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A cerca de quase duas décadas e meia, o NAOTT (Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho) auxilia na promoção da 
qualidade de vida de pessoas com deficiência em Holambra. Nesses últimos meses, o prédio da entidade passou por várias reformas e 
ampliações,  recebeu novos mobiliários, as salas passaram a contar com ar condicionado e foi construído um quiosque de 48m² para 
trabalhos ao ar livre. A partir de terça-feira, dia 2, o núcleo oferecerá atividades desportivas em centros esportivos locais e ainda será 
inaugurada uma piscina terapêutica neste ano. 10

NAOTT: um trabalho que inspira 
e transforma dezenas de vidas

Bola balança 31 
vezes as redes do 
Amadorzão

Covid 19
Mesmo com queda, Diretor da Saúde 
insiste na necessidade de higienização 
das mãos e vacinação

73

Chance de Febre 
Macuolosa aumenta neste 
período do ano

5



2

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 29 de julho de 202222

www.jcholambra.com

Opinião2

Considera-se produtor 
rural toda a pessoa física ou 
jurídica que explora a ter-
ra, com fins econômicos ou 
de subsistência, por meio da 
agricultura, da pecuária, da 
silvicultura, do extrativismo 
sustentável, da aquicultura, 
além de atividades não-agrí-
colas, respeitada a função so-
cial da terra. 

Conhecida como a ‘Cidade 
das Flores’, Holambra (SP) 

concentra uma das maiores 
produções de flores, hortali-
ças e frutas do Brasil, onde 
todos os produtores rurais 
buscam produtividade em 
suas atividades.

Os produtores rurais de 
Holambra movimentam a 
economia do município, pro-
duzem alimentos das mais 
diversas variedades,  geram 
empregos, e fornecem, muitas 
flores, que enfeitam a colorem 

a vida nos momentos mais ex-
pressivos de humanidade. 

O Brasil precisa prestigiar 
mais os que trabalham e pro-
duzem no campo.  Valorizar o 
produtor rural que, com seu 
esforço diário, transforma 
solo em benefício de todos, 
deve ser um exercício de ci-
dadania.

A todos eles, nesta data, 
como em todos os dias, nos-
sas homenagens.

28 de julho, dia do produtor rural
Histórias de Dona Ilda

Todos com compromissos 
e responsabilidades!

Os queridos tios Memi e 
Miquelina já se foram e deixa-
ram muita saudade! O nosso 
sítio cresceu e seus caseiros 
também! E um deles já ficou 
até bisavô e o outro avô!

Naquele tempo a avenida 
principal da Holambra era 
enfeitada com frondosas ár-
vores de Flamboyants!  Pare-
ciam coroas de flores verme-
lhas unidas, enfeitando a rua! 
Mas o progresso se incumbiu 
de acabar com todas!

A casa das freiras, enorme, 
com encanamento da água 
passando a se esquentar nos 
fogões! Era meu passeio pre-
dileto!

O sino da Igreja era tocado 
somente por aquele cidadão 
que usava um chapéu preto 
e cujo nome não me lembro. 
Ele tinha também uma char-
rete que percorria sempre 
aquelas ruas de terra.

Minhas meninas que brin-
cavam de fazer bolinhos de 
areia com os meninos já são 
mães e pais de diversos fi-
lhos!

E se recordam sempre dos 
momentos de tanta alegria e 
felicidade! 

Que bom poder se sentir de 
perto o quanto é agradável a 
vida em um sítio, em contato 
com nossa maravilhosa natu-
reza! Inesquecível!

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

Bons tempos...
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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

Deitado em berço es-
plêndido, em nosocô-
mio (hospital) sem gran-
des recursos, o gigante 
aguarda por melhores 
dias sob o olhar atento 
de equipes médicas cuja 
chefia não é diplomada 
em medicina. 

Sua internação com-
pulsória, dado o quadro 
agravado nos últimos 
meses, é uma medida 
drástica na perseguição à 
recuperação do paciente 
cada vez mais debilitado. 

Em estado de máxima 
atenção, com sinais vitais 
dignos de um coma, to-
das as tentativas de rea-
nimação vêm sendo colo-
cadas em prática, muitas 
não recomendadas por 
conceituados expoentes 
da medicina tradicional.

As notícias divulgadas 

diariamente pela admi-
nistração hospitalar para 
parentes e amigos são 
sempre de otimismo e es-
perança sem liberação de 
dados concretos sobre a 
real saúde do paciente. 

Assim, permanecem 
recebendo informações 
de fim de linha, sem maio-
res detalhes que as levam 
a imaginar a existência de 
um quadro que pode es-
tar comprometido.

O hospital, como já 
dito, carente de recursos 
de ponta, sofre com a fal-
ta de fármacos em seus 
estoques diante da       ex-
pectativa de que o que 
está sendo colocado em 
prática seja suficiente 
para recuperar a saúde 
do paciente dentro de um 
prazo estimado pela equi-
pe médica de três meses.

Os filantropos do hos-
pital, injetando recursos 
financeiros de porte, na 
expectativa de mantê-lo 
em operação até o fim do 
prazo previsto para solu-
ção da internação, espe-
ram que seus investimen-
tos possam trazer-lhes um 
retorno digno de opera-
ções financeiras de vulto. 

Qualquer que venha a 
ser o resultado do trata-
mento, o paciente – ape-
sar dos pesares – há de se 
recuperar como em ou-
tras oportunidades, des-
tacadas em seu prontuá-
rio médico.

A menos que uma con-
juntura adversa - já ob-
servada em histórico de 
outros pacientes mundo 
afora – venha a se manifes-
tar agravando seu quadro.

Confiemos!  

O Brasil na UTI

As crianças eram peque-
nas. A maior diversão era 
fazerem bolinhos de areia. 
Minhas meninas, algumas 
primas e primos e estava fei-
to o bando!

Uma árvore frondosa com 
duas balanças era a maior 
diversão da meninada. Che-
gavam a fazer fila para evitar 
brigas.

Outra diversão que gosta-
vam era entrar no buracão 
que seria a piscina. Quando 
chovia a confusão era maior! 
Vinham barreados da cabeça 
aos pés!

Depois de muita folia, vi-
nham para o banho para espe-
rar o almoço: diversos frangos 
e quem chegasse primeiro co-
mia as partes melhores!

Havia o tio de meu marido, 
Tio Memi, que trazia mais 4 
netos para aumentar a ale-
gria! Vinha com sua esposa, 
a Tia Miquelina, que vinha 
de S. Paulo, trazendo quitu-
tes deliciosos: bom-bocados, 
cocadas, pão feito em casa, 
e outras guloseimas que as 
crianças saboreavam.

Depois do almoço eram 
outros brinquedos com que 
passavam a tarde toda! Um 
dia uma das meninas ga-
nhou um beijo do primo e 
saiu uma confusão! Tudo era 
tão interessante, que a gente 
passava momentos diverti-
dos e inesquecíveis! De vez 
em quando vinha um ou 
uma chorando porque levara 
um tombo! Saiam em busca 
das frutas: caquis, goiabas, 
laranjas, mangas, etc.

Hoje todos já cresceram e 
estão cheios de filhos. Uns 
moram em S. Paulo, outros 
em Campinas. Raramente 
temos encontros com alguns 
deles.   
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Diminuem os casos de Covid e semana

fecha com 33 incidências positivas

3ª etapa da Campanha de Doação de Sangue acontece no dia 5 agosto

Holambra registrou que-
da no número de casos de 
Covid-19 esta semana em 
relação ao último balanço di-
vulgado pelo Departamento 
Municipal de Saúde. Foram 
confirmadas, ao longo dos 
últimos sete dias, 33 inci-
dências positivas, de acordo 
com dados fornecido nesta 
quarta-feira, dia 27 de julho. 
O último levantamento reve-
lou 71 confirmações. A cida-
de contabiliza, desde março 
de 2020, 4.836 registros e 20 
óbitos. O bairro Imigrantes 
soma 1.220 confirmações, 
seguido do Fundão com 429 
e do Centro com 415.

“Houve uma queda con-
siderável no número de ca-
sos esta semana, mas ainda 
insisto que a higienização 

regular das mãos e a vaci-
nação precisam ser manti-
dos”, disse o diretor da pas-
ta, Valmir Marcelo Iglecias. 

“O vírus segue circulando e 
os cuidados não podem ser 
deixados de lado”.

A imunização contra a 

doença ocorre regularmen-
te 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 reali-
zada às terças-feiras, entre 
8h e 12h. No Fundão, o aten-
dimento, também na terça, 
se dá das 13h às 15h.

São distribuídas 1ª ou 
2ª dose para moradores 
acima de 5 anos e 3ª dose 
para holambrenses com 
mais de 12. A 4ª dose é 
aplicada em profissionais 
da saúde e pessoas com 40 
anos ou mais que tomaram 
a 3ª dose há, pelo menos, 
4 meses. Para a imuniza-
ção é necessário apresen-
tar documento oficial com 

foto. No caso de 2ª, 3ª ou 4ª 
dose é preciso levar ainda o 
comprovante de vacinação 
anterior. Menores de ida-
de devem levar documen-
to oficial com foto, CPF ou 
Cartão SUS. Na ausência do 
pai, mãe ou responsável le-
gal é necessário apresentar, 
preenchido, o termo dispo-
nível em www.holambra.sp.
gov.br, na aba Serviços, Va-
cina: Termo de autorização.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais 
leves é ir até a unidade de 
saúde mais próxima de casa. 
Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificul-
dade para respirar devem 
procurar o atendimento de 
urgência e emergência na 
Policlínica Municipal.

A Prefeitura de Holambra 
e o Hemocentro de Campinas 
realizam na próxima semana, 
sexta-feira, dia 5 de agosto, 
a terceira etapa do ano da 
Campanha de Doação de San-
gue. A ação ocorrerá no Salão 
da Terceira Idade, das 8h ao 
meio-dia. Para doar é preciso 
apresentar um documento 

de identidade com foto, ter 
entre 18 e 69 anos de idade, 
pesar mais de 50kg e estar 
em boas condições de saúde.

“Homens devem aguardar 
60 dias entre uma doação 
e outra. Já as mulheres, 90”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Os holambrenses 

são sempre muito solidários. 
Contamos, mais uma vez, 
com a contribuição de todos 
os que puderem participar. 
Cada bolsa de sangue pode 
ajudar a salvar até 4 vidas”.

Pessoas que tomaram a 
vacina Coronavac, contra a 
Covid-19, não podem realizar 
a doação durante um período 

de 48 horas após a aplicação. 
Esse prazo sobe para 7 dias 
para os imunizados com As-
traZeneca, Pfizer e Janssen.

A ação é realizada quatro 

vezes por ano no município. 
O sangue recebido será en-
caminhado para hospitais 
públicos e filantrópicos da 
região.
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População deve procurar 
atendimento sempre na 

unidade mais próxima de 
casa, diz Saúde

Holambra passou a con-
tar em março desse ano 
com médicos de segunda 
a sexta-feira em todas as 
unidades básicas de saú-
de do município. Assim, 
a orientação do Departa-
mento de Saúde é de que 
a população procure por 
atendimento sempre na 
unidade mais próxima de 
casa. A finalidade é garan-
tir auxílio rápido, eficiente 
e bem estruturado para 
moradores de todas as re-
giões da cidade.

“O atendimento hoje é 
igual em todas as unida-
des, sejam elas urbanas 
ou rurais”, explicou o di-
retor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias. 
“Quem mora na área rural, 
por exemplo, não precisa 
mais esperar pelos dias 
de atendimento do clínico 
geral ou ir até uma unida-

de da zona urbana. Agora 
basta ir no PSF mais perto 
de casa. Além dessa facili-
dade no deslocamento, o 
profissional de saúde de 
cada região conhece as de-
mandas e os pacientes, o 
que facilita o atendimen-
to, o acompanhamento e o 
acolhimento”.

Valmir reforça que to-
das as unidades contam 
com funcionários expe-
rientes, bem treinados e 
preparados para atender 
a demanda dos bairros do 
entorno. Ele explica que 
quem mora no Pinhalzi-
nho ou no Danúbio Azul, 
por exemplo, pode ir até o 
PSF do Fundão. Já holam-
brenses do Alegre, Nova 
Holanda ou Palmeiras, 
devem seguir para unida-
de do Palmeiras, que fica 
na estrada de acesso ao 
bairro.

Moradores do Groot, 
Tulipas, Ipês, Jardim Ho-
landa e Chácaras Caman-
ducaia podem se dirigir 
ao PSF Santa Margarida. 
Já a população do Centro 
e do bairro mais populo-
so da cidade, o Imigran-
tes, devem ir na unidade 
da Rua Van Aken, perto 
do centro esportivo local. 
“Isso facilita o atendi-
mento, evita sobrecargas 
em algumas unidades e 
permite um acompanha-
mento individualizado”, 
explicou o diretor.

A Policlínica Municipal 
dever ser procurada em 
casos de urgência e emer-
gência e funciona 24 horas 
por dia. Para garantir ain-
da mais comodidade, a ci-
dade conta com transporte 
gratuito e linhas de ônibus 
que passam por todas as 
unidades de saúde.

Departamento faz cadastro para 
exames preventivos contra 
câncer mama e colo útero

O Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holambra 
realiza cadastro para o pre-
enchimento de 220 vagas de 
exames preventivos de câncer 
de mama e de colo de úte-
ro. Eles serão realizados na 
carreta móvel do Hospital de 
Amor de Barretos, que ficará 
instalada no estacionamento 
do Teatro Municipal entre os 
dias 24 e 25 de agosto. As in-
teressadas devem procurar a 
unidade básica de saúde mais 
próxima de casa com CPF, RG, 
Cartão SUS e comprovante de 
residência. A iniciativa tem 
por objetivo estimular a pro-
cura pelos procedimentos, 
fundamentais para a detecção 
precoce da doença.

Para a realização da ma-

mografia é necessário ter 
entre 40 e 69 anos. Para o 
papanicolau, de 25 a 64. Em 
ambos os casos é preciso re-
sidir em Holambra e não ter 
diagnóstico positivo de cân-
cer. Os exames devem ser re-
alizados anualmente.

“Pedimos para que as 
mulheres que preencham os 
requisitos procurem as uni-
dades básicas o quanto antes 
para agendamento dos pro-
cedimentos”, explicou Val-
mir Marcelo Iglecias, diretor 
municipal de Saúde. “Este é 
um trabalho de fundamental 
importância para promover 
o diagnóstico precoce, possi-
bilitando maiores chances de 
cura e melhorando a qualida-
de de vida das holambrenses”.

Os exames serão realizados na carreta móvel do Hospital de 
Amor de Barretos, que ficará instalada no estacionamento do 

Teatro Municipal entre os dias 24 e 25 de agosto



5

www.jcholambra.com

Saúde Holambra, 29 de julho de 2022 5
Vigilância Ambiental alerta para 

prevenção à Febre Maculosa
O Departamento Munici-

pal de Saúde de Holambra 
faz um importante alerta 
sobre a necessidade de pre-
venção contra a febre ma-
culosa, doença infecciosa 
causada por uma bactéria 
do gênero Rickettsia, trans-
mitida pela picada do carra-
pato-estrela, que tem como 
principais hospedeiros ca-
pivaras, bois, cavalos, cães, 
coelhos e aves. A transmis-
são pode ocorrer durante 
todo ano, embora a maior 
incidência seja entre os me-
ses de maio e setembro.

“Em Campinas, este ano, 
já foram registrados 5 casos 
da doença e 3 mortes”, disse 
a médica veterinária e coor-
denadora da Vigilância Am-
biental de Holambra, Ange-

la Varella Katz. “Holambra 
tem uma área rural extensa 
e muitos moradores ficam 
em contato com os princi-
pais hospedeiros do carra-
pato. Por isso, todo cuidado 
é pouco, já que trata-se de 

uma doença que pode levar 
à morte em poucos dias”.

Angela explica que deve-
-se evitar caminhar, sentar, 
deitar ou permanecer por 
muito tempo em áreas como 
lagos habitados por capiva-

ras ou pastos frequentados 
por bois e cavalos. Caso seja 
necessário adentrar esses 
locais, sugere-se o uso de 
roupas de cor clara, vesti-
mentas longas e calçados 
fechados. Ela orienta tam-
bém que os gramados sejam 
aparados com frequência e 
que o veterinário seja con-
sultado regularmente para 
manter animais domésticos 
livres dos carrapatos, que 
não devem, em hipótese al-
guma, ser esmagados com 
as unhas.

Os sintomas da doença 
aparecem, em geral, no pe-
ríodo de 2 a 14 dias após 
contato com carrapatos. En-
tre eles, febre, dores de ca-
beça e no corpo, náuseas e 
vômitos acompanhados ou 

não de manchas avermelha-
das na pele. A recomenda-
ção, nestes casos, é procurar 
imediatamente a Policlínica 
Municipal e informar que 
esteve em contato com ani-
mais ou em áreas sujeitas 
a carrapatos para a correta 
avaliação do profissional de 
saúde.

Carrapatos encontrados 
nas roupas, por exemplo, 
podem ser colocados em po-
tes de vidro fechados e secos 
e levados para Vigilância 
Epidemiológica para serem 
analisados. O atendimento 
é das 8h às 13h e entre 14h 
e 16h. Mais detalhes sobre 
a doença, as orientações e 
cuidados, podem ser obtidos 
por meio do telefone (19) 
3802-1555, ramal 213.

Trabalho de prevenção

Nesta terça-feira, dia 26 de julho, a Vigilância Ambiental 
deu início ao trabalho de prevenção contra a febre macu-
losa na cidade por meio de pesquisa de presença de carra-
patos em margens de lagoas, locais com extensa vegeta-
ção e com presença de animais. Os parasitas encontrados 
serão coletados e enviados ao laboratório para identifica-
ção. O trabalho seguirá até o mês de outubro.
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Inédito no Estado
Composto pelos municípios de Águas de Lindóia, Ampa-
ro, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, 
Pedreira, Serra Negra e Socorro, o Circuito das Águas Pau-
lista é a primeira região do Estado de São Paulo a partici-
par do programa Líder. Os trabalhos prévios tiveram início 
em 2019 e, agora, entram em sua terceira fase, de implan-
tação, além de trazer amplo conhecimento para seus eixos 
e resultados iniciais.

“Inicialmente o grupo de líderes foi formado pelo Sebrae 
com cinco pessoas de cada cidade, que representavam 
diferentes segmentos, incluindo a gestão pública, o ter-
ceiro setor e o setor privado. Agora, por meio do Fórum 
de Líderes, queremos fazer esse grupo se expandir, trans-
bordar e incluir novas lideranças”, explica a professora e 
representante do grupo Laura Umbelina Santi, da cidade 
de Jaguariúna.  

Durante 34 meses de trabalho, as lideranças regionais de-
finiram uma visão de futuro ousada: ser a melhor região 
para viver, trabalhar, visitar e investir. Deste Fórum sairá 
uma agenda de desenvolvimento com ações estratégicas 
prioritárias a serem realizadas no território por seus agen-
tes locais a partir de uma projeção futura comum, pactua-
da em um processo de construção coletiva.

Holambra participa do Fórum  
do Circuito das Águas Paulista

No próximo dia 4 de agos-
to, o município de Jaguariúna 
será palco do Fórum de Líde-
res do Circuito das Águas Pau-
lista, encontro com o objetivo 
de apresentar uma agenda de 
ações estratégicas para a re-
gião a partir da compreensão 
do cenário atual, do reconhe-
cimento dos desafios e das 
oportunidades para auxiliar 
no desenvolvimento econômi-
co, social e ambiental dos nove 
municípios. O evento acontece 
no Teatro Dona Zenaide a par-
tir das 18h. Foram convidados 
empresários, empreendedo-
res, prefeitos, vice-prefeitos, 
presidentes das câmaras de 
vereadores, autoridades e li-
deranças regionais.

O Fórum de Líderes do 
Circuito das Águas Paulista 
faz parte do Programa Líder, 
do Sebrae, que já foi aplicado 
em 68 regiões em todo o Bra-

sil e reúne, aproximadamen-
te, 3,3 mil líderes comprome-
tidos com o desenvolvimento 
de suas regiões.  

Entre os objetivos do pro-
grama estão reunir líderes qua-
lificados, promover uma gestão 
pública inovadora, inclusão so-
cial por meio do empreendedo-
rismo e um ambiente favorável 
para os negócios, criando uma 
rede de desenvolvimento pro-
tagonista, capacitada e repre-
sentativa. Desta forma, o pro-
jeto reúne lideranças do poder 
público, de entidades privadas 
e do terceiro setor.  

“Estamos em um momen-
to de retomada econômica 
e o programa Líder se faz 
necessário ainda mais nes-
tes cenários, pois tem como 
foco a cooperação entre os 
municípios visando um bem 
comum. Temos, ainda, uma 
rede de parceiros pensando e 

Sobre o  
Programa 
Líder

O Programa Líder é uma 
estratégia de mobilização, 
qualificação e integração 
de lideranças que estimu-
la o alinhamento local e 
permite a convergência 
das políticas de fomento 
municipais, estaduais e fe-
derais, sejam públicas ou 
privadas, com ênfase na 
criação do ambiente fa-
vorável para promover os 
negócios e o desenvolvi-
mento econômico susten-
tável regional.

O Fórum de Líderes do 
Circuito das Águas Pau-
lista, a ser realizado em 
Jaguariúna, envolve o Se-
brae em suas esferas na-
cional, estadual e regional 
e depois será disponibili-
zado para ampla divulga-
ção do programa Líder e 
da agenda de ações para 
o desenvolvimento res-
ponsável do Circuito das 
Águas Paulista.

atuando em busca das opor-
tunidades e preparando os 
municípios para encarar os 
desafios, sempre em prol do 

desenvolvimento econômico, 
social e ambiental da região”, 
avaliou o gerente regional do 
Sebrae-SP, Nilcio Freitas.



7

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 29 de julho de 2022 7

Confira a tabela de jogos da 3ª rodada:

Confira os resultados 
da 2ª rodada:

Quinta-feira, 28 de julho, 19h30: Galáticos x Bar Sem Lona (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 29 de julho, 19h: Galunáticos x Tamo Junto (Estádio Municipal)
Sexta-feira, 29 de julho, 20h45: Resenha x Brasiliense (Estádio Municipal)
Sábado, 30 de julho, 15h: Real Conquista x Grêmio Holambra (Estádio Municipal)
Sábado, 30 de julho, 17h: Internacional x Nacional (Estádio Municipal)
Domingo, 31 de julho, 8h30: Tokka Natural x Jack Flores (Fundão)
Domingo, 31 de julho, 10h30: Joinville x Los Hermanos (Fundão)
Domingo, 31 de julho, 8h30: Figueirense x Imigrantes (Palmeirinha)
Domingo, 31 de julho, 10h30: CRB x Vila Nova (Palmeirinha)

A terceira rodada começou ontem à noite (depois do fechamento desta edição) com a partida entre Galáticos e 
Bar Sem Lona, no Estádio Municipal. Confira os outros jogos deste fim de semana.

Vila Nova 3 x 2 Resenha
Imigrantes 4 x 2 CRB
Joinvile 2 x 0 Tokka Natural
Grêmio Holambra 0 x 0 Galáticos
Nacional 1 x 4 Real Conquista
Tamo Junto 3 x 3 Bar Sem Lona
Galunáticos 1 x 1 Figueirense
Brasilense 1 x 1 Los Hermanos
Jack Flores 3 x 0 Internacional

Segunda rodada tem jogos no Municipal 
e nos campos do Fundão e Palmeirinha

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

Operação Cata-Bagulho faz 
coleta em todos os bairros 

na próxima semana
O Departamento Munici-

pal de Serviços Públicos irá 
retomar na a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 1º de 
agosto, a Operação Cata-Ba-
gulho para coleta de móveis 
danificados, pneus velhos 
e restos de poda em todo o 
município. A ação, realiza-
da periodicamente, tem por 
objetivo impedir o depósito 
irregular de lixo em terrenos 
baldios e vias da cidade, evi-
tando o acúmulo de detritos 
e a proliferação de insetos e 
animais peçonhentos.

Os itens devem ser des-
cartados na frente das re-
sidências pelos moradores 

antes das 7h30, de acordo 
com o cronograma de bair-
ros (confira abaixo). Lixo 
doméstico, restos de cons-
trução civil e materiais ele-
trônicos não serão recolhi-
dos neste trabalho.

De acordo com o dire-
tor da pasta, José Marcos 
de Souza, é fundamental 
que a população respeite os 
dias e o horário de descarte 
para o bom andamento do 
serviço. Em caso de chuva, 
a ação pode ser cancelada.  

A próxima etapa da Ope-
ração Cata-Bagulho está 
prevista para ocorrer entre 
os dias 22 e 26 de agosto.

Cronograma da Operação Cata-Bagulho:
Segunda-feira, 1º de agosto: Jardim Flamboyant, Par-
que dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 2 de agosto: Jardim das Tulipas, Jardim Ho-
landa, Morada das Flores e Centro
Quarta-feira, 3 de agosto: Imigrantes, Vila Nova e Resi-
dencial Moinho
Quinta-Feira, 4 de agosto: Residencial Moinho, Residen-
cial Van den Broek e Pinhalzinho
Sexta-feira, 5 de agosto: Camanducaia, Residencial Vila 
das Tulipas e Residencial Flor D´Aldeia

A segunda rodada do 
Amadorzão, o Campeonato 
de Futebol Amador de Ho-
lambra, movimentou as are-
nas esportivas da cidade no 
último final de semana. A 
bola balançou 31 vezes em 
nove partidas (confira abaixo 
os resultados). A partir desta 
quinta-feira, 28 de julho, a 

competição ingressa em nova 
etapa de jogos. O primeiro, 
entre Galáticos e Bar Sem 
Lona, que vêm de empate no 
último ciclo, acontece no Es-
tádio Municipal Zeno Capato 
a partir das 19h30. A entrada 
para torcedores é gratuita.

Dezoito equipes disputam 
o título do torneio. A final 
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Operadoras privadas ampliam participação no 

setor de saneamento em 45%

Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

e preservação 
ambiental sem 
tamanho. Para 
quem conhece o 
Rio poder sonhar 
com uma Baía de 
Guanabara, em 
breve, bonita e 
limpa novamen-
te, é um sonho 
para qualquer 
um que mora ou 
visita a cidade 
tão maravilhosa”, 
disse o presiden-
te do banco, Gus-
tavo Montezano.

Para ele, o marco regu-
latório em vigor no país re-
presenta um sucesso, mas é 
preciso avançar e fazer ajus-
tes, que ele classificou como 
o primeiro dos três pilares 

O novo Marco Legal do 
Saneamento, que tem como 
metas garantir que 99% da 
população tenha acesso à 
água potável e 90% à coleta 
e tratamento de esgoto até 
2033, acaba de completar 
dois anos e, em um curto es-
paço de tempo, as operadoras 
privadas do setor ampliaram 
sua participação em 45%.

Segundo dados apresenta-
dos no início desse mês pela 
ABCON SINDCON – Associa-
ção e Sindicato Nacional das 
Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e 
Esgoto, até 2021, essas com-
panhias atendiam 31,6 mi-
lhões de usuários; hoje são 
46,1 milhões de pessoas com 
serviços de água e esgota-
mento sanitário no Brasil.

A Aegea Saneamento, 
holding da qual faz parte a 
Águas de Holambra, é líder 
no setor privado de sanea-
mento no Brasil: atende mais 
de 21 milhões de pessoas e 
tem 49,5% de participação 
nesse mercado (veja qua-
dro abaixo). “Fazer parte do 
maior grupo privado do se-
tor no país é um orgulho para 
Mirante pois honramos com 
nosso maior compromisso, 
que é levar dignidade, saúde 
e qualidade de vida à popula-
ção que atendemos levando 
em conta, sempre, o cuidado 
com o meio ambiente e com 
a sustentabilidade”, afirma a 
diretora presidente da Águas 
de Holambra, Silvia Leticia 
Tesseroli.

Ainda segundo os dados 
apresentados, o número de 
municípios atendidos por em-
presas privadas também au-
mentou mais de 9%. Em me-
ados de 2020, as concessões 
privadas estavam presentes 
em menos de 6% dos municí-
pios – aproximadamente 330 

cidades. Atualmente, elas já 
operam em 509 cidades, mais 
de 9% do total. O estudo des-
taca ainda que 44% desses 
municípios são considerados 
de pequeno porte, com até 20 
mil habitantes.

“O marco legal criou um 
ambiente de maior seguran-
ça jurídica, fundamental para 
atrair investimentos”, explica 
Rogério Tavares, VP de Rela-
ções Institucionais da Aegea 
Saneamento. “Seguimos con-
fiantes em relação ao futuro 
para continuar expandindo 
nossa atuação a partir de in-
vestimentos alinhados ao 
nosso modelo de negócios, 
com disciplina e solidez finan-
ceira”, finaliza Tavares.

“Eu acho que a competição 
já mostrou resultados, tanto 
no aumento da participação 
privada e no compromisso 
de investimento assumidos 
nos editais quanto também 
em uma provocação firme às 
próprias companhias públi-
cas a fazerem mais investi-
mentos e a mexerem nas suas 
estruturas de governança”, 
disse na ocasião o diretor-
-executivo da ABCON, Percy 
Soares Neto.

Leilões
O BNDES (Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econô-
mico e Social) realizou nove 
leilões do setor de saneamen-
to que resultaram em R$ 30 
bilhões em outorgas para os 
cofres de estados e municí-
pios e R$ 42 bilhões de inves-
timentos comprometidos. As 
rodadas ocorreram ao longo 
dos últimos dois anos.

“Nessa jornada, fomos ca-
pazes de trazer um presente 
para o Rio de Janeiro, que foi 
a maior concessão de infraes-
trutura já realizada no Brasil, 
que traz dignidade, emprego 

necessários para o desenvol-
vimento do tema. “Natural-
mente o marco legal foi uma 
inovação sem tamanho. Ele 
se mostra vencedor e vitorio-
so, mas é natural que amadu-

recimentos, interpretações e 
ajustes sejam feitos ao lon-
go dessa jornada”, pontuou 
Montezano.

(Com informações da 
Agência Brasil)
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Todos sabemos que 
para abrir uma empresa 
existem diversas obri-
gações para poder se 
formalizar o negócio, e 
dentre elas, temos o Con-
trato Social que se trata 
de um importante ins-
trumento aonde iremos 
determinar as diferen-
tes regras empresariais, 
as obrigações e deveres 
dos sócios, dentre ou-
tras. 

E para entender um 
pouco mais sobre esse 
documento, vamos des-
tacar algumas conside-
rações neste artigo. 

De uma maneira bem 
simples, o Contrato So-
cial de uma empresa 
pode ser considerado o 
instrumento que certifi-
ca a fundação da mesma, 
que juntamente com o 
CNPJ da autenticidade a 
existência e formalização 
desta e traz as informa-
ções necessárias sobre 
a mesma. Vale ressaltar 
que este instrumento 
deve ser feito antes mes-
mo do CNPJ ser emitido 
para a abertura da em-
presa, que deve ser regis-
trada na Junta Comercial 
do seu referido Estado. 
É indispensável que o 
Contrato Social seja ela-
borado por um profis-
sional especializado vi-
sando contemplar além 
de todas as informações 
necessárias, cláusulas 
pertinentes sobre  a em-
presa destacando pontos 
importantes e legais so-
bre a sua funcionalida-
de, que na sua estrutura 
geral, constará quem são 
os sócios, a participação 
destes, a definição da ati-
vidade econômica, o ca-
pital social, regras para 
a saída ou entrada de no-

vos sócios, deveres e di-
reitos, distribuição de lu-
cros ou pró-labore, além 
da informação completa 
de cada sócio.

Vale ressaltar que os 
sócios são os responsá-
veis legais da empresa, 
e assim sendo, havendo 
qualquer problema jurí-
dico estes serão aciona-
dos, por isso da impor-
tância na consulta de um 
profissional para a ela-
boração deste contrato, 
assim como da sua atua-
lização sempre que hou-
ver qualquer mudança 
em suas cláusulas, ende-
reço, quadro societário e 
outras.  

O Contrato Social 
também é normalmente 
utilizado no cadastra-
mento de fornecedores 
e clientes, além de ser 
indispensável em qual-
quer outro tipo de rela-
ção jurídica mais formal, 
das quais podemos citar, 
acesso a crédito, aber-
tura de conta bancária, 
participação de licita-
ções e etc.

Em suma, busque um 
profissional de sua con-
fiança e atualize sempre 
que necessário o seu 
Contrato Social evitando 
assim problemas desne-
cessários

O contrato social

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br

Coisas de 
Holambra...

Zeskamp, os jogos  
Inter coloniais holandeses

Nada mais holam-
brense do que se 
sentar na varanda, 
tomar uma xícara 
de café com specu-
laas e contar causos 
sobre o passado. 
Quando eu faço 
isso com a minha 
família, revivemos 
muitas memórias 
engraçadas, de coi-
sas que só existem 
aqui em Holambra.
Esta semana, estávamos curtindo um desses 
momentos, conversando sobre o Zeskamp, 
que deveria ter acontecido em Arapoti este 
ano, mas que, devido à pandemia, foi nova-
mente adiada para o ano que vem.
Nesta conversa, meu pai relembra nostálgico 
dos primeiros jogos, e que ficaram na histó-
ria. Jogo como aquele, do fusca, que tinha 
uma direção invertida... Virando-a para a di-
reita, o veículo se movia para a esquerda. Se 
virasse para a esquerda, o fusca ia para a di-
reita. E, tendo que percorrer um longo traje-
to até a vitória, o jeito foi usar a criatividade. 
“Maritha, segura firme a direção!” – grita meu 
pai, que jogou desde o primeiro Zeskamp, 
em 1976, até 1981. E então, ele, acompa-
nhado por Harrie Walravens e Martinho v. d. 
Groes, erguem a traseira do veículo, e rapida-
mente o empurram até final! Que sacada! E 
Holambra I vence com folga!
Para quem ainda não conhece, Zeskamp é a 
Olimpíada Inter colonial das comunidades 
holandesas no Brasil: Holambra I e Campos 
de Holambra, em São Paulo; as paranaenses 
Castrolanda, Carambeí e Arapoti e a gaúcha 
Não-me-Toque.
Cada ano, uma colônia sedia o evento, que 
sempre acontece no mês de julho. Holam-
bra, a mais empolgada de todas, junta uma 
legião de fanáticos para participar e torcer, 

mesmo que a com-
petição ocorra há 
mais de 1.100km de 
distância. 
As provas desafiam 
as equipes de com-
petidores, compos-
tas por 20 atletas e 
um técnico. Força, 
resistência e saga-
cidade são pré-re-
quisitos para ser 
um dos escolhidos 

- atributos indispensáveis para a realização 
dos seis jogos da gincana.
Aqui em Holambra, nossos jogadores parti-
cipam de um treinamento, durante os dois 
meses que antecedem a competição. Tal-
vez esta seja a razão de sermos a colônia 
que mais acumulou troféus em jogos de 
Zeskamp até hoje.
É com esta mesma nostalgia, que me des-
peço desta coluna. Um ano inteiro de mui-
tas histórias sobre coisas que só Holambra 
tem. Coisas que nos tornam únicos e dife-
renciados, e que atraem tantas pessoas para 
conhecer nossas flores e se encantar com 
a nossa cultura a jeito de viver. Agradeço 
imensamente a oportunidade que o Jornal 
da Cidade me proporcionou e o carinho re-
cebido pelos meus queridos leitores, que 
me abordaram na rua para comentar sobre 
algum causo e contar histórias engraçadas! 
Para aqueles que me seguem quinzenal-
mente por aqui, fica o convite para continuar 
acompanhando as minhas histórias no blog 
do Portal. Aliás, muitas novidades estão por 
vir e, por isso, minha saída deste jornal tor-
nou-se necessária. Um grande abraço! 

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

lambra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit
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NAOTT ganha reformas, ampliações 

e novos ambientes

da redação

Há mais de 24 anos, um 
projeto desenvolvido pelo 
poder público com apoio 
de produtores e empresá-
rios da cidade transforma a 
vida de pessoas com defici-
ência em Holambra. Oferece 
a elas novas perspectivas e 
oportunidades a partir de 
assistência multidiscipli-
nar em um espaço cada vez 
mais bem estruturado e em 
constante aperfeiçoamento.

O Núcleo de Atenção e 
Orientação Terapêutica ao 
Trabalho, conhecido popu-
larmente pela sigla NAOTT, 
atende hoje 32 holambren-
ses com suporte de psicó-
logo, atendimento odon-
tológico, aulas de dança 
adaptada, de música e artes. 
Além disso, os integrantes 
do projeto produzem em 
uma horta alimentos que 
são consumidos em refei-
ções oferecidas durante 
toda a semana pelo municí-
pio. A partir da próxima se-
mana, dia 2 de agosto, con-
tarão ainda com atividades 
desportivas em centros es-
portivos locais, duas vezes 
por semana.

Ao longo dos últimos me-
ses, o prédio que abriga esse 

trabalho passou por uma 
grande reforma. O corredor 
de entrada recebeu barras 
de acessibilidade. A pintura 
das áreas interna e externa 
foi renovada. O local rece-
beu novas portas, janelas 
e persianas. Todas as salas 
possuem agora equipamen-
to de ar condicionado. Os 
toldos foram substituídos e, 
um deles, ampliado para ga-
rantir a proteção em dias de 
muito sol ou de chuva. Tam-
bém foi realizado no local 
um trabalho de manutenção 
e limpeza das calhas, subs-
tituição de telhas e vedação 
de vasos sanitários e pias. 
O salão principal passou a 
contar com climatizador de 
ambiente e novo mobiliário.

O espaço recebeu ainda 
um novo trabalho paisa-
gístico. Dezenas de mudas 
de árvores frutíferas foram 
plantadas. Refletores, pintu-
ra de postes de iluminação 
e a substituição de parte do 
gramado por piso intertra-
vado também fizeram parte 
do projeto. Um quiosque de 
48m² foi construído para 
que os assistidos possam 
realizar as atividades ma-
nuais ao ar livre. 

Será inaugurada no local, 
ainda esse ano,  uma pis-

cina terapêutica – em fase 
avançada de obras. Ela será 
utilizada para diversas ativi-
dades que visam a manuten-
ção e promoção da saúde fí-
sica e mental dos assistidos. 
Eles receberam no final do 
semestre passado, em fase 
de retomada pós-pande-
mia, novos uniformes e tra-
jes personalizados, prontos 
para a utilização da piscina.

Famílias interessadas 
em participar do projeto 
podem inscrever pessoas 
com mais de 14 anos. Para 
ingresso à espera pelo aten-
dimento, os inscritos pas-
sarão por triagem feita por 
assistente social e equipe 
multidisciplinar.

Instalações Instalações

Sala de atendimento odontológico Obra piscina com acessibilidade

Mobiliário feito com material reaproveitável
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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 

Obra piscina com acessibilidade

Mobiliário feito com material reaproveitável



12

www.jcholambra.com

Geral1212

www.jcholambra.com

EditalHolambra, 29 de julho de 202212
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas 
com micose, calosidade, verruga plantar (olho de 
peixe), unha encravada com correção “clip sys-
tem”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 
/ 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardo-
so. Para iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, 
acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas e no-
vas 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.

● DIVERSOS ●

Contrata-se 

Cuidadora Residencial
Pessoa ágil e agradável para trabalhar no Centro de Holambra. 
Ajudar nas tarefas domésticas do dia a dia e também nos 
cuidados com filho cadeirante. A casa tem serviço de faxineira.
Preferências: Morar em  Holambra e ter CNH.

Interessados enviar curriculo:contato@jcholambra.com.br

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
CNPJ 03.630.560/0001-18, 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores associados da Cooperativa 
Veiling Holambra, convocados para a Assembléia 
Geral Extraordinária, que se realizará no dia 11 de 
agosto de 2022, à rodovia SP 107, km 27, Zona 
Rural, no Município de Santo Antônio de Posse, 
estado de São Paulo, CEP 13833-585, às 15h em 
primeira convocação, com a presença de dois terços 
dos associados, ou às 16h, em segunda convocação, 
com a presença de metade e mais um dos associados, 
ou ainda, às 17h, em terceira convocação, com a 
presença de no mínimo 40 (quarenta) associados, 
conforme normas estatutárias.
CUMPRINDO COM O ARTIGO 26, PARÁGRAFO 
2º, DO ESTATUTO DA CVH, O SÓCIO QUE 
CHEGAR APÓS O ENCERRAMENTO DO LIVRO 
DE PRESENÇAS, NÃO PODERÁ TOMAR PARTE 
NAS VOTAÇÕES.

Ordem do dia: 

1) Deliberação, em caráter de referendo, da abertura 
de uma filial da Cooperativa Veiling Holambra em 
Uberlândia-MG, sito à Rua Odorico Luiz de Oliveira, 
número 300, Bairro Industrial, CEP 38402-337, 
com finalidade de constituição de um Centro de 
Distribuição, em cumprimento ao parágrafo único do 
artigo 1 do Estatuto Social.

Para efeito de cálculo de quorum de instalação da 
assembléia, o número de associados, nesta data, é 
de 436 (quatrocentos e trinta e seis).

Santo Antônio de Posse, 29 de julho de 2022.
                 

Eddy A. Sleutjes
Presidente

Empresa de produção de flores 
e Plantas em Holambra contrata:

- Horário: 06:45 até as 16:33 (com 1 horal de almoço)
- De segunda a sexta-feira. Regime CLT.
- Aceitaremos currículos somente para moradores de  
   Holambra e Artur Nogueira.

Envie seu currículo para vagas@lisaflora.com.br

Trabalhador Rural (de flores ornamentais)

● EMPREGOS ●
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado A Desordem dos Templários

Ludmilla ganha prêmio

Paulistano, 68 anos de idade, 45 anos de carreira, Guilherme Arantes, chega ao 
palco do Tokio Marine Hall, no dia 05 de agosto de 2022, com seu novo show “A 
Desordem dos Templários”, que leva o mesmo nome do seu mais recente álbum. 

Desde 2019, Guilherme mora em Ávila, cidade medieval na Espanha. Durante o período pan-
dêmico, estudou orquestração e música barroca, que influenciou o novo álbum, “A Desordem dos 

Templários”, com forte tempero progressivo. Com 27 álbuns lançados em cinco décadas de carreira, Guilherme 
Arantes tem músicas gravadas por Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, entre 
outros. Em sua coleção de sucessos estão “Planeta Água”, “Amanhã”, “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada 
Mais”, “Lindo Balão Azul”, “Deixa Chover”, “Lance Legal”, “Pedacinhos” e “Brincar de Viver”. No show, Guilherme 
Arantes (voz e teclados) é acompanhado por Luiz Sérgio Carlini e Alexandre Blanc (guitarras e violões), Gabriel 
Martini (bateria) e Willy Verdaguer (baixo). As canções do novo álbum se incorporam aos sucessos em uma 
grande celebração. “Aberturas e vinhetas instrumentais darão o clima barroco-progressivo”, adianta Guilherme.

Noivado discreto e 
breve casamento

Luan Santana, 31 anos, irá se 
casar. O sertanejo ficou noivo 
da estudante de moda Iza-
bella Cunha, 26, no início do 
mês. Segundo a coluna de 
Splash apurou que o pedido 
de casamento foi discreto, 
mas bastante romântico. A 
informação sobre o noivado 
foi confirmada pela assesso-
ria de imprensa do cantor. 
No último fim de semana, 
dia 23/07,Luan Santana reali-
zou o “Luan City Festival”, em 
Goiânia, O evento aconteceu 
no estacionamento do Serra 
Dourada. Luan se emocionou 
e relembrou o início de carrei-
ra, dedicando à mãe, Marizete 
Santana, a grandiosidade do 
projeto. O cantor e Izabella fo-
ram fotografados no camarim 
usando o anel de noivado.

Ludmilla fez história na noite de ontem durante a gravação 
do prêmio “MTV Miaw” e saiu vitoriosa na categoria Artista 
Musical.Ela ainda recebeu uma homenagem pelos dez anos 
de carreira, A homenagem, totalmente surpresa, comanda-
da por Tati Quebra Barraco e Pathy Dejesus, será exibida na 
íntegra amanhã, na MTV, a partir das 21h. O show para co-
memorar os 10 anos de carreira acontecerá  em setembro 
deste ano. “Me sinto fazendo parte de um rol de estrelas ne-
gras que antes eu ficava apenas admirando e babando. Ago-
ra quero dizer para os negros que estão em casa sonhando: 
‘somos possíveis, venham, é nosso!”.

Se problemas antigos reaparecem, não 
te aflijas. Tenta de novo resolvê-los.


