
www.jcholambra.comwww.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXVIII / Nº 1418 / Holambra, 23/9/2022

A 39a edição da Expoflora 
termina nesse domingo

Ampliação vacinas 
Covid-19
Crianças com mais 
de 4 anos  podem ser 
vacinadas a partir de 
segunda-feira

Curso para gestantes: Inscrições a 
partir da próxima segunda

Audiência pública vai tratar de Metas ficais  
e investimentos na Saúde no próximo dia 28

28 de setembro:  
Dia Mundial da Raiva
Em Holambra a imunização é realizada 
gratuitamente no consultório veterinário 
do Programa Meu Pet, que fica no Parque 
da Cidade, localizado no bairro Groot3
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Durante quatro semanas, pessoas de todo o Brasil e de alguns lugares do mundo visitaram a maior feira do segmento na 
América Latina. Depois de dois anos de interrupção, o evento veio recheado de atrações, além de suas cores, aromas, 
experiências e emoções. 7
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Cada árvore é um ser para ser em nós
Cada árvore é um ser para ser em nós
Para ver uma árvore não basta vê-a
a árvore é uma lenta reverência

uma presença reminiscente
uma habitação perdida
e encontrada
À sombra de uma árvore

o tempo já não é o tempo
mas a magia de um instante que começa sem fim
a árvore apazigua-nos com a sua atmosfera de folhas
e de sombras interiores

nós habitamos a árvore com a nossa respiração
com a da árvore
com a árvore nós partilhamos o mundo com os deuses

21 de setembro – Dia da Árvore.
Uma homenagem de António Ramos Rosa, para se ler e refletir

Histórias de Dona Ilda

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

Uma tarde sossegada
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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

O governo sancionou o Piso 
Salarial da Enfermagem em R$ 
4.750,00. O STF barrou a medida 
após estados e municípios confir-
marem não dispor de verba para 
honrar as despesas a menos que 
a área econômica informasse de 
onde sairiam os recursos. A deterio-
ração das contas daqueles entes da 
União, como se sabe, é um fato.  

E o quadro é o seguinte:
A Enfermagem possui 2.540.715 

profissionais no Brasil. São 438.886 
auxiliares, 1.476.584 técnicas e téc-
nicos e 624.910 enfermeiras e en-
fermeiros. As mulheres correspon-
dem a 85% da categoria.

Mas quanto ganha uma Enfer-
meira da rede pública? R$ 3.564,72.

E uma Enfermeira de UTI? R$ 
3.922,00. 

A verdade é que o forte desequi-
líbrio das contas públicas em todos 
os níveis – inclusive em termos sa-
lariais - é um retrato fiel das razões 
que colocam este país no estado de 
penúria em termos de saúde, edu-
cação nutrição, desenvolvimento e 
profunda desigualdade social.

Ao que tudo leva a crer, recur-

sos no orçamento da União não 
faltam. O que falta é a administra-
ção honesta do dinheiro público 
dando prioridade ao que é, de fato, 
prioritário visando o bem-estar da 
sociedade. Principalmente em se 
tratando de Saúde!

Como exemplo podemos lem-
brar que a toga brasileira custa, 
proporcionalmente, o triplo da es-
panhola. Os gastos nacionais equi-
valem a 1,5% do PIB. No país euro-
peu, as despesas significam apenas 
0,5%.

Na esteira do absurdo, o Brasil 
tem o segundo Congresso mais 
caro do mundo em números abso-
lutos só perdendo para o dos EUA.

O gasto com cada congressista 
brasileiro corresponde a 528 vezes 
a renda média dos brasileiros, ou 
seja, cada deputado federal ou se-
nador custa ao país (você e eu) R$ 
23 milhões por ano. 

A exposição acima – da enferma-
gem no Brasil – é uma clara demons-
tração da irresponsabilidade, indi-
ferença, descaso, dos três poderes 
constituídos que deveriam zelar pela 
qualidade de vida e bem-estar de sua 

população onde mais de 30% são ca-
rentes de comida no prato. E sua saú-
de? Que saúde? Vergonha nacional!

O espaço aqui disponível não 
permite a abertura dos dados refe-
rentes às despesas detalhadas dos 
três poderes com todos os “pendu-
ricalhos” - como são chamados os 
adicionais batizados com os mais 
variados nomes. A sociedade civil 
precisa ficar alerta e não compactu-
ar, pela omissão, com essa situação. 
Um país que permite a existência de 
um “orçamento secreto” da União 
não merece qualquer crédito!    

Eleições são obrigatórias nes-
te país para que políticos possam 
continuar se locupletando, distri-
buindo favores entre si, com or-
çamentos fajutos aparentemente 
legais ou secretos. Permanecendo 
impunes!!! Até quando?

“De tanto ver triunfar as nulida-
des, de tanto ver prosperar a deson-
ra, de tanto ver crescer a injustiça, de 
tanto ver agigantarem-se os poderes 
nas mãos dos maus, o homem che-
ga a desanimar-se da virtude, a rir-se 
da honra e a ter vergonha de ser ho-
nesto.” (Rui Barbosa1849-1923).

A Vergonha de ser Honesto

Os pássaros se incumbem das músicas sua-
ves, as mais relaxantes...

Os manacás em flor perfumam o ar desta tar-
de tão agradável.

Aqui em nosso terraço, os tons agradáveis 
do roxo me encantam: do branco ao roxo forte.

Na piscina os tucanos se divertem, bebendo 
água com seus bicos grandes.

O sininho da porta bate devagarinho, que-
rendo participar deste encantador panorama!

Como é agradável passarmos alguns mo-
mentos sem grandes preocupações ou abor-
recimentos.

Relaxar, relaxar e relaxar , ja que o nosso 
“miolo”  trabalha o dia todo, com diversos 
compromissos e trabalho.

Agora é fazer o que há muito tempo eu não 
fazia: observar a natureza sozinha, que incum-
be de preencher a alma quando  podemos ad-
mira-lá, esquecendo,muitas vezes, de quantas 
maravilhas ela nos oferece.  Agora uma brisa 
mais forte começa cair.

O chuvisqueiro da noite conseguiu alegrar 
nossas lindas flores pelos canteiros e vasos.

E os bem-te-vis continuam a me dizer que 
chega a hora deles e também a minha, de nos 
abrigarmos melhor.

Que Deus permita que o dia de amanhã  seja 
tão agradável como o de hoje e que amanhã 
tenhamos novidades que sempre estejam a 
nos fazer felizes!
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Ampliação da vacina contra Covid-19

O Departamento Mu-
nicipal de Saúde irá vaci-
nar contra a Covid-19 dois 
novos públicos a partir da 
próxima segunda-feira, dia 
26 de setembro. Poderão 
ser imunizados moradores 
acima de 30 anos que te-
nham recebido a 3ª dose 
há pelo menos 4 meses e 
crianças com mais de 4 
anos.  O atendimento ocor-
re na cidade às segundas 
e quartas-feiras, das 8h às 
12h e entre 13h e 15h, nos 
PSFs Imigrantes e Santa 
Margarida. No Palmeiras a 
aplicação das doses é rea-
lizada às terças-feiras, en-
tre 8h e 12h. No Fundão, 
por sua vez, o atendimento, 
também na terça, se dá das 
13h às 15h.

“Seguimos, como de cos-
tume, com a imunização de 
1ª ou 2ª dose para mora-
dores acima de 5 anos e 3ª 
dose para holambrenses 
com mais de 12. A 4ª dose, 
antes aplicada em profissio-
nais da saúde e pessoas com 
40 anos ou mais que toma-
ram a 3ª dose há, pelo me-

nos, 4 meses, será destinada 
também a moradores com 
mais de 30”, explicou o di-

retor da pasta, Valmir Mar-
celo Iglecias. “Quem ainda 
não recebeu todas as doses 

disponíveis deve procurar o 
PSF mais próximo de casa. O 
número de casos na cidade 

tem caído bastante nas úl-
timas semanas. Resultado 
da vacinação e dos cuidados 
com a higiene. Precisamos 
seguir de olho na proteção, 
para que não haja um retro-
cesso”.

Para a imunização é ne-
cessário apresentar docu-
mento oficial com foto. No 
caso de 2ª, 3ª ou 4ª dose é 
preciso levar ainda o com-
provante de vacinação an-
terior. Menores de idade 
devem levar documento 
oficial com foto, CPF ou Car-
tão SUS. Na ausência do pai, 
mãe ou responsável legal é 
necessário apresentar, pre-
enchido, o termo disponível 
em www.holambra.sp.gov.
br, na aba Serviços, Vacina: 
Termo de autorização.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gri-
pais leves é ir até a unidade 
de saúde mais próxima de 
casa. Já pessoas que tiverem 
febre alta persistente e di-
ficuldade para respirar de-
vem procurar o atendimen-
to de urgência e emergência 
na Policlínica Municipal.

Boletim Covid-19 
22/09/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4913
0

10597

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4893 Curados
 0 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 20 Óbitos
 0 Em leito de observação na   
  Policlínica Municipal

 0 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 15510 Total de atendimentos

Primeira dose para crianças a partir de 4 anos e 4a dose para 30 anos ou mais
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Com o avanço do número 
de pessoas ligadas à internet 
e com as mudanças constan-
tes do mercado, cada vez mais 
produtores rurais e as empre-
sas do agronegócio precisam 
estar em constante processo 
de reinvenção e adaptação, o 
que as vezes torna-se muito di-
fícil de realizar quando não se 
encontram presente no mundo 
digital. E perante o atual mo-
mento que a sociedade vive: 
uma pandemia global, isso tor-
na-se imprescindível.

Mas se por um lado é ne-
cessário se adaptar, imediata-
mente surge um problema à 
vista: como fazer para estar em 
consonância com a lei?

Esta pergunta é pertinente, 
afinal, se fora dos domínios do 
mundo digital já temos uma 
gama de dispositivos legais 
para seguir, o que dizer na in-
ternet onde teoricamente, é 
mais “fácil” que as pessoas en-
contrem seus produtos? Então, 
vamos analisar a questão.

Sabemos que com o adven-
to da internet as negociações 
ficaram muito mais rápidas, e 
na maioria dos casos, instan-
tâneas, como acontece quan-
do alguém compra algo de um 
e-commerce (loja virtual).

Ao clicar em comprar e efe-
tivar a operação, ocorre um ne-
gócio do ponto de vista jurídico 
que geram obrigações ineren-
tes a este. Como na maioria das 
vezes as compras acontecem 
por cartão de crédito/débito, o 
pagamento acaba sendo quase 
que instantâneo, faltando ape-
nas a obrigação do vendedor 
de entregar o produto ao com-
prador.

Agora, como funciona a 
relação de pós venda, caso o 
cliente não goste do produto, 
ou desista da compra?

O que regula tudo isso é o 
Decreto nº 7.962/2013 (Lei do 
e-commerce) que reforça o que 
está previsto no Código de De-
fesa do Consumidor, trazendo 
no seu artigo 5º além dos de-
veres do vendedor, também a 
possibilidade do cancelamento 

da compra sem nenhum tipo 
de ônus ao consumidor (Di-
reito do Arrependimento) que 
pode ocorrer em até sete dias 
úteis contados do recebimen-
to deste, tendo em vista que o 
site tem que deixar explícita tal 
possibilidade.

Quando falamos de compra 
e venda pela internet, nós esta-
mos falando de contrato ime-
diato e direto, onde há duas 
vontades: a do vendedor que 
de forma visível tem que expor 
os dados do seu e-commerce e 
o desejo do comprador em ad-
quirir o produto. 

Obviamente que há algu-
mas exceções quanto a isso, 
como por exemplo transações 
de compra e venda por e-mail 
ou algum outro mecanismo 
de troca de mensagens onde 
há margem para pessoas não 
estarem presentes no mesmo 
momento que recebem uma 
proposta. É importante sa-
lientar que o WhatsApp, que 
é um aplicativo de mensagens 
instantâneas, configura um 
negócio jurídico imediato, pois 
nele as duas pessoas estão em 
tempo real negociando e discu-
tindo entre elas.

Independente da atividade 
ou tamanho do e-commerce 
todos estão regidos por esta 
lei, e por isto cabe atenção ao 
seu cumprimento, já que se 
isso não ocorrer este pode so-
frer diferentes tipos de penali-
dades que variam de multas a 
apreensão de mercadorias.

Mercado on line no Agro

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

Cães e gatos devem tomar 
vacina antirrábica, alerta Saúde

Em Holambra  a data será 
lembrada com informação. 
Equipes do Departamento 
Municipal de Saúde estarão 
em uma tenda na Rota dos 
Imigrantes, que funcionará 
das 8h às 15h, para fornecer 
orientações e fazer um aler-
ta sobre a doença e a impor-
tância da vacinação anual de 
cães e gatos a partir dos 3 
meses de idade.  

A raiva é uma infecção 
viral aguda que pode atingir 
animais e seres humanos, 
que contraem a doença pelo 

contato com a saliva infecta-
da, através de mordidas ou 
arranhões. Aqui no municí-
pio, a imunização é realizada 
gratuitamente no consultório 
veterinário do Programa Meu 
Pet, que fica no Parque da Ci-
dade, localizado no bairro 
Groot. É necessário agendar 
o atendimento presencial-
mente no local, que funciona 
de segunda a sexta-feira, en-
tre 8h e 17h, ou por meio do 
telefone (19) 3802-7977.

“Essa proteção anual é 
fundamental pois o vírus que 

provoca a doença ataca o sis-
tema nervoso central do hos-
pedeiro, causando uma infla-
mação do cérebro que evolui 
de forma bem rápida. E é fa-
tal”, disse a médica veteriná-
ria da Vigilância Ambiental 
de Holambra, Angela Varella 
Katz. Ela explica ainda que o 
período entre a infecção e o 
aparecimento dos sintomas 
pode variar bastante: de 15 
dias a 2 meses em cães, entre 
7 dias e alguns meses no caso 
de gatos e, em média, 45 dias 
no homem.

Principais sintomas da doença
Os sintomas são parecidos com os da gripe, incluindo fraqueza geral, desconforto, febre ou dor de cabeça. 
Mas à medida que a doença avança ocorrem alucinações, espasmos musculares involuntários e paralisia. 
Angela orienta que, em caso de mordida, é necessário lavar o ferimento com água e sabão e procurar o PSF 
mais próximo de casa, informando detalhes do incidente ao profissional de saúde.

Inscrições começam na segunda
Curso para Gestantes

Serão abertas na próxima 
segunda-feira, dia 26 de se-
tembro, as inscrições para o 
tradicional Curso de Gestan-
tes, desenvolvido há mais de 
quatro décadas em Holam-
bra. Realizada por um grupo 
de voluntárias com apoio do 
Fundo Social de Solidarieda-
de e da Associação Príncipe 
Bernardo, a atividade é gra-
tuita e aberta a todas as futu-
ras mamães da cidade.

As matrículas devem ser 
feitas até o dia 7 de outubro 
no Salão da Terceira Idade, 
que fica na Rua Muscaris, 99, 

no bairro Morada das Flores. 
O horário de atendimento é 
das 8h às 11h30 e das 13h30 
às 16h30. É necessário apre-
sentar o Cartão Cidadão e 
comprovante de vacinação 
contra a Covid-19.

As aulas serão realizadas 
entre os dias 10 de outubro 
e 14 de novembro, sempre às 
segundas-feiras, das 14h às 
16h30, na Associação Prínci-
pe Bernardo (Escola Domésti-
ca) e envolvem temas como a 
evolução da gravidez, confec-
ção de enxoval, tipos de par-
tos e cuidados com o bebê. A 

cada edição, a Prefeitura par-
ticipa com a entrega de kits 
contendo itens como banhei-
ra, fraldas, roupas, pomada 
de assaduras e sabonetes que 
são doados às participantes.

“Todas as grávidas, inde-
pendentemente do período 
da gestação, podem se inscre-
ver”, disse a primeira-dama 
e presidente voluntária do 
Fundo Social, Yvonne Schou-
ten Capato. “É uma iniciativa 
muito importante que eu, in-
clusive, já participei e que re-
almente prepara as mamães 
para a chegada dos bebês”.
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Câmara Municipal recebe 

o projeto da LOA 2023
Na 21ª Sessão Ordinária 

realizada pela Câmara Mu-
nicipal de Holambra, em 19 
de setembro, os vereadores 
anunciaram o recebimento 
de dois importantes docu-
mentos: a Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2023) e o Ofício 
sobre o parecer prévio do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP) quanto 
à aprovação das contas, exer-
cício 2020, da Prefeitura Mu-
nicipal de Holambra.

A Lei Orçamentária Anual, 
indicado no PL 027/2022, es-
tima a receita e fixa a despesa 
municipal em um total de R$ 
177.500.000,00 para o exer-
cício de 2023, contanto com 
a administração direta e indi-
reta. Na previsão, o setor da 
Educação será o mais benefi-
ciado com R$ 46.398.900,00, 
em seguida a área da Saú-
de com R$ 35.250.100,00 e 
depois Urbanismo com R$ 
32.873.300,00.

O texto da proposta traz 
ainda a tabela explicativa da 
evolução das receitas e des-
pesas, além da relação dos 
projetos previstos para ma-
nutenção e desenvolvimen-
to da cidade de Holambra. A 
propositura é elaborada pelo 
Executivo de acordo com o 
estabelecido no Plano Pluria-
nual, na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e as exigências 
contidas na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. 

A Câmara Municipal de 
Holambra, visando a par-
ticipação da população no 
planejamento, agendou uma 
Audiência Pública referente 
ao tema para 06 de outubro, 
a partir das 18h, que ocorre-
rá no Plenário do Legislativo, 
situado na Rua Dr. Jorge La-
tour, 152 – Centro.

Apreciação das Contas do 
Executivo exercício 2020

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo encami-
nhou para o Legislativo Muni-
cipal parecer prévio favorável 
à aprovação das contas da 
Prefeitura de Holambra exer-
cício 2020, gestão do ex-pre-
feito Fernando Fiori de Godoy. 

As Contas Municipais fica-
rão à disposição de qualquer 
contribuinte para exame e 
apreciação na Secretaria da 
Câmara Municipal de Holam-
bra, pelo prazo de 60 dias. 

Após este período, o proces-
so seguirá para a Comissão 
de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade, que concluirá 
a análise sobre a aprovação 
ou rejeição das Contas Mu-
nicipais por meio de Decreto 
Legislativo, sendo este sub-
metido a uma única discus-
são e votação no plenário.

No site da Câmara Muni-
cipal de Holambra, no menu 
Processo Legislativo / Contas 
da Prefeitura 2020 é possível 
consultar o relatório e pare-
cer do Tribunal de Contas.

Audiências públicas 
da Saúde e de Metas 

Fiscais serão realizadas 
no dia 28

A Prefeitura de Ho-
lambra realiza no dia 
28 de setembro, a 
partir das 13h30, no 
plenário da Câmara 
Municipal, audiências 
públicas relativas ao 
cumprimento de Metas 
Fiscais e investimen-
tos na área da Saúde 
referentes ao 2° qua-
drimestre de 2022. As 
atividades são abertas 
a toda a população e 
terão transmissão em 
tempo real pela inter-
net por meio do site 
http://tvcamaraaovi-

vo.net/cmholambra/.
“Às 13h30 serão 

apresentados dados e 
investimentos do De-
partamento Municipal 
de Saúde. Em seguida, 
às 14h, será exposta a 
execução orçamentária 
do período”, explicou 
o economista e dire-
tor do Departamento 
Municipal de Finanças, 
Rodolfo Silva Pinto. 
“Fazemos um convite 
para que toda a popu-
lação acompanhe esse 
importante trabalho de 
prestação de contas”.

A Câmara Municipal de Holambra fica na Rua Dr. Jorge Latour, 
152, no Centro
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Clube de Descontos 

impulsiona os 
negócios e  economia 

de Holambra
A Associação 

Comercial e 
Empresarial 
de Holam-
bra (ACE), 
v i s a n d o 
impulsio-
nar os ne-
gócios e a 
e c o n o m i a 
local, vem de-
senvolvendo uma 
parceria estratégica com 
uma rede de empresas de 
diferentes segmentos com 
o intuito de oferecer des-
contos em produtos e ser-
viços na cidade que podem 
chegar a até 50%.

Estes benefícios po-
dem ser utilizados pelos 
proprietários das empre-
sas associadas e seus co-
laboradores por meio do 
“Clube de Descontos da 
Associação Comercial de 
Holambra”, que é o siste-

ma desenvolvido 
para disponibi-

lizar preços 
m e n o r e s 
em exames, 
m e d i c a -
mentos e 
em setores 

como servi-
ços, seguran-

ça do trabalho, 
educação, entre 

outros.
Para acessar os benefí-

cios é muito simples, bas-
ta entrar em contato com 
a Associação Comercial 
via atendimento telefôni-
co (19 3802-2020) ou por 
WhatsApp (11) 98873-
5259, que de imediato os 
associados e seus funcio-
nários passam a desfrutar 
das vantagens do progra-
ma. Há ainda a opção pelo 
e-mail comercial@aceho-
lambra.com.br.

Grupo UniEduK Grupo UniEduK 
sobre Educaçãosobre Educação

Com a proposta de proporcionar 
bem-estar aos animais, a Escola de 
Negócios do Grupo UniEduK promo-
veu o evento “Capacitação para ONGs”, 
em parceria com a empresa MARS, 
detentora de marcas como Pedigree e 
Whiskas. A ação ofereceu orientação 
profissional gratuita aos protetores, e 
realizou a doação de 15 toneladas de 
ração para as instituições da região.

A capacitação aconteceu no anfi-
teatro do campus II do Centro Univer-
sitário de Jaguariúna (UniFAJ). Cerca 
de 80 ONGs participaram do evento, 
representadas por aproximadamen-
te 170 profissionais. As instituições 
selecionadas desenvolvem trabalhos 
de proteção animal nas cidades de Ja-
guariúna, Indaiatuba, Santo Antônio 
de Posse, Pedreira, Holambra, Mogi 
Mirim, Mogi Guaçu e Amparo.  

“A parceria com o Grupo UniEduK 
começou no ano passado, quando, em 
uma conversa identificamos que uma 
das principais oportunidades que tí-
nhamos de trabalhar em conjunto era 
a capacitação de ONGs e Protetoras. 
São pessoas que se dedicam inteira-
mente à causa, mas que muitas vezes 
não tem as ferramentas necessárias 
para fazer com que esse trabalho seja 
sustentável”, revela a gerente de co-
municação da MARS, Marcela Cerda.

Para isso, o evento contou com 
um ciclo de quatro palestras, com 
temas pertinentes ao dia a dia dos 
protetores, e que foram ministradas 
por alunos do Grupo UniEduK. Dando 
início às palestras, os alunos Robbert 
Nikolaas, Aryadne Duarte, Evelin Viei-
ra e Karina Marcon, orientados pelo 
professor Alexandre Campos, do cur-
so de Administração abordaram os te-
mas “Branding e Marketing Digital” e 
“Noções básicas de gestão financeira”. 

Logo em seguida, os estudantes 
Jéssica de Assis e Pedro Lapo, acom-
panhados pela professora Ana Paula 
Alves, do curso de Psicologia orienta-
ram os profissionais sobre “Benefícios 
da adoção na saúde mental e acúmulo 
de animais”. Por fim, a residente do 
Hospital Veterinário da UniFAJ, Livia 
Ornellas, do curso de Medicina Veteri-
nária encerrou o ciclo com apresenta-
ções sobre “Nutrição Animal”.

De acordo com o professor Mar-

cello Cevales, gestor da Escola de 
Negócios do Grupo UniEduK, os as-
suntos foram sugeridos pelos profis-
sionais que atuam com a causa animal 
e estão relacionadas as principais di-
ficuldades enfrentadas diariamente 
nas entidades. 

“Os alunos foram dedicados e 
apresentaram muitas coisas que pre-
cisam de atenção. Um dos momentos 
mais desafiadores foi quando falaram 
das ONGs e dos acumuladores, fiquei 
muito satisfeita em verificar que to-
dos têm noção de que, se não tomar-
mos cuidado, temos tendências a cair 
nesse nível. Foi um dia de ouro”, de-
clara a protetora independente Vera 
Luz, que participou do evento de ca-
pacitação.

Ao término de cada palestra, pro-
fessores dos respectivos cursos escla-
receram dúvidas dos protetores.

Durante o evento também fo-
ram feitos sorteios de descontos no 
market place da MARS e um voucher 
para estudar Medicina Veterinária no 
Grupo UniEduK. Além disso, a empre-
sa KION, fabricante de equipamentos 
de movimentação, entregou miniatu-
ras de empilhadeiras e agendas aos 
participantes.

Por fim, os realizadores do even-
to entregaram cerca de 15 toneladas 
de alimento, no total, para as ONGs 
que participaram da ação. “Recebi as 
rações e já dei para os gatos e cães, e 
percebi que comeram menos porque 
a ‘ração doada com tanto amor sus-
tenta mais’. Gratidão eterna!”, finaliza 
a protetora Vera Luz.

Ainda, o evento forneceu certifi-
cados de capacitação aos profissio-
nais, além de combos de lanches do 
McDonald’s de Jaguariúna, primeiro 
estabelecimento pet friendly da rede.

De acordo com a MARS e o Gru-
po UniEduK, o projeto da capacitação 
tem continuidade nos próximos se-
mestres. Os alunos voluntários conti-
nuarão em contato com as ONGs para 
aprofundamento dos temas. Além dis-
so, revelam a possibilidade de expan-
dir a capacitação para outras regiões 
do Brasil.

“Agradeço demais ao Grupo UniE-
duK, que abriu espaço para organizar 
o evento e o conteúdo que foi passado 

para os protetores, e que estão dis-
postos a construir algo bem customi-
zado para a realidade dessas pessoas 
que é muito difícil!”, finaliza a repre-
sentante da MARS, Marcela Cerda.

Sobre o Grupo UniEduK
Há 23 anos no mercado, o Gru-

po UniEduK, é composto pelo Centro 
Universitário de Jaguariúna - UniFAJ, 
Centro Universitário Max Planck - 
UniMAX e Faculdade de Agronegócios 
de Holambra – FAAGROH, instituições 
reconhecidas com nota máxima (5) 
pelo MEC em corpo docente, infra-
estrutura e Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). Com a missão de pro-
mover a educação socialmente res-
ponsável, com alto grau de qualidade, 
propiciando o desenvolvimento dos 
projetos de vida dos alunos, o Grupo 
UniEduK tem como foco transformar 
o futuro das pessoas, na prática. Para 
tanto, dispõe de moderna infraestru-
tura em 10 campis, equipados com 
Hospital Veterinário, Interclínicas, 
Centro Clínico de Especialidades Mé-
dicas e Centro de Pesquisas Ambien-
tais Agropecuárias. Tendo como mote 
fornecer uma educação de qualidade 
e prática que empregue pessoas, o 
Grupo UniEduK não mede esforços 
para investir em inovação, pessoas, 
infraestrutura e tecnologias que fa-
çam a diferença na formação profis-
sional.

Para isso, a instituição de ensino 
conta com o Modelo de Ensino Edu-
car, que utiliza de metodologias ati-
vas, onde o aluno é o protagonista de 
sua jornada de aprendizagem e com 
certificações intermediárias para au-
mentar as chances de conquistar uma 
vaga no mercado de trabalho. São 
mais de 25 opções de cursos nas áre-
as de Saúde, Humanas, Exatas, Tecno-
logia e Agronegócio nas modalidades 
presencial e a distância, entre outras 
opções de pós-graduação, MBA, ex-
tensão e especialização. Todos os cur-
sos presenciais possuem no mínimo 
50% de aulas práticas desde o início, 
corpo docente altamente qualificado 
e infraestrutura moderna, com salas 
de aulas e laboratórios equipados de 
acordo com as necessidades do mer-
cado de trabalho.

Grupo UniEduK e Mars realizam doação de 15 toneladas de 
alimento para ONGs que atuam com a proteção animal

Evento de capacitação reuniu protetores de Jaguariúna, Indaiatuba, Santo Antônio de 
Posse, Pedreira, Holambra, Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Amparo
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Expoflora: sinônimo de cores, sentimentos e emoções 

Esdras Domingos

A 39a edição da Expoflo-
ra entra em seu último fim 
de semana e no termino da 
tarde de domingo quando o 
solo for tocado pelas delica-
das pétalas na tradição chu-
va dar-se-á o encerramento 
da maior exposição de flores 
da América Latina. O balanço 
oficial deverá sair nas pró-
ximas semanas, no entanto, 
para aqueles que trabalha-
ram saem com a certeza que 
o evento é sinônimo de cores 
sentimentos e emoções.

A veterana em Expoflora, 
a artista plástica holambren-
se Marisa Trippia participa 
pela nona vez da feira. Ela 
salientou que a exposição 
é uma mistura de emoções, 
para quem trabalha e visita, 
fomentando a vivência de 
diferentes pessoas vinda de 
diversos lugares. 

A artista plástica pin-
ta seus quadros durante o 
evento, oferecendo aos par-
ticipantes a experiência de 
ver a composição de uma 
obra.  Com título “a nature-
za e a sua arte”, Marisa traz 
para ambiente do paisagismo 

uma exposição que remete a 
um “resgate, um despertar 
novamente que somos a na-
tureza”. Em seus quadros os 
destaques são os animas, o 
desabrochar dos sentimen-
tos mais genuínos, o equi-
líbrio da dualidade da vida 
(yin-yang) e o poder medici-
nal das plantas e flores. 

A Expoflora retornou após 
dois anos de interrupção de-
vido à pandemia. Por isso, 
andar pela exposição de flo-
res e mostras de paisagismo, 
assistir as danças folclóricas 
holandesas, visitar o museu 
e um mini sítio e apreciar 
shows e desfile de carros ale-
góricos foi um convite às coi-
sas belas da vida.

O paisagista Pedro Wan-
derlei Galli, de Holambra, es-
treou na Expoflora há quatro 
anos e voltou em 2022 para 
sua segunda participação. 
Ele contou que trouxe para 
a exposição à simplicidade, 
personificada em um jardim, 
onde se possa conviver com 
ele e com seus encantos.  

Com materiais simples,  
como telhas de cerâmica, 
Galli apresentou aos visitan-
tes um espaço que buscou o 

equilíbrio com a natureza e 
seus elementos. O paisagis-
ta salientou que as pessoas 
valorizam, cada vez mais, as 
coisas naturais e o convívio 
com o meio. 

Para os expositores, o 
evento também é um mo-
mento de fazer novos con-
tatos, conhecer fornecedo-
res, estabelecer parcerias 
e fechar futuros contratos.  
“Para nós foi muito positivo 
participar da  mostra e al-
cançamos o nosso objetivo”, 
salientou Galli. 

A holambrense Luciana 

Enza D’Amato participou 
também pela segunda vez 
da exposição, mas neste ano 
estreou no ambiente de pai-
sagismo. Ele apresentou pro-
dutos aromaterápicos, como 
sprays ambientais, velas 
aromáticas, Roll-on e outros. 
“Estamos tendo a oportuni-
dade de falar da aromatera-
pia e seus benefícios para o 
público em geral. Com inspi-
ração no dia-a-dia, nas casas 
e nos jardins mostrei os be-
nefícios das plantas.”.

Irineu Engler, de Pedrei-
ra , foi convidado pela dire-

ção da Expoflora e expõem 
pela primeira vez. “Trouxe 
um projeto para despertar 
nos visitantes a relação en-
tre homem e natureza, as 
necessidades de cada um, 
vivendo em harmonia au-
tossustentável”.

O paisagista disse que fi-
cou muito satisfeito com a 
divulgação de seu trabalho 
e obteve o resultado espera-
do, além da oportunidade de 
despertar emoções. 

A Expoflora acontece de 
hoje até domingo, das 9 às 
19 horas. 
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Próximos jogos da 11ª rodada:

Confira os resultados da 10ª rodada:

Sexta-feira, 23 de Setembro, 19h: Resenha x Internacional (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 23 de Setembro, 20h40: Figueirense x Galáticos (Estádio Municipal)

Sábado, 24 de Setembro, 15h: Grêmio Holambra x Imigrantes (Estádio Municipal)

Sábado, 24 de Setembro, 17h: CRB x Real Conquista (Estádio Municipal)

Domingo, 25 de Setembro, 08h30: Galunáticos x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)

Domingo, 25 de Setembro, 8h30: Vila Nova x Nacional (Campo Fundão)

Domingo,25 de Setembro, 10h30: Los Hermanos x Tokka Natural (Estádio Municipal)

Domingo,25 de Setembro,10h30: Brasiliense x Jack Flores (Campo Fundão)

Internacional 0 x 3 Los Hermanos  
Joinville 1 x 2 Brasiliense
Grêmio Holambra 3 x 2 Galunáticos
Tamo Junto 8 x 1 Tokka Natural
Jack Flores 1 x 1 Vila Nova
Real Conquista 0 x 1 Resenha
Galáticos 0 x 1 CRB
Nacional 1 x 5 Imigrantes
Bar Sem Lona 1 x 2 Figueirense

Amadorzão abre a 11ª 
rodada de jogos

A abertura da 11ª  acon-
teceu no Estádio Munici-
pal, nessa quinta-feira, 22,  
entre os times Joinville e 
Tamo Junto ( até o fecha-
mento desta edição o jogo 
estava em andamento). A 

nova etapa da competiçao  
segue até o dia 25. A entra-
da para torcedores ao lon-
go de toda a competição é 
gratuita. Dezoito equipes 
disputam o título do tor-
neio. A final está previs-

ta para acontecer no dia 
10 de dezembro. Os times 
campeão e vice-campeão, 
o artilheiro do torneio e o 
goleiro menos vazado da 
competição receberão tro-
féus e medalhas.

Intercambistas visitam Expoflora

O Rotary Club de Holambra recepcionou, no 
último sábado, 17, os intercambistas do Pro-
grama de Intercâmbio do Clube Rotary, distrito 
4590  e os acompanhou em visita à Expoflora.

Jovens vindos de 7 diferentes países vieram  
acompanhados de ex-intercambistas do Progra-
ma (Rotex) e de rotarianos da Comissão do PIJ.
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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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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº. 007/2022

O Vereador Mauro Sérgio de Oliveira, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
da Estância Turística de Holambra, Estado 
de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, pelo artigo 249, Parágrafo 2º, 
do Regimento Interno, da Câmara Municipal, 
expede o presente edital de convocação, para 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, que ocorrerá no dia 06 
de outubro de 2022 (Quinta-Feira), com início às 
18 horas para discussão do PROJETO DE LEI 
Nº. 027/2022, que “Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município da Estância Turística de 
Holambra para o exercício de 2023”.
Fica encarregada da AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
a Comissão de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade. 

Câmara Municipal da Estância Turística de 
Holambra, em 20 de setembro de 2022.

Essa publicação custou R$ 265,00 (duzentos e sessenta e 
cinco reais) aos cofres públicos do município

COMUNICADO À POPULAÇÃO

Conforme o disposto no Artigo 16, inciso VI, alínea 
”b”  da Lei Orgânica do Município da Estância 
Turística de Holambra, cc. o prescrito no § 3º, 
do Artigo 31, da Constituição Federal, levamos 
ao conhecimento de qualquer contribuinte, que 
as Contas da Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Holambra, com parecer favorável 
à aprovação das Contas da Prefeitura, exceção 
feita aos atos pendentes de apreciação por esse 
Tribunal, da Segunda Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo TC-3102.989.20-
9  referente ao exercício de 2020, encontram-
se à disposição para exame e apreciação, na 
Secretaria da Câmara, pelo prazo de sessenta  
(60) dias.

Câmara Municipal da Estância Turística de 
Holambra, aos 20 de setembro de 2022.

Essa publicação custou R$ 265,00 (duzentos e sessenta e 
cinco reais) aos cofres públicos do município

P A R E C E R
TC-003102.989.20-9
Prefeitura Municipal: Holambra.
Exercício: 2020.
Prefeito: Fernando Fiori de Godoy.
Advogado(s): Flávia Schoneboom Rietjens (OAB/SP nº 
169.666), Rafael
Angelo Chaib Lotierzo (OAB/SP nº 92.255) e outros.
Procurador(es) de Contas: Rafael Antonio Baldo.

EMENTA: “Contas Municipais. Obtenção de conceito de 
efetividade no IEGM. Atenção aos principais índices e limites 
constitucionais e fiscais avaliados no exame de legalidade / 
conformidade. Parecer favorável”.

Aplicação total no ensino: 25,14% (mínimo 25%). Investimento 
no magistério – verba do FUNDEB: 84,92% (mínimo 60%). Total 
de despesas com FUNDEB: 100,00% (96,09% no exercício 
+ saldo diferido 1º trim/21). Investimento total na saúde: 
25,14% (mínimo 15%). Transferências à Câmara: Atestada a 
regularidade - 3,40% (limite 7%). Gastos com pessoal: 45,55% 
- (máximo 54%). Remuneração agentes político: Em ordem.
Encargos sociais: Em ordem. Precatórios: Em ordem. Resultado 
da execução orçamentária: Superávit 2,48% - R$ 2.142.993,93. 
Resultado financeiro: Superávit R$ 5.313.365,48. Restrições 
de último ano de mandato – despesas: Cobertura monetária 
02 últimos quadrimestres – art. 42 LRF – Em ordem; Despesa 
pessoal nos últimos 180 dias – Em ordem; e Publicidade e 
propaganda oficial: Em ordem

Vistos, relatados e discutidos os autos.
A E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em Sessão de 05 de abril de 2022, pelo voto da 
Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora e dos 
Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente, e Robson 
Marinho, na conformidade das correspondentes notas 
taquigráficas, emitiu PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à 
aprovação das contas de 2020 da Prefeitura Municipal de 
Holambra, sob recomendações para efetiva correção dos 
pontos destacados no voto, juntado aos autos.
Determinou, à margem do parecer, a expedição de ofício ao 
Executivo Municipal, com as recomendações discriminadas no 
aludido voto.
Determinou a avaliação das correções impostas, em próximas 
inspeções.
Determinou após o trânsito em julgado da decisão, cumpridas 
todas as providências e determinações cabíveis e verificada 
a inexistência de novos documentos, o arquivamento do 
processado.
Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade 
da Resolução nº 01/2011, o relatório e voto, bem como, os 
demais documentos que compõem os autos poderão ser 
consultados, mediante regular cadastramento, no Sistema de 
Processo Eletrônico – e-TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Presente o Dr. Celso Augusto Matuck Feres Júnior, DD.
Representante do Ministério Público de Contas.
Publique-se.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

RENATO MARTINS COSTA - Presidente

CRISTIANA DE CASTRO MORAES – Relatora

Essa publicação custou R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta 
e quatro reais) aos cofres públicos do município



11

www.jcholambra.com

1111

www.jcholambra.com

Classificados Holambra, 23 de setembro de 2022 11

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

● DIVERSOS ●

Afasta-te da critica destrutiva, procurando encorajar 
os companheiros nas lutas em que se empenham.

Leilão Imóvel Rural 65,34 hectares 
em Ribeirão Fundo, Munhoz/MG 

O imóvel da matrícula nº 1.998 do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Bueno 
Brandão/MG, uma área de terras na proporção 
de 653.400,00m2 (seiscentos e cinquenta e três 
mil e quatrocentos metros quadrados) ou seja 
65,34 hectares (sessenta e cinco hectares e 
trinta e quatro ares).
O Leilão será realizado por meio eletrônico, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br, 
o 1º Leilão terá início no dia 03/10/2022 às 
16h30min e se encerrará dia 06/10/2022 às 
16h30min, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não 
havendo lance igual ou superior, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 06/10/2022 às 16h31min e se encerrará no 
dia 26/10/2022 às 16h30min, onde serão aceitos 
lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação.

Maiores informações, acesse o site www.
megaleiloes.com.br.

● EMPREGOS ●

Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 hora de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.

Currículos de Artur Nogueira e Holambra
Envie seu currículo para o email vagas@lisaflora.com.br  

ou pelo        (19) 99689.9466  (somente mensagem não recebemos ligações)

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)

VAGAS ABERTAS
Faça parte do time Royal Tulip Holambra

AÇOUGUEIRO  .  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  .  BARMAN  .  CAMAREIRA
CHEFE DE MANUTENÇÃO  .  COMMIS  .  COMPRADOR  .  COZINHEIRO 1

COZINHEIRO 2  .  COZINHEIRO LÍDER  .  JARDINEIRO  .  MAITRE
MANUTENCISTA  .  MENSAGEIRO  .  MONTADOR DE EVENTOS  .  RECEPCIONISTA 

STEWARD  .  SUPERVISOR DE EVENTOS 

Envie seu currículo para eliza@aroshoteis.com.br
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Masterchef elimina Marcelus 

O jogo acabou para o cozinheiro Marcelus, de 37 anos. Na noite de terça-feira (20), o participante deixou o MasterChef Profissionais 
depois de apresentar um pão seco na prova de sanduíches. Durante o desafio, ele reproduziu o po’boy, clássico americano, mas não 

conseguiu agradar o paladar dos jurados. “Precisava de 1 litro de água para descer. Ficou a desejar”, detonou Henrique Fogaça. “ Queria ter 
tido vergonha na cara e ter estudado mais para não ter uma primeira experiência aqui”, disse o eliminado.

Raia anuncia gravidez aos 55 anos

Gente, pode pensar o que quiser. Mas a gravidez de Claudia Raia, aos 55 anos, foi uma 
surpresa. Por que será que ela decidiu só agora e, principalmente, após o seu ex- ma-
rido Edson Celulari ter se tornado papai?  Enfim, Claudia anunciou: ‘Sonho se realizou’. 
O bebê é fruto do relacionamento da atriz com Jarbas Homem de Mello. Ela já é mãe 
de Enzo, de 22 anos, e Sophia, de 19. “Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E 
não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos!”, escreveu 
a famosa em sua rede social. O anúncio foi feito em parceria com uma marca de teste 
de gravidez. Fãs, amigos e famosos comemoraram a notícia nos comentários do post. 
“Que incrível!!!! Mais um ser humano incrível no mundo!!! Tudo de melhor pra vocês 
e pra família de vocês! Parabéns!!!!”, escreveu o cantor Thiaguinho. “Meu Deus!!!! Para-
béns!! Que vídeo lindo e emocionante”, postou Larissa Manoela. “Aaaaaaaaa que amor! 
Parabéns!!!!”, comentou Tiago Abravanel.

Ivan Lins - Quero falar de Amor

Conquistando o público

Ivan Lins apresenta seu show “Quero Falar de Amor”, dia 08 de outubro, no Tokio Marine Hall, com participação especial do seu filho, o cantor e ator, Claudio Lins. Mais 
de 50 anos e inúmeros sucessos depois, falar de amor se torna essencial para o artista nesse momento turbulento e pós- pandêmico, em que voltamos aos poucos ao 
convívio social. Ivan e Claudio, pai e filho, seguem caminhos distintos, porem tem muitas histórias que naturalmente se cruzam. E quando o assunto é subir num palco 
para tocar e cantar juntos, suas histórias se complementam e se condensam no tempo, criando um momento presente único e emocionante. Vale a pena. 

Nem bem terminou a novela “Pantanal”, Isabel Teixeira já tem data para voltar à TV. Virou estrela principal da Globo, após conquistar o público com sua Maria Bruaca. A 
intérprete da Maria Bruaca foi escalada para a novela de Walcyr Carrasco, que vai estrear em 2023, substituindo “Travessia”, da autora Glória Peres. A próxima persona-
gem da atriz será uma das principais da trama e é descrito na sinopse como controverso e polêmico. Outro destaque de “Pantanal”, o ator Leandro Lima, que viveu o 
peão Levi, também está escalado para a novela, que tem título provisório de “Terra Vermelha”.


