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Aos poucos os alunos da 
rede municipal de ensino 
começam a voltar às aulas 
presenciais. A partir de 
segunda-feira, eles terão 
encontros no formato 
híbrido, com apostila, 
conteúdo disponibilizado 
pela internet e 
atendimento presencial 
agendado para dúvidas e 
reforço. As redes estadual 
e particular encerraram 
o primeiro mês com 
aulas no estabelecimento 
educacional. Veja como 
foi esse retorno, desafios 
e as preocupações.

Chuvas:

Futebol:

A previsão é de chuvas nas próximas semanas

Time da cidade 
disputa nesse 
domingo a final 
do Torneio de 
Verão
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A aplicação será realizada, a partir de hoje,  em 
idosos com  85 anos ou mais, na Unidade Básica 
Santa Margarida, no bairro Jardim das Tulipas, das 
8h às 16h.

É necessária a apresentação de um documento 
de identificação com foto e o Cartão Cidadão.

Novo lote com 90 doses de 
vacina contra a COVID-19

Vacina

Educação:
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Editorial

O maior desafio que o País tem 
hoje é a retomada do desenvolvi-
mento econômico, com geração de 
empregos e aumento da arrecada-
ção, visando à diminuição grada-
tiva do enorme déficit público do 
Estado brasileiro. 

Algumas questões, no entan-
to, entravam este processo. O go-
verno que prometeu à população 
uma política liberal pouco conse-
guiu realizar.  

Para estragar mais a festa do 
crescimento prometido, um convida-
do incômodo - o Coronavirus -, que 
não conhece ideologias, chegou cau-
sando mais estragos. Ele apontou 
para os governantes que cerca de 60 
milhões de brasileiros não teriam o 
que comer sem ajuda do Estado.

O governo, pressionado pelo 

Congresso e pela sociedade, garante 
a ajuda emergencial, mais que ne-
cessária, e que, em boa parte, retor-
na ao Estado em forma de impos-
tos, uma vez garantido o consumo, 
especialmente de alimentos. 

Mas, intervenção do estado para 
ajudar os vulneráveis não é o obje-
tivo de uma política estritamente 
liberal, nem é bem vista por grande 
parte daqueles que vivem dos lucros 
do mercado financeiro. Para mui-
tos, a ajuda humanitária pode ser  
por algum tempo, mas sem incomo-
dar o mercado financeiro.

Outro ponto que incomoda os 
liberais é a presença do Estado 
intervindo nas ações rentáveis ao 
capital internacional. Neste cená-
rio, o governo atual se vê num di-
lema. Quer agradar a população e 

especialmente aos caminhoneiros, 
setor importante como pilar de 
sua sustentação política. Para isso, 
deixa de lado as orientações do Mi-
nistro da Economia e intervém na 
Petrobrás, imitando, como dizem 
os críticos, “esta abominável ideo-
logia socialista”. 

Independente de optar por 
esta ou aquela teoria econômica, 
uma coisa é tida como certa por 
analistas, economistas e governos 
de países desenvolvidos, sejam 
social-democratas, socialistas ou 
liberais. A recuperação econômi-
ca depende fundamentalmente 
do controle da pandemia da Covid 
19, o que só se conseguirá com a 
vacinação em massa.  

E nisto, caminhamos a passos de 
tartaruga!

A difícil retomada do desenvolvimento e o 
papel da vacina

Histórias de Dona Ilda

É, exatamente! Só que a obra de 
arte é concebida no cérebro do ar-
tista. A partir do momento em que 
ela acontece em minha cabeça, apo-
dera-se de mim uma inquietude que 
me impulsiona tanto que chego a 
acordar à noite para acrescentar al-
gum detalhe ao meu planejamento, 
para sua elaboração.

E foi com essa concepção que vim 
para o campo. Aqui, teria condições 
mais favoráveis, como tranquilidade, 
paz de espírito e espaço para executá-
-la, ou melhor, dar-lhe a luz.

Começo, então, a escultura, em argi-
la, de um busto nu de mulher. Meu co-
ração se acelera. Sinto, a cada trabalho, 
uma nova emoção!

Terminada essa primeira fase, passo 
à segunda. Agora, com a colaboração 
de meus antigos e leais caseiros, pois 
a parte técnica tem que contar com a 
força masculina. Construímos uma cai-
xa de madeira, de mais ou menos um 
metro quadrado por trinta centíme-
tros de altura. Contornamos com ela a 
modelagem. Partimos para o preparo 
do gesso rápido. Cem quilos para o 
molde! Diluído com água, sob técnica 
rigorosa, foi despejado sobre a escul-
tura, até cobri-la bem acima. No dia 
seguinte, a virada do molde já endure-
cido: quatro homens para carregá-lo. 
Em seguida, a retirada da argila. Pron-
to! A segunda fase do trabalho estava 
terminada. Agora, vamos à terceira.

Cimento, água e areia para o que se 
chama, erradamente, de concretagem. 
Areia fina foi fácil. Na estradinha ali em 
cima, ela forma até lombadas. Fomos 
buscá-la. Algumas latas de vinte litros 
seriam suficientes. Quando termináva-
mos o carregamento, um trator, com 
carreta, vem em nossa direção. 

- O senhor vai subir por esse cami-
nho estreito? Pergunto.

-  Vou, sim. 
- Por favor, deixe a gente vá à frente, 

para se chegar mais rápido?
- O tratorista concordou, só que 

acabou se esquecendo do breque e 
o “monstro” afasta exatamente em 
minha direção, à porta aberta de meu 
carro! Grito e consigo me safar! Passa-
do o susto vamos para a terceira etapa.

Feita a argamassa, molde prepa-

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

rado, vou modelando, modelando, 
mesmo me lembrando de que ci-
mento queima os dedos e agora, às 
23 hs sinto-os gastos e partidos, mas, 
mesmo assim, prefiro o contato dire-
to com o material com que trabalho. 
No dia seguinte, a modelagem, ainda 
úmida, é retirada do molde. Que sa-
tisfação! Tudo saiu a contento! Com 
o resultado que eu imaginara!

Agora, a quarta etapa: a montagem.
Tubos! Tubos de ferro! Na sucata 

daqui, tenho certeza de que vou en-
contrá-los! Agora, a serra de ferro. En-
contramos na oficina, só o arco, nada 
de serra! Sem titubear, pego o carro 
e vou ao vilarejo vizinho procurá-la, 
numa ânsia de quem quer ver sua 
criação materializada. 

Tubos serrados, estética observa-
da, e lá está minha obra terminada, 
sobre uma mesa de concreto, num 
galpão aberto, de telha vã, olhando 
a lua, recebendo a brisa da noite, 
ouvindo o canto dos grilos e dos 
pássaros noturnos.

Aqui dentro do meu coração, a 
sensação de felicidade por ter con-
seguido concretizar o que em minha 
mente eu já havia concebido, há al-
gum tempo!

E essa satisfação é que faz com que 
não sintamos algum cansaço físico, 
pelo esforço despendido na realiza-
ção da obra!

Exatamente o que sentimos quan-
do temos um filho!

Só a alegria é que sobra, com toda a 
sua plenitude, preenchendo nosso ser 
de uma indescritível sensação de paz 
e de vitória!

O Parto de uma 
obra de arte

R A de Athäyde

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

PO ND E RA NDO
V i s i t e  H o l a m b r a

“Pandemia não é uma pala-
vra a ser usada de forma leviana 
ou descuidada. É uma palavra 
que, se mal utilizada, pode causar 
medo irracional ou aceitação in-
justificada de que a luta acabou, 
levando a sofrimento e morte 
desnecessários”, (Diretor-Geral 
da OMS, Tedros Adhanom).

Em vias de completar um 
ano causando tristeza por conta 
dos quase 2,5 milhões de óbitos 
e 112 milhões de contaminados, 
a Covid-19 parece distante de 
ser esquecida. O vírus não causa 
apenas contaminações, interna-
ções e mortes, mas, também, es-
tragos nas Economias de todos 
os países levando-os a enfrentar 
dificuldades com o empobreci-
mento das populações.      

Pelas imagens e noticiário 
da imprensa, causa-me espécie 
o comportamento de verdadei-
ras hordas descompromissadas 
com a saúde e vidas ceifadas, 
por um lado fruto da ignorância 
deliberada para tentar justificar 
a licitude de seu comportamen-
to e, por outro, estimuladas pela 

E mais não disse 
nem se lhe foi perguntado

politização do surto por gover-
nos irresponsáveis mediante a 
negação de sua existência.

Neste nosso Brasil varonil - 
onde a discussão sobre o afrou-
xamento para compra de armas 
se acentua e campanhas de es-
clarecimento da população so-
bre a necessidade de vacinação 
permanecem ausentes - o brasi-
leiro sente na pele, no estômago, 
em sua saúde mental, o descaso 
por sua sobrevivência.

A julgar-se pelo noticiário, 
fica-se com a impressão de que 
vivemos na mais absoluta nor-
malidade, com a política rastei-
ra dominando as manchetes e 
os desencontros capitaneados 
por generais confundindo a po-
pulação menos esclarecida na 
saúde pública. 

Oportuna a leitura do ro-
mance “Triste Fim de Policarpo 
Quaresma” (obra do escritor pré-
-modernista Afonso Henriques 
de Lima Barreto (1881-1922) pu-
blicada em 1911). 

“Inserida nos primeiros anos 
da república no país, a obra faz 

uma análise da sociedade bra-
sileira da época. A maior crítica 
recai sobre o universo da políti-
ca.  Em um tom profético, Barreto 
aborda questões como as injusti-
ças sociais, o clientelismo, a bu-
rocracia e os interesses pessoais 
e políticos, dentre outros. Desilu-
dido com a falta de patriotismo 
do povo, Quaresma encontra na 
figura do presidente um totali-
tário e cruel ditador. Acusado de 
traição pelo Marechal Floriano, 
além de preso, é condenado ao 
fuzilamento.” (Daniela Diana - 
Professora licenciada em Letras)

Em minha utopia, para 
combater um vírus mortal sem 
qualquer nacionalidade, viés de 
natureza política ou pretensões 
extemporâneas, o bom brasilei-
ro, consciente de sua responsa-
bilidade cívica, precisa estar – 
realmente - presente e atuante 
na defesa dos indefesos e pou-
co instruídos.

Sua vida (ou sobrevida, 
eventualmente) ainda está em 
suas mãos.
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‘Acolhimento’: palavra-chave para volta às aulas
Esdras Domingos

Há um ano, o Brasil re-
gistrava o primeiro caso de 
Coronavírus (COVID-19). De 
lá para cá, palavras como iso-
lamento social, aglomeração 
e lockdown passaram a fazer 
parte do vocabulário. EPIs 
(Equipamentos de Proteção 
Individual), como máscara e 
protetor facial, foram incor-
porados ao loock. De uma 
hora para outra, higienizar 
as mãos, com água e sabão 
ou álcool em gel, passou a ser 
mais que obrigatório.

Simples gestos, como 
aperto de mãos, abraços e 
beijos passaram a ser evita-
dos. A temperatura come-
çou a ser aferida em alguns 
comércios. Outros, classifi-
cados como não essenciais, 
tiveram que ser fechados.

Enfim, foi um ano de 
adaptações e perdas irrepa-
ráveis. Milhares de pessoas 
perderam a vida. Ainda, a 
pandemia refletiu na econo-
mia e no dia-a-dia. Porém, a 
mudança na rotina produ-
zida pelo vírus atingiu em 
cheio à educação.

Em 2020, os alunos ini-
ciaram o ano letivo, como 
habitual, em fevereiro. Um 
mês depois tiveram que ir 
para casa e, durante o ano 
todo tiveram aulas remotas. 
Qual o prejuízo  das vídeo-
aulas? Como recuperar esse 
tempo? E o retorno aos estu-
dos presenciais?

Retorno à sala
A volta às aulas vieram 

acompanhadas de todos os 
requisitos para evitar a dis-
seminação do COVID-19. As 
escolas particulares e do esta-
do começaram a receber seus 
alunos neste mês. Já, as do 
Município abrirão suas por-
tas, de forma gradual, a partir 
de segunda-feira (dia 1º). 

Para a diretora pedagógi-
ca da Escola São Paulo, Ma-
ria Aparecida Aranha Rogel, 
acolhimento foi a palavra-
-chave no retorno às aulas 
presenciais. “O fortalecimen-
to do coletivo se deu princi-
palmente por meio da escuta 
ativa. Ouvir os alunos e alu-
nas, os profissionais e famí-
lias somado às medidas de 
segurança em saúde foram 
determinantes para enfren-
tarmos com coragem a volta 
às aulas”.

Na escola, as aulas inicia-
ram no dia 28 de janeiro, de 
forma remota, e a partir do 
dia 1º deste mês, os estudan-
tes puderam voltar ao estabe-
lecimento de ensino, atenden-
do inicialmente, a 35% dos 
alunos e, atualmente, 70%. 
“Foi muito bom poder retor-
nar com às aulas presenciais. 
As crianças e os jovens esta-
vam ansiosos pelo retorno e 
o que se observa são alunos e 
alunas se adaptando ao novo 
normal e superando as difi-
culdades impostas pelo pro-
tocolo em segurança”, comen-
tou a diretora.

 A avaliação da diretora 
Maria Aparecida sobre es-
sas quatro semanas de aulas 
presenciais é positiva. Segun-
do ela, a pandemia tem pro-
porcionado oportunidade de 
reeducação de atitudes, que 
pareciam esquecidas, como 
solidariedade, responsabili-
dade e cuidado com a saúde e 
o outro. “São valores que es-
tão presentes no dia a dia em 
todas as ações, desde orien-
tar para lavar as mãos até a 
organização do trânsito e da 
fila na entrada e saída”.

 Maria Aparecida salientou 
que ficou evidente o quanto a 
escola é importante enquanto 
local de diálogo e de acesso às 
informações precisas e cien-

tificamente comprovadas. 
“Nosso maior desafio está 
sendo conscientizar e orien-
tar os jovens a respeito das 
consequências das aglomera-
ções e da gravidade da COVID 
19”, completou.

 
A necessidade do 

presencial
 O principal prejuízo do 

ensino remoto para a direto-
ra é a falta de interação real, 
além do cansaço provocado 
pela exposição à tela. Maria 
Aparecida analisa que os es-
tudantes não ficaram defasa-
dos, mas houve lacunas que 
as aulas por vídeos não con-
seguiram suprir. 

 A diretora apontou que o 

impacto foi maior nas fases 
iniciais - educação infantil 
e fundamental I. Ela expli-
cou que, nesses períodos, as 
crianças estão desenvolvendo 
a autonomia e as habilidades 
psicomotoras. “O comprome-
timento da coordenação mo-
tora ficou bastante evidente”.
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Ao todo, 2.311 alunos, 
desde a creche até o EJA 
(Educação de Jovens e Adul-
tos), da rede municipal de 
ensino de Holambra reto-
mam gradualmente a partir 
de segunda-feira, dia 1º, as 
atividades escolares. Eles te-
rão aulas no formato híbri-
do, com apostila, conteúdo 
disponibilizado pela inter-
net e atendimento presen-
cial agendado para dúvidas 
e reforço. 

Conforme informou a 
Prefeitura, o retorno por 

etapas visa permitir, num 
primeiro momento, a am-
bientação das crianças e dos 
profissionais às unidades 
escolares e o retorno segu-
ro, pouco a pouco, das aulas 
rotineiras nas escolas e cre-
ches da cidade.

“Atravessamos um mo-
mento duro da pandemia. 
Por essa razão readequa-
mos nosso cronograma e 
reorganizamos o processo 
de retomada. É preciso vol-
tar progressivamente, sem 
atropelos, para garantir a 

segurança de todos”, explica 
o diretor municipal de Edu-
cação, Alexandre Moreira.

Novidade criada pela 
Prefeitura este ano, o con-
teúdo digital, disponível 
em formato multimídia pela 
internet, ampliará o acesso 
de crianças e jovens à al-
ternativas de aprendizado 
complementares, que de-
vem se somar às disciplinas 
apostiladas, que estão sen-
do oferecidas desde o início 
da quarentena, no primeiro 
semestre do ano passado.

“A apostila é importan-
te porque chega a todas as 
crianças, sem exceção. Mas 
o conteúdo digital, por meio 
de textos auxiliares, vídeos 
e imagens, deve fortalecer 
o interesse dos estudantes 
e garantir a eles melhores 
condições de aprofunda-
mento do ensino”, destacou 
o prefeito Fernando Capato.

De acordo com o diretor 
da pasta, o sistema estará 
disponível a partir de 1º de 
março em www.holambra.
sp.gov.br. Quem não dispõe 

de meios eletrônicos para 
estudar poderá utilizar a 
estrutura das escolas para 
acessar os arquivos.

“Trazemos essa novi-
dade para permitir um re-
torno aos poucos às ativi-
dades. Começaremos com 
conteúdo online, apostilas 
impressas e atendimento 
presencial agendado. É um 
momento de reencontro 
dos estudantes e professo-
res com as escolas, de adap-
tação a uma nova realidade”, 
explicou.

Aulas na rede municipal terão retorno gradual a partir de segunda 

 Porém, durante os mo-
mentos de incertezas, alguns 
bons frutos puderam ser co-
lhidos na pandemia. As aulas 
remotas deverão ser incor-
poradas na vida acadêmi-
ca de formação dos alunos, 
como forma de agregar  co-
nhecimento. O sistema híbri-
do deverá ser o modelo daqui 
para frente.

 
Na sala de aula

 Primeiro uma sala vazia. 
Depois, aulas por vídeo. Ago-
ra, com quantidades reduzi-
das e todos os EPIs necessá-
rios. É o novo normal.

Para a professora do Fun-
damental I (de 3º  ao 5º ano) e 
Fundamental II (6º ao 9º ano) 
Regiane Klein Gunnewiek Vis-
conde, que também é coorde-
nadora pedagógica na Escola 
São Paulo, quase um ano de 
aulas remotas foi um desafio. 
“Sou mãe e também professo-
ra, então dá para ter essa vi-
são de ambos os lados. Como 
professora digo que a palavra 
que esteve presente durante 
esse processo foi reinvenção. 
Atender às necessidades dos 
alunos à distância garantin-
do a eles a qualidade das au-
las e a absorção do conteúdo 
proposto, realmente exigiram 
bastante planejamento e de-
dicação”.

 A Regiane contou que 
os professores trabalharam 
mais do que imaginaram. “Há 
o preparo da aula, a gravação, 
a edição, a plataforma para 
alimentar enfim, afazeres 
que não existiam na sala de 
aula”, descreve a rotina.

 A mudança na educa-
ção como reflexo das medi-
das restritivas da pandemia 
atingiu a todos, lembrou a 
professora. “Cada família 
tem sua realidade e se fez 
necessário entender o pro-
cesso de cada uma. Às vezes 
o aluno não tinha acesso à 
internet, às vezes o respon-
sável precisava sentar junto 
para assistir a aula, varian-
tes que nem sempre eram 
fáceis de resolver pronta-
mente. A forma de avaliação 
também teve novo formato 
e precisamos ressignificar o 
processo todo”.

Com o retorno às aulas, o 
sentimento é de inseguran-
ça, avaliou a Regiane. “Não 
acredito que teremos uma 
solução para essa pandemia 
até o final do ano e me de-
cepciona bastante ver que 
as pessoas desistiram de 
lutar. A grande maioria não 
sabe lidar com frustrações e 
continua desafiando o vírus: 
se aglomeram, dão festas, 
não usam máscaras e nem 

fazem uso do álcool, bana-
lizam o número de mor-
tes! Preocupa-me ver que 
muitos alunos não estão se 
cuidando e que os pais este-
jam tão permissivos e sem 
controle dentro de suas ca-
sas. Querem a escola aberta, 
mas não querem mais cola-

borar com a situação”, lamen-
tou a professora. 

 É hora de enviar os filhos
Se por um lado os professo-

res se sentem inseguros, quem 
envia os filhos à escola não se 
sente nada confortável. Isso, 
porque este vem se mostrando 
o pior momento da pandemia, 
com crescente número de con-
tágios e novas cepas.

Entretanto, estudar em 
casa é um desafio. No ano 
passado, o filho de Marian 
Bovee, que cursou o ensino 
médio, pensou em até repetir 
o ano. “Meu filho estava des-
motivado, dizendo que estava 
aprendendo muito pouco. No 
fim foi convencido que era 

melhor acompanhar o estudo, 
mesmo aprendendo pouco”

O filho de Marian retor-
nou às aulas, com os cuida-
dos exigidos, mas a mãe se 
diz preocupada, porque nem 
todos tomam os devidos cui-
dados para evitar aglomera-
ções.  “Muita gente que vejo 
na cidade e no meu bairro 
que não respeita, infelizmen-
te não pensa em si e muito 
menos ainda nos outros. Por 
esse motivo e por causa de 
um Ministério da Saúde mal 
organizado é que estamos 
ainda com todos esses casos. 
Enquanto nos outros países 
vacinam milhares ou milhões 
de pessoas por dia, no Brasil 
falta”, lamentou.

Continua na página 5
►
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Retomada das aulas da UNIVESP
O polo de Holambra da 

Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo, a UNIVESP, 
celebrou nesta segunda-feira 
a retomada das aulas, após o 
recesso escolar, com uma ce-
rimônia de boas-vindas aos 
alunos, seguida de palestra 
ministrada pela psicóloga 
Adriana Cerveira. O evento, 
que seguiu todos os protoco-
los sanitários para prevenção 
da COVID-19, contou com a 
participação do prefeito Fer-
nando Capato, do vice-pre-
feito Miguel Esperança e de 
sua esposa Ivone Esperança, 
do diretor municipal de Edu-
cação, Alexandre Moreira, do 
presidente da Câmara Muni-
cipal, Serjão, e dos vereadores 
Sitta da Fanfarra, Fabiano So-
ares, Hermindo Felix, Orioval-
do Venturini, Bigode e Jesus 
da Farmácia.

Capato, que fez parte do 
processo de implementação 
da unidade no município no 
período em que era vice-pre-
feito, reforça que ao longo dos 
próximos anos será “grande 
entusiasta e parceiro de inicia-
tivas que aproximem das pes-
soas a oportunidade de cursar 
e concluir o ensino superior”.

O polo da UNIVESP foi 
inaugurado na cidade em 
2018 e está localizado na 
Escola Municipal Parque dos 
Ipês. Ele conta com salas de 
aula, de orientação ao estu-
dante e tutoria e também 
de informática com acesso 
à internet. “Contamos hoje 
com 52 alunos que estão 
matriculados nos cursos de 
graduação de Pedagogia e 
Engenharia de Produção”, 
explicou o diretor municipal 
de Educação, Alexandre Mo-
reira. “Eles podem frequen-
tar o espaço para a realiza-
ção de estudos, pesquisa na 
rede e realização de algumas 
provas”.

Sobre a UNIVESP
A UNIVESP (Universidade 

Virtual do Estado de São Pau-
lo) é uma instituição pública 
exclusivamente voltada para 
a educação a distância cria-
da em 2012 e mantida pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, com credenciamento 
como universidade pelo Con-
selho Estadual de Educação e 
pelo MEC.

O agendamento para as-
sistência presencial terá início 
nessa mesma data e poderá 
ser feito por telefone direta-
mente na unidade em que o 
aluno esteja matriculado.

A expectativa é que a se-
gunda etapa de retomada, 
com mais atividades presen-
ciais nas escolas, respeitan-
do as normas sanitárias e as 
orientações do Plano São 
Paulo de combate à Covid-19, 
se inicie nas semanas subse-
quentes.

 
Ações para suprir a 
defasagem

O Departamento de 
Educação irá desenvolver 
ações para suprir as pos-
síveis defasagens do ensi-
no remoto, observadas no 
ano passado. O órgão terá 
um Plano de Recuperação, 
que se dará através de ati-
vidades, que serão dispo-
nibilizadas no Portal do 
Estudante, que poderá ser 
acessado por meio do site 
da Prefeitura, a partir de se-
gunda feira.

Apoio aos professores
A Prefeitura, em parceria 

com a Faculdade de Jagua-

riúna (FAJ), está trazendo 
profissionais da área de psi-
cologia e desenvolvendo 
abordagens para o acolhi-
mento desses profissionais 
docentes.

Com as equipes de Cre-
che e Educação Infantil, há 
a parceria com a Empresa 
Terra Viva, através do Proje-
to Movimento Abraçar, jun-
tamente com a psicóloga 
Andréia Prequero. Nesses 
encontros estão sendo rea-
lizadas capacitações desde 
o início da pandemia para 
trabalhar as questões só-
cio-emocionais.

►
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Novas doses de vacina já chegaram em Holambra

A Prefeitura de Holambra 
recebeu nesta quinta-feira, 
dia 25 de fevereiro, 90 doses 
de vacina contra a COVID-19 
e irá retomar amanhã o pro-
cesso de imunização no mu-
nicípio. A aplicação será rea-
lizada em idosos a partir de 
85 anos na Unidade Básica 
Santa Margarida, no bairro 
Jardim das Tulipas, das 8h às 
16h. É necessária a apresen-
tação de um documento de 

identificação com 
foto e o Cartão 
Cidadão.

“Este lote 
é exclusivo 
para os ido-
sos e nos 
p e r m i t i u 
ampliar a fai-
xa etária deste 
grupo prioritário 
de 88 para 85 anos”, 
disse o diretor municipal 

Vacinação contra a COVID-19 será retomada hoje, sexta-feira,  em idosos a partir dos 85 anos

Congelados Artesanais
Sopa Holandesa de Tomate e Ervilha  

Pote de 500ml - R$ 20,00
Cheirinho Verde 50g - R$ 2,50

Muito práticos e saborosos. Experimentem!
(19) 98234 0244

de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. 

“O lote com a 
segunda dose 
destinada aos 
profissionais 
de saúde deve 
chegar na pró-

xima semana. 
Portanto, neste 

momento, pedimos 
que apenas idosos a 

partir de 85 anos procurem 
a unidade de saúde.” Valmir 
explicou ainda que o com-
plemento pode ser feito até 
28 dias após o recebimento 
da primeira dose, sem pre-
juízo em relação a eficácia 
do imunizante.

Holambra deu início à va-
cinação contra a COVID-19 
no dia 21 de janeiro. Já re-
ceberam o antígeno traba-

lhadores de saúde , idosos 
que vivem em instituições 
de longa permanência e que 
possuem acima de 88 anos. 
O município contabiliza hoje 
888 casos da doença, 853 

considerados curados. 104 
pessoas aguardam o resulta-
do de exames. 8 moradores 
morreram vítimas do novo 
coronavírus e 449 já foram 
imunizados.
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Moradores devem ficar atentos a esse período de chuvas

Segundo o Climatempo a precipitação continuará nas próximas semanas

Noemi Almeida

O guarda-chuva está se 
tornando um item indispen-
sável nas bolsas dos mora-
dores de Holambra. Isso por-
que, nas últimas semanas, a 
cidade alterna entre o clima 
quente e chuvas intensas; o 
que preocupa os residentes. 
De acordo com o site Clima 
Tempo, na próxima semana o 
clima deverá permanecer in-
tercalado, sendo que apesar 
das chuvas, as temperaturas 
continuarão altas (esta quar-
ta-feira, 24, por exemplo, foi 
o dia mais quente do mês).

Edinilza Ribeiro, de 53 
anos, vive próximo à entra-
da do bairro Imigrantes e 
relata como mudou a rotina 
nas últimas semanas. “Per-
corro um longo caminho a 
pé para tomar o ônibus até 
Jaguariúna, onde trabalho. 
Nos últimos dias, fiquei com 
água nas canelas, e me preo-
cupei com alguns pontos do 
bairro, que podem alagar”, 
afirma. Ela tem dúvidas so-
bre o estado do sistema de 
escoamento da cidade, e 

teme que ele não aguente a 
intensidade das tempesta-
des que virão. 

O SAEHOL, Serviço de 
Água e Esgoto e Drenagem 
Urbana de Holambra, é a 
autarquia responsável pelos 
serviços locais de drenagem 
urbana. Ela ressalta que é 
comum o grande volume de 
chuvas e tempestades nesse 
período do ano, o que pode 
gerar lentidão no escoamen-
to das águas em alguns pon-
tos da cidade. Entretanto, a 
fim de evitar transtornos, 
durante essa semana foram 
realizadas manutenções nos 
pontos de possíveis alaga-
mentos, como na Avenida 
das Tulipas e no bairro Imi-
grantes, com a limpeza de 
tubos e desobstrução de bo-
cas de lobo. Na Avenida das 
Tulipas, por exemplo, o sis-
tema de contenção de água 
de chuva foi reforçado.

 A assessoria da autar-
quia ressalta a importância 
da colaboração dos holam-
brenses na manutenção do 
escoamento: “Rotineiramen-
te a limpeza da tubulação é 

realizada, mas a orientação é 
a de que moradores e comer-
ciantes mantenham a frente 
das residências e estabeleci-
mentos devidamente limpos 
e conservados, descartando 
os lixos somente nos locais 
corretos”. De fato, no dia 17 
de fevereiro, ocorreram de-
núncias nas redes sociais 
sobre lixos espalhados em 
locais públicos. Adriana Fer-
nandes fotografou a situação 
da praça dos Imigrantes, dias 
depois da limpeza feita pelo 
município. “Acham que é pos-
sível levar uma criança para 

brincar?”, indignou-se num 
grupo onde participam os ci-
dadãos da cidade das flores. 

Onde os moradores 
podem depositar 

entulhos? 
Em Holambra, entulhos 

são retirados pela Operação 
Cata-Bagulho a cada 10 dias. 
Inicialmente os trabalhos 
têm se concentrado nos lo-
gradouros públicos, como 
praças, canteiros, rotatórias 
e prédios da administração 
pública. Em casos de podas 
de árvores a solicitação para 

retirada de resíduos deve 
ser feita no departamento 
municipal de Parques e Jar-
dins. Também são realizados 
serviços emergenciais enca-
minhados pelo departamen-
to municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente.

Vale lembrar que os resí-
duos de vegetação espalhados 
durante a incidência de chuva 
e vento são recolhidos regu-
larmente das vias por equipes 
municipais, sendo a limpeza 
dos bueiros de responsabili-
dade do departamento de Se-
gurança e Trânsito. 
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Garrafas quebradas 
deixadas na praça
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Localizada na Borda da Mata. Sala
comercial de 24,5 m2, possui 1 banheiro.

Sala Comercial - Holambra
Localizada no Res. Groot. Possui 2 dorm;
sala, coz; lavanderia, área gourmet c/
churrasqueira, 2 vagas de garagem e 
quartinho de despejo.
250 m2 total / 142 m2 constr.

Localizado no Morada das Flores.
Possui 2 dormitórios, sada de estar, coz;
vaga para 2 veículos e banheiro.
292,45 m2 total / 59,83 m2 constr.  

  

 

������������������������������

Estamos te esperando!
Venha Conferir!

98957-4459Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

Localizado na Roseira de Cima. Possui
3 dormit; sala, coz. c/ móveis, 2 banheiros,
churrasqueira, lavanderia, 2 vagas de
garagem. Cond. c/ lazer completo.
Aptartamento com 72 m2.  

Localizado em Jaguariúna. Aptos. de 76 m32,
possui 2 dormt; sendo 1 suíte, coz; sala
de estar/jantar, lavanderia, varanda
gourmet c/ pia e churrasqueira e 2
vagas de garagem.

����������������������� ����
����	����������������

R$ 1.090.000,00 - Venda VendaVenda

Locação

R$ 210.000,00 -

VendaR$ 65.000,00  -

Localizada em Holambra. Possui 3 dormit; 
sendo 1 suíte, 3 banheiro, sala de tv, sala de
jantar, coz; lavand. c/ planejados,  área
gourmet c/ banheiro e 2 vagas.
500 m2 total / 210 m2 constr.   

�������������������

R$ 2.000,00 / Mês  -

R$ 375.000,00 -

R$ 1.900,00 / Mês -R$ 1.600,00 / Mês - Locação Locação

● DIVERSOS ●
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Na cozinha com o
Jornal da Cidade

Ingredientes
1 xícara e ½ (chá) de Farinha de Trigo
½ xícara (chá) de Creme de Leite
1 colher (sopa) de Manteiga
½ colher (chá) de Sal
½ colher (sopa) de Fermento Químico
1 Ovo
1 gema (para pincelar)

Instruções
1. Em uma tigela misture os ingredientes úmidos (cre-
me de leite, ovo e manteiga derretida).
2. Junte o sal, metade da farinha de trigo e o fermento.
3. Sove com as mãos e adicione o restante da farinha 
trigo aos poucos até que a massa solte das mãos.
4. Embrulhe em plástico filme e deixe descansar por 
20 minutos.
5. Abra a massa bem fina e corte rodelas, recheie a 
gosto, feche bem as bordas, pincele uma gema e leve 
para assar em forno preaquecido a 200°C por 25 minu-
tos ou até dourar.

Dicas
. O recheio pode ser a gosto, do tipo carne moída re-
fogada, queijo, etc,  só não use recheios úmidos para 
não estragar a massa.
. O creme de leite é necessário para que a massa não 
fique ressecada.
. Para obter uma massa leve, adicione farinha só até 
que a massa desgrude das mãos.

Para Congelar
Depois de assado, deixe esfriar e congele bem em-
balado em porções. Pode ficar no freezer  por até 3 
meses.

Pastel de Forno

Quem  gosta de pastel?
Para aqueles que  comem 
habitualmente e para 
os que evitam frituras,  
hoje vamos  ensinar 
uma receita especial  
de Pastel de Forno!
É muito fácil de fazer, 
a massa fica fofinha,  o 
recheio pode ser o da sua 
preferência e a vantagem é 
que ele pode ser congelado!

Domingo tem final de futebol do 
Torneio de Verão

Esporte

No próximo domingo, dia 
28, às 9h,  no campo do Pal-
meirinha vai acontecer a fi-
nal do Torneio de Verão.

O time  Imigrantes, que é 
o atual campeão do Campe-
onato Amador de Holambra, 
vai enfrentar a equipe do 
Atlético São Vicente de Ar-
thur Nogueira.

A equipe vencedora leva-
rá para casa o troféu de Cam-
peão do torneio. Serão pre-
miados também o  artilheiro 
(que até agora é o camisa 9 
“Peito”  do Imigrantes com 4 
gols) e  o goleiro menos va-
zado (que até o momento é 
o Robson do Imigrantes com 
apenas 1 gol sofrido).

Equipe do Imigrantes comandada pelo técnico Fernando Kenor

Os torcedores poderão acompa-
nhar a partida e a entrada é livre .

Apesar do local ser aberto, os 
protocolos deverão ser mantidos 

e a recomendação é que mante-
nham o distanciamento, usem 
máscara e álcool gel para higieni-
zação das mãos.
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● EMPREGOS ●

Nº 1224
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, 
do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON SOARES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão serviços ge-
rais, nascido em Campinas-SP, (registrado em Artur 
Nogueira-SP) no dia vinte e oito de outubro de mil 
novecentos e noventa e quatro (28/10/1994), residen-
te e domiciliado na Rua Pandanus, 196, Parque Resi-
dencial Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de 
CARLOS JOSÉ DOS SANTOS e de SANTILIA DE 
FATIMA SOARES.
KÁREN CRISTINY DOS SANTOS GOMES, nacion-
alidade brasileira, estado civil solteira, profissão auxil-
iar de produção, nascida em Salgueiro-PE, (registrada 
em Verdejante-PE), no dia três de outubro de dois mil 
(03/10/2000),residente e domiciliada na Rua Pandanus, 
196, Parque Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de CÍCERO ALVES GOMES e de 
CRISTIANE MARIA DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publica-
do na imprensa local.
Holambra - SP, 24 de fevereiro de 2021

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calosidade, 
verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção “clip system”.  
Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
 Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para iniciantes e avan-
çados. 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 ●

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 

“Tantos cursos de formação cultural enriquecem o mundo. Sempre nobre 
o anseio de conquistar títulos de competência. Entretanto, abençoada 

seja a criatura que aprende a viver satisfeita, buscando melhorar-se com 
paciência para que os outros vivam em paz.” Livro: Pensamento e Vida

LOCAÇÃO COMERCIAL
Centro de Holambra
Piso Superior - Com 130 m²

Interessados entrar em contato (19) 3802-3044
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por Izildinha PilliFique
Ligado Público tomba Karol Conká

“Pra Te Machucar” novo sucesso de Ludmila

Em defesa de nossa floresta

O “Infinito” de Thiaguinho

Gente, eu não assisto o Big Brother Brasil, mas acompanhei os noticiários. E a razão que estou aqui falando de uma das 
integrantes e pela rejeição do público.  Karol Conká foi a quarta eliminada naterça-feira (23). A porcentagem de votos para 
tirar a rapper do programa foi a maior da história do reality, contabilizando 99,17% dos votos, maior do que rejeição de 
Nego Di na semana anterior. Karol terá escolta diferenciada dos outros eliminados para preservar a integridade física dela.

A Som Livre está promovendo 
o lançamento de “Infinito”, 

novo álbum e DVD do can-
tor Thiaguinho. O projeto 
chegará ao público em 
dois volumes. O pri-
meiro, com 19 faixas, 
subiu nas plataformas 
de streaming e YouTu-

be na sexta-feira, 19/02, 
e conta com participações 

especiais de Alexandre Pires, 
Bruno & Marrone, Péricles, Bruno 

Cardoso e Mariana Rios. Thiaguinho, seus convida-
dos passeiam entre composições inéditas e regra-
vações de sucessos do artista, levando o público a 
reviver momentos históricos da carreira do cantor 
e a criar novas histórias e lembranças juntos. O 
projeto “Infinito” foi gravado em São Paulo no final 
do ano passado, com direção de Benedita Zerbi-
ni e João Pedro Januário, repetindo a parceria de 
Thiago com com os diretores envolvidos no do-
cumentário “Tardezinha”, feita para a plataforma 
Globoplay (2020).

A Warner Music lançou nas plataformas digitais a nova música da cantora Ludmilla — “Pra Te Machucar”. A can-
ção chega acompanhada de clipe, já disponível no YouTube, desde sexta-feira, dia 19. Muito aguardado pelo 
público, o single, uma parceria com o projeto Major Lazer, composto pelo trio Diplo, Walshy Fire e Ape Drums, 
além do grupo baiano ÀTTOOXXÁ e do produtor Suku Ward, viralizou em julho do ano passado, quando estava 
sendo concebido, e logo ganhou a curiosidade dos fãs. “Pra Te Machucar” é um pop com pegada eletrônica, com 
um pouco de pagodão baiano. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a cantora trabalha com um dos 
integrantes do projeto Major Lazer em uma faixa. Na verdade, a música que embala, porque a letra da música 
deixa a desejar.

Inspirado pela Década da Restauração Florestal da ONU, 
iniciada neste ano, e por mais de 20 anos de experiência 
na recuperação de áreas naturais degradadas, o Instituto 
Terra lançou, dia 21/02, no Fantástico, Globo, a campanha 
Refloresta. Encabeçada pelo fotógrafo Sebastião Salgado 
e estrelada por Gilberto Gil, a campanha quer reunir es-
forços para ampliar ações de reflorestamento na Mata 
Atlântica, com o objetivo de produzir um milhão de mu-
das de espécies nativas do bioma por ano. “Temos que 
trazer a Mata Atlântica de volta, fazer a vida possível ou-
tra vez no que hoje é uma terra arrasada”, disse Salgado a 
“O Globo”, citando o trabalho de seu instituto na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda 
Bulcão, em Aimorés (MG). “Há 22 anos, a área era um deserto. Hoje, temos uma floresta renascida, com 173 
espécies de pássaros, muitos mamíferos, até a onça-parda voltou.”
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Tatiane Dias

O curso de Direito do 
Grupo UniEduK realiza no 
dia 06 de março, sábado, das 
8h às 13h, um Aulão de Revi-
são da OAB com a finalidade 
de preparar alunos e alum-
nis para o exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
que acontece no domingo 
seguinte ao evento. O local 
será o campus II da UniFAJ, 
que fica na Rodovia Dr. Gov. 
Adhemar Pereira de Barros 
em Jaguariúna/SP. 

Para participar, os inte-
ressados precisam realizar 
a inscrição e preencher um 
formulário pelo link  Aulão 
de Revisão da OAB. Embora, 
direcionado aos candidatos 
ao Exame da OAB de 2021, 
o evento é aberto a todos os 
alumnis e alunos do curso de 
Direito, mas com capacidade 
total limitada, obedecendo o 
Protocolo de Biossegurança. 

Em resumo, serão rea-
lizadas durante o Aulão de 
Revisão da OAB, aulas expo-
sitivas com revisão completa 
do conteúdo da prova; dinâ-
micas, como por exemplo, 
atividades de relaxamento, 
entre outras.

De acordo com o gestor 

do curso de Direito, profes-
sor Marcelo Forli Fortuna, 
além de instruir os alunos 
para a prova da OAB, o even-
to tem o propósito de des-
contrair e fazê-los sentir que 
estão prontos para o exame. 
“O exame da OAB avalia se o 
aluno está preparado para 
advogar, para defender a 
sociedade, para entender a 
tramitação legal de qualquer 
litígio da sociedade. Assim 
sendo, nossos professores 
estão preparados e treina-
dos para ministrarem aulas 
dinâmicas com conteúdo 
atualizado e focado nas pro-
vas da OAB”, destaca. 

Vestibular Online
O Grupo UniEduK, for-

mado pela UniFAJ, UniMAX 
e FAAGROH, oferece mais 
de 25 opções de cursos di-
ferentes nas áreas de Saúde, 
Humanas, Exatas, Tecnologia 
e Agronegócio. São cursos 
de graduação presencial e a 
distância, pós-graduação e 
cursos técnicos ofertados nas 
cidades de Indaiatuba/SP, Ja-
guariúna/SP e Holambra/SP.

Não perca tempo e ins-
creva-se agora para fazer seu 
Vestibular Online!

Alunos e Alumni podem se inscrever pelo formulário 
Aulão de Revisão da OAB. Estudantes de todos os semestres 
podem participar, mesmo que não estejam inscritos para o 

exame no momento

Curso de Direito do Grupo UniEduK promove 
Aulão de Revisão da OAB no dia 06/03

Grupo UniEduK 
sobre Educação

As Igrejas Evangélicas de Holambra se 
reuniram na Praça da Bíblia no bairro 
Imigrantes para ORAR pedindo a Deus o 
perdão dos pecados do povo brasileiro... 
Grande mover de fé e esperança!

ORAÇÃO pelo Presidente da Câmara de 
Vereadores Serjão e do Vereador Jesus...
Grande mover de ORAÇÃO pelo perdão dos 
pecados!

GRAÇAS A DEUS 
temos a bênção do 
PERDÃO à nossa 
disposição. Não 
fosse essa graça 
seríamos todos 
consumidos pela Lei. 
Os cristãos devem, 
então, perdoar tudo e a 
todos, pedir perdão e procurar a paz com 
todos aqueles que se sentirem ofendidos  
com alguma de suas atitudes. Jesus não 
entra no mérito se o cristão está certo ou 
não, apenas ordena que a reconciliação seja 
promovida o mais rápido possível e que a 
INICIATIVA seja sempre da parte daquele 
que crê em Deus. Amém.

Igrejas Evangélicas realizaram noite de oração e pedido de perdão
O encontro aconteceu  na última segunda-feira, 22/02, 

na Praça da Bíblia, no Bairro Imigrantes

Pastora Huda, da Igreja 
do Evangelho Pleno, 
avaliou o resultado 
da noite de encontro 
Mover de Oração em 
Holambra: “foi muito 
bom e creio que Deus 
ouviu o nosso clamor, 
a nossa intercessão e 
sarou a nossa Nação 
Brasileira, que tanto 
precisa de cura e de 
perdão dos Pecados”.


