números eram: 26 mil doentes, 2900 curados e 
2503 mortes, chegando a 30 mil casos. “A única certeza que temos é que 
trata-se de um vírus novo, de contágio rápido e agressivo. Pode ser pior em 
idosos, mas temos doentes graves entre 30 e 40 anos. E as crianças podem 
ter poucos sintomas, mas elas transmitem. É preciso adotar um hábito 
simples: lavar as mãos. E se isolar”.
Roberto Oliveira de Athayde é químico industrial e mora com a esposa Elena 
e os filhos Luca e Sarah na província de Monza, na região da Lombardia.

O aposentado José Carlos Eiras mora em Weston, condado 
de Broward, na Flórida (EUA). Ele explicou que Broward 
conta com o maior porto de navios de cruzeiros do mundo e 
os casos de Coronavírus começaram quando passageiros 
de cruzeiros passaram a doença para trabalhadores do 
porto. “Aqui está tudo praticamente fechado. Escolas, clubes, 
igrejas. Muita gente está fazendo isolamento próprio. A 
reposição de itens nos supermercados está mais lenta e o 
pessoal está estocando por 30 dias. As diretrizes são evitar 
aglomerações com mais de 10 pessoas e manter distância 
de 2 metros. Os negócios que ainda estão abertos não 
deixam os clientes se aproximarem do pessoal que faz o 
atendimento”. Conscientes do perigo, uma vez que Broward 
já registrou uma morte, Eiras afirma que a população foi 
além das recomendações: está fazendo isolamento próprio. 
“Os conselhos para os brasileiros são levar o Covid-19 a 
sério, não se expor, fazer a higiene e lembrar que pessoas 
infectadas que ainda não apresentaram os sintomas 
também contaminam outras pessoas. Manter distância de 
2m é uma recomendação importante. Se puder ficar em 
casa, melhor”, resumiu, ao pontuar que essas medidas 
consideradas drásticas e que vai gerar impacto econômico 
são necessárias para evitar um colapso na saúde.
Nesta quarta-feira, os EUA somavam 7.087 pessoas 
infectadas e 97 mortes. Os casos estão espalhados pelos 50 
estados norte-americanos.

A voluntária brasileira Evelyn Dias Koch, de 28 
anos, está no Cairo (Egito) e conta que os 
primeiros casos do Corona chegaram 
junto com uma tempestade, em março, 
e obrigou o país todo a ficar em casa. 
Em seguida, avisaram que as aulas 
de universidades e escolas estavam 
suspensas por duas semanas. 
“Domingo é o primeiro dia da 
semana, como se fosse segunda-
feira no Brasil e, de ontem para hoje 
(segunda para terça desta semana), 
fecharam tudo: centros de educação, 
cafés, hotéis, academias, igrejas 
e mesquitas. E estão cancelando 
programas presenciais, teatros. Tudo por 
imposição do governo, já que a população 
estava encarando (o isolamento) como férias”, 
disse, ao completar que estava previsto para ontem, 
quinta-feira, o fechamento do aeroporto até dia 31 de março. 
“Já começaram os estoques nos supermercados, e o governo já discute 
medidas para racionalizar o abastecimento para poder atender a todos. 
Foram determinadas duas semanas assim (isolamento), mas o povo acredita 
que vai durar, no mínimo, um mês”, informou. No começo desta semana 
contavam com 196 doentes e seis mortes. “Assim como no Brasil, por aqui 
tem muita informação desencontrada, o que só contribui para as pessoas 
ficarem assustadas. É importante pesquisar em fontes seguras e também 
dar um pulo na história, visitando o que aconteceu com a gripe espanhola. A 
desinformação é muito perigosa”.
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Rosilene José da Silva Pereira, de 47 
anos, trabalha como vendedora 
na cidade de Albuferia, na 
região de Algarves, sul de 
Portugal. Ela informou 
que os casos estão mais 
concentrados ao norte 
do país (Lisboa, Porto), 
mas as recomendações 
são seguidas por todos: 
usar máscaras e luvas, 
lavar as mãos, manter 
distância: não há cultos e 
as escolas estão fechadas. 
Os supermercados alteraram 
horários de atendimento e 
limitaram o número de pessoas 
dentro do estabelecimento. “Alguns 
itens estão sumindo das prateleiras, 
mas acreditamos que não haverá risco de 
ficarmos sem alimentos”. Ela mora numa região turística e o movimento caiu: 
não chega ninguém e quem estava por lá procurou voltar para casa, pois os 
aeroportos estão cancelando voos. Para quem usa o transporte público, não 
há mais cobrança de passagens: isolaram o motorista e os passageiros entram 
pela porta do meio. “O mundo inteiro está passando pelo mesmo problema, 
então precisamos tomar os cuidados de higiene e tentar ficar em casa”.
Até quarta-feira, quando foi confirmada a morte de António Vieira 
Monteiro, de 73 anos, presidente do Santander de Portugal, o país 
registrava 448 casos confirmados de coronavírus, bem abaixo dos 11.178 
da vizinha Espanha.

Ricardo Macedo é gerente técnico de vendas de uma empresa de tecnologia 
e trabalha para o mercado brasileiro. Está em Bellevue, ao lado de Seattle, no 
estado de Washington, região onde começou o Coronavírus nos EUA e que 
conta com o maior registro de mortes. Ele informou que desde o começo foram 
adotadas medidas de precaução para evitar que vírus se espalhasse: no seu 
caso – e de muitos trabalhadores que atuam na mesma área – trabalhar em 
casa foi a solução, mas este “não é o caso de muitas pessoas, que trabalham 
em lojas e restaurantes”. “E afetará o mercado local, pois não vemos muitas 
pessoas nos restaurantes e fazendo compras”, disse, ao pontuar que o tráfego 
nas rodovias também reduziu consideravelmente. “Mas as pessoas estão 
aceitando bem, pois sabem o perigo da doença. Além dela poder ser mortal 
para você, o maior problema é que  poderá sobrecarregar os hospitais e nem 
todos conseguirão atendimento. Acredito que a desinformação e a falta de 
testes para contabilizar o número de doentes acabam criando mais ansiedade”.

Até a última quarta-feira, o Japão contava com 1.594 casos 
confirmados (868 infectados no território japonês, 712 no navio 
de cruzeiro e 14 entre os que voltaram de Wuhan, na China). São 
36 mortes até agora, sendo sete no navio de cruzeiro). Mas como 
destacou Yoshiko Muto - moradora de Holambra com família no 
Japão - muitos imaginam que o número verdadeiro seja bem maior. 
“O Coronavírus está afetando bastante a economia e, se cancelar os 
jogos (olimpíadas), o dano econômico será enorme. Então, até se tem 
a impressão de que o governo não está querendo liberar o exame 
para manter o número baixo”. Yoshiko disse que o governo não obteve 
sucesso com as medidas já adotadas e está, no momento, sendo 
criticado no Parlamento. “Em 28/02 foi feito um ‘pedido’ de fechamento 
de escolas, do ensino fundamental até o ensino médio, por duas 
semanas (as creches e jardins de infância não foram incluídas). Mas 
sem poder legal, sem punição para quem não seguisse a orientação. 
Praticamente todas as escolas foram fechadas, mas algumas 
recomeçaram as aulas após esse período”. Desde o dia 9 de março, 
há também restrições de imigração: àqueles que chegam da China 
ou da Coreia, é pedido que fiquem, voluntariamente, em isolamento 
por 14 dias e que não utilizassem transportes públicos para sair do 
aeroporto. Yoshiko afirma que o Japão nunca teve uma convulsão e 
confusão como esta do COVID-19: houve a ameaça da SARS (2003) 
e MERS (2012), mas nenhuma infecção foi confirmada no Japão. A 
dengue entrou no país em 2014, mas o número de infectados foi baixo. 
“O que a falta de papel higiênico está nos lembrando é das crises 
do petróleo na década de 70. O país nunca enfrentou uma situação 
assim”.

Por lá, as orientações são as mesmas: lavar as mãos corretamente por 
mais ou menos 20 segundos e sair de casa o mínimo possível, só para 
fazer compras (lojas e restaurantes não foram fechados).
O uso de máscaras é comum em parte da Ásia e especialmente no 
Japão, mas Yoshiko frisou: a máscara não segura o vírus. “Os trens 
no Japão são mais que “lotados”. O Metrô em São Paulo não é nada 
comparado à lotação dos trens e metrôs em Tóquio. Ela chega a até 
160% da capacidade. Então, a distância entre passageiros é mínima e 
o uso de máscara é justificado como forma de se proteger de tosse e 
espirro. Mas não há uma orientação oficial de se usar máscaras para 
proteger do vírus, isso não”. Mesmo sem esta orientação, Yoshiko 
disse que está difícil encontrar máscaras para comprar: há filas nos 
mercados de manhã cedo, esperando a chegada dos produtos, mas as 
máscaras não chegam todos os dias. “Está totalmente fora de controle. 
E quando chega, é em pouquíssima quantidade que acaba logo que 
abre. É a mesma situação com o papel higiênico. A maior parte das 
matérias primas na indústria japonesa depende de importação. Mas a 
produção de papel higiênico é quase totalmente nacional”. E entre os 
setores que mais sofrerão os reflexos desta pandemia, Yoshiko listou o 
turismo - porque o maior número de turistas internacionais é da China, 
Coreia e Taiwan e agora não vem quase ninguém – e restaurantes, 
pelo fraco movimento. “E ainda a indústria em geral: a maior parte das 
matérias primas da indústria japonesa depende da importação e, é 
claro, tem grande dependência de produção de peças feitas na China”. 
Já há casos confirmados em quase todas as províncias (em 37 das 47 
do país) E cada dia aumenta mais. “Na minha cidade, Kamakura, já 
foram confirmados quatro casos”.

Ana Maria Barros trabalha em uma escola que atende 150 crianças especiais 
em Marlborough, em Massachusetts (30 minutos de Boston). Ela acredita 
que, por lá, tudo começou como aqui: assim que os primeiros casos foram 
confirmados, o governo adotou medidas. “Mas a gente continua trabalhando, 
pois as crianças moram em casas da escola”. Ana disse que está “uma 
loucura, me sinto presa sendo liberta”. Sua cidade não registrou casos, mas, 
mesmo assim está deserta. “Minha filha trabalha em Boston e está grávida e, 
por isso, logo a empresa determinou que ela trabalhasse em casa”, disse, ao 
frisar que empregas domésticas, entre outros prestadores de serviços, não 
contam com esta sorte e estão perdendo os empregos. “Semana passada 
fecharam tudo, por duas semanas. Fico preocupada porque a economia do 
país estava lá em cima, mas acredito que com fé e levando a vida normal, 
sairemos dessa. Dengue e fome matam mais que o Coronavírus”, completou, 
ao reforçar sua preocupação com a economia após esta crise na saúde.
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Na Holanda desde 2001, Nilson Gomes Nascimento 
informou que, por lá, já são mais de 2500 pessoas 
infectadas e 50 mortes. Ele mora em Amsterdam e disse 
que as primeiras medidas foram “muito cuidadosas, lentas 
demais”: não se proibiu, de imediato, viagens para a Itália e 
nem a entrada de pessoas vindas deste país. Promoveram 
o Carnaval de Brabante, província com maior número de 
infectados. “De imediato, o governo não queria fechar as 
escolas e a pressão da mídia o fez mudar de ideia. Logo 
vieram novas ordens para fechar tudo e todos acataram. O 
governo está dando apoio financeironselho às empresas 
e a solidariedade vem de todos os lados”. Nilson dá um 
conselho aos brasileiros: não saiam de suas casas se não 
for indispensável e garantam a boa higiene.
Diferente do que foi adotado nos demais países, no início 
o primeiro ministro holandês, Mark Rutte, optou pela 
aquisição da “imunidade coletiva”, rejeitando o princípio do 
confinamento. Ela apostava que era preciso um número 
máximo de pessoas com anticorpos para o Covid-19 para 
reduzir a contaminação.

Adriana Macedo mora em Atlanta, na Geórgia, e tem dois filhos 
(7 e 10 anos) que estão sem escola desde a última semana, 
quando um professor foi diagnosticado com a doença. Ela 
e o marido tem um negócio próprio, o que facilitou a rotina 
com os filhos em casa: tem hora para estudar, brincar, usar o 
computador. “A escola já tem um esquema, devido aos períodos 
de neve, de enviar o conteúdo online”. O problema, além da 
doença, é o econômico, principalmente para os pequenos 
negócios: os restaurantes, por exemplo, estão apostando nas 
entregas, evitando aglomerações. Nos supermercados faltam 
carne e grãos que, aos poucos, são repostos. “Muitos não terão 
renda, mas terão contas pra pagar. Então vem o senso de 
comunidade”, disse, ao citar que algumas escolas mantiveram 
a distribuição de comida. “Tento ficar calma e segurar as 
despesas. Acho que a quarentena vai ajudar. As ruas estão 
vazias e todas as atividades foram suspensas. Crianças nem 
no parquinhos, pois parece que o vírus sobrevive muito tempo 
sobre o metal e elas são vetores, podem levar a doença para 
suas casas”.

A bióloga Rosecler Baron está há sete meses em Brisbane, no estado de Queensland, na Austrália. Devido à proximidade 
com a Ásia, os casos de Coronavírus chegaram por lá uma semana após os primeiros registros na China, mas ela 

garante que as medidas foram tomadas bem rápido: os casos foram isolados em um único lugar, proibiram os voos da 
China, assim como a entrada dos universitários deste país. Para quem viaja, é imposto isolamento por 14 dias, com 
possibilidade de multa. “Foi muito rápido, mas foi contido”. Uma preocupação, relata Rose, refere-se às pessoas 
que trabalham em comércios como hotéis e restaurantes: está tudo vazio e os empregados – incluindo muitos 
brasileiros – só recebem se trabalham. E estão ficando sem emprego. As prateleiras dos supermercados também 
exibem espaços vazios e produtos como papel higiênico, carne, frutas e leite estão cada vez mais escassos – ou 
já desapareceram. “Repõem, mas a quantidade não supre a demanda. Por isso, alguns supermercados estão com 
horário especial para idosos e portadores de deficiências e outros já limitaram a quantidade de produto para cada 
pessoa”. Por enquanto, as aulas só foram suspensas em cidades com casos confirmados, mas acredita-se que 

a partir da próxima semana será instalado toque de recolher e as aulas serão suspensas. “Está tudo funcionando, 
mas bem devagar. Todos estamos preocupados e adotando as medidas preventivas”. Rose destacou que vivem em 

um ‘caos controlado’.
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Açude da Cachoeira
do Fundão

HC2 e Syngenta, proprie-
tários vizinhos do açude e 
o Grupo Amigos da Cacho-
eira.

Atividades já realiza-
das:
• Cálculo da área do açude;  
• Elaboração de planta pla-
nialtimétrica do açude;
• Solicitação de orçamento 
para a retirada de todo o 
material, da cabeceira até 
a barragem;
• Cessão de áreas nos sítios 
vizinhos para deposição 
(temporária) do material a 
ser retirado do açude;
• Confirmação de que não 
é necessária a elaboração 
e apresentação de propos-
ta de Licenciamento à Ce-
tesb.

Agora falta o princi-
pal:
• Obtenção de recursos fi-
nanceiros;
• Elaboração de cronogra-
ma de limpeza do açude;
• Executar o projeto dentro 
do orçamento.

Nós, Grupo Amigos da 
Cachoeira, junto com os 
órgãos e entidades acima 
citados, estamos empe-
nhados em obter apoio e 
ajuda de gestores públicos, 
empresários e de quem for 
necessário para realizar, 
em conjunto, este projeto.

Participe de nosso gru-
po! Ajude-nos!

Obrigado
Grupo Amigos da 

Cachoeira

ARTIGORegião
Dia Mundial da Água - 22 de março

Fale conosco:
•  Chico Schoenmaker: 
 fransschoenmaker56@gmail.com / 99195-3550
•  Roberto Magno:  
 magnoayer@gmail.com / 3802-4049

Gostaríamos de anteci-
par aos leitores do Jornal 
da Cidade três manchetes:

A primeira: “Inaugura-
ção do Açude da Cachoeira 
será no próximo domingo”

A segunda: “Pesca e 
natação estão liberadas no 
Açude da Cachoeira”

A terceira: “Margens 
do Açude da Cachoeira li-
beradas para piqueniques”

Pois é, já imaginou? 
Não é um sonho de todos 
nós? Mas, para a realiza-
ção destas três manchetes, 
uma terá de vir antes:

“Empresários, gestores 
públicos e holambrenses 
conseguiram recuperar o 
Açude do Fundão”.

É obvio que sem um 
projeto, apoiado por em-
presários, gestores públi-
cos e pela própria popu-
lação, o açude continuará 
dominado pelos aguapés 
e outras plantas aquáticas 
e as manchetes sonhadas 
nunca acontecerão.

O “Projeto Limpeza do 
Açude da Cachoeira” já 
existe desde dezembro de 
2019. Participam deste 
projeto: Prefeitura de Ho-
lambra, SAEHOL, Águas 
de Holambra, as empresas 

Jaguariúna confirmou, na última quarta-feira, o primeiro caso de Coro-
navírus (Covid-19): a vítima é um homem, de 32 anos, que esteve em 
uma reunião em São Paulo a trabalho, em março, onde teve contato 
rápido com um caso confirmado e uma exposição mais prolongada com 
um caso ainda em investigação.
O paciente começou a apresentar os sintomas relativos à infecção vi-
ral, como tosse leve, febre, mialgia e náusea, e foi atendido na UBS 12 
de Setembro. Ele passa bem e já apresentou melhora nos sintomas. O 
paciente permanece em quarentena em sua residência, seguindo todas 
as recomendações do protocolo de assistência domiciliar para casos 
confirmados da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os 
familiares também estão sendo monitorados.
Outros nove casos suspeitos na cidade estão sob investigação. Nenhum 
deles está internado. Todos aguardam o resultado do exame em casa, 
em quarentena, sob monitoramento.

Para combater o Coronavírus, moradores da vizinha Cosmópolis seguem as 
orientações recomendadas pelo Ministério da Saúde. Confira depoimen-
tos:
 “Como uma profissional da área da saúde, vejo que, infelizmente, é uma situ-
ação muito dramática. Estamos muito tensos e todos os profissionais do hospi-
tal em que trabalho estão em alerta, reforçando todos os meios de precauções 
para se evitar um possível contágio. Particularmente me sinto lutando contra 
um inimigo invisível e que vem se mostrando cada vez mais letal”. Amanda 
Fiorentini, enfermeira especializada em Saúde e Gerontologia
 “Creio que é uma fase para estar atento. Existe muita informação e desin-
formação. Não faço parte do grupo considerado de risco, mas moro com 
meus pais, que são idosos, costumo sair bastante de casa e é uma rotina 
que estou mudando. Sendo assim, atividades frequentes como ir ao culto, 
academia, jogar futebol e socializar com os amigos começaram a serem 
evitados. Em relação ao meu trabalho, não muda nada, pois é 100% online 
e meu escritório é em minha própria casa. Em casa estamos atentos e re-
forçando a higiene pessoal, principalmente das mãos, e as pessoas que mo-
ram comigo também tem evitado sair de casa sem a devida necessidade”. 
Flávio Torquato, autônomo
 “Eu e minha família estamos tomando os devidos cuidados, como hi-
gienização das mãos o tempo todo. Quanto à rotina, seguimos ainda de for-
ma normal, pois cremos que Deus é maior, Jesus é o centro de tudo e o Espírito 
Santo é o nosso guia, ouvimos e obedecemos a sua voz”. Luciana Cristina de 
Jesus Pereira, comerciante 
“Mudamos nossa rotina, nossa filha não vai mais à escola, procuramos com-
prar um pouco mais de alimento para a casa. Imagino que, infelizmente, a 
situação irá agravar e, por isso, temos que nos prevenir. Estamos evitando 
em ir até a casa de nossos pais, pois são idosos. É uma situação muito com-
plicada e triste”. Matheus Sepini Caixeta, produtor audiovisual 

Jaguariúna confirma primeiro caso

População de Cosmópolis se ajusta 
à nova rotina

COMERCIAL
RAMILA

R. Solidagos, 104, Loja 01 
3802-4407 / 3802-4113 
ramilaltda@gmail.com 

Elétrica, Hidráulica, 
Aquecimento Solar 
e Filme Stretch

10

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 20 de março de 202010



● DIVERSOS ● ● EMPREGOS ●

Transtim Transportadora contrata:

● Lavagem e Lubrificação de Caminhões;
● Noção em Mecânica;
● Maior de 21 anos;
● Início imediato;
● Benefícios como cesta básica e seguro de vida;

Interessados mandar currículo
para transtim@transtim.com.br

LAVADOR / LUBRIFICADOR

Bicicletaria Caposse
Vendas -Bicicletas novas e usa-

das /  Peças - Acessórios  
(19) 99299-5815

A Prefeitura de Holambra prorrogou o prazo de inscrição 
do Processo Seletivo para contratação, em caráter tempo-
rário, de Professor Titular de Educação Básica II, disciplina 
de Matemática. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas 
agora até o dia 23 de março, das 8h às 12h e das 13h às 
16h, no Departamento de Educação, situado na Rua Dr. 
Jorge Latour, 393, Centro. É preciso apresentar cópias do 
RG e do comprovante de endereço. Os títulos acadêmi-
cos precisam ser entregues no ato da inscrição. A carga 
horária é de 24 horas semanais e, a remuneração, de R$ 
1.871,37. De acordo com a diretora de Administração e 
Recursos Humanos, Grassi Barbosa Gomes, a nova data 
das provas ainda não foi definida por conta da pandemia 
do novo coronavírus. O edital completo está disponível 
no Diário Oficial Eletrônico, que pode ser visualizado no 
site da Prefeitura em www.holambra.sp.gov.br.

Processo seletivo: prazo para 
inscrição é  prorrogado

Cineclube Holambra avisa:
Hoje NÃO haverá filme!
A exibição do filme “Ex_Machina Instinto Artificial” foi 
adiada com o objetivo de se evitar qualquer tipo de 
aglomeração.
Esperamos poder retomar nossas atividades em breve!
Cuidem-se e lavem bem as mãos!
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CRECI: 26.229-J

Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Sala Comercial, (seg. andar.  
Centro, Casa com 04 dormitórios, sala, cozinha, demais de-
pendências - área comercial.
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Villa de Holanda - Casa 01 suíte, sala, cozinha, churrasq. gar-
agem, terreno de 950mt.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO,Girassóis de Holanda, 980mt. 
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.
TERRENO,Pq Res Imigrantes, residencial e comercial. 

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Nova Holanda, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala, cozinha, lavabo, espaço gourmet c/ banheiro.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitóri-
os, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 dormitóri-
os, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim das Tulipas - Ótima Oportunidade - Sobrado com 
04 dormitórios, 04 banheiros, churrasqueira.Ótimo acabamento.
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitóri-
os (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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98957-44593802-3129

Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

APROVEITE O LANÇAMENTO.
MELHOR HORA PARA COMPRAR!

QUER GANHAR R$ 5 MIL DE DESCONTO
AO COMPRAR SEU LOTE?

LIGUE AGORA E SAIBA COMO!

COM A INSTABILIDADE
DA BOLSA DE VALORES
INVESTIR EM IMÓVEIS

É A ALTERNATIVA MAIS
SEGURA!

Pedro Jardinagem: Plantio, corte e manutenção. Poda de arvores, 
gramas e cerca viva com motosserra. Telefone (19) 99259-4027 
/ 99630-2078 
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. 
E ai vamos estudar INGLÊS ou FRANCÊS? Professora Maria 
Neuza. (19) 98223-9294 ou 3802-2325 

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR
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 Avenida das Tulipas, 132 - Centro - Holambra/SP   -   F. (19) 3802.2614 / 3802.2691

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

LOCAÇÃO COMERCIAL - HOLAMBRA
- IMIGRANTES:  Sala com banheiros (85m²)
- CENTRO: Sala c/ 01 banheiro 50m²  (Galeria)
- CENTRO: Sala c/02 banheiros 200m²  (Galeria)
- GIRASSÓIS DE HOLANDA : Barracão - 240m²
- JD DAS TULIPAS: Barracão 350m²
- MORADA DAS FLORES: Barracão - 240m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 95m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 200m²
________________________________
VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA

- CENTRO: Terreno de 510m² c/02 casas (uma de 
180m² com 04 dorms e outra de 70m² com 02 
dorms) - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
- CONDOMÍNIO DUAS MARIAS: CASA : PREÇO DE 
OPORTUNIDADE - Terreno   de 5890m² - com casa 
ampla, chalés, piscina, quintal gramado e arborizado
- CONDOM. VILLA DE HOLANDA: CASA: 04 
dorms (02 sts), 03 salas, lareira, cozinha, lavande-
ria. Área com churrasqueira, forno a lenha, ban-
heiros, piscina e quintal. (1950m² c/ 512,95m² ac ) 
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms 
(sendo 01 suíte), sala ampla, banheiro, cozinha, 
lavanderia, área gourmet com fogão e forno a 
lenha (406m² c/ 166m² ac) + 01 terreno de 406m² 
livre de construção
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms, 
sala de TV/estar, banheiro, cozinha, lavanderia, 
banheiro externo e garagem (406m² c/ 107m² ac)
- PQ RESID. DOS IMIGRANTES : SOBRADO: 04 
dorms com armários planejados, sala 02 ambi-
entes, lavabo, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 
garagem com portão automático.
- JD HOLANDA: CASA:  03 dorms (01st), banh so-
cial, cozinha com armários, lavanderia fechada e 
quintal (300m² terreno com 147m² de ac)

VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- PQ. RESIDENCIAL GROOT : CASA: 03 dorms 
(01st), sala, sala de jantar, cozinha, banheiro social. 
Fundo com área de serviço e banheiro.
- CONDOM. VILA DAS TULIPAS : CASA: 02 dorms 
(01st), sala/cozinha, banheiro social, lavanderia 
(250m² c/ 55m² ac)
- JD DAS TULIPAS: CASA: 02 dorms (01st), sala, 
sala de jantar, cozinha, banheiro. Fundo com área 
de serviço e banheiro.

VENDA RESIDENCIAL 
- PRAIA GRANDE/SP: GUILHERMINA: 
APARTAMENTO - 02 dorms(01st), banh. social, 
sala ampla, cozinha, lavanderia (700m da praia)
- STO ANT. DE POSSE: JD VILA RICA II - 
SOBRADO: 03 dorms, 02 banheiros, sala, cozinha, 
lavabo, despensa e área de serviço. Aquecimento 
solar, cisterna de 1.500L, garagem para 04 carros. 
(terreno de 300m² com 270m² a/c)
___________________________________

TERRENOS A VENDA - HOLAMBRA
- COND. FLOR D’ALDEIA: 440m² / 360m²
- COND. PORTAL DO SOL: 474m² / 540m (coml)
- COND. PORTAL DO SOL: 360m² (entrada + 
parcelamento em até 36 meses)
- PLAZA VILLE: 1050m² 
- RESIDENCIAL RESEDÁS: Lotes de 250m² até 
318m² - (sob consulta) - Parcelado
- IMIGRANTES: 300m² /  309,62m (lote misto)
- JD DAS TULIPAS: 365m² 
- COND NOVA HOLANDA: 406m² 
- JD MORADA DAS FLORES: 300m² 

(ENGENHEIRO COELHO)
- RECANTO DA VINCE : 02 terrenos juntos - de 
250m² cada - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- CENTRO: EDÍCULA - 01 dorm, sala, banh, 
sala de jantar, coz, lavanderia com banheiro
- CENTRO: APTO - 02 dorms, sala, banheiro, 
cozinha, lavanderia.
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 01 
suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, co-
zinha, despensa, lavanderia, quintal amplo e 
gramado, portão automático
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 
01 suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, 
cozinha com armários, banheiro externo, la-
vanderia e quarto de despensa externo
- JD DAS TULIPAS: CASA - 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia
- FLAMBOYANT: CASA - 03 dorms, sala, coz-
inha, banheiro, lavanderia, quintal gramado
- IMIGRANTES: CASA - 02 dorms, 01 ban-
heiro, sala, sala de jantar/cozinha, lavanderia, 
área com churrasqueira, portão automático

LOCAÇÃO RESIDENCIAL 
- ARTUR NOGUEIRA: JD SANTA ISABEL 
CASA - 03 dorms, banh social, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha com armários, lavander-
ia com banheiro.  
- STO ANT. DE POSSE (RINCÃO): CASA - 
02 dorms, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
- STO ANT. DE POSSE (PEDRA BRANCA): 
CASA - 03 dorms, sala, cozinha, banheiro, la 
vanderia, portao automático

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

(19) 3802.4792   |  98352-1696
(19) 3802 13 45    |  98232-3651

LOCADORA E
TRANSPORTE



A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SOLVLINDER INFORMA QUE, 
EM FUNÇÃO DO CRESCIMENTO DA PROPAGAÇÃO DA COV-
ID-19 EM NOSSO PAÍS, FICA ADIADA A ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA QUE ESTAVA PREVISTA PARA OCORRER NA PRÓXI-
MA QUARTA-FEIRA, DIA 25 DE MARÇO DE 2020. 
A DECISÃO FOI TOMADA EM REUNIÃO DO CONSELHO DELIB-
ERATIVO, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. UMA 
NOVA DATA SERÁ MARCADA OPORTUNAMENTE, TÃO LOGO 
A SITUAÇÃO PERMITA A RETOMADA DE REUNIÕES PÚBLICAS. 

             HOLAMBRA, 17 DE MARÇO DE 2020

JACK DERKS
PRESIDENTE EM EXERCICIO

Associação Educacional Solvlinder 
CNPJ: 07.572.494/0001-28 

COMUNICADO DE ADIAMENTO DA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Há 25 anos, meu pai e eu começamos  uma 
pequena empresa, com a idéia inicial de 
fazermos aquecedores para estufas. Aí 
fomos estendendo nossas aplicações para 
secadores de café, batatas, citrus, feijão,  e 
grãos em geral. Em seguida para tratamentos 
superficiais,  atendendo linha branca, móveis 
de aço, autopeças. Depois,  começamos  a 
converter fornos de pizza à lenha, para gás.
Pai, o sr. sempre foi um grande incentivador 
das minhas idéias,  sempre apoiando.  
Tivemos nossas discussões,  e depois nos 
perdoamos... Errávamos muito, mas cada vez, 
aprendíamos mais.
Nestes últimos tempos, vi o quanto lutou para 
viver, e talvez seja essa a maior lição de vida 
que aprendi : temos que ter perseverança,  
vontade de viver, e muita esperança.
Ficam aqui os sentimentos de toda a Equipe 
Holamaq.

Richard Rietjens/ Diretor

Agradecimento da família Rietjens
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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

Nº1152 
Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo art.1525, 
números  1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro: 
JEAN FILIPE KORTSTEE FERREIRA, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão produtor rural, nascido em Mogi 
Mirim SP, no dia vinte e oito de julho de mil 
novecentos e noventa e um (28/07/1991), resi-
dente e domiciliado no Sítio Gleba D, do lote H 
5, S/nº , Fundão, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filho de JORGE LUIZ FERREIRA e de IVONE 
JOSEFINA KORTSTEE FERREIRA. 
JÉSSICA BOZ DE AGUIAR, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão engen-
heira agrônoma, nascida em Vacaria, RS, no dia 
seis de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(06/07/1992), residente e domiciliada no Sítio 
Gleba D, do lote H 5, S/nº , Fundão, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filha de JOSEMAR MO-
RAES DE AGUIAR  e de MARIA HELENA 
BOZ DE AGUIAR. 
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. 

Nº1153 
Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram os  documentos exigidos pelo art. 1525, 
números  1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro: 
CICERO FERREIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciado, profissão 
serralheiro, nascido em Terra Roxa-PR, no dia 
vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta 

e um (23/04/1981), residente e domiciliado na 
Rua Schoenmaker, 167, Imigrantes, Holambra, 
SP, filho de PALMIRA FERREIRA DA SILVA. 
KATIANA SOUSA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Osasco-SP, no dia seis de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (06/05/1985), 
residente e domiciliada na Estrada das Rosas, 
2500, bloco E, apto 21, Santa Maria, Osasco, 
SP,  filha de JOSÉ IZIDORO DA SILVA e de 
MARIA DE LOURDES DE SOUSA 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. 

Nº1154 
Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
números 1,  3 e 4, do Código Civil Brasileiro: 
BRUNO PIO DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão padeiro, 
nascido em Cosmópolis SP, no dia dois de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco (02/05/1995) 
, residente e domiciliado na Rua Walravens, 150, 
Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filho de CRISTOVÃO PAU-
LO DOS SANTOS  e de MARIA APARECIDA 
FERNANDES SANTOS. 
ERICA FERNANDA BARBOSA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profissão 
agente escolar, nascida em Cosmópolis , SP, no 
dia treze de julho de mil novecentos e noventa e 
três (13/071993), residente e domiciliada na Rua 
Wagemaker, 235, parque Residencial dos Imi-

grantes, Holambra , SP, CEP: 13825000, filha de 
LUIZ ANTONIO BARBOSA e de ZENEIDE 
ROSA BARBOSA. 
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. 

Nº1149 
Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
números 1,  3 e 4, do Código Civil Brasileiro: 
MATHIJS VAN ROOIJEN , nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profissão agrôno-
mo , nascido em Mogi Mirim SP, no dia de-
zoito de outubro de mil novecentos e oitenta  
(19/10/1980), residente e domiciliado na Rua 
Pennings, 196, Parque Residencial Dos Imi-
grantes, Holambra, SP, CEP:13825000, filho 
de CORNELIS THEODORUS MARIA VAN 
ROOIJEN e de MARIA ELISA MILTENBURG 
VAN ROOIJEN. 
JESSICA CAMARGO FOSCHINI,  nacional-
idade brasileira, estado civil solteira, profissão 
agroecologa, nascida em Rio Claro , SP, no dia 
quinze de junho de mil novecentos e noventa 
e um (15/06/1991), residente e domiciliada na 
Rua Pennings,  196, Parque Residencial Dos 
Imigrantes, Holambra, SP, CEP:13825000, filha 
de EDUARDO ALESSANDRO FOSCHINI e 
de MIRIAN RIBEIRO DE CAMARGO. 
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. 



Jovem de Holambra foi para a final do Hack Room Tilibra
Júlia Chassot apresentou o PetFinder, aplicativo que auxiliaria na causa dos animais abandonados

Helga Vilela

  
Ter uma boa ideia e con-

tar com um ‘patrocínio’ para 
tirá-la do papel: o desafio 
Hack Room Tilibra, volta-
do à Geração Z (geração de 
pessoas nascidas, em mé-
dia, entre meados de 1990 
até início do ano 2010), teve 
este propósito e contou, en-
tre os finalistas, com a jo-
vem holambrense Júlia Ne-
del Chassot, de 18 anos. A 
ideia de Júlia foi apresenta-
da para o público no primei-
ro episódio da série (foram 
três e podem ser conferidos 
no YouTube): entre os seis 
finalistas, Júlia foi a primei-
ra a apresentar sua criação, 
o PetFinder.

A holambrense explicou 
que esta ferramenta surgiu 
através de um trabalho da 
faculdade – ela cursa Pu-
blicidade e Propaganda em 
São Paulo (ESPM) e preten-
de se dedicar ao Marketing 
de causa – que une “tecno-
logia a uma tensão social” 
e busca uma solução para o 
problema. “Escolhemos os 
stories do Instagram e a si-
tuação dos cachorros aban-
donados nas ruas de São 
Paulo. Apresentei o traba-
lho e quando surgiu a opor-
tunidade para participar do 
Hack Room, perguntei aos 
meus colegas se poderia 
inscrever a ideia”, explicou 
Júlia, ao informar que parti-
cipa de uma agência de vo-
luntariado em São Paulo e 
se interessa pela causa dos 
cachorros abandonados.

Júlia considerou a expe-
riência gratificante, uma 
vez que conseguiu apre-
sentar sua ideia “para pes-
soas importantes dentro da 
Tilibra, tive contato com a 

agência que produção do 
programa e consegui me in-
serir no universo que alme-
jo estar no futuro”. “Sempre 
tento dar o meu melhor em 
todas as situações que me 
proponho a participar”, re-
sumiu, ao pontuar que se 
sentiu orgulhosa ao conse-
guir passar para os jurados 
o que acredita e que apren-
deu muito sobre a área que 
pretende trabalhar.

O PetFinder trata-se de 
um aplicativo, num primei-
ro momento, para os pau-
listanos que poderão ajudar 
a dar um lar aos cachorros 
abandonados. Júlia justifi-
cou a importância do proje-
to através de números: São 
Paulo tem aproximadamen-
te dois milhões de animais 
abandonados nas ruas. “As 
pessoas estão adotando me-
nos e abandonando mais”, 
disse. Conforme dados da 
Prefeitura de São Paulo, 
houve uma redução de 48% 
no número de adoções nos 
últimos 10 anos. Resumida-
mente, através da ideia de 
Júlia, a pessoa que achar um 
animal abandonado na rua 
vai entrar no recurso dos 
stories do Instagram, sele-
cionar a ferramenta PetFin-
der e postar um story com 
vídeo ou foto do animal que, 
em seguida, será direciona-
do para o site da iniciativa, 
que intermediará o contato 
do usuário com algum vo-
luntário que irá resgatar o 
cachorro e levá-lo para um 
lar temporário ou para uma 
das sedes voluntárias.

Com a proposta entre as 
seis finalistas, Júlia foi con-
vidada para a gravação do 
primeiro episódio e também 
conheceu os demais partici-
pantes. “Desde o primeiro 

momento das gravações, 
torci para que não fosse es-
tabelecido um ambiente de 
rivalidade, de competição 
acirrada. Não queria olhar 
para os outros cinco como 
inimigos. Óbvio que todos 
queriam ganhar os R$ 20 
mil (prêmio do concurso), 
ninguém estava lá pra brin-

car. E foi incrível, porque foi 
um convívio intenso, todas 
as ideias incríveis. Quando 
me perguntaram o que eu 
esperava da final, fui since-
ra: que queria ganhar, mas 
que as cinco outras ideias 
eram tão boas que ficaria fe-
liz pelos participantes. E foi 
recíproco. A gente aprendeu 
muito com a ideia do outro. 
A gente escutava e até se 
ajudava. Saí com uma baga-
gem grande, maior do que 
se tivesse ido lá para tratar 
a todos como meros rivais”.

Júlia já tinha experiência 
em concursos, mas acredita 
que o Tilibra Hack Room foi 
diferente porque envolveu 
gravações, convívio com 

os participantes e com yo-
tubers famosos. As demais 
propostas apresentadas 
no primeiro episódio en-
volveram plataformas para 
localização de pessoas de-
saparecidas e para auxiliar 
jovens na escolha de profis-
sões voltadas ao mundo di-
gital. No episódio seguinte, 
uma ideia ajudava as pes-
soas a aprenderem a tocar 
instrumentos musicais e 
outra conectava possíveis 
professores com alunos 
para que pudessem tirar 
dúvidas. A ideia vencedora 
foi o Meeple, aplicativo que 
tem o intuito de reunir pes-
soas que gostam de board-
games, RPG e card games.
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Escoteiros ‘limpam’ 10km de rio

Red Bull/Casa Bela vence torneio

Os escoteiros de Holam-
bra enfrentaram um novo 
desafio: coletaram ‘lixo’ 
num percurso de 10km pe-
los rios Camanducaia e Ja-
guari.

O desafio foi enfrentado 
pelas Gaivotas e pelos Fal-
cões, no último sábado, dia 
14, durante um passeio de 
caiaque. O objetivo inicial 
era a “interação, proporcio-
nar uma atividade física pra-
zerosa, conhecer e ver a na-
tureza”. Mas seguindo o que 
já fizeram durante passeios 
por trilhas e rodovias, eles 
aproveitaram para recolher 
o lixo que boiava nas águas 
e nas margens dos rios. “E 
era muito lixo”, ressaltou a 
líder Glória Domhof.

A atividade reuniu 18 es-

coteiros, cinco líderes e três 
voluntários que, munidos 
de capacetes e coletes sal-
va-vidas, ‘desbravaram’ os 
rios em 21 caiaques – além 
de um barco com motor elé-
trico para apoio e seguran-
ça -, todos emprestados por 
apoiadores do movimento.

A chegada foi na chácara 
de um casal admirador do 
Escotismo – Dr. Zito e dona 
Cecília -, que cedeu o espaço 
para “um gostoso lanchinho 
e depois partimos de volta 
para casa, para descansar”.

O lixo recolhido foi se-
parado em reciclável e não 

reciclável, ensacado e des-
tinado conforme o material. 
No final, Glória destacou 
que a atividade proporcio-
nou “um aprender brincan-
do”. “Eles aprenderam a se 
divertir com segurança, a 
trabalhar em equipe, cui-
dar dos rios e do entorno 

e, também, a serem gratos 
pelos outros, uma vez que 
a atividade só foi possível 
porque conseguimos em-
prestados caiaques, capace-
tes, coletes e boias. E, como 
sempre, vários voluntários 
nos ajudaram com apoio e 
transporte”.

A equipe Red Bull/Casa 
Bela conquistou na última 
segunda-feira, dia 16, o título 
de campeã do 2° Desafio de 
Futsal do setor gastronômico 
e hoteleiro de Holambra. O 
time venceu a equipe do Deo-
cléciu’s pelo placar de 6 a 4. Já 
o goleiro Deoclésio, da equipe 
Deocléciu’s, sofreu apenas 14 

gols e terminou a competição 
com o melhor desempenho. O 
artilheiro foi Rander, do Red 
Bull/Casa Bela, com 14 gols 
marcados. Os outros eventos 
do setor gastronômico e hote-
leiro de Holambra, previstos 
para abril, estão cancelados 
temporariamente devido ao 
Coronavírus.

Prezados associados, 

A crise mundial causada pelo Covid 19 impõe a cada indivíduo a responsabilidade de proteger 
a sociedade ao seu redor. 
No Brasil  e na nossa região, já contamos com pessoas em observação, suspeitas de 
contágio, além de algumas infectadas. 
O ministério da  Saúde e a Diretoria Municipal  de saúde pedem a todos que cumpram a 
sua função social, fazendo com que o Covid 19 produza efeitos mais brandos e em menor 
velocidade de transmissão, principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os idosos. 
Cumprindo a nossa função social de gerar saúde e bem estar, o Clube Fazenda Ribeirão, 
suspenderá todas as suas atividades, fechando as portas á partir do dia 23 de março de 
2020, com expectativa de retornar em breve. 
Contamos com a compreensão de todos os associados, certos de que cada um de nós está 
compromissado com o interesse social, nessa difícil luta. 

 Atenciosamente,  

Diretoria 
Clube Fazenda Ribeirão
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