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Encontro Regional de 
Postos Sebrae acontece 
hoje no Teatro Municipal

Pacientes com fibromialgia 
terão atendimento 
prioritário 

Estabilidade de novos casos 
e ausência de óbitos são 
reflexos da vacinação

Dois anos sem Expoflora
Tradicionalmente, no fim do mês de agosto começaria mais uma 
Expoflora, a maior feira de flores e plantas ornamentais da América 
Latina. Porém, pelo segundo ano consecutivo, a 39ª edição do evento 
foi adiado devido à pandemia de Covid-19. O cancelamento, por mais 
um ano, impacta a economia, o turismo e geração de empregos em 
Holambra e região. Em 2019, a Expoflora atraiu 328 mil turistas e 
movimentou cerca de 250 milhões de reais. 13 e 14

https://www.facebook.com/H1-Fit-112387614286378
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Histórias de Dona Ilda

Com tantos anos convivendo 
com ajudantes de nosso sítio, 
vamos colecionando fatos na 
memória, dos quais jamais nos 
esqueceremos.

 Há mais de cinquenta anos, 
tudo era bem diferente. De um 
modo geral, os que vinham tra-
balhar na lavoura tinham pouca 
experiência. Mas, sempre nos 
ajudaram, mesmo com sua pou-
ca sabedoria.

 Aconteceram em nosso sítio 
coisas pitorescas que vou me 
lembrando e relatando com mui-
to respeito por todos os trabalha-
dores que tivemos e temos.

 Logo que começamos a “des-
bravar” nossas terras soubemos 
que a água vinha para nossa 
casa de um córrego da baixada, 
através de mangueiras de borra-
cha que vinham de uma bomba 
“martelo”. Era só ligá-la e já se ou-
via “tem, tem,tem”, como se fosse 
realmente um martelo.Certa vez 
o cano entupiu. Nosso caseiro 
que se chamava Damião veio 
feliz nos contar que havia desco-
berto o entupimento.

 - Como você descobriu o de-
feito ?

 - Fui cortando o cano e emen-
dando com um pedaço de bambu.

 Quando fomos ver, a cada 10 
metros havia uma emenda!

 Santa ingenuidade!!!
 Certa vez chegamos ao sítio. 

Onde estaria nosso caseiro? Pro-
curamos, procuramos e nada! De 
repente vimos o Damião e espo-
sa com um bacião no colo, vindo 
da baixada, de carroça puxada 
por nosso cavalo.

 -Oi Damião! O que aconteceu?
 - Tô vortando lá de baixo.Levei 

a Zéfa prá lavá ropa e agora fui 
buscá ela.Precisei esperá a ropa 
secá. O senhor também num vai 
de carro lá?

 Outra vez veio um empregado 
nos contar que um outro estava 
com um grande abscesso em 
uma de suas pernas. Fomos falar 
com ele.

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

Coisas 
da roça

 -Quar o quê! Já sarei!
 - O que você fez, Zequinha?
 -Eu peguei um espinho bem 

grande de laranjeira e catuquei 
bastante até saí tudo

o que tinha dentro dele. Ficô 
tudo bão!!!

 Outra vez um excelente tornei-
ro que trabalhava em nossa cerâ-
mica torneou vinte vasos enor-
mes com argila. As peças eram 
colocadas sobre bases circulares 
de madeira.

Em seguida deveria ser passa-
do um arame grosso na base de 
cada vaso para não grudarem na 
madeira. Infelizmente, depois de 
algum tempo, talvez enlevado 
pelo bafo da 51, o artista se lem-
brou disso. Esqueceu-se dessa ta-
refa. E daí? Os vasos todos gruda-
ram nas táboas! Todos perdidos.

 Depois de 53 anos de luta, 
alegrias e tristezas, tudo está di-
ferente.

 A responsabilidade aumentou 
e nossos ajudantes estão mais 
cônscios de seus deveres. Seu ní-
vel de cultura também está muito 
melhorado.

 Estão a par de nossa política, de 
nossas leis trabalhistas, de todos os 
acontecimentos através das TVS, 
instalam câmeras de segurança, 
dirigem tratores, e tobatas, têm ta-
blets e celulares com vários chips. 
Desfrutam também de conforto, 
pois, têm carros, motos, máquinas 
de lavar, fornos de micro ondas, fre-
esers, geladeiras, ventiladores, etc.

Tudo mudou! Felizmente para 
melhor!!!    

    
P.S. – Os nomes usados são fic-

tícios.

Após 1 ano e 5 meses de re-
colhimento, hora integral outras 
parciais,  o Estado de São Paulo, 
autorizou o funcionamento das 
instituições de forma livre e sem os 
controles impostos nas fases ante-
riores da pandemia. 

Este descontingenciamento 
traz o retorno às atividades em-
presariais, à circulação livre das 
pessoas, ao aumento do consumo, 
à geração de empregos, ao retorno 
às atividades escolares e aos even-
tos festivos e religiosos.

A pressão dos governos estadu-
ais e da sociedade civil organizada, 
duante a fase crítica da pandemia,  
pressionaram o governo federal 
para a assumir, há 8 meses atrás,  
a vacinação em massa, até então 
rejeitada ou postergada pelo Go-
verno Federal.

Cabe destacar as ações do go-
verno do Estado de São Paulo, no 
processo de compra e produção de 
vacina para a imunização dos pau-
listas, que obrigaram o Governo 
Federal, por questões políticas,  a 
tomar a si, de ultima hora, a cam-
panha de vacinação.

Mas, há ainda muitas incerte-
zas neste momento de abertura, 
pois o número médio diário de in-
fecção e de mortes pela Covid 19 
ainda é alto: 20.500 novos casos e 
813 mortes.

Frente a esta situação ainda 
crítica, a população brasileira 
precisa buscar manter, enquanto 
retorna ao seu ritmo de vida an-
terior,  as normas sanitárias de 
distanciamento social, uso de más-
caras, limpeza das mãos e o uso do 
álcool em gel, pois o Coronarirus 

ainda circula silenciosamente en-
tre nós.

A recente declaração do Minis-
tro da Saúde de que é contra a lei 
que obriga usar a máscara, “pois 
isto deve ser um ato individual e 
de cidadania de cada um a cuidar 
de si e dos outros”, tem lá sua ver-
dade. Ela é um ato de cidadania, 
pouco praticado, o governo fede-
ral, do qual o sr. ministro é parte 
integrante.

Mas, o importante é que o povo 
brasileiro, independente dos gover-
nos que tem – felizmente todos pas-
sam -  toca sua vida, se vira como 
pode, cria, resiste, trabalha, supera a 
fome, se ajuda e produz uma riqueza 
suficiente para nos colocar entre os 
20 países mais ricos do mundo.  

Que bom que a luz do fim do tú-
nel começa a chegar à todos.

O retorno à “quase” normalidade pandêmica

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

P O N D E R A N D O
R A  d e  A t h ä y d e

Na semana passada publi-
quei em minha página no 
facebook um “Comunicado 
Importante” informando so-
bre a descontinuidade de 
publicação do Ponderando 
naquela plataforma. E comu-
nicando aos meus leitores e 
leitoras que - visando man-
ter estreito o relacionamen-
to autor/leitor(a) - estaria 
encaminhando as matérias 
semanais por e-mail perso-
nalizado a todos os interes-
sados desde que enviassem 
seus endereços (de e-mail) 
para criar um mailing list ex-
clusivo.
O nível de respostas me sur-
preendeu, o que aumenta o 
grau de responsabilidade de 
minhas ponderações sobre 
política, sustentabilidade, 
ética, educação. 
E este momento me traz à 

memória o livro do ícone 
Antoine de Saint Exupéry 
(1900-1944), escritor, ilustra-
dor, piloto francês, autor de 
um clássico da literatura, “O 
Pequeno Príncipe”, escrito 
em 1943 e traduzido para 
280 idiomas.
Entre as múltiplas citações 
deste autor está uma, mar-
cante: “Tu te tornas eterna-
mente responsável por aqui-
lo que cativas.”
Esta frase, de profundo sig-
nificado, me acompanha 
desde tempos imemoriais, o 
que simplesmente demons-
tra a responsabilidade que 
temos (ou deveríamos ter) 
para com aqueles que de 
uma ou outra maneira parti-
lham de nossas vidas.
É o momento que Ponde-
rando está a viver!
Um forte abraço a todos e 

todas que prestigiam sua ra-
zão de ser:
“Um blog que acredita que a 
palavra escrita aproxima as 
pessoas que comungam de 
um mesmo pensamento e 
oferece a oportunidade para 
reflexão de outras tantas 
que assim não pensam.”
Obrigado.
O texto acima, autoexplicati-
vo, foi encaminhado apenas 
aos que atenderam ao con-
vite. Por compromisso com 
este JC as matérias semanais 
continuarão a ser aqui publi-
cadas. 

CUIDE-SE

(e salve vidas)

Uma Razão de Ser
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Segundo balan-
ço semanal di-
vulgado pelo 
Departamen-
to Municipal 
de Saúde 
nesta quin-
ta-feira, dia 
26 de agosto, 
foram registra-
dos 14 novos casos 
de Covid-19 no município 
nos últimos sete dias, so-
mando 2.025 desde o iní-
cio da pandemia. O núme-
ro total de óbitos é de 14 e 
permanece inalterado há 
47 dias. 22 pessoas estão 
em isolamento domiciliar 
e não há pacientes inter-
nados.

Durante a semana, 225 
doses da vacina contra a 
doença foram aplicadas, 
sendo que 44 pessoas  re-
ceberam a primeira dose 
e 181 a segunda. Nesta 
sexta-feira, moradores 
que estão com a segunda 
dose das vacinas FioCruz/
Astrazeneca ou Butantan/

Coronavac atrasa-
das ou progra-

madas para 
27 de agosto 
devem ir ao 
Salão da Ter-
ceira Idade, 

das 8h às 12h 
e entre 13h e 

15h, para reali-
zar a imunização. 

O município aguarda a 
chegada de novos lotes do 
antígeno para dar prosse-
guimento à vacinação na 
próxima semana.

“A estabilidade de no-
vos casos e o aumento do 
período sem novos óbitos 
são reflexos diretos da 
crescente porcentagem 
de população imunizada. 
Só devo reiterar que os 
cuidados sanitários sejam 
mantidos, já que mesmo 
vacinadas as pessoas po-
dem transmitir o novo 
coronavírus. Prevenção 
é fundamental”, avaliou o 
diretor da pasta, Valmir 
Marcelo Iglecias.

Segunda dose atrasada ou programada será 
aplicada no Salão da Terceira Idade hoje
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Aprovado na Câmara, projeto que garante 

atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia

A Câmara Municipal da 
Estância Turística de Ho-
lambra aprovou por unani-
midade, na última Sessão 
Ordinária, realizada no dia 
23 de agosto, o Projeto de 
Lei n.º 022/2021, de autoria 
do vereador Fabiano Soares, 
que visa incluir às pessoas 
com fibromialgia no rol de 
atendimento preferencial 
dos estabelecimentos públi-
cos e privados do município 
e estabelece o direito dos 
portadores desta doença de 
utilizarem as vagas de esta-
cionamento reservadas para 
deficientes.

De acordo com a justifi-
cativa da propositura, a ini-
ciativa tem como objetivo 
atender a demanda de parte 
da população que é acometi-
da pela fibromialgia, doença 
crônica que causa imensas 
dores e transtornos aos seus 
pacientes, o atendimento 
prioritário aos portadores 
dessa enfermidade minimi-
zaria este sofrimento. Na 

Ainda durante a sessão, os vereadores apresentaram cinco indicações ao executivo para melhoria em diferentes áreas

tribuna, Fabiano Soares agra-
deceu os votos favoráveis ao 
projeto e em especial o vere-
ador Eduardo da Silva, o Per-
nambuco, que sugeriu incluir 
na propositura a utilização 
de vagas de estacionamento. 

O projeto de lei segue para 
o Executivo, se sancionado a 
identificação dos beneficiá-
rios se dará mediante a apre-
sentação de carteira que com-

prove a condição do portador 
da enfermidade ou através 
de laudo emitido por profis-
sional médico habilitado que 
comprove a condição.

Durante a sessão, os vere-
adores apresentaram cinco 
medidas de interesse público. 
O vereador Mario Luiz Sitta, 
Sitta da Fanfarra, solicitou 
estudos para instalação de 
redutor de velocidade na Rua 

Primulas, próximo ao estabe-
lecimento André Auto Elétri-
ca, no centro da cidade.

O vereador Oriovaldo Ven-
turini pediu manutenção dos 
postes de luz instalados na ro-
dovia SP-107, ao lado da cerca 
do recinto da Expoflora, pois 
se encontram enferrujados, 
inclinados, sujos e necessitam 
de pintura. Além de indicar a 
colocação de grade e guard 

rail de proteção na boca de 
lobo existente próximo ao 
Restaurante Old Dutch, na 
Estrada Municipal Benedito 
Barbosa (HBR-040).

Enquanto o vereador Fa-
biano Soares pediu a implan-
tação de políticas públicas 
voltadas à saúde, à proteção, 
à defesa e ao bem-estar ani-
mal, e a criação do Departa-
mento de Bem-Estar Animal, 
vinculado à Diretoria de Meio 
Ambiente. 

O vereador Jesus Apare-
cido de Souza, Jesus da Far-
mácia, solicitou projeto para 
instalação de rede de esgoto 
e tratamento dos detritos 
oriundos do esgoto domiciliar 
no bairro Pinhalzinho.

A próxima sessão ocor-
rerá no dia 08 de setembro, 
a partir das 19h, no plenário 
do Legislativo. A população 
também poderá acompanhar 
os trabalhos através da trans-
missão online e ao vivo nos 
canais de comunicação da Câ-
mara Municipal de Holambra.

• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00
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Conheça o lugar de Holambra onde você 

finalmente achará o seu exercício favorito

SAÚDE. Quando essa pa-
lavra vem a sua mente o que 
você pensa? Seja sincero. 
Muitos a relacionam com 
hospital, remédios, doenças. 
O curioso é que, especialis-
tas em saúde não param de 
fazer publicações que ates-
tam que é a QUALIDADE DE 
VIDA o fator principal para 
termos uma boa saúde. Mas, 
como ter qualidade de vida? 
Os exercícios físicos, realiza-
dos de maneira correta com 
a ajuda de profissionais ca-
pacitados são a solução. E em 
meio a tantas opções, a equi-
pe da academia H1 Fit pode 
te ajudar a achar o exercício 
perfeito para suprir a sua ne-
cessidade de saúde. 

Prova viva disso é a família 
Poleone, que sonhou e con-

seguiu trazer para cá esse es-
paço completo para a prática 
de exercícios físicos. Geraldo 
Poleone mudou-se para Ho-
lambra em 2006 junto com 
esposa e filhos. Pensando no 
futuro, ele sempre foi adepto 
a atividades físicas, princi-
palmente a musculação. Aos 
44 anos de idade decidiu que 
iria disputar um campeonato 
e, com a ajuda do fisiculturis-
ta campeão, Felipe Franco, 
Geraldo preparou-se para 
subir ao palco no campeona-
to paulista desse segmento. 
“Conhecer esse universo da 
atividade física e ser desafia-
do a melhorar minha saúde 
todos os dias me impulsiona 
a ser mais feliz”, comenta.

Desejando levar essa boa 
experiência para os mora-

Família Poleone oferece uma experiência de saúde única na Academia H1fit

dores de Holambra é que a 
família Poleone fundou a H1 
Fit. Inaugurada no último 
sábado (21) e gerenciada 
por Henrique Poleone (filho 
de Geraldo) essa academia 
é diferente de todas as que 

você já frequentou. O pro-
pósito do local é oferecer 
um ambiente familiar, com 
orientação de professores 
capacitados para que você 
pratique atividade física de 
maneira prazerosa, se tor-
nando uma pessoa mais feliz 
e saudável a cada dia. 

Para começar, os alunos 
que chegam ao local têm à 
disposição o serviço de ava-
liação física completa. Isso 
porque a academia trabalha 
em parceria com nutricionis-
ta, fisioterapeuta e médico 
do esporte.  Seja qual for o 
seu objetivo, a H1 Fit tem um 
professor especializado para 
te ajudar, que respeita seus 
limites e te desafia a crescer. 

É um amplo espaço de 
850 m2, dividido em setores, 
sendo que a área de muscula-
ção tem aparelhos modernos 
como o simulador de escada, 
elíptico, esteiras e bicicletas 
ultramodernas, que auxiliam 
na perda de calorias e desen-
volvimento cardiovascular. 
Quem não é fã de musculação 
pode escolher entre as diver-
sas opções de aulas minis-
tradas no local, como jump, 
zumba, alongamento, fullbo-

dy, hiit e yoga. A academia 
ainda conta com sala de luta, 
onde ocorrem as aulas de 
muay thai e funcional fight. 
A sala de spinning é especial, 
tem uma iluminação diferen-
te que proporciona diversas 
sensações enquanto pedala. 

 Se a sua rotina é corrida, 
não se preocupe, pois a H1fit 
preparou áreas especiais 
onde você pode se organizar 
e relaxar. A Academia conta 
com um lounge com display 
para carregar celular, cozi-
nha, armários, toaletes e es-
paço para banho masculino 
e feminino. Siga a H1fit no 
Instagram: h1fit.academia e 
curta a página no Facebook 
H1fit para conhecer melhor 
esses locais.

Faça uma visita ao local 
e veja como esse lugar pode 
mudar a sua vida. A H1fit 
está localizada na rua prí-
mulas 976. Ela fica aberta 
de segunda a sexta-feira, das 
6h da manhã às 22h. Aos sá-
bados, domingos e feriados 
o local funciona das 8h ao 
meio-dia. Se preferir, entre 
em contato através do What-
sApp (19) 9 7828-0474 para 
informações.

Família Poleone à esquerda. À direita, Geraldo Poleone competindo no fisiculturismo
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Prefeito lança Gincana Tampinha Legal 

para escolas da cidade
O prefeito Fernando Ca-

pato e a presidente volun-
tária do Fundo Social de 
Holambra, Yvonne Capato, 
lançaram nesta quarta-fei-
ra, dia 25 de agosto, a Gin-
cana Tampinha Legal, uma 
iniciativa que reúne todas as 
escolas do município atra-
vés de uma ação solidária 
em benefício do meio am-
biente. O lançamento acon-
teceu no teatro municipal e 
contou com a participação 
de integrantes dos departa-
mentos de Promoção Social, 
Educação e Agricultura e 
Meio Ambiente, represen-
tantes de escolas das redes 
municipal, estadual e parti-
cular do município, além da 

Faculdade de Agronegócios 
de Holambra (FAAGROH). 

Com o término previsto 
para o dia 30 de novembro 
de 2021, a iniciativa pre-
miará o estudante que cole-
tar mais tampinhas plásti-
cas com um notebook. Para 
participar, os alunos deve-
rão levar mensalmente à 
sua escola tampas plásticas 
de embalagens de produtos 
como garrafas pet, sham-
poo, esmalte, detergente, 
desodorante, pasta de den-
te, tampinhas das caixas 
de leite e suco, separadas 
por cores, limpas e agrupa-
das por quilo. A gincana faz 
parte do projeto promovido 
pelo Fundo Social de Solida-

riedade e APB (Associação 
Príncipe Bernardo), em par-
ceria com o NAOTT (Núcleo 
de Atenção e Orientação 
Terapêutica ao Trabalho). 
A adesão ocorreu em 2020, 
mas a coleta ficou prejudi-
cada naquele ano em fun-
ção das restrições impostas 
pela pandemia. Em junho de 
2021, um primeiro carrega-
mento com 840 kg de tam-
pinhas foi encaminhado à 
indústria plástica. 

O Tampinha Legal é um 
programa socioambiental 
da indústria de transforma-
ção do plástico que repassa 
às entidades participantes 
recursos proporcionais ao 
material coletado. As pes-

soas que quiserem colabo-
rar podem encaminhar as 
tampinhas a um estudante 
ou depositá-las em um dos 
51 pontos de coleta espa-
lhados pelo município. Os 
locais estão disponíveis em 
https://tampinhalegal.com.
br/web/pontos-de-coleta/. 
A coleta de tampas plásti-
cas, com geração de recur-
sos destinada a entidades 
assistenciais, foi regula-
mentada pela Lei Municipal 
nº 965, de 12 de dezembro 
de 2019.

Para a presidente do Fun-
do Social, Yvonne Capato, 
a gincana e o projeto têm 
como finalidade incentivar, 
difundir e reeducar as pes-

soas a respeito de uma cole-
ta seletiva mais consciente e 
resolver, ao menos uma par-
te, o problema dos resíduos 
nas ruas: “Com a ação, traba-
lharemos o princípio da sus-
tentabilidade envolvendo a 
comunidade,  disseminando 
a cultura da reciclagem para 
as futuras gerações”.

“Além de conscienti-
zarmos nossos estudantes 
sobre a importância na re-
ciclagem de resíduos, forta-
lecemos com uma ação efeti-
va o conceito da preservação 
ambiental. Os resultados são 
sempre positivos quando as 
pessoas se unem em benefí-
cio do bem comum”, afirmou 
Fernando Capato.

Terminam na segunda as 
inscrições para o  

Programa Bolsa Trabalho

NAOTT passa a ser 
denominado “Núcleo de 

Atenção e Orientação 
Terapêutica ao Trabalho – 
Fabíola Amorielo Santiago”Termina na próxima segunda-feira, dia 

30 de agosto, o prazo de inscrições para o 
Programa Bolsa Trabalho, do Governo do 
Estado. A iniciativa tem por objetivo pro-
porcionar ocupação, qualificação profis-
sional e renda aos cidadãos em situação de 
vulnerabilidade social.

Com duração de 5 meses, a ação irá sele-
cionar e contratar cidadãos desempregados 
por 4 horas diárias de trabalho, 5 dias por 
semana, em atividades em órgãos públicos. 
O beneficiário contará com bolsa-auxílio de 
R$ 535,00 e curso de qualificação profissio-
nal. Foram disponibilizadas para Holambra 
40 vagas. Os cidadãos podem escolher seis 
opções de cursos profissionalizantes da 
Universidade Virtual do Estado de São Pau-
lo e do Centro Paula Souza, com duração de 
80 horas: Auxiliar de Controle de Produção 
e Estoque, Gestão Administrativa, Gestão 
de Pessoas, Organização de Eventos, Roti-
nas e Serviços Administrativos e também 

Secretariado e Recepção.
Para participar é necessário ser maior 

de 18 anos e morar no Estado de São Paulo 
há pelo menos 2 anos. Também é preciso 
estar desempregado e ter renda familiar de 
até R$ 550 por pessoa. O interessado não 
pode ser beneficiário de Seguro Desempre-
go ou qualquer outro programa assistencial 
equivalente.

As inscrições devem ser feitas por meio 
do site www.bolsadopovo.sp.gov.br. Haverá 
seleção e a convocação ocorrerá até o dia 
10 de setembro por meio de publicação no 
Diário Oficial. O início das atividades está 
previsto para o dia 15.

“Esse programa é extremamente im-
portante pois, além de oferecer uma fonte 
de renda para quem está desempregado, 
irá qualificar o cidadão para, depois, ir em 
busca de uma vaga no mercado de traba-
lho, após o término do benefício”, pontuou 
o prefeito de Holambra, Fernando Capato.

Nesta quinta-feira, dia 
26 de agosto, o NAOTT, 
que dá apoio, acolhimen-
to e oferece atendimento 
psicossocial para pessoas 
com deficiência em Ho-
lambra, passou oficial-
mente a se chamar “Núcleo 
de Atenção e Orientação 
Terapêutica ao Trabalho 
– Fabíola Amorielo Santia-
go”. A alteração aplica, na 
prática, a Lei Municipal n° 
989, de 28 de dezembro 
de 2020, que homenageia 
a servidora municipal fale-
cida em abril de 2015, aos 
33 anos, vítima de um cân-
cer. “Durante muitos anos 

a Fabíola colaborou com 
a Prefeitura de Holambra. 
Sempre muito gentil e oti-
mista, nunca desanimou 
ante todos os desafios que 
teve que enfrentar. Essa 
homenagem é mais do que 
merecida, pois a amizade, 
esperança e superação que 
lhe eram tão característi-
cas retratam perfeitamen-
te o espírito vivenciado 
diariamente no Naott”, de-
clarou Fernando Capato, 
que se juntou à equipe e 
à família da homenagea-
da para a entrega de novo 
totem de identificação do 
prédio.
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Holambra sedia Encontro Regional de Postos Sebrae

Kits de alimentação escolar serão 
distribuídos na segunda

Ato simbólico de entrega das 
obras realizadas na quadra do 
Imigrantes acontece amanhã

A Prefeitura de Holambra 
distribui na próxima segun-
da-feira, dia 30 de agosto, 
aproximadamente 2.350 kits 
de alimentação escolar para 
estudantes matriculados na 
rede pública municipal de 
ensino. A entrega será rea-
lizada entre 7h e 16h30 na 
unidade em que o aluno está 
matriculado. Os alunos que 
frequentam a escola Parque 
dos Ipês devem retirar os 
itens no mesmo horário, mas 
no Ginásio Municipal de Es-
portes, pois com a ampliação 
das aulas presenciais essa 
unidade escolar não dispõe 
do espaço físico necessário 
para montagem e armazena-
gem dos kits. O pai, a mãe ou 
o responsável legal do alu-
no precisará apresentar um 
documento de identificação, 
como RG ou CPF, e o Cartão 
Cidadão do estudante.

“Com a ampliação das au-
las presenciais, a merenda 
está sendo novamente servi-
da nas nossas escolas. Con-
tinuamos distribuindo o kit 
composto por alimentos não-
-perecíveis e ovos como um 
suplemento à alimentação 

de nosso alunos”, explicou 
a diretora do Departamen-
to Municipal de Educação, 
Claudicir Picolo. Todos os es-
tudantes da rede municipal 

de ensino, do berçário ao 9º 
ano do ensino fundamental e 
também aos alunos da Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA), têm direito ao kit.

A Prefeitura de Holam-
bra realiza neste sábado, 
dia 28 de agosto, às 10h, ato 
simbólico para entrega das 
obras de readequação da 
quadra de futebol da Praça 
dos Imigrantes. A atividade 
contará com a presença de 
autoridades e é aberta ao 
público.

O trabalho de melhorias 
no local, que começou no 
fim de março, contou com 
a substituição da areia por 
gramado sintético, instala-
ção de sistema de drenagem, 
renovação de alambrados e 
equipamentos esportivos, 
assim como a instalação de 
rede na cobertura. Além de 
garantir melhor estrutura 
para a prática de esportes, 
o serviço soluciona ques-
tões como ventos de areia 
na seca e alagamentos em 
períodos de chuva.

“Trata-se de um investi-
mento muito esperado pe-
los moradores do bairro e 
que, sem dúvida, irá incenti-
var ainda mais a realização 
de exercícios físicos e de la-

zer entre a criançada”, disse 
o prefeito Fernando Capato, 
que esteve esta semana no 
local acompanhando os tra-
balhos e aproveitou para 
bater bola com as crianças 
que estavam no local. “Es-
porte é saúde, tira o jovem 
das ruas e promove integra-
ção entre as pessoas”, disse.

A quadra no bairro Imi-
grantes é a primeira, em 
todo o município, com gra-
ma sintética e acesso pú-
blico. Além dela, a região 
dispõe ainda de um Centro 
Esportivo com campo de 
futebol e três diferentes 
pontos com academias ao 
ar livre.

Holambra sedia nesta 
sexta-feira, dia 27 de agosto, 
reunião dos postos “Sebrae 
Aqui” localizados na Região 
Metropolitana de Campinas 
e Circuito das Águas Paulis-
ta. O encontro acontecerá no 
Teatro Municipal, entre 9h e 
12h. O objetivo é promover a 
troca de informações entre os 
postos, compartilhar desem-
penhos e alinhar estratégias 
de trabalho para os próximos 
meses. A expectativa é que 43 
profissionais de 20 municí-
pios participem do encontro.

O “Sebrae Aqui” é um 
canal de atendimento pre-
sencial criado a partir da 
parceria entre o Sebrae-SP, 
prefeituras municipais e en-
tidades sem fins lucrativos 
interessadas na promoção da 
competitividade e do desen-
volvimento sustentável de 
negócios, contribuindo com o 
fortalecimento da economia 
e o fomento do empreende-
dorismo local. Em Holambra, 
a unidade integra o Espaço 
do Empreendedor, localizado 
no Paço Municipal, inaugura-

do em abril deste ano.
“A escolha de Holambra 

como sede vem fortalecer o 
destaque que o município 
tem no cenário regional. Re-
conhecidamente temos uma 
economia forte e resiliente, 
com viés empreendedor, e 
nossa parceria com o Sebrae 
tem colaborado muito, seja 
capacitando, seja criando no-
vas oportunidades”, afirmou 
a diretora municipal de Tu-
rismo e Cultura, Alessandra 
Caratti, responsável pelo Es-
paço do Empreendedor.

Serviço:

Entrega de kits de alimentação escolar para alunos da rede 
pública municipal
Data: 30 de agosto
Horário: 7h30 às 18h
Local: Unidade em que o estudante está matriculado. Para 
alunos da escola Parque dos Ipês, a entrega será feita no 
Ginásio Municipal de Esportes. É necessário apresentar um 
documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão 
Cidadão do estudante.
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O curso de Medicina Veteri-
nária do Grupo UniEduK (Uni-
MAX, UniFAJ e Faagroh) realiza 
a “Campanha de Castração” nos 
Hospitais Veterinários da Uni-
MAX (Indaiatuba) e da UniFAJ 
(Jaguariúna). Para participar, os 
tutores de animais interessados 
devem preencher um formulário 
de inscrição e aguardar o conta-
to. As cirurgias acontecem toda 
terça-feira, às 13h, em Jaguari-
úna, e toda quarta-feira, às 14h, 
em Indaiatuba.

Com valores acessíveis, a ini-
ciativa é um tradicional projeto 
social que envolve os estudantes 
de todos os semestres, compro-
vando o DNA do Grupo UniEduK 
de oferecer ensino na prática 
desde o primeiro dia de aula. Em 
2021, até o mês de julho, mais de 
120 animais já foram operados 
e cerca de 650 alunos das duas 
unidades já participaram das 
castrações.

Além da comunidade em ge-
ral, a Campanha atende animais 
encaminhados pela Unidade de 
Vigilância e Zoonoses (UVZ) do 
Departamento de Zoonoses e 
Bem-estar Animal da Secreta-
ria de Saúde de Jaguariúna. Em 
média, o tempo de espera para 
a castração é de dois meses. Em 
agosto, cerca de 80 animais fo-
ram cadastrados para cirurgias. 

No aspecto acadêmico, o ga-
nho para os futuros veterinários 
é bastante relevante. Nesta ati-
vidade, os alunos desenvolvem 
competências técnicas e socioe-
mocionais por meio de diversas 
disciplinas, entre elas Técnica 
Cirúrgica, Cirurgia de Pequenos 
e Anestesiologia, com orienta-
ções dos professores Dra. Sonia 
Suzuki e Dr. Arilton Souza. 

A aluna do oitavo semestre, 
Stefanie Regina Lima, garante 
que adquiriu grande aprendiza-
do com a atividade. “Aprendemos 
muito na teoria, porém, para ser 
médico veterinário somente a te-
oria não basta. E é um privilégio 
poder participar da rotina cirúr-

gica de um hospital e conviver de 
perto com toda essa adrenalina. 
Além disso, é uma responsabili-
dade muito grande, pois lidamos 
com vidas e isso só sentimos na 
prática mesmo”, explicou. 

Bruna Azevedo Cazaroto 
também revela resultados posi-
tivos da participação na Campa-
nha. “É uma experiência incrível, 
pois os alunos são os responsá-
veis pela campanha acontecer. 
Eles realizam desde os cálculos 
das doses, anestesia, o procedi-
mento cirúrgico em si e ficam 
com os animais até a total recu-
peração anestésica”, disse. 

A aluna do oitavo semestre 
atuou como bolsista de ativi-
dades práticas, o que conferiu 
a ela um grande desafio. “São 
inúmeros fatores que devemos 
organizar e ter o controle. Nos 
dias de castração, estamos lidan-
do diretamente com os nossos 
pacientes, tutores e alunos. É de 
extrema importância que todos 
saiam satisfeitos e felizes com o 
serviço que prestamos. Digo que 
as campanhas agregam de uma 
forma inexplicável na minha vida 
profissional. Me proporcionam 
desenvolver, cada vez mais, habi-
lidades como organização, comu-
nicação, facilidade com relações 
interpessoais, como agir quando 
as coisas não saem como plane-
jamos, entre outras”, comentou 
Bruna. 

É importante lembrar que 
os Hospitais Veterinários do 
Grupo UniEduK são referências, 
únicos da Região Metropolitana 
de Campinas com atendimento 
24 horas para pequenos e gran-
des animais, beneficiando toda 
a comunidade regional. “A qua-
lidade dos nossos hospitais é o 
reflexo da qualidade do curso 
que desenvolvemos, onde pre-
paramos os alunos de acordo 
com as tendências e as reais 
necessidades do mercado de 
trabalho”, concluiu o gestor do 
curso de Medicina Veterinária, 
prof. Silvio Piotto. 

Grupo UniEduK realiza Campanha 
de Castração de animais em 

Indaiatuba e Jaguariúna

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Iniciativa faz parte da rotina do curso de Medicina 
Veterinária que promove aprendizado prático aos 

estudantes sobre técnicas cirúrgicas, além de 
beneficiar a comunidade

O IEA – Instituto de Eco-
nomia Agrícola, ligado à 
Secretaria Estadual de Agri-
cultura, presta grande ser-
viço a análise econômica ao 
sustentar a elaboração do 
índice de preços de terras 
a todos os 645 municípios 
paulistas.

 Trata-se de metodologia 
aprimorada, por captar a 
movimentação de mercado 
pelas óticas dos setores pú-
blico, produtivo e imobiliá-
rio. Divulga os preços mé-
dios da terra nua conforme 
a aptidão agrícola do imó-
vel, classificada em: lavoura 
de aptidão boa; de aptidão 
regular; de aptidão restrita; 
pastagem plantada; silvi-
cultura ou pastagem natu-
ral; preservação de fauna 
ou flora.

Tomando as três primei-
ras classificações, podemos 
verificar que o mercado ho-
lambrense de terras agríco-
las sustenta maior aqueci-
mento nos últimos três anos 
por terras de aptidão boa.

Sempre com base em 
valores MÉDIOS, a meto-
dologia aponta que o grupo 
de aptidão boa foi o único 
com crescimento contínuo 
no período.

O preço por hectare, como 
demonstrado no eixo gráfico 
da esquerda (barras azuis), 
avançou sensivelmente, de 
R$ 78 mil em 2018, para R$ 
81 mil em 2019 e R$ 85 mil 
em 2020. Já no eixo da dire-
ta, pela linha tracejada azul, 
notamos que o crescimen-
to acumulado entre 2018 e 
2021 foi de 8,13%

A característica suces-
siva do movimento nos faz 
entender que é o segmento 
mais aquecido no mercado 
de terras da cidade. Como 
contraponto, convém obser-
var que no mesmo período 
(2018 a 2020) o PIB brasi-
leiro encolheu 1,01%.

Já os grupos de aptidões 
regular e restrita demons-
tram ímpetos bem menores, 
com variação negativa a am-
bos na passagem de 2018 
para 2019.

Por considerar a agri-
cultura como motor da eco-
nomia holambrense, dife-
renciando o município nos 
cenários regional e até na-
cional, a informação ganha 
considerável sensibilidade. 
O arranjo produtivo local 
demonstra características 
muito particulares em ge-
ração de emprego e renda, 

consumo de energia elétri-
ca, comércio exterior, mer-
cados, dentre outros, exata-
mente pela agricultura.

Dos tempos dos valo-
rosos pioneiros para cá os 
conceitos de posse e uso 
da terra, especialmente do 
ponto de vista da gestão, 
mudaram bastante.

A ideia de terra como 
meio de trabalho, reserva 
sólida de valor e transmissão 
entre gerações cedeu espaço 
para um conceito de ativo 
que precisa ser remunerado, 
competindo com outras mo-
dalidades de investimento 
financeiro (custo de oportu-
nidade), que estimula maior 
volatilidade de preços.

Sem a menor pretensão 
de jugar aqui a evolução dos 
métodos gestão (que deman-
daria texto exclusivo), certo é 
que não podemos nos esque-
cer do valor social da terra, já 
que as mudanças metodoló-
gicas também impactam em 
preços de alimentos, a ser 
suportado por quem não tem 
a menor condição de deter o 
tal “ativo terra”.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto Economia 
Metropolitana

Mercado holambrense de terras agrícolas
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
�������������

Especialista em Imóveis

Casa - Res. Tamboré - Jaguariúna
360 m2 const. / 510 m2 total.  Possui 5 quartos sendo 4 suítes, sala de estar,
de jantar, cinema, cozinha, 7 banheiros, lavanderia, aquecimento solar, 2
garagens, home theater, ar cond;  2 piscinas (1 aquecida) e área gourmet.

VendaR$ 2.550.000,00  -

Casa - Jd. Europa - Jaguariúna
166 m2 const. / 250 m2 total. Possui 3 quartos (1 suíte c/ sacada), sala, cozi;
sala de jantar e banheiro. No piso superior possui 1 cômodo c/ sacada. Ao
fundo possui 1 edícula c/ sala, cozinha e banheiro.  2 vagas de garagem. 

VendaR$ 515.000,000  -

Rural - Sítio - Jaguariúna 
350 m2 constr./121.000 m2 total. Possui 3 quartos (1 suíte), sala, coz; banh;
lavand; piscina, churrasq. e fogão a lenha. Casa do caseiro c/ 100 m2 c/ 2 quart;
banh; sala e coz. Barracão c/ 350 m2, paiol, cocheira, 2 poços e mto mais!

VendaR$ 3.750.000,00  -

Rural - Sítio - Artur Nogueira
Excelente área, possui 20.235 m2 às margens da Rod. Azin Lian, com
possibilidade de compra ao lado c/ a mesma metragem. Valor a combinar.
Próximo ao centro de Artur Nogueira, ideal para empresa ou plantio.

VendaR$ 1.724.000,00  -

(19) 98986-8662

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

Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura 
acadêmica, texturas e novas tendências. Técnica profissional de 
ampliação. Ligue e venha fazer uma aula experimental. Terças e 
quintas das 14h às 16h30 e quartas das 19h ás 21h30. Telefone 
(19)3802-1591 / 99782-6972.

 Procuro serviço de faxina, cobro R$ 100,00 a diária. 
       (19) 971548493 - falar com Janete

Engenharia, Projetos e Construção 
Felipe Sobral Leitão – Engenheiro Civil

(19) 99650.9454

Melhorias em Estação 
Elevatória de Água
Os trabalhos realizados  na madrugada 
do último sábado/domingo (21/22),  be-
neficiam diretamente o abastecimento 
de água dos residenciais Vila de Holanda 
e Nova Holanda, e dos bairros Vila Nova,  
Imigrantes e Van Den Broek. “Após as 
melhorias, conseguimos um ganho de 
eficiência dos conjuntos moto bombas, 
aumento de vazão, trazendo segurança 
operacional para unidade além de redu-
ção nos indicadores de energia”, afirmou 
Alan Pedra, coordenador de Operações 
e Serviços da Águas de Holambra.

Nº 1260
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos  ex-
igidos  pelo  art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil Brasileiro:
ROBERTO DA SILVA MAIA, nacionalidade brasileira, estado civil  
divorciado,  profissão  serviços gerais, nascido em Mogi Mirim SP, no 
dia sete de junho de mil  novecentos e sessenta e cinco (07/06/1965),  
residente  e domiciliado na Estrada Municipal HBR 266, s/n°, Caman-
ducaia, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de BENEDITO DA SILVA 
MAIA e de MARIA APARECIDA DE JESUS.
LUCIENE MARIA DOS SANTOS SILVA,nacionalidade brasilei-
ra, estado civil divorciada, profissão serviços gerais, nascida em Ara-
piraca, AL, no dia quinze de junho de mil novecentos e sessenta e seis 
(15/06/1966),residente e domiciliada na Estrada Municipal HBR 266, s/
n°, Camanducaia, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de JORGE AN-
TONIO DA SILVA e de DORALICE MARIA DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.

Nº 1261
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos ex-
igidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
MAURICIO APARECIDO SERAFIM, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteiro, profissão desenvolvedor de sistema, nascido em Cos-
mópolis SP, no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(11/06/1989), residente e domiciliado na Rua Pandanus, 116, Parque 
Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de JOSÉ 
DONIZETI DE SERAFIM e de AUGUSTA FOGAÇA SERAFIM.
MARIA APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão assistente administrativo, nascida em Lucrécia, RN, 
no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e um (02/01/1991), 
residente e domiciliada na Rua Pandanus, 116, Parque Residencial 
Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de FRANCISCO DIASSIS 
DA SILVA e de MARIA DO CÉU LEITE DE PAIVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa 
local.

Holambra - SP, 24 de agosto 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

Terra do Paraíso Ltda
CONTRATA

Operador de Processo Produtivo
(Inicio Imediato)

• Segunda à sexta, horário comercial  
(07:00 às 16:48 c/15 minutos de café e 1 hora de almoço)

• Salário + Benefícios.

Requisitos:
• 2° Grau Completo
• Habilitação
• Residir em Holambra

Os interessados deverão entrar 
em contato com Sandra pelo fone 

(19) 3802-1145, ou enviar Currículo 
para Rua Rota dos Imigrantes, n.º 
1482, Centro, Holambra, ou e-mail 

rh@terradoparaiso.com.br, aos 
cuidados de Sandra

● EMPREGOS ●

Vendedor(a) interno
Profissional com experiência comprovada em vendas 
interna para atender pessoas jurídica, tipo B2B.

Interessados enviar currículo no formato PDF com foto anexada, para o email 
atendimento@aqualinebrasil.com.br, tendo como título “VAGA PARA VENDEDOR(A)”
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Em seu último capítulo, a novela Topíssima assegurou o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro na terça-feira 
(24/08), durante sua faixa de exibição, das 21h54 às 22h45. E foi uma inovação da emissora, que preferiu mudar o final da novela, 

por outras cenas gravadas, na época,  de possíveis suspeitos pela morte de Lara Alencar (Cristiana Oliveira). Foi revelado pelo delegado 
André (Sidnei Sampaio), que quem assassinou Lara foi a personagem dissimulada Angélica, interpretada por Pérola Faria. O que deu um 
desenrolar feliz ao casal Sophia (Camila Rodrigues) e Antonio (Felipe Cunha).

Final inédito

Quando o assunto é herança
Gente, que coisa ridícula esse lance do inventário dos bens de Gugu Liberato. Desde quando ele 
faleceu, nada se acertou. Sofia e Marina, as filhas gêmeas de Gugu Liberato, vieram a público para 
reclamar da forma que estão sendo tratadas em relação à herança deixada pelo seu pai. As duas 
alegam que são excluídas de todas as movimentações de dinheiro que são feitas pela sua tia Apa-
recida, irmã de Gugu e curadora do espólio.  Elas também reivindicaram aumento da mesada, 
porque descobririam, por meio do advogado, que seu irmão João Augusto ganha mais que elas 
e que a tia está manipulando o irmão. Citaram que o primo Alexandre, um dos herdeiros, pediu 
um valor altíssimo e a tia autorizou, sem consultá-las. “A gente também acha injusto e um absurdo 
minha avó ganhar 163 mil reais/mês, sendo que somos herdeiras necessárias”, disseram. As duas 
herdeiras vão pedir uma auditoria para apurar todas as informações que elas apuraram. E toda 
essa exposição deu o que falar.  Vários comentários nas redes sociais, entre eles da jornalista Silvia 
Poppovic: “Gente!! Que tristeza tudo isso. Tanto dinheiro! Será que não conseguem se entender e 
precisam chegar a isso?”. Pois é, quanto mais grana, mais o desentendimento da família.

A União Brasileira de Compositores (UBC) acaba 
de anunciar o nome do artista a ser homena-

geado neste ano na edição do Prêmio UBC. 
Trata-se do cantor e compositor Djavan, há 
32 anos vinculado à principal associação 
de autores do país, onde mantém mais 
de 300 canções registradas. A premiação 
acontecerá de forma online, no dia 7 de ou-

tubro, com transmissão ao vivo diretamente 
da Casa UBC, espaço localizado na sede da as-

sociação, no Rio de Janeiro. Djavan vai se juntar a 
Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton Nascimento e Herbert Vianna, ho-
menageados respectivamente em 2017, 2018, 2019 e 2020 — ano 
em que o evento também aconteceu de forma online, por conta da 
pandemia da Covid-19. Djavan estará presente ao evento.

Curtindo dias de folga entre os shows da turnê nos Es-
tados Unidos, Fernando & Sorocaba voaram para Nash-
ville, no Tennessee. A cidade, que respira country music, 
é uma das preferidas da dupla na américa do norte. Na 
noite de terça-feira (24), os cantores se encontraram 
com o amigo e músico Bryan Littrell, dos Backstreet 
Boys, uma das mais conhecidas boy bands do mundo.  
A reunião dos músicos também contou com a presença 
de Maiara (dupla de Maraísa), que é noiva de Fernando, 
e do filho de Bryan, o também músico Baylee Littrell. Será que podemos esperar uma visita 
no Brasil em breve? Quem sabe, né? Fernando & Sorocaba fizeram dois shows nos dias 21 e 
22 de agosto, em Orlando/FL e Boston/MA. As próximas apresentações da dupla serão em 
Miami/FL (27) e Danbury/CT e, para encerrar com chave de ouro, se apresentam em São 
Francisco/CA, no domingo, 28 de agosto. Admiradores da dupla podem acompanhar a turnê 
e todas as novidades de Fernando & Sorocaba pelas redes sociais da dupla.  

Parceria que vai render frutos

Da esq. pra dir.: Baylle Littrell, Sorocaba, Bryan 
Littrell, Nelsinho Fakri, Fernando Zor e Maiara

Músicas de Djavan ficam para sempre
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Coisas de 
Holambra...

Lago do Holandês: um cartão postal com muita história!

Uma das atividades de lazer favoritas dos 
jovens da Fazenda Ribeirão era nadar na ca-
choeira, no Bairro Fundão. Quando ela dei-
xou de ser uma opção, passaram a frequen-
tar os rios Jaguari e Camanducaia, até que 
um grave acidente, culminando com a mor-
te de um jovem, levou dois empresários a 
construírem um espaço de lazer e recreação.
Um deles, o Sr. Ten Buuren, cedeu a terra e 
o outro, Sr. Wagemaker, as máquinas. Apoia-
dos por inúmeros voluntários, construíram 
uma barragem para represar a água do cór-
rego Borda da Mata, que passa por este lo-
cal. Às suas margens, foi colocada areia – daí 
o nome Mini Praia – onde as mulheres toma-
vam sol. 
Para usar o complexo da Mini Praia, bastava 
ser sócio da Comunidade. Por isso, o local 
acabou sendo apelidado de Lago do Holan-
dês. Este espaço foi, por várias décadas, o 
ponto de encontro de famílias e amigos, que 
utilizavam o complexo para aprender a nadar, 
jogar vôlei, fazer churrasco e colocar o papo 
em dia. Eu mesma me lembro de escorregar 
no toboágua e brincar no lago. Era uma farra! 
Também havia uma balsa e um trampolim, 
utilizados pelos mais corajosos nadadores!
A temporada começava com a chegada da 

primavera, festejada com um grande chur-
rasco na vara de bambu! As aulas de nata-
ção eram oferecidas por voluntários, para 
crianças e adultos. Também havia os campe-
onatos, em que o vencedor era o primeiro a 
atravessar o lago à nado. Ao final da compe-
tição, era servida uma sopa de ervilhas, bem 
ao estilo holandês!
A Nossa Prainha só foi construída mais tar-
de, para resolver um problema de vazão da 
água. Ambos os lagos acabaram se tornan-
do belos cartões postais, muito apreciados 
pelos nossos moradores e visitantes.
Agora, muitos anos após ficar fechado, o 
restaurante do lago volta a abrir, prometen-
do trazer de volta toda a glória de antiga-
mente. Respeitando todas os protocolos de 
segurança, este será mais um, entre vários 
estabelecimentos que estão inaugurando, a 
proporcionar momentos de lazer para nossa 
população. Mesmo que não possamos mais 
escorregar no toboágua (até mesmo porque 
ele já não existe mais), ou tomar banho de 
sol na areia de uma praia de mentirinha, es-
tou segura de que muitas boas lembranças 
virão à mente de todos que por ali passa-
rem. Que este lago ainda possa ser palco de 
muitas belas histórias de Holambra!

Por Ivonne de Wit

Trecho da Alameda Maurício 
de Nassau terá trânsito 

interrompido aos sábados, 
domingos e feriados

A partir do dia 4 de se-
tembro o trecho da Avenida 
Maurício de Nassau com-
preendido entre as ruas 
Inácio Fonseca e Girassóis 
terá o trânsito interrompi-
do aos sábados, domingo 
e feriados, das 8h às 19h. 
A alteração, que prioriza 
a proteção de pedestres 
e o fluxo seguro de veícu-
los, acontece em função 
da grande circulação de 
moradores e visitantes na-
quela área, especialmen-
te aos finais de semana. 
 “A flexibilização das medi-

das restritivas e a retomada 
do turismo têm atraído um 
número grande de pesso-
as a Holambra e naquela 
localidade, que tem forte 
apelo turístico. Por isso 
tomamos a decisão de or-
ganizar o fluxo de forma 
preventiva, para garantir 
maior segurança aos tran-
seuntes”, explicou o diretor 
do Departamento Munici-
pal de Segurança e Trânsi-
to, Antônio Beleza Giron. 
O fechamento, ele ressalta, 
será temporário, com tráfe-
go reaberto das 19h às 8h.
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Sem Expoflora pelo segundo ano, 
lojas ocupam recinto

Esdras Domingos

Para quem trabalha em 
sua promoção e organiza-
ção, a Expoflora é a “fashion 
week” das flores e plantas 

ornamentais. O evento é a 
maior feira do segmento na 
América Latina. Porém, pelo 
segundo ano consecutivo, 
não haverá exposição. Em 
tempos normais, a festa te-

ria sua abertura nesta última 
semana de agosto, mas devi-
do a pandemia de Covid-19, 
ainda não solucionada, a 39 ª 
edição do evento vai ter que 
esperar mais um ano para 

acontecer.  
O cancelamento da festa 

em 2021 impactou Holam-
bra e região. Além de ser 
uma das principais atrações 
turísticas do país, a Expo-

flora tem uma importân-
cia econômica significativa 
para o município, para a 
região, para o mercado de 
flores e plantas ornamen-
tais e a todos que estão en-

Última edição do evento, em 2019, atraiu 328 mil turistas e movimentou cerca de 250 milhões de reais 
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volvidos com a festa direta 
ou indiretamente. “É a festa 
que mostra o que tem de 
novidade no mercado deste 
setor, como novas tendên-
cias, cores, texturas, que 
proporciona visibilidade 
aos produtores e fomenta o 
comércio em todo o Brasil”, 
destaca Vera Longhini, jor-
nalista que responde pela 
comunicação do evento. 

Utilização do recinto
O espaço destinado à 

Expoflora, no entanto, não 
está vazio. Os espaços fo-
ram ocupados por lojas que 
ficam instaladas nesses lo-
cais durante a exposição. 
As tradicionais “casinhas” 
do parque abrigam hoje co-
mércios de souvenirs, pre-
sentes, flores e alimentação, 
como batata no cone, bola-

chas holandesas, sorvetes, 
doces, restaurante e chope-
ria entre outros.  

De acordo com Vera, 
como não foi possível rea-
lizar o evento, a direção da 
Expoflora permitiu o uso 
do espaço, por estabeleci-
mentos que sempre foram 
parceiros da exposição, hoje 
afetados pela pandemia. A 
utilização, destaca, seguiu 

as diretrizes e as fases de re-
tomadas determinadas pelo 
Governo do Estado, no Plano 
São Paulo. O uso dos espaços 
não é permanente e vai de-
pender das adaptações que 
serão necessárias para rece-
ber os turistas.

Retorno dos eventos
O recinto da Expoflora re-

cebe vários eventos ao longo 

do ano, como shows, formatu-
ras e outras feiras. No entan-
to, a retomada dependerá das 
determinações governamen-
tais e do plano de contingên-
cia de enfrentamento da Co-
vid-19. São, em geral, eventos 
de grandes públicos, que não 
estão autorizados no Estado 
até novembro. O retorno das 
atividades dependerá da con-
tenção da pandemia. 

Muito além da beleza das 
flores e plantas ornamentais, 
a Expoflora movimenta a 
economia de Holambra e 
região. A última edição do 
evento, em 2019, atraiu 328 
mil turistas no total, vindos 
de todo o Estado, de diversas 
regiões do Brasil e mesmo 
de fora do País. 
É consenso que o 

cancelamento da Expoflora 
impacta não apenas para 
Holambra, mas também 
as cidades do entorno. Os 
municípios que ficam num 
raio de 80 quilômetros de 
Holambra acabam sendo 
beneficiados pelo evento, 
com hotéis, restaurantes, 
comércio e empresas de 
transportes. “Nosso cálculo 

é de que a Expoflora 
movimentava cerca de 250 
milhões de reais por ano 
na economia dessa região”, 
avalia Vera Longhini. 
Hotéis de Campinas, 
Pedreira, Serra Negra, 
Jaguariúna, Mogi Mirim, 
Mogi Guaçu, Águas de 
Lindóia e Lindóia, por 
exemplo, ficavam lotados 

com os turistas vindos para 
exposição, justamente num 
período de baixa temporada, 
como final de agosto e 
setembro. 
 
Menos empregos
A organização da Expoflora 
calcula que, ao todo, 
cerca de 6.500 pessoas 
deixaram de ter um trabalho 

temporário durante a 
realização do evento. 
A exposição gera 1.500 
empregos diretos e outros 
cinco mil indiretos. Mesmo 
durante apenas cinco finais 
de semana, parte da mão de 
obra atuava na preparação 
do parque e acabava ficando 
empregada por ainda mais 
tempo.

Impacto financeiro


