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Dia do Rei será 
comemorado no domingo 

com atrações gratuitas

4 3 6
Dr. Fernando assina ordem de serviço para 
regularização fundiária em Holambra

Cidade tem 8 novos casos de  
Covid-19 em uma semana

Coisas de Holambra:  
Como surgiu o Dia do Rei

Desde 2017, o Dia do Rei, versão holambrense de uma das festividades populares 
mais tradicionais da Holanda, faz parte do Calendário Oficial de Eventos Turísticos do 
Estado de São Paulo. Depois de dois anos, o evento volta ser realizado e acontecerá 
no dia 24 de abril, na Praça do Moinho Povos Unidos.

Versão holambrense acontecerá no dia 24 de abril,  
na Praça do Moinho Povos Unidos

5

Vereador cobra 
retorno das atividades 
presencias do NAOTT

O vereador Jesus Aparecido de Souza (Jesus da Far-
mácia)  solicitou a retomada dos atendimentos presen-
ciais do Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica 
ao Trabalho (NAOTT).  A solicitação foi feita nesta se-
mana durante a sessão ordinária da Câmara Munici-
pal. A entidade, ligada à Prefeitura, teve suas ativida-
des suspensas desde o início da pandemia causada 
pelo Covid-19. O núcleo atende pessoas acima de 14 
anos que apresentam algum tipo de deficiência física 
ou intelectual.
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Tiradentes nasceu em Minas Gerais, 

em 1746, na época do período colonial do 
Brasil. Entre as muitas profissões que exer-
ceu, estava a de dentista, por isso recebeu o 
apelido de “Tiradentes”, pelo qual se tornou 
conhecido. Foi, porém, na carreira militar 
que Tiradentes fixou-se como profissional, 
no posto de alferes.

O posto militar de Tiradentes lhe permi-
tiu ter algumas posses, como terras e escra-
vos, e transitar entre as principais lideranças 
políticas e intelectuais da Capitania de Minas, 
à época insatisfeitas com a arbitrariedade da 
Coroa Portuguesa. 

O ponto mais discutido com relação a 
essa arbitrariedade era a questão da co-
brança de impostos sobre o ouro extraído em 
Minas. À coroa os mineiros tinham de repas-
sar o chamado quinto, isto é, cerca de 20% 
do que era produzido. A partir da década de 
1760, a produção aurífera regrediu na Capi-

tania de Minas. 
Dada a escassez de ouro, a cobrança 

do quinto não mais satisfazia as necessida-
des dos portugueses. Como solução a esse 
problema, a Corte portuguesa autorizou 
os governadores da Capitania de Minas a 
cobrarem a derrama, uma forma de im-
posto que compensava o deficit do quinto. 
Não havendo o cumprimento do saldo do 
quinto, cobrava-se o restante deficitário 
com tributos sobre outras posses que os 
mineiros tivessem. Quaisquer bens estavam 
sujeitos à imposição da derrama.

Foi nessa época que Tiradentes e outras 
pessoas, entre elas intelectuais, mineiros, mi-
litares, religiosos e poetas organizaram uma 
conspiração contra o governo de Barbacena.

O objetivo principal da conspiração não 
era formar um novo Estado, guiado pelos 
ideais que nortearam a Revolução Francesa. 
O objetivo principal era livrar-se da pressão 

econômica portuguesa. Essa conspiração fi-
cou conhecida como Inconfidência Mineira. 

 A conspiração, contudo, não foi levada 
adiante. Um dos membros da trama, José Sil-
vério dos Reis, delatou os demais. A delação 
fez com que se desmantelasse toda a cons-
piração e prendesse todos os envolvidos. A 
maior parte dos inconfidentes não assumiu a 
culpa para evitar penas mais duras. Muitos 
foram degredados para a África.

O único que reconheceu ser conspirador e 
assumiu a responsabilidade por toda a trama 
foi Tiradentes que foi enforcado e esquarteja-
do em 21 de abril de 1792.Com o tempo, sua 
imagem passou a ser usada como símbolo de 
luta pela liberdade no Brasil.

O dia 21 de abril tornou-se feriado na-
cional, em 1965, por uma lei, no governo 
do  presidente marechal Castelo Branco que 
concedeu-lhe também o titulo de “Patrono 
da Nação Brasileira” .

21 de abril – Tiradentes, o Patrono da Nação Brasileira
Histórias de
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P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Já estamos a viver no país dias 
pré-tumultuados relativos às próxi-
mas eleições em 2022. O primeiro 
turno está programado para 2 de 
outubro. Serão disputadas vagas 
para deputado federal, deputado 
estadual, senador e presidente. No 
Brasil o voto é obrigatório desde 
1934. Além de ser um dever dos ci-
dadãos, o voto também um direito. 
Parece-me um eufemismo: ora, se 
é um direito – que o cidadão tem a 
opção de exercê-lo, ou não, porque 
punir quem não vota? “Tinturas de-
mocráticas”.  

Hoje o voto facultativo está vi-
gente em 205 países e só em 24 de-
les (13 na América Latina) continua 
sendo obrigatório. Além do Brasil, 
o voto é obrigatório na República 
Democrática do Congo, Coreia do 
Norte e República de Nauru o me-
nor país insular do mundo, ilha que 
acolhe um centro de detenção para 
pessoas que procuram asilo na Aus-
trália, que é parte da sua “Solução 
Pacífica”.  

Com tantos conflitos entre os 
três poderes, provocados em sua 
maioria, e uma história nem tão re-

cente de violação do universo de-
mocrático brasileiro, volta a baila o 
que reza a Constituição Federal so-
bre a liberdade de expressão: o caso 
ora em disussão das manifestações 
do polêmico Deputado Federal Da-
niel Silveira que, recentemente, o 
levou a usar tornozeleira eletrônica.  

Mas a cereja no bolo veio hoje 
(17/4) com o questionamento feito 
pela Jornalista Miriam Leitão sobre 
apuração dos áudios nos quais inte-
grantes do Superior Tribunal Militar 
relatam casos de tortura durante o 
período militar. Assim se manifes-
tou o General de Exército (Reserva) 
e Vice-Presidente da República, Ha-
milton Mourão, pretenso candidato 
ao Senado Federal nas próximas 
eleições: “Apurar o quê? Os caras já 
morreram tudo, pô. [risos]. Vai trazer 
os caras do túmulo de volta?”

O analfabetismo no Brasil atinge 
7,0% da população ou 16 milhões 
de pessoas (dados IBGE de 2020) in-
divíduos que ainda não sabem ler e 
escrever. O índice triplica na popu-
lação acima de 60 anos, pois foram 
pessoas que não tiveram contato 
com a expansão da escola pública. 

Como o  voto no Brasil é obrigatório 
para os maiores de 18 anos e facul-
tativo para os analfabetos, os maio-
res de 70 anos e os jovens entre 16 
e 18 anos, sem qualquer politização, 
candidatos às eleições no Brasil bus-
cam nesta fatia menos esclarecida 
da população um filão nada des-
prezível de votos. Campanhas bem 
conduzidas a neófitos conseguem 
atingir excelentes resultados.

Com candidatos que vendem 
a alma à caneta Bik da autoridade 
máxima, que autoriza recursos do 
Tesouro Nacional (caixa do Brasil 
responsável por manter o equilíbrio 
das contas públicas), a serem libe-
rados pelo Posto Ipiranga (Ministro 
Guedes, da Economia) em posição 
de sentido, só resta aos contribuin-
tes continuar pagando pelas bon-
dades com seu dinheiro.  

E assim permanecemos com 
políticos e políticas que estão se li-
xando (perdoe a expressão) para a 
qualidade de vida dos mais neces-
sitados, abaixo da linha de pobreza: 
27 milhões (FGV): um Portugal e 
meio.

Vergonha verde-amarela!

Vergonha Verde-Amarela

Os agasalhos estão saindo dos armários 
ou das gavetas. Quem trabalha com tricô já 
está com tudo muito bem organizado.

Os casacos começam a funcionar! Enfim, 
é um trecho em que começamos a usar rou-
pas diferentes, que geralmente pouco usa-
mos.

A criançada fica muito mais linda toda 
enfeitada com seus gorros coloridos e luvi-
nhas de lã.

Quanto aos menos jovens, lembram-se 
de seus cachecóis aquecendo deliciosamen-
te seu pescoço!!! E assim, vamos tocando 
nossa vida sempre maravilhosa!

O céu, com seus blocos enormes de nu-
vens, nos indicam que a chuva está chegan-
do, e realmente os pingos já começam a cair 
e o sol também anunciando sua presença, 
dá uma espiada!

O almoço mandando dizer que está qua-
se pronto, com seu cheirinho delicioso!

E a nossa quituteira, como sempre, logo 
trás a surpresa!!!

Hoje não fui para nosso sítio querido! Há 
mais de cinquenta anos o admiro, vejo suas 
rosas, vejo os tamanquinhos que fazemos 
com tanto carinho, aguardando uma nova 
exposição, como sempre fizemos! Nossa es-
perança cresce a cada dia!

E a cada dia nossa Holambra  irá se tor-
nando o ninho de flores mais exuberante de 
toda nossa região! A cada dia são novas es-
pécies, novas pesquisas, novas descobertas 
e novos exemplos de flores jamais vistas!!!
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Cidade registra 8 novos casos  

de Covid-19 ao longo da semana
Holambra confirmou ao 

longo da última semana, se-
gundo balanço divulgado 
nesta quarta-feira, dia 20 
de abril, pelo Departamento 
Municipal de Saúde, 8 novos 
casos de Covid-19. A cidade 
contabiliza, desde março de 
2020, 4.142 registros e 19 
mortes. O bairro Imigrantes 
soma 1.070 confirmações, 
seguido do Groot com 367 e 

do Fundão com 361.
“É sempre importante 

lembrar que o momento, ape-
sar de mais tranquilo, ainda é 
de atenção para que não haja 
retrocesso. A higienização 
frequente das mãos precisa 
ser mantida e a vacinação é 
uma valiosa arma contra a 
doença. É fundamental rece-
ber todas as doses nas datas 
corretas”, explicou o diretor 

municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias.

Ele orienta que quem 
apresentar sintomas gripais 
leves deve ir até a unidade de 
saúde mais próxima de casa. 
Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificuldade 
para respirar devem procu-
rar o atendimento de urgên-
cia e emergência na Policlíni-
ca Municipal.

Doze pedidos de medidas 
públicas relacionadas a di-
versos segmentos da socie-
dade fizeram parte da pauta 
da 9ª Sessão Ordinária, rea-
lizada no último dia 18, pro-
movida pela Câmara Munici-
pal de Holambra. 

O vereador Hermindo Fe-
lix sugeriu ao setor compe-
tente do Poder Executivo a 
utilização de crachá de iden-
tificação pessoal e uniforme 
pelo vigia da Policlínica, e 
propôs para as escolas do 

município a instalação de 
campainhas com interfone, 
além da realização de muti-
rão para retirada de resídu-
os insolúveis destes locais, 
como móveis e objetos sem 
utilidades.

Jesus Aparecido de Souza, 
o Jesus da Farmácia, reforçou 
o pedido para a pavimenta-
ção asfáltica da Estrada Mu-
nicipal HBR-167 e solicitou 
a retomada dos atendimen-
tos presenciais do Núcleo 
de Atenção e Orientação 

Terapêutica ao Trabalho, o 
NAOTT.

A poda periódica de gra-
ma e árvores nas escolas e 
creches da cidade, campanha 
de conscientização direcio-
nada para o diagnóstico do 
Transtorno de Processamen-
to Auditivo Central (TPAC) 
e estudos para a instalação 
de bueiros inteligentes, uma 
espécie de cesto que impede 
que a sujeira e dejetos caiam 
na rede pluvial, foram os pe-
didos do Fabiano Soares.

Reforma do UBS do Fundão e retorno das atividades no NAOTT 
estão entre os pedidos dos vereadores holambrenses

Eduardo da Silva, o Per-
nambuco, solicitou a reforma 
da Unidade Básica de Saúde 
do Fundão e a colocação de 
lombadas nas ruas Antonio 
Jorge Frade, Jasmins e Qua-
resmeiras.

Começa a tramitar na 
Câmara Municipal de 

Holambra
Na sessão, o vereador 

Fabiano Soares apresentou 
também dois projetos de lei. 

O PL 017/2022 visa instituir 
a campanha “Maio Laranja” 
no município, para o enfren-
tamento da violência sexual 
contra crianças e adolescen-
tes. Enquanto o PL 018/2022 
pretende criar uma campa-
nha de conscientização e in-
centivo à doação de cabelos 
para pessoas com alopecia 
decorrente de quimioterapia. 
As proposituras seguem para 
análise e parecer das Comis-
sões Permanentes da Casa.
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Esdras Domingos

O secretário interino da 
Secretaria de Habitação do Es-
tado de São Paulo, Fernando 
Fiori de Godoy, esteve reunido 
nesta quarta-feira, 20 de abril, 
com o Prefeito Fernando Ca-
pato. O objetivo do encontro 
foi assinar uma ordem de ser-
viço para regularização fun-
diária pelo programa Cidade 
Legal, do Governo estadual, na 
região conhecida como Glória, 
no bairro Palmeiras.

No encontro, em Holam-
bra, participou o vice-prefei-
to, Miguel Esperança, verea-
dores entre outras pessoas. 
Dr. Fernando, como é conheci-
do na cidade, aproveitou para 
discutir demandas apresenta-
das pelo prefeito. Entre elas, 
investimentos para obras de 
infraestrutura em área de in-
teresse social, como o Resi-
dencial Van den Broek.

Dois processos de regula-
rização, no bairro Vila Nova e 
na Colônia Pedroso, no Fun-
dão, então em fase final de 
trabalhos para concessão de 
escrituras aos moradores.

Ex-prefeito de Holambra, 
Dr. Fernando assumiu na se-
gunda-feira passada, dia 18, 
como secretário interino a 
Secretaria de Habitação do 
Estado de São Paulo. Ele subs-
titui Flavio Amary, licenciado 
por uma semana em função 
de uma viagem internacional.

Desde 2021, ele estava na 
função assessor parlamentar 
na pasta. Ainda no ano passa-
do, passou a ocupar a chefia 
de gabinete da Secretaria. 

De acordo com o ex-pre-
feito, como chefe de gabinete 
tem sido um prazer auxiliar o 
secretário Flávio, colaboran-
do com as ações desempe-
nhadas pela secretaria e apro-
ximando o governo do Estado 
à população. Ele lembrou que 
foram entregues mais de 41 
mil unidades habitacionais 
e mais de 27 mil novas mo-
radias em canteiro de obras 

pelo Estado neste governo.
O secretário interino sa-

lientou que essas ações dão 
dignidade às pessoas possibi-
litando que tenham à sua casa 
própria, além de fomentar a 
geração de emprego. “Com o 
Programa Cidade Legal, tam-
bém estou muito feliz com os 
resultados que alcançamos 
até agora. Batemos os recor-
des de regularização fundiá-
ria, passando de mais de 60 
mil famílias contempladas 
com títulos de propriedade. 
São famílias que esperavam 
por isso há mais de 20 ou 30 
anos e agora promover essa 
alegria a tanta gente”.

Como interino, disse ainda 
que continuará empenhado 
e trabalhando bastante para 
viabilizar para que os progra-
mas do órgão possam atender 
à população. Além de chefiar 
a pasta, ele também assumiu 
a presidência do departamen-
to do Programa Cidade Legal 
e, como subsecretário do Casa 
Paulista, passou a responder 
pela Agência Paulista de Ha-
bitação Social.

Recentemente, as contas 
de seu último ano de gestão 
foram aprovadas e, segundo 
ele, as funções no primeiro 
escalão do Governo do Estado 
vêm do êxito à frente da Pre-
feitura de Holambra por dois 
mandatos. “Minha vida pú-
blica sempre foi pautada no 
trabalho e na transparência. 
Quem me conhece e acompa-
nha a minha trajetória sabe 
que gosto de estar perto da 
população, conhecer e aten-
der suas necessidades. Meu 
maior objetivo em ocupar 
um cargo público é trabalhar 
para melhorar a vida das pes-
soas. Portanto, acredito que é 
a tudo isso que eu devo esse 
reconhecimento”, salientou.

O ex-prefeito também 
deverá substituir Fernando 
Marangoni, Secretário Execu-
tivo – Habitação, que deixou 
o cargo para participar das 
eleições deste ano.

Dr. Fernando visita Holambra como secretário interino 
de Habitação e anuncia novos investimentos do Estado 

Agenda
No primeiro dia como 

secretário interino, Dr. Fer-
nando acompanhou o Go-
vernador Rodrigo Garcia 
em Campinas. Em seguida, 
além de Holambra, o secre-
tário interino da Secretaria 
de Habitação do Estado de 
São Paulo, visitou e liberou 
na quarta-feira a ordem de 
serviço para a construção de 
85 novas moradias em Artur 
Nogueira e Mogi Guaçu e en-
tregou 31 títulos de proprie-
dades para famílias de Santo 
Antônio de Posse. Também 
foi autorizada ordem de ser-
viço para regularização fun-
diária em Lindóia.
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Holambra conquista duas novas ambulâncias e 

maquinário junto ao Estado

Dia do Rei será comemorado no domingo com atrações gratuitas

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, esteve em 
Campinas nesta segunda-
-feira, 18 de abril, para for-
malizar convênios e receber 
do Governo do Estado duas 
novas ambulâncias, uma pá-
-carregadeira e um caminhão 
pipa, todos zero quilômetro, 
para a execução de serviços 
públicos nas mais diferentes 
áreas. Os veículos, obtidos 
por meio do programa Nova 
Frota, somam investimento 
estimado em R$ 1,45 milhão. 
O vice-prefeito Miguel Espe-
rança, vereadores e diretores 
municipais acompanharam 
a liberação – parte da pro-
gramação do evento “Gover-
no na Área”, realizado nas 
dependências do Instituto 
Agronômico.

As ambulâncias, modelo 
Renault Master, foram adqui-
ridas pelo Governo Paulista 
por R$ 263,8 mil cada, além 
dos equipamentos. Elas já 
estão na cidade e deverão 
estar à disposição do Depar-

As festividades do Dia do 
Rei, versão holambrense de 
uma das celebrações popula-
res mais tradicionais dos Pa-

íses Baixos, serão retomadas 
este ano em Holambra com 
atividades artísticas, esporti-
vas e culturais. O evento será 

tamento Municipal de Saúde 
a partir da próxima semana. 
A pá-carregadeira, orçada 
em R$ 498 mil, integrará as 
atividades de Cata Bagulho 
nos próximos dias – período 
em que o caminhão pipa tam-
bém deverá ser entregue.

Durante o ato em Campi-
nas, Capato se encontrou com 
o governador Rodrigo Gar-
cia em reunião coletiva com 
prefeitos da região e também 
individualmente, momento 

em que tratou de parcerias 
em andamento com o Estado, 
como o projeto de duplicação 
de trecho da Rodovia SP-107.

“O Rodrigo é um grande 
governador para São Paulo 
e um importante parceiro 
de Holambra. São muitos os 
investimentos capitaneados 
por ele em obras, equipa-
mentos e outras melhorias, 
com benefícios diretos para 
nossa cidade, região e para o 
Estado”, avaliou o prefeito. Ele 

se encontrou ainda com os 
deputados estaduais Barros 
Munhoz e Rafa Zimbaldi, que 
atuaram na indicação do mu-
nicípio para a conquista das 
ambulâncias, e com o depu-
tado federal Vanderlei Macris, 
que indicou uma motonivela-
dora orçada em R$ 1 milhão, 
ainda a ser entregue à cidade.

Holambra assinou ainda, 
durante o evento, convênio 
para obtenção de R$ 200 
mil em recursos do progra-

ma Respeito à Vida, de cons-
cientização para o trânsito. 
A primeira-dama Yvonne 
Schouten Capato, presidente 
voluntária do Fundo Social, 
participou de reunião com 
a primeira-dama do Estado, 
Luciana Garcia, em que foram 
discutidas políticas públicas 
de assistência social e proje-
tos desenvolvidos nos muni-
cípios por meio de parceria 
com o Fundo Social de Solida-
riedade do Governo Paulista.

realizado no dia 24 de abril, a 
partir das 8 horas da manhã, 
na Praça do Moinho Povos 
Unidos. Ele é gratuito e aber-
to a moradores e turistas.

As comemorações come-
çam logo cedo com a largada 
da Corrida do Rei - prova de 
pedestrianismo com percur-
sos de 7 e 4 quilômetros para 
participantes amadores e 
profissionais. Em seguida es-
tão previstas apresentações 
da Orquestra de Viola Caipira 
do município, dos Gaiteiros 
de Holambra, do Grupo de 
Danças Folclóricas da cidade 
e da Fanfarra Amigos de Ho-
lambra. A festa contará ainda 

com a oferta do típico café 
com bolo ao público presente.

“Trata-se de um impor-
tante momento de resgate e 
preservação da história, da 
cultura e das tradições dos 
pioneiros”, explicou Alessan-
dra Caratti, diretora munici-

pal de Turismo e Cultura. “É 
uma festa que faz parte de 
nosso calendário de even-
tos e do calendário oficial 
de eventos do Estado de São 
Paulo. Uma confraternização 
entre visitantes e moradores, 
brasileiros e holandeses”.
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

A fim de complementar 
os conhecimentos compar-
tilhados na primeira aula, 
o curso de Gastronomia 
realiza a segunda aula de-
monstrativa de prepara-
ção de pratos quentes e 
sobremesas no dia 25/04 
(segunda-feira), às 19h30. 
A aula será transmitida ao 
vivo no canal do YouTube 
do Grupo UniEduK.

Na primeira transmis-
são, o gestor acadêmico do 
curso de Gastronomia, pro-
fessor Sérgio Rischiotto, 
acompanhado do profes-
sor Tibério Gil ensinaram 
técnicas de preparação de 
ganaches e corte de carnes, 
respectivamente. Sendo 
assim, para esta segunda 
aula, apresentarão pratos 
que utilizam essas técnicas 
em sua preparação.

De acordo com o profes-
sor Sérgio, estão previstas 
as preparações de meda-
lhão ao poivre vert com 

batata duchesse, tornedor 
a well com saladinha de 
vinagrete de flores, torta 
de chocolate e caramelo e 
torta de ganache montado.

A iniciativa dos docen-
tes é uma forma de desper-
tar o interesse da sociedade 
nos temas de Gastronomia, 
cozinha e confeitaria, além 
de incentivar os calouros 
do curso no início do se-
mestre letivo.

Vale relembrar que a se-
gunda aula está conectada 
à primeira, uma vez que, 
para a execução correta 
dos pratos, é importante 
saber bem as técnicas já 
ensinadas. O vídeo da pri-
meira live está disponível 
no canal do YouTube do 
Grupo UniEduK.

LIVE DE GASTRONOMIA:
Dia 25/04, segunda-feira, 
às 19h30.
Canal do Grupo UniEduK 
no YouTube

Curso de Gastronomia oferece 
aula sobre pratos quentes e 

sobremesas à comunidade geral
Dando sequência à iniciativa do curso de 

Gastronomia, professores realizam segunda 
aula sobre preparação de pratos quentes 
e sobremesas em transmissão ao vivo no 

YouTube

Coisas de 
Holambra...

Dia do Rei
O Dia do Rei surgiu em 1885 pra ce-
lebrar a unidade nacional do reino 
dos Países Baixos, e a data foi mar-
cada no dia do aniversário da então 
Princesa Wilhemina que, em 31 de 
agosto de 1885, tinha 5 anos de ida-
de. Foi criado com o nome “Prinses-
sesdag”, o Dia da Princesa. Quando 
Wilhemina virou rainha em 1890, 
com apenas 10 anos de idade, o fe-
riado virou Koninginnedag, Dia da 
Rainha. A partir de então, as crian-
ças holandesas passaram a comemorar a data nas 
escolas, já que o dia 31 de agosto coincidia com o 
término das férias de verão.
A ideia era que o feriado fosse sempre no aniversá-
rio do monarca regente. Quando Wilhemina pas-
sou o reino para a filha Juliana, o feriado mudou 
para o aniversário da nova Rainha, dia 30 de abril.
Em 1980, Juliana abdicou do trono em favor da 
sua filha Beatrix, que resolveu homenagear sua 
mãe, mantendo a data em 30 de abril. A data 
também se manteve pela estação climática (a ex-
-rainha Beatrix faz aniversário em 31 de janeiro, 
inverno na Europa) e por ser o dia em que ela as-
cendeu ao trono de Rainha.
Quando a Rainha Beatrix abdicou ao trono, em 
13 de abril de 2013, o príncipe Willem Alexander 
se tornou rei. O feriado foi então transferido para 
o dia 27/04 e passou a se chamar Dia do Rei, ou 
Koningsdag.
O curioso dessa festividade é que a realeza par-
ticipa ativamente das festividades, inclusive em 
atividades junto à população. O Dia do Rei é um 
dos feriados mais importantes da Holanda e une 
todas as gerações. As comemorações começam 
na noite anterior com festas, shows e bares e 
restaurantes abertos até tarde. Nas ruas, os ho-
landeses participam das paradas, manifestações 
esportivas, bailes, mercado livre e apresentações 
culturais. 
Esse é o dia em que todos colocam a cor laran-

ja onde for possível: nas roupas, 
na decoração em casa, nas ruas, 
no comércio... Enfim onde houver 
um espaço, lá estará o laranja. Mas 
porque laranja? A cor laranja é usa-
da para homenagear a familia real 
holandesa, os “Van Oranje” (oranje 
significa laranja).

Em Holambra
O Dia do Rei foi comemorado pela 
primeira vez em Holambra em 2001, 

quando entrou para o calendário de eventos da 
estância turística e, em 2007, cerca de 450 pes-
soas foram conferir a festa realizada em frente à 
prefeitura. O Dia do Rei tem como público-alvo 
os holandeses que deixaram sua pátria e ainda 
cultivam os costumes holandeses, mas todos os 
moradores e turistas são bem-vindos.
A cada ano a festa é feita de uma maneira dife-
rente, dependendo do que os organizadores pla-
nejarem. Normalmente conta com o hasteamen-
to das bandeiras, hinos de Holambra, Holanda e 
Brasil e atividades culturais, como apresentações 
dos grupos de dança folclórica, Gaiteiros de Ho-
lambra e Fanfarra Municipal.

Corrida do Rei
Em sua oitava edição, a Corrida do Rei já faz parte 
do calendário de eventos de Holambra. Esta tra-
dicional prova de pedestrianismo reúne cerca de 
350 atletas, que participam da corrida de 7km, 
ou da caminhada, com 4km. A corrida passou a 
fazer parte da festa do Rei, que faz um resgate 
das nossas raízes, unindo à prática de atividade 
física e a contemplação dos belos cenários por 
onde ela passa.

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e  curiosidades sobre Ho-

lambra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

Estampe no rosto um lindo sorriso fraterno e 
coloque nos lábios palavras doces e de gentilezas
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Recentemente pude co-
mentar a conquista holam-
brense de ingressar no grupo 
das chamadas economias bi-
lionárias, cujo PIB anual já su-
pera a marca de R$ 1 bilhão, 
conforme dados mais recen-
tes, de 2019. Vale lembrar 
que, superficialmente, pode-
mos entender o PIB munici-
pal como a soma das riquezas 
produzidas localmente.

Não resta qualquer dú-
vida quanto importância do 
tal “agregado econômico”, 
mas seu crescimento não 
quer dizer que está tudo re-
solvido. É preciso entender 
como se dá a distribuição da 
riqueza gerada, de que for-
ma está organizada na loca-
lidade a produção geradora 
do resultado, os possíveis 
riscos envolvidos, dentre 
tantos outros aspectos, sem-
pre com vistas a sustentabi-
lidade do desenvolvimento.

Do ponto de vista da or-
ganização produtiva, uma 
consulta aos dados de mar-
ço de 2022 do Painel “Mapa 
de Empresas”, mantido pelo 
Governo Federal, nos mos-
tra que Holambra conta com 
1992 empresas ativas no 
município, sendo 80% Mi-
croempresas, 8% Empresas 

de Pequeno Porte, e os ou-
tros 12% abrigam as demais 
classificações de porte. Por-
tanto, quase 90% dos  esta-
belecimentos responsáveis 
pela bilionária economia do 
município são considerados 
pequenos negócios.

Por questões de escala de 
produção, não podemos afir-
mar que respondem também 
por quase 90% do PIB, mas 
tamanha representatividade 
certamente é responsável 
por grande parte da riqueza 
e dos empregos gerados na 
Cidade das Flores.

Pelo mesmo raciocínio 
de desvinculação da quan-
tidade de estabelecimentos 
à proporcionalidade no PIB, 
detectamos maior número 
de empreendedores volta-
dos ao setor de Serviços. 
Correspondem a 59% do 
total, considerando aí im-
portantes atividades, prin-
cipalmente turísticas, mas 
também imobiliárias e da 
construção civil, bem alinha-
das ao atual perfil local.

Já o setor do Comércio, 
através de grande e previsí-
vel pulverização das ativida-
des, responde por cerca de 
33% do número de estabe-
lecimentos formalizados. 

Além de quase 90% de 
caracterização por peque-
nos negócios, podemos 
identificar 92% de repre-
sentatividade na soma de 
Serviços e Comércio. São 
1839 negócios formais e ati-
vos entre os dois segmentos, 
conforme dados do Painel.

Evidentemente já con-
tribuem sobremaneira com 
a economia holambrense, 
mas podemos entender 
que, diante da competitivi-
dade do mercado, em que 
as empresas sempre pre-
cisam enxugar custos, os 
programas de capacitação 
e consultorias aos segmen-
tos tão representativos são 
muito bem vindos aos em-
presários, e têm enorme 
potencial de direcionar um 
crescimento mais organiza-
do, com maiores sinergias e 
resultados locais.

Por isso sempre reco-
mendo engajamento em-
presarial com Associações 
Comerciais, Prefeituras e 
entidades de fomento, como 
o próprio SEBRAE.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Mapa empresarial de Holambra Serviços e espaços públicos 
têm funcionamento alterado 

no feriado prolongado

Os serviços e espaços pú-
blicos de Holambra sofrerão 
alterações no funcionamento 
em função do feriado de 21 
de abril, Dia de Tiradentes, 
com ponto facultativo em 22 
de abril.

O Paço Municipal, as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), 
o Espaço do Empreendedor e 
a Biblioteca Municipal perma-
necerão fechados nos dias 21 
e 22, retomando as atividades 
na segunda-feira, dia 25. A 
Farmácia Municipal suspen-
derá o atendimento no dia 21 
e reabrirá na sexta (22). A Po-
liclínica Municipal funcionará 
normalmente para atendi-

mentos de urgência e emer-
gência todos os dias.

As creches e escolas mu-
nicipais ficarão fechadas nos 
dias 21 e 22 de abril e serão 
reabertas na segunda, 25 de 
abril. Os ônibus municipais, 
por sua vez, circularão de for-
ma regular. A coleta de resídu-
os recicláveis será suspensa no 
dia do feriado, sendo realizada 
normalmente em 22 de abril. 
A coleta de lixo doméstico não 
sofrerá interrupção. O Moinho 
Povos Unidos estará aberto 
entre quinta-feira e domingo 
das 10h às 17h. Já o Parque 
Van Gogh e o Parque Cidade 
das Crianças, das 9h às 17h.
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Arte Viva Música 

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

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

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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Nº 1317
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3, 4 e 5 do 
Código Civil Brasileiro:
ELY DE OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorcia-
do, profissão autônomo, nascido em Itamaraju, BA, no dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e oitenta quatro (23/08/1984) residente e domicil-
iado na Rua Hermans, 485, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filho de NILTON SOARES DA SILVA e de ZEZILDA 
SOUZA DE OLIVEIRA.
LEILA PIRES NUNES, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Cândido Mota, SP, no dia vinte e oito de março 
de dois mil (28/03/2000) residente e domiciliada na Rua Hermans, 485, Par-
que Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de 
EVARISTO DE JESUS NUNES e de CLAUDIA REGINA PIRES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publicado na im-
prensa local.
Holambra - SP, 14 de abril de 2022

Nº 1318
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
ALAN KEVIN SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profissão autônomo, nascido em Campinas-SP, (registrado  em Artur 
Nogueira-SP) no dia dezesseis de março de dois mil (16/03/2000), residente 
e domiciliado na Rua Maranta, 206, Parque Residencial Groot, Holambra, 
SP, CEP: 13825000,filho de ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS e de MARIA 
RITA DOS SANTOS.
MARKIA HELENA VENTURA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de loja, nascida em Mogi Mirim-SP, (registrada 
em Santo Antônio de Posse-SP), no dia vinte e oito de maio de mil novecen-
tos e noventa e sete (28/05/1997), residente e domiciliada na Rua Maran-
ta, 206, Parque Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de 
PAULO APARECIDO VENTURA e de MARCIA HELANA DOMINGOS 
VENTURA.
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, 14 de abril de 2022

Nº 1319
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL DE REZENDE MAFRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão produtor rural, nascido em Campinas-SP, (registrado em 
Jaguariúna-SP) no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (21/09/1992), residente e domiciliado na Rua Stapelbroek, 349, Par-
que Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de 
RUBENS CESO MAFRA e de EVELISE APARECIDA DE REZENDE 
MAFRA.
SABRINA SILVA MILHARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Campinas-SP, (reg-
istrada em Artur Nogueira-SP), no dia nove de janeiro de dois mil e um 
(09/01/2001), residente e domiciliada na Rua Stapelbroek,  349, Parque 
Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de RO-
SIVALDO DE CAMPOS MILHARES e de MARLENE DIAS DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Holambra - SP, 18 de abril de 2022

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●

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

Carreira de influenciador é 
considerada a profissão dos 
sonhos para muitos jovens

Vida de glamour chama atenção dos mais jo-
vens, entretanto, profissão é cercada de pressão e 
responsabilidade

A geração Z, composta por nascidos entre 1995 
e 2010, sempre teve acesso facilitado à internet. 
Não é de estranhar que ser influenciador tem cha-
mado cada vez mais a atenção e se tornou a profis-
são dos sonhos de muitos jovens, sendo o principal 
motivo deles quererem trabalhar com redes sociais 
é a perspectiva de ter uma vida de reconhecimento 
pessoal e  glamour,

Muitas vezes a vida dos influenciadores aparen-
ta ser movida a dinheiro, viagens, festas e fama. En-
tretanto, é necessário que esses jovens comecem 
a desenvolver consciência sobre o impacto que as 
ações desses influenciadores têm na vida dos seus 
seguidores. 

Nos últimos anos, grandes influenciadores 
como Whindersson Nunes e Felipe Neto revelaram 
por meio das redes sociais que convivem com do-
enças psicológicas, como depressão e ansiedade, 
decorrentes da grande pressão que sofrem ao ex-
por a vida pessoal na internet.

O poder da influência pode se tornar perigoso 
quando colocado nas mãos de pessoas desprepa-
radas. Uma frase ou palavra mal interpretada pode 
gerar muitos resultados negativos. É por esse moti-
vo que a profissão está sempre envolta de grandes 
pressões e muitas críticas.

Thiago Cavalcante - Inflr AdTech em ações com 
influenciadores digitais
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Segundo a assessoria de Imprensa da RecordTV, a estreia do reality Power Couple Brasil! está confirmada para dia 2 de maio, a partir 
das 22h45, com apresentação de Adriane Galisteu, que comandará a atração pelo segundo ano consecutivo. Para agitar a disputa, 13 
casais de diferentes perfis e áreas de atuação prometem encarar provas desafiadoras, momentos de tensão e também de superação. 

Uma mistura eletrizante de confinamento, jogo e relacionamento! Power Couple Brasil, com exibição de segunda a sábado, produzido pela Teleimage, com 
direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. Agora é aguardar.

Casais se preparam para o Power Couple Brasil

“Bake Off Brasil Celebridades”

Não dá para perder a batalha mais doce da tele-
visão brasileira: “Bake Off Brasil Celebridades”. O 
programa, que tem como  apresentado Nadja Ha-
ddad,   chega à sua semifinal no sábado (23), às 
22h30, pelo SBT. Na reta final da competição, as 
celebridades são: Bianca Rinaldi (foto), Nicholas 
Torres, Diego Montez e Erica Reis na disputa pelas 
últimas vagas.  No segundo desafio, eles terão que 
reproduzir uma torta feita com massa de avelã, 
licor de marula, mousse de chocolate e café, que 
foi inspirada no talento culinário de um convida-
do muito especial, Dony De Nuccio, o vencedor 
da primeira temporada. Gente, essa torta deve ser 
dos deuses, né? Dony retorna ao programa para 
inspirar os colegas e acompanhar de perto a exe-
cução do doce criado por ele durante a prova téc-
nica. Quem será que irá impressionar os jurados 
Beca Milano e Olivier Anquier?  

Elas se juntam no palco
Não é sempre que o público pode ver 
num mesmo palco as cantoras Zizi Possi 
e Luiza Possi. Donas de vozes afinadíssi-
mas, mãe e filha pretendem interpretar 
sucessos de suas carreiras e transmitir 
emoção da maternidade e dos laços fa-
miliares no show especial em homena-
gem ao Dia das Mães, no próximo dia 8 
de maio (domingo), no Teatro Bradesco, 
em São Paulo.
Vivendo um momento especial, Luiza 
está grávida do segundo filho, elas ce-
lebram essa sinergia entre gerações nos 
palcos. “Vamos fazer um show montado 
pelas duas, com humor, amor, emoção 
e muita cumplicidade. Esses são ingredientes que regem a nossa relação”, conta Luiza. “A maternidade 
me trouxe para mais perto de Zizi e por isso veio a vontade de dividir o palco em um show único, comple-
tamente emocionante, pensado e executado pelas duas”, continua. “Vamos passear do lirismo à comédia 
com muito bom gosto. O show terá repertório variado com nossos sucessos, e canções inéditas nas 
nossas vozes, porém já conhecidas através de seus autores, como no caso de Caetano Veloso e Gilberto 
Gil”, revela Zizi.

Amor incondicional

Iron Maiden traz o tour mundial ao Brasil

O cantor sertanejo Daniel encantou a web na terça-feira (19/04),  ao compartilhar no perfil de seu Insta-
gram uma nova foto com sua filha caçula, Olívia, de apenas 2 meses de idade. “Gente, tem preço? Debruçar 
no seu ombro, derrubar o seu cansaço e acima de tudo depositar em você a confiança de um pai! Amor 
incondicional! Com Deus”.

Para quem curte rock como eu, a banda britânica Iron Maiden, um dos principais nomes da história do rock mundial, estará no Rock In Rio, em setembro2022 e 
anunciou mais três apresentações em território brasileiro no segundo semestre de 2022. Os roqueiros trarão a tour mundial “Legacy of the Beast World Tour 22” a 
Curitiba (Pedreira Paulo Leminski), no dia 27 de agosto; Ribeirão Preto (Arena Eurobike), dia 30 de agosto e São Paulo (Estádio do Morumbi), dia 2 de setembro. A 
realização é da Move Concerts. “Estamos ansiosos para voltar a Curitiba e São Paulo, e fazer nossa primeira visita a Ribeirão Preto. Estamos trazendo o show “Lega-
cy…” completo, o mesmo que estamos levando para os estádios e festivais europeus remarcados neste verão”, disseram a banda. 


