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Fernando Capato e Vereadores solicitam mais 
recursos e vacinas ao Governo do Estado

5 de junho - 
Dia Mundial do 
Meio Ambiente

Prefeito, vice e representantes do Legislativo se reuniram no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo, com Secretário de 
Estado da Casa Civil, Cauê Macris, e os deputados Barros Munhoz (estadual) e Vanderlei Macris (Federal)
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...Estamos recebendo sinais 
vitais que o Planeta está 
no seu limite, seja pelo 

coronavirus, seja pelos efeitos 
do aquecimento global...

Manutenção em estradas beneficiam 
cerca de 360 produtores, nove 
bairros e 3.115 moradores

Holambra registrar 
crescimento de 8,36% na 
geração de emprego

5

Hoje inicia agendamento online da 
vacinação contra a Covid-19 para 
moradores a partir de 18 anos com 
comorbidades 
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Editorial

O tema do Dia Mundial 
do Meio Ambiente deste ano 
é ‘Restauração de Ecossiste-
mas’  no qual o ser humano 
está inserido. Ao longo do 
tempo ele vem se esquecendo 
de que quando cuida da natu-
reza está cuidando de si mes-
mo e de toda a humanidade. 

Paradoxalmente, o ho-
mem, o ser mais evoluído da 
natureza com inteligência e 
capacidade de modificar o 
lugar em que habita, é o que 
mais destrói o local em que 
vive. Parece um movimento 
de auto destruição, uma vez 
que destrói o espaço que o 
contém. 

 Mesmo com os desencon-
tros e interesses econômicos 
diversos, o mundo vem se pre-
ocupando com a questão da 
falência iminente do planeta 
Terra. Neste ano, o Paquis-
tão será o anfitrião global do 
evento, com reunião das li-
deranças de todas as nações, 
para ampliar a discussão da 
questão.  O Dia Mundial do 
Meio Ambiente 2021 teste-
munhará o lançamento da 
Década das Nações Unidas da 
Restauração de Ecossistemas.

A restauração do ecos-
sistema, no nosso dia a dia,  
pode assumir várias formas: 
plantar de árvores, tornar 

as cidades verdes com a  res-
tauração de jardins, mudar a 
alimentação, reduzir o uso de 
agrotóxicos, limpar os rios e 
costas, descartar corretamen-
te e reduzir a produção lixo, 
proteger das nascentes e ma-
nanciais de água por menores 
que sejam. 

Tem se investido em edu-
cação ambiental, buscando 
desenvolver a consciência no 
ser humano de que ele perten-
ce integralmente ao meio am-
biente. O mundo espera que 
essa seja a geração que possa 
fazer as pazes com a nature-
za, inserir-se nela cuidando 
dela como cuida de si mesmo.

Dia do Meio Ambiente Histórias de Dona Ilda

Onze pés de Manacás! Todos 
floridos! É assim que eu queria: 
Um jardim só de Manacás e seu 
perfume inebriante entrando 
pela minha veneziana, me acor-
dando, me chamando para sentar 
no terraço, como estou agora, as-
sistindo à chegada da primavera!

No canto, à esquerda, um enor-
me Guaimbé em cujo topo, sob 
a beira do telhado, espreitando-
-me, uma Rolinha em seu ninho.

Nas jardineiras dos pilares, Ge-
râneos vermelhos como fogo 
mais parecem tochas acesas, de-
corando o conjunto. As Primave-
ras em tom solferino só tem flo-
res. Derrubaram todas as folhas!

Os morros, ao longe, com a ter-
ra preparada, esperando a chuva, 
destoam do verde dos gramados 
e da pastaria.

Os Pardais! Ah, os Pardais! Ma-
landros e intrusos, que espan-
taram os Canários, para os quais 
havíamos feito casinhas de ma-
deira, em quase todas as árvores. 
Das janelinhas nos olhavam e 
pareciam cumprir o que escre-
vêramos em cada uma: “1+1=3”, 
“crescei e multiplicai-vos”, “ame 
e faça o que quiser” , etc. Mas os 
gorjeios dos Canários foram subs-
tituídos pelos piados desafinados 
dos Pardais. Que culpa tem? Pro-
cure ouvir os estridentes sons, 
uma sinfonia desencontrada, que 
só eles são capazes de executar! 
De qualquer forma, preenchem 
do sons este “pedacinho do céu”, 
como bem já o chamaram queri-
dos amigos.

Roque Santeiro, companhei-
ro fiel, ronca, espreguiçando-se, 
estirado a meu lado, no chão de 
cerâmica.

Num só galho de Flamboyant, 
vejo Sanhaço, Rolinha, Pardal e 
Coleirinha. Acredito que já te-
nham aprendido a viver juntos. 
Na Mangueira florida, mais dis-
tante, bandos de Tuins repicam o 
canto dos Pardais.

Observo melhor os tons das 
flores de Manacá: vão em dégra-
dée, do violeta forte,  até o bran-
co. São 15, 20 tonalidades, dentro 
de uma escala de cores, que faria 
inveja ao mais exímio pintor!

E o Roque Santeiro ronca de 
novo. Com certeza quer que eu 
conte como surgiu. Pois foi o que 
sobrou de nosso canil de Pasto-
res Alemães. Matrizes puras, crias 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com
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V i s i t e  H o l a m b r a

Lamento a crueza da afirma-
ção, mas vivemos em uma socie-
dade hipócrita onde não poucos 
pregam e advogam comporta-
mentos incompatíveis com seus 
atos e verdades.

Mergulhados em uma pande-
mia sem data de validade e com 
um sistema de vacinação destituí-
do de qualquer planejamento pri-
mário, cidadãos de todas as clas-
ses – todas, não, eis que as menos 
favorecidas, sem recursos, estão 
excluídas – usam de subterfúgios 
para driblar a lei, a “decência” e o 
respeito pelo próximo em uma 
sanha no melhor gênero do “sal-
ve-se quem puder’.

Refiro-me à falsificação de 
documentos e atestados comer-
cializados por médicos sem qual-
quer escrúpulo que deveriam 
ser sumariamente excluídos da 
profissão pelo Conselho Federal 
de Medicina se comprovada sua 
responsabilidade nos crimes. E 
pela justiça, criminalmente!

Incompetentes para exer-
cer a profissão com dignidade, 

A covid e o insubmersível
e dela subsistir, incorporam-se 
à criminalidade aliando-se aos 
contingentes de “espertos” que 
tentam furar a fila de vacinação 
visando buscar a imunização que 
poderia estar salvando vidas dos 
mais desassistidos. 

A incompetência de um “Mis-
tério” da Saúde capitaneado a 
partir do convés no Palácio do Al-
vorada faz-se sentir há quase dois 
anos enlutando famílias às cente-
nas, diariamente. 

A população – ou parte dela 
– anestesiada pelo bombardeio 
diário da desinformação, infor-
mações conflitantes e condutas 
criminosas, já mergulhou no 
relaxamento das boas condutas 
estabelecidas pelas autoridades 
vinculadas à ciência. E o resulta-
do é mostrado na TV diariamen-
te, como se dados econômicos 
fossem, com planilhas e gráficos 
retratando a triste realidade re-
sultante de omissões intencio-
nais em uma macabra dança de 
números.

A situação enfrentada pela 

população brasileira, despro-
tegida, poderia ser comparada 
à do Titanic – navio de passa-
geiros britânico considerado à 
época o mais avançado e seguro 
que naufragou em sua viagem 
inaugural (1912) – com escale-
res em número insuficiente para 
salvar todos os passageiros em 
caso de desastre. 

Faltaram meios então, como 
cá, agora, para minimizar a ca-
tástrofe que estamos a enfrentar. 
E, segundo a história, enquanto 
o então considerado “insubmer-
sível” sucumbia, os músicos se-
guiam orientados a tocar seus 
instrumentos como se nada de 
grave estivesse acontecendo. 

O balanço da tragédia: 62% 
dos sobreviventes estavam na 
primeira classe; 41% na segunda 
e apenas 25% na terceira. 

Por alguma razão me veio à 
tona a comparação. Tristeza sem 
fim à vista!

CUIDE-SE!

maravilhosas. Até o Vira-latas do 
vizinho resolve cavar sob a terra, 
invadir o alambrado e casar-se 
com a nossa mais bela fêmea em 
pleno cio.

- Como foi, Natal? Pergunto ao 
meu bom caseiro.

- Não sei, d. Ilda! Tava tudo fe-
chado, e de manhã, quando acor-
dei, tava os dois lá dentro, com 
cara de malandragem!...

- Pronto! Avacalhou, ou melhor, 
“viralatou” a cria toda!

Passado o tempo certo, lá es-
tava o resultado do túnel subter-
râneo: 12 mestiços! Iam bem. De 
repente o aviso:

- Tô pegando filhote com a pá. 
Tá morrendo tudo!

Corremos e ainda um vivia. 
No desespero, não tínhamos re-
médio especializado. Aplicamos 
como último recurso, uma inje-
ção para curar bezerros, lógico 
que em dose bem menor.

Fui para Campinas. Quando 
voltei, nem queria perguntar do 
filhote. Tinha certeza de que mor-
rera também. Mas, qual nada! 
Vem correndo, como um ursinho 
travesso ao meu encontro!

- Não acredito! É ele!!!
E ficou, já com dois anos, como 

último representante do canil 
que, depois dessa do túnel, re-
solvi mandar para as “cucuias”, fe-
chando-o por motivos de ordem 
passional.

Taí, Roque, você me fez sair do 
estado de contemplação da na-
tureza em que eu me encontrava. 
Seu ronco me acordou!

Mas me fez lembrar também 
que, mestiço ou não, você é dos 
poucos amigos sinceros e leais 
que nos sobram no caminho des-
ta vida!
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Prefeito e vereadores se reúnem com Secretário de Estado 

e deputados por novos investimentos e mais vacinas

O prefeito Fernando Capato 
esteve essa semana no Palácio 
dos Bandeirantes, sede do Go-
verno do Estado de São Paulo, 
para agenda de trabalho com 
o secretário estadual da Casa 
Civil, Cauê Macris, o deputa-
do estadual Barros Munhoz e 
o deputado federal Vanderlei 
Macris. Acompanhado pelo 
vice-prefeito Miguel Esperan-
ça e pelos vereadores Bigode, 
Chiba, Jesus da Farmácia, Orio-

valdo Venturini, Pernambu-
co e Sitta da Fanfarra, Capato 
tratou de novos investimentos 
para Holambra nas áreas de 
infraestrutura, educação e mo-
bilidade, além da destinação 
de lotes da vacina contra a Co-
vid-19 com maior quantidade 
de doses para imunização dos 
holambrenses.

Durante o encontro, as au-
toridades confirmaram a libe-
ração de recursos para reca-

peamento asfáltico de estrada 
vicinal, detalharam projetos 
de ampliação de unidades de 
ensino e discutiram a adesão 
da cidade a programas de me-
lhorias disponibilizados pelo 
Estado. Além disso, sinaliza-
ram positivamente à possibi-
lidade de revisão do quanti-
tativo de vacinas enviadas ao 
município a partir dos dados 
oferecidos pela comitiva local, 
que retratam divergências en-

tre a demanda e o número de 
imunizantes disponibilizados 
pelo governo.

“Foi uma reunião de tra-
balho muito produtiva, com 
excelentes resultados para 
Holambra”, destacou o pre-
feito. “O bom relacionamento 
com lideranças fortes em nos-
so Estado faz a diferença. Nos 
ajudará a trazer investimen-
tos e fazer mais pela cidade e 
pelas pessoas”, disse.

Recursos para infraestrutura, mobilidade e educação, bem como revisão do quantitativo 
de doses contra a Covid-19 foram discutidos durante encontro no Palácio dos Bandeirantes

A presença de represen-
tantes da Prefeitura e do Le-
gislativo, segundo Capato, dá 
força aos pleitos e mostra que 
há no município um compro-
misso claro com o desenvol-
vimento local e o bem-estar 
coletivo. “Teremos condições, 
já nas próximas semanas, de 
detalhar essas novas conquis-
tas. E seguiremos trabalhan-
do forte para elas se multi-
pliquem ao longo do nosso 
mandato”, ressaltou Capato.

Somente esse ano, Barros 
Munhoz, Cauê e Vanderlei Ma-
cris destinaram a Holambra 
mais de R$ 1 milhão em emen-
das parlamentares – dinheiro 
que será aplicado em diferen-
tes áreas, de infraestrutura à 
aquisição de veículo para com-
bate a incêndios. Ao longo da 
conversa, cada um deles refor-
çou o elo e o comprometimen-
to que tem com a Capital Na-
cional das Flores, bem como a 
confiança e a boa relação com 
a administração municipal.

Temos disponível para 
alugar 1 sala de 105m²
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Feriado prolongado altera 

funcionamento de serviços públicos

Em função do feriado de 
Corpus Christi, celebrado 
nesta quinta-feira, dia 3 de 
junho, alterações foram rea-
lizadas no funcionamento de 
serviços  públicos em Holam-
bra. O Paço Municipal, Unida-
des Básicas de Saúde (UBS), o 
Espaço do Empreendedor e a 
Biblioteca Municipal perma-
necerão fechados de quinta-
-feira a domingo, retomando 
as atividades na segunda-fei-
ra, 7 de junho.  A Policlínica 
funcionará normalmente 
para atendimentos de urgên-
cia e emergência, enquanto a 

Farmácia Municipal não terá 
expediente somente na quin-
ta-feira, reabrindo na sexta-
-feira, das 7h às 16h.

A coleta de lixo doméstico 
será realizada normalmente 
durante todo o feriado e a co-
leta de lixo reciclável será sus-
pensa na quinta, retornando 
na sexta-feira. Não haverá ope-
ração cata-bagulho na quinta 
e na sexta, dias 3 e 4 de junho. 
Na quinta-feira os ônibus mu-
nicipais circularão obedecen-
do os horários de domingo, 
retornando aos horários habi-
tuais no dia seguinte.

A concessionária Águas 
de Holambra informou que 
não haverá expediente em 
seu posto de atendimento na 
quinta, dia 3. O trabalho será 
retomado na sexta-feira, dia 
4, a partir das 8h. Em casos 
emergenciais, a concessio-
nária poderá ser acionada 24 
horas pela Central de Atendi-
mento através dos telefones 
0800 595 3333 (fixo), (19) 
3512-3411 (ligações de ce-
lular e demais localidades) e 
pelo WhatsApp (19) 97405-
9200, de segunda a sábado, 
das 8h às 20h.

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

Dia do Meio 
Ambiente: uma 

reflexão sobre a vida
Dia mundial do meio 

ambiente é uma oportu-
nidade para reflexão so-
bre a VIDA. Estamos re-
cebendo sinais vitais de 
que o Planeta está no seu 
limite, seja pelo coronavi-
rus, seja pelos efeitos do 
aquecimento global, isso 
para citar dois exemplos. A 
ideia de conciliar a preser-
vação do meio ambiente e  
do desenvolvimento para 
garantir um mundo sau-
dável para os netos, não é 
mais o desafio, mas sim, 
a de garantir a nossa pró-
pria sobrevivência, pois a 
situação esta realmente 
na “ordem do dia”. O cres-
cimento populacional,  
mostra que a alimentação 
está sendo o fator mais 
desafiante além da ques-
tão social, lembrando que 
o tema da água, nunca 
saiu de pauta. O corona-
vírus nos força a ter essa 
percepção e essa visão. 
Vivemos neste planeta, 

o único lugar que temos 
e precisamos entender 
o seu (do Planeta) e os 
nossos limites. Enten-
der que somos parte do  
Ecossistema, parte do 
meio ambiente e não se-
res separados. Se nós 
temos a ousadia de nos 
intitularmos como Homo 
sapiens, que façamos jus 
ao título, mas estamos ca-
minhando para nos tor-
marmos ‘Homo estupidus’ 
ou ‘Homo degradabilis’. In-
dependente do título que 
merecemos, está na hora 
de agir, não apenas nesse 
dia mundial do meio am-
biente, mas todos os dias. 
Isso exige coragem. Signi-
fica ação. Significa  enten-
der esse novo paradigma 
e AGIR. Não  vamos per-
der essa, quase que única, 
oportunidade. Ao menos, 
plante uma árvore. 

Prof. Geraldo  G J Ey-
sink. Diretor da FAAGROH.
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Pessoas acima de 18 anos podem fazer o agendamento 

online da vacinação a partir das 13 horas

Confirmados 49 novos casos de Covid-19 em 6 dias

A Prefeitura de Holam-
bra abre hoje, sexta-feira, 
dia 4 de junho, às 13h, o 
agendamento online da va-
cinação contra a Covid-19 
para moradores a partir de 
18 anos com comorbidades 
relacionadas pelo Ministé-
rio da Saúde. A aplicação do 
antígeno será realizada na 
próxima quarta-feira, dia 9, 
no Salão da Terceira Idade, 
entre 8h e 12h e das 13h às 
16h. O sistema deverá ser 

acessado por meio do portal 
do governo, em www.holam-
bra.sp.gov.br, na aba “Agen-
damento de Vacinação”.

Para receber a dose será 
necessário apresentar do-
cumento oficial com foto, 
Cartão Cidadão, protocolo 
gerado no momento do agen-
damento e comprovante da 
condição de risco por meio 
de exames, receitas, relató-
rio ou prescrição médica, 
com carimbo e CRM do pro-

fissional. “Estamos seguindo 
rigorosamente o calendário 
do Governo do Estado”, ex-
plicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “A vacinação está 
avançando. Assim que rece-
bemos a informação de que 
novas doses chegariam na 
próxima semana já come-
çamos a nos organizar para 
realizar a imunização. É fun-
damental que todos estejam 
protegidos o quanto antes”.

O município registrou 49 
novos casos, chegando a 1.570 
confirmados desde o início 
da pandemia. Quatro pesso-
as se encontram em interna-
ção hospitalar, enquanto 25 
permanecem em isolamento 
domiciliar. 1.530 pessoas são 

c o n s i d e r a d a s 
curadas. Até o 
momento fo-
ram registra-
dos 435 casos 
da doença no 
I m i g ra n t e s , 
seguido, em 

estatística, por 
145 no Cen-

tro e 131 no 
Groot.  

“ E m 
função do 
feriado, di-

vulgamos o 

balanço um dia antes do ha-
bitual. Mesmo com um dia a 
menos no período, tivemos 
49 novos casos, ante 38 na se-
mana passada. Isso demons-
tra que a situação permanece 
sem grandes variações, mas 
alerta sobre a necessidade de 

continuarmos com todos os 
cuidados de prevenção, prin-
cipalmente devido à situação 
grave de cidades da região e 
da lotação de vários hospitais 
de referência”, alertou o dire-
tor municipal de Saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias.

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde: 200 holambrenses vacinados 
nesta quarta-feira• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)
• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hi-
pertensão pulmonar
• Cardiopatia hipertensiva
• Síndromes coronarianas
• Valvopatias
• Miocardiopatias e Pericardiopatias
• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arte-
riovenosas
• Arritmias cardíacas
• Cardiopatias congênitas no adulto
• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados
• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves
• Hipertensão arterial resistente (HAR)
• Hipertensão arterial – estágio 3
• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e ór-
gão-alvo e/ou comorbidade
• Doença Cerebrovascular
• Doença renal crônica
• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo 
com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; 
pessoas com câncer).
• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobino-
patias graves)
• Obesidade mórbida - IMC ≥40
• Cirrose hepática

Holambra vacinou 200 moradores con-
tra a Covid-19 na última  quarta-feira, dia 
2 de junho, no Salão da Terceira Idade. 
Receberam o antígeno moradores de 30 
anos com comorbidades relacionadas 
pelo Ministério da Saúde e deficientes 
permanentes que recebem o Benefício 
de Prestação Continuada da Assistên-
cia Social, o BPC. Além deles, grávidas e 
puérperas (mulheres que estão no perí-
odo de até 45 dias após o parto) com co-
morbidades que possuem acima de 18 
anos e holambrenses acima de 60 anos 
também foram imunizados.Fonte: Governo do Estado de São Paulo

Em razão do feriado de Corpus Christi, o Departamento de Saúde antecipou na última quarta-feira, 2, 
os números relacionados à Covid-19 dessa semana
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Prefeitura fará entrega domiciliar de medicamentos a idosos

Holambra realiza barreiras sanitárias de 
orientação neste fim de semana de feriado

Programa Remédio em Casa

A Prefeitura de Holambra 
lança no dia 14 de junho o 
Programa Remédio em Casa. 
A iniciativa consiste na en-
trega domiciliar de medica-
mentos de uso contínuo para 
moradores acima de 60 anos 
e que recebem acompanha-
mento nas unidades básicas 
de saúde do município.

Para ter acesso ao serviço, 
o morador deverá solicitar o 
remédio por meio do aplica-
tivo “Holambra Conectada”, 
disponível para celulares que 
utilizam os sistemas iOS e 

Android.
“O objetivo do Remédio 

em Casa é garantir acesso 
fácil aos medicamentos, evi-
tando assim a interrupção 
do tratamento e organizan-
do o atendimento contínuo 
aos portadores de doenças 
crônicas. Além disso, vamos 
eliminar a necessidade de 
deslocamento dos pacientes, 
o que é fundamental em tem-
pos de pandemia”, comenta o 
prefeito da cidade, Fernando 
Capato. “Será, sem dúvida, 
mais um serviço que irá ga-

os campos e enviar uma foto 
da receita médica dentro da 
data de validade. “Os pro-
fissionais de saúde farão a 
análise do prontuário e, em 
seguida, enviarão os medi-
camentos para a casa do pa-
ciente. Tudo muito fácil e rá-
pido”, disse.

Ele explica ainda que medi-
camentos de uso controlado, 
como antidepressivos e ansio-
líticos, não farão parte do pro-
grama. Para fazer a solicitação, 
o usuário deverá estar inscrito 
no Cartão Cidadão.

rantir conforto e priorizar a 
saúde dos holambrenses”.

De acordo com o diretor 

municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, após baixar 
o aplicativo, basta preencher 

A Prefeitura de Holambra 
realiza barreiras sanitárias 
de orientação durante o fe-
riado prolongado de Corpus 
Christi, que teve início on-
tem, 3 de junho. A ação, que 
acontecerá em entradas e sa-
ídas do município, faz parte 
do esforço conjunto das cida-
des da Região Metropolitana 
de Campinas para minimizar 
o deslocamento de pessoas 
com o objetivo de diminuir a 
circulação do novo coronaví-
rus. Além de aferir a tempe-
ratura dos ocupantes dos ve-
ículos, profissionais da saúde 
darão orientações a respeito 
das normas de prevenção 
sanitárias, como uso de más-

cara e necessidade de distan-
ciamento. 

O diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias, reforçou a necessidade 
dos cuidados preventivos 
contra a Covid-19. “Toda 
atenção é necessária, prin-
cipalmente em um momen-
to em que os hospitais de 
referência da região estão 
próximos da lotação. É im-
portante que as pessoas evi-
tem aglomerações e utilizem 
máscara e álcool em gel re-
gularmente, para diminuí-
rem as chances de contágio”, 
explicou. 

De acordo com o diretor 
do Departamento Munici-

pal de Segurança e Trânsito, 
Antônio Giron, o município 
também irá reforçar a fisca-
lização contra festas clan-
destinas, conforme acorda-
do em reunião virtual pela 
Câmara Temática de Segu-
rança da RMC nesta quar-
ta-feira: “além de dar apoio 
às barreiras sanitárias, esta-
mos alertas para coibir abu-
sos que coloquem em risco 
as regras de distanciamento, 
como festas clandestinas”. 
Situações de desrespeito po-
dem ser denunciadas com 
sigilo, de forma anônima, 
pelos telefones 153 (Polícia 
Municipal) e 190 (Polícia 
Militar).
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Nova plataforma de ensino à distância será 

disponibilizada até o fim deste mês

Alunos da rede municipal receberão aulas de turismo e inglês

A Prefeitura de Holambra 
lançou nesta quarta-feira, dia 
2 de junho, nova plataforma 
de ensino que será utilizada a 
partir do final deste mês por 
todos os alunos da rede pú-
blica municipal. A cerimônia, 
realizada no Teatro Munici-
pal, contou com a presença 
de autoridades locais, do di-
retor municipal de Educação, 
Alexandre Moreira, e tam-
bém de gestores das unida-
des escolares.

O novo sistema irá permitir 
interações online entre educa-
dores e alunos, favorecendo o 
desenvolvimento educacional 

sem qualquer prejuízo du-
rante a pandemia. “Esta pla-
taforma chega para somar ao 
trabalho já desenvolvido com 
as apostilas e por meio do Por-
tal do Estudante de Holambra, 
criado no início de março”, 
disse o prefeito Fernando Ca-
pato. “Teremos agora, além de 
conteúdo gravado e disponibi-
lização de atividades, aulas ao 
vivo, criando uma espécie de 
sala de aula na casa do aluno”.

De acordo com o diretor 
municipal de Educação, Ale-
xandre Moreira, a ferramen-
ta continuará a ser utilizada 
mesmo após o retorno das 

A grade curricular das es-
colas da rede municipal de 
Holambra contém duas disci-
plinas incomuns a várias ou-
tras escolas públicas de ensino 
fundamental em todo o Brasil: 
turismo e inglês. Elas revelam 
o pioneirismo e o compromis-
so do Departamento Munici-
pal de Educação holambrense 
em diversificar conteúdos, 
especialmente relacionados 
com as aptidões naturais de 
Holambra, destino turístico 
cada vez mais presente no 
cenário nacional e que sedia 
importantes empresas inter-
nacionais.

As aulas de turismo são mi-
nistradas a todos os alunos do 
6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental II e abordam temas 
como hotelaria e gastronomia, 
além de estudar características 
turísticas locais, estaduais e do 
país. Já as aulas de inglês acom-
panham alunos nos níveis 1 e 2 
da Educação Infantil, do 1° ao 
5° ano do Ensino fundamental 
I e do 6° ao 9° ano do Ensino 
Fundamental II, proporcionan-
do aprendizado contínuo da 
língua estrangeira.

O diretor municipal de 
Educação, Alexandre Morei-
ra, contextualizou esse pio-
neirismo ante recente inicia-
tiva do Governo do Estado, 
que no dia 25 de maio divul-
gou a implantação das duas 
disciplinas através do Inova 
Educação, programa volta-
do ao Ensino Fundamen-
tal e Médio. “No momento 
em que o governo estadual 
anuncia a inclusão de turis-
mo e inglês no próximo se-
mestre através do Inova, ob-
servamos com orgulho que 
Holambra já oferece ambas 
as matérias a seus estudan-
tes”, explicou o diretor.

Para o prefeito Fernando 
Capato, o fato demonstra a so-
lidez da gestão escolar de Ho-
lambra. “É com esse espírito 
que estamos trabalhando. Ino-
vação é um compromisso cha-
ve na educação, devemos bus-
cá-la permanentemente para 
que nossos alunos ampliem 
seus horizontes e tenham 
acesso a conhecimentos que 
colaborem com seu desenvol-
vimento pessoal e profissio-
nal”, afirmou o prefeito.

aulas presenciais, uma vez 
que a retomada integral das 
atividades escolares em um 

curto espaço de tempo não 
será possível em função da si-
tuação da pandemia do novo 

coronavírus. “Trabalharemos 
de maneira híbrida quando 
a situação sanitária permitir. 
Essa plataforma, sem dúvidas, 
irá enriquecer o aprendizado. 
Será um grande passo na Edu-
cação de Holambra”, falou.

Na próxima semana os 
cerca de 200 profissionais de 
Educação passarão por capa-
citação. Eles receberão orien-
tações técnicas para que pos-
sam desenvolver conteúdos 
pedagógicos e utilizar todos 
os recursos que o sistema ofe-
rece. Os alunos também terão 
treinamento para que se adap-
tem ao novo formato.

Praticamos isso o ano
todo, com compromisso

 social e ambiental,
 transformando milhões

 de vidas pelo Brasil.

Juntos, fazemos
 o melhor ao

 preparar o solo
fértil da vida.

5 de junho – Dia Mundial
do Meio Ambiente
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O Grupo UniEduK (UniFAJ, 
UniMAX e FAAGROH) arreca-
dou cerca de três toneladas 
de alimentos não perecíveis 
durante a realização do UniE-
duK Solidário, ação social que 
aconteceu de 03 a 08 de maio 
nos campi localizados nas cida-
des de Jaguariúna, Indaiatuba e 
Holambra. Os alimentos arre-
cadados serão entregues a ins-
tituições sociais e famílias vul-
neráveis em vários municípios.

A ideia da campanha surgiu 
da aluna Brenda Leticia Pedro-
zo, do curso de Administração, 
como forma de cumprir as ho-
ras referentes às Atividades 
Complementares, que integram 
o currículo. Ao ser incorporada 
pelo Grupo UniEduK, essa ideia 
ganhou amplitude e a colabora-
ção de alunos de outros cursos, 
que também puderam validar 
suas  Atividades Complementa-
res ao participarem do evento. 
A participação dos alunos foi 
tão intensa que, no total, foram 
perto de quatro mil horas regis-
tradas pelos alunos por meio 
dos produtos doados. 

“É de grande importância a 
participação dos alunos, cada 
um com o intuito de ajudar o 
próximo. Promover ações e 
projetos assim é um passo im-
portante para que inspire mais 
pessoas e a solidariedade seja 
sempre maior.  É tão fundamen-
tal esse papel na sociedade. O 
retorno é ainda maior”, afirma 
a aluna Brenda. 

O UniEduK Solidário con-
tou ainda com a realização de 
um drive-thru, em 08 de maio, 
nos campi da UniFAJ, UniMAX 
e Faagroh. A organização e a 
realização dessa etapa tiveram 
o envolvimento de alunos dos 
cursos de Administração, En-

fermagem, Engenharia Agronô-
mica, Engenharia de Produção, 
Farmácia, Nutrição e Medicina. 
Depois de contabilizar o total 
arrecadado, os alunos irão par-
ticipar também da separação 
dos alimentos que serão envia-
dos ao público definido. Nessa 
etapa, haverá a participação de 
alunos de outros cursos, como 
RH e Logística, garantindo o ca-
ráter de interação entre os fu-
turos profissionais de diversas 
áreas. 

“Esta ação de solidarie-
dade promoveu a integração 
intracursos, provocando a tro-
ca de informações, o trabalho 
em equipe e a melhoria nos 
relacionamentos. Os alunos 
estavam afastados das ativida-
des integradas no presencial e 
essa ação trouxe o espírito de 
solidariedade e partilha que 
tanto sentiam falta. Puderam 
trabalhar, inclusive, a ansie-
dade, ao se depararem com as 
necessidades que vão além da 
sua vivência, pois as pessoas se 
sentiram sensibilizadas com as 
famílias em situação de vulne-
rabilidade. Sorrisos, cumplici-
dade, empatia e muito trabalho 
em equipe, integrando conhe-
cimentos aprendidos em sala 
de aula, liderança e foco em 
resultados”, explica o gestor do 
curso de Administração, prof. 
Gustavo Aquino. 

A realização da campanha 
fez parte das comemorações 
de 22 anos do Grupo UniEduK, 
comprovando sua responsabili-
dade social ao promover ações 
e projetos socioculturais e am-
bientais que envolveram alunos 
e comunidade por meio do en-
sino baseado em problemáticas 
reais nas três áreas que ofere-
ce: Exatas, Humanas e Saúde. 

O mercado de equinos vem 
crescendo constantemente e, mes-
mo em tempos de pandemia, teve 
um bom desempenho, exigindo 
uma grande capacitação técnica de 
novos veterinários, cada vez mais 
especializados e detentores de 
competências nas áreas de produ-
ção, clínica, cirurgia, reabilitação e 
reprodução, além de estarem mui-
to ligados às novas tecnologias.

 Essa formação de competência 
nos acadêmicos de veterinária não 
é fácil. Vivemos uma época em que 
se fala muito no ensino a distância 
e híbrido, mas na área da saúde 
temos um paradoxo, pois ao mes-
mo tempo em que necessitamos 
nos adequar aos novos tempos, 
sabemos que o exercício prático é 
insubstituível na formação dos fu-
turos veterinários.

Um exemplo de sucesso duran-
te a pandemia tem sido o trabalho 
do Grupo UniEduK com suas insti-
tuições UniMAX, em Indaiatuba, e 
UniFAJ, em Jaguariúna, focado na 
realização de aulas práticas, e du-
rante vários meses impedidos de 
realizar aulas presenciais, o grupo 
educacional montou uma grande 
equipe de filmagem com vários es-
túdios e locações dentro dos seus 
hospitais veterinários. Dessa forma, 
mais de mil aulas práticas foram 
realizadas pelos professores em la-
boratórios, centros cirúrgicos, clíni-
cas e fazendas experimentais. Com 
isso, foram produzidos verdadeiros 
“documentários” transmitidos ao 
vivo para os alunos, que podiam in-
teragir com os casos discutidos, em 
uma verdadeira revolução na aula 
prática on-line. E tão logo foi permi-
tido, as instituições do Grupo UniE-
duK foram as primeiras a reiniciar 
as atividades praticas presenciais, 
sob imenso cuidado com biossegu-
rança, orientados por médicos, en-
fermeiros e apoiados pelas órgãos 
públicos.

Mas a medicina veterinária 
evolui rapidamente e assim a aca-
demia deve fazer também, sendo, 
portanto, dois pilares que devem 
andar juntos: a infra-estrutura e a 
metodologia de ensino. O investi-

mento na infraestrutura é funda-
mental para que o veterinário possa 
aprender a utilizar equipamentos 
modernos e adquirir competência 
para utilizá-los. Nesse contexto, o 
Grupo UniEduK tem investido mui-
to nos seus campi, que são realmen-
te funcionais e muito agradáveis. 
Lembrando que são hospitais e que 
o aspecto ajuda muito a trazer bem 
estar aos clientes, profissionais e 
alunos. Como exemplos disso po-
demos citar a instalação recente de 
um centro de fisioterapia veteriná-
ria com equipamento Equiboard e 
um grande investimento no setor 
de diagnóstico por imagem, com 
equipamentos que serão inovado-
res para a nossa região.

 A metodologia de ensino vem 
junto, pois nos dias atuais não po-
demos mais imaginar um ensino 
estático e expositivo. As mudanças 
sociais e modernização exigem 
que o estudo seja mais interativo, 
onde os professores ensinem a 
aprender, utilizando técnicas de 
metodologias ativas associadas às 
atividades práticas. Dessa forma, 
o futuro veterinário poderá real-
mente adquirir a base para atuar 
no mercado.

 Muitas pessoas nos pergun-
tam se o veterinário formado pode 
atuar em qualquer área, a resposta 
é “sim, ele pode”, porém sabemos 
que para se tornar excelente em 
alguma coisa é necessário evoluir 
e especializar o conhecimento, fa-

zendo residência, especialização e 
até mesmo mestrado e doutorado.

Nesse cenário, o Grupo UniE-
duk saiu na frente há muito tempo, 
pois numa parceria com o IBVET, 
que se iniciou em 2005, vem rea-
lizando cursos de Pós Graduação 
Lato sensu em vários locais do Bra-
sil, nas diversas áreas da medicina 
veterinária, mas em especial nas 
de Clinica e Cirurgia de Equinos, 
Reprodução de Equinos, Ortopedia 
e Terapêutica de Equinos e Cirurgia 
Abdominal de Equinos. Os ex-alu-
nos desses cursos são hoje líderes 
em suas regiões no Brasil e no exte-
rior, inclusive, existem vários veteri-
nários brasileiros atuando no Catar 
e muitos são ex-alunos do Grupo 
UniEduK em parceria com o IBVET.

Vale lembrar que o mercado 
veterinário deve crescer 7% ao ano 
segundo previsões conservadoras, 
e o agro segue forte também, mas 
cada vez mais tecnificado e exigen-
te. É para esse mercado que deve-
mos estar preparados.

Silvio Batista Piotto Junior é mé-
dico veterinário, Gestor da Medicina 
Veterinária do Grupo UniEduK, in-
cluindo os Cursos de Medicina Vete-
rinária e dos Hospitais Veterinários 
localizados em Jaguariúna/SP e In-
daiatuba/SP; diretor do IBVET, ex-
-presidente da Abraveq ( Associação 
Brasileira de Veterinários de Equíde-
os) e  sócio-Fundador da Equiboard 
Equipamentos.

UniEduK Solidário arrecada cerca de 3 toneladas 
de alimentos em seis dias de campanha

Os desafios na formação de novos profissionais da veterinária

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Evento envolveu alunos de vários cursos em Jaguariúna, Indaiatuba e 
Holambra e fez parte da comemoração dos 22 anos do Grupo UniEduK

Faculdades devem acompanhar a evolução da medicina veterinária
 com base em dois pilares: infra-estrutura e a metodologia de ensino

ERRATA
Na edição da última semana, 28/05, o conteúdo publicado no espaço do 
Grupo UniEduk não corresponde ao material enviado pela entidade. O 
conteúdo correto, que deveria ter sido publicado na data, segue abaixo:
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Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

INGREDIENTES
PICOLÉ
· 500 gramas de creme de leite 
fresco bem gelado
· 1 lata de leite condensado 
bem gelado

GANACHE
· 300 gramas de chocolate 
amargo
· 300 gramas de creme de leite 
fresco

PETIT GÂTEAU
· 100 gramas de manteiga cor-
tada em cubos de 2,5 cm
· 45 gramas de açúcar mascavo
· 1 colher de sopa de cacau em 
pó 100%
· 3 ovos grandes em tempera-
tura ambiente
· 90 gramas farinha de trigo
· 1 colher de chá de sal
· 135 gramas de açucar
· 1 colher de chá de extrato de 
baunilha
· 145 gramas de chocolate meio 
amargo picado

DECORAÇÃO
· Morangos a gosto
· Castanhas de Cajú a gosto

MODO DE PREPARO
PICOLÉ
Bata o creme de leite fresco 
até quase atingir o ponto de 
chantilly. Quando começar a 
engrossar, acrescente o leite 
condensado e bata até ficar 
mais cremoso.

1. Distribua em forminhas de 
picolé e leve ao congelador por 
pelo menos 6 horas ou até ficar 
congelado. Arrume os palitos 
no meio de cada picolé.
2. DICA: Se você quiser, pode 
adicionar outros ingredientes 
para aromatizar o seu picolé, 
como baunilha, polpa de mo-
rango, doce de leite...

GANACHE
1. Pique o chocolate e deixe-o 
no processador. Enquanto isso, 
leve o creme de leite fresco 
para ferver. Assim que ferver, 
jogue sobre o chocolate pica-
do, espere uns três minutos e 
então processe até ficar homo-
gêneo.
2. DICA: O ideal nessa receita 
é adicionar a ganache ainda 
quente no grand gâteau, fica 
perfeito!
3. DICA 2: Se quiser adicionar 
2 colheres de sopa de rum ou 
cachaça

PETIT GÂTEAU
Em uma tigela média, misture a 
farinha, o sal e o cacau em pó.
Coloque o chocolate e a man-
teiga em um bowl (pote redon-
do) grande em banho-maria. 
Mexa, ocasionalmente, até que 
o chocolate e a manteiga der-
retam e fiquem unificados.
1. Desligue o fogo, mas deixe o 
bowl ainda em banho-maria e 
adicione os dois açúcares. Mexa 
até que fique homogêneo.

2. Retire o bowl do banho-ma-
ria. A mistura deve ficar em 
temperatura ambiente.
3. Adicione os três ovos na mis-
tura de chocolate e manteiga e 
mexa até que fique uniforme.
4. Adicione o extrato de bauni-
lha e mexa até combinar. Não 
bata demais a massa nesse es-
tágio, ou os seus quadradinhos 
ficarão muito pesados.
5. Cubra a massa com a mistura 
de farinha, sal e cacau. Usando 
uma espátula (não um bate-
dor), envolva os ingredientes 
secos nos ingredientes molha-
dos até que fiquem completa-
mente homogeneizados.
6. Distribua a massa em ra-
mekins (pote individual que 
pode ir ao forno)  untados e 
polvilhados com cacau e asse 
em forno pré-aquecido a 200˚C 
por 12 minutos. Mas atenção: 
esse tempo depende do tama-
nho do seu potinho, porque a 
massa precisa estar assada por 
fora e cremosa por dentro.
7. DICA: Não encha demais os 
seus ramekins, porque ainda 
vai ser adicionada a ganache e 
o picolé!

MONTAGEM
Assim que o petit gâteau sair 
do forno, complete o ramekin 
com a ganache, alguns moran-
gos e castanha de caju picados. 
Finalmente, o melhor da festa: 
coloque o picolé no meio disso 
tudo e se lambuze!

Dia dos namorados chegando...hora de planejar a noite mais romântico 
do ano! Se a pedida for jantar fora ou mesmo comer uma  pizza em casa, 
a nossa dica de hoje fica por conta de uma sobremesa super especial! 
Prepare com carinho e celebre essa data  ao lado do seu amor.

Falece Nenê Kolaka 
aos 93 anos

Há um dia de completar 
94, faleceu Gabriel Olegário 
de Almeida, conhecido como 
“Nenê Kolaka”. Ele foi um dos 
primeiros brasileiros a nascer 
na então Colônia Holandesa 
no Brasil - Fazenda Ribeirão, 
atual Holambra. 

“Nenê Kolaka” foi agricul-
tor e jardineiro e residiu no 
Bairrinho e em Holambra, 
na região central. Porém, ele 
ficou conhecido na cidade e 
na região por sua fé, orações, 
conselhos. Muitas pessoas 
procuravam-no para serem 
benzidas. 

Sempre com sorriso e um 
carisma peculiar, procurava 
ajudar quem buscava auxílio 
para sanar uma dor ou apa-

ziguar uma angustia interior.  
Um personagem marcante, 
um “puro” holambrense, dei-
xará saudades à família, ami-
gos e àqueles que contavam 
com suas preces.

Trabalhador, ensinou à fa-
mília a serem pessoas de bem 
com muito esforço e dignida-
de. A família possuía imóvel 
no bairrinho, mas depois de 
casado, ele residiu em sítio, 
no município, até construir 
sua residência em Holambra, 
no centro

”Nenê Kolaka” foi casado 
com Augusta da Silva Almeida 
(in memorian) e tiveram seis 
filhos (dois in memorian). Ele 
deixa ainda 17 netos, 22 bis-
netos e quatro tataranetos.
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Localizada no Jd. Leonor. Possui 3 quartos
sendo 2 suítes, sala de tv, jantar, cozinha
e 1 vaga de garagem.
 
200 m2 total / 175,52 m2 constr.

Casa - Artur Nogueira
Localizada no Pq. Groot. Possui 3 suítes,
3 banheiros, sala de jantar, estar, cozinha
planejada, ar cond; área de serviço com
banheiro e 2 vagas de garagens.
500 m2 total / 240 m2 constr.
 

 

 

���������������
Localizado em Alegre. Gleba rural, possui
77.205 m2, excelente para produção e
construção de estufas, possui ótima
topogra�a.

������������������

Atendimento especializado, garantia
de MELHOR negócio!

99342-2067Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

Localizado no bairro Imigrantes. Possui
401m2. 

Localizada em Artur Nogueira. Possui 3
quartos sendo 1 suíte, 3 banheiros, sala,
cozinha, churrasqueira, aquecimento
solar e 2 vagas de garagens.
300 m2 total / 184 m2 constr.

������������������ ��������������ão Luiz

Venda VendaR$ 220.000,00  - Venda R$ 255.000,00  -

Venda

R$ 800.000,00  -

Localizado em Holambra. Terreno
possui 360 m2, com ótima localização.

����������������������

R$ 950.000,00  - VendaR$ 390.000,00  -VendaR$ 2.470.560,00  -
Arte Viva Música 

Retornamos com as aulas na próxima segunda-feira

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

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

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SOLVLINDER
CNPJ: 07.572.494/0001-28

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL

Ficam os senhores associados da associação 
educacional solvlinder, convocados para a 
assembléia geral extraordinária virtual, que realizar-
se á no dia 15 de junho (terça-feira) de 2021, com 
transmissão por plataforma zoom na sede da escola 
acalanto, situado à estrada municipal HBR 020, s/n, 
lote 2-c da seção g, Sitio Figueira, no municipio de 
holambra, estado de são paulo, às 18:30 horas em 
primeira convocação com a presença de metade 
e mais um dos associados, ou ainda às 19:00 hs, 
em segunda convocação e última convocaçâo, com 
a presença de qualquer número  dos associados, 
conforme normas estatuárias, para:

Ordem do dia:

1) Abertura
2) Esclarecimento prorrogação prazo dos mandatos 
dos conselhos deliberativo e fiscal ano 2020/2021
A) aprovação prorrogação
B) ratificação dos atos e decisões tomadas no 
exercício de 2020

3) Seguro escolar ampliado (aprovado em age 
15/09/2016): informe reajuste e autorização 
pesquisa de alternativas.

4) Apresentação situação financeira atual com base 
planilha gerencial mensal e necessidade reajuste 
mensalidades.

5) Encerramento

O numero de associados com direito a voto nesta 
data é de 99 associados.

Holambra, 31de maiode 2021

 

Jack Derks
Presidente em exercicio

Interessados deverão comparecer ao escritório da Martin Holandesa, 
na Rua Dória Vasconcelos, nº 15 – Ventro, Holambra. De seg. à sex. das 

08h00 às 16h00, munidos da carteira de trabalho.

Contrata:

Garçon / Garçonete
Serviços Gerais (limpeza)
Auxiliar de Cozinha
Cozinheiro(a)
Recepcionista

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO
CNPJ Nº 59.022.046/0001-54

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL MISTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
Associados da Associação Príncipe Bernardo CNPJ 
nº 59.022.046/0001-54 a comparecerem à Assembleia 
Geral Mista Ordinária e Extraordinária, a ser realizada 
PRESENCIALMENTE no dia 14 de junho de 2021 
(Segunda-Feira) em primeira convocação às 18:00 
horas, em segunda, às 18:30 horas, na Sede da 
Associação Príncipe Bernardo, na Alameda Mauricio 
de Nassau, nº 427, Centro, nesta Estância Turística de 
Holambra para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Inicialmente serão tratados os assuntos da Assembleia 
Geral Ordinária a saber:
1) Justificativa da realização da Assembleia Geral 
Ordinária fora do prazo legal e Estatutário em razão da 
Pandemia.
2)  Prestação de Contas exercício 2020;
3) Relatório de atividades desenvolvidas em 2020;
4) Planejamento para o ano 2021;

Na sequência será tratado o assunto referente a 
Assembleia Geral extraordinária a saber:
1) Alteração dos Estatutos Sociais.

Holambra, dia 01 de junho de 2021. 

Maria Johanna G.K.G.Timmermans
Presidente

Observações importantes: 
a) A realização da Assembleia Geral Mista (presencial) 
está condicionada ao não impedimento legal das 
autoridades competentes de saúde pública.
b) A entrada dos associados na Assembleia estará 
condicionada ao uso de máscara de proteção, álcool 
em gel e distanciamento adequado de acordo com as 
regras sanitárias em vigor à ocasião da Assembleia.
c) Declaro que o presente edital foi afixado na sede da 
entidade e enviado aos associados nesta data e que 
para efeito de quórum a entidade possui 30 (Trinta) 
associados com direito a votar.

• Maior de 18 anos       • Residir em Holambra
OFFICE BOY

Os currículos devem ser enviados para: sac@condorholambra.com.br

contrata:

● EMPREGOS ●

Nº 1242
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasilei-
ro:
MAILSON SARTI MACHADO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil  solteiro, profissão engenheiro agrônomo, nascido em 
Colina SP, no dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa 
(19/05/1990), residente e domiciliado na Rua Helianto, 236, Jar-
dim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de DENI-
CIO ALMEIDA MACHADO e de MARTA RODRIGUES SARTI 
MACHADO.
GABRIELA BARBOSA DE MARCHI, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
Campinas-SP, (registrada em Artur Nogueira-SP), no dia vinte e 
três de novembro de dois mil (23/11/2000),residente e domicilia-
da na Rua Helianto, 236, Jardim das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filha de PEDRO DONIZETI DE MARCHI e de ANA 
ELISA BARBOSA DE MARCHI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.

Holambra - SP, 02 de junho de 2021

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calo-
sidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção 
“clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para iniciantes e 
avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas 
e novas tendências. Técnica profissional de ampliação. Ligue e venha fa-
zer uma aula experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas 
das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Papo reto com Denilson
A programação esportiva da BandNews FM ga-

nhou reforço, a partir de segunda-feira (31) 
com a estreia da coluna *Denilson Neles.* 

A atração vai ao ar de segunda a sex-
ta-feira em dois horários: às 6h54 e às 
13h17 para todo o Brasil. O programa 
tem muita informação, mas não perde 
a espontaneidade do atleta. ‘Ser colu-

nista da BandNews FM é muito bacana 
e uma grande responsabilidade. Acho 

que vou conseguir expressar um pouco 
mais do que já faço no Jogo Aberto, até por-

que a dinâmica na TV, às vezes, não nos dá a pos-
sibilidade de concluir nosso raciocínio justamente pela rapidez das no-
tícias. No rádio, vou ter um pouco mais de liberdade e tempo parabéns 
expor minha opinião”, afirmou Denilson.

Gente, as provas para os participantes do Power Couple estão piores que as 
do ano passado. Uma delas, os maridos tiveram que aguentar “choquinhos”, 
enquanto suas esposas corriam para  realizar as provas e livra-los desse tor-
mento. Nas provas dos homens, a coisa pegou. Enquanto,  eles tinham que 
acertar 7 respostas no jogo de palavras cruzadas sobre  o universo feminino, 
suas  mulheres recebiam enxurradas de baratas em suas cabines. A  atleta 
Dany Hipolito chora após chuvas de baratas (foto).  Eu teria desistido na hora. 
Ah, não dá, né? Ooo loco, meu. Power Couple Brasil, com exibição de segun-
da a sábado, a partir das 22h45. Apresentação Adriane Galisteu.

O SBT estreia “Te Devo Essa! Brasil” no dia 05 de junho, às 21h30. A atração 
é um formato da Discovery Networks, coproduzida entre Discovery e SBT. A 
série original (Celebrity IOU) é apresentada pelos irmãos Scott, da renoma-
da franquia ‘Irmãos à Obra’, e na versão nacional será comandada pelo apre-
sentador Dony De Nuccio  e o arquiteto Renato Mendonça é quem assina 
e coordena os projetos que serão executados. O legal é que cada episódio, 
uma celebridade terá a oportunidade de expressar a sua profunda gratidão 
às pessoas que tiveram um grande impacto em suas vidas. O arquiteto e as 
celebridades darão uma repaginada nas casas dos sortudos escolhidos.  Na 
primeira temporada, as duplas que irão participar do programa são: Maiara, 
Maraisa e Marília Mendonça com Silvia Colmenero (assessora de imprensa e 
amiga); Marcos Pasquim com Dona Sueli (mãe); Eliana com Fabiana (amiga 
de Faculdade); Caio Castro com Sandro (empresário e sócio); Cafu com Dir-
ceu (amigo de infância); Nathalia Rodrigues com Nelise (irmã); Joelma com 
Aroldo (maquiador e amigo); Padre Fabio de Melo com Dona Maria (amiga e 
incentivadora); Thammy Miranda com Silva Neto (pai); Fernando Fernandes 
com Leandro (amigo de adolescência); e Luciana Gimenez com Lorice (ami-
ga e esteticista). Enquanto os projetos acontecem, os donos das casas são 
afastados, e só podem conhecer o resultado quando tudo estiver terminado.

Os dias não estão sendo fáceis

Te Devo Essa Brasil

Leonardo é vovô de novo. Seu filho e cantor Zé Felipe e sua esposa Virginia Fonseca viraram papais e a filha do casal, Maria Ali-
ce, já alcançou mais de três milhões de seguidores no Instagram. O perfil da recém-nascida foi criado em novembro de 2020 e 
após dois dias do seu nascimento a pequena já virou sucesso entre os fãs. “Oi, gente. Cheguei”, escreveram no primeiro post da 
pequena influenciadora. Nem bem nasceu, já está no Instagram. 

Já nasce com perfil em rede social

Aprende a guardar silêncio para que saibas 
falar no momento oportuno. 

Já deu, né?
Gente, não aguento mais 
ouvir falar nessa temporada 
Sandy e Junior. Foi o máxi-
mo? Claro que sim.  Uma 
super produção. Um show-
zaço. Eu amei. Mas em dose 
tripla etc já é demais. Que 
os fãs me perdoem, mas 
está pior que reprise de no-
vela. Eles já estão em outra. 
Passa pra frente. rsrsrs
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Está ligada a máquina holambrense 

de gerar empregos

dos os municípios, que 
é o ano de 2020. Por tal 
motivo que o bom resul-
tado pode parecer es-
tranho num cenário ain-
da de tanta procura por 
emprego.

Também, contra-
riando expectativas, os 
resultados sugerem al-

guma antecipação do 
movimento de saída do 
isolamento (validada 
por baixíssimos índices 
registrados no Estado 
todo), que deveria acon-
tecer após maior con-
tingente vacinado. Dilui 
boas surpresas à frente.

Por fim, pelo visto até 

aqui, preciso incorrer no 
pecado da repetição: a 
dinâmica econômica de 
Holambra é realmente 
diferenciada.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Em 2020 o que pare-
cia impossível aconte-
ceu, o mesmo fenômeno 
atingir simultaneamente 
dois motores da diver-
sificada economia de 
Holambra: produção de 
flores e turismo. Mas o 
município surpreende 
quando analisamos sua 
capacidade de gerar em-
pregos, o indicador mais 
acompanhado por todas 
as regiões. 

Como dados absolu-
tos (nominais) e isolados 
não nos ajudam, precisa-
mos trata-los em forma 
de proporção, com seus 
devidos pares. Assim, 
podemos comparar os 
resultados holambren-
ses na Região Metropoli-
tana de Campinas.

Segundo o CAGED, Ca-
dastro Geral de Empre-
gados e Desempregados, 
Holambra é o município 
que proporcionalmen-
te mais gerou empregos 
formais (registrados) no 
universo de compara-
ção dos 20 integrantes 
da RMC, tanto para o re-
cente mês de abril quan-
to para o acumulado do 
ano.

Enquanto, na mé-
dia, o resultado conso-
lidado da RMC para o 
mês foi de crescimento 
de 0,23% na massa de 
empregos formais, Ho-
lambra, com 260 novos 
postos, foi destaque ab-
soluto, que equivale ao 
incremento de 2,53% na 
mesma base.

Já no acumulado de 
2021 (janeiro a abril) 
812 postos gerados fize-
ram Holambra registrar 
expressivo crescimento 
de 8,36%, muito acima 
da média metropolitana, 
de 2,74%. 

Os setores de serviços 
e da agropecuária res-
paldaram o crescimen-
to local nas duas análi-
ses. 

Para o mês de abril, 
Serviços contribui com 
75 vagas criadas, sendo 
50 delas no segmento 
do fornecimento de re-
feições para empresas; 
enquanto a Agropecu-
ária abriu 189 postos, 
dos quais 175 especifi-
camente na cultura do 
milho. 

E o acumulado do ano 
demonstrou criação de 
487 postos no Setor de 
Serviços, dos quais 373 
na mesma área de re-
feições para empresas, 
além da contribuição de 
242 vagas da Agropecu-
ária, sendo 184 da cultu-
ra do milho. 

Embora saibamos que 
empregos na agropecu-
ária podem ter caráter 
temporário, em nada 
muda a contribuição 
para o ciclo econômico 
e para o alento das famí-
lias. 

No entanto, convém 
observar que, especial-
mente, para o acumu-
lado de 2021, os núme-
ros se comparam a uma 
base muito ruim, a to-
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Esdras Domingos

Longe dos holofotes e 
de pontos turísticos, quem 
precisa usar as estradas 
vicinais de Holambra sabe 
das dificuldades.  No perío-
do de estiagem, é a poeira. 
Quando chove, lama e bar-
ro. Mas em todas as esta-
ções, desviar dos buracos é 
um desafio.

Holambra tem aproxima-
damente 80 quilômetros de 
estradas vicinais e menos 
da metade é asfaltada - 35 
quilômetros.   De acordo 
com os diretores munici-
pais de Obras e Desenvol-
vimento Urbano e Rural, 
Yessika Eltink, e Serviços 
Públicos, José Marcos de 
Souza (Tatu), essas vias in-
terligam a zona urbana com 
nove bairros rurais: Alegre, 
Angico, Cachoeira, Caman-
ducaia, Campo das Almas, 
Fundão, Manga, Palha Gran-
de e Palmeiras. 

Desde janeiro deste ano, 
principalmente no mês 
passado, a Prefeitura vem 
intensificando as manuten-
ções nas estradas vicinais, 
principalmente aquelas de 
chão. Conforme informa-
ram os diretores, foi reali-
zado nivelamento do leito 
carroçável com máquina 
motoniveladora e posterior 
cascalhamento com pedra 
britada, com o objetivo de 
preencher possíveis desní-
veis e garantir a planicidade 
da estrada rural. 

Yessika e Tatu ressaltaram 
que é fundamental manter o 
bom estado das estradas vi-
cinais, já que existe uma rela-
ção direta entre as condições 
de tráfego local, a qualidade 

Manutenção de estradas vicinais vai de 
investimento público a iniciativas de proprietários 
Holambra tem aproximadamente 80 quilômetros de vias, que atendem cerca de 360 produtores, nove bairros e 3.115 moradores

e o custo do que é produzido 
na área rural do município. 
“Além disso, uma parcela 
considerável dos holambren-
ses reside e trafega nessas 
regiões todos os dias”.

Só para se ter uma noção, 
dados dos departamentos 
apontam que, os trabalhos 
de manutenção beneficiam 
diretamente cerca de 360 
produtores e 3.115 mora-
dores, sem contar ciclistas, 
turistas, prestadores de ser-
viço e outros usuários. 

Dificuldade de 
manutenção

Mas, por que é difícil 
manter uma estrada rural 
em boas condições? A quali-
dade dessas vias vai desde o 
investimento do poder pú-
blico até iniciativas de pro-
prietários.

Os diretores explicaram 
que a maior dificuldade de 
manutenção diz respeito à 
erosão causada pelo esco-
amento de água pluvial de 
algumas propriedades às 
margens da via para o leito 
das estradas.

Por isso, uma forma dos 
proprietários colaborarem 
é evitando o escoamento 
de água para as estradas vi-

cinais, através de sistemas 
de drenagem e retenção. 
“O proprietário deve execu-
tar bacias de contenção de 
águas pluviais (mais conhe-
cidas como cacimbas), com 
a finalidade de diminuir a 
vazão direta nas estradas 
rurais e colaborar com o 
abastecimento do subsolo”, 
salientaram Yessika e Tatu.

Investimento público
Yessika e Tatu comenta-

ram que o Município busca 
junto a lideranças em São 
Paulo e em Brasília, os re-
cursos financeiros necessá-
rios para pavimentar o res-
tante das HBRs 167, 165 e 
210, asfaltadas parcialmen-
te. Segundo eles, a intenção 
é viabilizar, ao longo dos 
próximos anos, a pavimen-
tação da maior parte das vi-
cinais em Holambra.

Um dos períodos propí-
cio para a manutenção das 
estradas é o período de es-
tiagem – de maio a setem-
bro, mas os diretores lem-
braram que o trabalho de 
preservação das vias se dá 
em caráter regular duran-
te todo o ano. “As próximas 
estradas a receberem ma-
nutenção serão a HBR-210, 

parte da HBR-333 e HBR 
165 (trecho entre Vila Nova 
e SP-107)”, adiantaram.

Quem está na ponta
Na ponta desse proces-

so está quem utiliza diaria-
mente as estradas vicinais, 
para chegar ao trabalho ou 
às suas casas.  As pessoas 
também usam essas vias 
para irem à escola, ao co-
mercio, ter atendimento à 
saúde e outras coisas. 

Há quase quatro déca-
das, Adrianus  Lambertus  
Maria Pennings, produtor 
de cogumelos, convive com 
HBR 167, no bairro Alegre. 
“É muito necessária a ma-
nutenção das estradas para 
o bem estar dos motoristas, 
ciclistas e pedestres. Inves-
tir no cuidado delas é zelar 
pela saúde dos usuários, 
que convivem com a poeira, 
e a redução de gastos com 
os veículos, que se danifi-
cam pela má conservação”.

A produção de ovos e su-
ínos de Eduardo Leonardo 
Bernardo Walravens fica na 
HBR 174, no Fundão. Mas 
por ser produtor de cana, 
ele roda os quatros cantos 
do município e conhece 
bem as condições de cada 

estrada. “É extremamen-
te importante estradas em 
boas condições de circula-
ção, evitando as quebras 
dos veículos nossos e dos 
clientes, além de otimizar o 
tempo de deslocamento”. 

O produtor sugere uma 
ampliação no investimento 
e incentivo para captação 
das águas pluviais, pois aca-
bam com as estradas. Para 
Eduardo esse trabalho daria 
mais resultado, porque as 
cacimbas se mostram pouco 
eficientes devido ao volume 
que cai nas vias.

Pedro Sakamoto, tam-
bém do bairro Alegre, 
produtor de flor, frango e 
laranja, lembrou que a ma-
nutenção das estradas cola-
bora tanto para a sociedade 
como para a economia, pois 
elas são responsáveis pelo 
acesso mais seguro da po-
pulação rural a serviços bá-
sicos como educação, saú-
de, e trabalho, e, para “nós 
produtores, que também as 
usamos para o escoamento 
da produção”. “A boa manu-
tenção das estradas vicinais 
realizadas pela nossa Pre-
feitura reduz os custos e mi-
nimiza prejuízos provenien-
tes das chuvas”.


