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Aumenta de 85 para 98 o número de casos 
de Covid-19 em comparação a semana 
passada. Saiba também como será a 
vacinação na próxima semana

Bombeiros sugerem cuidados e fazem 
alerta sobre o risco de afogamento  
durante o feriadão

Feriado Carnaval
Serviços e espaços públicos da cidade 
sofrerão alterações no funcionamento 
nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, 
segunda e terça-feira de Carnaval, com 
ponto facultativo nas repartições.

O Executivo vai conceder uma atualização de 12% na remuneração dos servidores públicos e autarquia do município. Nesta 
semana, a Câmara Municipal aprovou o reajuste salarial e aumento no valor do vale alimentação da categoria. Sendo assim, 
10,38% será a título de Revisão Geral Anual e 1,62% a título de ganho real, a partir de fevereiro de 2022. 5
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Funcionalismo municipal terá reajuste de 12%
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Opinião2
A história se repete, ao longo do 

tempo, mesmo que com sinal invertido.  
Houve uma crise dos Estados Uni-

dos com a Rússia, então a principal 
potência na União Soviética, em outu-
bro de 1962. A União Soviética decidiu 
instalar ogivas nucleares em Cuba. 

Houve uma forte reação ame-
ricana quando os navios russos já 
estavam próximo à América, pois a 
presença russa em Cuba, muito pró-
xima dos Estados Unidos, seria uma 
grande ameaça para aquele país. A 
Rússia, para não desencadear uma 
nova guerra mundial, retrocedeu.

Agora 60 anos depois, a OTAN, 
cuja maior potência nuclear são os 
Estados Unidos, ameaça cercar a Rús-
sia com instalações de bases militares 
(e nucleares) em todo o contorno eu-
ropeu daquele país. 

É claro que os interesses vão mui-
to além dos belos palácios russos, da 
firmeza de Putin e da qualidade de 

vida daquele país. Há petróleo, gás, 
tecnologia, localização estratégica 
sobre o oriente e infindáveis reservas 
sobre o solo gelado da Sibéria e do 
Polo Norte.

Os Estados Unidos e os demais 
países da OTAN usaram a mesma 
tática russa dos anos 1962. A Rússia 
respondeu com a mesma energia do 
que os americanos quando ela tentou 
implantar sua base nuclear em Cuba.     

Para se evitar uma nova guerra 
mundial, parece que a OTAN e, em 
especial, seu principal membro – os 
Estados Unidos da América – fize-
ram como os navios russos em 1962: 
retornaram à sua base. Todos sabem 
o que uma guerra mundial, depois da 
criação da bomba atômica, pode fa-
zer com o planeta terra. 

Em 1962, Putin tinha 6 anos de 
idade e Biden 19. Todos, apesar de se-
rem criança quando aquela crise ocor-
reu, devem ter estudado a História e as 

implicações sociais e econômicas que 
cada fato trás ao ser humano. 

Cada estadista, para poder pro-
jetar o futuro e ao defender os inte-
resses de seus países precisa conhecer 
bem a história e avaliar o que se repe-
te em forma de espiral. 

Se não conhecerem bem e não 
tiverem a capacidade de analisá-las 
pelos diversos prismas que a com-
põem, poderão entrar de gaiato no 
navio, em troca de uma foto, ou de 
reforço de suas imagens, junto aos 
eleitores que os colocaram lá. 

A Ucrânia tem todo o direito a 
sua liberdade. Com toda a razão que 
a Rússia e a OTAN possam ter, o mun-
do precisa de paz. Seria o fim da hu-
manidade, uma guerra nuclear. 

Sempre se ouviu de nossos ante-
passados, caipiras ou metropolitanos, 
um ditado que cabe bem nestes dois 
momentos da História: “não se deve 
cutucar a onça com vara curta”

Rússia, Ucrânia e OTAN

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

P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Abordar este tema é, apesar 
de eventualmente não parecer, 
um tema sensível que a muitos 
pode parecer “démodé (fora de 
moda). Usos e costumes ao lon-
go dos séculos sofreram profun-
das modificações transformando 
o “errado” em “certo” ou, pelo 
menos, aceitável por sociedades 
também em permanente transi-
ção.

Algumas coletividades mais 
rigorosas ou rígidas mantem-se 
fieis a preceitos milenares, princi-
palmente as de carater religioso 
mundo afora. Oriente e ocidente 
não, raro, encontram-se em de-
salinho quanto a aceitação plena 
de seus fundamentos em essên-
cia.

A palavra respeito provém 
do latim “respectus” e significa 
“atenção” ou “consideração”. De 
acordo com o Dicionário da Lín-
gua Portuguesa da Porto Editora, 
o respeito prende-se com a vene-
ração ou a obediência para com 
alguém. O respeito inclui cuida-
do, consideração e deferência.

Do lado ocidental, a globa-
lização vem, lenta e pesistente-
mente, desde os tempos do fim 
da Segunda Guerra Mundial em 
1945, modificando culturas e 
regras observadas por todas as 

etnias. Uma das mais expostas é 
a transformação do conceito de 
permissividade - permitir, concor-
dar e aceitar determinadas práti-
cas e ações consideradas erradas 
em contraste com as normas jus-
tas da moral e os bons costumes 
na visão de significativa parte de 
sociedades com populações ma-
joritariamente jovens.

O processo que se “atualiza” 
a aproximadamente cada dez 
ou quinze anos, torna o seu de-
senvolvimento e consequentes 
juizos de valor deixados a cargo 
de Sociólogos e Antrópologos.  A 
nós, adaptar-nos (ou não!)

Longe de ser um estudioso 
do assunto, e ousado ao abor-
dá-lo, vejo sem apreensão o 
pensamento de Lavoisier - “na 
vida nada se perde, nada se cria, 
tudo se transforma” - mostrando 
o equilíbrio da vida em contante 
mutação.

Claro está que gerações que 
vão avançando nos anos se res-
sentem com o regurgitar im-
ponderável de “regras” impostas, 
muitas admita-se, arcaicas mas 
de difícil digestão.

A propósito -  e para tornar 
este assunto menos indigesto – 
lembro-me que em minha ado-
lescência carioca, nas praias de 

Ipanema, Copcabana e Leblon, 
havia um delegado que cumpria 
com rigor uma “ordem”, não sei 
de quem, que proibia qualquer 
cidadão de ir à praia – pasme – 
sem camisa!!! O século já era o XX 
meu senhor, minha senhora. E o 
maiô das moçoilas começando 
a se apresentar com duas peças 
bem comportadas. Vixe!

Respeito é bom e eu gosto, 
dizia-se antigamente. Eu, ao lon-
go do tempo, fui educado e edu-
quei (tentei...) meus filhos obser-
vando os mais elementares sinais 
de respeito: bom dia, boa tarde, 
boa noite, por favor, tenha a bon-
dade de, obrigado, respeitar a or-
dem de entrada e saída dos mais 
velhos, identificar-se primeiro ao 
chamar alguém ao telefone e por 
ai vai.

E agora, para encerrar e na 
contramão, se você pensa que 
a história do uso do dedo do 
meio - “Digitus impudicus” – é da 
sua geração aprenda: a primeira 
menção escrita do dedo do meio 
como uma forma de insulto data 
de 423 a.C. na peça “As Nuvens”, 
do poeta grego Aristófanes. Nela, 
o personagem, Estrepsíades, faz 
uma piada comparando o dedo 
do meio ao pênis. Touché!  

Respeito é bom! E você, gosta?

Histórias de Dona Ilda

Fui visitar Luciana: menina de 
quatro anos, alegre, irrequieta, bo-
nita, como todas as outras de sua 
idade.

Eu ali, sentada nos degraus da 
escada do quintal, admirando 
aquela “coisinha” linda, rememora-
va toda a história que antecedeu 
seu nascimento. Era uma família fe-
liz: marido, mulher e quatro filhos 
homens, de 23, 22, 19 e 17 anos. 
Três universitários.

A mãe, sempre disposta e tra-
balhadeira, dedicava-se, nas ho-
ras que lhe sobravam (pois, quase 
só, dava conta de cuidar de cinco 
homens!) a fazer salgados e doces 
para conhecidos. Com isso aumen-
tava a renda familiar. Seu marido 
era escriturário de uma Secretaria 
Estadual.

O segundo filho resolveu casar-
-se. No almoço da festa do casa-
mento (tudo feito por ela!), entre 
lágrimas de cansaço e preocupa-
ção, segredou-me:

- “Acabando essa folia de casa-
mento, vou para o médico. Devo 
estar com problemas muito sérios. 
As coisas não vão bem para mim”.

- “Que coisas? Coisas de mulher?”
-“É isso mesmo!”
Passaram-se alguns dias e ligo 

para o seu marido.
-”Vai precisar operar mesmo! 

Não há outra solução!”.
Ligo-lhe novamente, alguns dias 

depois, e ele confirma:
-“Aanhã vai ser internada”.
-“Tiraram-lhe radiografias?” per-

gunto.
-“Claro! Acusaram fibroma mes-

mo!”.
E minha querida protagonista 

desta história, tão incrível quanto 
verídica, foi levada para a sala de 
cirurgia. Anestesia raquidiana. A in-
tervenção é iniciada. Ela assistindo 
a tudo. É cortada.

E agora é ela mesma quem me 
conta:

- “Apesar das máscaras que tapa-
vam a boca dos médicos, percebi 
que falavam muito. Ouvi perfeita-
mente quando um disse ao outro 
da sorte de terem feito a anestesia 
raquidiana. Até que, depois de al-
gum alvoroço, um deles me disse:”.

- “A senhora está me ouvindo, 
dona Neiva?”

-“Estou percebendo alguma 
confusão, doutor!”.

-”Tem um nenê aqui dentro! De 
quatro meses e meio!”

-“Não me diga! Não acredito!”

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

Quem diria...

-”Eu acho que é uma menina, de 
“Maria-Chiquinha”“!...

Passado o susto, tudo é suturado 
e lá vai dona Neiva, mãe de quatro 
moços, sogra de uma nora, curtir 
sua gravidez menopauseana, mas 
muito mais temerosa, visto que so-
frera uma incisão para a “possível” 
intervenção cirúrgica.

O reboliço familiar foi enorme! 
Como? Erro médico? E a radiogra-
fia? Como isso foi acontecer no sé-
culo XX? É inacreditável!

O ventre crescendo, crescen-
do... A sutura esticando, estican-
do, como um cordão vermelho 
querendo romper-se a qualquer 
instante.

Até que chegou a hora certa. 
Completados os nove meses, fisio-
nomia serena e tranquila, cheia de 
fé, principalmente no seu médico, 
lá vai novamente dona Neiva para 
o mesmo hospital e para o mesmo 
cirurgião. Ela tinha certeza de que 
ele não poderia ter falhado por 
descuido ou incompetência. Tinha 
certeza também de que tudo iria 
dar certo.

Nova anestesia. O ventre é aber-
to. No lugar de um fibroma respei-
tável, lá vem uma rechonchuda e 
rosada menina. A cena é emocio-
nante! A bebê do berço, pai e qua-
tro irmãos barbados à sua volta, es-
perando que ela abrisse os olhos. 
Todos ainda atordoados com sua 
chegada, tão cheia de controvér-
sias e contratempos!

E hoje, passados quatro anos, 
ali está Luciana, brincando com 
seus sobrinhos de quase a mesma 
idade, provando que acima da sa-
bedoria humana existe uma Força 
Superior, que tudo decide e deter-
mina.

E no agradecimento que ela fez 
a Deus, encontro a única explica-
ção para um fato tão excêntrico e 
raro como jamais ouvi contar em 
toda a minha vida...

Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 00.007.243/0001-51
Telefone: (19) 3802-2306 - (19) 98835-2244
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Registrado 98 novos casos 

de Covid-19 na última semana
Holambra voltou a regis-

trar aumento no número de 
casos de Covid-19. Ao longo 
dos últimos 7 dias, de acor-
do com levantamento do 
Departamento Municipal de 
Saúde divulgado nesta quin-
ta-feira, dia 24 de fevereiro, 
foram 98 novas confirma-
ções. O último boletim, di-
vulgado em 17 de fevereiro, 
havia revelado 85 casos.

“A pandemia não acabou. 
É necessário que todos se 
conscientizem, se vacinem 
e sigam com os cuidados 
básicos”, explicou o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. “Há uma 
grande preocupação com o 
fim de semana prolongado, 
já que muitas pessoas apro-
veitam para viajar e con-
fraternizar. A lavagem das 
mãos, o uso de máscara e o 
distanciamento seguem sen-
do fundamentais para evitar 
a contaminação”.

O município contabiliza, 
desde março de 2020, 4.064 
casos e 18 óbitos. O bair-

Holambra conta com um calen-
dário fixo de imunização contra a 
Covid-19. A vacinação de adultos e 
crianças ocorre sempre às segundas 
e quartas-feiras no Salão da Tercei-
ra Idade por ordem de chegada. Na 
próxima semana, em função do fe-
riado de Carnaval, a imunização não 
será realizada no dia 28 de fevereiro. 
O atendimento segue normalmen-
te, por ordem de chegada, entre 8h 
e 12h e das 13 às 15h, a partir do dia 
2 de março.

Calendário fixo de 
vacinação contra a 
Covid-19

ro Imigrantes soma 1.043 
confirmações, seguido do 
Groot com 359 e do Fundão 
com 356. A orientação para 
quem apresentar sintomas 

gripais leves é ir até a uni-
dade de saúde mais próxima 
de casa. Já pessoas que tive-
rem febre alta persistente e 
dificuldade para respirar de-

vem procurar o atendimento 
de urgência e emergência na 
Policlínica Municipal.

Até o momento, 97,8% dos 
holambrenses já receberam a 

1ª dose da vacina. 89,25% to-
maram as duas doses ou o an-
tígeno de dose única. 45,9% 
receberam o reforço do imu-
nizante (3ª dose).
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Programa Primeiros Olhares

Nova etapa do 
mutirão oftalmológico 
terá início em março
Lançado eu 2021, o Pro-

grama Primeiros Olhares irá 
contemplar este ano cerca 
de 900 estudantes da rede 
municipal entre 6 e 10 anos 
e da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).

O processo inclui a reali-
zação de teste para verificar 
se o aluno apresenta alguma 
dificuldade para enxergar, 
encaminhamento para médi-
co especialista caso seja ne-
cessário e a disponibilização 
gratuita de armação e lentes 
corretivas.

A triagem será iniciada 
no mês de março e ocorrerá 
na unidade em que o estu-
dante está matriculado. Na 
semana do dia 7 do próximo 
mês, alunos começarão a le-
var para casa as autorizações 
para a realização dos exames. 
É importante que os pais en-
treguem o documento assi-

nado até o dia 11 para que as 
crianças possam participar 
do mutirão.

“Essa iniciativa, promo-
vida pelo Fundo Social e li-
derada por minha esposa, 
Yvonne Schouten Capato, 
é de extrema importância 
pois irá melhorar o dia a dia 
e, sobretudo, o rendimen-
to escolar dos estudantes. 
Problemas de visão podem 
comprometer o aprendizado 
e, consequentemente, o fu-
turo de uma criança”, avalia 
o prefeito. “A partir da iden-
tificação de dificuldades, fa-
remos com que esses alunos 
possam ter as mesmas chan-
ces de aprendizado e desen-
volvimento dos demais”.

No ano passado, cerca de 
600 alunos participaram da 
ação e 58, diagnosticados com 
problemas de visão, recebe-
ram os óculos gratuitamente.



5

www.jcholambra.com

Política Holambra, 25 de fevereiro de 2022 5
Câmara Municipal de Holambra aprova reajuste 

salarial dos servidores municipais

Cidade Participativa

Moradores podem contribuir com elaboração do orçamento de Holambra

Na 3ª Sessão Ordinária, 
vereadores apresentam Mo-
-ções e pedem a implanta-
ção da Segunda Vara no Fó-
rum de Arthur Nogueira e 
apoiam projeto federal que 
visa estabelecer o piso sala-
rial nacional do enfermeiro. 

Na última segunda-feira 
(21), a Câmara Municipal 
de Holambra aprovou os 
projetos de lei que dispõem 
sobre o reajuste salarial e 
aumento no valor do vale 
alimentação dos servidores 
públicos municipais. 

O projeto (PLC 003/2022) 
de iniciativa do Executivo 
concede uma atualização de 
12% na remuneração dos 
servidores públicos e autar-
quia pública do município, 
sendo 10,38% a título de Re-
visão Geral Anual e 1,62% a 
título de ganho real, a partir 
de fevereiro de 2022.

Com o objetivo de recom-
por o poder de compra que 
sofreu impactos em razão 
dos índices inflacionários, 
a proposta (PL 009/2022) 
fixou o reajuste do vale ali-

mentação em R$ 320,00 
mensais pagos aos servido-
res públicos municipais.  

Vale lembrar que o Go-
verno Federal diante da 
situação emergencial da 
pandemia estabeleceu, na 
Lei Complementar n.º 173 
de 2020, o Programa de 
Enfretamento ao Coronaví-
rus, determinando diversas 
medidas para compensar a 

necessidade financeira de 
investimentos na área da 
saúde pelos Estados e Mu-
nicípios. Uma das medidas 
previstas nesta legislação foi 
o congelamento salarial dos 
servidores públicos até de-
zembro de 2021.

Referente as duas Moções 
aprovadas na reunião, o Pre-
sidente da Câmara e verea-
dor Mauro Sérgio de Oliveira 

apresentou Moção de Apelo 
ao Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo solicitan-
do a criação e implantação 
da Segunda Vara no Fórum 
Distrital de Arthur Nogueira.

De acordo com a propo-
situra, o Fórum de Arthur 
Nogueira atende também 
os moradores de Holambra 
e Engenheiro Coelho, uma 
população estimada de 85 

mil habitantes contando 
os três municípios, e atual-
mente tramitam aproxima-
damente 15.500 processos, 
sendo protocolados 600 
novas ações a cada mês, o 
que torna humanamente 
impossível a tramitação de 
toda esta demanda em ape-
nas uma única vara, sendo 
assim necessária essa im-
plantação.

Além disso, os vereadores 
Eduardo da Silva e Wilson 
Barbosa protocolaram Mo-
ção de Apoio ao Projeto de 
Lei Federal n.º 2.564/2020, 
que visa garantir o piso sala-
rial nacional do enfermeiro, 
do técnico de enfermagem, 
do auxiliar de enfermagem 
e da parteira, com o objetivo 
de reconhecer estas profis-
sões que atuam na linha de 
frente, não somente durante 
a pandemia, mas no dia a dia 
de suas ocupações. A Moção 
segue para o Congresso Na-
cional e visa incentivar um 
posicionamento favorável 
dos parlamentares em rela-
ção ao projeto.

A Prefeitura de Holambra 
disponibiliza até o dia 8 de 
abril, no Portal do Governo, 
ferramenta que permite aos 
moradores o envio de suges-
tões para a elaboração da 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, a LDO, relativa ao ano 
de 2023. O formulário, inti-
tulado Cidade Participativa, 
deve ser acessado em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
de Serviços.

Para participar do proces-
so basta se identificar, preen-
cher informações de contato, 

selecionar o ícone “LDO - Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias”, o departamento a que 
se destina a sugestão e enviar 
a contribuição. A população 
pode, por exemplo, tratar 
de questões relacionadas ao 
bairro onde mora e apontar 
as principais necessidades 
sobre obras e outros serviços 
de melhorias.

“Todas as mensagens serão 
lidas e avaliadas pela admi-
nistração”, explicou o diretor 
municipal de Finanças e Con-
tabilidade, Rodolfo Silva Pinto. 

“É uma iniciativa que criamos 
ano passado, até então iné-
dita, que fortalece a partici-
pação dos holambrenses na 
construção dos projetos para 
a cidade. Contamos com a co-
laboração de todos para cons-
truirmos juntos uma Holam-
bra cada vez melhor”.

A LDO é desenvolvida 
anualmente e tem por obje-
tivo estabelecer as metas e 
prioridades para o ano se-
guinte. A apresentação da 
proposta está prevista para 
ocorrer no dia 19 de abril, a 

partir das 18h, no plenário 
da Câmara Municipal. A ativi-
dade, neste dia, será aberta a 
toda a população, respeitan-
do os protocolos sanitários 

de prevenção à Covid-19, e 
terá transmissão em tempo 
real pela internet por meio 
do site http://tvcamaraaovi-
vo.net/cmholambra/.
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Coisas de 
Holambra...

Carnaval em Holambra

Como era de se esperar, as festividades carnavales-
cas em terras de imigrantes holandeses não acon-
tecem exatamente como no restante do país. Mais 
do que se imagina, o Carnaval de Holambra segue 
diversas tradições holandesas, bastante curiosas. 
E, por mais que o Brasil seja reconhecido mundial-
mente como a terra da folia, os holandeses também 
gostam muito de uma boa festa!
E para provar isso, a primeira tradição importada foi o 
pré-carnaval. Sim, aqui, durante muitos anos, as fes-
tividades já começavam em novembro, no dia 11/11, 
para ser mais precisa. Era neste dia que o Rei Momo e 
sua princesa eram anunciados para o público.
Durante o carnaval holandês, cada cidade deixa de 
ser governada pelo seu prefeito (não de verdade, 
óbvio) e passa a ser do “Príncipe do Carnaval”, que 
é acompanhado pelo Conselho dos Onze (Raad 
van Elf ). Eles seguem juntos durante todas as fes-
tividades. Como na década de 1970, a gente ainda 
não tinha prefeito, era o Diretor da Cooperativa que 
entregava a “Chave da Cidade” para o nosso Rei 
Momo, que cuidava dela nos próximos cinco dias 
de festança.
O primeiro, já na sexta-feira, contava com baile para 
os sócios. Era o dia de abertura. No sábado, todos 

eram convidados. O domingo era o dia mais espe-
rado: era quando havia a premiação das melhores 
fantasias! Percorrer o salão dançando o “polonaise” 
também não podia faltar! Segunda-feira, novamen-
te, o povo fazia a festa, e, na terça-feira, acontecia o 
encerramento. Hoje, o Baile do Clube acontece ape-
nas no sábado, e a prefeitura assumiu a organização 
das outras festas populares, que acontecem na Rua 
Coberta.
Outra característica do carnaval holandês é que 
cada cidade tem o dia da sua parada principal. Car-
ros alegóricos desfilam pela cidade, e as pessoas 
acompanham na lateral. Nada de correr atrás do trio 
elétrico! Nós, é claro, também importamos isso! Não 
tem aquele ar profissional e de tirar o fôlego que 
você encontra no desfile das escolas de samba do 
Rio de Janeiro, mas tem um ar caseiro, mais acon-
chegante. Apesar de não ser perfeito, você sabe 
que foi produzido com muito carinho.
Aqui, os pequenos também farreiam! Há mais de 50 
anos, a matinê acontece nas manhãs de domingo, 
no salão social do Clube, onde crianças brincam do 
jogar confete e serpentina, ao som das tradicionais 
marchinhas. Ah! Quantas lembranças me vêm à 
mente desta época! 

E como em toda boa festa holandesa, a cerveja não 
podia faltar! O grupo encomendava um caminhão 
inteiro de garrafas, que acabava ao longo dos cinco 
dias. Boa parte era consumida nos bailes, mas outra, 
era distribuída no desfile de rua, que acontece, desde 
então, nas tardes de terça-feira, seguindo sempre o 
mesmo itinerário. A distribuição de cerveja grátis na 
rua acabou sendo proibida, mas a tradição seguiu, 
com suco, pipoca e, mais tarde, com as flores!
Aliás, as flores foram introduzidas em nosso desfile 
de carretas apenas recentemente, em 2016, mu-
dando o nome do evento para Carnaflores. Este foi, 
com certeza, o que chamou a atenção da mídia e 
dos turistas para o nosso carnaval, tornando-o um 
atrativo turístico.
Infelizmente, não será esse ano que iremos matar a 
saudade de pular carnaval em Holambra. Devido à 
nova onda de Covid, causada pela variante Ômicron, 
o Carnaflores foi, mais uma vez, cancelado. Tomara 
que 2023 volte a permitir a realização dessa festa.

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

bra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit
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Governo do Estado divulga lista dos 

holambrenses beneficiários do Bolsa Trabalho

O Governo do Estado di-
vulgou nesta terça-feira, 
dia 22 de fevereiro, a lista 
de pessoas aprovadas para 
obtenção de benefícios do 
Programa Bolsa Trabalho 
(confira abaixo). Os selecio-
nados deverão comparecer 
entre quinta e sexta-feira 
, dias 24 e 25 de fevereiro, 
ao Espaço do Empreende-
dor de Holambra para apre-
sentação de documentação 
pessoal. O atendimento será 
das 8h às 16h. 

De acordo com Alessan-
dra Caratti, diretora de Turis-
mo e Cultura e responsável 
pela iniciativa no município, 
será preciso apresentar RG, 
CPF e carteira de trabalho 
originais, comprovante de 
residência, Cartão Cidadão 
e foto 3x4. Ela explica que a 
partir da verificação dos do-
cumentos, os beneficiários 
serão orientados sobre os 
locais de trabalho e realiza-
ção dos cursos.

Os selecionados deverão comparecer para apresentação com documentação pessoal

Com duração de 5 meses, 
o programa promove a con-
tratação de holambrenses 
por 4 horas diárias de traba-
lho, 5 dias por semana, para 
atividades em órgãos públi-
cos. O beneficiário contará 
com bolsa-auxílio de R$ 540 

mensais e curso de qualifica-
ção profissional. A iniciativa 
tem por objetivo proporcio-
nar ocupação, renda e ofere-
cer cursos profissionalizan-
tes aos cidadãos em situação 
de vulnerabilidade social.

O Espaço do Empreende-

dor de Holambra está insta-
lado na área externa do Paço 
Municipal. O endereço é Ala-
meda Maurício de Nassau, 
444, no Centro. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
por meio do telefone (19) 
3802-8000, ramal 246.

Confira a lista de 
beneficiários de 
Holambra divulgada 
pelo Estado:
Adriana Nunes de Carvalho 
Ana Cláudia Guedes Cabral
Beatriz Affonso Molina
Bianca Vieira de Oliveira
Eduardo Torres Prado
Elenilda Afonso da Silva
Emelyn Fogaça Martins
Francisca Raquel de Melo Alves 
Gabriela De Jesus Melo da Silva
Glaucia Mariana da Silva
Ieda Eduarda Ddos Santos
Janaína Isabel de Oliveira Campanha 
Jenyfer Gabriely Nunes dos Santos 
Jessica Alves do Nascimento
Joseli de Oliveira Apolinario
Larissa Baptista do Prado
Laura Jheniffer Rodrigues da Silva 
Letícia Regiane Adão Stein
Luan Pablo Barbosa
Luciana Lima Goncalves
Luciana Rodrigues da Silva
Luiz Gustavo Pires Barbosa
Marcio Lucas de Serafim
Maria Nadjaelly de Almeida
Matheus Serafim Ferreira
Melissa Fernandez Rodrigues
Patricia de Mira
Renan Adao Apolinario
Rondineli Kisu dos Reis
Rosemeire Ribeiro da Silva
Rosenilda Bernardo da Silva
Sabrina Aparecida Borges
Samara Mikaeli Marconi
Simone Mendes Miranda
Simone Sanches Marino
Simone Sena Marques
Stefanie Azevedo Melo
Sueli da Silva Martins
Tamires Julião
Tatiana de Miranda Bozatti
Thais Regina de Campos
Theresiane Ferreira Alves
Vanuza Soares de Lira
Vinícius Miranda
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Sistema de abastecimento de água Morumbi 

recebe bomba pressurizadora
A Águas de Holambra 

prossegue executando me-
lhorias na infraestrutura 
das unidades de tratamen-
to e distribuição de água do 
município. Nesta semana, 
equipes da concessionária 
iniciaram a instalação de um 
‘booster’ para operação na 
saída do reservatório do sis-
tema de abastecimento de 
água Morumbi.

O ‘booster’ é uma bomba 
pressurizadora que atua na 
regulagem de pressão das re-
des de distribuição de água, 
principalmente das áreas 
mais elevadas e distantes do 
reservatório e proporciona 
maior segurança operacional 
do sistema de distribuição de 
água daquela região.

“Este equipamento terá 
uma automação para o con-
trole da pressão da água 
nas adutoras que fazem o 
abastecimento dos bairros 
Palm Park, Nova Holanda e 
Vila de Holanda, trazendo 
segurança operacional para 
o sistema da região e permi-

tindo melhor utilização do 
volume do reservatório Mo-
rumbi”, observa o coordena-
dor de Operações e Serviços 
da Águas de Holambra, Alan 
Pedra. 

No início de fevereiro, a 
concessionária Águas de Ho-

lambra realizou melhorias 
técnicas no painel elétrico 
de acionamento do ‘booster’ 
da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) Centro.

Segundo Alan, o inves-
timento em ‘boosters’ tem 
como objetivo a gestão ade-

quada dos equipamentos 
que fazem a distribuição 
de água no Município, bem 
como o acompanhamento 
dos níveis de pressão nas re-
des de abastecimento. 

“Esses investimentos e 
melhorias na infraestrutura 

do sistema fazem parte do 
planejamento da concessio-
nária Águas de Holambra 
para garantir conforto, saú-
de, qualidade e regularida-
de no fornecimento de água 
tratada à população holam-
brense”, diz Alan Pedra.

Villa Milani promoveu 
workshop na quarta-
feira, dia 23
A atividade contou com a presença 
do premiado chef francês Fabrice 
Le Nud. Formado no Centre de 
Formation d’Apprenti d’Eure et Loir, 
o Chef está no Brasil há mais de 
trinta anos e hoje é proprietário da 
confeitaria Douce France, que, por 
duas vezes, foi escolhida como a 
melhor doceria da cidade pela Veja 
São Paulo. 
A presença dele na Pâtisserie 
francesa de Holambra, teve como 
prioridade, a troca de experiências 
e de novas receitas  com a equipe 
de confeiteiros da casa.
O trabalho  além de produtivo, 
rendeu uma vitrine recheada de 
sabores. Quem provou as delícias, 
aprovou!
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Preocupação das mais 
debatidas no Brasil é a 
questão da disposição de 
resíduos sólidos, especial-
mente pelo fato de muitos 
municípios correrem con-
tra o tempo para adaptação 
a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos, que, dentre 
outros direcionadores, in-
duz à proteção ambiental, 
responsabilidade com con-
sumo por parte de compra-
dores e produtores, fomen-
to a indústria da reciclagem 
e zelo pela ordem pública.

Também valoriza gestão 
através do compromisso 
buscado dos Munícipios com 
a sustentabilidade financei-
ra dos serviços de coleta, 
triagem, manejo, transbor-
do, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos. Há 
até previsão de que a parcela 
de serviços não coberta por 
arrecadação própria seja 
apontada como renúncia de 
receitas, sob necessidade de 
compensações.

Por questões óbvias é es-
perado que a preocupação 
dos Administradores Públi-
cos não se limite ao mero 
cumprimento legal, mas se 
dê, acima de tudo, com a sus-
tentabilidade nos municípios.

Como já percebido em 
outras frentes de destaque 
ambiental, de acordo com 
informações do SNIS – Sis-
tema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento, 
ligado ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
e disponível em <snis.gov.
br>, Holambra apresenta 
dados realmente impac-
tantes (de maneira positi-
va) no tema, especialmente 
quando comprados às de-
mais esferas.

Estendendo a amplitude 
dos serviços a 100% da po-
pulação, também na modali-
dade porta a porta, a cidade 
mostra maior consciência 
na geração de resíduos. Na 
média, coleta-se 0,81 kg de 
resíduo ao dia por habitan-
te, enquanto, pelos mesmos 
critérios, o Estado de São 
Paulo registra 0,90 kg.

Contudo, cabe analisar 
que a Zona Rural é a respon-
sável por reduzir a média to-
tal per capita de geração de 
resíduos, pois na área urba-
na a relação é desfavorável: 
1,12 kg ao dia por habitante 
de Holambra contra 0,92 kg 
ao dia por habitante do Esta-
do de São Paulo.

Mas o grande diferencial 

da Cidade das Flores está na 
reciclagem. 

Como demonstrado na 
imagem, praticamente 38 kg 
de resíduos por habitante ao 
ano é reciclável e 36 kg são 
recuperados. No Estado de 
São Paulo as marcas são, res-
pectivamente, 13 kg e 7 kg.

Evidentemente, tudo tem 
um preço e em Holambra 
tal excelência custa mais, 
segundo a mesma fonte. A 
começar pelo pessoal envol-
vido no processo, que na ci-
dade são 3,25 trabalhadores 
diretos para cada mil habi-
tantes, enquanto no Estado 
a marca é de 1,47.

Além disso, o gasto local 
com o serviço todo equivale 
a R$ 281,95 por habitante, 
enquanto no Estado é de R$ 
150,69, tomando a propor-
ção de 4,63% das despesas 
correntes do Município, con-
tra 3,80% do Estado.

Por fim, na questão da 
autossuficiência, segundo 
o Sistema, Holambra cobra 
diretamente 46,96% do 
custo específico, e o Estado 
56,99%.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Gestão de resíduos sólidos em 
Holambra

Acesso ao Imigrantes 
pela Van Aken 

será interditado na 
próxima quarta-feira

A Prefeitura, por meio 
do Departamento Municipal 
de Segurança e Trânsito, irá 
interditar na próxima quar-
ta-feira, dia 2 de março, a 
Rua Van Aken, via de aces-
so ao bairro Imigrantes. A 
interrupção no tráfego de 
veículos e pedestres ocor-
rerá entre 8h e 13h e é ne-
cessária para evitar risco de 

acidentes durante a realiza-
ção de serviços de poda de 
vegetação. De acordo com 
o responsável pelos setores 
de Trânsito e Defesa Civil do 
município, Claudenir Chi-
chem, o acesso ao Imigran-
tes, neste período, deverá 
ser realizado através da es-
trada de servidão que liga o 
bairro à Rodovia SP-107.
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

O uso de tecnologias inova-
doras, como Inteligência Arti-
ficial, Data Science, Blockchain 
IOT, vem alterando a dinâmica 
do ambiente de trabalho. Para 
formar profissionais que pos-
sam conhecer essas inovações 
e fazer a interlocução entre Tec-
nologia da Informação e opera-
ções para apoiar a tomada de 
decisão sobre as ferramentas 
mais adequadas para a gestão, 
a Escola de Negócios do Grupo 
UniEduK, em colaboração com a 
área de Programas Globais para 
a Universidade da IBM, desen-
volveu o novo curso de gradu-
ação (tecnólogo) em Gestão da 
Tecnologia para Negócios. 

Com duração de dois anos, o 
curso semipresencial, que está 
com inscrições abertas pelo 
site, atende às necessidades do 
mercado atual, promovendo a 
formação de profissionais de 
gestão, com conhecimentos de 
tecnologia da informação, ge-
renciamento de projetos e lide-
rança de equipes multifuncio-
nais, com habilidades analíticas 
que permitam apoiar a aplica-
ção de tecnologias inovadoras. 

Para tanto, durante o cur-
so o aluno realizará atividades 
práticas a partir de demandas 
do mercado de trabalho, criadas 
em colaboração com o progra-
ma IBM Academic Initiative, que 
permite e incentiva educadores, 
alunos e pesquisadores em ins-
tituições acadêmicas credencia-
das a aproveitar as ferramentas, 
cursos e outros recursos da IBM, 
como softwares e badges gratui-
tos, em sala de aula. A colabora-
ção será baseada nos seguintes 
conteúdos: Fundamentos de 
Sistemas Operacionais, Redes de 
Computadores e Telecomunica-
ções, Administração de Banco de 
Dados, Planejamento Estratégico 
de Tecnologias de Informações, 
Gestão de Contratos, Fundamen-
tos e Aplicação de Data Science, 
Segurança da Informação, Deep 
Learning e AI, Business Inteli-
gence, Big Data e Analitycs – Ma-
chine Learning e IOT.

Além destes conteúdos o 
aluno realizará projetos Integra-
dores que utilizam de ferramen-
tas de gestão de projetos (como 
PMI e Scrum), percorrendo as 
disciplinas e que possuem liga-

ção direta com as demandas do 
mercado e suas soluções, além 
do foco na empregabilidade.

O curso tem o propósito de 
desenvolver os alunos em com-
petências e habilidades conside-
radas necessárias ao avanço de 
novas demandas e do processo 
de digitalização dos negócios, 
através do ensino multidiscipli-
nar entre as áreas de gestão e 
tecnologia, explica o diretor de 
Back Office do Grupo UniEduK, 
Prof. Luís Carlos Pontes.

Sobre o Grupo UniEduK
Há 22 anos no mercado, o 

Grupo UniEduK, é composto pelo 
Centro Universitário de Jaguariúna 
- UniFAJ, Centro Universitário Max 
Planck - UniMAX e Faculdade de 
Agronegócios de Holambra – FA-
AGROH, instituições reconhecidas 
com nota máxima (5) pelo MEC em 
corpo docente, infraestrutura e Pro-
jeto Pedagógico do Curso (PPC).

Com a missão de promover a 
educação socialmente responsável, 
com alto grau de qualidade, propi-
ciando o desenvolvimento dos pro-
jetos de vida dos alunos, o Grupo 
UniEduK tem como foco transformar 
o futuro das pessoas, na prática. 

Para tanto, dispõe de moderna 
infraestrutura em 10 campi, equipa-
dos com Hospital Veterinário, Inter-
clínicas, Centro Clínico de Especiali-
dades Médicas e Centro de Pesquisas 
Ambientais Agropecuárias. 

Tendo como mote fornecer uma 
educação de qualidade e prática 
que empregue pessoas, o Grupo 
UniEduK não mede esforços para 
investir em inovação, pessoas, infra-
estrutura e tecnologias que façam a 
diferença na formação profissional. 

Para isso, a instituição de ensino 
conta com o Modelo de Ensino Edu-
car, que utiliza de metodologias ati-
vas, onde o aluno é o protagonista de 
sua jornada de aprendizagem e com 
certificações intermediárias para 
aumentar as chances de conquistar 
uma vaga no mercado de trabalho. 

São mais de 25 opções de cur-
sos nas áreas de Saúde, Humanas, 
Exatas, Tecnologia e Agronegócio 
nas modalidades presencial e a 
distância, entre outras opções de 
pós-graduação, MBA, extensão e es-
pecialização.

Todos os cursos presenciais 
possuem no mínimo 50% de au-
las práticas desde o início, corpo 
docente altamente qualificado e 
infraestrutura moderna, com salas 
de aulas e laboratórios equipados 
de acordo com as necessidades do 
mercado de trabalho.

Grupo UniEduK irá formar profissionais em 
Gestão de Tecnologia para Negócios

Câmara Temática de Educação da RMC 
acontece em Holambra e conta com a 

presença de Secretário de Estado

Holambra sediou nesta 
terça-feira, dia 22 de feve-
reiro, a primeira reunião 
do ano da Câmara Temática 
de Educação da Região Me-
tropolitana de Campinas. O 
evento, realizado nas depen-
dências do Bloemen Park, 
parque temático de exposi-
ções de flores, foi prestigia-
do pelo secretário estadual 
de Educação, Rossieli Soa-
res da Silva, e contou com 
a participação da presiden-
te da União dos Dirigentes 
Municipais de Educação de 
São Paulo, Márcia Bernar-
des, além de representantes 
do setor das 20 cidades que 
compõem a RMC.

Eles foram recepcionados 
pelo vice-prefeito Miguel Es-
perança, pela coordenadora 
da Câmara Temática e Dire-

tora de Educação de Holam-
bra, Claudicir Picolo, e por 
vereadores da cidade. Duran-
te o encontro foram discu-
tidos assuntos relacionados 
ao ensino público em âmbito 
regional, sobretudo para to-
mada de decisões coletivas 
voltadas à melhoria da edu-
cação e dos serviços presta-
dos aos milhares de adoles-
centes e crianças assistidos 
pelas redes municipais.

“A Câmara Temática tem 
se destacado por seus esfor-
ços nas discussões e deci-
sões conjuntas para o ensino 
público, buscando alternati-
vas e parcerias com os entes 
federados e se posicionando 
frente aos desafios de desen-
volver uma educação de ex-
celência para nossa região”, 
disse Claudicir.

Em conversa com Ros-
sieli, titular da pasta no Go-
verno do Estado, o vice-pre-
feito Miguel Esperança e os 
vereadores Fabiano Soares 
e Wilson Barbosa, o Bigode, 
solicitaram investimentos 
para melhorar a estrutura 
da Escola Estadual Ibranti-
na Cardona, única unidade 
pública de ensino médio da 
cidade, além de recursos 
para a instalação de estru-
tura de conectividade sem 
fio à internet e a construção 
de laboratórios de Química e 
Robótica para utilização por 
parte dos estudantes.

Após o encontro os par-
ticipantes tiveram a oportu-
nidade de fazer um passeio 
pelo parque, que é um dos 
principais atrativos turísti-
cos do município.
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Mesmo em ano de 

pandemia, Brasil tem 
recorde de empresas abertas

Especialis-
ta avalia moti-
vos. Segundo 
João Vestim 
Grande, des-
burocratiza-
ção contribuiu, 
mas novas 
oportunidades geradas pela pande-
mia e desemprego foram os maiores 
propulsores dos números positivos

Dados do Ministério da Econo-
mia apontam para um recorde no 
número de empresas abertas no 
último ano: crescimento de 20% 
em 2021 em comparação a 2020. 
No balanço entre aberturas e fecha-
mentos de companhias, o Governo 
Federal contabilizou um saldo po-
sitivo de 2,6 milhões de negócios 
abertos. Esse também é o maior 
número já registrado. Com isso, o 
mercado nacional encerrou ano 
passado com mais de 18,9 milhões 
de empreendimentos ativos.

A desburocratização dos proces-
sos, segundo o Governo Federal, foi 
o motivo para que o país atingisse 
tal recorde. Especialistas, no entan-
to, apontam que embora o cenário 
tenha, de fato, melhorado na última 
década para se abrir um negócio no 
Brasil, outros fatores são mais rele-
vantes nessa análise.

Na avaliação do especialista, há 
uma certa contribuição por conta 
da desburocratização, porém não 
foi a principal causa, tendo em vis-
ta que ainda há muito o que des-
burocratizar. A pandemia acabou 
fomentando o empreendedorismo, 
seja pela janela de oportunidade 
com novos modelos de negócios e 
de consumo, seja pela necessidade 
daqueles que perderam empregos 
e não tiveram outra oportunidade a 
não ser tentar um negócio próprio.

Quase metade das novas 
empresas fecham em três anos

Segundo o IBGE, 48% das em-

presas brasilei-
ras fecham em 
até três anos 
de existência. 
Na avaliação de 
João Grande, 
nem sempre 
fechar uma em-

presa que não vai bem das pernas 
é o ideal. Muitas empresas que são 
encerradas estão endividadas, em 
especial, com passivos tributários. E 
para extinção rápida de um negócio, 
o Fisco e as Juntas Comerciais exi-
gem que os sócios assumam a res-
ponsabilidade por dívidas”, explica 
o advogado. “Nesse sentido, o só-
cio de uma sociedade limitada, por 
exemplo, cuja responsabilidade de-
veria estar limitada ao capital subs-
crito e integralizado, passa a ser 
diretamente responsável com seu 
patrimônio pessoal por dívidas da 
empresa. Ou seja, quem deve nesse 
caso é a empresa e não o sócio. Po-
rém, na ânsia de fechar a empresa 
e dar baixa no CNPJ, o sócio poderá 
ter que pagar as dívidas da empre-
sa. Assim sendo, dependendo do 
caso, o ideal é sanar dívidas, ainda 
que sejam necessários processos 
judiciais, para depois extinguir a 
empresa”, ensina.

Apesar dos riscos e do contexto 
em que as empresas estão sendo 
abertas, o especialista aposta na vo-
cação do brasileiro por empreender. 
“Sempre há riscos envolvidos. Mui-
tos grandes empresários quebra-
ram seus negócios mais de uma vez 
antes do sucesso. Depende muito do 
perfil de cada um e do apetite para 
assumir riscos. Mas como mencio-
nado, o brasileiro tem vocação para 
empreender. E não se pode negar 
que o cenário é melhor do que dez 
ou quinze anos atrás”, finaliza.

João Vestim Grande é advo-
gado especializado em Direito 

Empresarial

Carnaval

Serviços e espaços públicos têm 
funcionamento alterado na próxima semana

Os serviços e espaços públicos de 
Holambra sofrerão alterações no fun-
cionamento nos dias 28 de fevereiro e 
1º de março, segunda e terça-feira de 
Carnaval, com ponto facultativo nas 
repartições.

O Paço Municipal, as Unidades 
Básicas de Saúde, o Espaço do Em-
preendedor e a Biblioteca Municipal 
permanecerão fechados nestas datas, 
retomando as atividades a partir de 
quarta-feira, dia 2. A Farmácia Munici-
pal ficará aberta no dia 28, das 8h às 
12h e entre 13h e 16h e suspenderá as 
atividades apenas em 1º de março. A 
Policlínica Municipal funcionará nor-
malmente para atendimentos de ur-
gência e emergência todos os dias. 

A vacinação contra a Covid-19, que 
ocorre regularmente às segundas e 
quartas-feiras, não será realizada no 
dia 28. O atendimento segue normal-
mente, por ordem de chegada, das 8h 
às 12h e entre 13h e 16h, no dia 2. 

As creches municipais ficarão fe-
chadas nos dias 28 de fevereiro e 1º 
de março e serão reabertas na quar-
ta-feira, 2 de março, a partir das 6h30. 
As escolas municipais não funcionarão 
na segunda e na terça-feira de Carna-
val. Entre os dias 2 e 4 as aulas serão 
suspensas para a realização do pla-
nejamento escolar anual. A retomada 
ocorrerá em 7 de março. 

Os ônibus de transporte público 
circularão de forma regular. A coleta 
de lixo doméstico também não sofrerá 
interrupção. A de resíduos recicláveis 
será suspensa no período da tarde de 
28 de fevereiro e durante todo o dia 1º, 
sendo realizada normalmente a partir 
de quarta-feira.

O Parque Cidade das Crianças não 
abrirá as portas na segunda e na ter-
ça-feira de Carnaval. O Moinho Povos 
Unidos e o Parque Van Gogh funcio-
narão normalmente, com fechamento 
apenas no dia 2 de março.

Confira o que abre e o que fecha em Holambra 
durante o fim de semana prolongado:

Atendimento e suporte Águas de Holambra

Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Espaço do Empreendedor e Biblioteca Muni-
cipal: fechados nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.
Farmácia Municipal: aberta no dia 28 de fevereiro das 8h às 12h e entre 13h e 16h. Fechada 
no dia 1º de março. 
Policlínica Municipal: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência.
Vacinação contra a Covid-19: suspensa na segunda-feira, dia 28. O atendimento retorna na 
quarta-feira, 2 de março, a partir das 8h, sempre às segundas e quartas-feiras.
Creches municipais: fechadas nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Atividades retomadas na 
quarta-feira, 2 de março, a partir das 6h30.
Escolas Municipais: fechadas em 28 de fevereiro e 1º de março. Entre os dias 2 e 4 suspensão 
das aulas para planejamento escolar anual. Retomada em 7 de março. 
Cemitério Municipal: aberto todos os dias das 7h às 18h.
Transporte público: circulação normal.
Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.
Coleta de resíduos recicláveis: realizada apenas no período da manhã de 28 de fevereiro. Sus-
pensa no dia 1º de março. 
Parque Cidade das Crianças: aberto nos dias 26 e 27 de fevereiro, das 9h às 17h. Fechado em 
28 de fevereiro e 1º de março.
Moinho Povos Unidos: aberto das 10h às 17h. Fechado somente no dia 2 de março.
Parque Van Gogh: aberto das 9h às 17h. Fechado somente no dia 2 de março.

Águas de Holambra informa que, em virtude do feriado, o atendimento ao público será normal 
na segunda-feira (28); na terça-feira (01/03), não haverá expediente. Já na quarta-feira (02), o 
atendimento será retomado a partir das 08h.
Nesse período, o trabalho de distribuição de água potável, manutenção do sistema e operações 
da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Cachoeira e ETA (Estação de Tratamento de Água) Tu-
lipas serão normais. Em casos emergenciais, a concessionária pode ser acionada 24 horas pela 
Central de Atendimento através do 0800 595 3333 (fixo, celular e Whatsapp).
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Arte Viva Música 

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

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

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 

CRECI: 30434 - J

www.cafcorretora.com.br

Av. das Tulipas, Centro - Holambra/SP

(19) 3802 - 3129  /  (19) 99341-8267

Casa -  Jardim Bela Vista, Jaguariúna-SP

220 m2 constr. / 240 m2 total. 4 dormitórios,
armários, cozinha planejada, churrasqueira.

R$ 800.000,00 - VENDA

Casa - Villa Toscana, Jaguariúna-SP

110 m2 constr. / 242m2 total. 3 dormitórios,
armários, churrasqueira, sala 2 ambientes

R$ 600.000,00 - VENDA

 Residencial Mirante dos Lagos, Jaguariúna-SP 

Apartamentos de 79m², 03 quartos, 02
vagas, varanda gourmet. 

R$ 440.000,00 - VENDA

Eliana Araújo
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 

Casa - Residencial Lago da Barra, Jaguariúna

292.86 m2 constr. / 535.94 m2 total.  4
quartos, churrasqueira, piscina, planejados 
R$ 2.000.000,00 - VENDA
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COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
CNPJ 03.630.560/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores associados da Cooperativa Veiling 
Holambra, convocados para Assembleia Geral Ordinária, 
que será realizada no dia 10 de Março de 2022,  à 
Rodovia SP 107 KM 27, Zona Rural, no município de 
Santo Antônio de Posse, estado de São Paulo, CEP 
13833-585, às 15 horas em primeira convocação com 
a presença de dois terços dos associados, ou às 16h 
horas, em segunda convocação, com a presença de 
metade e mais um dos associados, ou ainda, às 17h 
horas, em terceira convocação, com a presença de no 
mínimo 40 (quarenta) associados, conforme normas 
estatutárias. cumprindo com o artigo 26, parágrafo 2º 
do estatuto social da cvh, o sócio que chegar após o 
encerramento do livro de presenças, não poderá tomar 
parte nas votações.

Ordem do dia
Assembleia geral ordinária:

1. Prestação de contas do conselho de administração 
consubstanciada pelo relatório anual da administração, 
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 
cobertura 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 quórum de instalação da 
assembleia, o número de associados, nesta data, é de 
430 (quatrocentos e trinta)

Santo Antônio de Posse, 25 de fevereiro de 2022.

Eddy Afonso Sleutjes
Presidente

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 Ordinária, que realizar-
se-á no dia 16 de Março de 2022, 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, Cep: 13.825-000, 
em primeira convocação, às 15h00, com a presença 
de 2/3 do número total de associados ou em segunda 
convocação,  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 estatutárias, para 
deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA:
I – Prestação de Contas do Conselho de Administração, 
consubstanciada pelo Relatório Anual da Administração 
do exercício findo em 31.12.2021, 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 
Independentes.

II – Proposta de Destinação dos Resultados.

III - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal.

IV – Fixação do Valor da Verba de Representação para 
o Presidente, 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 
464 (Quatrocentos e sessenta e quatro).

Holambra, 25 de fevereiro de 2022.

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plan-
tar (olho de peixe), unha encravada com corre-
ção “clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: 
(19)3802-1079 / 99291-8296. 

Aulas de pintura em tela: Professora Neusa 
Cardoso. Para iniciantes e avançados. Óleo 
sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, 
texturas e novas tendências. Técnica profis-
sional 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.

9 9695-1108              9 9324-0632

Montagem e 
Manutenção de estufa 
metálica e madeira – 
Lavagem de plástico

CNPJ 16.724.864 0001-96

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●
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Bombeiros reforçam dicas de prevenção contra 

afogamentos para feriado de Carnaval

Sem a folia do carnaval 
nas cidades e com todo esse 
calor, os destinos escolhidos 
por muitos serão as praias, 
rios, lagoas, cachoeiras e 
piscinas. Lugares para se 
refrescar ao longo do feria-
dão. Já se antecipando e se 
preocupando com eventuais 
riscos que esses locais ofe-
recem, principalmente às 
crianças, o 7º Grupamento 
de Bombeiros de Campinas 
trouxe algumas dicas que 

irão ajudar a evitar e preve-
nir afogamentos e incidentes 
ambientes aquáticos.

Entre elas, claro, atenção 
integral aos pequenos, com 
distância máxima de um bra-
ço da criança. “Nunca deixe 
crianças sozinhas quando es-
tiverem dentro ou próximas 
da água, nem por um segun-
do. Ensinem as crianças que 
nadar sozinha, sem ninguém 
por perto, é perigoso. As boias 
transmitem falsa sensação de 

segurança, já que elas podem 
virar e a criança se afogar”, 
afirmam em orientação. “Ce-
lulares, livros e conversações 
são elementos de distração. 
Os evite enquanto estiver 
com crianças em ambientes 
aquáticos. A total supervisão 
dos pais é a melhor forma de 
prevenir afogamentos”.

Além disso, o Grupamento 
ressalta a importância de não 
se superestimar a habilida-
de de natação, uma vez que 

muitos casos de afogamen-
tos acontecem com pessoas 
que sabem nadar. “Caso seja 
pego por uma corrente fique 
calmo, não lute contra, flutue 
e acene por ajuda imediata-
mente”, reforçam.

As dicas seguem: use sem-
pre coletes salva-vidas em 
embarcações, pescarias e 
rios. Mantenha um telefone 
próximo à área de lazer e o 
número do atendimento de 
emergência sempre visível. 

Se você avistar alguém se afo-
gando, não se lance na água 
para tentar salvar a pessoa. 
Forneça objetos flutuantes 
como boias e caixas térmicas, 
ou tente estender uma ga-
lhada ou corda para a vítima. 
Se beber, não nade. Há casos 
de pessoas alcoolizadas, ví-
timas de afogamento fatal, 
em locais com meio metro de 
profundidade. Em casos de 
emergência, o número é fácil: 
só discar 193.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Nasceu na quarta-feira (23/02) a Chiara, filha do ator Edson Celulari e de  Karen Roepke. No Instagram, Edson se mostrou radian-
te com a nova herdeira. Chegou a compartilhar uma foto encantadora da bebê.  “Escolhemos este nome por conta de Santa Clara. 

Agora tudo será muito melhor com a chegada dela”, reforçou o artista. Além de Enzo, Edson Celulari também é pai de Sophia, fruto de 
seu casamento com a atriz Claudia Raia. Desejamos uma vida feliz para a pequena Chiara. 

“Tudo será muito melhor”

Um jeito encantador da vida

Um dos maiores nomes da música popular brasileira tem muito 
a comemorar em 2022. Djavan recebeu da gravadora Sony Music 
um quadro relativo à marca de mais de um bilhão de streams no 
digital, considerando toda sua discografia. O cantor e compositor, 
que está em estúdio compondo e produzindo seu novo projeto 
de inéditas, também se prepara para lançar um show inédito, além 
de ser um dos destaques do palco mundo no Rock In Rio deste 
ano, com uma apresentação única e que promete ser memorá-
vel. “É uma alegria enorme ter esse marco na minha carreira. Em 
tempos tão virtuais, saber que minha música foi ouvida, tocada, 
assistida mais de 1 bilhão de vezes me dá uma sensação de missão 
cumprida. Na verdade, sinto como se tivesse recebido um bilhão 
de beijos e um bilhão de abraços”, conta Djavan, que recebeu a 
placa das mãos de Paulo Junqueiro, presidente da companhia no 
Brasil. É um talento sem fim esse Djavan. Com certeza foram bi-
lhões de admiradores pela arte do cantor alagoano. 

Um casal que se dá bem e curte a vida
Gente, tem muita gente maldosa, ou então, está sabendo de-
mais. Fica especulando a vida do cantor Leonardo e sua linda 
esposa Poliana Rocha. E pelo que conheço bem, eles estão 
bem. Leonardo está curtindo a vida em família. Ele é muito 
palhaço, brinca com tudo. Sempre foi assim, né?. rsrs. Feliz 
com sua netinha Maria Alice, filha do cantor Zé Felipe e da in-
fluenciadora Virgínia, vira e mexe Leonardo está com a neta no 
colo. E Poliana grava tudo.  Mas diante de tantas notícias chatas, 
Poliana Rocha reclamou das notícias falsas que saem na impren-
sa a respeito de seu casamento com o cantor sertanejo Leonardo. Ela 
que há pouco tempo começou a postar com mais frequência em seu perfil no Instagram, 
contou que fica “triste” com esses rumores divulgados em alguns sites sobre seu relaciona-
mento, e que ela precisa convencer sua mãe de que é tudo mentira, para que a matriarca pare 
de chorar e ficar preocupada. “Gente, estou muito triste porque está saindo tanta fake news 
falando de mim e do Léo, e aí isso tem uma repercussão tão ruim, porque chega no ouvido da 
minha mãe, tadinha, ela fica chorando, acreditando nisso... Até eu provar para ela que tudo 
isso é mentira... Ah, poderia dar um basta nessas coisas, né? Coisa que faz ruim para a gente, 
não podemos levar adiante. E outra coisa: Notícia que não é verdade, não tem fonte segura, é 
muito chato, desmoraliza até a minha profissão”, declarou a jornalista Poliana, que divulgou o 
print de uma matéria falsa sobre seu casamento. 

Não permitas que a trama sutil da descrença te induza ao 
desequilíbrio, arremessando-te à vala do infortúnio.

Quatro artistas cantam Gospel
Som Livre acaba de subir nas plataformas o EP “Davi Sacer e Amigos”, do cantor e compositor 
gospel. O álbum conta com três faixas inéditas e as participações especiais da dupla Simone e 
Simaria e da esposa do cantor, Verônica Sacer. Além disso, todas as músicas chegam com seus 
respectivos clipes do canal oficial de Davi Sacer no YouTube: “Tua Graça Me Basta”, com participa-
ção de Silmara.  “Deus é Conosco” ele cantou com sua esposa e cantora Veronica Sacer) e “Sobre 
As Águas” o dueto foi com Simone, que conheceu Davi Sacer quando ambos se encontraram 
durante um vôo e relembrou: “O Davi foi super simpático! Contei para ele que era admiradora do 
seu trabalho, que conhecia um amigo em comum e conversamos por um bom tempo. A amizade 
começou ali mesmo e só aumenta a cada dia”.


