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A movimentação de turistas vem aumentando em Holambra com a flexibilização 
do Plano São Paulo. No domingo passado, Dia das Mães, os pontos turísticos re-
ceberam vários visitantes. A Prefeitura salienta que esse cenário é importante 
para o processo de recuperação econômica e do comércio do município.

Tem mais de 60 sessenta anos? Ainda não tomou a vacina contra a Covid-19? Então 
não perca tempo! O agendamento online da Prefeitura de Holambra está aberto para 
a aplicação da dose hoje, dia 14 de maio, no período da manhã. Interessados devem 
acessar o sistema por meio do Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, na aba 
“Agendamento de vacinação”. De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, ainda 
há cem vagas para essa faixa etária para receber o imunizante.
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Flexibilização das restrições 
movimenta domingo das mães
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Editorial

No dia 12 de maio, foi 
comemorado o dia Inter-
nacional da Enfermagem. 
Uma data criada para dar 
visibilidade e homenagear 
esta categoria profissional 
fundamental nos cuidados 
da saúde do ser humano. 
As categorias profissio-
nais da enfermagem são 
muitas, mas os objetivos 
são um só. 

A enfermagem traz na 
sua  filosofia e prática de 
trabalho o gerenciamento 
do bem estar do ser huma-
no,  desde as atividades 

corriqueiras (porém fun-
damentais) da prevenção 
na saúde básica, como nas 
complexas intervenções 
que visam manter a vida, 
em jornadas estafantes, 
como se vê nestes tempos 
de pandemia. 

A Enfermagem é tão 
fundamental na relação 
com o ser humano que es-
tudos científicos de proje-
ção da perspectiva das pro-
fissões apontam-na como a 
profissão mais valorizada, 
num futuro próximo den-
tro da área de saúde, por 

que ela não poderá ser ro-
botizada. Ela é e será fun-
damental para os cuidados 
do ser humano. 

Enquanto isto não 
acontece, a sociedade 
como um todo deve valori-
zar os profissionais de en-
fermagem e pressionar os 
governantes para criarem 
políticas públicas que lhes 
concedam salários dig-
nos, condições seguras de 
trabalho, educação con-
tinuada gratuita e reco-
nhecimento coletivo num 
grande e universal abraço. 

Enfermagem: a arte de cuidar
Histórias de Dona Ilda

Não fique triste. Não fique 
jururu, aí nesse canto, onde 
sempre a guardei.

Não pense que, mesmo com a 
chegada de sua amiga moderni-
nha, eletrônica, sofisticada, cheia 
de recursos que para usá-los vou 
ter que estudar por muito tem-
po suas instruções “e nem sei se 
preciso, realmente, de tantos”, 
você vá ser encostada.

Jamais me esquecerei de 
nossas madrugadas, quando 
conversávamos, sozinhas, co-
ração estraçalhado, alma em 
pedaços, “curtindo” uma soli-
dão doida e nostálgica.

Jamais me esquecerei dos 
momentos em que ríamos das 
lembranças de fatos divertidos, 
que gravamos para sempre, 
com seus tipos.

Quantas vezes ouvimos, jun-
tas, o canto dos Bem-te-vis, no 
dia que clareava.

Nós nos bastávamos! Quando 
tudo se aquietava, os sons das 
ruas, os sons das casas, ouvía-
mos então, sempre juntas, os 
sons de nossa alma!

Nos escritos tristes, nossas 
lágrimas se incumbiam de la-
vá-la, de manchar nossas letri-
nhas, que as refazíamos com 
tanto carinho!

Nos dizeres alegres, dos quais 
gosto mais, nosso entusiasmo 
fazia com que você brilhasse de 
satisfação! Suas teclas vibravam 
quando contestavam algum 
fato que não aceitávamos. Sor-
riam conosco quando graváva-
mos acontecimentos jocosos, 
do dia-a-dia!

Às vezes, e você sabe mui-
to bem disso, ficava chateada 
quando sua fita terminava e eu 
não percebia. Ou então, quan-
do você espaceava mais do que 
deveria, separando sílabas em 
hora errada. Mas, de tudo isso, 
pouco me lembro!

Afinal, esse nosso amor é ve-
lho: são 15 anos de convívio 
quase diário, quando prepará-
vamos nossas mensagens para 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Declaração de amor 
a uma máquina de 
escrever

R A de Athäyde

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

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

Quatrocentos e vinte e cin-
co dias de confinamento im-
posto pela covid-19 a quem é 
de alto risco como eu é algo ini-
maginável em condições nor-
mais de temperatura e pressão 
(aprendizado na engenharia 
em outras décadas).

Acompanhando, até por 
falta de opção e afim de man-
ter-me atualizado com o que 
acontece também por aqui, 
assisto a embates cansativos 
envolvendo negacionismo de 
uma pandemia, falta de oxigê-
nio para hospitais, bloqueio de 
compra de vacinas, atraso na 
entrega e vacinação, e outras 
mazelas políticas em uma de-
monstração clara da hipocrisia 
e desprezo de um ser humano 
por outros de sua espécie.

Na contramão, gente sem 
sangue de barata, consciente 
de que o outro existe e é seu 
semelhante, trabalha ardua-
mente e desinteressadamente 
para amenizar a vida de mi-
lhões de brasileiros guetizados 
pelo surto, sem condições de 
subsistência digna. 

Bem-aventurados 
aqueles pontos fora da curva

Lava-me um pouco a alma 
gente como Celso Athayde (não 
é meu parente) um empresário, 
produtor de eventos e ativista 
social brasileiro, especializado 
em favelas e periferias e que aos 
16 anos, já havia morado em 
três favelas, em abrigos públicos 
e na rua. Coordenador-Geral da 
CUFA (Central Única das Favelas) 
já foi o Homem do Ano em Res-
ponsabilidade Social. Um exem-
plo digno de ser humano!

Como ele, certamente exis-
tem centenas de outros, cum-
prindo seu papel humanitário.  
É o caso do paladino Reinaldo 
Meirelles, presidente do Insti-
tuto Locomotiva de Pesquisas 
e fundador do Data Favela, 
com 20 anos de estrada per-
seguindo rumos para criação 
de uma sociedade mais justa e 
homogênea. 

São homens assim, incorpo-
rados a grupos anônimos cum-
prindo seu papel humanitário 
neste país tão desigual, politi-
camente hipócrita e corrupto, 
socialmente injusto, que nos 
dão um sopro de esperança a 

mirar em um futuro mais pro-
missor e equitativo.

Vale a pena pesquisar sobre 
o trabalho desenvolvido por es-
ses dois homens: pontos fora da 
curva que são!

Enquanto isso, lá fora, inte-
resses inomináveis dão visibili-
dade a um verdadeiro “morde e 
assopra” - como o que ora ocor-
re no Oriente Médio entre Israel 
e o Hamas deixando centenas 
de vítimas dos dois lados – ou 
na África, com insurgência dos 
Houthi, no Iêmen, onde acredi-
ta-se que mais de dez milhões 
de iemenitas sofrem com a inse-
gurança alimentar.     

Uma ínfima amostra do 
mundo conturbado em que 
vivemos!

O distanciamento social le-
va-me a ter mais consciência de 
uma realidade sem subterfú-
gios. Somos seres imperfeitos, 
egoístas, mas felizmente com 
exceções. E são esses que fazem 
a diferença nesta vida – onde 
nada é 100%. Nada!

o Jornal de Pindamonhangaba, 
Correio de Capivarí, Jornal do 
Rotary Clube Campinas, Jor-
nal da Cidade, Jornal Hoje, City 
News e Diário do Povo, estes úl-
timos todos desta cidade.

Companheira fiel, solícita, 
compreensiva e doce, nesta 
noite, em que dormi pensando 
em você, escolhí-lhe um desti-
no, do qual, talvez, você vá gos-
tar muito mais: a vida na roça.

Você vai para lá, vai ouvir 
cantos de pássaros, vozes de 
caboclos voltando do roseiral, 
vai sentir perfume de flores na 
brisa da madrugada entrando 
pelas frestas da veneziana!

E nosso diálogo vai ser outra 
vez gostoso, apaixonado, com 
um play back de grilos e aves 
noturnas, enfeitando as noites 
tranquilas e mansas do campo.

Afinal, você merece um pou-
co mais de paz, depois de tan-
tos anos de trabalho!!!

A eletrônica, claro que, mais 
jovem, vai até gostar da polui-
ção, dos cantos dos pneus no 
asfalto da rua, das sirenes das 
patrulhas e dos mil ruídos da ci-
dade grande.

Combinado? Nada de despe-
didas! Senão choraríamos! Nada 
de adeus!

Juntas continuaremos a curtir 
nossa paixão, nossa necessida-
de de deixarmos escrito o que 
sentimos, de nos comunicar-
mos com nossos semelhantes, 
cumprindo, assim, de alguma 
forma, uma das muitas missões 
para as quais fomos designados 
nesta Santa Terra de Deus!
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Holambra vacina hoje idosos e novos grupos 
de pessoas com deficiência e comorbidades

Cidade registra novo óbito mas número de casos da doença se mantém estável

Aumenta o número de casos, informa Departamento de Saúde

A Prefeitura vacina hoje, 
sexta-feira, dia 14 de maio, 
holambrenses a partir de 
60 anos, moradores com 
comorbidades relaciona-
das pelo Ministério da Saú-
de (acesse aqui a lista das 
comorbidades) e pessoas 
com deficiência que rece-
bem Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência 
Social, o BPC, com idade 
igual ou superior a 50 anos. 
A aplicação será realizada 
no Salão da Terceira Idade, 
no bairro Morada das Flo-
res, em períodos diferentes 
do dia.

A administração para ido-
sos será das 7h às 12h para 
moradores que realizarem 
agendamento por meio do 
Portal do Governo, em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 

“Agendamento de vacina-
ção”. Foram disponibilizadas 
200 vagas e, até o início da 
noite desta quinta-feira, ain-
da existiam horários dispo-
níveis. Para receber a dose 
é necessária a apresentação 
do Cartão Cidadão, docu-
mento oficial com foto e pro-
tocolo gerado no momento 
do agendamento.

Já no período da tarde será 
vez da imunização dos mo-
radores com comorbidades 
relacionadas pelo Ministério 
da Saúde (confira lista abai-
xo) e das pessoas com defici-
ência que recebam Benefício 
de Prestação Continuada da 
Assistência Social com idade 
igual ou superior a 50 anos. 
A administração ocorrerá no 
mesmo local, entre 13h e 16h. 
Dessa vez, o atendimento será 

por ordem de chegada. Have-
rá a distribuição de senhas. 
Além do Cartão Cidadão e de 
documento oficial com foto, é 
preciso apresentar compro-
vante da condição de risco 
por meio de exames, recei-
tas, relatório ou prescrição 
médica. Eles precisam ter, no 
máximo, 6 meses de emissão 
e devem conter CRM e assi-
natura do profissional. Já as 
pessoas com deficiência per-
manente precisam apresen-
tar o comprovante de recebi-
mento do BPC.

“Pedimos que só leve 
acompanhante se for real-
mente necessário”, explicou 
o diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias. “Em 
Holambra seguimos rigorosa-
mente o calendário do Gover-
no do Estado. Aqui a vacina 

chega e já vai para o braço dos 
moradores”, disse o prefei-
to Fernando Capato. “Vamos 
vacinar durante toda a sexta-
-feira e já estamos batalhando 
para que novas doses che-
guem ao município”, falou.

Até agora foram aplicadas 
4.071 doses da vacina con-
tra a Covid-19 no município. 
A administração da segun-
da dose da CoronaVac está 
suspensa em caráter tem-
porário. O Departamento 
Municipal de Saúde aguarda 
a chegada de novos lotes. A 
previsão é de que isso acon-
teça no início da próxima 
semana. A aplicação do com-
plemento do imunizante da 
AstraZeneca ocorre normal-
mente, no PSF Santa Marga-
rida, das 8h às 12h e entre 
13h e 16h.

Com 32 novos casos 
da doença confirmados, o 
município repete a marca 
registrada na semana an-
terior, ratificando a ten-

dência de estabilidade. 
Entretanto, o 11º óbito foi 
confirmado: homem de 57 
anos, portador de comorbi-
dades, falecido em hospital 

de Campinas.
O município soma até o 

momento 1.422 casos de 
Covid-19 desde o início da 
pandemia, com 1.375 pes-

soas consideradas curadas. 
Trinta e duas pessoas po-
sitivadas estão em isola-
mento domiciliar e quatro 
em internação – nenhuma 

delas na Policlínica. Seten-
ta pessoas com suspeita da 
doença estão em isolamen-
to domiciliar, aguardando 
resultado de exames.

Último balanço divulgado 
pelo Departamento Munici-
pal de Saúde revela que Ho-
lambra registrou nos cinco 
primeiros meses do ano 23 
casos de dengue – número 
que já ultrapassa as notifica-
ções positivas do ano passa-
do inteiro (20). Uma situação 
preocupante, que acende o 

sinal de alerta e reforça a ne-
cessidade da prevenção para 
evitar a doença.

O relatório semanal da 
pasta também mostra que 15 
pessoas aguardam o resulta-
do de exames para a confir-
mação da doença. “Estamos 
enfrentando uma pandemia, 
mas não podemos esquecer 

que a dengue também mata”, 
disse o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias. Ele explica que a Vigi-
lância em Saúde tem feito 
um trabalho de bloqueio, 
que consiste na aplicação de 
inseticida, com o objetivo de 
evitar a propagação do Ae-
des Aegypti, nos locais em 

que há moradores com casos 
positivos e em todo o entor-
no. E lembra a importância 
dos cuidados rotineiros. “O 
trabalho deve ser conjunto, 
entre Prefeitura e população. 
Todo cidadão deve fazer a 
sua parte, sempre de olho no 
jardim e no quintal. É preciso 
evitar o acúmulo de água pa-
rada”, explica.

A Prefeitura realiza du-
rante todo o ano no municí-
pio ações preventivas e de 
conscientização, como visitas 
nas residências para monito-
ramento e orientação para 
a retirada de possíveis cria-
douros, além de entrega de 

material informativo. No site 
da Governo, em www.holam-
bra.sp.gov.br, está disponível 
para impressão um panfle-
to com ações que devem ser 
realizadas semanalmente. 
Além disso, é possível que a 
população contribua denun-
ciando possíveis criadouros 
por meio da Ouvidoria ou 
pelo aplicativo Sem Dengue, 
disponível para telefones nas 
plataformas Android e iOS. 
O telefone da Vigilância em 
Saúde é o (19) 3802-2744. 

Em caso de suspeita de 
dengue a orientação é pro-
curar a unidade de saúde o 
mais breve possível.

Como combater o mosquito: Sintomas da dengue:
- Vedar caixas d´água
- Não manter água parada em calhas ou outros recipientes
- Evitar o acúmulo de lixo e manter lixeiras fechadas
- Trocar por areia a água dos pratos de flores e de plantas
- Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos 
pelo menos uma vez por semana

- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor nos ossos e articulações
- Manchas vermelhas no corpo

Vacinação contra a 
Covid-19 - Holambra

Hoje, dia 14 de maio:
Moradores a partir de 60 anos 
com Cartão Cidadão
Salão da Terceira Idade, das 7h 
às 12h
Necessário agendamento em 
www.holambra.sp.gov.br

Hoje, dia 14 de maio:
Moradores acima de 50 anos 
com comorbidades relacionadas 
pelo Ministério da Saúde
Pessoas com deficiência que re-
cebam Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social 
(BPC) acima de 50 anos
Salão da Terceira Idade, das 13h 
às 16h
Atendimento por ordem de che-
gada (distribuição de senhas)

https://www.jcholambra.com/post/holambra-vacina-nessa-sexta-feira-idosos-e-novos-grupos-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-comorbidades
https://www.jcholambra.com/post/holambra-vacina-nessa-sexta-feira-idosos-e-novos-grupos-de-pessoas-com-defici%C3%AAncia-e-comorbidades
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Turistas dividem espaço com veículos 

para garantirem uma recordação

Domingo das mães movimenta turismo

Um dos pontos turísticos 
mais visitados em Holambra 
é o corredor de guarda-chu-
vas instalados ao longo da 
passagem elevada da Alame-
da Maurício de Nassau, em 
frente ao recinto da Expoflo-
ra. O local é parada obrigató-
ria de quem visita a Cidades 
das Flores, pelo seu charme 
e colorido, que dão um to-
que especial à via.

Porém, na ânsia de con-

seguir uma bela foto ou uma 
pose perfeita, muitos turistas 
se aventuram em meio aos 
veículos que passam pela 
Alameda. Alguns ficam no 
centro da rua, outros sentam 
no chão ou até se deitam.

Em alguns momentos os 
condutores dos veículos pre-
cisam parar e aguardar até 
que os registros sejam feitos 
na “Rua dos guarda-chuvas 
coloridos”, como tem sido 

chamada a Alameda. Além 
de formar uma fila de car-
ros, a atitude de entrar no 
meio da rua para tirar uma 
fotografia coloca em risco os 
turistas, podendo ocasionar 
um acidente de trânsito.

A orientação do Depar-
tamento Municipal de Se-
gurança e Trânsito é a de 
que os motoristas reduzam 
a velocidade e redobrem 
a atenção ao trafegar pelo 

trecho citado. O local conta 
com sinalização de trânsito, 
com placas de limite de ve-
locidade e travessia elevada 
de pedestres. 

O Departamento infor-
mou também que dedica 
atenção especial ao espaço, 
principalmente aos finais 
de semana, ampliando o 
patrulhamento e buscando 
orientar os visitantes sobre 
os cuidados a serem toma-

dos quanto ao fluxo de veí-
culos. O órgão salientou que 
nenhum incidente envol-
vendo veículos e pedestres 
foi registrado no local até o 
momento.

Os turistas, antes de en-
trarem na via, devem olhar 
para os dois lados; manter-
-se visíveis, ter certeza de 
que os motoristas percebe-
ram sua presença e usar a 
passagem elevada.

Quem andou por Holam-
bra no domingo passado, 
Dia das Mães, pôde perceber 
uma movimentação expres-
siva de turistas pela cidade. 
Várias pessoas foram aos 
pontos de visitação, como 
Moinho Povos Unidos, Deck 
do amor, Lago Vitória Régia, 
parque Van Gogh, Boulevard 
Holandês e Praça Beto Euzé-
bio Tobias (Bentão).

Na região do recinto da 
Explora, vários ônibus e 
vans traziam os visitantes 
ao município. Em alguns 
restaurantes, havia fila para 
acessar os locais.

A movimentação de tu-
ristas vem aumentando na 
cidade com a flexibilização 
das ações de enfrentamento 
da Covid-19, do Plano São 
Paulo, como atendimento 

presencial dos restaurantes, 
abertura dos parques e au-
mento da capacidade de pú-
blico nos ambientes.

A Prefeitura confirma a 
retomada expressiva e acele-
rada da atividade turística. A 
Administração Municipal sa-
lienta que esse cenário é im-
portante para o processo de 
recuperação econômica e do 
comércio do município.

Porém, a prefeitura co-
menta que é fundamental 
que visitantes e comercian-
tes continuem observando 
os cuidados sanitários de 
prevenção, como distancia-
mento, respeito ao limite de 
ocupação de ambientes e 
demais restrições relativas à 
atual fase do Plano São Pau-
lo. “Importante observar que 
mesmo aos finais de semana 

a vigilância sanitária man-
tém um trabalho de orienta-
ção sobre o uso obrigatório 
de máscaras e verificação das 
normas pelos estabelecimen-
tos comerciais”, informa. 

O município reitera ain-
da para que aqueles que 
puderem, que deixem o pas-
seio à Holambra para ser 
realizado em um momento 
mais adequado.
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Holambra recebe R$ 630 mil de verbas 

parlamentares para infraestrutura e saúde

Em prol do município, 
os poderes Legislativo e 
Executivo de Holambra 
vêm atuando em diversas 
diretrizes e buscando re-
cursos para atender as de-
mandas da infraestrutura, 
saúde e demais necessida-
des da região. No plenário, 
na 11ª Sessão Ordinária 
de 2021, realizada no dia 
10 de maio, os vereadores 

aproveitaram para agrade-
cer e ressaltaram a impor-
tância do apoio e parceria 
recebida de vários deputa-
dos e Governo Estadual.

Recentemente foram co-
municados a liberação de vá-
rios repasses conquistados 
para a cidade. Dentre eles, 
um no valor de 500 mil reais 
destinado a serviços de re-
cape e infraestrutura urbana 

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

nos bairros Jardim das Tuli-
pas e Groot. A solicitação foi 
feita pelos vereadores Mario 
Luiz Sitta (Sitta da Fanfarra), 
Hermindo Felix, e Oriovaldo 
Venturini juntamente com 
o Prefeito Fernando Capato 
e o vice-prefeito Miguel Es-
perança, obtido por inter-
médio do Deputado Federal 
Vanderlei Macris e fornecido 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo.

Na tribuna, o vereador 
Sitta comemorou a notícia 
e completou: “No mês de 
fevereiro, nós do PSDB as-
sinamos uma solicitação de 
recursos para o Deputado 
Federal Vanderlei Macris. O 
Prefeito Fernando Capato, 
junto com o seu vice Miguel 
da Esperança foram levar 
essa solicitação pessoal-
mente. Hoje, recebi da Câ-
mara dos Deputados, atra-
vés do Deputado Vanderlei 
Macris e seus assessores, o 
compromisso.”

O vereador Oriovaldo 
também se pronunciou a 
respeito: “Nos dizíamos 
que provavelmente no fi-
nal da nossa gestão pouco 
restará para ser asfaltado, 
quem sabe a gente conse-
gue fazer todo o asfalto que 
nos necessitamos. Agrade-
cemos também em nome 
do PSDB, o pedido feito ao 

nobre Deputado Vanderlei 
e que fomos ouvidos por ele 
e saiu aquilo que pedimos. 
Obrigado a ele, obrigado a 
todos aqueles que querem 
ajudar nossa Holambra.”

Ainda outra importante 
contribuição, no valor de 
130 mil reais para a aquisi-
ção de Ultrassom, foi libera-
da para processamento pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo. A quantia foi solicita-
da pelo vereador Janderson 
Adriano Ribeiro (Chiba), e 
obtida por intermédio do 
Deputado Estadual Rogério 
Nogueira. De acordo com 
o comunicado, esse pleito 
está alinhado ao Plano Plu-
rianual do Estado, atenden-

do os objetivos estratégicos, 
colaborando ainda com a 
Agenda 2030, que visa o de-
senvolvimento sustentável, 
saúde e bem-estar.

“Gostaria de aproveitar 
a oportunidade para agra-
decer o Deputado Estadual 
Rogério Nogueira, temos 
um ótimo relacionamento e 
o Deputado tem se colocado 
à disposição para nos aju-
dar nas demandas do nosso 
município, a conquista des-
se aparelho de ultrassom no 
valor de 130 mil reais, é um 
ganho para a saúde do nos-
so município, e certamente 
vamos zerar a espera por 
esses exames.” Comentou o 
vereador Chiba.
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Oriovaldo Venturini propõe ‘IPTU Verde’

Vereadores aprovam nome das ruas do Vitória Régia

A Câmara Municipal de 
Holambra realizou a 11ª Ses-
são Ordinária de 2021, na 
última segunda-feira, dia 10 
de maio. Em pauta, os docu-
mentos recebidos do legisla-
tivo foram: leitura do projeto 
de lei referente ao Imposto 
Predial Territorial Urbano 
(IPTU), indicações legislati-
vas no âmbito social e infra-
estrutura, além da discussão 
e votação de dois projetos de 
lei e moção de protesto.

O projeto de lei n.º 
12/2021, denominado como 
“IPTU Verde”, de autoria do 
vereador Oriovaldo Ventu-
rini, tem como objetivo fo-
mentar medidas que preser-
vem, protejam e recuperem o 
meio ambiente, incentivando 
proprietários de imóveis re-
sidenciais e não-residenciais 
a adotarem medidas que te-
nham sido comprovadamen-
te incorporadas, voltadas 
à redução de consumo de 

recursos naturais, como im-
plantação de sistema de cap-
tação da água da chuva, sis-
tema de reuso de água, entre 
outros, para em contrapar-
tida receberem a concessão 
de redução de alíquotas do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano. O projeto segue para 
análise e parecer das Comis-
sões Permanentes da Casa.

Ainda foram para dis-
cussão e votação dois pro-
jetos de lei. O primeiro PL 
n.º 007/2021, aprovado por 
unanimidade, de autoria dos 
vereadores Janderson Adria-
no Ribeiro (Chiba) e Wilson 
Barbosa (Bigode), denomina 
as vias públicas municipais, 
localizadas no interior do 
Residencial Vitória Régia. 
Atualmente as ruas desse 
condomínio são identifica-
das por números, os novos 
nomes escolhidos será re-
lacionada a plantas e flores 
aquáticas, fazendo alusão ao 

próprio loteamento. O proje-
to segue para sanção ou veto 
do Prefeito.

Já o projeto de lei n.º 
004/2021, apresentado pelo 
vereador Fabiano Soares, que 
abordava sobre a Carteira de 
Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Au-
tista, foi rejeitado pelos vere-
adores por seis votos a dois. 
Eduardo da Silva (Pernambu-
co), Janderson Adriano Ribei-
ro (Chiba), Jesus Aparecido 
de Sousa (Jesus da Farmácia), 
Mario Luiz Sitta (Sitta da Fan-
farra), Oriovaldo Venturini e 
Wilson Barbosa (Bigode) se 
colocaram contra o projeto e 
justificaram que a propositu-
ra possui vício de legalidade 
quanto a competência da ini-
ciativa que deveria ter sido 
proposta pelo Executivo.

Moção de Protesto
Todos os vereadores fo-

ram favoráveis a Moção n.º 

004/2021, apresentada pe-
los vereadores Fabiano So-
ares e Hermindo Felix, que 
protesta sobre os possíveis 
impactos negativos do pro-
jeto de lei n.º 251/2021, 
que dispõe sobre a criação 
de Unidades Regionais de 
Saneamento Básico. Dentre 
as justificativas constantes 
na moção está a necessida-
de de suspender a tramita-
ção do projeto em regime 
de urgência e convocar au-
diências públicas para ou-
vir envolvidos, usuários e 
municípios.

Indicações Legislativas
Cinco indicações foram 

apresentadas durante a 
sessão. O Vereador Jesus 
solicitou a construção de 
passarelas de travessia pela 
SP-107, para pedestres e ci-
clistas dos condomínios e 
do Bairro Imigrantes se des-
locarem ao centro da cidade 

com maior segurança.
O vereador Fabiano So-

ares e Hermindo Felix indi-
caram ao Poder Executivo 
para que faça a adesão ao 
Programa Casa da Juventu-
de, do Governo do Estado de 
São Paulo. Fabiano Soares 
apresentou ainda mais três 
indicações: a criação do Con-
selho Municipal da Juventu-
de no município, a pavimen-
tação asfáltica na HBR-165, 
sentido Bairro Vila Nova até 
a rodovia SP-107 e a implan-
tação de mão única na rua 
Campo de Pouso.

A próxima sessão ordi-
nária será realizada no dia 
17 de maio, a partir das 
19h00. Devido as medidas 
de prevenção à Covid-19, as 
reuniões continuarão sem a 
presença do público, e po-
derão ser acompanhadas ao 
vivo, através do Facebook, 
YouTube e TV Câmara de 
Holambra.

Em Sessão Plenária, na 
noite desta segunda-feira, dia 
10 de maio, vereadores da Câ-
mara Municipal de Holambra, 
aprovaram o Projeto de Lei 
n.º 007/2021, de autoria dos 
vereadores Janderson Adria-
no Ribeiro (Chiba) e Wilson 
Barbosa (Bigode), que deno-
mina as ruas internas do Re-

sidencial Vitória Régia.
Atualmente as ruas in-

ternas do Residencial Vi-
tória Régia, localizado no 
Centro da cidade de Holam-
bra, são identificadas nos 
mapas oficiais por núme-
ros. Com o projeto, a nova 
denominação escolhida 
para as vias do loteamento, 

serão relacionados a plan-
tas e flores aquáticas, fazen-
do alusão ao próprio nome 
no loteamento:

Rua 01: passa a ser deno-
minada Rua Flor De Lotus;

Rua 02: passa a ser deno-
minada Rua Lírio D’água;

Rua 03: passa a ser deno-
minada Rua Vitória Régia;

Rua 04: passa a ser deno-
minada Rua Dos Aguapés;

Rua 05: passa a ser deno-
minada Rua Niféias;

O projeto de lei segue para 
sanção ou veto do Prefeito. Se 
aprovado, o Departamento 
de Obras e Desenvolvimento 
Urbano e Rural, através dos 
seus engenheiros, providen-
ciará as atualizações nos ma-
pas oficiais.
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Diversos alimentos que ficaram mais caros! 

Tem como substituir?

O brasileiro está fazendo 
um verdadeiro malabarismo 
para se alimentar. A cons-
tante mudança nos preços 
dos alimentos, geralmente 
para mais, exige muita cria-
tividade para trocar o arroz 
e feijão, entre outros itens, 
do cardápio.

A “culpa” pela alta dos ali-
mentos é uma combinação 
de dois fatores: o preço das 
commodities agrícolas, que 
é dado em dólar, e desvalori-
zação acentuada do real, jus-
tamente por conta da alta da 
moeda americana. 

As flutuações são comuns, 
mas, num período de crise, fi-
cam ainda mais acentuadas e 
impactam nas pequenas de-
cisões que a população toma, 
como qual item vai comprar 
no mercado para garantir a 
alimentação da família. 

Saiba como substituir al-
guns alimentos que encare-
ceram nos últimos tempos, 
segundo dados do Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), e do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE):

- Tomate - Em alguns 
períodos do ano, este fruto 
pode encarecer e pesar no 
bolso. Felizmente, é pos-
sível substituí-lo por ou-
tros itens que contenham 
a substância licopeno, pre-
sente nos alimentos verme-
lhos como goiaba, melan-
cia, morango e caqui. Dá até 
para fazer um molho para o 
macarrão. 

- Óleo de soja - Há várias 
trocas possíveis para o óleo 
de soja. Para pratos assados, 
como bolos e tortas, iogurte. 

Para refogar, use outros óleos 
vegetais que estiverem mais 
baratos (coco, girassol, cano-
la) ou manteiga. Para fritu-
ras, é possível usar a banha 
de porco. 

- Batata - Unanimidade 
entre os carboidratos, a bata-
ta conta com diversas opções 
de substituição por outros 
carboidratos. A batata doce, 
a mandioquinha, o cará, a 
mandioca e o inhame são as 
alternativas para as receitas 
em que a batata é usada, seja 
frita, assada ou cozida. 

- Arroz - Mais um vilão do 
aumento de preços, o arroz 
não fará falta se for substitu-
ído por outro carboidrato. O 
milho, seja em grãos ou fari-
nha, é uma das opções, assim 
como os itens feitos de trigo, 
como a macarronada. Para 
uma versão saudável, experi-
mente a quinoa.  

- Mandioca - Ótima fon-
te de carboidratos, a man-
dioca é um tubérculo 100% 
brasileiro, muito consumido 
na região Nordeste do país. 
Entretanto, caso o item este-
ja pesando no bolso, a troca 
pode ser feita por pães, bata-
ta doce e inhame. 

- Açaí  - Popular no Norte 
do país como bebida, a tro-
ca pode ser feita com suco 
e outras bebidas típicas da 
região, como a graviola ou o 
cupuaçu. Já no Sudeste, o açaí 
é consumido como sobre-
mesa ou lanche, mas a alter-
nativa é apostar nas frutas. 
Quando congeladas e batidas 
no liquidificador, banana, 
mamão, manga e morango vi-

A conta aumentou, mas, ao sair do mercado, o brasileiro está levando menos itens para casa. É hora de ser criativo para montar o prato

ram uma espécie de sorvete 
similar ao açaí.

- Carne de porco - Para 
garantir a proteína na mesa, 
opte pelos pescados. Cação, 
merluza e sardinha são algu-
mas saídas. O frango também 
pode ser consumido para 
substituir o item, assim como 
os ovos. 

- Contrafilé - O bom e 
velho bife encareceu. Para o 
churrasco ou PF, a dica é es-
colher carnes bovinas mais 
baratas, como o músculo, ou 
acém e a alcatra. Outra alter-
nativa é trocar a carne ver-
melha pelo frango.

- Peito de frango - O peito 
costuma ser a parte favorita 
para o consumo, mas a coxa, 
sobrecoxa e asa também são 
deliciosas - e mais baratas. 
Elas vão bem na churrasquei-
ra, em ensopados e cozidas 
na pressão. Peixes e ovos são 

opções para variar o tipo de 
proteína. 

- Açúcar refinado - Pou-
co saudável, o açúcar refina-
do tem o agravante de estar 
caro. Procure substituições 
mais saudáveis e econômicas, 
como o açúcar cristal, o mel e 
o melado, que, apesar de ser 
mais caro, rende mais. Apro-
veite para adquirir o hábito 
de evitar o açúcar, tomando, 
por exemplo, o café puro. 

- Leite condensado - Há 
diversas formas de substituir o 
uso do ingrediente, dependen-
do da receita em questão. Em 
alguns casos, apenas o leite re-
solve. Em outros, dá para fazer 
uma versão caseira usando lei-
te em pó ou vegetal e açúcar. O 
creme de leite também pode ser 
uma saída para a sua receita. 

- Feijão preto - Há uma 
boa variedade de grãos para 
substituir o feijão, como a 

lentilha, o grão de bico, a er-
vilha e a soja. Dependendo 
da região do Brasil, é possível 
encontrar outros tipos de fei-
jão mais baratos, como o ca-
rioca, o fradinho e o branco. 

- Queijo - A troca do queijo 
por outro alimento pode ser 
feita de diversas formas. Em 
um sanduíche, adicione salada. 
Numa lasanha, faça o recheio à 
bolonhesa. Para petiscar, que 
tal amendoim? Vá adaptando 
conforme o cardápio. 

- Café - É praticamente 
impossível ficar sem o cafe-
zinho, mas quem deseja eco-
nomizar também conta com 
opções de substituição. Os 
chás escuros, como o preto, o 
mate e o verde, são ricos em 
cafeína e proporcionam a tão 
desejada energia.

Carolina Peres – jornalista 
e geradora conteúdo da 

Hedgehog
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As obrigações tribu-
tárias são uma constante 
preocupação na vida de 
todo empreendedor bra-
sileiro, e com o empreen-
dedor do campo não é di-
ferente. Um dos impostos 
que o produtor rural não 
pode esquecer é o FUNRU-
RAL - Fundo de Assistên-
cia ao Trabalhador Rural. 
Trata-se de um imposto de 
contribuição previdenciá-
ria, que é aplicado sobre a 
receita bruta de toda ven-
da da produção rural. 

Este imposto chegou a 
ser extinto em 2011, con-
tudo, voltou a valer em 
2018, após uma reunião 
do STF que constituciona-
lizou o imposto, tornando-
-o obrigatório e importan-
te para o desenvolvimento 
dos trabalhos e programas 
de formação profissional 
no campo.

Como ocorre a incidência 
do FUNRURAL?

A incidência desta alí-
quota vale tanto para pes-
soas físicas quanto jurí-
dicas. Ou seja, ao final de 
cada abate ou comerciali-
zação rural, seja através do 
CPF ou do CNPJ, o agricul-
tor deverá pagar esse im-
posto sobre as negociações 
realizadas. 

No caso de Pessoa Físi-
ca, o imposto corresponde 
a 1,5% sobre o valor bru-
to da venda (1,2% INSS + 
0,1%RAT + 0,2% SENAR). 
No caso de uma empresa 
(Pessoa Jurídica), o imposto 
será de 2,05% sobre o valor 
bruto da venda (1,7% INSS + 
0,1% RAT + 0,25% SENAR).

Há ainda, uma terceira 
opção de incidência deste 
imposto: sobre a folha de 
pagamento. No entanto, o 
trabalhador rural deverá 
oficializar essa preferência 
assim que realizar a pri-
meira contribuição do ano, 
formalizando a escolha 
através da Guia de Recolhi-
mento do FGTS.

Alguma atividade do 
campo é isenta do 

FUNRURAL?
Sim! A venda de mudas 

e sementes, por exemplo, 
que tenham registro no 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
Outras atividades isentas 
do FUNRURAL são: a ven-
da de aves, bois e suínos 
que sejam destinados à 
reprodução ou ainda, a co-
mercialização destes ani-
mais para testes científi-
cos (cobaias).

A que se destina o 
FUNRURAL?

Embora o Funrural seja 
de natureza previdenciária, 
não isenta o produtor rural 
de pagar a sua própria con-
tribuição particular para o 
INSS. Ocorre que parte da 
contribuição do Funrural, 
vai para a Previdência Ge-
ral, enquanto que a guia 
particular do INSS, garante 
a aposentadoria individual 
do agricultor. 

Outra parte da alíquota 
do Funrural, por sua vez, 
vai para o RAT - Riscos Am-
bientais do Trabalho, que 
cobre os custos da Previ-
dência com trabalhadores 
vítimas de acidentes de tra-

balho ou doenças ocupa-
cionais. E por fim, uma ter-
ceira parte é destinada ao 
SENAR - Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural, 
que dentre outras ativida-
des, é responsável pela for-
mação profissional e pela 
promoção social de jovens 
e adultos que exerçam ati-
vidades no meio rural.

E se o agricultor não 
pagar o FUNRURAL?
No caso de não haver a 

incidência do imposto, o 
produtor rural pode pagar 
multas que variam de 75% 
a 225% do tributo devido. 
A renegociação de dívidas 
deverá ser feita através do 
PRR - Programa de Regula-
rização Rural, com o objeti-
vo de quitação dos débitos 
na Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. 

Não deixe para depois, 
converse com seu escri-
tório de contabilidade ou 
contador e corra para acer-
tar o seu FUNRURAL, para 
trabalhar e poder lucrar 
sossegado em suas terras.

Funrural: o imposto que 
o produtor rural não pode esquecer

A incidência do imposto, que voltou a valer em 2018, é destinada ao 
INSS, ao RAT - Riscos Ambientais do Trabalho e ao SENAR - Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural

Caius Godoy 
(Dr. Da Roça) é sócio na 
AgroBox Advocacia em 
Agronegócios.
e-mail: caius.godoy@agro-
boxadv.com.br

Inscrições para 
vestibular da Univesp 
terminam no dia 20

As inscrições para o ves-
tibular de seis cursos gra-
tuitos oferecidos pelo polo 
de Holambra da Universida-
de Virtual do Estado de São 
Paulo terminam no dia 20 
deste mês. Os interessados 
devem acessar o site http://
vestibular.univesp.br. A taxa 
é de R$ 45.

Para o processo seletivo 
deste ano foram disponibili-
zadas à cidade 16 vagas para 
os cursos de Letras, Pedago-
gia, Matemática, Engenharia 
da Computação, Ciência de 
Dados e Tecnologia da In-
formação. Eles são gratuitos, 
de ensino à distância e com 
encontros presenciais. As 
provas serão realizadas no 
dia 13 de julho, às 13h, para 
os cursos de licenciatura 
(Letras, Pedagogia e Mate-
mática) e no dia 20, no mes-
mo horário, para os cursos 
de computação (Engenharia 
da Computação, Ciência de 
Dados e Tecnologia da Infor-
mação). As aulas terão início 
em 9 de agosto.

O polo da Univesp no muni-
cípio é localizado na Escola Mu-
nicipal Parque dos Ipês. Ele foi 
inaugurado em 2018 e conta 
com salas de aula, de orienta-
ção ao estudante e tutoria, além 
de informática com acesso à in-
ternet. Atualmente 52 alunos 
estão matriculados nos cursos 
de graduação de Pedagogia e 
Engenharia de Produção.

“A parceria entre o Gover-
no do Estado e o município 
amplia o acesso dos holam-
brenses à formação supe-
rior, permitindo melhores 
oportunidades no mercado 
de trabalho”, disse o prefeito 
Fernando Capato. “A Educa-
ção e a realização de cursos  
são fundamentais para uma 
carreira com melhores op-
ções e salários. Trata-se de 
uma universidade de boa 
qualidade e que está à dispo-
sição de todos que têm inte-
resse em prosperar. E o que 
é melhor: bem pertinho de 
casa”, finalizou o diretor mu-
nicipal de Educação, Alexan-
dre Moreira.
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Que o Grupo UniE-
duK tem como propósi-
to trabalhar o desenvol-
vimento profissional de 
seus alunos com muitas 
atividades práticas, isso 
já não é novidade.

Além disso, já con-
tamos por aqui que 
decidimos comemorar 
nosso aniversário de 22 
anos reforçando nosso 
compromisso social e 
ambiental!

Por isso, o Proje-
to UniEduK Solidário 
abrangeu duas princi-
pais iniciativas. A pri-
meira foi a arrecadação 
de alimentos entre os 
dias 03 e 08 de maio, a 
qual foi um sucesso! A 
segunda aborda a temá-
tica ambiental com foco 
na redução da emissão 
de carbono. 

Como vamos fazer 

isso? Simples! Que-
remos cada vez mais 
compartilhar com você 
o que acontece aqui no 
Grupo UniEduK! Por 
isso, para cada novo se-
guidor que nos seguir 
em nosso instagram @
grupounieduk  planta-
remos uma árvore du-
rante o mês de maio. 
Simples assim!

Até agora, já foram 
mais de 300 árvores em 
prol de nosso planeta, 
mas ainda dá tempo de 
aumentar esse número!

Essa iniciativa do 
UniEduK Solidário vai 
até o dia 31 de maio. 
Divulguem aos amigos, 
familiares e façam par-
te dessa mudança.

Sigam o instagram 
do Grupo UnIEduK e 
plantaremos uma ár-
vore. 

A ação ambiental que o Grupo 
UniEduK lançou para comemorar seus 

22 anos ainda está valendo! Faça 
parte desse movimento!

Grupo UniEduK 
sobre Educação

A Outra Holambra
Rodrigo van Kampen

dança e isso assusta”, disse 
o kabouter.  

“Eu odeio o seu jeito de 
se achar que sabe tudo”, ela 
resmungou. 

“Você odeia concordar 
comigo. Talvez essa frustra-
ção seja só o universo falan-
do que tem uma bifurcação 
na sua frente, e você não 
sabe que caminho seguir. 
Ou sabe, mas tem medo.”

“Por que mudar o que 

está dando certo?” 
“Porque não está dan-

do certo. Falando em mu-
danças, a gente vai ter que 
mudar. Essa nossa coisinha. 
Talvez eu seja expulso da 
colônia logo. Krampus sabe 
sobre a gente.”

Ana murmurou um “des-
culpa.” 

“Não precisa. Mudanças 
são sempre difíceis, Ana. 
Mas algumas valem a pena.”

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

Bifurcação no caminho
Ana quase morreu 

de susto depois de chu-
tar uma pedra quando o 
kabouter apareceu ao seu 
lado perguntando “ei, o 
que a pedra fez para você?”

Ana bufou, mas Roel 
reapareceu em tamanho 
humano no banco da pra-
ça. Como  ninguém mais 
o via sumindo assim? Ela 
sentou-se ao seu lado e 
contou sobre como Bia 
estava esquisita, não quis 
conversar durante o inter-
valo, foi para a bibliote-
ca, depois não quis sair à 
tarde, precisava estudar e 
por que a estava evitando 
assim? 

“Você perguntou para 
ela? Talvez ela só precisas-
se estudar mesmo. Podem 
ser caraminholas da sua 
cabeça. Até que você expli-
que que quer a sua com-
panhia, ela não tem como 
adivinhar. É incrível como 
vocês, humanos, acham 
que sabem ler mentes.” 

“É esquisito”, respon-
deu Ana. 

“É diferente. É uma mu-
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Temos disponível para 
alugar 1 sala de 105m²

As dificuldades do aluno podem ter origem... na mão!
Para aprender, um dos 

requisitos mais essenciais é 
conhecer, dominar e mani-
pular o próprio corpo, pois 
é por meio do nosso contato 
com o ambiente que senti-
mos e os sentidos são nos-
sos receptores de apren-
dizagem. Se você não sabe 
usar um aparelho, ele não 
funciona. Se a criança não 
sabe usar o corpo na apren-
dizagem, não aprende.

Há muito o que explo-
rar sobre a relação entre 
nosso esquema corporal 
e a aprendizagem, porém 
vamos afunilar um pouco 
mais e falar de algo essen-
cial à aprendizagem acadê-
mica: a mão... ou melhor, o 
controle manual.

O controle manual é a 
habilidade de usar e ma-
nipular objetos, utensílios, 
ferramentas, e até mesmo 
os próprios dedos (isola-
damente), com as mãos, em 
uma tarefa funcional.

Usar os dedos das mãos 
é algo primário para a 
aprendizagem, pois tem re-
lação direta com tarefas de 

coordenação motora 
fina, como escre-
ver, usar um gar-
fo, abotoar um 
botão, fechar 
um zíper entre 
outras atividades 
que são esperadas 
que a criança desem-
penhe sozinha, com o tem-
po. Adiar que a tarefa seja 
feita com autonomia tem 
implicações importantes.

Uma criança que apren-
de tardiamente a usar o 
garfo não aproveita ade-
quadamente a facilidade 
da idade com a qual deve 
fazê-lo, que seria entre 4 
e 5 anos de idade. Quan-
to mais os pais demoram 
para estimular, mais difícil 
fica e cada pequena tarefa 
em que isso ocorre se tor-
na uma bola de neve no 
aprender da criança.

Ao chegar na escola e 
ter que usar objetos como 
giz de cera, tesoura sem 
ponta, lápis, é esperado 
que a criança domine mi-
nimamente as mãos, que 
tenha alguns movimen-

tos automatizados. 
Quanto maior 

o esforço que 
o aluno fizer 
para usar seu 
controle ma-

nual, menos irá 
prestar atenção 

nas aulas, porque 
sua energia será ocupa-

da por questões motoras. 
Além disso, a dificuldade 
irá aparecer no papel, pois 
devido ao esforço fora da 
faixa etária para a coorde-
nação motora fina, a crian-
ça ainda pode apresentar 
problemas para se expres-
sar no papel.

Um bom controle ma-
nual requer atenção e 
concentração, consciência 
corporal, processamento 
sensorial, controle postu-
ral e estabilidade nos om-
bros, durante a tarefa, isso 
para dizer o mínimo!

Parece bobo, mas para 
uma criança se alimentar 
usando o garfo ou a colher 
do modo correto (sim! Tem 
um jeito certo de segurar, a 
“anatomia” do objeto é feita 

para que a mão use de uma 
determinada forma), para 
segurar corretamente um 
lápis, para amarrar um ca-
darço, para colocar um clipe 
numa folha ou qualquer ou-
tra tarefa manual, é preciso 
que ela tenha treinado sua 
musculatura das mãos.

Como você pode perce-
ber se a criança está com 
problemas no controle 
manual? Confira algumas 
dicas de comportamentos 
que ela pode apresentar:

- Dificuldade em segurar 
corretamente o lápis;

- Dificuldade em utilizar 
tesoura para recorte;

- Tendência de usar a 
mão inteira para segurar 
objetos que são melhores 
manipulados com os dedos;

- Escrita lenta ou desor-
ganizada;

- Dificuldade em abrir tam-
pas ou contornar desenhos.

Reconhecer as dificul-
dades é o sinal que você 
precisa para ajudar e você 
pode fazê-lo atribuindo, 
aos poucos, tarefas ma-

nuais à criança como con-
tornar linhas pontilhadas, 
abotoar sua própria rou-
pa, pegar grãos de feijão 
de um pote e colocar em 
outro, usar um pegador de 
comida para transportar 
objetos pequenos, encaixar 
peças de quebra-cabeça ou 
montar blocos. Vale tam-
bém fortalecer a muscu-
latura com massinha, por 
exemplo!

 Não vai acontecer da 
noite para o dia, pois tudo 
faz parte de um processo. 
Aprendizagem é processo, 
então não sobrecarregue a 
criança com tarefas manu-
ais somente porque notou 
a dificuldade, tente uma 
coisa por vez e de acordo 
com as necessidades da 
idade. Com certeza irá ter 
um impacto positivo na 
vida escolar dela!

Janaína Spolidorio - 
Especialista em educação,  

pós-graduada em 
consciência fonológica e 
tecnologias aplicadas à 

educação.
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Localizada no Bom Jardim. Possui 2
dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha
e 6 vagas de garagens. 

Chácara - Jaguariúna
Localizada na Reserva da Barra. Casa
germinada, possui 3 dormitórios sendo
1 suíte, cozinha, 1 banheiro e 2 vagas
de garagens.  
125 m2 total / 70 m2 constr.

 

 

�����������������
Localizada no Jd. Botânico. Possui 2
quartos  sendo 1 suíte c/ closet, 2 salas, 2
cozinhas, 2 banheiros, piscina e 8 garagens. 
No fundo possui 1 suíte em contrução.
 500 m2 total / 270 m2 constr.

�����������������

Encontre o imóvel dos seus sonhos
com um de nossos corretores!

99342-2067Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

1.755 m2 total / 147 m2 constr.

Localizada no Imigrantes. Possui 3
dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros,
sala, cozinha, 2 vagas de garagens e 
amplo quintal.
300 m2 total / 110 m2 constr. 

Localizada em Holambra. Possui 3 dormit.
sendo 1 suíte, 3 banheiros, sala, cozinha
c/ planejados, churrasqueira, ar
condicionado e 2 vagas de garagens.
360m2 total / 250 m2 constr. 
 

��������������� ���������������
��	��

VendaVendaR$ 500.000,00  - Venda R$ 350.000,00  -

Locação
Venda

R$ 1.500,00 / Mês  -

Localizada no Imigrantes. Possui 3 quartos
(1 suíte), sala de estar e jantar integradas,
cozinha, área gourmet c/ churrasqueira,
2 vagas de garagens e piscina c/ deck.
250 m2 total / 185 m2 constr.

���������������

R$ 1.350.000,00  -

R$ 280.000,00  - VendaR$ 350.000,00  -VendaR$ 920.000,00  -
Arte Viva Música 

Retornamos com as aulas na próxima segunda-feira

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 ●

● EMPREGOS ●

Empresa no setor de flores e produção agrícola, contrata:

• Sistema folhamatic (Sage), rotinas de departamento pessoal e recursos humanos
• Necessário habilitação e veículo próprio
• Disponibilidade para trabalhar em Holambra

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

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
COM EXPERIÊNCIA

Contrata:

Interessados deverão comparecer ao escritório da Martin Holandesa, na Rua Dória Vasconcelos,  
Nº 15 – Centro, Holambra. De Seg. à Sex. das 08h00 às 16H00, munidos da Carteira de trabalho.

GARÇON / GARÇONETE
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA)

Nº 1236
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Códi-
go Civil Brasileiro:
ANTONIO APARECIDO BUENO DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, estado civil divorciado, profissão jardineiro, 
nascido em Cambará PR, no dia vinte e sete de junho de mil 
novecentos e setenta e dois (27/06/1972), residente e domicil-
iado no Sítio Pinhalzinho, s/n°, Fundão, Holambra,  SP,  CEP:  
13825000,filho de LUIZ BUENO DA SILVA e de ISABEL 
CRISTINA MARCHIONI DA SILVA.
MARCIA DAS VIRGENS SANTOS, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, 
nascida em São Felipe-BA, (registrada em Salvador-BA), no 
dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(15/02/1984),residente e domiciliada no Sítio Pinhalzinho, s/
n°, Fundão, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de VAND-
SON LUIZ BARROS SANTOS e de ANTONIA DAS VIR-
GENS.
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.

Nº 1237
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro:
HAMILTON ROBERTO DE ANDRADE, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão artesão, nascido 
em São Paulo-SP, (registrado no  17° Subdistrito Bela Vista) 
no dia dezessete de novembro de mil novecentos e sessenta 
(17/11/1960), residente e domiciliado na Rua Acalifa, 352, 
Parque Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 13825-000, 
filho de MILTON SOUZA DE ANDRADE e de LUCIA DE 
ANDRADE.
SUELI DA SILVA MARTINS, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteira, profissão artesã, nascida em São Paulo-SP, 
(registrada no 23° Subdistrito Casa Verde), no dia quatorze de 
julho de mil novecentos e sessenta e dois (14/07/1962),resi-
dente e domiciliada na Rua Acalifa, 352, Parque Residencial 
Groot, Holambra, SP, CEP: 13825-000, filha de ANTONIO 
MARTINS e de GRINAUREA DA SILVA MARTINS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na 
imprensa local.

Holambra - SP, 13 de maio 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 ●

CLASSIFICADOS

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

Paulo Cesar Tavano, casado com a pastora Huda, da 
Igreja Pentecostal do Evangelho Pleno estabelecida 
em Holambra há 20 anos, veio a falecer nesta 
segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, devido a 
complicações do Covid.  Sua esposa deixa uma 
mensagem para todos os amigos e familiares:

“Glorificado seja o SENHOR pelas vidas de todos os 
que estavam em oração e jejum pela vida do nosso 
amado Paulinho, meu amado esposo! Deus nos deu, 
Deus levou, LOUVADO SEJA O NOME DO SENHOR.

Amados,  eu estava internada no hospital por causa 
do Covid, mas sem comunicação com ninguém , pois estava sem celular. Então, o próprio Deus, 
foi me falando sobre o que estava acontecendo com o Paulinho  na UTI. As enfermeiras e o 
médico não me falavam o que realmente estava acontecendo com o Paulinho, eles me diziam: 
“Pensa em você agora, fique bem para você receber alta em breve”

Então, me “conectei” 100% em DEUS, fiquei em TOTAL comunhão com o Espírito Santo  e ELE me 
informou o que estava acontecendo com o Paulo. Na madrugada de terça feira, eu acordei, fiquei 
chorando e querendo saber notícias, foi quando Ele me disse: “Ele está entubado”. Respondi: 
“ Meu Deus, não! Não Senhor”.  Falei muito com Deus e chorei e ELE ME CONSOLOU! Na 
madrugada de quarta feira, acordei, Ele me disse: “EU VOU RECOLHER O MEU FILHO” . Então, 
eu relutei, chorei muito e pedi que o deixasse comigo, pois eu precisava dele para a OBRA DE 
DEUS. No silêncio ELE ME CONSOLOU! 

O Espírito Santo é o nosso consolador nos momentos de dor e de perdas. Ele tem estado 
comigo, com vocês, e sempre, todos os dias nos consolará!  Quando eu recebi alta foi uma 
alegria, mas quando eu cheguei em casa, os chamei e falei o que DEUS havia me dito que Ele 
iria recolher o Paulo. Meu esposo e todo aquele que crê em Jesus, se torna filho de Deus, como 
diz em João 1:12, tornando-se “PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE DEUS”. Um dia voltaremos 
para ELE! Glórias ao nosso DEUS! AMADOS, continuem firmes na fé e oração! Isso os ajudará 
e muito, em suas caminhadas aqui na terra, até chegar o nosso dia de irmos para a casa do PAI! 
Eu agradeço de todo o meu coração, pelo carinho a nós, a minha família! Que as bênçãos de 
Deus sejam abundantes sobre suas VIDAS. Em o nome do Senhor JESUS! NA ROCHA!

PAULO CESAR TAVANO - IN MEMORIAM

Pastora Huda
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Karol Conká  chega com “Dilúvio”
Depois de uma participação polêmica no “Big Bro-

ther Brasil”, a rapper Karol Conká voltou à edição 
final do programa, na última terça-feira (dia 4), 
quando apresentou seu novo single, “Dilúvio”, 
que de certa forma reflete o que foi a vida dela 
nas últimas semanas. Agora, a artista está pos-
tando em seu canal do YouTube o videoclipe da 

faixa. Aliás, em menos de 20 horas de postagem, 
ele registra 400 mil visualizações na plataforma.  O 

clipe, gravado em Piracaia, em São Paulo, é um ma-
nifesto sobre reflexões de sua vida pessoal e profissional, recheado de 
mensagens poderosas e importantes. “Gravei ‘Dilúvio’ com a intenção 
de deixar registrado esse momento de reflexão, pois me sinto liberta 
quando transformo meus sentimentos em arte”, disse Karol. 

Kaysar Dadour não quer parar nunca de nos surpreender. O ator, cantor 
e ex-BBB participará do reality No Limite. Com apresentação de Andre 
Marques, o programa estreia hoje, 11 de maio, a partir das 22h30, na 
Rede Globo. “Estou muito feliz, animado e ansioso com esse novo desa-
fio! Conto com a torcida e o apoio de vocês! Vamos com tudo, caracos!”, 
conta Kaysar. Nascido e criado em Alepo, Kaysar deixou a Síria em 2011 
por conta da guerra no país. Em 2018, ele participou da décima oitava 
temporada do Big Brother Brasil e ficou em segundo lugar. No BBB, Kay-
sar se destacou muito e chamou a atenção do público com sua história, 
garra e superação. Kaysar também lança um single inédito nessa sema-
na. A música “Não Quer Parar” estará disponível em todas as plataformas 
digitais na sexta-feira, dia 14 de maio. 

Fiz algumas pesquisas via site e me deparei com a informa-
ção de mulheres que são casadas e decidiram em não 
ser mães. Simples assim, um desejo delas. Quem somos 
nós para julgar. Ainda que a sociedade ainda veja esse 
assunto de uma forma um pouco polêmica, algumas 
celebridades não tem receio em se expor. Entre elas, por 
exemplo, hoje com 51 anos, a atriz Leona Cavalli não tem 
filhos e fala abertamente sobre a questão de a maternidade 
ser imposta na vida das mulheres. Para Leona, ter herdeiros 
não é um sonho nem um objetivo. Já a apresentadora 
americana Oprah Winfrey é casada há 35 anos com o 
empresário Stedman Graham. O casal optou por não 
ter filhos. “Quando as pessoas me pressionavam para 
casar e ter filhos, eu sabia que não seria aquela pessoa 
que se lamentaria por nunca ter tido herdeiros. Sinto 
que sou como uma mãe para as crianças do mundo”, disse 
ela. A atriz Patrícia Pillar gosta de ter liberdade e não se 
apega a bens materiais e não se importa com o fato de 
ser famosa. Por se considerar uma pessoa livre, optou 
por não ser mãe e relatou: “Quis ter meus amigos, meu 
trabalho, fazer minhas viagens... fui protelando e aca-
bou que não rolou. Depois que tomo uma decisão, não 
fico remoendo nem olhando para os outros.” A atriz Totia 
Meirelles, casada há 30 anos com Jaime Barracov , também 
optou por não ser mãe e diz se sentir realizada sendo apenas tia. Para a 
atriz, a decisão de não ter filhos é difícil de ser tomada. “Dou graças a Deus 
por não ter tido. Não queria cuidar, acordar de madrugada, ter essa respon-
sabilidade. Filho você não desliga e pendura no armário”, disse Totia. E olha 
que todas elas têm condições financeiras. Para falar a verdade, hoje em dia 
filho é investimento.

Kaysar está No Limite

Casais sem  filhos e felizes

Para quem acompanha a novela Gênesis, pela Record TV, verá na próxima semana que Agar, após sair pelo deserto e grávida de 
Abrão, encontra o anjo Gabriel, que a salva da morte. Depois de alguns meses, ela dá à luz Ismael. Sarai fica decepcionada com 
o comportamento de Agar. Oito anos se passam. Abrão ensina Ismael a escrever. 13 anos depois, Abrão tenta confortar Sarai. 
Deus fala com Abrão e o rebatiza com o nome Abraão.  Então, gente, não existiu dois Abraãos, mas sim, apenas um Abrão que 
passou a ser chamado por Deus de Abraão. O mesmo aconteceu com a esposa de Abraão, de Sarai foi rebatizada como Sara.

Gênesis: Abraão e Sara

Afasta-te da crítica destrutiva, procurando encorajar 
os companheiros nas lutas que se empenham
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Time de holambrense conquista 

o título do Campeonato Holandês

Esdras Domingos

Em tempos de tempora-
das atípicas, com paralisação 
de torneio, treinamento em 
casa e as incertezas causa-
das pelo coronavírus, nunca 
foi tão necessário estar bem 
fisicamente. Era preciso que 
todos do plantel estivessem 
condicionados e aptos para 
jogo, pois somente 24 horas 
antes da partida, após teste 
da Covid-19, se confirmaria 
quem entraria em campo. 

O esforço, o empenho e a 
dedicação trouxeram resul-
tados e, no último dia 02 de 
maio, o AFC Ajax se consa-
grou vitorioso do Campeo-
nato Holandês (Eredivisie), 
a mais importante liga de 
futebol dos Países Baixos.  O 
time tem há dois anos como 
preparador físico o holam-
brense Alessandro 
Schoenmaker (41 
anos), conhecido 
como Sandro.

O Ajax,  prin-
cipal time da 
Holanda e uma 
das equi-

pes mais importantes da 
Europa, assumiu a lideran-
ça do campeonato na sexta 
rodada e foi campeão com 
três rodadas de antecipa-
ção, deixando para trás PSV 
e Feyenoord. Segundo San-
dro, o sucesso da temporada 
2020/2021 foi a continui-
dade do trabalho iniciado 
no ano passado e as ações 
desenvolvidas durante a 
pandemia. “Os jogadores ti-
veram que treinar ‘em casa’ 
por três meses. Fisicamente, 
no período entre dezembro 
e fevereiro, quando a maio-
ria dos times tem jogado-
res com problemas físicos, 
alcançamos nossos melho-
res resultados. Ficamos 24 
jogos invictos e perdemos 
para a Roma (quartas de fi-
nal da Europa League) pela 
primeira vez em 2021 no úl-
timo mês”.

Sandro já participou de 
outras campanhas vitorio-
sas, como seu primeiro título 
na Holanda com o FC Twente, 
em 2010. Porém, conforme 
explicou o preparador físi-

co, o sentimento desta 
conquista foi “muito 

especial, não só por 
coroar o trabalho 

Alessandro Schoenmaker, conhecido como Sandro, está em sua segunda temporada como preparador físico do Ajax

no clube, mas a oportunidade 
de um brasileiro atuar pro-
fissionalmente no exterior e 
representar a nossa cidade e 
colônia holandesa no Brasil”.

Esse foi 35º título do 
Campeonato Holandês con-
quistado pelo Ajax, time de 
Amsterdã, que neste ano já 
havia se consagrado como 
campeão da Copa da Holan-
da. Na temporada passada 
(2019/2020), o time con-
quistou a Supercopa da Ho-
landa e ficou em primeiro 
lugar do  Campeonato Holan-
dês, interrompido por causa 
da pandemia.

O time comemorou o tí-
tulo de campeão jogando em 
casa, na Johan Cruyff Arena.

Segunda temporada
Sandro foi contratado 

para ser preparador físico há 
dois anos, vindo do Anderle-
cht da Bélgica. Ele chegou no 
Ajax por indicação do treina-
dor Erik ten Hag, com quem 
trabalhou por dois anos no 
FC Twente, em 2008 e 2009.

Para o holambrense, fo-
ram dois anos “que passa-
ram voando”. Sandro iniciou 
como preparador físico do 
time profissional e, atual-
mente, é o coordenador geral 
da preparação física das cate-
gorias de base e departamen-
to feminino.  

Além de ter que lidar com 
o cargo de grande respon-
sabilidade dentro do maior 
clube da Holanda e grande 
expressão na Europa, o time 
teve que se manter com alto 
rendimento nessas duas 
temporadas incomuns. 

Por causa da pandemia, a 
temporada 2019/2020 en-
cerrou no dia 07 de março 
do ano passado. “De lá para 
cá, as maiores dificuldades 
foram as condições enfren-
tadas, como isolamento, 
testes semanais de PCR (na-
sofaríngeo), que detectam 
ou não a presença do vírus 
antes de todos os jogos, e a 
ausência de público durante 
as partidas”.

Sandro contou que quan-
do houve a paralisação das 
competições no ano pas-
sado, os jogadores passa-
ram quase três meses sem 
poder treinar no clube, em 
grupo, somente de maneira 
individual. “Este número foi 
gradualmente aumentado, 
respeitando as regras sa-
nitárias de distanciamento 
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e contato, para grupos de 
três, seis e dez atletas. So-
mente em agosto daquele 
ano que voltamos a trei-
nar ‘normalmente’, ainda 
com muitas restrições, sem 
poder almoçar ou tomar 
banho no clube”. Ele acres-
centou que atividades em 
grupo em recintos fechados 
foram vetadas. 

De acordo com o holam-
brense, mesmo com todos 
os desafios e interrupções, 
o elenco atingiu as metas. 
O aprendizado destas duas 
temporadas para Sandro é 
poder adaptar-se às adver-
sidades. “Porém, sinto-me 
privilegiado, em um período 
como este de pandemia, po-
der exercer diariamente a 
minha profissão”.

Um dos momentos em-
blemáticos para o Ajax e vi-
vido pelo holambrense foi 
em novembro do ano passa-
do. Em uma partida contra 
Midtjylland, na Dinamarca, 
pela Liga dos Campeões, o 
time tinha um desfalque de 
11 jogadores contaminados 
com a Covid-19, tendo à dis-
posição 17 atletas. “Horas 
antes do jogo um novo teste 
foi feito e muitos deles fo-
ram dados como falso posi-
tivos e puderam viajar com 
voo particular e se juntaram 

à equipe quando o grupo es-
tava saindo para o aqueci-
mento. Acabamos ganhando 
por 2-1, mas com certeza, no 
futuro não será o resultado 
que ficará marcado em nos-
sa memória”.

Futebol no velho 
continente

Há 20 anos na Europa, 
Sandro já está mais que 
adaptado aos vários modelos 
de jogos dos times do velho 
continente. Nesse período 
ele já passou pelo Utrecht 
e Twente (Holanda), Wol-
fsburg (Alemanha), Nottin-
gham Forest, Derby County 
& Newcastle United e Crystal 
Palace (Inglaterra), Interna-
zionale Milão (Itália) e An-
derlecht (Bélgica). 

O holambrense contou 
que cada clube tem a sua 
cultura e maneira de traba-
lhar. “Se puder mencionar 
uma diferença seria a esta-
bilidade e visão/missão dos 
clubes europeus. Talvez seja 
esta a maior motivação da 
minha permanência nesses 
20 anos”.

O futuro
Sandro tem contrato com 

o Ajax até 2023 e o objetivo é 
continuar avançando na Liga 
dos Campeões e ser Cam-

peão Holandês nesses pró-
ximos anos. Mas o sonho de 
trabalhar no Brasil continua. 
“No momento certo e em um 
clube onde eu possa desen-
volver meu trabalho a longo 
prazo, e trazer para o nosso 
país as experiências vividas 

aqui na Europa nos diversos 
clubes pelos quais passei”. 

Mesmo tendo iniciado 
sua carreira profissional no 
Brasil, mais necessariamen-
te no Guarani, Sandro salien-
tou que ter um sobrenome 
holandês acaba passando 

despercebido por clubes 
brasileiros.

Além de Sandro, atuam no 
Ajax os brasileiros David Ne-
res e Antony, ambos ex-São 
Paulo. Dos 26 jogadores do 
time Holandês, 14 são das se-
leções de seus países. 

Cada R$ 1 investido em saneamento gera 
retorno de R$ 2,50 ao setor produtivo

Fonte: Confederação Nacional da Indústria

www.aguasdeholambra.com.br

“ ”

Do abastecimento de água
ao tratamento de esgoto,

saneamento é:

saúde+ turismo+ qualidade 
de vida+


