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Cinco pessoas testaram positivo para covid 19 nesta semana, o menor número de novas infecções deste ano. A sensação é de alívio, mas, 
como reforça o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, a higienização frequente das mãos, o uso de máscaras e o distan-
ciamento social continuam sendo fundamentais para o controle da pandemia.

Holambra registra o menor 
número de infectados em 2021

Covid-19

SisEB 
repassa 
100 novos 
títulos à 
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Fernando 
solicita recursos 
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de praça no Van 
den Broek

Bombeiros 
voluntários 
ganham 
mais um 
caminhão
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Histórias de Dona Ilda

Gostaria de saber se al-
gum dos  meus leitores já 
sentiu as delícias de sabo-
rear uma polenta com leite 
bem quentinho  adoçado 
com mel!!! Isso logo cedo, 
ouvindo o canto das cigar-
ras saudando o nascimento 
do sol!!!

É muito bom!!! É o sabor 
dos cafés da manhã de 
nossos antepassados ita-
lianos. Depois, uma boa 
fatia de pão feito em casa, 
com manteiga salgadinha, 
humm,que gostosura!

Foi assim que começa-
mos nosso dia, neste clima 
ensolarado de Holambra!!! 
Temos que agradecer a 
Deus por  podermos, algu-
mas vezes, curtirmos essa 
bênção que tanta alegria 
nos traz!

A lida em nosso sítio é 
constante! Replante de 
mudas de kalanchoes, azá-
leas, hortências, retoques 
de pinturas, enfim, bons 
motivos para nos movi-
mentarmos o dia todo. As 
esculturas com argila, os 
tamanquinhos holandeses 
também de argila, que fa-
zemos aos milhares, as es-
culturas de concreto, nos 
permitem que fiquemos 
sempre perto da arte. Uma 
hidro Jacuzzi nos refaz para 
o almoço, que geralmen-
te começa com uma bela 
salada de folhas, tomates 
e legumes colhidos em 
nossa horta. Uma boa ma-
carronada com molho de 
tomates e coxas de frango 
douradas em panela de fer-
ro e algumas verduras co-

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Polenta com leite

zidas para acompanhá-las, 
nos deixam prontos para,  
após uma soneca,  reini-
ciarmos nossos afazeres. 
Ah ! Ia me esquecendo de 
que para completar nosso 
cardápio, saboreamos uma 
bananada feita com bana-
nas colhidas no sítio!

O amanhecer na roça é 
algo de indescritível! Os 
pardais tinham sumido 
sem sabermos o motivo. 
Segundo nossos caseiros, 
estão voltando. Adoro ver 
os tucanos que passam em 
voos rasantes parecendo 
que é o seu bico que carre-
ga o corpo!

Coleirinhas nos encan-
tam com sua música incan-
sável! As corruíras muito 
espertas se incumbem de 
começar seus ninhos, já 
que é primavera!  Os Joãos 
de Barro afoitos fecham 
suas casinhas protegendo 
seus filhotes da chuva!

Que paz!!! Que silêncio 
confortante! Nada de TV 
para esquentar nossa ca-
beça com notícias desa-
gradáveis!!!

Agora, minha gente, que a 
tarde está caindo e os sabiás 
começaram seu canto tão 
sentimental, preciso parar 
para poder ouvi-los melhor!  
Até à semana que vem!  

“A árvore não é só o enfeite 
da terra; ora em flor, ora em 
fruto,  ela é a purificadora do 
ar que respiramos, a garanti-
dora do manancial que jorra 
para nossa sede e para rega 
das lavouras.  Movendo doce-
mente os seus ramos, trabalha 
como fiandeira do sol:  rece-
bendo na copa os raios arden-
tíssimos, desfia-os em brando 
calor, agasalhando assim os 
que se chegam à sua sombra.

Ela é medicina e é beleza 

frondejando à beira da nossa 
morada, e ainda  é confidente 
dos nossos pezares e alegrias, 
quando, sob seus galhos, re-
cordamos saudades ou edifi-
camos no sonho.

Assim é a árvore viva.
Morta, ela é tudo — o prin-

cípio e o fim: berço e esquife, 
e, entre esses dois polos, tudo 
é árvore — a casa e o templo, 
o leito e o altar, o carro que 
roda nas terras lavradas, o na-
vio que sulca os mares, o cabo 

da enxada, a haste da lança, 
e tantos outros utensílios da 
vida.  

Matar a árvore é estancar 
uma fonte.  Onde se devastam 
as florestas estende-se o de-
serto estéril — resseca-se o 
terreno, os rios minguam, so-
mem-se os animais.  Assim, a 
árvore, sendo beleza, é ao mes-
mo tempo, a fiadora da vida.” 

Em: Apologia da árvore, de Leonam de 
Azeredo Penna,  Rio de Janeiro, IBDF: 1973.

Árvore, texto de Coelho Neto, para celebrar o dia da árvore

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

P O N D E R A N D O
R A  d e  A t h ä y d e

São os conflitos, que fazem 
parte da natureza humana.

Situações a serem encaradas 
por todos em algum – ou vários 
– momentos da trajetória e não 
raro guardadas a sete chaves por 
razões obvias. 

Pesquisando sobre o tema, 
eis que me parece oportuno 
ponderar a respeito face a di-
versos acontecimentos recen-
tes, como o retorno do Talibã ao 
controle do Afeganistão e à co-
memoração melancólica de 20 
anos do atentado terrorista de 
11 de setembro no EUA. Eventos 
que apesar da distância afetam 
a vida de todos nós, de uma ou 
outra maneira, indireta ou até 
mesmo psicologicamente.

Quanto mais não seja, os con-
flitos políticos recentes no país – 
que poderiam ter desembocado 
em gravíssimas consequências 
– aos intermináveis embates en-
tre ciência e negacionistas tanto 
no Brasil como mundo afora no 
questionamento sobre eficácia 
da vacinação sem que se vislum-
bre um fim para a pandemia. O 
que fazer?  Em quem acreditar? 
Incertezas, dúvidas e medo! 

Na vida profissional, o confli-

to de interesses é um cenário de 
múltiplas facetas. Não há quem 
já não o tenha enfrentado no 
trabalho, eis que onde há um 
grupo de pessoas, há conflito 
e, também, oportunidades de 
mudanças. Um ambiente de 
trabalho hostil, passando pela 
desmotivação e ausência de re-
conhecimento podem gerar in-
segurança em como encarar um 
possível dilema: cerrar os den-
tes, mantendo o status-quo por 
segurança financeira - ou apos-
tar no talento e capacitação?

Tão importantes quanto, são 
os valores morais regidos por 
princípios e normas que deter-
minam o comportamento de 
uma pessoa e a sua interação 
com a sociedade. Se díspares de 
sua formação, visão e valores da 
vida, a possibilidade de conflito 
interno não é desprezível.  

O grupamento de pessoas 
sempre oferece inúmeras opor-
tunidades para controvérsias, 
geração de conflitos entre os 
mais suscetíveis e, não raro, rom-
pimento de relacionamentos. 
Ao mesmo tempo, geram opor-
tunidades de revisões de posi-
cionamentos, eis que ninguém é 

dono da verdade absoluta (se é 
que ela existe...) 

Como o bom é inimigo do 
ótimo, contorná-los a priori, evi-
tando confrontos de qualquer 
natureza, parece sábio. A sim-
ples conscientização de uma re-
alidade é um avanço que permi-
te a abertura visando soluções 
ou alternativas como o caminho 
para superar as dificuldades. 
Mas não é fácil!

Nem você, nem ninguém, 
está vacinado contra conflitos. 
Assim, considere oposição de 
ideias, sentimentos ou interes-
ses como parte natural da exis-
tência. Ocorre entre amigos ou 
aliados tanto quanto entre ini-
migos quando a comunicação 
se deteriora e os interesses se 
distanciam.

Pacificar conflitos exige me-
diação distinta para cada tipo e 
muito bom senso das partes. 

Sobretudo, maturidade!

CUIDE-SE!

e SALVE VIDAS

Eles fazem parte da sua Vida
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O balanço semanal 
do Departamento 
Municipal de Saúde 
de Holambra reve-
lou nesta quinta-
-feira, dia 16 de se-
tembro, 5 novos casos 
de Covid-19 na cidade. Este é 
o menor número registrado 
ao longo de 7 dias em todo 
este ano. Até então o boletim 
do dia 12 de agosto conti-
nha o registro mais baixo de 
2021: 14 confirmações em 
uma semana. 

O município contabiliza, 
desde o início da pandemia, 
2.066 casos da doença, sen-
do 2.051 considerados cura-
dos e 15 mortes. 15 pessoas 
aguardam, em isolamento 
domiciliar, o resultado de 
exames. O bairro Imigrantes 
soma 580 confirmações, se-
guido do Centro com 189 e 
do Groot com 184 registros.

“Apesar dessa queda dos 
números, que sem dúvidas 
é resultado do trabalho re-
alizado no município por 
meio da vacinação e das me-
didas restritivas, é sempre 

importante lembrar 
que a pandemia não 

acabou”, alertou o 
diretor municipal 
de Saúde, Valmir 

Marcelo Iglecias. “A 
higienização frequen-

te das mãos, o uso de másca-
ra e o distanciamento social 
continuam sendo fundamen-
tais e todos devem colaborar 
para que esses números si-
gam caindo ainda mais”.

Aplicação de 2ª dose nesta 
sexta-feira

Moradores que estão com 
a segunda dose da vacina 
FioCruz/Astrazeneca  atrasa-
da ou programada para esta 
sexta-feira, dia 17 de setem-
bro, devem comparecer ao 
Salão da Terceira Idade das 
8h às 12h e entre 13h e 15h. 
Não é necessário realizar 
agendamento. Basta com-
parecer ao local com o com-
provante de vacinação e do-
cumento oficial com foto. A 
administração será realizada 
somente em quem recebeu a 
primeira dose no município.

Saúde registra apenas cinco 
contaminados em uma semana

Agência Virtual

Segunda via

Histórico de consumo

Abertura de Ordem de Serviço

Precisa dos nossos serviços, mas está sem tempo?

ACESSE NOSSA AGÊNCIA VIRTUAL!

www.aguasdeholambra.com.br
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Por meio de emenda, vereadores 
conseguem recursos para 

aquisição do veículo

Governo deverá destinar R$ 200 mil para 
construção de praça no Van den Broek

Por intermédio dos verea-
dores, Holambra recebe R$ 150 
mil para aquisição de veículo 
A Câmara Municipal de Ho-
lambra promoveu na última 
segunda-feira (13/09) a 23ª 
Sessão Ordinária. Na tribuna, 
vereadores informaram a libe-
ração de emenda impositiva ao 
município, além da indicação de 
medidas de interesse público.  
O vereador Wilson Barbosa 
(Bigode) anunciou durante a 
sessão a liberação de recurso 
adicional para o município no 
valor de R$ 150 mil para a aqui-
sição de um veículo. A emenda 
foi solicitada pelos vereadores 
da legislatura anterior e obtida 
por intermédio do Deputado 
Estadual Alexandre Pereira.  
“Gostaria de agradecer o em-
penho do Deputado em nome 
da população de Holambra, a 
aquisição do veículo vem para 
ajudar no transporte e no que 

for preciso para o nosso mu-
nicípio”, mencionou Bigode.  
No plenário o vereador Eduardo 
da Silva (Pernambuco) também 
agradeceu e completou: “Foi um 
protocolo, um pedido feito em 
2020 para comprar uma van, 
agora esse dinheiro está dis-
ponível para ajudar a gente.” 
Ainda durante a reunião, o 
vereador Jesus Aparecido de 
Sousa (Jesus da Farmácia) so-
licitou a colocação de redutor 
de velocidade, na Rua Nijssem, 
no bairro Parque Residencial 
dos Imigrantes, próximo ao 
estacionamento da Transpor-
tadora Silva. 

A próxima sessão será rea-
lizada no dia 20 de setembro, 
a partir das 19h. A população 
também poderá acompanhar 
os trabalhos através da trans-
missão online e ao vivo nos 
meios de comunicação da Câ-
mara Municipal de Holambra.

O prefeito Fernando Capa-
to esteve em São Paulo nesta 
quarta-feira, dia 15 de setem-
bro, para formalizar a adesão 
de Holambra ao Programa 

Especial de Melhorias (PEM), 
do Governo do Estado, que 
prevê a destinação de R$ 200 
mil para a construção de uma 
praça de convívio e lazer no 

Residencial Van den Broek.
A parceria foi confirmada 

no final do mês passado du-
rante a visita à cidade feita 
pelo secretário estadual de 

Habitação, Flávio Amary, e o 
ex-prefeito Fernando Fiori de 
Godoy, agora chefe de gabi-
nete da Secretaria.

“Trabalhamos intensa-

mente em busca de novas 
parcerias para garantir mais 
desenvolvimento para o 
nosso município e melhores 
condições de vida para nossa 
população”, ressaltou Capato. 
“Convênios como este são de 
extrema importância para 
que possamos avançar mais 
e mais rápido, sem compro-
meter o orçamento local”.

Além do PEM, o município 
também será contemplado 
pelo Programa Cidade Legal, 
que irá permitir de regulari-
zação fundiária de 8 núcleos 
habitacionais – incluindo a 
região do Vila Nova, benefi-
ciando diretamente mais de 
mil holambrenses.
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Multimanipulação: produtos 

manipulados com a melhor qualidade

Alto controle de qualidade, 
matérias primas 100% ana-
lisadas, pesagem totalmente 
monitorada, equipamentos 
de ponta e uma equipe quali-
ficada para atender os holam-
brenses que necessitem de 
medicamentos ou cosméticos. 
Assim, a Multimanipulação 
- farmácia de manipulação - 
oferece produtos manipula-
dos com altíssima qualidade.

A Multimanipulação, mar-
ca do laboratório de mani-
pulação da MultiDrogas Ho-
lambra, é a única farmácia de 
manipulação na cidade. Por 

meio de seus procedimentos 
tecnológicos, a Multimanipu-
lação promove inovação, tan-
to na manipulação quanto nos 
processos e atendimentos. 

 De acordo com Heloísa 
Pedrazzi, proprietária da Far-
mácia MultiDrogas, o estabe-
lecimento está no mercado de 
Holambra há quase seis anos 
com a missão de promover 
bem-estar e buscar a confian-
ça e satisfação do cliente, atra-
vés da excelência em atendi-
mento, oferecendo a maior 
variedade de produtos com a 
melhor qualidade. 

“Através do ‘ouvir o clien-
te’ detectamos a demanda 
por uma manipulação na ci-
dade”, explica Heloísa. Ela 
conta que foi assim que, há 
um ano, nascia a Multima-
nipulação, laboratório que 
funciona na MultiDrogas do 
Centro da cidade. “Agora, po-
demos proporcionar um novo 
serviço aos nossos clientes, 
que é único em Holambra, 
com o mesmo padrão de qua-
lidade e excelência que todos 
conhecem.”, reforça.

Sempre atenta às novida-
des do mercado, a Multima-

nipulação oferece o que há 
de melhor no setor. A equipe 
da Multimanipulação é for-
mada por profissionais al-
tamente capacitados e trei-
nados, que conhecem bem 
cada processo envolvido e 
suas tecnologias. 

A Farmacêutica Aratã de 
Carvalho Oliveira comenta 
que a Multimanipulação nas-
ceu com a proposta de trazer 
com excelência a personaliza-
ção de medicamentos. “Para 
isso desenvolvemos procedi-
mentos que visam a melhoria 
contínua do nosso processo 

de manufatura”. Ela salienta 
que a preocupação vai desde 
a escolha de um fornecedor 
qualificado, a análise da maté-
ria prima até a dispensação da 
fórmula. “Nossa missão é cui-
dar e garantir a saúde.”

Multimanipulação
Rua Rota dos Imigrantes, 
636B, Centro, Holambra/SP
Tel.: (19) 9.7167-5772
O laboratório se encontra 
dentro da MultiDrogas – 
unidade centro

Serviço:
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Prefeitura interdita trecho da 
HBR-167 a partir de segunda

Doações para Campanha podem ser entregues ao Salão da Terceira Idade
Arrecadação de Brinquedos

O Fundo Social de Soli-
dariedade realiza a partir 
desta semana, em parceria 
com a Prefeitura, Campanha 
de Arrecadação de Brinque-
dos que serão destinados 
a famílias em situação de 
vulnerabilidade social. As 
doações devem ser levadas 
ao Salão da Terceira Idade 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 11h30 e entre 13h30 e 

16h30. Outra opção é solici-
tar a retirada em domicílio. 
Basta entrar em contato com 
o Departamento de Promo-
ção Social por meio do tele-
fone (19) 3802-1915 e reali-
zar o agendamento.

Serão aceitos brinquedos 
novos e usados em bom es-
tado de conservação. “Mui-
ta gente tem em casa jogos 
ou brinquedos guardados 

e fora de uso. E aquilo que 
não nos serve mais poderá 
proporcionar felicidade e 
levar muito lazer, diversão 
e aprendizado para crianças 
de nosso município”, expli-
cou a primeira-dama e pre-
sidente do Fundo, Yvonne 
Capato. “O povo holambren-
se é muito solidário. Tenho 
certeza de que a campanha 
será um sucesso”.

Na próxima semana, en-
tre os dias 20 e 23 de se-
tembro, trecho da HBR-167, 
no caminho ao Fundão, será 
interditado no período com-
preendido entre 7h e 18h 
para realização de obras na 
rede de água. O tráfego de 
veículos será interrompido 

no acesso à vicinal pela Ro-
dovia SP-107 até as proximi-
dades do Hotel Royal Tulip. 
De acordo com Claudenir 
Chichem, gestor de Trânsi-
to e Defesa Civil, a área será 
sinalizada por agentes e pla-
cas irão orientar os motoris-
tas sobre os desvios.

Cooperativa 
doa caminhão 
de combate a 
incêndios
Aconteceu nesta terça-feira 14/09 
a entrega caminhão ABSR (Auto 
Bomba Salvamento Resgate) do-
ado pela Cooperativa Insumos de 
Holambra à Associação de Bombei-
ros Voluntários de Holambra.
A doação visa fortalecer e trazer 
mais estrutura para o trabalho vo-
luntário realizado na cidade, funda-
mental neste momento de maior 
incidência de queimadas.
A entrega foi realizada pelo con-
selho administrativo da Coopera-
tiva e contou com a presença do 
prefeito da cidade de Holambra, 
Fernando Capato, e o vice, Miguel 
Esperança; a equipe da Associa-
ção dos Bombeiros Voluntários de 
Holambra e integrantes do Corpo 
de Bombeiros Militares da cidade 
de Campinas.

Marcos Eltink- presidente da Cooperativa Insumos 
Holambra, Theo Breg - presidente da Associação de 
Bombeiros Voluntários de Holambra, Fernado Capato-
prefeito , Miguel Esperança- vice prefeito de Holambra, 
Coronel  Victor e Tenente Cel Eglis.



7

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 17 de setembro de 2021 7

Espaço de Educação Ambiental da 
Biblioteca Municipal completa 4 anos

facebook
instagram

Rua Primulas, 976, Girassois de Holanda

Segunda a sexta das 6h as 22h
Sábados, domingos e feriados das 8h as 12h

(19) 97828-0474

clique 
aqui!

Acervo da Biblioteca Municipal  
conta com 100 novos títulos

Fanfarra 
Amigos de 
Holambra

Inscrições abertas
Para crianças e 
adolescentes entre 10 e 
16 anos
(os menores devem 
comparecer acompanhados 
por um responsável)
Participem, totalmente 
gratuito

Dias
20/10 quarta-feira às 19h
23/10 Sábado às 15h

Local
Recinto da Expoflora

Ficamos Amigas” e “Amoras”, 
de Emicida, além de três no-
vas publicações da consagra-
da escritora infantojuvenil 
Ruth Rocha.

O objetivo do programa é 
contribuir com o desenvol-
vimento e implementação 
de programas, projetos e 
ações que incentivem e pro-
movam a leitura, colaboran-
do com a atualização dos 
acervos públicos.

“Apenas 50 bibliotecas 
públicas em todo o Estado 

de São Paulo receberam esse 
kit de livros a partir de sele-
ção criteriosa que avaliou os 
serviços e programas pres-
tados à comunidade local e 
a participação da equipe da 
biblioteca nas ações de for-
mação presenciais e/ou vir-
tuais do SisEB”, explicou a di-
retora municipal de Turismo 
e Cultura, Alessandra Caratti. 
“Nossa biblioteca é um centro 
de cultura e lazer que sempre 
procura propor novidades e 
agregar conhecimentos”.

Com um acervo de mais 
de 17 mil títulos, a Biblio-
teca Municipal José Maria 
Homem de Montes fica na 
Rua Solidagos, 42, no bairro 
Morada das Flores, e funcio-
na de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Informações 
e consulta de títulos podem 
ser realizadas através do 
telefone (19) 3802-4423, 
pelo e-mail biblioteca.ho-
lambra@gmail.com ou pelo 
Facebook (Biblioteca Muni-
cipal de Holambra).

O Espaço de Educação 
Ambiental instalado nas de-
pendências da Biblioteca Mu-
nicipal José Maria Homem de 
Montes, em Holambra, com-
pleta este mês quatro anos 
de existência. A iniciativa, 
fruto de um trabalho multi-
disciplinar, tem por objetivo 
contribuir para a formação 
de crianças, jovens e adultos 
mais conscientes.

O prédio da Biblioteca foi 
planejado e construído há mais 
de uma década como “Instala-
ção Modelo de Sustentabilida-

de”, exemplo que integra o Pro-
grama Município VerdeAzul, 
do Governo do Estado, e conta 
com janelas estrategicamente 
posicionadas, além de pisos e 
paredes claras que propiciam 
redução de consumo de ener-
gia elétrica. Ao longo dos anos, 
foram realizadas várias adap-
tações voltadas também para 
a redução do consumo de água, 
como caixa acoplada nos vasos 
sanitários e redutores de va-
zão nas torneiras. E esta sema-
na a Prefeitura concluiu mais 
um trabalho de adequação: 

a iluminação fluorescente foi 
substituída e o espaço recebeu 
lâmpadas de LED, mais moder-
nas, limpas e econômicas. Nos 
banheiros foram instalados 
sensores de presença para o 
acionamento das luzes, contri-
buindo para evitar desperdício.

A Biblioteca Municipal 
José Maria Homem de Montes 
fica na Rua Solidágos, 36, no 
bairro Morada das Flores. Ela 
funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h, com 
entrada liberada a todos os 
interessados.

O acervo da Biblioteca 
Municipal José Maria Ho-
mem de Montes passou a 
contar esse mês com 100 
novos títulos, já disponíveis 
aos leitores interessados. Os 
livros foram doados pelo Sis-
tema Estadual de Bibliotecas 
Públicas (SisEB) através do 
Programa de Apoio à Atuali-
zação e Renovação de Acervo 
do Sistema Estadual de Bi-
bliotecas Públicas. Os títulos 
foram selecionados com foco 
na produção literária brasi-
leira contemporânea e fazem 
parte de uma lista de vence-
dores e finalistas de grandes 
concursos nacionais.

Entre eles, “Heroínas Ne-
gras Brasileiras em 15 Cor-
déis” e “Redemoinho em 
Dia Quente”, de Jarid Arraes, 
“Nada Digo de Ti, Que em Ti 
Não Veja”, de Eliana Alves 
Cruz, e a história em quadri-
nhos voltada ao público adul-
to “Angola Janga”, de Marcelo 
D’Salete, vencedor do prêmio 
Jabuti em 2018. Na literatura 
infantil se destacam “E Foi 
Assim Que Eu e a Escuridão 
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

Produtores rurais, agora, po-
dem contar com mais uma opção 
de financiamento e crédito rural. 
As fintechs, plataformas digitais, 
crescem e ganham a confiança 
dos brasileiros. O agronegócio, 
assim, passa a ter mais oportu-
nidades de desenvolvimento.

O que é uma fintech?
O termo vem do inglês e signi-

fica uma junção de tecnologia e 
financiadora. Fintechs são espé-
cies de bancos digitais que, em 
alguns casos, oferecem serviços, 
como empréstimos, financia-
mentos e investimentos.

Quais a vantagens das 
fintechs para o agronegócio?

Elas reúnem quem precisa 
de empréstimos (tomadores) e 
investidores (emprestadores). 
Todos os processos são feitos 
dentro dos princípios legais do 
Banco Central, salvaguardando 
todas as partes da relação.

Para quem precisa de em-
préstimo e financiamento, as 
taxas de juros são mais em con-
ta que as dos bancos tradicio-
nais. Já emprestar o dinheiro é 
uma espécie de investimento, 
em que a pessoa tem mais ga-
nhos que nos outros tipos de 
aplicações. 

Pequenos e médios produto-
res rurais tendem a se benefi-
ciar bastante com essa oportu-
nidade, pois costumam passar 
por dificuldades na hora de 
pedir créditos em bancos tradi-
cionais que, além das taxas de 
juros, exigem várias garantias.

Com as fintechs, também é 
possível investir com mais faci-
lidade em equipamentos, com o 
intuito de fazer o negócio se de-
senvolver.

Exemplos de fintechs que 
atuam no agronegócio

Há fintechs que atuam de 
forma abrangente, atuando não 
só no agronegócio, e garantem 
empréstimos com aprovação 
simples e sem burocracias. 

Outras, além de facilitar em-
préstimos específicos a produ-
tores rurais, viabilizam uma 
espécie de “Carteira de Iden-
tidade Rural”, um documento 
que utiliza inteligência artifi-
cial, que entre outras funciona-
lidades, permite, por meio de 
aplicativo, que o produtor rural 
gerencie todo o processo pro-
dutivo, desde o plantio à venda. 
Isso propicia melhor tomada 
de decisão no planejamento.

Existem também platafor-
mas exclusivas para o merca-
do agrícola. Fazendo uso de 
Machine Learning e Big Data 
para construírem uma gran-
de base de dados do agrone-
gócio. Isso tudo para facilitar, 
aos produtores, o acesso a 
créditos rurais.

E assim sendo, contar com 
fintechs no agronegócio é mais 
uma oportunidade que a tecno-
logia nos proporciona.

As Fintechs 
e o Agronegócio

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça) é 
sócio na AgroBox Agronegócios e 
Mariadita Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br

A situação de pessoas imi-
grantes e refugiadas na socie-
dade brasileira no momento da 
pandemia. Esse é o tema abor-
dado em “Chegadas e Refúgios”, 
a mais recente coreografia pro-
duzida pelo Grupo de Estudos 
em Atividades Gímnicas e Rít-
micas - AGIR, ligado à área de 
Educação Física do Grupo UniE-
duK. A montagem está sendo 
apresentada em diversos festi-
vais ao longo do semestre. 

De acordo com a docente 
responsável, prof. Daniela Ben-
to-Soares, como parte de suas 
ações pedagógicas e de pesquisa, 
o AGIR tem desenvolvido ações 
práticas relacionadas a Ginástica 
para Todos, um de seus objetos 
de estudo. A docente explica que 
o ato de construção coreográfica 
coletiva, alinhado à discussão de 
temáticas relacionadas à prática 

corporal e das Artes da Cena, foi 
fundamental para a construção 
da coreografia. 

“Essa iniciativa é uma forma 
essencialmente não competi-
tiva de praticar ginástica, que 
se expressa em coreografias a 
serem realizadas de forma co-
letiva, em festivais. Seu grande 
objetivo é o congraçamento de 
seus/suas praticantes, a prática 
de atividades físicas e expressi-
vas e a manifestação artística”, 
explicou. 

O AGIR é formado por alunos 
e alumni de Educação Física do 
Grupo UniEduK (UniFAJ), além 
de docentes e graduandos con-
vidados de outras instituições. 
Importante reforçar que os Gru-
pos de Estudo estão vinculados 
ao Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas Interdisciplinares (NEPI) do 
Grupo UniEduK. 

Grupo de Estudos da Educação 
Física UniEduK participa de 

festivais virtuais de ginástica
Formado por alunos e alumni, o Grupo AGIR promove 

atividade física por meio de expressão corporal e cultural 
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
������������

Especialista em Imóveis

Sitio - Alegre - Holambra
Gleba rural localizada na cidade de Holambra com 77.205 m2.
Excelente para produção/construção de estufas, possui ótima
topogra�a.

VendaR$ 2.470.560,00  -

Casa - Imigrantes - Holambra
140 m2 const. / 336 m2 total. Possui 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala,
cozinha planejada, banheiro, lavanderia, 2 vagas de garagem coberta,
2 vagas descobertas e espaçoso quintal. 

VendaR$ 590.000,000  -

Casa - Centro - Holambra
176,47 m2 const. / 510 m2 total. Possui 3 dormitórios, 1 banheiro, 1
vaga de gargem, amplo espaço externo.

VendaR$ 800.000,00  -

Comercial - Centro - Holambra
603,86 m2 constr./ 1.485 m2 total. Em fase de reforma, possui perfeita
localização em um dos maiores polos turísticos da RMC que
movimenta cerca de 1 milhão de turistas por ano.

Venda

(19) 99323-7073

 Por: R$ 3.500.000,00  - 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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● DIVERSOS ●

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 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura 
acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica profissional de 
ampliação. Ligue e venha fazer uma aula experimental. Terças e 
quintas das 14h às 16h30 e quartas das 19h ás 21h30. Telefone 
(19)3802-1591 / 99782-6972.
 Procuro serviço de faxina, cobro R$ 100,00 a diária. 
       (19) 971548493 - falar com Janete

Nº 1265
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e apresentaram 
os documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 
4, do Código Civil Brasileiro:
DENIS GUILHERME DA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profissão empresário, nas-
cido em Mogi Mirim, SP, no dia vinte e dois de março 
de mil novecentos e noventa e quatro (22/03/1994), 
residente e domiciliado no Sítio São Francisco, s/nº, 
Figueira, Artur Nogueira, SP, CEP: 13169899, filho 
de IZAEL DA SILVA e de ROSANA DE CAMPOS 
SILVA.
CAROLINE CRISTINA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão engenhei-
ra civil, nascida em Mogi Mirim, SP, no dia vinte e 
sete de maio de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/05/1994),residente  e  domiciliada na Alame-
da Araça, 161, Flor D’Aldeia, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filha de SAMOEL DA SILVA e de SARA 
MARIA DA SILVA. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publi-
cado na imprensa local.

Holambra - SP, 15 de setembro de 2021

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

● DIVERSOS ●

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº. 003/2021

O Vereador Mauro Sérgio de Oliveira, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Holambra, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
pelo artigo 239, Inciso I, do Regimento Interno, 
da Câmara Municipal, expede o presente edital 
de convocação, para AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
que ocorrerá no dia 27 de setembro de 2021 
(Segunda - Feira), às 18:30 horas,  nesta Casa 
de Leis, situado na Rua Doutor Jorge Latour, 
152 – Centro – Holambra/SP,   para discussão da 
seguinte propositura: 

-  PROJETO DE LEI Nº. 023/2021, “DISPÕE 
SOBRE A PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍ-
PIO DE HOLAMBRA PARA O QUADRIÉNIO DE 
2022 A 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Fica encarregada da AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade. 

Câmara Municipal da Estância Turística de 
Holambra, em 14 de setembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº. 004/2021

O Vereador Mauro Sérgio de Oliveira, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Holambra, Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, pelo artigo 
239, Inciso II, do Regimento Interno, da Câmara 
Municipal, expede o presente edital de convocação, 
para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que ocorrerá no dia 27 
de Setembro de 2021 (Segunda - Feira), às 19:00 
horas , nesta Casa de Leis, situado na Rua Doutor 
Jorge Latour, 152 – Centro – Holambra/SP,  para 
discussão da seguinte propositura: 

- PROJETO  DE  LEI  Nº. 024/2021, “ESTABE-
LECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVA-
DAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMEN-
TÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 
DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Fica encarregada da AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade. 

Câmara Municipal da Estância Turística de 
Holambra, em 14 de setembro de 2021.

Essa publicação custou aos cofres públicos o valor R$ 231,60 
(duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

Essa publicação custou aos cofres públicos o valor R$ 231,60 
(duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

PitStop arrecada 200 quilos de ração
O primeiro PitStop da Ração, 

realizado no último sábado, dia 
11, em Holambra, arrecadou 
200 quilos do alimento, que fo-
ram destinados a protetoras 
independentes e ONGs que de-
fendem a causa animal, a exem-
plo da Arca (Dona Nell). A ação 
aconteceu, promovida pelo ve-
reador holambrense Fabiano 
Soares, aconteceu no estaciona-
mento do Supermercado Makim 
e teve a participação do prefeito 
Fernando Capato, do vice Miguel 
Esperança, do vereador Hermin-
do Felix e demais políticos, como 
os deputados estaduais Delega-
do Bruno Lima e Murilo Felix.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Gente, que nojo desses realities show. Desculpe-me quem gosta. Mas não dá para suportar um monte de gente desempregada 
(influencer) procurando fama e falando tantas asneiras juntas. Aí dá pra perceber do porquê estão num programa desse estilo, ou 

seja, basta ter uma cabeça de vento. rsrsrs Eu só acompanho os Realities de culinária. Tá falado.

Cabeça de vento

Com a cara e coragem

Eu fico pensando o que faz uma pessoa de 41 anos, no 
auge de sua carreira, pedir  para sair de uma emissora onde 
todos querem trabalhar. Pois é, Tiago Leifert, de 41 anos, já 
comunicou a TV Globo sobre sua saída da emissora. Pelo 
que se sabe ele ficará na emissora até as gravações da 10ª 
temporada do “The Voice Brasil”. O jovem rapaz contou que 
já pensa nos próximos planos profissionais, talvez investir 
na carreira de tiktoker, em Stories gravados no Instagram. 
Será que o motivo de sua saída foi por não conseguir em-
placar no Domingão? Corajoso!

Se o fracasso surge, não te entregues. 
Tenta de novo e vencerás.

Dedé Santana participa da “A Praça é Nossa”

Assumindo o 1º lugar

O humorista Dedé Santana, um dos personagens 
de “Os Trapalhões”,  está procurando trabalho na 
TV. Mas está bem escasso esse estilo de programa 
na Tv aberta. Com isso, ele faz algumas aparições, 
quando convidado. Dedé faz participação espe-
cial no “A Praça é Nossa” visitando Carlos Alberto 
de Nóbrega, em seu velho e querido banco nesta 
quinta-feira (16), no SBT, depois do Programa do 
Ratinho. Ele faz uma esquete de humor na atra-
ção e brinca com casos fictícios que teria vivido 
nos tempos de colégio com Carlos Alberto. O riso 
e a confusão, é claro, são garantidos. O telespecta-
dor confere ainda os quadros ‘João Plenário’, Mhel 
Marrer entre outros.

Gustavo Lima cantando a canção “Ficha Limpa” liderava a primeira 
colocação das 50 músicas mais tocadas em rádios do Brasil. Em 
setembro, caiu para o segundo lugar, perdendo para Luan Santa-
na, que está bombando com a música “Morena”. Já Anitta está em 
50º. Incrível, até a Juliette (BBB21) ganhou da cantora funqueira  e 
ocupa  o 39º lugar, com a música “Diferença Mara”. É bom lembrar, 
que os sertanejos dominam esse ranking. 

Top Chef chega na primavera Saudades da avó
A Record TV confirma que a nova temporada do reality show culinário Top Chef estreia no dia 24 de 
setembro. A terceira edição, comandada por Felipe Bronze, terá exibição nas noites de sexta-feira, a 
partir das 22h45.   No programa, 15 chefs profissionais encaram uma série de desafios na cozinha e 
ainda terão que suportar, ao mesmo tempo, a pressão do confinamento. Nesta nova temporada, o 
apresentador Felipe Bronze e os jurados, Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil, estarão ainda mais exi-
gentes durante a avaliação dos pratos.  O Top Chef irá ao ar logo após A Fazenda, com direção-geral 
de Chica Barros e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

A atriz e neta de Nicete Bru-
no, Vanessa Goulart  comen-
tou  em seu Instagram  que 
ela e sua avó dividiram a per-
sonagem Júlia, em Ti-Ti-Ti e 
finalizou “que saudades da 
minha avó!”
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Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
1 colher (café) 

de mostarda
3 colheres 
(sopa) de 

suco de 
limão

150 gramas de 
queijo gorgonzola
5 colheres (sopa) de azeite de 
oliva
100 gramas de nozes picadas
1 pé de alface americana ou 
roxa lavada e seca
1 pé de rúcula
2 unidades de pera
4 unidades de figo
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer
Coloque o sal, a pimenta-do-
reino e a mostarda no fundo de 
uma saladeira e junte o suco de 
limão, mexendo bem.
Vá acrescentando 1/3 dos cubos 
de gorgonzola, amassando bem 
com um garfo para transformar 
num creme grosso.
Acrescente o azeite aos poucos, 
mexendo sempre. Junte as 
nozes, o restante do gorgonzola 
e cubra com as folhas de alface 
rasgadas e as folhas de rúcula.
Antes de servir, corte as peras e 
os figos em pedaços, disponha 
sobre as folhas e mexa a salada 
de baixo para cima até que 
fique bem temperada.

Com a chegada da primavera, no próximo dia 22,  além das flores desabro-
chando, a temperatura se torna mais favorável para uma alimentação leve 
e fresquinha. Saem de cena as sopas e entram as saladas. Pensando nisso, 
fomos atrás de uma receita com ingredientes e molho  que darão um toque 
todo especial à sua salada.

Salada Primavera

• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00

Inscrições para o programa Bolsa 
Empreendedor terminam no domingo

As inscrições para o Programa Bolsa 
Empreendedor, promovido pelo Estado 
de São Paulo com o objetivo de apoiar o 
empreendedor informal vulnerável, ter-
minam no próximo domingo, dia 19 de 
setembro. O programa oferece qualifica-
ção empreendedora com 20h de duração, 
formalização do MEI (modelo empresa-
rial simplificado para microempreen-
dedores individuais) e bolsa-auxílio de 
R$ 1.000, dividida em 2 parcelas iguais. 
Os interessados devem ser maiores de 
18 anos e não possuirem CNPJ. A ação é 
aberta aos desempregados ou informais, 
mas a prioridade, segundo o Governo 
Paulista, é para mulheres, jovens, negros, 
pardos, indígenas ou pessoas com de-

ficiência. As incrições podem ser feitas 
através do site do Bolsa do Povo (http://
www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/Bol-
saEmpreendedor/index). 

“Essa é uma grande oportunidade 
para quem procura sair do mercado 
informal agregando conhecimentos e 
contando com um auxílio financeiro. 
Além disso, com a formalização do MEI, 
o empreendedor passa a ter direitos e 
benefícios previdenciários, como apo-
sentadoria por idade ou por invalidez, 
auxílio-doença e salário-maternidade", 
declarou a diretora do Departamento 
Municipal de Turismo e Cultura, Alessan-
dra Caratti, responsável pelo Espaço do 
Empreendedor em Holambra.


