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Outubro tem eleições mu-
nicipais. E, aos poucos, os par-
tidos políticos começam a se 
articular para lançar seus can-

didatos ao Executivo e Legis-
lativo. Mas enquanto as con-
venções não acontecem para 
confirmar os candidatos, vá-

rios nomes vão surgindo como 
pré-candidatos. Em Holambra, 
Fernando Capato já colocou 
seu nome à disposição do par-

tido. E o ex-diretor de Obras 
de Holambra, Ricardo Cortez, 
é pré-candidato em Santo An-
tônio de Posse.

Pré-candidatos começam a se 
preparar para as eleições

Em Holambra e em Posse, dois nomes já estão à disposição dos partidos para as eleições em outubro
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Clube das Senhoras

Palestra 
marca Dia da 
Mulher

Na tarde de ontem, integrantes da Terceira Idade participaram da oficina gratuita de terrários, que voltará a ser ministra-
da na manhã deste sábado, aberta à população. A iniciativa é do Comitê Mulher (Sicredi-Força dos 
Ventos) e tem por objetivo contribuir para a geração de renda.

Capacitação sem custos Sem acesso: 
Fechada desde o final do ano passado, Biblio-
teca deve passar por reformas, mas ainda não 
há data para início das obras9 5
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Editorial

Quem conhece o mínimo de his-
tória sabe quantas conquistas 
as mulheres alcançaram nas 
últimas décadas. Só para citar 
algumas, lutaram e garantiram 
o direito ao voto e, também, de 
concorrer em eleições. Hoje po-
dem optar pelo divórcio, traba-
lham fora de casa e qual será a 
carreira profissional. Escolhem 
ter ou não filhos. 
Mas, ainda hoje, um longo cami-
nho precisa ser trilhado. Apesar 
da presença da mulher em todos 
os campos, o acesso a cargos de 
chefia continua mais árduo – 
mas não impossível. E o salário 
continua, muitas vezes, sendo 
inferior ao do homem, mesmo 
quando ocupam o mesmo car-
go. Casos de violência doméstica 
continuam assustando uma par-
cela considerável de mulheres e 

muitas são vítimas do feminicí-
dio. No meio dos registros é es-
perado que, por medo ou falta de 
conhecimento dos seus direitos, 
muitas se silenciam e continuam 
vítimas da violência doméstica, 
do assédio moral...  
Hoje, infelizmente, enquanto mui-
tas ainda lutam para superar os 
obstáculos, novas dificuldades 
são impostas. E muitas são ver-
balizadas por aqueles que deve-
riam fazer uma política voltada 
à igualdade de todos. Recente-
mente, em mais uma de suas de-
clarações ofensivas à imprensa, o 
presidente Jair Bolsonaro usou de 
insinuações de cunho sexual para 
tentar manchar a honra de uma 
profissional. Em outras ocasiões, 
o presidente já defendeu cortes de 
verbas para políticas voltadas às 
mulheres. São tempos nebulosos.  

Ironicamente, enquanto o país 
não é lavado a sério devido 
às declarações do presidente, 
duas cientistas brasileiras - Es-
ter Cerdeira Sabino e Jaqueline 
Goes de Jesus - tiveram papel 
essencial no sequenciamento 
do Coronavírus. Publicado em 
uma rapidez surpreendente 
– apenas dois dias após a ve-
rificação do primeiro pacien-
te com a doença no Brasil –, o 
estudo que elas conduziram ao 
lado de outros pesquisadores 
ajudará especialistas em saúde 
pública a desenvolverem vaci-
nas e testes diagnósticos. 
No Dia Internacional da Mulher, 
que todas possam repensar seu 
papel na sociedade. Um papel 
de luta e de conquistas, mas que 
ainda está longe de chegar a um 
final com igualdade para todos.   

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br

PO ND E RA NDO
HOLAMBRA

Estamos vivendo uma ver-
dadeira epidemia de infor-
mações invasivas nos portais 
de notícias, celulares, redes 
sociais, televisão. Em determi-
nadas situações tentar apagar 
a “praga” de imediato resulta 
inútil, eis que a tecnologia per-
mite segurar a informação até 
que você a leia. A você, resta 
ficar ou largar.  

Não existe a menor dúvida, 
se é que alguém ainda a tenha, 
de que somos todos impo-
tentes e reféns da divulgação 
volúvel, muitas e não poucas 
vezes nociva. Afinal qualquer 
criança hoje tem acesso a celu-
lares e tablets e, neles, conteú-
dos livres estão inseridos com 
informações para adultos. Nes-
te particular, estamos forman-
do gerações que crescem sem 
sonhos, sem fantasias, criando 
vácuos no seu desenvolvimen-
to intelectual, vitais para sua 

Histórias de Dona Ilda

Apesar de bem pequena 
(sem querer diminuir idade), 
lembro-me muito        bem! Ao 
roncarem os “vermelhinhos”, 
pequenos aviões que vinham 
bombardear a cidade, meu pai 
ordenava:  

- Todos embaixo das camas! 
Era uma correria! Mamãe, nós 

quatro filhos e a empregada. Aí 
que era o drama, quase maior 
que o bombardeio! A Grácia, 
italiana rechonchuda, nossa em-
pregada, com seu traseiro enor-
me, só conseguia enfiar da cin-
tura para cima embaixo da cama. 
Puxando-a, chorávamos! 

- Puxa, Grácia! Entra, Gracia! 
- Não posso! Não cabe!!! 
E nós, achando que a bomba 

ia explodir justo no que estava de 
fora! Papai ia para o meio da rua 
ver as evoluções dos “vermelhi-
nhos” e avisar quando o bombar-
deio havia cessado! Então eram 
três desesperos: o bombardeio, a 
valentia de nosso pai e o traseiro 
da Grácia! 

Todos os moradores do bair-
ro já sabiam que a entrada dos 
mineiros em Campinas ia ser 
pela Avenida Barão de Itapura. 
A maioria das pessoas daquele 
bairro “se mandou” para outras 
cidades, preocupadas com os 
boatos de saques e outros atos 
de vandalismos. Meu pai decidiu 
que dali não sairíamos, pois tinha 
certeza de que tudo ia ser feito 
com ordem! Realmente foi como 
ele disse: papai reuniu a família 
toda no quarto da frente. Col-
chões pelo chão, mas o impor-
tante era que estávamos todos 
juntos! A certa altura da madru-
gada, ouvi quando meu pai disse 
à minha mãe: 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Você e a Liberdade de Expressão 

- Amália! Eles estão chegan-
do!  (foi impressionante!). 

E abrindo uma pequena fres-
ta na janela, espiou e nos deixou 
espiar também! 

O barulho das botas, botinas, 
ou seu lá, do batalhão inteiro, 
ouço até hoje, com batidas sur-
das, da terra solta e pedregosa 
da avenida! 

Pai tem sempre razão e o 
meu também tinha! 

Entraram em ordem e uma 
parte se instalou em uma casa 
enorme, que se me lembro bem, 
era o Instituto Biológico de Cam-
pinas, abaixo de nossa casa, onde 
hoje é o Colégio Imaculada. 

Meus irmãos, ainda peque-
nos, ganhavam pentes de balas 
para brincar. Uma vez, não sei 
qual era o mais levado, um deles 
encostou, em casa, uma bala no 
ferro de carvão de passar roupa, 
e a bicha “zás”!!! saiu voando!!! E 
felizmente acertou só a parede!!! 
Graças a Deus! 

(Quem quiser obter detalhes 
sobre a chamada Revolução Pau-
lista, onde morreram mais de 
1000 voluntários de São Paulo, 
pode se informar no Google ou 
livros especializados). 

Busca por igualdade 

A velha Barão 
de Itapura e a 
Revolução de 1932 
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realização no futuro como ser 
humano pensante, dotado de 
discernimento.  

Sem qualquer viés de puri-
tanismo, a permissividade sem 
limites e ausência de conceitos 
vários - escancarando de forma 
abrangente qualquer falta de 
recato - leva-me a concluir que 
princípios e valores duvidosos 
estão sendo subliminarmente 
incorporados por crianças e jo-
vens sem qualquer filtro.  

Educar filhos na atualidade 
é tarefa hercúlea, sem prece-
dentes! Nunca foi fácil, muitas 
vezes angustiante, criar os fi-
lhos para que possam se tor-
nar cidadãos bem formados na 
acepção da palavra. A influên-
cia externa à família sempre es-
teve presente até mesmo com 
peso relevante. Mas, quero crer 
que, em tempos não muito dis-
tantes, o acesso à informação 
aberta – como hoje - era menor 
e menos influente.  

Fala-se muito, e não é de 
agora, em liberdade de expres-

são. Recorde-se que, no Brasil, 
a liberdade de expressão é ga-
rantida pelo artigo quinto da 
Constituição Federal. Assim, fica 
à responsabilidade de cada um 
sobre o que dizer, como dizer. 
Na propaganda, que é diferente 
de publicidade, não é diferente. 
São ações construídas de forma 
intencional e premeditada vi-
sando atingir objetivos específi-
cos sem quaisquer chicanas. 

Neste mundo liberto – ex-
ceto em sociedades arbitrárias 
- com carta de alforria concedi-
da a todos os cidadãos para sua 
livre manifestação, limites – se é 
que existem – são impostos por 
hábitos e costumes absorvidos 
através dos tempos. Princípios 
éticos e morais adaptam-se às 
circunstâncias, em permanente 
convulsão. Cumpre-me, ape-
nas, através do exemplo, contri-
buir para que palavras e ações 
tenham significado maior que 
aquelas conferidas ao léu.

Quanto a você...?
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O vice-prefeito Fernando 
Capato recebeu a imprensa 
nesta quinta-feira, 5 de mar-
ço, para anunciar sua pré-
-candidatura a prefeito de 
Holambra nas eleições muni-
cipais deste ano. Ao lado do 
pai, o ex-prefeito Celso Capa-
to, ele se disse “preparado e 
muito motivado a enfrentar 
esse desafio e trabalhar pela 
cidade e pelas pessoas”. 

Aos 33 anos de idade, Fer-
nando Capato é casado, pai 
de dois filhos, farmacêutico 
por formação e atua profis-
sionalmente como empre-
sário. O contato com a vida 
pública, no entanto, começou 
cedo, acompanhando de per-
to o trabalho do pai, prefeito 
de duas cidades por quatro 
mandatos – três deles em Ho-
lambra e o último, de 2013 a 
2016, em Artur Nogueira. 

“Cresci muito próximo do 
dia a dia da administração 
pública, admirando o serviço 
e a oportunidade de trans-
formar a cidade em um lugar 
melhor”, disse.  

Em 2016, foi eleito vice-
-prefeito pela chapa de Dr. 
Fernando Fiori de Godoy – 
posto que ocupará até 31 de 
dezembro deste ano. “Nesse 
período estive próximo das 
secretarias. O prefeito vem 
fazendo um bom trabalho, 
uma gestão séria. Apren-
di, acumulei experiências 
e amadureci. Estou pronto 
para esse novo passo e sinto 
que a hora é agora”, afirma. 

Para Fernando Capato, 
Holambra precisa preservar 
as tradições e sua cultura, in-
centivar o agronegócio e o pe-

Fernando Capato confirma pré-candidatura a 
prefeito de Holambra

queno agricultor, fortalecer a 
geração de emprego e seguir 
buscando desenvolvimento 
com organização e transpa-
rência, “sem perder as carac-
terísticas positivas que man-
tivemos até esse momento”. 

“Sou parte de um grupo 
que sempre trabalhou com 
muito carinho por Holambra 
desde que se emancipou”, ava-
liou. “É preciso seguir nesse 
caminho com respeito, equi-
líbrio e responsabilidade, ou-
vindo as pessoas e trabalhan-
do em sintonia com os desejos 
da comunidade, dos mais jo-

vens aos mais experientes”. 
Sentado ao seu lado, o 

ex-prefeito Celso Capato re-
forçou seu apoio à decisão 
de Fernando de colocar seu 
nome à disposição do grupo 
político para o pleito de ou-
tubro. “O Fernando é uma 
pessoa dedicada, responsá-
vel e que tem um olhar vol-
tado às pessoas”, disse. “Ele 
me acompanhou como pre-
feito, é vice-prefeito da cida-
de e conhece os desafios da 
gestão pública. Sabe que é 
importante trabalhar duro e 
trabalhar para todos”.  

Anúncio foi feito na tarde de ontem; vice-prefeito disse estar preparado para enfrentar novos desafios
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Helga Vilela 

À frente do Departa-
mento de Obras em Holam-
bra nos últimos três anos, 
José Ricardo Cortez pediu 
exoneração para se colo-
car à disposição do grupo 
(MDB) como pré-candidato 
a prefeito em Santo Antô-
nio de Posse.   

Antes de sua passagem 
por Holambra, Cortez foi 
chefe de gabinete em Pos-
se entre 2005 e 2008. Em 
2009, foi o vereador mais 
votado (579 votos), mas não 
disputou a eleição seguinte. 
“Fiquei decepcionado com a 
vereança. Se você é situação, 
não pode requerer nada. Se 
é oposição, não consegue 
nada”, resumiu, ao se con-

Cortez deixa Holambra para ser pré-candidato em Posse 
Ex-diretor de Holambra colocará nome à disposição do partido para as próximas eleições

Cortez: ex-diretor destacou que a experiência adquirida em 
Holambra será importante para enfrentar os próximos desafios

siderar um pré-candidato 
“neutro, independente”, uma 
vez que acredita que todos 
têm um “um pouco de oposi-
ção e um pouco de situação”.

Cortez teve duas passa-
gens por Holambra – nos 

dois mandatos de Fernando 
Fiori de Godoy – e acredita 
que cresceu “como pessoa e 
como profissional”. “Holam-
bra é uma cidade organizada, 
está alguns passos à frente 
da grande maioria. Aqui eu 

me preparei, enfrentei desa-
fios”, disse, ao citar sua pas-
sagem pelos departamentos 
de Habitação, Desenvolvi-
mento Econômico, Geração 
de Emprego e Renda e Obras, 
entre outros. 

Cortez citou a proximi-
dade de Holambra e Posse, 
cidades que “se completam, 
dependem uma da outra”. 
“Holambra produz flores para 
o Brasil inteiro, mas boa parte 
da mão-de-obra é de Posse. 
Temos produtores, atacadis-
tas, distribuidores, o Veiling 
está em Posse. Então elas se 
completam, se ajudam”.

O ex-diretor disse que 
não se lançou como pré-
-candidato antes porque não 
achava que estava prepara-
do. “Holambra veio para dar 

esse toque final. Vejo minha 
passagem por aqui como 
positiva: se você andar pelo 
Estado, pela região, pelo 
Brasil, vai ver que Holambra 
está numa situação muito 
melhor. Conta hoje com mais 
de 20 obras em andamento. 
Quantas cidades desse por-
te tem essa aceleração na 
região?”, pontuou, ao agra-
decer a oportunidade que 
lhe foi oferecida por Dr. Fer-
nando. “Ele superou as limi-
tações impostas pela crise: 
enquanto muitas cidades es-
tão em recessão, Holambra 
seguiu fazendo obras. Talvez 
não no ritmo que as pesso-
as esperam, mas, com certe-
za, acima do ritmo possível. 
Para mim foi gratificante, 
aprendi muito”.

Os bombeiros voluntários de 
Holambra realizaram a pri-
meira visita técnica oficial ao 
Corpo de Bombeiros de Mogi 
Guaçu. Essa visita, no último 
dia 17, faz parte do plano de 

treinamento complementar 
do curso de Bombeiros Ci-
vis, para o qual os Bombeiros 
Voluntários estão sendo ca-
pacitados. Em Mogi Guaçu, 
entre os temas apresentados 

Treinamento dos bombeiros voluntários
estavam imobilizações e quei-
maduras, com a ação e parti-
cipação dos voluntários. Após 
a conclusão destes treinamen-
tos, foram criados relatórios 
com pontos positivos e nega-
tivos, possibilitando futuras 
ações conjuntas em sintonia 
entre Bombeiros Voluntários 
e soldados do Corpo de Bom-
beiros do Estado de São Paulo.
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A segunda edição do evento 
"Estufas Abertas" já tem data 
certa: dias 4 e 5 de abril, das 9h 
às 17h, os interessados poderão 
conhecer todo o processo de 
cultivo – do plantio à colheita 
– de seis modernas fazendas e 

as instalações da Faculdade de 
Agronegócios de Holambra (Fa-
agroh). 
O evento “Estufas Abertas” foi 
inspirado no “Kom in de kas!” 
(“Entre na estufa!”), que já acon-
tece em diversas regiões da Ho-

landa desde a década de 1970.  
Este ano vão participar as fa-
zendas que cultivam lírios (Jan 
de Wit), ciclames e hibiscos 
(Panorama Flores), kalanchoes 
e calandivas (Joost van Oene), 
antúrios (Geraldo Barendse) e 

plantas verdes (Brumado Flores 
e Giardino di Cosi). Nas estufas, 
os visitantes poderão passear 
entre os canteiros para obser-
var, fotografar ou filmar bem de 
pertinho as flores e plantas em 
todas as fases de suas vidas. 

Cidade terá 2ª edição do ‘Estufas Abertas’ 

Um mês após o início do 
ano letivo, a Biblioteca Mu-
nicipal segue com as portas 
fechadas. O local deixou de 
atender o público no final do 
ano passado, para reparos, 
mas, até o momento nenhu-
ma intervenção é visto por lá. 
E não há data prevista para a 
reabertura.

De acordo com a Assesso-
ria de Imprensa da Prefeitu-
ra, a obra inclui pintura com-
pleta do prédio e reforma na 
cobertura, uma vez que as 
condições do telhado vinham 
impondo a necessidade de 
reparos frequentes no local 
– foram três intervenções 
nos últimos anos. A novidade 
é que o espaço também vai 
receber uma sala de cinema, 

Biblioteca está de portas fechadas
Moradores não têm acesso a livros e aos computadores da biblioteca desde o final de 2019

parceria firmada em 2019 
entre a Prefeitura e a empre-
sa Syngenta.

Assim, até a reabertura do 
local – que segue sem data 
para início das obras, uma 

vez que é necessário fazer 
licitação – os moradores não 
terão acesso ao acervo da bi-
blioteca. Os computadores, 
utilizados por alunos e mo-
radores que necessitam de 

acesso à internet, também 
estão indisponíveis.

Em relação á leitura, a 
Prefeitura ressaltou que “to-
das as unidades escolares 
têm projeto de leitura e con-

tação de histórias, com acer-
vo das próprias unidades e 
que nenhum aluno está sen-
do prejudicado com a futura 
obra da biblioteca”. (HV)

Fechada para reformas: por enquanto, nenhuma intervenção é vista no local  
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Álcool em gel retorna às prateleiras 
Vale reforçar que álcool líquido é igualmente eficaz: o importante é ter concentração alcoólica de pelo menos 70% 

Helga Vilela

O holambranse que pro-
curou reforçar as medidas 
preventivas contra o Coro-

navírus e foi em busca de 
álcool gel no comércio de 
Holambra no começo desta 
semana teve uma decepção: 
o produto desapareceu das 

estão contaminadas e ainda 
não sabem. Então, mesmo 
não estando em área de ris-
co, Holambra recebe muitos 
turistas de fora do país”.  Ela 
completou que, geralmente, 
vendiam cerca de 10 frascos 
de álcool gel por semana. 
Mas além do álcool, comple-
tou Michele,  a população 
pode se prevenir adotando 
outros hábitos, como lavar as 
mãos com água e sabão vá-
rias vezes ao dia. “No caso de 
máscaras, para ter eficácia, 
elas precisam ser trocadas a 
cada duas horas”. 

O mesmo aconteceu na 
farmácia de Heloisa Pedra-
zzi: hoje, de cada dez pesso-
as que entram no local, sete 
procuram por álcool gel. 
“Aumentou tanto a procura 
que não conseguimos suprir 

a demanda, zerou o nosso 
estoque”. Antes do Coronaví-
rus, Heloisa disse que o álco-
ol gel sempre foi um produto 
com giro e sempre mantinha 
um estoque. “É um produto 
que deveríamos ter o hábi-
to de usar sempre, pois faz 
parte da prevenção de várias 
doenças. Mas não é ele que 
vai eliminar a possibilidade 
da gente contrair o Corona 
ou qualquer outro vírus. Te-
mos de lembrar que não é só 
o Corona que circula. Temos 
viroses, o H1N1. E o álcool 
ajuda na prevenção dessas 
doenças. Porém, quando não 
estão em evidência, esquece-
mos deste hábito que deveria 
ser comum entre nós, pois a 
gente vai a muitos lugares, 
coloca as mãos em super-
fícies, manipula dinheiro e, 

Álcool gel: produto chegou a faltar em alguns estabelecimentos no começo da semana, mas reposição começou a se normalizar na manhã de ontem 

“Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda 
que, ainda Ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários 

gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o 
divino poema da eterna ressurreição”. Livro: O Espírito da Verdade 

COMERCIAL
RAMILA

R. Solidagos, 104, Loja 01 
3802-4407 / 3802-4113 
ramilaltda@gmail.com 

Elétrica, Hidráulica, 
Aquecimento Solar 
e Filme Stretch

prateleiras e apenas alguns 
estabelecimentos exibiam os 
frascos que restavam. Mas 
na manhã de ontem, alguns 
estabelecimentos já conta-
vam com novo estoque de 
álcool gel. Outro produto que 
desapareceu das prateleiras 
foi a máscara cirúrgica e as 
farmácias que buscam nova 
remessa deste produto se 
depararam com preços bem 
mais elevados.  

A assistente administrati-
vo Michele Angeloni informou 
que a procura cresceu há três 
semanas e o estoque chegou 
ao fim na semana passada. 
“Todos procuram pelo álcool 
gel, mas pode ser o líquido, 
que ainda temos. O impor-
tante é que a concentração al-
coólica seja superior a 70%”, 
explicou. Ontem de manhã, a 
farmácia já contava com novo 
estoque do produto. 

Para Michele, o fato de 
Holambra receber muitos 
turistas – além de ter uma 
população que frequenta dia-
riamente outros municípios, 
a lazer ou a trabalho – acaba 
despertando uma maior pre-
ocupação entre a população. 
“Como o período de incuba-
ção é de 14 dias, podemos 
ter contato com pessoas que 
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Mesmo sem ter registrado ne-
nhum caso suspeito do Coro-
navírus, o Departamento Mu-
nicipal de Saúde adotou, desde 
a última sexta-feira, medidas 
preventivas voltadas ao aten-
dimento dos pacientes e tem 
reforçado as orientações junto 
à população.  
Assim, os profissionais que 
atuam diretamente com o pa-
ciente, como recepcionista, en-
fermeira da triagem, médico e 
demais profissionais que da as-
sistência direta, estão usando 
máscaras cirúrgicas para uma 
prevenção recíproca. Também 
há folders espalhados pelas 
unidades de saúde, solicitando 
à pessoa que apresentar febre 
e qualquer sintoma respirató-
rio (espirro, tosse, falta de ar) se 
dirija direto à triagem. “Nesses 
casos, a enfermeira fornecerá 

Funcionários da Saúde adotam medidas preventivas

uma máscara cirúrgica para ela, 
pois assim, qualquer que seja 
o microorganismo causador de 
sua patologia, ele não se pro-
pagará no ar, evitando demais 
infecções”, completou o diretor 
da pasta, Valmir Marcelo Iglecias, 
ao explicar que foram utiliza-
dos artigos, orientações e notas 
técnicas, todos do Ministério da 

Saúde, para a elaboração dos 
protocolos de atendimento do 
plano de ação municipal.
O diretor reforçou a necessidade 
de todos ficarem atentos às me-
didas preventivas, como higiene 
frequente das mãos e, ao tossir 
e espirrar, utilizar lenços de pa-
pel para evitar que as secreções 
sejam eliminadas no ar ou cobrir 

a boca com a parte interna dos 
braços. “Já iniciamos a coloca-
ção de folders instrutivos nas 
unidades de saúde do municí-
pio e também foi elaborado um 
explicativo que será distribu-
ído pelas unidades escolares, 
unidades de saúde, pontos de 
ônibus e comércios do municí-
pio”. Em relação ao uso do álco-
ol – principalmente por aque-
les que não têm possibilidade 
de lavar as mãos com água e 
sabão – a enfermeira Fernanda 
Madi reforçou que são eficazes 
o gel e o líquido, desde que a 
concentração alcoólica míni-
ma seja de 70%. “Mas é preci-
so friccionar as mãos, como se 
estivesse lavando, por cerca de 
20 segundos e deixar secar na-
turalmente. Não deve utilizar 
papel e nem secar na roupa. 
Geralmente, o álcool seca nesse 

tempo, mas o líquido, depen-
dendo da quantidade, demora 
mais”, explicou. 
Atualmente, informou Iglecias, 
30% dos atendimentos diários 
estão ligados a sintomas respi-
ratórios/gripais e a tendência é 
aumentar, tanto por conta da 
proximidade do Outono, quan-
to pela influência do Coronaví-
rus. E completou: a campanha 
anual de vacinação contra gripe 
será adiantada este ano e “é de 
extrema importância para o pú-
blico alvo, pois há uma proteção 
contra três tipos de vírus que 
causam formas graves da doen-
ça”. “E mesmo ela não apresen-
tando eficácia contra o Corona-
vírus, é uma forma de auxiliar os 
profissionais de Saúde a descar-
tarem as influenzas na triagem e 
acelerarem o diagnóstico para o 
Coronavírus”, explicou.

por aqui, atendemos mui-
tas pessoas de fora, além de  
muita gente daqui viajar para 
o exterior ou para São Paulo 
com frequência”. 

Funcionária de um super-
mercado, Izilda Pinqui mos-
trou que ainda contava com 
frascos na prateleira na últi-
ma segunda-feira, mas des-
tacou que o produto estava 
presente nas listas de com-

pras dos clientes. “Aumen-
tou, principalmente, a pro-
cura por parte das empresas: 
aquelas que não tinham o 
hábito de comprar, solicita-
ram o produto nos últimos 
pedidos. E aquelas que já ti-
nham este costume pediram 
um volume maior. Mas ainda 
temos e já compramos mais. 
Porém, não há data para a en-
trega do produto”, disse.

O Ministério da Saúde confir-
mou ontem o quarto caso por 
COVID-19: trata-se de uma 
adolescente de 13 anos, assin-
tomática. Quatro elementos 
levaram a definição do caso 
como confirmado: resultado 
do exame de contraprova rea-
lizado pelo Instituto Adolf Lutz 
(IAL); local provável de infecção 
(Itália); possibilidade do uso de 
medicação para tratar uma le-
são que pode ter mascarado 
os sintomas; e, ainda, a possi-
bilidade de a paciente apre-
sentar sintomas provocados 

pelo coronavírus nos próximos 
dias. A decisão foi tomada por 
um grupo de especialistas que 
estiveram reunidos ontem, em 
Brasília, a convite do Ministério 
da Saúde. 
Agora, o Brasil registra quatro 
casos confirmados de corona-
vírus. Todos são de transmis-
são importada, de pessoas que 
estiveram em áreas endêmicas 
onde o vírus já circula. Outros 
531 suspeitos são monitorados 
pelo Ministério da Saúde e 315 
casos já foram descartados por 
exame laboratorial. 

Brasil tem quatro casos da doença 
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Dicas para se destacar na 
entrevista: 
• – Pesquise sobre a empresa antes da entrevista
– Faça um currículo claro e objetivo
– Mantenha a pontualidade
– Cuide de sua apresentação pessoal
– Seja verdadeiro com o entrevistador
– Evite uso de gírias e cacoetes
– Esteja aberto à negociação
– Autoconhecimento é fundamental

Quem está desemprega-
do ou pretende investir em 
uma nova carreira terá uma 
oportunidade neste sábado: 
a UniFAJ, em parcerias com 
várias empresas, promoverá 
uma Feira de Empregos, das 
8h30 às 12h30, no Campus 1. 

O evento vai oferecer cen-
tenas de vagas nas mais di-
versas áreas contará com a 
participação de mais de 30 
empresas, entre elas Qualy 
Nutrição Animal, Ambev, 
Flex, Pharmainoox, Mahle, 
JBS Seara, Stefanini, Tamboré 
Jaguariúna e Sicredi.

Além de acesso a vagas de 

trabalho, os visitantes parti-
ciparão de oficinas para aná-
lise e elaboração de currículo, 
orientações sobre entrevista 
de emprego, dinâmicas em 
grupo e a palestra sobre em-
pregabilidade.

O diretor acadêmico da 
unidade, professor Hector 
Escobar, destacou que 

todas as atividades serão 
gratuitas. Das 8h30 até 12h 
tem Oficina de Currículos e 
várias pequenas palestras 
serão ministradas durante 
toda a manhã. “O projeto foi 
desenvolvido para abrir um 
‘espação’ para que a comuni-

dade se aproxime de impor-
tantes empresas regionais e 
tenha conhecimento de seus 
processos de contratação, 
desenvolvimento de carreira 
e as vagas disponíveis atu-
almente”, acrescentou o co-
ordenador da Escola de Ne-
gócios da UniFAJ, professor 
Rogério Gomes.

A iniciativa da Escola 
de Negócios e o programa 
NUCA (Núcleo de Carreira) 
da UniFAJ contará com ofi-
cinas e palestras para o vi-
sitante se preparar e ter co-
nhecimento e dicas para se 
destacar na hora de buscar 

UniFAJ organiza feira 
de empregos neste sábado

Evento, aberto aos interessados, deve reunir cerca de 30 empresas

sua vaga no mercado. Terá 
ainda o apoio da Prefeitura 
de Jaguariúna e do PAT (Pos-
to de Atendimento ao Traba-
lhador). A programação con-
ta com Oficinas de Currículo, 
Primeiro Emprego, Jovem 
Aprendiz, A importância do 
Conhecimento, Graduação e 
seu diferencial no mercado, 
Pós ou MBA, Qual curso es-

colher? e Empreender é um 
bom caminho?

Serviço
Feira de Empregos, Está-

gios e Oportunidades 2020.  
Data: 7 de março (sábado). 
Horário: das 8h30 às 12h30. 
Local: Campus I – Rua Ama-
zonas 504 – Jaguariúna. En-
trada: Gratuita
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Helga Vilela 

Neste sábado, dia 7, os 
holambrenses poderão 
aprender mais uma ativi-
dade voltada à geração de 
renda: trata-se da Oficina de 
Terrários, promovida pelo 
Comitê Mulher (Sicredi-For-
ça dos Ventos). A capacita-
ção é gratuita e está mar-
cada para acontecer das 9h 
às 11h, no Salão da Terceira 
Idade (Rua Muscarias, no 
Morada das Flores). Na úl-
tima quinta-feira, a mesma 
oficina foi oferecida aos par-
ticipantes do Grupo Reviver 
(Terceira Idade).

Integrante do Comitê 
Mulher, Rosanita Almei-
da Rufino informou que a 
oficina é dirigida a qual-
quer pessoa com mais de 
16 anos. O foco principal, 
reforçou, são as mulheres 
“não tão jovens, com o obje-
tivo de fornecer a elas uma 
atividade que possa ser de-
senvolvida individualmen-
te”. Devido à proximidade 
do Dia Internacional da Mu-
lher, a capacitação também 

Amanhã tem oficina gratuita de terrários
Atividade promovida pelo Comitê Mulher, da Cooperativa Sicredi, será no Salão da Terceira Idade

Oficina de Terrários: integrantes da Terceira Idade já receberam a capacitação que será oferecida neste sábado 

foi promovida para oferecer 
às mulheres uma nova opor-
tunidade para agregar ren-
da em suas vidas. “Embora 
o pensamento esteja volta-
do para este objetivo, não é 
exclusivo para as mulheres, 
sendo aberto a todos, e já 
temos homens inscritos”.

A oficina será ministra-
da por Juliana Valentini, 
desenhista industrial pós-

-graduada em Agricultura 
Biodinâmica e fundadora da 
Escola Orgânica Holambra. 
Ela ministra cursos diversos 
e já participou de programas 
na GNT.

Rosanita explicou que o 
Comitê Mulher conta, hoje, 
com sete integrantes, tendo 
representantes de Artur No-
gueira. Holambra, Santo An-
tônio de Posse e Jaguariúna. 

“O Comitê sempre procura 
um tema que possa agregar 
algum valor pessoal e que 
favoreça também a comuni-
dade como um todo”, disse.

Desta forma, a escolha 
não é aleatória e como a re-
gião de atuação do Comitê 
Mulher–Sicredi tem grande 
parte do seu ciclo econômi-
co voltado ao comércio de 
plantas e flores, uma oficina 

nesta categoria vem ao en-
contro de um dos objetivos 
do grupo: fomentar a ge-
ração de renda. “Melhorar 
a qualidade de vida, gerar 
renda, desenvolver a comu-
nidade. Nada mais certo e 
útil que unir isto às flores e 
plantas que em nossa região 
já tem um canal de comuni-
cação com o mundo todo”, 
completou.
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Igualdade ainda é o maior desafio

Dia Internacional da Mulher

Andréa Silvestrim, de Holambra, ministrou palestra ‘Mulheres Extraordinárias – Qual é a sua escolha?’ 

Helga Vilela

Viver é experimentar in-
certezas, riscos e se expor 
emocionalmente. E isto não é 
ruim. Tendo como referência 
este trecho do livro “A Cora-
gem de Ser Imperfeito”, de 
Brené Brown, a ‘holambrense’ 
Andréa Silvestrim explicou: 
ser uma mulher extraordiná-
ria – um dos pontos focados 
na palestra que ministrou na 
última quarta-feira, para o 
Clube de Senhoras, em come-
moração ao Dia Internacio-
nal da Mulher – não significa 
anular suas imperfeições e 
negar sua vulnerabilidade. E 
garantiu: é possível ser uma 
mulher extraordinária 24 
horas por dia.

Para quem não acredita, 
Andréa garantiu: toda mu-
lher é extraordinária quando 
se propõe a ser forte, quando 
luta pelos seus direitos como 
uma guerreira. “Se eu pensar 
que não sou extraordinária, 
não vou conseguir nada, pois 
tudo está na nossa mente. 
Ser extraordinária é acordar 
e respirar, mesmo com todos 
os obstáculos que temos to-
dos os dias. É querer sair da 
zona de conforto, onde mui-
tas vezes a gente acaba sendo 
derrotada pelos sentimentos 
que nos bloqueiam, que nos 

limitam”. Exemplificando, 
basta sempre fazer o melhor, 
por mais que este melhor seja 
considerado simples. “É uma 
mãe dar um colo, um carinho. 
Isso é extraordinário. É você 
fazer o diferente, o seu me-
lhor”. E completou: não é erra-
do expor sua vulnerabilidade, 
a sua imperfeição, aspectos 
que a sociedade tenta escon-
der. “Se tentarmos esconder 
nossa vulnerabilidade, acei-
taremos a pressão de ser, por 
exemplo, cada vez mais ma-
gra, mais bonita, sempre bem 
vestida. Mas o que queremos 
é ser mais extraordinária 
para conosco e não para com 
a sociedade”. 

Andréa é veterinária, tem 
formação em neurolinguís-
tica e é treinadora de Inteli-
gência Emocional. Realizada 
profissionalmente – com 25 
anos de carreira com vivên-
cia em todo Brasil e no exte-
rior -, ela acredita que a rea-
lização profissional depende, 
num primeiro momento, da 
clareza da escolha. “Precisa-
mos ter a certeza do nosso 
sonho, de qual história que-
remos viver para contar”. En-
tre suas escolhas, optou por 
não ser mãe e focar na carrei-
ra. Realizada, garante: ainda 
hoje, a maior luta da mulher 
é pela igualdade perante os 

homens. “Se considerarmos 
que hoje o Brasil tem 103 
milhões de mulheres, o que 
equivale a 51,5% da popula-
ção, somos maioria. Mas, ain-
da hoje, a mulher enfrenta 
mais dificuldade para entrar 
e chegar a cargos de chefia. É 
uma dificuldade, um obstá-
culo. Mas também percebe-
mos que, hoje, a mulher está 
mais presente nesses cargos. 
Pode ser difícil, porém elas 
chegam lá. Eu, com 25 anos 
de trabalho, acompanhei a 
mulher ganhando espaço 
neste mercado que reúne, na 
maioria, homens. Foi mui-
to difícil no começo, com 
poucas mulheres para uma 

identificação. Mas elas estão 
trabalhando em cima desse 
obstáculo para ingressar no 
mercado e ter igualdade jun-
to aos homens”. 

Andréa também pontuou 
uma evolução “muito grande 
das mulheres” nos últimos 
anos e citou, por exemplo, 
as cotas para as mulheres na 
política e as leis contra a vio-
lência doméstica - Maria da 
Penha, de 2006 - e a que re-
conhece o feminicídio (2015). 
“Ambas têm agregado mais 
segurança, força e credibilida-
de às mulheres”.  

Para completar, passou 
algumas dicas: é preciso ter 
coragem de ser imperfeito; 

não se cobre excessivamen-
te, não tenha medo de errar e 
converse “com você”. “Olhe no 
espelho e veja que você é o seu 
melhor amigo”. Andréa – que 
também é escritora – ainda ci-
tou o livro “Mulheres que cor-
rem com os lobos”, de Clarissa 
Pinkola Estés. “Este livro, lan-
çado em 2014 após mais de 20 
anos de pesquisa por parte da 
escritora, mostra exatamente 
o que acontecia em relação à 
cultura no mundo, como as 
mulheres eram domestica-
das, e, hoje, o quanto estão se 
preparando para correr como 
um lobo, não se mantendo nos 
padrões da sociedade, em suas 
zonas de conforto”. 

Clube de Senhoras: palestra de Andréa animou a noite de quarta-feira
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Clube de Senhoras: do lazer ao aprendizado!

Dia Internacional da Mulher

Todo mês, desde os anos de 1960, elas se reúnem e o objetivo se mantém: lazer e conhecimento

Helga Vilela

Em maio de 1961 nascia 
o Vrouwengilde, o Clube de 
Senhoras. E desde então, as 
integrantes se reúnem men-
salmente, sempre para uma 
atividade diferente. Nos 
primeiros anos, quando Ho-
lambra ainda se desenvol-
via como cidade, o encontro 
era sempre marcado para 
um dia com noite de lua 
cheia (às vezes, crescente!): 
como moravam em locais 
mais isolados, a lua ilumi-
nava o caminho das partici-
pantes que seguiam para o 
compromisso.

Integrante do Clube, Ma-
ritha Domhof garante: nes-
ses quase 60 anos, os temas 
debatidos seguiam o que es-
tava em evidência em cada 
época e, assim, o objetivo fi-
nal continua o mesmo: pro-
mover uma noite agradável 
e de troca de informação, de 
instrução. “O Vrouwengilde 
nasceu para dar às mulheres 
a oportunidade de se reu-
nirem, se instruírem, se di-
vertirem. Era uma troca de 
ideias. Naquela época, elas 
só ficavam em casa traba-
lhando, não conseguiam se 

atualizar”, disse, ao reforçar 
o que motivou a criação do 
Clube.

Passadas as dificuldades 
iniciais, o Clube de Senhoras 
manteve seu compromisso 
e é aberto a todas as mulhe-
res adultas e sócias do Clube 
Fazenda Ribeirão. “Todas as 
participantes são mulheres 
adultas. Todas trabalham e 
atuam em várias profissões. 
Algumas com emprego, ou-
tras autônomas e muitas são 
empresarias”. Assim, reúne 
mulheres de faixa etária di-
versa, incluindo aquelas que 
já participam dos encontros 
do Clube da Terceira Idade.  

Esta semana, na última 
quarta-feira, o encontro 
contou com a palestra de 
Andréa Silvestrim (confira 
reportagem nesta edição) e 
o tema foi alusivo ao Dia In-
ternacional da Mulher: Mu-
lheres extraordinárias – a 
escolha é sua. No decorrer 
de cada ano, cada encontro 
foca um assunto diferente, 
com destaque para pales-
tras sobre saúde, alimen-
tação, bem-estar do corpo, 
política e cultura geral. Em 
alguns encontros, a arte é 
a protagonista, oferecendo 

às mulheres uma opção de 
relaxamento e criatividade. 
Anualmente, o Clube tam-
bém promove uma caminha-
da noturna e uma excursão. 

“Os temas mudaram, mas, 
essencialmente, continuam 
sendo atuais”.

Os encontros aconte-
cem mensalmente, sempre 

à noite, das 20h às 22h. São 
gratuitos para as sócias do 
Clube, as quais podem levar 
convidadas mediante paga-
mento de uma taxa de R$ 20.  
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Seade traça perfil da mulher do estado de SP

Dia Internacional da Mulher

Pesquisa também apresenta panorama das famílias chefiadas por mulheres na Grande São Paulo

As mulheres do Estado de 
São Paulo, em 2020, repre-
sentam 51% da população 
total, ou seja, 22,9 milhões. 
Possuem idade média de 
37,3 anos e apresentam ex-
pectativa de vida de 80 anos, 
portanto vivem em média 
seis anos a mais do que os 
homens. Os dados são da 
Fundação Seade e foram di-
vulgados esta semana.

Em São Paulo, as mulhe-
res se casam em média com 
32 anos e têm em média 1,7 
filho. Espera-se que 612 mil 
serão mães em 2020 e que 
nesse período nasçam 299 
mil meninas.

A idade média feminina 
(37,3 anos) é 2,2 anos su-
perior à dos homens (35,1 
anos). As idades reprodutivas 
(15 a 49 anos) concentram 
pouco mais da metade da po-
pulação feminina (53%).

Há equilíbrio entre a par-
ticipação de jovens (18%) e 
de idosas (17%). A faixa etá-
ria com maior contingente é 
a de 35 a 39 anos.

A população feminina é 
menor do que a masculina 
até a faixa etária de 30 a 34 
anos, devido principalmente 
à maior ocorrência de nasci-
mentos do sexo masculino. 
Depois dos 35 anos, a pro-

porção de mulheres supera 
a de homens de forma cres-
cente, o que decorre, em es-
pecial, da maior expectativa 
de vida entre elas. Na grande 
maioria dos municípios, a 
idade média feminina supera 
a masculina e em apenas 13 
isso não acontece. 

Mulheres chefes de família
 O boletim Pesquisa Seade, 

baseado em levantamento 
inédito, analisou as caracte-
rísticas das famílias chefia-
das por mulheres na metró-
pole paulista, as diferenças 
no padrão de renda domi-
ciliar por sexo do chefe e os 

deslocamentos dos chefes de 
família no espaço urbano.

Confira alguns resulta-
dos da pesquisa: o arranjo 
mais usual entre as famílias 
chefiadas por mulheres na 
metrópole continua sendo 
aquele em que a mulher vive 
apenas com filhos e/ou ne-
tos, sem cônjuge. Já a parcela 
de famílias chefiadas por mu-
lheres em que elas chefiam o 
casal, com ou sem filhos, já 
corresponde a 24%;

A idade média das mulhe-
res chefes de família corres-
ponde a 53,8 anos, superior 
à dos homens chefes (49,4 
anos). Essas famílias chefia-
das por mulheres têm rendi-
mento cerca de 30% inferior 
ao daquelas chefiadas por 
homens. Em média, dispõem 
de R$ 41/dia, valor que sobe 
para R$ 46/dia entre as che-
fiadas por homens.

O trabalho é única fonte de 
renda para 44% das famílias 
chefiadas por mulheres, si-
tuação de 59% das chefiadas 
por homens. A renda média 
das famílias chefiadas por 

mulheres que somente rece-
bem pensão e aposentadoria 
equivale a R$ 1.714, sendo 
que 7% do total de famílias na 
RMSP estão nessa situação.

As que mais recebem be-
nefícios de programas so-
ciais são aquelas que vivem 
sem cônjuge, com filhos e/
ou netos: cerca de 1,1 milhão 
de pessoas vivem em famílias 
chefiadas por mulheres que 
recebem benefícios de pro-
gramas sociais.

Outra característica é que 
as mulheres chefes de famí-
lia vão mais ao comércio do 
dia a dia (41%), a atividades 
religiosas (23%) e a serviços 
de saúde (13%), enquanto 
os homens chefes mencio-
nam com mais frequência 
saídas para atividades de la-
zer (22%) e práticas esporti-
vas (12%).

Elas também se deslocam 
com menos frequência para 
visitas, lazer e práticas es-
portivas do que os homens 
chefes e as cônjuges mulhe-
res, indício de sobrecarga de 
outras atividades.
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Mulheres na ciência
Apenas dois dias após o 

primeiro caso de coronaví-
rus da América Latina ter 
sido confirmado na capital 
paulista, duas pesquisado-
ras brasileiras – Ester Sabi-
no e Jaqueline Goes de Jesus 
– publicaram a sequência 
completa do genoma vi-
ral, que recebeu o nome de 
SARS-CoV-2.

Além de ajudar a enten-
der como o vírus está se 
dispersando pelo mundo, 
esse tipo de informação é 
útil para o desenvolvimen-
to de vacinas e testes diag-
nósticos. “Ao sequenciar o 
genoma do vírus, ficamos 
mais perto de saber a ori-
gem da epidemia. Sabemos 
que o único caso confirmado 
no Brasil veio da Itália, con-
tudo, os italianos ainda não 
sabem a origem do surto na 
região da Lombardia, pois 
ainda não fizeram o sequen-
ciamento de suas amostras. 
Não têm ideia de quem é o 
paciente zero e não sabem 
se ele veio diretamente da 
China ou passou por outro 
país antes”, disse Ester Sabi-
no, diretora do Instituto de 
Medicina Tropical (IMT) da 
USP.

De acordo com Ester 
Sabino, a sequência brasi-
leira é muito semelhante à 
de amostras sequenciadas 
na Alemanha, no dia 28 de 
janeiro, e apresenta dife-
renças em relação ao geno-

ma observado em Wuhan, 
epicentro da epidemia na 
China. “Esse é um vírus que 
sofre poucas mutações, em 
média uma por mês. Por 
esse motivo não adianta se-
quenciar trechos pequenos 
do genoma. Para entender 
como está ocorrendo a dis-
seminação e como o vírus 
está evoluindo, é preciso 
mapear o genoma comple-
to”, explicou.

Esse monitoramento, se-
gundo Ester, permite iden-
tificar as regiões do genoma 
viral que menos sofrem mu-
tações – algo essencial para 
o desenvolvimento de va-
cinas e testes diagnósticos. 
“Caso o teste tenha como 
alvo uma região que muda 
com frequência, a chance 
de perda da sensibilidade é 
grande”, disse.

Vigilância epidemiológica
Ao lado de Nuno Faria, 

da Universidade de Oxford, 
Sabino coordena o Centro 
Conjunto Brasil-Reino Uni-
do para Descoberta, Diag-
nóstico, Genômica e Epi-
demiologia de Arbovírus 
(CADDE). O projeto, apoiado  
pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP), Medical 
Research Council e Fundo 
Newton (os dois últimos do 
Reino Unido), tem como ob-
jetivo estudar em tempo real 
epidemias de arboviroses, 

como dengue e zika. “Por 
meio desse projeto foi cria-
do uma rede de pesquisado-
res dedicada a responder e 
analisar dados de epidemias 
em tempo real. A proposta é 
realmente ajudar os servi-
ços de saúde e não apenas 
publicar as informações me-
ses depois que o problema 
ocorreu”, disse Sabino.

Segundo a pesquisadora, 
assim que o primeiro surto 
de COVID-19 foi confirmado 
na China, em janeiro, a equi-
pe do projeto se mobilizou 
para obter os recursos ne-
cessários para sequenciar o 
vírus assim que ele chegas-
se no Brasil. “Começamos a 
trabalhar em parceria com 
a equipe do Instituto Adol-
fo Lutz e a treinar pesqui-
sadores para usar uma tec-
nologia de sequenciamento 
conhecida como MinION, 

que é portátil e barata. Usa-
mos essa metodologia para 
monitorar a evolução do ví-
rus zika nas Américas, mas, 
nesse caso, só conseguimos 
traçar a origem do vírus e 
a rota de disseminação um 
ano após o término da epi-
demia. Desta vez, a equipe 
entrou em ação assim que o 
primeiro caso foi confirma-
do”, contou  Ester.

Quebra de barreiras
O primeiro caso de CO-

VID-19 no Brasil (BR1) 
teve diagnóstico molecu-
lar confirmado no dia 26 
de fevereiro pela equipe do 
Adolfo Lutz. Trata-se de um 
paciente infectado na Itália, 
possivelmente entre os dias 
9 e 21 deste mês. O sequen-
ciamento do genoma viral 
foi conduzido no Laborató-
rio Estratégico do Instituto 

Adolfo Lutz (LEIAL), onde 
trabalha Jaqueline Goes de 
Jesus, pós-doutoranda na 
Faculdade de Medicina da 
USP.   

“Conseguimos quebrar 
algumas barreiras com esse 
trabalho. A universidade 
treinou equipes e transfe-
riu tecnologia para que o 
sequenciamento pudesse 
ser feito no lugar certo, que 
é o centro responsável pela 
vigilância epidemiológica. É 
assim que tem de ser”, disse 
Ester.

Esse planejamento estra-
tégico e a rápida publicação 
do genoma viral são indica-
dores da capacidade que o 
a ciência brasileira tem de 
responder com ciência de 
alta qualidade e de contri-
buir para o entendimento 
das ameaças à saúde da po-
pulação.



14

www.jcholambra.com

VariedadesHolambra, 6 de março de 202014

Em comemoração ao Dia Inter-
nacional da Mulher, Jaguariúna 
vai receber na próxima semana 
a carreta da mamografia, do 
programa Mulheres de Peito, 
do governo do Estado de São 
Paulo, em parceria com a Prefei-
tura de Jaguariúna. O programa 
oferece exames de mamografia 
gratuitos. O veículo chegará à 
cidade na segunda-feira, dia 9 
de março, e ficará estacionado 
em frente ao Hospital Municipal 
Walter Ferrari. Os atendimentos 
começarão na terça, dia 10, e 
vão até o sábado, dia 14. O pú-
blico-alvo do programa são mu-
lheres acima de 50 anos - que 
deverão estar munidas apenas 
com o RG e o cartão SUS – e 
mulheres de 35 a 49 anos, que 

Jaguariúna

Carreta da mamografia na próxima semana
Jaguariúna

Dia da Mulher com apresentação musical 

Santo Antônio de Posse

Prédios da Saúde são furtados

devem apresentar pedido mé-
dico para o exame de mamo-
grafia, além de RG e cartão SUS. 
As senhas para atendimento se-
rão distribuídas diariamente, na 

carreta. Durante a semana, se-
rão 50 senhas para atendimen-
to das 8h às 18h. Já no sábado 
serão 25 senhas, para atendi-
mento das 8h às 13h.

Em comemoração ao 8 de mar-
ço, Dia Internacional da Mulher, 
a Prefeitura de Jaguariúna fará 
uma homenagem às moradoras 
de Jaguariúna. O evento acon-
tecerá neste domingo, no Teatro 
Municipal Dona Zenaide. A partir 
das 11h, a banda municipal Ma-

estro Paulo de Moraes Penteado 
fará uma apresentação especial, 
tocando clássicos que vão desde 
Abba Gold até Queen in Concert. 
O evento para as mulheres é aber-
to para toda a família. A entrada é 
gratuita. Basta retirar o ingresso 
com uma hora de antecedência. 

Na noite do último sábado, a 
equipe da Polícia Municipal foi 
acionada para verificar uma 
ocorrência de furto no PSF Nol-
berto de Olivério, localizado no 
bairro Jardim Maria Helena. Após 
averiguação, os envolvidos fo-
ram localizados e encaminhados 
para Delegacia. Um aparelho de 
TV 42 polegadas foi recuperado. 
Já na manhã de segunda-feira, 

os funcionários da Secretaria de 
Saúde perceberam a ausência de 
aparelhos de TV (que seriam ins-
talados em prédios do departa-
mento), notebooks, televisor de 
uso da Secretaria, micro-ondas 
e um caixa de ferramentas. As 
suspeitas são de que os respon-
sáveis pelo furto entraram pelos 
fundos, local onde um cadeado 
foi encontrado estourado. Santo Antônio de Posse

Policiais participam de curso 
de atualização
Dez policiais municipais começaram o curso de atua-
lização profissional. Ao todo serão 80 horas/aulas mi-
nistradas por advogados e pela secretária municipal 
de Segurança Pública, delegada Judite de Oliveira. O 
curso é uma exigência da Polícia Federal e da Senasp 
(Secretaria Nacional de Segurança Pública). Além da 
teoria, os policiais realizarão cerca de 65% do conteú-
do de forma prática. A segunda turma iniciará a atuali-
zação em 17 de março.  

Nacional

Entrega do IR já começou 
A entrega da declaração do Im-
posto de Renda 2020 já pode ser 
feita e o prazo para encerramento 
é dia 30 de abril. Nesse momento 
é comum que algumas dúvidas 
surjam, principalmente para quem 
se tornou um Microempreendedor 
Individual (MEI) recentemente. Nes-

te caso, é importante entender 
que o MEI, como pessoa jurídica, 
não precisa declarar o imposto 
de renda dentro da empresa. 
Nesse caso é apenas necessário 
que o microempreendedor faça 
o pagamento da Contribuição 
mensal do MEI (DAS) e entregue 
a Declaração Anual do Simples 
Nacional. Porém, como pessoa 
física, é necessário fazer a decla-
ração de Imposto de Renda a 
partir dos rendimentos anuais 
normalmente.   
Como Pessoa Física é obrigado 
a declarar quem teve rendi-
mentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 no ano anterior (cer-
ca de R$ 2.380 por mês) e quem 
teve rendimentos isentos não 
tributáveis ou tributados exclu-
sivamente na fonte, cuja soma 
foi superior a R$ 40.000,00. 
Para quem não se enquadra 
nesses critérios, é indicado con-
sultar o site da Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil a fim de 
confirmar se não se encaixa em 
outros perfis em que a entrega 
da Declaração de Imposto de 
Renda é obrigatória.
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● EMPREGOS ●● DIVERSOS ●

● VENDO ●

Empresa em Holambra 
está contratando:

Ajudante de Serviços Gerais
Atividades a serem desenvolvidas:
● Lixar, lavar e pintar peças;
● Dar suporte na produção/usinagem;
● Manter local de trabalho limpo;
● Realizar pequenos reparos;
● Cuidar da manutenção e conservação de maquinário.

Requisitos e qualificações:
● Residir em Holambra;
● Ter ensino médio completo;
● Ser responsável;
● Ser proativo;
● Buscar melhoria continua;
● Ser ágil;
● Ser atencioso;
● Ter força de vontade.

Os interessados devem encaminhar os currículos 
para o email: vagasempregoholambra@gmail.com 

ou encaminhar para o Jornal da Cidade de Holambra

Salário: Á combinar
Benefícios: 
Refeição, 
Assistência Médica 
(após experiência).

Pode ser um diferencial:
● Cursos na área 
mecânica industrial;
● Experiência com soldas.

Oportunidade  peças únicas !
Em madeira tratada , resistente e modelo original.
Valor R$ 1500,00 o conjunto.
Tratar (19) 99738-4418 FELIZ DIA DAS MULHERES 

PARA TODAS NÓS

A Equipe do 
Jornal da Cidade 
de Holambra, 
toda formada 
por mulheres, se 
une aos festejos 
dessa data.
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CRECI: 26.229-J

Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Sala Comercial, (seg. andar.  
Centro, Casa com 04 dormitórios, sala, cozinha, demais de-
pendências - área comercial.
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Villa de Holanda - Casa 01 suíte, sala, cozinha, churrasq. gara-
gem, terreno de 950mt.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO,Girassóis de Holanda, 980mt. 
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.
TERRENO,Pq Res Imigrantes, residencial e comercial. 

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Nova Holanda, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala, cozinha, lavabo, espaço gourmet c/ banheiro.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 suí-
te), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim das Tulipas - Ótima Oportunidade - Sobrado com 
04 dormitórios, 04 banheiros, churrasqueira.Ótimo acabamento.
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitó-
rios (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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 Avenida das Tulipas, 132 - Centro - Holambra/SP   -   F. (19) 3802.2614 / 3802.2691

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

LOCAÇÃO COMERCIAL - HOLAMBRA
- IMIGRANTES:  Sala com banheiros (85m²)
- CENTRO: Sala c/ 01 banheiro 50m²  (Galeria)
- CENTRO: Sala c/02 banheiros 200m²  (Galeria)
- GIRASSÓIS DE HOLANDA : Barracão - 243m²
- JD DAS TULIPAS: Barracão 350m²
- MORADA DAS FLORES: Barracão - 241m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 95m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 200m²
________________________________
VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA

- CENTRO: Terreno de 510m² c/02 casas (uma de 
180m² com 04 dorms e outra de 70m² com 02 
dorms) - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
- CONDOMÍNIO DUAS MARIAS: CASA : PREÇO DE 
OPORTUNIDADE - Terreno   de 5890m² - com casa 
ampla, chalés, piscina, quintal gramado e arborizado
- CONDOM. VILLA DE HOLANDA: CASA: 04 
dorms (02 sts), 03 salas, lareira, cozinha, lavande-
ria. Área com churrasqueira, forno a lenha, ban-
heiros, piscina e quintal. (1950m² c/ 512,95m² ac ) 
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms 
(sendo 01 suíte), sala ampla, banheiro, cozinha, 
lavanderia, área gourmet com fogão e forno a 
lenha (406m² c/ 166m² ac) + 01 terreno de 406m² 
livre de construção
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms, 
sala de TV/estar, banheiro, cozinha, lavanderia, 
banheiro externo e garagem (406m² c/ 107m² ac)
- PQ RESID. DOS IMIGRANTES : SOBRADO: 04 
dorms com armários planejados, sala 02 ambi-
entes, lavabo, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 
garagem com portão automático.
- JD HOLANDA: CASA:  03 dorms (01st), banh so-
cial, cozinha com armários, lavanderia fechada e 
quintal (300m² terreno com 147m² de ac)

VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- PQ. RESIDENCIAL GROOT : CASA: 03 dorms 
(01st), sala, sala de jantar, cozinha, banheiro social. 
Fundo com área de serviço e banheiro.
- CONDOM. VILA DAS TULIPAS : CASA: 02 dorms 
(01st), sala/cozinha, banheiro social, lavanderia 
(250m² c/ 55m² ac)
- JD DAS TULIPAS: CASA: 02 dorms (01st), sala, 
sala de jantar, cozinha, banheiro. Fundo com área 
de serviço e banheiro.

VENDA RESIDENCIAL 
- PRAIA GRANDE/SP: GUILHERMINA: 
APARTAMENTO - 02 dorms(01st), banh. social, 
sala ampla, cozinha, lavanderia (700m da praia)
- STO ANT. DE POSSE: JD VILA RICA II - 
SOBRADO: 03 dorms, 02 banheiros, sala, cozinha, 
lavabo, despensa e área de serviço. Aquecimento 
solar, cisterna de 1.500L, garagem para 04 carros. 
(terreno de 300m² com 270m² a/c)
___________________________________

TERRENOS A VENDA - HOLAMBRA
- COND. FLOR D’ALDEIA: 440m² / 360m²
- COND. PORTAL DO SOL: 474m² / 540m (coml)
- COND. PORTAL DO SOL: 360m² (entrada + 
parcelamento em até 36 meses)
- PLAZA VILLE: 1050m² 
- RESIDENCIAL RESEDÁS: Lotes de 250m² até 
318m² - (sob consulta) - Parcelado
- IMIGRANTES: 300m² /  309,62m (lote misto)
- JD DAS TULIPAS: 365m² 
- COND NOVA HOLANDA: 406m² 
- JD MORADA DAS FLORES: 300m² 

(ENGENHEIRO COELHO)
- RECANTO DA VINCE : 02 terrenos juntos - de 
250m² cada - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- CENTRO: EDÍCULA - 01 dorm, sala, banh, 
sala de jantar, coz, lavanderia com banheiro
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 01 
suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, co-
zinha, despensa, lavanderia, quintal amplo e 
gramado, portão automático
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 
01 suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, 
cozinha com armários, banheiro externo, la-
vanderia e quarto de despensa externo
- GROOT: CASA - 03 dorms, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro e lavanderia
- JD DAS TULIPAS: CASA - 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia
- FLAMBOYANT: CASA - 03 dorms, sala, coz-
inha, banheiro, lavanderia, quintal gramado
- IMIGRANTES: CASA - 02 dorms, 01 ban-
heiro, sala, sala de jantar/cozinha, lavanderia, 
área com churrasqueira, portão automático

LOCAÇÃO RESIDENCIAL 
- ARTUR NOGUEIRA: JD SANTA ISABEL 
CASA - 03 dorms, banh social, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha com armários, lavander-
ia com banheiro.  
- STO ANT. DE POSSE (RINCÃO): CASA - 
02 dorms, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
- STO ANT. DE POSSE (PEDRA BRANCA): 
CASA - 03 dorms, sala, cozinha, banheiro, la 
vanderia, portao automático

Pedro Jardinagem: Plantio, 
corte e manutenção. Poda de 
arvores, gramas e cerca viva 
com motosserra. Telefone (19) 
99259-4027 / 99630-2078 

Tratamento dos Pés: Para cui-
dar dos pés e unhas com mico-
se, calosidade, verruga plantar 
(olho de peixe), unha encrava-
da com correção “clip system”.  
Dorien Podóloga. Telefone: 
(19)3802-1079 / 99291-8296.  

Aulas de pintura em tela: Pro-
fessora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo so-
bre 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 

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

(19) 3802.4792   |  98352-1696
(19) 3802 13 45    |  98232-3651

LOCADORA E
TRANSPORTE

21h30. Telefone (19)3802-1591 
/ 99782-6972. 

E ai vamos estudar INGLÊS ou 
FRANCÊS? Professora Maria 
Neuza. (19) 98223-9294 ou 
3802-2325  

Quarto com banheiro, quintal e 
lanchonete. Lugar tranquilo, natu-
ral e artesanal a 2 km do centro 
de Holambra. Valor do Quarto 
R$400,00 mensais com a lancho-
nete R$800,00 interessados tratar 
(19)99580-7723 ou 99127-7524 

Cuidadora de Idosos, tenho expe-
riência e referencias  comprova-
das. Disponibilidade de horários 
somente para o período noturno. 
Interessados deixar o contato na 
sede do Jornal da cidade.

● ALUGA-SE:  ●

● PROCURO EMPREGO  ●

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR
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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
Nº1146
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, número 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro: 
JEFFESSON VIEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de produção, nascido em Batalha-AL ( registrado 
em Belo Monte –AL) no dia onze de julho de  mil novecentos e noventa e 
oito  (11/07/1998), residente e domiciliado na Rua Flipsen, 184, Parque Re-
sidencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000,  filho de ROQUE 
VIEIRA e de JOSEFA DOS SANTOS.
SUSIANE FREITAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teira, profissão auxiliar de produção, nascida em Arapiraca-AL (registrada 
no 2º Distrito),  no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e 
nove (20/09/1999), residente e domiciliada na Rua Hermans, 109, Parque 
Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de JOSÉ 
HENRIQUE DA SILVA e de LUCIENE MARIA DE FREITAS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
DE INSUMOS HOLAMBRA

CNPJ 04.422.160/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam os Senhores associados da Cooperativa Agropecuária de 
Insumos Holambra, convocados para a Assembleia Geral Ordiná-
ria, que realizar-se-á no dia 12 de Março de 2020, na Cooperativa 
Agropecuária de Insumos Holambra, à Rodovia SP 107 - Km 30 - s/
nº - Bairro Borda da Mata, no município de Holambra, Estado de 
São Paulo, em primeira convocação, às 15h00, com a presença 
de 2/3 do número total de associados ou em segunda convoca-
ção,  às 16h00, com a presença da metade mais um do número 
de associados ou em terceira e última convocação, às 17h00, com 
a presença mínima de 10 associados, conforme normas estatutá-
rias, para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA:
I – Prestação de Contas do Conselho de Administração, consubs-
tanciada pelo Relatório Anual da Administração do exercício findo 
em 31.12.2019, compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício;
b.) Balanço Patrimonial;
c.) Demonstração do Resultado do Exercício;
d.) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
e.) Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Indepen-
dentes.
II – Proposta de Destinação dos Resultados.
III – Eleição dos Componentes do Conselho Administrativo.
IV - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal.
V – Fixação do Valor da Verba de Representação para o Presi-
dente, bem como o da Cédula de Presença, para os demais 
Conselheiros Administrativos e Fiscais, pelo comparecimento às 
respectivas reuniões.

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da Assembleia, o 
número de associados nesta data é de 420 (quatrocentos e vinte).

Holambra, 28 de fevereiro de 2020.

Holambra, 07 de fevereiro de 2020.

Prezados(as) Senhores(as) Associados(as)
Na qualidade de Presidente da Associação dos Proprietários 
do Residencial Palm Park, sirvo-me da presente para con-
vocar Vs. Sas. para participarem da Assembleia Geral Ordi-
nária, conforme Cap. V - Art. 10 ao 15 do Estatuto Social, a 
realizar-se no dia quatorze do mês de março do ano de dois 
mil e vinte (14/03/2020), no salão do Espaço Terra Brasílis, 
localizado na Rua Frésias, 94, próximo ao NAOTT, Holambra 
(SP), às 14h, contando com a presença de qualquer número 
de associados ou procuradores que os representem, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Relatório anual de realizações e atividades de 2019;
2. Situação dos processos trabalhistas;
3. Prestação e balanço das contas do exercício de 2019;
4. Análise do Conselho Fiscal;
5. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2020;
6. Planejamento e Orçamento anual para 2020;
7. Outros assuntos de interesse dos proprietários.

NOTAS:
1) É lícito aos senhores associados se fazerem representar na 
Assembleia ora convocada por meio de procuradores com 
poderes específicos, conforme Art.15º do Estatuto Social da 
Associação dos Proprietários do Residencial Palm Park;
2) Os associados poderão votar ou serem votados nas deli-
berações, desde que atendam ao contido no Art. 9º - incisos 
I a III do Estatuto Social da Associação dos Proprietários do 
Residencial Palm Park; 
3) A ausência dos senhores associados na Assembleia Geral 
Ordinária não os desobriga de aceitarem como tácita con-
cordância os assuntos que forem tratados e deliberados.

Atenciosamente,

PAULO FRANCISCO ESTUTI
Presidente da APRPP

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO
CNPJ nº 59.022.046/0001-54

Edital de Convocação
de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores Associados da Associação Prínci-
pe Bernardo, CNPJ nº 59.022.046/0001-54, regularmente cadas-
trados, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 
10 de Março de 2020 em primeira convocação às 18:00 horas, em 
segunda às 18:30 horas, na Sede da Associação Príncipe Bernardo, 
na Alameda Mauricio de Nassau, nº 427, Centro, nesta Estância Tu-
rística de Holambra para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas exercício 2019;
2. Relatório de atividades desenvolvidas em 2019;
3. Planejamento para o ano 2020.
4.        Eleição Gestão dos membros para 
• Diretoria 
• Conselho Fiscal 
• Deliberativo no período de 2020 a 2022.

Holambra, dia 21 de Fevereiro de 2020. 

Maria Johanna G.K.G.Timmermans
Presidente

Associação Príncipe Bernardo

Declaro que o presente edital foi afixado na sede da entidade e 
enviado aos associados nesta data;
Declaro que para efeito de quórum a entidade possui 30 (Trinta) 
associados com direito a votar.

Holambra sedia passeio 
ciclístico neste domingo 
Ciclistas de mais de 40 municípios da região terão 
Holambra como destino no próximo domingo, dia 8, 
quando será realizado o "Holambra Mountain Bike 
Day". A largada será às 8h, do Moinho Povos Unidos. 
Realizado pela primeira vez na cidade, o passeio con-
ta com um percurso de 37 km. De acordo com a or-
ganização, “qualquer ciclista de nível intermediário 
pode participar”. Evento semelhante já acontece em 
Jaguariúna desde 2017 e o objetivo é “fazer com que 
as pessoas se conheçam, que os grupos de bike se 
unam e tenham um dia agradável”. Os participantes 
inscritos terão direito a seguro, poderão contar com 
carro de apoio, além de água e frutas no meio e fim 
do trajeto. Na chegada - também no Moinho Povos 
Unidos - eles serão recebidos com muita música ao 
vivo e poderão participar de sorteio de brindes. A ex-
pectativa é reunir cerca de mil pessoas. 
As inscrições, limitadas, devem ser feitas por meio do 
site jaguariunamountainbikeday.com.br/inscricao. A 
taxa é de R$ 10 ou 1 kg de alimento não perecível, 
que deve ser entregue no dia do evento. Segundo 
os organizadores, os alimentos arrecadados serão 
encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade 
de Holambra.

ATENÇÃO
O Departamento Municipal de Segurança e Trân-
sito e a Defesa Civil informam que neste domin-
go, dia 8 de março, efetuará o bloqueio de meia 
pista da Alameda Maurício de Nassau, sentido 
centro, até a região da Praça dos Pioneiros em 
virtude da realização do 1º Holambra Mountain 
Bike Day, com largada às 8h. A interdição irá 
ocorrer das 7h30 às 8h30.
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MUSEUM - HOLAMBRA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Sr. Johannes Wilhelmus Hyacinthus Eltink, presidente da Asso-
ciação do Museu Histórico e Cultural de Holambra, usando das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca seus asso-
ciados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que fará rea 
lizar no próximo dia 22 de Março de 2018  , na sede da Associação 
Museu Histórico e Cultural de Holambra, sita à Alameda Mauricio 
de Nassau, S/Nº, Centro, na Estância Turística de Holambra, em pri-
meira convocação às 18:30h, com a presença mínima de metade 
mais um de seus associados. Não havendo número legal para ins-
talação dos trabalhos, ficam desde já convocados para a segunda 
convocação às 19:00h, com a presença de qualquer número de 
associados, no mesmo dia e local, com a seguinte Ordem do Dia: 
1 - Prestação de contas da diretoria do Exercício de 2017 compre-
endendo: 
a) Relatório das atividades da gestão de 2017; 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do exercí-
cio de 2017; 
c) Relatório das atividades de 2017; 

 2 -  Eleição e Posse dos componentes da Diretoria para o exercício 
de 2018 a 2020 
3 - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o 
exercício de 2018 
4 - Orçamento para 2018 e as atividades/projetos em curso 
5 - Quaisquer assuntos de interesse da Associação; 
6 - Encerramento  

O número de associados com direito a voto nesta data é 20. 
 

Johannes Wilhelmus Hyacinthus Eltink  
Presidente 
  
Holambra, 1 de Março de 2018.  

ASSOCIAÇÃO POVOS UNIDOS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINARIA  

Ficam CONVOCADOS os Senhores associados da ASSOCIAÇÃO 
POVOS UNIDOS CNPJ 10.014.471/0001-02, a comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada  no auditório Amster-
dam do Top Centrum Hotel à Avenida Rota dos Imigrantes, 470,  
Centro, na cidade de Holambra, Estado de São Paulo, no dia 16 de 
março de 2.020 (segunda-feira), em primeira convocação as 16:00 
horas com metade mais um de seus associados ativos e em se-
gunda convocação as 17:00 horas com qualquer numero de asso-
ciados presentes a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1 - Prestação de contas da Entidade compreendendo o Balanço 
Patrimonial a Demonstração de Resultado do Exercício e De-
monstração de origens e aplicações dos recursos, referente ao 
exercício de 2019; 
2 - Relatório de atividades do exercício de 2.019; 
3 - Relatório das atividades programadas e orçamento para o exer-
cício de 2020; 
4 - Assuntos de interesse geral (informativos) 

Holambra, 20 de Fevereiro de 2.020. 

 

ANTONIO JOANES GERALDO HULSHOF              
Presidente. 
 
Declaro que o presente edital foi afixado na sede da Associação 
Povos Unidos no dia 20/02/2020.

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
CNPJ 03.630.560/0001-18
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

FICAM OS SENHORES ASSOCIADOS DA COOPERATIVA VEILING 
HOLAMBRA, CONVOCADOS PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. À 
RODOVIA SP 107 km 27, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SANTO 
ANTONIO DE POSSE, ESTADO DE SÃO PAULO, ÀS 15h HORAS EM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA DE DOIS TERÇOS 
DOS ASSOCIADOS, OU ÀS 16h HORAS, EM SEGUNDA CONVOCA-
ÇÃO, COM A PRESENÇA DE METADE E MAIS UM DOS ASSOCIA-
DOS, OU AINDA, ÀS 17h HORAS, EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO, 
COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 40 (QUARENTA) ASSOCIADOS, 
CONFORME NORMAS ESTATUTÁRIAS. CUMPRINDO COM O ARTI-
GO 26, PARÁGRAFO 2º DO ESTATUTO SOCIAL DA CVH, O SÓCIO 
QUE CHEGAR APÓS O ENCERRAMENTO DO LIVRO DE PRESEN-
ÇAS, NÃO PODERÁ TOMAR PARTE NAS VOTAÇÕES.

ORDEM DO DIA:
1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
CONSUBSTANCIADA PELO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRA-
ÇÃO, COMPREENDENDO:
A. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO;
B. BALANÇO PATRIMONIAL;
C. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO;
D. DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS;
E. PARECER DO CONSELHO FISCAL;
F. PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES;
2. DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS OU A FORMA DE CO-
BERTURA DAS PERDAS;
3. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL;
4. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E 
CONSELHO FISCAL;
5. OUTROS INFORMATIVOS.
PARA EFEITO DE CÁLCULO DE QUORUM DE INSTALAÇÃO DA AS-
SEMBLÉIA, O NÚMERO DE ASSOCIADOS, NESTA DATA, É DE 372 
(TREZENTOS E SETENTA E DOIS)

SANTO ANTONIO DE POSSE, 04 DE MARÇO DE 2020.

Johannes Maria van Oene
Presidente 

Segunda tem 
‘Desafio de Futsal’
Na próxima segunda-feira, dia 9, acontece a primeira 
rodada do 2º Desafio de Futsal do Setor Gastronômico. 
Os jogos acontecem das 17h às 21h, no Ginásio de Es-
portes. Nesta segunda, os jogos são entre Martin Ho-
landesa X Pura Alegria CB (17h), Red Bull Casa Bela X 
Deoclesio’s (18h), Pura Alegria CB X Deoclesio’s (19h30) 

e Martin Holandesa X Red Bull Casa Bela (20h30). Na 
próxima segunda-feira, dia 16, encerrando a fase clas-
sificatória, entram em campo Martin Holandesa X 
Deoclesio’s (17h) e Red Bull Casa Bela X Pura Alegria 
CB (18h). Os primeiros colocados na fase classificatória 
disputarão a final, também no dia 16, às 19h30. 
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A Temida bruxa Lucrécia vivia 
em sua casa assombrada junto 
com seus amiguinhos morce-
gos, sapos e ratos. Tudo ia bem 
até que Tukon, o corcunda, 
veio visitá-la e trouxe uma no-
tícia que começará uma guer-
ra entre ela e Sibila, a sua irmã 
caçula. Tukon, percebendo a 
confusão que causou, recebe 
ajuda de Fado, seu padrinho, 
que propõe algumas ideias 
absurdas e, assim, entram em 
cena um Fantasma e até um 
príncipe. Será que o plano vai 
dar certo?
Elenco: Gabriel Expedito, Victor 
Hugo Mantovani, Brenda Polia-
na, Ana Claudia Leite, Wesley 
Serafim, Geomaria Evangelista 
e Flávia de Oliveira.
Duração: 50 minutos.

Sinopse do 
Espetáculo

Cia Galhofeiros traz peça sobre bruxas e fofocas
Peça direcionada ao público infantil é continuidade de “Porco Mau e as três lobinhas”

Helga Vilela

A Cia Galhofeiros vai es-
trear “A História da fofoca 
na vida da Bruxa boboca” 
em abril. O espetáculo é uma 
continuidade de “Porco mau 
e as três lobinhas”, apresen-
tada pelo grupo holambren-
se em 2016. Ambas direcio-
nadas ao público infantil, as 
peças seguem a mesma linha: 
são engraçadas, coloridas e 
com muitos elementos que 
chamam a atenção deste pú-
blico, levando a um aprendi-
zado através do teatro.  

Autor e diretor do espe-
táculo, Antonio Carlos Théko 
adiantou que são cinco atores 
em cena – além de uma voz 
em off – e entre os persona-
gens estão as irmãs bruxas, 
um fantasma e um corcunda, 
um sapo que vira príncipe, e 
muitas outras surpresas. “É 
uma peça muito engraçada, 
que parte de uma fábula anti-
ga, mas recebe elementos mo-
dernos como celular, WhatsA-
pp, Facebook”, resumiu.

A estreia será em Itatiba, 

no dia 18 de abril, em parce-
ria com uma entidade assis-
tencial. Serão duas apresen-
tações – 16h e 20h – e a 
arrecadação das vendas 
dos ingressos será divi-
dida entre a entidade 
e o grupo holambren-
se. “Geralmente traba-
lhamos desta forma. A 
parte que recebemos 
vai para pagamento de 
transporte, alimentação 
e outros itens necessários 
para a apresentação”. 

Criada em 2015 após a 
oficina de teatro gratuita 
promovida pela Prefeitura, a 
Cia Galhofeiros já apresen-
tou cinco peças. A intenção, 
informou Théko, é um espe-
táculo novo por ano, mas, em 
2019, mantiveram “O Casa-
mento de Maria Feia”, peça 
de 2018 que contou com in-
centivo da Lei Renault. 

Sobre o novo projeto, o 
autor acredita ser “em ter-
mos de peça infantil, a mais 
engraçada já apresentada 
pelo grupo”. “Nos divertimos 
muito nos ensaios. Os outros 

atores deram pinceladas 
no texto, colaboraram com 
ideias novas. É uma peça co-
lorida, marca da Cia Galho-
feiros”. 

Théko pontuou sua preo-
cupação na hora de escrever 
uma peça: as crianças mais 
novas podem não entender 
o texto, mas ficam fascinadas 
com a voz, a música, com as 
cores e movimentos e, assim, 
conseguem acompanhar a 
história. “Fizemos pesquisa 
antes, com pedagogas, para 

analisar se o texto estava 
condizente com público in-

fantil”, completou.
E apesar de Itatiba ter 

sido a cidade escolhida 
para a estreia, Théko 
informou que há a in-
tenção de fazer apre-
sentações em Holam-
bra, principalmente 
nas escolas públicas. 

Porém adiantou a di-
ficuldade de apresenta-

ções durante a semana, 
principalmente pela manhã 
e tarde, uma vez que os ato-
res não têm disponibilida-
de nesses períodos. “Vamos 
buscar uma solução para 
esse impasse”, disse, lem-
brando que no ano passado 
fizeram apresentações em 
escolas particulares e foram 
“um sucesso”. 

Novos participantes
Desde 2015, muitos ato-

res passaram pela Cia Galho-
feiros. “Estamos abertos a 
novos integrantes, mas os in-
teressados precisam ter co-
nhecimento básico de teatro, 

pois não temos possibilidade 
para ensinar os procedimen-
tos de atuação”, resumiu. Os 
ensaios acontecem aos sába-
dos, no Espaço Cultural Terra 
Viva (ECTV). 
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