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Holambra prepara um  
dia especial para a criançada

Dia das crianças

No Brasil, o Dia das Crianças é comemorado 
anualmente em 12 de outubro. De acordo com 
a Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia 
Universal da Criança é celebrado em 20 de novembro, 
em homenagem à data da aprovação da Declaração 
dos Direitos da Criança, nesta mesma data em 1959:

Direitos da Criança
. As crianças, sem distinção ou discriminação, devem 
ter todos os seus direitos garantidos;
. Deve-se proporcionar às crianças proteção social e 
oportunidades que lhes auxiliem no desenvolvimento;
. É direito da criança receber um nome e 
nacionalidade;
. Tanto a criança quanto a mãe devem receber 
cuidados pré e pós-natais;
. Crianças com necessidades especiais terão direito a 
tratamento, educação e cuidados necessários;
. A criança deve receber amor e compreensão para o 
desenvolvimento de sua personalidade;
. Direito à educação para capacitação, sendo gratuita 
pelo menos nos anos iniciais;
. Crianças devem ser os primeiros indivíduos a 
receber socorro;
. Garantia de proteção em situações de negligência, 
crueldade e exploração;
. Proteção em situações de discriminação, seja por 
raça, religião ou de outra natureza. 
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Holambra amplia o número de exames de mamografia 

Cidade intensifica ações contra a dengue

Saúde retoma vacinação 
contra COVID-19 na próxima 
semana

Terça-feira é aniversário da 
Padroeira do Brasil.  Holambra 
está construindo, com a ajuda 
e colaboração dos fiéis, uma 
nova igreja católica, que terá o 
nome da Santa
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Histórias de Dona Ilda

A poeira cobre as folhas 
e as estradas de terra se in-
cumbem de cobrir a paisa-
gem com sua capa seca e 
tão quente!

Estamos precisando de 
água para nosso consumo. 
Mesmo com algumas go-
tas que caíram na semana 
passada, o nível de água 
dos poços e represas con-
tinua baixo, não suportan-
do tanta seca!

Os jornais estão pedindo 
para que o povo controle o 
gasto de água . São tantas 
as notícias desencontradas 
que já li em tantos lugares 
recentemente que, ainda 
assim, ao que parece, logo 
teremos chuva!!!

E então , esperando a 
chuva, vamos continuar 
nossos trabalhos, cuidan-
do com carinho de tudo o 
que temos a fazer. Passei 
o dia de ontem no sítio, 
vendo os trabalhos que lá 
se encontram em anda-
mento. De repente, pela 
mudança que tivemos, a 
solução é preenchermos 
a cada dia mais, nossos es-
paços com muito entusias-
mo e alegria!   

Quanto às visitas, sabe-
mos muito bem que ainda 
continuam restritas. O que 
nos ajuda é nossa Internet, 
que se incumbe de nos tra-
zer as novidades e o Jornal 
da Cidade de Holambra 
que continua fielmente a 
nos comunicar tudo o que 
tem acontecido na cidade.

Mas, com paciência e 
muita esperança, vamos 

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

Chuva! 
Onde está você?

sentindo que uma melho-
ra, ainda que lenta, tem 
nos animado todo dia!

Para “chamar a chuva”, 
como diziam os antigos, 
minha mãe mandava que 
puséssemos um ovo em 
cima do muro e dali a 
pouco, por coincidência, a 
chuva chegava!

Certa vez, eu era peque-
na, seguindo a “simpatia”, 
fui subir no muro para co-
locar o ovo. Então, agarrei 
em um tijolo, daqueles pe-
sadíssimos, do tempo de 
D. Pedro, e o bichão veio 
com ovo e tudo em minha 
cabeça! Minha mãe estava 
dando aulas e a emprega-
da não sabia o que fazer! 
Era só sangue que saía! 
Certamente ela deve ter 
posto um punhado de sal 
no corte, como se fazia 
àquele tempo e tudo bem! 
Apenas ganhei uma cica-
triz em minha testa!

E esses muitos casos de 
que me lembro, fazem 
com que a gente sinta a 
vida passar mais rapida-
mente!

E a minha nova tela, ain-
da em branco, está sobre 
a mesa de meu atelier me 
aguardando! Então, vamos 
ao trabalho! Graças a Deus!

Holambra tem hoje, apro-
ximadamente, 2.800 crianças, 
considerando a faixa de 1 a 12 
anos de idade, o que correspon-
de, por volta de  18 % da popu-
lação da município.

Este contingente populacio-
nal será o que assumirá, em me-
nos de 20 anos, o desenvolvimen-
to  da cidade  e do pais, nos mais 
diversos cargos e funções.

Homenageá-las neste dia 12 
deve ir muito, muito além de 
um carinho especial, um brin-
quedo novo ou um passeio no 
parque. O mais importante  é 
pensar como a sociedade civil 
organizada e a administração 
pública cuidarão delas.

Precisa-se ter em mente a 
necessidade urgente, antes de 

tudo, de disponibilizar a elas a 
qualidade na educação, na esco-
laridade, na saúde, na alimen-
tação, etc, como preconizam a 
diretrizes de formação para a  
cidadania e para trabalho. 

Na semana passada, quan-
do se referenciou ao envelhe-
cimento, destacou-se a necessi-
dade de cuidar dos velhos que 
trabalharam em construíram 
este município (e este país) e 
que aumentam exponencial-
mente ao logo do tempo.

Agora, mais do nunca,  é 
importante investir massiça-
mente na formação e na va-
lorização das crianças que 
enfrentarão um mundo mais 
envelhecido e que precisarão, 
criativamente, dar conta do re-

cado, pois serão numericamen-
te muito menores.

Para sua melhor aproxima-
ção, conclusão ou ponderações  
examine a pirâmide etária de 
Holambra no site https://ci-
dades.ibge.gov.br/brasil/sp/
holambra/panorama e perce-
ba o numero de crianças de 0 
a 9 anos que formam a base da 
mesma. Veja como base da pi-
râmide  estreita-se.

O desafio será grande e cabe 
à sociedade atual buscar solu-
ções. Uma delas é educação de 
qualidade centrada no futuro.

Ah, não deixe de tomar um 
sorvete com ela, num passeio 
pelo parque, na sua data come-
morativa. Elas, as crianças, são 
a razão da existência humana.

O dia da criança

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

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

Acesso a internet e entre 
os destaques uma imagem do 
Presidente Jair Bolsonaro com 
sorriso largo e uma criança nos 
ombros vestida com roupa mili-
tar portando um fuzil (de brin-
quedo).

Não deveria me surpreen-
der, pois trata-se de imagem 
recorrente.

Mas vivendo em um planeta 
desagregado, onde a força ain-
da impera, alertado pela Free-
dom House (FH) - organização 
sem fins lucrativos, fundada 
em 1941 – causa-me desalento 
o que ainda possa estar escon-
dido nas sombras: a FH registra 
que o mundo concive com 49 
ditaduras, sendo: 18 na Áfri-
ca Subsaariana, 12 no Oriente 
Médio e Norte da África, 8 na 
Ásia-Pacífico, 7 na Eurásia, 3 nas 
Américas, e apenas 1 na Europa.

E como somos um país por 
natureza pacífico, poderíamos 
permanecer “deitados eterna-
mente em berço esplêndido”. 
Mas com crises sociais, econô-
micas e sanitárias profundas, 

que se agigantam por uma po-
litização radical de ideias das 
ditas direita e esquerda, o miolo 
comprimido da sociedade, 33% 
da população, sofre com a po-
breza sem fim: sombria previ-
são de 61 milhões até o fim do 
ano e 9,3 milhões na extrema 
pobreza. Número maior de se-
res humanos que o das popu-
lações da Itália, França ou Reino 
Unido. 

Certamente, a meu ver, não 
é com a liberação de armas e o 
estimulo do governo para que 
a população se arme - benefi-
ciando milícias e o crime orga-
nizado, jamais controlado – que 
iremos encontrar o bem-estar e 
a paz social, o desenvolvimen-
to de políticas públicas visan-
do dar salubridade aos menos 
afortunados, alimentação (se 
disponível) aos famélicos, edu-
cação para todos, segurança de 
ir e vir na acepção da palavra.

Não por outra razão o Co-
mitê da ONU dos Direitos das 
Crianças condena Bolsonaro 
por uso de criança fardada, 

sugere sanção e “suspensão 
imediata, urgente, do uso de 
crianças vestidas com trajes mi-
litares para qualquer finalidade, 
remoção de tais imagens de to-
dos os meios de comunicação, 
impedimento de posterior dis-
tribuição”.

Vale lembrar que no espe-
lho em que alguns gostam de 
mirar – EUA – o direito ao porte 
individual de armas é garantido 
pela Constituição desde 1789. 
Hoje, com cerca de 330 milhões 
de habitantes, a quantidade de 
armas de fogo por la é de quase 
400 milhões.

Não surpreendem, pois, os 
230 tiroteios em massa e 13 
assassinatos, em massa, só em 
2021 e que, segundo o obser-
vatório Gun Violence Archive 
(GVA), de 1º de janeiro a 15 de 
setembro, um total de 14.516 
pessoas morreram em decor-
rência da violência armada no 
país: 1.300 a mais que no mes-
mo período em 2020, um au-
mento de 9%.

E mais não digo! 

Arma de Dois Gumes

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/holambra/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/holambra/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/holambra/panorama
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Covid-19: Holambra registra 12 casos na 

semana e alcança 41 dias sem óbitos

Vacinação contra Covid-19 será retomada na quarta e na sexta da semana que vem

Holambra alcançou 41 dias 
sem mortes por Covid-19 e 
confirmou, nos últimos 7 dias, 
12 casos da doença. Os dados 
fazem parte do balanço sema-
nal divulgado nesta quinta-
-feira, dia 7 de outubro, pelo 
Departamento Municipal de 
Saúde. O município contabili-
za, desde o início da pandemia, 
2.097 registros e 15 óbitos. 
Neste momento, 11 pessoas 
aguardam em isolamento do-
miciliar o resultado de exames.

O bairro Imigrantes soma 
589 confirmações, seguido do 
Centro com 193 e do Groot 
com 189 casos. “Na semana 
passada havíamos confirmado 
9 novos casos. Esse número 
subiu um pouco agora, mas 
ainda é baixo. É importante re-
forçar que não temos pacien-
tes internados. Isso mostra 
a importância da vacinação”, 
avalia o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

“É sempre válido reforçar 

que os cuidados básicos para 
reduzir o contágio, como uti-
lização de máscaras, lavagem 
frequente das mãos e o distan-
ciamento social seguem sendo 
primordiais na luta contra a 
doença”, enfatizou.

Até agora, 88% dos holam-
brenses receberam pelo me-
nos uma dose da vacina contra 
a doença e 66% já estão com o 
ciclo completo de imunização. 
Ou seja: receberam duas doses 
ou o antígeno de dose única.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
dá sequência à Campanha 
de Vacinação contra a Co-
vid-19 em dois dias da pró-
xima semana. A aplicação 
das doses irá ocorrer por 
ordem de chegada, no Salão 
da Terceira Idade, das 8h às 
12h e entre 13h e 15h.

Na quarta-feira, dia 13 
de outubro, o atendimento 
será voltado a moradores 
acima de 18 anos que ain-
da não tenham tomado a 1ª 
dose do imunizante. Serão 
atendidos também holam-
brenses que estejam com 
o complemento da Butan-
tan/CoronaVac atrasado ou 
programado para este dia 
e pessoas com mais de 60 
anos que tenham tomado 
a 2ª dose há pelo menos 6 
meses. 

Na sexta-feira, 15 de 
outubro, será vez de quem 
está com a 2ª dose da va-
cina Fiocruz/AstraZeneca 
atrasada ou programada 
para essa data. Também de 
quem tomou a 1ª dose do 
antígeno da Pfizer até o dia 

20 de agosto e está aguar-
dando o complemento. 
Trabalhadores da área da 
saúde e imunossuprimidos 
também serão atendidos 
neste dia, desde que te-
nham tomado a 2ª dose há, 
pelo menos, 6 meses ou 28 
dias, respectivamente.

Em todos os casos, é 
necessário apresentar do-
cumento oficial com foto 
e CPF. Para recebimento 
de 2ª e 3ª doses é preciso 
apresentar também o com-
provante de vacinação an-
terior.

“É importante reforçar 
que só receberão o comple-
mento ou o reforço pessoas 
que tomaram a 1ª dose aqui 
no município”, explicou o 
diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. 
“Fazemos um chamado es-
pecial para quem ainda não 
tomou a 1ª dose. Compa-
reçam ao Salão da Terceira 
Idade. A luta contra a doen-
ça precisa contar com a co-
laboração de todos. Quanto 
mais gente imunizada, me-
lhor”, pontuou.

A vacinação para mora-
dores entre 12 e 17 anos 
segue suspensa. O Departa-

mento Municipal de Saúde 
aguarda a chegada de no-
vos lotes do antígeno para 

retomar o processo de imu-
nização no município para 
esta faixa etária.
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Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico 

precoce do câncer de mama
Movimento internacio-

nal de conscientização para 
o controle do câncer de 
mama, o Outubro Rosa foi 
criado no início da década 
de 1990 pela Fundação Su-
san G. Komen for the Cure. 
A data é celebrada anual-
mente, com o objetivo de 
compartilhar informações, 
alertar e promover  a cons-
cientização sobre a doença 
e a  importância da preven-
ção e do diagnóstico pre-
coce do câncer de mama, 
a fim de  fortalecer as re-
comendações do Ministé-
rio da Saúde para preven-
ção, diagnóstico precoce, 
rastreamento da doença e 
principalmente para  con-
tribuir para a redução da 
incidência e da mortalida-
de pela doença.

O câncer de mama
No Brasil, foram estima-

dos 66.280 casos novos de 
câncer de mama em 2021, 
com um risco estimado de 
61,61 casos a cada 100 mil 
mulheres. O câncer de mama 
é o tipo que mais acomete 
mulheres em todo o mundo, 
tanto em países em desen-
volvimento quanto em países 
desenvolvidos. As taxas de 
incidência variam entre as 
diferentes regiões do plane-
ta, com as maiores taxas nos 
países desenvolvidos.

O câncer de mama tam-
bém ocupa a primeira po-
sição em mortalidade por 
câncer entre as mulheres no 
Brasil, sendo que as maiores 
taxas de incidência e de mor-
talidade estão nas regiões Sul 
e Sudeste do Brasil.

Os principais sinais e sin-
tomas suspeitos de câncer de 
mama são: caroço (nódulo), 
geralmente endurecido, fixo 
e indolor; pele da mama aver-
melhada ou parecida com 
casca de laranja, alterações no 
bico do peito (mamilo) e saída 
espontânea de líquido de um 
dos mamilos. Também podem 
aparecer pequenos nódulos 
no pescoço ou na região em-
baixo dos braços (axilas).

O autoexame de mamas 
ajuda a detectar alterações 
mas é apenas a primeira pre-
caução. A consulta gineco-
lógica anual e a atenção aos 
sinais emitidos pelo corpo, 
como o aparecimento de se-
creções e dores, são essen-
ciais para prevenir e tratar 
qualquer problema. Lem-
brando ainda que,  mulheres 

a partir dos 40 anos de idade,  
devem realizar anualmente a 
mamografia, exame que per-
mite a identificação de lesões 
não palpáveis.

O câncer de mama atinge 
principalmente mulheres em 
idade em torno da menopau-
sa (entre 45 e 55 anos). Em 
todas as faixas etárias podem 
aparecer nódulos benignos, 

que também vão precisar de 
acompanhamento e ou  tra-
tamento. Comum entre as 
mulheres, o câncer de mama 
também acomete os homens, 
representando 1% do total 
de casos da doença. O autoe-
xame é indicado para ambos, 
pois pode identificar preco-
cemente o nódulo e aumenta 
as chances de cura.

Para prevenir o desenvolvimento e detectar precocemente 
essa doença, o autoexame das mamas é o primeiro passo.

Cerca de 80% dos tumores de mama são descobertos pelas 
próprias mulheres.

O ideal é que cada uma conheça detalhadamente as suas 
mamas, o que facilita a percepção de qualquer alteração.

A realização desse exame é recomendada para todas as 
mulheres maiores de 20 anos de idade.

O autoexame deve ser feito sete dias após o inicio da mens-
truação. Após a menopausa, deve-se escolher um dia por mês 
para fazê-lo.

O Departamento 
Municipal de Saúde 
deu início nesta segun-
da-feira, dia 4, às ações 
do Outubro Rosa, cam-
panha que visa com-
partilhar informações, 
promover a conscien-
tização sobre o câncer 
de mama e alertar so-
bre a importância dos 
exames preventivos. 
Durante as próximas 
semanas, o número de 
mamografias disponí-
veis através da rede municipal de saúde será ampliado, passando de 50 para 100 procedimen-
tos. Não há fila de espera e os exames agendados serão realizados ainda este mês.

Para destacar a importância da prevenção, profissionais das unidades de Saúde do municí-
pio adotaram camisetas temáticas que abordam não apenas o Outubro Rosa, mas também o 
Novembro Azul, direcionada aos homens com o intuito de prevenir o câncer de próstata. De 
acordo com Valmir Marcelo Iglecias, diretor da pasta, o objetivo é dar visibilidade ao tema. “As 
pessoas devem conversar a respeito e incentivar a realização dos exames preventivos. O diag-
nóstico precoce é fundamental para combater o câncer de mama”, explicou.

A importância do 
auto exame

Holambra inicia Outubro Rosa com ampliação do 
número de exames de mamografia
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Com novo equipamento, cidade intensifica 

ações de combate à dengue
A equipe da Vigilância 

Ambiental de Holambra deu 
início esta semana à Avalia-
ção de Densidade Larvária 
(ADL) do Aedes Aegypti, 
mosquito vetor de doenças 
como a Dengue, Zika e Chi-
kungunya. O trabalho forne-
ce informações que ajudam 
a aumentar a eficácia das 
ações permanentes de com-
bate à proliferação do inseto.

Nos próximos 15 dias os 
agentes vão percorrer a ci-
dade com o objetivo de veri-
ficar possíveis criadouros do 
Aedes. Durante o trabalho, 
realizado por determinação 
da Superintendência de Con-
trole de Endemias, órgão da 
Secretaria de Estado da Saú-
de, é feito um mapeamento 
e alguns domicílios em cada 
região do município são visi-
tados. A médica veterinária 
e responsável técnica pela 
Vigilância Ambiental de Ho-
lambra, Angela Varella Katz, 
explica que a colaboração 
da população é fundamental 
nesta ação, permitindo a en-
trada dos servidores, que es-
tarão uniformizados e identi-
ficados com crachás.

Ela diz também que, a 
partir de agora, o município 
passa a contar com um mi-
croscópio para avaliação das 
larvas suspeitas recolhidas. 
“Antes enviávamos o material 
para Campinas para passar 
por análise. Agora, essa ve-
rificação será feita por aqui, 
o que irá agilizar as ações de 
bloqueio”, conta.

Segundo o diretor munici-
pal de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias, durante todo o ano 
são realizadas ações preven-
tivas e de conscientização, 
como visitas nas residências 
para monitoramento e reti-
rada de possíveis criadouros 
e atividades de conscienti-

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 domésti-
cos pelo menos uma vez por 
semana

Sintomas da dengue:
- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor nos ossos e articulações
- Manchas vermelhas no cor-
po

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

Agência Virtual

Segunda via

Histórico de consumo

Abertura de Ordem de Serviço

Precisa dos nossos serviços, mas está sem tempo?

ACESSE NOSSA AGÊNCIA VIRTUAL!

www.aguasdeholambra.com.br

zação. Ele reforça, todavia, 
que o trabalho deve ser feito 
conjuntamente entre Poder 
Público e população. “É fun-
damental que cada um moni-
tore seu quintal, o seu jardim, 
para evitar os criadouros”, fa-
lou.

No site da prefeitura, em 
www.holambra.sp.gov.br, 
está disponível para impres-
são um panfleto com ações 
que devem ser realizadas 
semanalmente. Além disso, 
é possível que a população 
contribua denunciando pos-
síveis criadouros por meio 
da Ouvidoria ou pelo aplica-
tivo Sem Dengue, disponível 
para telefones nas platafor-
mas Android e iOS. O telefo-
ne da Vigilância em Saúde é 
o (19) 3802-2744. Holambra 
registrou este ano 23 casos 
de dengue.

Como combater o 
mosquito:

- Vedar caixas d´água
- Não manter água parada em 
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Licença sanitária é obrigatória e importante, alerta Saúde

alimentícia e de saúde em 
atividade na cidade. Ela, além 
de obrigatória, é fundamental 
para garantir boas condições 
de funcionamento e mais pro-
teção à população.

A licença é expedida pela 
Vigilância Sanitária após pa-
gamento de taxa e atesta que 
a unidade comercial ou o 
prestador de serviços possui 
condições estruturais, físicas 
e sanitárias adequadas para 
operar. O documento precisa 
ser afixado em local visível e 
a renovação deve ser anual. 
Quem não possui a Licença 
Sanitária funciona de forma 

irregular e está sujeito às pe-
nalidades previstas em lei, 
que vão desde autuação a 
multas, recolhimento de mer-
cadoria e proibição do funcio-
namento.

“A concessão da licença é 
feita após a fiscalização, sem 
aviso prévio, dos agentes no 
estabelecimento”, explicou a 
responsável técnica pela Vigi-
lância Sanitária de Holambra, 
Luana Borges. “Se as insta-
lações, produtos e conduta 
dos colaboradores estiverem 
corretas, a licença é emitida. 
Caso contrário, o responsável 
será orientado a fazer as alte-

rações necessárias”.
Ela ressalta ainda que a 

solicitação realizada por meio 
do Via Rápida Empresa não 
dispensa a necessidade do 
documento físico, que deve 
ser solicitado presencial-
mente na Vigilância Sanitá-
ria. Mais informações, como 
relação de documentos para 
solicitar a licença, podem ser 
obtidas na Vigilância Sanitá-
ria de Holambra, que fica na 
Alameda Maurício de Nassau, 
444, no Centro. O horário de 
atendimento é das 8h às 12h 
e entre 13h e 16h. O telefone 
é o (19) 3802-2744.

Como a fisioterapia cuida do seu sono?
Sono é a maior função de 

auto regulação e cura, tem 
o maior poder anti-infla-
matório e anti oxidante de 
que qualquer medicamento 
a venda.

E a fisioterapia pode aju-
dar a potencializar essa fun-
ção sagrada de regulação de 
todo o ser humano.

Dor generalizada, dor crô-
nica na coluna, enxaquecas, 
intestino preguiçoso são al-
guns dos problemas que po-
dem ter como causa uma má 
qualidade de sono, mas enfim 
o que seria uma noite mal 
dormida?

Acordar para ir ao ba-
nheiro, sonolência durante 
o dia, cansaço ao acordar, 
dificuldade de sair da cama, 
irritabilidade entre outros 

são sinais que você não dor-
me de forma efetiva, ou seja, 
não libera substancia natu-
rais que curam seu corpo e 
te dão energia.

E como o fisioterapeuta 
pode ajudar nesse caso?

O sono é gerado através da 
falta de luz, ou seja, ausência 
de luz ativa o mecanismo do 
sono, e um dos maiores pro-
blemas do ser humano para 
dormir bem é esse, exposição 
inadequada a luz, principal-
mente a artificial das telas no 
período que éramos para es-
tar no escuro, ou no máximo a 
meia luz, o período da noite. A 
especialização em osteopatia, 
por exemplo, técnicas de tra-
tamento que utiliza as mãos 
para desbloquear áreas tra-

vadas pela coluna, músculos e 
todo o corpo, tem a capacida-
de de agir em locais e estru-
turas que vão potencializar a 
função do sono,

Exemplo é liberar o cami-
nho de um nervo que se cha-
ma Nervo Vago, responsável 
por diminuir a atividade de 
ação e stress do corpo, per-
mitindo que a função de auto 
regulação exerce com mais 
vitalidade o seu papel, libe-
rar e massagear o musculo 
diafragma permite uma me-
lhor excursão desse musculo 
o que ativa mais ainda esse 
nervo importantíssimo, assim 
como através de técnicas de 
mobilização e manipulação 
da coluna cervical, liberamos 
a passagem e comandos im-
portantes que passa nessa 

região do pescoço, tornando a 
comunicação do cérebro, en-
tre stress e recuperação mais 
alinhada, resultando em um 
grande fator que equilibra o 
sistema de recuperação, tor-
nando o sono mais eficiente e 
com mais qualidade, liberan-

do mais da melatonina, um 
hormônio que tem sua função 
anti inflamatória, anti oxidan-
te e rejuvence todo o corpo.

Dr Danilo Pellegrino
Fisioterapeuta Osteopata

crefito 3 120 329

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra faz 
um alerta sobre a importân-

cia da Licença Sanitária para 
estabelecimentos e presta-
dores de serviços nas áreas 
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Câmara aprova projeto que dispõe sobre o 

Conselho Tutelar de Holambra

A Câmara Municipal de Ho-
lambra promoveu na última 
segunda-feira (04/10) a 25ª 
Sessão Ordinária, em pauta 
discussão e votação do proje-
to de lei que dispõe sobre os 
requisitos necessários para 
candidatura a membro do 
Conselho Tutelar e leitura dos 
documentos recebidos do Exe-
cutivo e Legislativo. 

O Projeto de Lei n.º 
027/2021, de autoria do Exe-

cutivo, foi aprovado por 7 vo-
tos a 1, a propositura atualiza 
a relação dos requisitos ne-
cessários para a candidatura a 
função de Conselheiro Tutelar, 
passando a permitir a inscri-
ção de estudantes do ensino 
médio, além de excluir a ne-
cessidade de comprovar expe-
riência profissional ou volun-
tária. As demais exigências já 
previstas na Lei n.º 954/2019, 
como idade superior a 21 

anos, residir em Holambra há 
mais de 02 anos, entre outras, 
continuam vigentes. A propo-
situra segue para sanção ou 
veto do Prefeito.

Durante a sessão, cinco 
projetos de lei foram apre-
sentados, sendo quatro de 
iniciativa do Executivo e um 
do Legislativo.

A Lei Orçamentária Anual 
para o exercício financeiro de 
2022 (PL n.º 030/2021), inclu-

Em visita a Holambra na 
última sexta-feira, dia 1ª de 
outubro, o deputado estadual 
Barros Munhoz confirmou o 
recapeamento asfáltico da 
estrada vicinal HBR-010, que 
liga a Avenida das Tulipas ao 
Residencial Vila das Tulipas, 
Camanducaia e ao acesso a 
Jaguariúna, servindo ainda de 
caminho alternativo à Rodovia 
SP-340.
O Deputado Munhoz,  que detém 
o título de Cidadão Holambrense, 
reforçou esse vínculo e “o 
compromisso de seguir lutando em 
favor do município” em São Paulo.

Barros Munhoz confirma 
recapeamento da HBR-010

são do programa “Bombeiro 
nas Escolas” como carga obri-
gatória no currículo escolar 
de alunos da rede municipal 
de ensino (PL n.º 031/2021), 
contribuição voluntária para 
o Corpo de Bombeiros (PL 
n.º 033/2021) e obrigação de 
doação de hidrante público 
ao município quando houver 
a construção de empreendi-
mentos superiores à 1.000m 
(PL n.º 032/2021) foram os 
projetos de lei encaminhados 
pela Prefeitura de Holambra à 
Câmara Municipal. 

O vereador Oriovaldo Ven-
turini apresentou ainda o PL 
n.º 029/2021 que denomina 
a praça pública do Moinho Po-
vos Unidos como Praça Wim 
Welle, em homenagem a um 
dos pioneiros na imigração 
holandesa para o Brasil. 

Indicações Legislativas
Os vereadores da Casa 

protocolaram sete indica-
ções legislativas visando me-
lhorias em vários setores do 
município.

Mutirão da Saúde ou con-
vênio com instituições e la-

boratórios para zerar a fila de 
espera para realização de exa-
mes médicos e implantação 
do programa “Frente de Tra-
balho” no município foram os 
pedidos do vereador Eduardo 
da Silva (Pernambuco).

O vereador Jesus Apareci-
do de Souza (Jesus da Farmá-
cia) solicitou a implantação de 
academia ao ar livre no Bairro 
Residencial Van Den Broek.

Campanha para conscien-
tização do uso da água, rea-
lização de Censo Canino e a 
instalação de poste de luz no 
campinho localizado atrás do 
Ginásio Municipal foram as in-
dicações legislativas do verea-
dor Fabiano Soares.

Enquanto o vereador Mau-
ro Sérgio de Oliveira (Serjão) 
pediu a manutenção das lâm-
padas de iluminação pública 
localizadas na Rua Doutor Jor-
ge Latour, próximo à Rua da 
Amizade (Rua Coberta).

A próxima Sessão Ordiná-
ria será realizada no dia 13 de 
outubro, a partir das 19h, no 
Plenário da Câmara Municipal, 
localizado na Rua Dr. Jorge La-
tour, 152, Centro.
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Personal kids: uma opção no combate 

ao sedentarismo

facebook
instagram

Rua Primulas, 976, Girassois de Holanda

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

(19) 97828-0474

clique 
aqui!

meio da atividade física, pro-
porcionando um desenvol-
vimento orientado, observa 
Gabriel.

Tipos de exercícios 
O personal kids comenta 

que o tipo de exercício pode 
variar de acordo com a ida-
de. “O fundamental é fazer 
com que as sessões de treino 
tenham uma característica 
lúdica e prazerosa e visem o 
desenvolvimento cognitivo e 
de capacidades físicas bási-
cas, como coordenação mo-
tora e equilíbrio”.

Segundo ele, o que difere 
o treino das crianças para os 
adultos são as brincadeiras. 
“Em uma parte das aulas, elas 
fazem os mesmos exercícios 
que um adulto faria, mas cla-
ro, de uma forma mais lúdica 
e menos repetitiva para não 
ficar tão maçante, já na outra 
parte existe um resgate de 
brincadeiras antigas, como 
pular corda, correr, amareli-
nha e outras”.

Diferente das aulas de 
educação física na escola, 
Gabriel explica que o perso-
nal faz um atendimento mais 
exclusivo. “Isso faz com que o 
profissional consiga dar mais 
atenção para essa criança, 
assim identificando as suas 
principais necessidades e 
montando uma sessão de 
treino voltado a ela”.

 Uma aula tem duração 
média de 50 minutos com até 
quatro crianças. Mas Gabriel 
lembrou que atividades de-
vem ser acompanhadas por 
um profissional, pois, além 
de potencializar os seus re-
sultados, ele vai prescrever 
os melhores exercícios para 
cada situação e garantir que 
o seu aluno faça a execução 
correta, evitando lesões e 
problemas futuros.

Quem quiser saber mais 
como funciona o personal 
kids pode falar com o Gabriel 
pelo whatsapp (19) 99944-
3033 ou do instagram @stu-
diowellnes.s

Estudos da Unifesp apon-
tam o aumento do sedenta-
rismo infantil como uma das 
consequências do distancia-
mento social no Brasil. Desde 
março de 2020, duas pesquisas 
vêm sendo desenvolvidas no 
Instituto de Saúde e Sociedade 
(ISS/Unifesp) - Campus Baixa-
da Santista, a fim de identifi-
car como as famílias brasileiras 
com crianças abaixo de 13 anos 
têm enfrentado o período de 

confinamento provocado pela 
pandemia de covid-19, princi-
palmente no que diz respeito 
ao tempo gasto em atividade 
física dentro da rotina diária. 

Inicialmente o estudo iden-
tificou que, antes do distan-
ciamento, 67,8% das crianças 
praticavam atividade física pelo 
menos duas vezes na semana, 
tendo esse número reduzido 
para 9,77% no primeiro mês do 
isolamento.

Em contrapartida, 74,9% 
dos pais entrevistados afirmam 
que o tempo de uso dos equi-
pamentos eletrônicos cresceu 
significativamente com a im-
plantação do sistema de aulas 
on-line, em relação ao horário 
escolar normal.

Fonte: https://www.unifesp.br/reito-
ria/dci/releases/item/5000-estudos-da-u-

nifesp-apontam-o-aumento-do-sedenta-
rismo-infantil-como-uma-das-consequen-

cias-do-distanciamento-social-no-brasil

Sedentarismo e pandemia

 Esdras Domingos

Com o avanço da vacina-
ção, o Dia das Crianças, na 
próxima terça-feira, já pode-
rá ser diferente da data co-
memorada no ano passado. 
Atividades ao ar livre já po-
dem ser realizadas, porém, 
alguns hábitos intensificados 
durante a pandemia, devido 

ao isolamento social, ainda 
persistem, como as várias ho-
ras à frente de smartphones, 
tablet, videogame e televisão.

Especialistas apontam 
que passar tanto tempo uti-
lizando equipamentos pode 
levar os pequenos ao seden-
tarismo e, consequentemen-
te, à obesidade infantil. Mu-
dar essa rotina, no entanto, 

para algumas famílias, não é 
algo fácil. Uma opção para le-
var os filhos de volta ao exer-
cício, de um jeito divertido, é 
o personal kids.

Segundo o personal trai-
ner Gabriel Fernandes Pe-
reira, de Artur Nogueira, que 
atua como personal kids, o 
principal benefício dos exer-
cícios físicos na infância é 
combater o sedentarismo. 
“Uma criança sedentária ten-
de a ser um adulto com essa 
mesma característica, por 
isso, é fundamental criar o 
hábito da prática de ativida-
des físicas na infância”.

Gabriel explica que o 
personal kids pode atender 
crianças a partir de 4 anos. 
Na ginástica funcional, ele 
tem alunos a partir de 8 anos. 
O profissional salientou que 
as atividades inseridas na 
infância ajudam a criança a 
ter uma rotina de exercícios 
e, quem sabe, até auxiliar a 
praticar um esporte em alto 
rendimento na vida adulta.

O personal kids é um 
profissional especializado 
no atendimento das crian-
ças, a sua principal função é 
brincar com as crianças por 
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Com programação especial, Parque  

Cidade das Crianças reabre dia 12 de outubro

Descarte irregular de lixo nos ecopontos gera risco à Saúde e dá multa

O Parque Cidade das 
Crianças será reaberto ao 
público na próxima terça-
-feira, dia 12 de outubro, a 
partir das 9 horas. A reaber-
tura será marcada por uma 
série de atrações como show 
circense, apresentações de 
skate, malabares e show de 
mágica. A diversão para as 
crianças estará garantida 
com brincadeiras como pis-
cina de bolinhas, chute a gol, 
pula-pula, mini-tourinho, 
boca de jacaré, elefante to-
bogã e camas elásticas, além 
de pipoca, algodão-doce e 
churros à vontade. A entrada 
é gratuita. 

Construído com recursos 
da Secretaria de Turismo do 
Governo do Estado às mar-
gens da Rodovia SP-107, 
próximo ao Moinho Povos 
Unidos, o parque conta com 
lagoa, pista de skate, aca-
demia ao ar livre, pista com 

1,5 km para caminhada, res-
taurante, banheiros e atrati-
vos variados para crianças. 
Inaugurado em dezembro de 
2020, o espaço permaneceu 
fechado em função do agra-
vamento da pandemia de 
Covid-19. 

Inicialmente a capacidade 
máxima do parque será res-

tringida a 70%, ou seja, 1.400 
pessoas. O uso de máscara é 
obrigatório e totens com álco-
ol em gel estarão disponíveis. 
Após a reabertura, o parque 
funcionará aos sábados, do-
mingos e feriados, das 9h às 
17h, com entrada franca. 

“É com enorme satisfação 
que reabriremos as portas do 

Parque Cidade das Crianças a 
moradores e visitantes. Um es-
paço confortável e seguro para 
atividades de lazer, prática de 
esportes e apresentações ar-
tísticas. Com certeza se torna-
rá um dos principais atrativos 
do município”, afirmou o pre-
feito Fernando Capato. 

Para a diretora munici-

pal de Turismo e Cultura, 
Alessandra Caratti, o local 
será multifuncional: “além 
de amplo, o ambiente do 
parque é muito agradável, 
propenso a atividades cultu-
rais e esportivas. Um espaço 
muito versátil e diferencia-
do, ideal para uma cidade 
como Holambra”.

Holambra possui 36 eco-
pontos, destinados a receber 
exclusivamente restos de 
poda e jardinagem. Entre-
tanto, o descarte irregular 
de resíduos, como lixo do-
méstico e restos de constru-
ção, continua acontecendo 
nas caçambas e no entorno 
dos ecopontos. Terrenos 
particulares também são 
alvo do descarte irregular. E 
para tentar coibir o acúmulo 
de lixo nesses locais o setor 
de fiscalização da Prefei-
tura  passará a notificar os 
proprietários dessas áreas, 
para que providenciem cal-
çamento e cercamento, con-
forme exigido pelo Código 
de Posturas do município. 

“Infelizmente algumas 
pessoas realizam o descarte 
em ecopontos, destinados 
apenas a resíduos verdes, e 
também em terrenos parti-
culares. A ação de notificar os 
proprietários para que cer-
quem visa dificultar o des-
pejo de detritos nessas áre-
as”, afirmou o supervisor do 
Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Leandro Anselmo. O super-
vidor lembra que, de acordo 
com o Artigo 67 da Lei Com-
plementar n° 170/2005, que 
institui o Código de Meio Am-
biente, em caso de flagrante, 
o descarte irregular é passí-
vel de multa.  

O diretor do Departa-

mento Municipal de Servi-
ços Públicos, José Marcos de 
Souza, lembra que, além dos 
ecopontos, Holambra possui 
diversos serviços voltados à 
limpeza pública, como a co-
leta diária de lixo doméstico, 
coleta seletiva e Operação 
Cata-Bagulho, que recolhe 
móveis velhos e restos de 
poda. “Trabalhamos em vá-
rias vertentes para manter o 
município limpo e organiza-
do. É preciso haver uma cons-
cientização de que a cidade 
pertence a todos e o descar-
te irregular de resíduos gera 
riscos à saúde, pois favorece 
a proliferação de roedores e 
insetos que podem ser veto-
res de doenças”, concluiu.
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Encontro para profissionais de educação vai abordar história e cultura afro-brasileira e africana

O Departamento Munici-
pal de Educação realiza na 
próxima quinta-feira, dia 14 
de outubro, no Teatro Muni-
cipal, evento para profissio-
nais da rede municipal de 
ensino abordando a história 
e cultura afro-brasileira e 
africana. Intitulado “Africa-
nidades”, o encontro tem por 
objetivo oferecer aos educa-
dores subsídios para a im-
plementação das Leis Fede-

rais nº 10.639/2003 
e nº 11.645/2008, 
que preveem a 
obrigatoriedade 
da presença da 
temática no cur-
rículo oficial da 
educação.

O evento faz par-
te da programação do 
Mês de Educação e é voltado 
a diretores, coordenadores 
e professores de Educação 

Infantil e Ensino Fun-
damental I e II da 

rede municipal. 
A previsão é que 
200 profissio-
nais participem, 
divididos em 

duas turmas.
O professor Na-

tanael dos Santos, da 
Associação Liberdade, irá 
ministrar duas palestras: 
“Trajetórias do Africano em 

Território Brasileiro” e “Te-
cendo os fios da História 
Africana: Possibilidades de 
um olhar para além de uma 
visão eurocêntrica”. O encon-
tro contará ainda com apre-
sentações de dança e poema, 
exposição de fotografias, 
utensílios, tecidos, adereços 
e vestimentas típicas e, ao 
final, degustação de um doce 
de receita africana.

“Essa vivência proporcio-

nará uma experiência muito 
rica a nossos educadores, 
colaborando na implementa-
ção de um currículo escolar 
que retrata de forma mais 
realista a diversidade cultu-
ral, racial, social e econômica 
presente na sociedade brasi-
leira, contribuindo com a for-
mação integral do estudante 
holambrense”, explicou a di-
retora municipal de Educa-
ção, Claudicir Picolo.

No próximo dia 12 de ou-
tubro celebramos o dia de 
Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil. Será um 
dia todo especial e cheio de 
sinais da graça de Deus dis-
tribuídos pela Virgem que, 
espalhou milagres do seu Fi-
lho por todo o Brasil. A Ima-
culada Conceição Aparecida, 
foi preservada do pecado 
original e escolhida entre to-
das as mulheres para ser fe-
cundada pelo Espírito San-
to. Foi a Virgem que gerou 
o Filho de Deus. Depois do 
seu sim, Jesus habitou seu 
ventre por 9 meses, ela deu-
-lhe um corpo de sua carne, 
o sangue dela circulou por 
todo o corpo do Deus-me-
nino. Quando vindo Jesus à 
luz, ela amamentou-o, car-
regou-o consigo por toda 

parte e assistiu-lhe o cres-
cimento, enquanto via a ele 
ser reconhecido pelo mundo 
como o Filho de Deus. 

Desde os primórdios do 
Cristianismo há uma íntima 
relação de semelhança entre 
a Virgem MARIA e a IGREJA. 
Enquanto a Virgem dá abri-
go em seu seio ao bebê, e o 
nutre, ela também o protege, 
junto a José, e o conduz por 
caminhos seguros e longe dos 
inimigos, pois o aguarda nas-
cer para o mundo exterior; a 
Igreja por sua vez, também 
gera na fé os fiéis, coloca-os 
sãos e salvos no caminho do 
Evangelho, nutre-os com o 
Pão da Vida, enquanto espera 
seu nascer para o exterior do 
mundo, o céu.  

Foi no ventre de Maria 
que Verbo se fez carne. Em 

seu seio houve habitação 
digna a Ele: puro e virginal. 
Se para Jesus, nesse momen-
to um abrigo de carne e osso 
era preciso, a Virgem lhe deu.  
Hoje, a ela pedimos um abri-
go erigido com tijolos, cimen-
to e ferro, afim de nos servir 
como um novo útero, não 
mais de carne, mas um outro 
ventre simbólico, capaz de 
gerar fiéis vivos, membros 
novos e ativos a compor o 
Corpo de Cristo ressuscitado.

A Virgem de Aparecida, 
além de abrigo é uma “es-
cola”, pois  nos ensina a ficar 
parecidos com Jesus quando 
insiste conosco: “fazei tudo 
o que Ele vos disser”. Assim, 
ela é o espaço onde se en-
contra abrigo porque mos-
tro o Filho e, mestra, porque 
ensina também a fazer a 

vontade do Filho. Novamen-
te podemos dizer que Maria 
é um modo de ser igreja. 
Compreendemos assim o 
sentido de uma nova cons-
trução com seu nome: Igreja 
Nossa Senhora Aparecida. 

Você pode fazer par-
te dessa “escola”, ou desse 
“ventre” que é MARIA, co-
operando com sua “fertili-
dade” e seu papel de “mes-
tra”, por meio de doações a 
construção da nova igreja de 
Nossa Senhora Aparecida e 
sua futura fecundidade ma-
gistral aos fiéis que ali vão 
ser protegidos, orientados 
pelo evangelho, alimentados 
com a Eucaristia, afim de es-
palhar a caridade aos mais 
necessitados e converter as 
mentalidades, enquanto es-
peram entrar na vida eterna. 

A g r a -
decemos a 
cada um que 
nos ajudou com os trabalhos 
e atividades para angariar 
recursos para a construção 
dessa obra. Que Nossa Se-
nhora Aparecida alcance do 
Bom Jesus as mais copiosos 
bênçãos do céu.  

Procure mais informa-
ções na secretária da Ma-
triz Divino Espírito San-
to(3802-1213), ou faça sua 
doação em prol da família 
de fé(Paróquia), por meio 
da Conta 04761-1, Ag 1828, 
Banco Itaú. Será uma Igreja 
de Milagres, assim como é 
toda casa da Virgem Maria.   

Padre Paulo Henrique Dias
Pároco da Paróquia Divino 

Espírito Santo

Aparecida, uma nova igreja,  um ventre protetor para os filhos, escola de Jesus,

casa onde todos ficam satisfeitos com único Pão da Vida: a Eucaristia 



11

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 8 de outubo de 2021 11

Não é novidade para 
ninguém que a Adminis-
tração Pública depende da 
arrecadação para garantir 
recursos e executar todas as 
ações que contribuem para 
o desenvolvimento de uma 
cidade.

No caso de Holambra, 
como é comum acontecer 
a municípios do mesmo 
porte, as chamadas “Trans-
ferências Correntes” cons-
tituem-se da parcela mais 
expressiva de recursos 
públicos. Para facilitar, po-
demos entende-las como a 
parte a que têm direito os 
municípios dos impostos 
cobrados por outras esferas 
de governo.

O exame ao Portal muni-
cipal da Transparência, es-
pecificamente no Relatório 
do “Demonstrativo da Re-
ceita Corrente Líquida” dos 
12 últimos meses encerra-
dos em agosto de 2021, evi-
dencia que tais transferên-
cias correspondem a 71% 
das Receitas Correntes e 
81% da Receita Corrente Lí-
quida. É muito expressivo!

Dentro das Transferên-
cias Correntes está a Cota 
Parte do Município ao ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços), 
cobrado pelo Governo do 

Estado de São Paulo, que, 
como demonstra o gráfico, 
é a rubrica mais significa-
tiva de toda a arrecadação 
holambrense. Supera com 
folga impostos diretos sen-
tidos pela população, como 
IPTU e ISS.

Isoladamente ele res-
ponde por 29% do total 
das Receitas Correntes, mas 
se compararmos à Recei-
ta Corrente Líquida a pro-
porção cresce para 33%. Já 
dentro do significativo blo-
co de Transferências Cor-
rentes ele predomina, com 
41% do total no Município.

Entre outros critérios 
para determinação do Índi-
ce de Participação dos Mu-
nicípios, o Valor Adicionado 
(que pode ser entendido 
como a diferença entre tudo 
o que as empresas do muni-
cípio venderam e compra-
ram num período) é fator 
preponderante para estabe-
lecer a que fatia Holambra 
terá direito do importante 
recurso do ICMS.

Assim, quando pensa-
mos na onda de compras 
on-line, precisamos ter em 
mente que benefícios de 
ICMS serão gerados nor-
malmente para os muni-
cípios sede das empresas 
vendedoras (muitas vezes 

grandes), também para a 
sede da transportadora que 
levará a mercadoria, mas 
não para o destino do com-
prador, que pode ser um ho-
lambrense.

Apesar de eventuais ga-
nhos de preços ou de dispo-
nibilidade de itens, a parte 
perdedora fica exatamente 
com a cidadania.

Saindo da frieza da parte 
financeira, quando presen-
teamos alguém que gos-
tamos entregamos muito 
mais que uma mercadoria, 
mas um sentimento de ca-
rinho e respeito. Não tenho 
dúvida, portanto, que um 
presentado se sente mais 
homenageado por alguém 
que reservou um espaço de 
seu precioso tempo para 
procurar pessoalmente no 
comércio algo especialmen-
te dedicado, que por quem 
preferiu correr com alguns 
cliques para entregar “qual-
quer coisa”.

Por fim, o “Dia das Crian-
ças” aí está como oportu-
nidade de fortalecimento 
da cidadania através do co-
mércio local.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Compras no comércio local fortalecem HolambraGrupo UniEduK 
sobre Educação

Realizada no dia 03/09, 
a atividade prática propos-
ta pela disciplina de Ento-
mologia Agrícola sugeriu 
aos estudantes do sexto 
semestre do curso de Enge-
nharia Agronômica do Gru-
po UniEduK (FAAGROH) a 
observação e análise de di-
versas espécies de insetos. 

No exercício, os alunos 
estudaram as partes do 
corpo dos artrópodes, rela-
cionadas à movimentação 
(pernas e asas). Posterior-
mente, utilizaram esses co-
nhecimentos em campo, na 
identificação das principais 
pragas agrícolas. 

De acordo com o docen-
te responsável pela ativi-
dade, Fernando Henrique 
Yost Filho, é esperado que 
os alunos consigam iden-
tificar as diferenças estru-
turais presentes nesses 

apêndices locomotores e 
que, principalmente, reco-
nheçam os diferentes tipos 
de asas e de pernas que são 
encontradas nos insetos, 
vistos em aulas teóricas. 

“Posteriormente, esse 
conhecimento será revisa-
do, para fornecer aos alu-
nos subsídios para manejar 
os insetos-pragas, que são 
responsáveis por danos 
significativos nas lavouras 
do Brasil”, explica o docen-
te. 

Com o diferencial de en-
sino na prática, os futuros 
engenheiros agrônomos do 
Grupo UniEduK  identifica-
ram os insetos que encon-
trarão no campo de traba-
lho, preparando-se, assim, 
para oferecer a melhor so-
lução para o agronegócio, 
um dos principais motores 
da economia brasileira.

Engenharia Agronômica do Grupo 
UniEduK promove atividade 

prática para identificar principais 
pragas agrícolas

Alunos puderam analisar de perto a 
morfologia dos insetos e encontrar diferenças 

entre as espécies
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
�������������

Especialista em Imóveis

Terreno -  Girassóis - Holambra
Oportunidade, terreno em área de zoneamento misto,
ótima localização. Possui 531,43m2.

VendaR$ 550.000,00  -

Gleba Rural - Sitio  - Artur Nogueira
Gleba de 20.000 m2, localizado em Artur Nogueira. Está a
1,3m do asfalto, terra vermelha e áreas planas. 

VendaR$ 300.000,00  -

Casa - Jd. Holanda - Holambra
257 m2 constr./ 4.000 m2 total. Possui 3 quartos sendo 1 suíte, garagem
p/ 2 carros. Arborizada, c/ lago ao fundo, localizado em área nobre da
cidade, Área mista, permitindo instalação de pousada, hotel e etc.

VendaR$ 2.400.000,00  -

Terreno - Res. Holland Park - Holambra
Terreno possui 367 m2. Segurança 24hrs, espaço �tness, área verde,
próx. a pontos turisticos, playground, piscinas, guias americanas,
próx. a supermercado. Conforto, segurança e qualidade de vida.

Venda

(19) 99533-7832

 Por: R$ 220.000,00  - Arte Viva Música 

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

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

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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Nº 1273

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO CESAR MURARO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão engenheiro ambiental, nascido em Descalvado, 
SP, no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e três 
(31/05/1993), residente e domiciliado na Rua Hibisco, 105, Jardim 
das Tulipas, Holambra, SP, filho de ALDO CESAR MURARO e de 
CLÁUDIA MUNIZ CANCIO MURARO.
BRUNA APARECIDA PRADO MAIOLLO, nacionalidade bra-
sileira, estado  civil solteira, profissão bióloga, nascida em Mogi 
Mirim, SP, no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa 
(18/04/1990), residente e domiciliada na Rua Alberto Davoli, 370, 
Jardim Maria Bonati Bordignon, Mogi Mirim, SP, filha de DAR-
CI DOMINGOS MAIOLLO e de SANDRA MARIA PRADO 
MAIOLLO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.
Observações: Recebido da Cidade de Piracicaba-SP.
        
Holambra - SP, 05 de outubro 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, 
calosidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com 
correção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-
1079 / 99291-8296. 

Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura 
acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica profissional de 
ampliação. Ligue e venha fazer uma aula experimental. Terças e 
quintas das 14h às 16h30 e quartas das 19h ás 21h30. Telefone 
(19)3802-1591 / 99782-6972.

 Procuro serviço de faxina, cobro R$ 100,00 a diária. 
       (19) 971548493 - falar com Janete

● EMPREGOS ●

Empresa no setor de flores 
e produção agrícola, contrata:

- Disponibilidade para trabalhar em Holambra
- Noções de informática
- Salário compatível com a função

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

Auxiliar de Almoxarife
com experiência

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

Crianças recebem brinquedos arrecadados em campanha do Fundo Social
A primeira-dama e presidente do Fundo Social 

de Solidariedade, Yvonne Capato, esteve esta sema-
na no Centro de Referência da Assistência Social, o 
CRAS, para fazer a entrega de brinquedos arreca-
dados durante campanha promovida no mês de se-
tembro pelo Fundo em parceria com a Prefeitura. Os 
itens foram destinados a crianças que fazem parte 
de famílias em situação de vulnerabilidade, monito-
radas pelo Departamento de Promoção Social.

“Os holambrenses, como sempre, se mostraram 
solidários e apoiaram a causa. As contribuições nos 
ajudaram a garantir lazer e diversão para dezenas 
de crianças”, celebrou Yvonne, que contou com uma 
ajudante especial na entrega: sua filha Liz, de 2 anos. 
“O sorriso dos pequenos recebendo os brinquedos 
renova nossas esperanças e nos enche de alegria. 
Deixo aqui meu agradecimento especial para todos 
os holambrenses que participaram da campanha”.

Receba, gratuitamente, o seu JC, por e.mail ou whatsapp.
Passe a seguinte mensagem: Eu quero

      (19) 98835 2244 -  E.mail: jornaeletronico@jcholambra.com.br
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Gente, se a Globo fechou o primeiro semestre de 2021 com um prejuízo de R$ 144 milhões. Imagine nós mortais? rs...rs... E a 
empresa justifica que é por isso que, desde 2019, vem dispensando colaboradores. Nos últimos meses saíram inclusive muitos 

daqueles artistas considerados estrelas na emissora, tipo ninguém tasca, que tinham contrato exclusivo, que os proibia até de irem 
a outros canais de TVs. Realmente um monopólio. Entre os recentes demitidos estão:  Faustão, Tiago Leifert, Lázaro Ramos, Ingrid Guima-
rães, Vera Fischer, Antônio Fagundes e Reynaldo Gianecchini. Pergunto: culpa de quem?

Tudo pode acontecer

Canta Comigo Teen 2

Bom, acabou The Voice Kids, em 26 de setembro, que 
era exibido nas tardes de domingo pela TV Globo, e na 
semana seguinte, em 3 de outubro, já estreou o progra-
ma “Canta Comigo Teen”, pela Record TV.  Rodrigo Faro 
e Ticiane Pinheiro apresentam o spin off infanto-juvenil, 
do formato internacional All Together Now. “A segunda 
temporada está muito emocionante, muito mais afina-
da”, diz Ticiane Pinheiro. Uma novidade está no prêmio. 
Além de levar para casa a soma de R$ 200 mil, o ganha-
dor também receberá um apartamento. Quanto mais 
jurados em pé, mais pontos o candidato consegue acu-
mular. Quem conseguir levantar os 100 jurados se clas-
sifica diretamente para a semifinal. Mas a escolha final 
fica por conta do público, que terá o poder de escolher 
quem será o grande vencedor, votando em seu candida-
to favorito, na final, pelo portal R7.

Quando compreenderes que és o artífice 
de tua felicidade, nada mais conseguirá 

impedir-te de trabalhar por ela 

Não sou substituta, porque SS é 
insubstituível

Caio Castro: laser nos cabelos

Na verdade, Silvio Santos, o dono do SBT, decidiu colocar 
uma de suas herdeiras para tocar seu programa. Claro, 
não seria diferente. Entre suas seis filhas, optou por Pa-
trícia Abravanel, que parece ser a mais desenvolta pe-
rante as câmeras. No jogo dos pontinhos, o pessoal já 
a chamou de “chefinha”. Mas ela entrou no palco e deu 
seu recado, conversando com as colegas de trabalho de 
seu pai: “Cadê o Silvio Santos? Eu quero saber cadê o SS? 
Alguém viu ele?  Ah, está em casa. Sim, ele não se aposen-
tou. Ele vai voltar, sim. Ele ama vocês, mas quando ele estiver 
meio assim, sabe, ele vai me mandar aqui de vez em quando. 
Tudo bem? É uma mega responsabilidade, que eu tomo com muita 
alegria e muita honra, claro. Mas já quero deixar claro a todas colegas de 
trabalho, que acompanham o Silvio Santos há tantos anos, que não estou substituindo, até por-
que ele é insubstituível. Estou simplesmente aqui obedecendo. Ele falou para eu vir aqui hoje. 
Estava meio indisposto para trabalhar. Ele pode, né? Vou falar em segredo estava com pouco de 
“preguicinha”. Ele pode, né? Para quem trabalhou tanto”. 

Dono de personagens marcantes nas novelas, como o Imperador Dom Pedro I em Novo Mundo 
(2017), reprisada este ano, e o fotógrafo Edgard em Ti-Ti-Ti, também reapresentada atualmente 
pela Globo, Caio Castro tem se dedicado ultimamente, também, a outras duas paixões: o automo-
bilismo, onde vem se destacando na Porshe Cup Brasil, e aos cuidados com sua vasta, e saudável, 
cabeleira. Na última semana, entre um compromisso e outro, Caio esteve na Human Clinic, na 
Zona Sul de São Paulo, sob os cuidados da médica dermatologista e tricologista, Luciana Passoni. 
A especialista já cuida dos cabelos do galã há pelo menos 3 anos, quando ele a procurou preocu-
pado com a saúde dos fios. O resultado do tratamento é evidente e agradou tanto o ator, e piloto, 
que ele passou a frequentar cada vez mais a clínica e hoje em dia faz consultas mensais para 
manutenção. Exibindo cabelos num comprimento médio e com volume considerável, Caio Castro 
costuma passar por procedimentos como a microinfusão e aplicação de laser. 

Antonio Chahestian e Edu Moraes/ Record TV



15

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 8 de outubo de 2021 15

13 DE OUTUBRO – ORIENTAÇÃO CONTÁBIL

• Objetivo: orientar as empresas associadas sobre dúvidas 
na área contábil ou gestão da empresa.

• Horário e local: na ACE, das 08h30 às 10 horas, com 
atendimento individual de 30 minutos cada.

26 DE OUTUBRO – ORIENTAÇÃO EM MARKETING

• Objetivo: orientar as empresas associadas sobre 
estratégias de marketing, criação de mídias digitais, sites e 
gestão de vendas online.

• Horário e local: na ACE, das 08h30 às 10 horas, com 
atendimento individual de 30 minutos cada.

04 DE NOVEMBRO – ORIENTAÇÃO EM FINANÇAS

• Objetivo: orientar o empreendedor a gerir melhor suas 
finanças e alcançar prosperidade financeira com melhor 
controle do seu dinheiro.

• Horário e local: na ACE, das 08h30 às 10 horas, com 
atendimento individual de 30 minutos cada.

RESERVA DE VAGAS

As vagas devem ser reservadas com antecedência sempre 
pelo telefone ou WhatsApp: 11 98873-5259 (com Tânia 
Santana, comercial ACE).

As inscrições são limitadas à capacidade de atendimento de 
cada seção. Antecipe sua inscrição.

Reserve sua vaga:

Coisas de 
Holambra...

O que fazer em Holambra com crianças?
Com a chegada do Dia das Crianças, e 
também de um feriado prolonga-
do, acabo recebendo muitas 
perguntas de pais que querem 
trazer seus filhos a Holambra 
para comemorar esta data 
especial. Resolvi então, fazer 
uma pequena seleção de lo-
cais para levar os pequenos, 
sejam eles visitantes ou mora-
dores da cidade.
Com a abertura do Parque Cida-
de das Crianças, no próximo dia 12, 
Holambra ganha um novo local para levar 
os pequenos. Projetado especialmente para este 
público, o novo parque havia sido inaugurado pelo 
então prefeito, Fernando Fiori de Godoy, no final do 
ano passado. Entretanto, o local ficou fechado, pois 
ainda precisava finalizar algumas questões técnicas. 
No dia em que se comemora o dia das crianças, o 
parque será finalmente aberto ao público, que 
aguardava ansiosamente por mais esta atração.
Localizado em área de fácil acesso, às margens 
da Rodovia SP-107, em frente ao Moinho Povos 
Unidos, o parque conta com academia ao ar livre, 
pista de skate, parquinho, pista para caminhada 
de 1,5km, lago e restaurante. O que mais chama 
a atenção, todavia, são as réplicas de dinossauros, 
animais selvagens e da fazenda, que estão espa-
lhados por todo o espaço. Este será, sem dúvida, 
um excelente local para a molecada gastar sua 
energia e se divertir de montão!
Outra opção, bastante conhecida pelos morado-
res e turistas, é o Parque Van Gogh. À sombra das 
árvores, as crianças têm bastante espaço para se 
divertirem em segurança – uma vez que o local é 
todo cercado. Entre as atrações, pedalinhos para 
explorar o Lago do Holandês, locação de bicicle-
tas e quadriciclos, parede de escalada e tirolesa! 

Outra coisa que eu gosto muito de lá é 
a possibilidade de fazer um pique-

nique debaixo das árvores, apre-
ciando a vista do lago. Você 

pode trazer comidinhas de 
casa, ou adquirir várias gulo-
seimas que são vendidas nos 
icônicos chalés. 
Já o Moinho Povos Unidos, 

nosso cartão postal, sempre 
despertou a curiosidade das 

crianças, que vêm acompanha-
das de sua família, ou em excursões 

escolares. É um passeio cultural muito 
rico, onde moleiros (operadores de moinho) 
transmitem conhecimentos técnicos, vivências e 
experiências pessoais, acerca de engenharia, his-
tória e muitas curiosidades! É bom lembrar que 
moradores de Holambra têm acesso livre, me-
diante apresentação do Cartão Cidadão.
O Museu de Holambra é outro local onde as 
crianças podem se divertir enquanto aprendem 
sobre a nossa história de maneira lúdica. Através 
da Caça ao Tesouro, as crianças percorrem todo o 
recinto do museu, atrás de pistas que os levarão 
ao tão desejado prêmio! Eles ainda recebem um 
livrinho com diversas atividades, todas relacio-
nadas à Holambra. Eu mesma já brinquei com os 
meus sobrinhos por lá, e me surpreendi com sua 
alegria e interesse em aprender mais sobre os ob-
jetos, máquinas e imagens expostas no foto hall.
Seja no dia dedicado a elas, ou em qualquer ou-
tra época do ano, crianças têm muitas opções de 
lazer em nossa querida cidade! Escolha a sua, e 
divirta-se!

Ivonne de Wit  
Quer saber mais dicas e curiosidades sobre Holambra? 
Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

Associação Comercial 
disponibiliza novos serviços 

aos seus associados
Nesse mês de outubro,  

as empresas associadas à 
ACE Holambra,  já têm à 
disposição um novo servi-
ço: orientação especializa-
da em marketing e finan-
ças. Esse atendimento vem 
se juntar ao de Orientação 

Contábil, que já está dispo-
nível desde setembro.

As orientações preve-
em atendimento individual 
das empresas interessa-
das, que podem apresentar 
suas dúvidas para receber 
orientação.


