
www.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXVI / Nº 1360 / Holambra, 13/8/2021

Prefeitura realiza 109 
supressões e 34 podas 
de árvores

As crianças pertencem o grupo que menos se in-
fectou na pandemia. Sabe-se ainda que a trans-
missão entre eles é muito baixa. Porém, mesmo 
com todas as medidas de segurança, muitos pais 
decidiram deixar as crianças em casa. Há mais de 
um mês o JC Holambra já apontava para este pro-
blema. Nesta semana a Prefeitura informou que 
somente 40% dos alunos convocados voltaram 
às aulas presenciais.

População holambrense deve 
crescer mais de 28% até 2050

4

De cada dez 
alunos, somente 4 
voltam à escola

Prefeito e vice vão 
a Brasília em busca 
de recursos

10
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2

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 13 de agosto de 202122

www.jcholambra.com

Opinião2
Editorial

Histórias de Dona Ilda

Gosto muito de escrever 
sobre fatos interessantes e 
alegres. Mas, às vezes ouço 
algum caso que me impres-
siona muito!

Conversando com uma 
pessoa, ela me contou que a 
sogra morava com ela. Che-
guei a sentir até um senti-
mento de carinho que essa 
pessoa deveria ter por ela. 
A prosa continuou e ela me 
disse:

- A senhora sabe que viver 
com sogra é muito difícil! En-
tão, meu marido comprou 
umas tábuas e fez no nosso 
quintal um quartinho com 
cozinha para ela. Tem jardim 
e tudo!

-Mas essa casinha é encos-
tada em sua casa?

-Não! Mas, é muito boa. Ela 
cozinha para ela, faz tudo e 
tem quase 90 anos e é muito 
esperta!

Minha Mãe Santíssima! 
Será que eu estava enten-
dendo bem? Quando viu mi-
nha admiração, ela foi tratan-
do de mudar de assunto!

Dentro de minha cabeça co-
mecei a imaginar o “mar azul” 
em que deveria estar viven-
do essa pobre criatura! Para 
a nora, ela “ter jardim e tudo” 
será suficiente? Será que ela 
recebe carinho dessa nora tão 
“querida” ? E desse filho habi-
lidoso que lhe fez para morar, 
uma casinha de tábuas?

Como não consegui ouvir o 
restante da história, não pos-
so saber se o motivo dessa 
solução teve problemas mais 
importantes.

Já escrevi duas vezes sobre 
“Os Mandamentos da sogra”.

Infelizmente, nunca tive so-
gras. Mas, tive uma cunhada 
bem mais velha que meu ma-

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

Viva a sogra!

rido, que sempre a considerei 
como se fosse minha sogra. 
Em princípio deve-se lembrar 
de que quem agrada sua so-
gra, agrada seu marido!

Em toda minha vida pude 
observar exemplos de sogras 
muito diferentes!

Na verdade, o ideal, é cada 
um ter a sua casa. Mas, na im-
possibilidade, o respeito e o 
carinho devem estar sempre 
presentes.

Nunca devemos tirar con-
clusões sem conhecer os 
reais motivos de muitos pro-
blemas. O convívio entre so-
gras ,genros, sogros, noras é 
muito difícil!

Hoje é difícil alguém poder 
dizer:

- Minha sogra é espeta-
cular! Já nos ajudou a criar 
nossos quatro filhos! Foi uma 
verdadeira mãe para eles! 
Sempre pudemos ir ao cine-
ma, a festas, que nunca tive-
mos trabalho!

Enfim, conheço muitas so-
gras solícitas, companheiras, 
que sabem manter uma con-
vivência correta e às vezes 
necessária na casa de seus 
filhos.

Sou sogra, mas procuro vi-
sitar minhas filhas e genros 
apenas quando sou convida-
da, ou necessária. A tecnolo-
gia e o celular estão substi-
tuindo, como bons auxiliares, 
para recebermos as notícias 
dos amigos e familiares.

Na cambaleante educação básica, 
assegurada como universal pela cons-
tituição, a qualidade e a universalida-
de estão longe de serem asseguradas 
pelo descaso da sociedade brasileira e 
dos sucessivos governos deste país. 

A educação básica é o alicerce 
para o desenvolvimento, mostram os 
estudos econômicos. Os economistas 
sugerem comparar o Brasil e a Correia 
do Sul, no quesito educação.  Ambos 
tiveram seus governos militares, nas 
décadas de 1960/1980, promovendo 
o desenvolvimento, mas com visões 
antagônicas quanto ao investimento 
escolar.   

A grande virada da Correia do Sul, 
um país pobre e destruído por uma 
guerra, naquela época,    deu-se  pela 
educação como projeto político-social  
desenvolvimentista. 

Holambra, refletindo o contex-
to nacional, tem uma educação com 
baixo investimento nas tecnologias 

educacionais, no envolvimento da so-
ciedade civil organizada no controle 
das atividades educativas, na remu-
neração digna dos professores e na 
definição política de sua valorização 
da educação , como alavanca para o 
desenvolvimento. 

A falta destes elementos tem gerado 
um círculo vicioso no qual todos  enga-
nam a si mesmos: a sociedade holam-
brense avalia ter uma boa educação, os 
alunos pensam que aprendem, os profes-
sores fingem que ensinam, as sucessivas  
administrações mantém o “status quo” 
da educação brasileira de baixo investi-
mento político e financeiro.

Quem desejar conhecer um pou-
co mais sobre estas dificuldades basta 
aplicar um teste de leitura nos alunos 
de 5ª a 9ª e verificar a compreensão 
correta do que leram. Ficarão por certo 
espantados com que encontrarão.  Pelo 
lado da valorização do professor basta 
acessar o edital de concurso da prefei-

tura de Holambra para professores de 
matemática e inglês.  O valor a ser pago 
será de  R$ 13,75, por hora trabalhada,  
nestas duas disciplinas fundamentais 
para continuação dos estudos.

 Um olhar atento notará que 
este valor de hora aula do professor 
corresponde exatamente ao valor da 
hora trabalhada de uma faxineira, 
R$ 13,75,  com remuneração média 
de 100 reais por dia. No que pese a 
importância destas pessoas, elas não 
precisam de graduação, especializa-
ção, mestrado e doutorado para exe-
cutar bem suas funções.

É preciso pensar de forma organi-
zada nesta questão fundamental para 
o futuro de Holambra e do país, como 
opção política de investimento, de va-
lorização e cobrança da qualidade de 
ensino, feito  com participação da so-
ciedade civil organizada, pois educar 
não é dever só do professor, mas da 
coletividade em que estão inseridos. 

O difícil caminho da educação no país

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

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

Um filme que me marcou, pro-
fundamente, à época de sua exi-
bição, há mais de 40 anos. 
Por alguma razão, talvez pelos 
momentos que estamos a viver 
nos últimos tempos, a história 
me vem à mente repetidamen-
te. 
Por ousadia, talvez, permito-me 
apresenta-lo aqui como um 
marco de vida que, devo con-
fessar, me enche a alma.
Pode ser assistido no You Tube.
Obra prima de Akira Kurosawa 
exposta em 1975. “Um exercí-
cio de reflexão sobre o instinto 
de sobrevivência natural do ser 
humano, na verdadeira acepção 
da palavra” como nos lembra 
Pedro Arlindenor, professor de 
História e especialista em Proje-
tos Educacionais”.     
Não deve agradar àqueles que 
vivem na correria diária sem 
tempo de processar e ponderar 
sobre uma realidade - sempre 
atual - apesar de exposta há 
quase meio século.
“Faz-nos pensar em nossos li-
mites, propondo situações em 

que a natureza nos põe à prova, 
testando nossa habilidade de 
sobrevivência em um mundo 
diferente do nosso, onde pouco 
importa o que aprendemos an-
teriormente.
O roteiro baseia-se no diário de 
viagem do explorador e topó-
grafo do exército tzarista russo 
Vladimir Arsemiv. Kurosawa e 
seu roteirista, o soviético Yuri 
Nagibin, nos colocam frente à 
oposição de dois mundos. Um 
é o do capitão Vladmir Arse-
niev, homem culto e civilizador, 
detentor do conhecimento do 
mundo moderno, onde prevale-
ce a razão – em última instância, 
o conhecimento explícito. Ou-
tro, o do mongol Dersu Uzala, 
um caçador das estepes siberia-
nas, que detém o conhecimen-
to da vida na natureza, empre-
gando-o não para subjugá-la, 
mas para sobreviver junto a ela, 
numa harmonia própria do ho-
mem natural. A história desen-
rola-se numa situação em que 
a natureza se impõe, de forma 
que o mais simples prevalece 

perante o mais complexo – pois 
suas soluções, baseadas na cria-
tividade (em última instância, 
o que chamamos de conheci-
mento tácito) são as mais viá-
veis para o momento.”
O enredo é sempre atualizado à 
medida que a civilização avança 
em um desenvolvimento tecno-
lógico sem limites com o olhar 
para o próximo cada vez mais 
distante. 
Um filme que merece ser visto. 
Fica aqui a sugestão!
Nosso mundo, em constante 
ebulição política, econômica, 
social, fratricida, deixa pouco 
espaço, quero crer, para refle-
xões mais profundas relegando 
espaço para um encontro do ser 
consigo mesmo.
Espero estar enganado!

CUIDE-SE

(e salve vidas)

Dersu Uzala
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Holambra completa um mês 
sem mortes pelo Covid-19

Balanço sema-
nal divulgado 
pelo Depar-
t a m e n t o 
Municipal 
de Saú-
de nesta 
quinta-fei-
ra, dia 12 
de agosto, 
aponta que-
da no número 
de novos casos de 
Covid-19 na cidade pela 
quinta semana consecuti-
va. Após uma alta no início 
de julho, quando 70 novos 
casos foram comprova-
dos, os balanços seguintes 
apresentaram números de-
crescentes: 46, 37, 30, 29 e, 
agora, 14. A cidade comple-
tou um mês sem a ocorrên-
cia de óbitos causados pela 
doença. 18 pessoas estão 
em isolamento domiciliar e 
uma permanece internada. 
Desde o início da pandemia 
já foram confirmados 1.989 
casos, com 1.957 curados e 
14 mortes. 

Durante a se-
mana o muni-

cípio realizou 
a vacinação 
de morado-
res a partir 
de 18 anos. 
A p e n a s 
entre se-

gunda-feira 
e hoje foram 

aplicadas 1.108 
doses da vacina con-

tra a Covid-19, sendo que 
819 pessoas receberam 
a primeira dose e 289 a 
segunda dose. A cidade 
prossegue com a vacina-
ção para maiores de idade 
nesta sexta-feira, median-
te agendamento já realiza-
do, e aguarda a chegada de 
novas doses para dar con-
tinuidade ao trabalho.

Apesar dos números 
positivos, o diretor da pas-
ta, Valmir Marcelo Iglecias, 
continua pedindo cautela à 
população. “Graças à imu-
nização maciça estamos 
conseguindo reduzir o nú-

mero de casos, mas lembro 
que mesmo vacinadas as 
pessoas podem transmitir 

o novo coronavírus, por-
tanto é necessário man-
termos os cuidados sanitá-

rios básicos, como uso de 
máscara e álcool em  gel”, 
avaliou o diretor.
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Fernando Capato e Esperança vão a 

Brasília buscar recursos para novas obras

Derico Sciotti e Diego Figueiredo realizam “Live do Bem” 
em Benefício da Arca de Holambra na próxima quinta

O prefeito Fernando Capa-
to e seu vice, Miguel Esperan-
ça, estiveram em Brasília essa 
semana, entre os dias 10 e 
12 de agosto, para uma série 
de compromissos voltados à 
captação de investimentos 
para novas obras e melho-
rias em Holambra a partir do 
ano que vem. O orçamento 
de 2022 deverá ser aprecia-
do pelo Congresso Nacional a 
partir de setembro.

Ao longo da agenda, Fer-

nando e Miguel se reuniram 
com os deputados federais 
Arnaldo Jardim e Vanderlei 
Macris, próximos da cidade 
e autores de emendas parla-
mentares que destinaram re-
cursos ao município nos últi-
mos anos, e com a deputada 
Aline Sleutjes, descendente 
de holandeses e natural de 
Castro, no Paraná, onde fica a 
colônia de Castrolanda.

Participaram ainda de en-
contros com o Ministro do Tu-

rismo, Gilson Machado, com o 
secretário da pasta Rob San-
tos e com o deputado federal 
Herculano Passos para discu-
tir apoio às estâncias paulis-
tas por meio da Associação 
das Prefeituras de Cidades 
Estância de São Paulo, a Apre-
cesp. E também com o gover-
nador João Doria, com quem 
se reuniram na noite desta 
quarta-feira, dia 11, para tra-
tar do desenvolvimento de 
projetos em Holambra.

“O relacionamento políti-
co é essencial para que pos-
samos fazer mais pela nossa 
cidade”, destacou Capato. 
“Os recursos conquistados 
fora complementam nosso 
orçamento e nos permitem 
avançar em obras de infra-
estrutura e em melhorias 
em setores essenciais como 
saúde, educação e seguran-
ça pública”.

Antes da agenda com o go-
vernador, prefeito e vice esti-

veram no Palácio do Planalto, 
para uma reunião com Flávio 
Guissani, secretário especial 
da Secretaria de Governo.

O prefeito fez avaliação 
positiva da viagem. “Tivemos 
reuniões importantes e com 
boas perspectivas para Ho-
lambra. Essa gestão é um tra-
balho permanente e necessá-
rio. Tenho certeza de que se 
transformará em bons inves-
timentos para nosso municí-
pio”, disse.

Os músicos Derico Sciotti e 
Diego Figueiredo estarão em 
Holambra na próxima quinta-
-feira, dia 19 de agosto, a par-
tir das 20h, para a realização 
da “Live do Bem”, projeto que 
une música de qualidade e au-
xílio a entidades que desen-
volvem trabalhos sociais. A 
ARCA de Holambra, entidade 
reconhecidamente de utilida-
de pública e que atualmente 
abriga cerca de 120 cães, será 
beneficiada pelo projeto. Os 
interessados em contribuir 
podem fazer doações através 
de vaquinha virtual, no ende-
reço https://www.vakinha.
com.br/vaquinha/ajuda-pa-

ra-comprar-um-carro-para-a-
-arca-de-holambra.

A Live do Bem é um projeto 
do saxofonista Derico Sciotti, 
que por anos integrou o Sex-
teto do Jô no programa do 
apresentador Jô Soares, e do 
violonista Diego Figueiredo, 
considerado um dos melhores 
do Brasil. A apresentação con-
ta com o apoio da Prefeitura 
de Holambra e será transmiti-
da a partir do  entorno do Paço 
Municipal através dos canais 
do Youtube “Derico Oficial” e 
“Prefeitura de Holambra”. 

Durante o encontro, a du-
pla visitará diversos estilos 
musicais, com versões instru-

mentais de músicas pop, bos-
sa nova, jazz, música caipira, 
entre outros. A live contará 
com a participação de inte-
grantes da Fanfarra Amigos 
de Holambra. Além da apre-

sentação online, os músicos 
realizarão na quarta-feira, dia 
18 de agosto, no espaço Expo-
flora, o workshop “Música e 
Empreendedorismo”, voltado 
aos membros da Fanfarra.

O maestro Mario Sitta, um 
dos grandes responsáveis 
pela Fanfarra Amigos do Ho-
lambra, comemorou a opor-
tunidade. ”Ficamos muito 
lisonjeados pelo convite para 
participar do encontro. É uma 
ótima chance para os jovens 
da Fanfarra conhecerem um 
pouco da experiência de mú-
sicos renomados, e sei que 
funcionará como estímulo 
nesse período de retomada”, 
explicou Sitta. Segundo o ma-
estro, aproximadamente 40 
integrantes devem assistir ao 
workshop, que abordará te-
mas como gestão de carreira 
e música como profissão. 
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Praça no Pinhalzinho receberá 

o nome Osvaldo Pedroso de Moraes

Como homenagem, praça 
pública em Pinhalzinho rece-
berá o nome de um dos mo-
radores mais antigos do bair-
ro, Praça Osvaldo Pedroso 
de Moraes. Ainda em pauta, 
votação de dois projetos de 
resolução e indicações legis-
lativas._ Em Sessão Plenária, 
realizada no dia 09 de agos-
to, a Câmara Municipal da Es-
tância Turística de Holambra 
aprovou por unanimidade o 
Projeto de Lei n.º 021/2021, 
de autoria do vereador Her-
mindo Felix, que denomina 
a praça pública, ao qual está 
sendo construída no bairro 
Pinhalzinho, como Praça Os-
valdo Pedroso de Moraes, em 
homenagem a um dos mora-
dores mais antigos do local.

O Sr. Osvaldo Pedroso de 
Moraes nasceu no dia 28 de 
julho de 1932. Veio para Ho-
lambra em 1958 e foi no bair-
ro Pinhalzinho, que Osvaldo 
construiu sua família e criou 
seus 11 filhos. Trabalhou no 
bairro durante 40 anos no sí-
tio do Sr. Henrique Flipsen, e 

após isso dedicou seu traba-
lho durante 8 anos na Casa 
do Trabalhador, também no 
bairro Pinhalzinho. Com sua 
personalidade única, sem-
pre foi muito amigo e com-
panheiro daqueles que pas-
saram por sua trajetória de 
vida. Faleceu na data de 21 
de agosto de 2013, com 81 
anos de idade. Teve 36 netos, 
78 bisnetos e 17 tataranetos.

A família Pedroso par-
ticipou presencialmente 
da sessão e se emociona-
ram com as lembranças e 
reverências ao Sr. Osvaldo 
pronunciadas pelos verea-
dores. O autor do projeto, o 
vereador Hermindo, ressal-
tou a importância da cons-
trução da praça, que bene-
ficiará muitas crianças da 
localidade e justificou “Esta 
denominação, além de re-
conhecer a importância da 
vida do Sr. Osvaldo, é tam-
bém uma forma de homena-
gearmos os seus familiares, 
moradores de Holambra, 
deixando como lembrança a 

sua simplicidade, exemplo e 
prosperidade do bairro.”

Projetos de Resolução
O Projeto de Resolução 

n.º 006/2021, de iniciativa 
do vereador Hermindo Felix, 
foi aprovado por unanimida-
de. A propositura visa cons-
tituir uma comissão para 
representar a Câmara Muni-
cipal de Holambra na “Mar-
cha dos Vereadores”, que 
será realizada entre os dias 
24 a 27 de agosto de 2021, 
em Brasília/DF.

A “Marcha dos Vereado-
res” é um evento, promovido 
anualmente pela União dos 
Vereadores do Brasil (UVB), 
onde são realizadas pales-
tras, debates, e discussões 
sobre temas da atualidade 
com efeitos nos municípios.

Ainda foi votado o Projeto 
de Resolução n.º 005/2021, 
de autoria do vereador e Presi-
dente Mauro Sérgio de Oliveira 
(Serjão), que dispõe sobre a 
alteração dos requisitos para 
concessão de funções gratifi-

cadas da Câmara, previstos na 
Resolução n.º 223/2019. Os ve-
readores debateram a respeito 
e a propositura foi rejeitada.

Indicações Legislativas
O vereador Jesus Apare-

cido de Souza, Jesus da Far-
mácia, solicitou a entrega de 
correspondências no Resi-
dencial Van Den Broek.

Ainda no Residencial Van 
Den Broek, o vereador Fa-
biano Soares pediu ao Poder 
Executivo para analisar a 
possibilidade da construção 
de uma Praça Pública. O par-
lamentar também indicou a 
revitalização da Praça Par-
que dos Pássaros.

Enquanto o vereador Edu-
ardo da Silva, Pernambuco, 
solicitou a colocação de lom-
bada na Rua Schoenmaker, 
no Parque Residencial Imi-
grantes.

A próxima Sessão Ordi-
nária ocorrerá no dia 16 de 
agosto, às 19h. O público po-
derá acompanhar os traba-
lhos presencialmente, obe-
decendo todos os protocolos 
dos órgãos de saúde, ou onli-
ne através da transmissão ao 
vivo nos meios de comunica-
ção da Câmara Municipal de 
Holambra.

Acesse   AQUI 
e se inscreva 
diretamente

https://forms.gle/UVAAp9B2VzfEefhQ9
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Por segurança, algumas árvores precisam ser cortadas, 

mas lei municipal assegura reposição em dobro

Esdras Domingos

Provavelmente, você já 
se deparou com uma equipe 
da Prefeitura fazendo a poda 
ou mesmo a supressão de 
árvores e arbustos. Esse tra-
balho é realizado para evi-
tar acidentes e colocar em 
risco a vida da população. 
Quando uma árvore que está 
oferecendo perigo à fiação 
elétrica, por exemplo, ela 
em geral pode ser podada. 
No entanto, algumas vezes a 
supressão se faz necessária 
por estarem com a estrutura 
comprometida, por pragas 
ou enfraquecimento, quan-
do há risco de queda e ame-
aça a veículos e a vida.

O supervisor do Depar-
tamento Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, 
Leandro Silveira Anselmo, 
explica que o procedimen-
to adotado com relação às 
árvores que apresentam 
riscos se inicia com uma 
vistoria, realizada após re-
querimento via protocolo. 
“Técnicos do órgão vão até 
o endereço indicado para 
avaliação das condições da 
árvore e, posteriormente, o 
Departamento Municipal de 
Parques e Jardins é aciona-
do para executar o tipo de 
serviço determinado”. 

O supervisor explica 
que, no caso de podas, há 
diversas técnicas aplicadas 
de acordo com a finalida-
de, como limpeza para se-
gurança, reparo de danos, 
levantamento e equilíbrio 
da copa, rebaixamento de 
copa, condução, formação e 
raízes. “Todas as podas são 
importantes para adequar 

a árvore ao ambiente urba-
no”, observa.

No caso das supressões, 
Leandro disse que são re-
alizadas quando a árvores 
apresenta “estado fitossa-
nitário comprometedor”, ou 
seja, quando apresentam 
parasitas que comprometem 
a espécime, causando riscos. 
Outros motivos são o plantio 
em local inadequado, quan-
do a árvore foi plantada no 
meio do calçamento, atrapa-
lhando a acessibilidade dos 
pedestres, árvore inadequa-
da para o local (espécies não 
recomendadas para plantio 
em calçadas), árvores loca-
lizadas em área a ser cons-
truída ou que está causando 
transtornos às edificações 
ou equipamentos urbanos. 
“Podas e supressões em áre-
as públicas também só acon-
tecem após avaliação de 
técnicos do meio ambiente”, 
ressalta. 

Desde o início do ano fo-
ram realizadas 109 supres-
sões e 34 podas. O depar-
tamento lembra que a Lei 
Municipal Complementar n° 
170, que instituiu o Código 
Municipal de Meio Ambien-
te, prevê que, para cada ár-
vore removida, duas deverão 
ser plantados no mesmo lo-
cal, ou proximidades. “Caso 
o espaço na calçada não seja 
suficiente para o plantio de 
duas árvores no local daque-
la que foi retirada, a árvore 
adicional é doada ao poder 
público para plantio no perí-
metro urbano”.  

Instruções de plantio
A Prefeitura desenvolveu 

a Cartilha de Arborização 

Desde o início do ano foram realizadas 109 supressões e 34 podas. Segundo setor responsável, para cada árvore cortada 
duas novas são plantadas, conforme determina a legislação municipal

Urbana, que traz a lista de 
espécies de árvores aptas 
para plantio em calçadas. 
O material está disponível 
no site: https://issuu.com/
p r e f e i t u r a d e h o l a m b r a .  
Essa lista também está dis-
ponível na emissão da auto-
rização da poda. 

Ainda no site da Prefei-
tura, a população pode en-
contrar informações sobre 
o Espaço Árvore, um modelo 

que normatiza o plantio de 
árvores nas calçadas do mu-
nicípio, permitindo livre cir-
culação e espaço para que a 
árvore se desenvolva de ma-
neira adequada, sem danifi-
car o piso ao redor (https://
www.holambra.sp.gov.br/
departamento/8/agricultu-
ra-e-meio-ambiente.html).

Parques e Jardins 
O diretor do Departa-

mento Municipal de Par-
ques e Jardins, Rodrigo 
Alexandre da Silva, informa 
que, além da execução de 
podas e supressões autori-
zadas pelo Departamento 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, o órgão é 
responsável por inúmeros 
serviços no município. En-
tre eles estão a construção, 
recuperação e renovação de 
canteiros, incluindo comba-
te a pragas, roçagem, poda 
de arbustos e jardinagem 
em geral em praças e pré-
dios públicos, como a sede 
da Prefeitura, escolas, cre-
ches, Naott e Terceira Ida-
de. É responsabilidade do 
departamento também a 
manutenção nas extensas 
áreas verdes existentes na 
cidade, a varrição em vias 
públicas, margens de rodo-
vias e canteiros centrais. 

Rodrigo observou que 
o departamento também é 
responsável pela limpeza no 
município, como coleta do 
lixo doméstico, que aconte-
ce todos os dias, exceto aos 
domingos, seguindo crono-
grama de bairros, atenden-
do as áreas urbana e rural. 
“A pasta executa ainda var-
rição mecânica em todos 
os bairros, em forma de ro-
dízio, com duas máquinas, 
uma delas adquiridas este 
ano, e varrição manual no 
centro da cidade. Também 
faz a limpeza de guias e cal-
çadas em todos os bairros, 
com periodicidade trimes-
tral, e administra a coleta 
e limpeza dos contêiners 
destinados a lixo orgânico 
dispostos em vários pontos 
da cidade”.
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Polícia municipal 
flagra descarte 

irregular de poda

A Polícia Municipal de Ho-
lambra flagrou na tarde desta 
quarta-feira, dia 11 de agos-
to, o descarte irregular de 
restos de poda de árvores em 
um terreno público do bairro 
Imigrantes. A ação resultou 
no registro de um boletim de 
ocorrência e irá gerar aplica-
ção de multa, conforme pre-
vê a Lei Complementar nº 
170/2005, do Código Muni-
cipal de Meio Ambiente.

“Além de ser crime, o de-
pósito de resíduos de qual-
quer natureza em espaços 
inadequados pode provocar 
prejuízos ao meio ambiente 
e à saúde”, disse o engenhei-
ro ambiental e supervisor do 
Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambien-

te, Leandro Silveira Anselmo. 
“Pedimos para que a popu-
lação nos ajude a manter a 
cidade sempre limpa e orga-
nizada”.

Ele lembra ainda que a 
Prefeitura disponibiliza ca-
çambas verdes em diversos 
pontos do município para o 
descarte de itens resultantes 
dos processos de remoção 
ou poda da vegetação. Tam-
bém oferece periodicamente 
o serviço de “Cata-Bagulho”, 
para realizar a coleta de ma-
teriais como estes.

Dúvidas sobre o descarte 
de resíduos podem ser es-
clarecidas no Departamento 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente. O telefone é 
o (19) 3802-8000, ramal 233.

Coisas de Holambra...

O JC dá início nessa edição a uma nova coluna para os seus leitores. O intuito é trazer 
informações, curiosidades e informações turísticas de Holambra, além de  histórias, cul-
tura e tradição holandesa.
Com vocês, quinzenalmente, Ivonne de Wit

Acontece com uma certa frequência, de 
eu estar conversando com uma senho-
rinha holandesa, e ela ficar me olhando 
estranho, tentado adivinhar quem eu sou. 
Na primeira oportunidade, eu digo “sou 
Ivonne de Wit”! Com isso, sua expressão 
já começa a mudar, mas dá para perceber 
que ainda restam dúvidas. Então eu acres-
cento: “da Inie e do Wil”! É quando recebo 
um clássico “Oooohhh jaaaaa! Van Wil en 
Inie!” E um sorriso se abre em seu rosto!
Em cidades pequenas, é comum conhecer-
mos muitas pessoas. Aqui em Holambra, 
além do nome, você precisa mencionar 
sua árvore genealógica, especialmente 
aos mais velhos, que não necessariamente 
te conhecem, mas sabem bem quem são 
seus parentes...
Então, se você também está se perguntan-
do, quem é essa menina, metida a escritora 
(#sóquenão), eu vou te contar um pouqui-
nho da minha história.
Sou filha de holandeses (do Wil e da Inie... 
rs), nascida e criada NA Holambra, como 
diriam os holambrenses roots. Quando 
criança, eu estudei na Escola São Paulo 
“velha” e dancei no grupo Anjers (cravo) 
até chegar no grupo Cactus (aquele que 
nunca morre), doze anos depois. Fui das 
Lobinhas, participei de incontáveis ginca-
nas de charretes, e vi as primeiras eleições 
de Holambra acontecerem, embora eu 
ainda fosse bastante novinha na época.
Sou formada em Turismo, Administração, 
Marketing e Neurociências, mas o que eu 
gosto mesmo é de pessoas. Curto enten-
der suas motivações, anseios, expectativas 
e tento trazer isso para o meu trabalho.
Fui gerente de hotel, diretora de Turis-
mo da Prefeitura, sou membro do COM-
TUR (Conselho Municipal de Turismo) e 
da Associação Povos Unidos. Hoje, cuido 

da minha empresa, Portal de Holambra, 
que, basicamente, fornece informações 
turísticas aos visitantes, através de diver-
sos canais.
Eu não sou escritora. Mas gosto de contar 
histórias de Holambra. Essa paixão come-
çou cedo, e ficou óbvia quando trabalha-
va no Holambra Garden Hotel. Era muito 
triste ter que contar para os hóspedes que 
aqui não temos campos de tulipas para vi-
sitar. E para resolver esse problema, criei o 
site do portal.
Logo comecei a imprimir os mapas tu-
rísticos, guias e roteiros de visitação, 
dando continuidade aos trabalhos que 
iniciamos na extinta CIT (Comissão Inter-
na de Turismo), da Associação Comercial 
e também na Prefeitura. Mas o trabalho 
não parou por aí. Hoje, além de ajudar os 
turistas no Instagram, Facebook e Youtu-
be, eu ofereço um curso para as pessoas 
que estão na linha de frente do atendi-
mento aos visitantes.
A partir desta edição, começo um novo de-
safio: escrever uma coluna quinzenal para 
o Jornal da Cidade! Minha proposta conti-
nua sendo a mesma de sempre: trazer in-
formações, curiosidades, histórias e cultura 
dessa cidade que tanto amo.

Espero que você se divirta!
Grande abraço, Ivonne. De Wit. Do Wil e da Inie.
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Ruas do centro sofrerão alterações no trânsito 

a partir da próxima segunda

Anomalias estruturais interditam 
ponte da Nossa Prainha

Prefeitura abre processo 
seletivo para cozinheiras

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 16 de agosto, as 
ruas Fresias, Girassóis e Pri-
maveras sofrerão alterações 
no trânsito.  A maior mudança 
será na Rua Fresias, que pas-
sará a ter mão única de dire-
ção a partir da Rua Prímulas, 
próximo à sede do NAOTT, até 
a Rua Verbênias, sentido Cen-
tro. A Rua Primaveras terá o 
estacionamento proibido do 
lado direito da via para quem 
trafega da Alameda Maurício 
de Nassau até a Rua Dória 
Vasconcelos. Já o estaciona-
mento na Rua dos Girassóis 
será proibido do lado direi-

to pra quem sai da Alameda 
Maurício de Nassau e segue 
até a Rua Prímulas.

As alterações, determina-
das pelo Decreto Municipal 
nº 1644/2021, foram reali-
zadas a partir de solicitação 
de moradores que apontaram 
dificuldades em trafegar com 
veículos estacionados em am-
bos os lados das ruas citadas. 
Após pesquisa junto às resi-
dências e comerciantes locais, 
o Departamento de Seguran-
ça e Trânsito confirmou a pre-
ferência pelas alterações.

“As mudanças estão sendo 
implantadas a pedido dos pró-

prios moradores e comercian-
tes locais e visam organizar o 
tráfego, que vem aumentando 
em função principalmente 
do crescimento comercial na 
área”, explicou o diretor da 
pasta, Antonio Reginaldo de 
Jesus Beleza Giron. O diretor 
pediu aos motoristas que fi-
quem atentos às alterações. 
“Realizamos a sinalização 
adequada nos trechos que so-
freram mudanças. Pedimos 
que os condutores de veículos 
fiquem alertas à nova regula-
mentação, que passará a vigo-
rar a partir de segunda-feira, 
dia 16 de agosto”, reforçou.

A Prefeitura de Holambra 
interdita nesta quinta-feira, 
dia 12 de agosto, a Rua Dr. Jor-
ge Latour em travessia próxi-
ma à Nossa Prainha. O trecho 
terá acesso local liberado até a 
Rua da Amizade somente para 
carros e motos, ficando proibi-
da a circulação de vans, ônibus 
e caminhões. A medida aten-
de orientação técnica emitida 
pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) à Defesa 
Civil da cidade após vistoria 
feita no local, a pedido da Pre-
feitura, no dia 3 deste mês.

A inspeção realizada no 
barramento do lago, uma es-
pécie de ponte que atravessa 
a pista ligando a Prainha ao 
córrego da Praça dos Pássa-
ros, identificou “significati-
vas anomalias estruturais” 
que podem comprometer a 
segurança de quem trafega 
pela área.

“Notamos problemas es-
truturais em visita que reali-
zamos na ponte e optamos por 
realizar uma consulta técnica”, 

explica o prefeito Fernando 
Capato. “Essa visita do IPT, 
acompanhada pela Defesa Ci-
vil, constatou problemas que 
demandam o fechamento da 
pista para tráfego de veículos 
até que façamos intervenções 
necessárias”.

De acordo com o prefeito, 
um projeto já está em fase de 
elaboração para que as obras 
possam ser realizadas. Até lá, 
segundo a Defesa Civil, o trân-

sito ficará suspenso e o trecho 
será monitorado diariamente.

“A orientação do IPT é cla-
ra no sentido de restringir a 
circulação de veículos pesa-
dos naquela região”, explicou 
Claudenir Chichem, responsá-
vel pelos setores de Trânsito e 
Defesa Civil na cidade. “Nesse 
período vamos disponibilizar 
sinalização para organizar o 
fluxo e redirecionar as pessoas 
a vias alternativas”.

As inscrições, gratuitas, 
devem ser feitas até o dia 17 
de agosto no Departamento 
Municipal de Administração 
e Recursos Humanos, insta-
lado na Alameda Maurício 
de Nassau, 444, no Centro. O 
atendimento é realizado das 
8h às 11h e entre 13h e 16h. 
Será necessário preencher 
uma ficha de inscrição, apre-
sentar currículo, cópias do 
RG , do comprovante de re-
sidência e da carteira profis-
sional com registros de em-
prego na área ou documento 
que comprove o tempo de 
serviço no cargo,

De acordo com o edital, 
podem se inscrever brasi-
leiros com 18 anos ou mais 
(na data de contratação) com 

Ensino Fundamental Incom-
pleto. A remuneração é de R$ 
1.386,90. A carga horária é 
de 44 horas por semana.

“O processo seletivo se 
faz necessário pois foram 
esgotadas as convocações 
de concurso público para 
estas vagas”, disse a diretora 
da pasta, Grassi Gomes, que 
explicou ainda que os currí-
culos serão analisados por 
Comissão designada para 
esse fim. A relação dos candi-
datos que tiverem a inscrição 
deferida ou indeferida será 
divulgada no Diário Oficial 
Eletrônico da Prefeitura, em 
www.holambra.sp.gov.br, 
onde também encontra-se o 
edital completo com todos os 
detalhes do processo.
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Feliz 2050, Holambra!

Parece tão distante, mas, 
em termos de planejamento, 
está logo ali. 

Projeções da Fundação 
SEADE indicam que até 2050 
Holambra apresentará cres-
cimento populacional signi-
ficativamente superior aos 
ritmos regional e paulista.

Enquanto se prevê varia-
ção média de 5,74% no pe-
ríodo (0,19% ao ano) para 
o Estado e de 8,91% (0,28% 
ao ano) na Região Metropo-
litana de Campinas, a “Cida-
de das Flores” deve registrar 
28,33% no período, equiva-
lente à média de 0,83% ao 
ano. Ou seja, a população 
local deve saltar de 14.493 
habitantes em 2020 para 
18.599 em 2050.

Como podemos conferir 
no gráfico de números ín-
dices, que coloca todos as 
divisões administrativas na 
mesma base populacional 
(100 em 2020), estamos 
exatamente no auge  do mo-
vimento. No atual quinqu-
ênio 2020-25, o município 
cresce ao ritmo médio de 
1,51% ao ano, contra 0,85% 
da RMC e 0,57% do Estado.

O ímpeto estimado para 
a variação é francamente de-
clinante a todos ao longo do 

tempo, mas, como grande 
diferença, convém analisar 
que enquanto RMC e Estado 
já exibem taxas negativas na 
projeção do último decêndio 
(2040-50), Holambra ainda 
cresce, cerca de 0,41% ao ano.

Tamanhas diferenças en-
tre as dinâmicas se relacio-
nam também com a atual 
configuração de pirâmide 
etária de cada divisão, para 
a qual está prevista explícita 
inversão. Até 2050, ao longo 
do tempo, o grupo de mora-
dores com mais de 75 anos 
de idade, que hoje repre-
senta a discretíssima fatia 
de 2,5% da população ho-
lambrense, se constituirá de 
estrato social muito mais re-
presentativo, saltando para 
o patamar de 9,2%.

São mudanças muito acen-
tuadas, para as quais o (bom) 
planejamento é imprescindí-
vel. Instrumentos como Pla-
no Diretor, Plano Plurianaual, 
dentre tantos outros, valerão 
cada vez mais.

Uma infinidade de aspec-
tos precisa ser estudada e 
debatida permanentemen-
te: taxa de urbanização, êxo-
do rural, ocupação de solo, 
meio ambiente, mobilidade 
urbana, saúde, segurança, 

demandas sociais, etc. Já a 
atualização da vocação eco-
nômica local será primor-
dial para pensar em empre-
go e sustento.

Caberá avaliar, por exem-
plo, se se investe hoje em no-
vas vias pavimentadas para 
hegemonia do “rei automó-
vel” e consequente criação 
de eternas despesas com 
manutenção viária; ou se o 
investimento será em mobi-
lidade alternativa e eficien-
te, que poupa recursos para 
aplicar em demandas sociais 
da crescente terceira idade, 
cuja tendência é a limitação 
de renda frente ao aumento 
de gastos. Questões assim 
são capazes de determinar o 
quão inclusiva será a cidade 
do futuro.

É evidente que todas as 
esferas de gestão precisam 
se ocupar do Planejamen-
to, mas em Holambra, pela 
magnitude do movimento, a 
acuidade exigida será maior.

Enfim, o plantio de hoje 
pode ser mais valioso que a 
colheita de amanhã.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

ACE orienta empresas sobre 
as regras da Lei Geral de 

Proteção aos Dados

Inscrições online até 17 de agosto - evento 
presencial na Associação Comercial

No dia 18 de 
agosto, a Asso-
ciação Comer-
cial e Em-
presarial de 
H o l a m b r a 
(ACE Holam-
bra) reúne 
empresários 
associados para 
entender a LGPD 
na prática. Será mais 
uma atividade programada 
pela Associação para orien-
tar e alertar as empresas 
sobre a Lei Geral, legislação 
que pode trazer penalida-
des severas.

Apresentada por empre-
sa especialista no tema, a 
palestra tratará da impor-
tância de conhecer, compre-
ender, analisar e implemen-
tar as regras da Lei Geral.

Dentro do tema, 
o palestran-

te Alexandre 
P r e s b i t e r i s 
falará da se-
gurança do 
fluxo de da-
dos pessoais, 

desde a coleta 
à eliminação, 

como parte fun-
damental para o en-

tendimento e prática da Lei 
Geral.

A palestra exclusiva e 
gratuita para associados, 
bastante inscrição anteci-
pada até 17 de agosto.

Faça já a sua reserva no 
site da ACE: https://www.
aceholambra.com.br/even-
tos:palestra---entenda-na-
-pratica--lei-geral-de-pro-
tecao-aos-dados

• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00
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Pensando em apoiar as 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social durante 
a pandemia de Covid-19, o 
Grupo UniEduK (UniMAX, 
UniFAJ e Faagroh) lança 
mais uma edição do “UniE-
duK Solidário”, que vai arre-
cadar alimentos, produtos 
de higiene, EPIs, roupas e 
cobertores, em uma ação  
envolvendo estudantes, co-
laboradores, docentes, além 
de toda a comunidade. 

A campanha vai aconte-
cer entre os dias 9 de agosto 
e 3 de setembro, e as doa-
ções serão destinadas para 
a ação “Dia D de Doação”, 
realizada pela Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de Cam-
pinas (SMCC), em parceria 
com Hemocentro Unicamp 
e com o apoio da Federação 
das Entidades Assistenciais 
de Campinas (FEAC) e da 
Prefeitura de Campinas. 

A iniciativa evidencia a 
importância da parceria en-
tre instituições como forma 
de ampliar o impacto so-
cial, além de comprovar a 
responsabilidade do Grupo 
UniEduK em desenvolver 
ações sociais e ambien-
tais, com diversos projetos 
e campanhas que buscam 
atender problemáticas re-
ais, proporcionando o bem-
-estar de pessoas em vulne-
rabilidade social. 

Os alunos são convidados 
a participar e, desta forma, 
poderão converter em horas 
de Atividades Complemen-
tares (conferir Regulamento 
no Portal do Aluno) ressal-
tando a importância da atu-
ação em ações e projetos so-
ciais para a formação de um 
profissional mais preparado 

para os desafios do mercado 
de trabalho. 

A campanha “UniEduK 
Solidário Doações” acontece-
rá em conformidade com as 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
Ministério da Saúde, seguin-
do todos os protocolos de 
biossegurança. As doações 
só serão aceitas seguindo al-
guns critérios: 

Alimentos e itens de hi-
giene pessoal – Serão válidos 
apenas itens não perecíveis e 
com validade superior a 60 
dias do prazo final das doa-
ções: 3 de setembro de 2021.

Roupas, cobertores, len-
çóis e travesseiros – Serão 
válidos apenas itens em bom 
estado de uso e devidamente 
higienizados. Peças rasga-
das, sem condições de uso 
ou sem higienização não se-
rão aceitas.

Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) – Serão 
aceitos como EPIs: Unidade 
de Máscara N95 / PFF2 sem 
válvula, pacotes fechados de 
100 unidades de máscara 
cirúrgica e pacotes fechados 
de 100 pares de luvas des-
cartáveis. Serão válidos ape-
nas itens novos. Itens usados 
ou embalagens violadas não 
serão aceitas. 

Cronograma da arrecadação
Para comunidade em ge-

ral, serão disponibilizados 
pontos de coleta nas uni-
dades da UniFAJ, UniMAX 
e Faagroh, além de locais 
estratégicos nas cidades 
de Jaguariúna, Indaiatuba 
e Holambra, devidamente 
identificados com o cartaz 
do “UniEduK Solidário Do-
ações”. 

Nova edição do “UniEduK Solidário” 
vai arrecadar alimentos e outros itens 
para pessoas em vulnerabilidade social

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Além dos alunos, toda a comunidade pode participar 
da campanha que acontece entre os dias 9 de agosto 

e 3 de setembro

Somente 40% dos alunos 
retornam às aulas

Claudicir Pícollo, diretora interina do Departamento Municipal de Educação, 
reforçou esta semana a importância do retorno dos alunos às aulas presenciais

com a escola, vivenciar a pro-
ximidade real. É um momento 
importante para recuperar a 
interação entre alunos, pro-
fessores e funcionários, e 
quem perder essa oportuni-
dade enfrentará dificuldades 
de adaptação ao retorno à 
rotina escolar, visto estarmos 
em meados de agosto”.

Ainda de acordo com a 
diretora interina, as escolas 

da rede estão prontas para 
receber os alunos. “Estamos 
100% preparados, com o re-
torno da merenda e do trans-
porte escolar, mantendo to-
dos os cuidados sanitários e 
higienização de ambientes. 
Temos compromisso de pro-
porcionar aos nossos alunos 
um retorno seguro ao seu lu-
gar natural de aprendizagem, 
que é a escola”.

De acordo com levanta-
mento realizado pelo setor, 
o número de estudantes nas 
escolas da rede está aquém 
do esperado: aproximada-
mente 40% dos estudantes 
convocados compareceram 
às unidades escolares até 
o momento. Desde o dia 2 
de agosto, a rede municipal 
de ensino de Holambra am-
pliou o atendimento presen-
cial, após decreto do Gover-
no do Estado, autorizando 
até 100% da capacidade de 
ocupação nas salas de aula, 
desde que respeitado o dis-
tanciamento mínimo de um 
metro entre os alunos.

“O contato entre professor 
e aluno e a interação pedagó-
gica nas aulas presenciais são 
insubstituíveis para o apren-
dizado”, afirmou Claudicir. Se-
gundo ela, o retorno ainda não 
é obrigatório, mas o atual pe-
ríodo deve ser utilizado para 
readaptação à vida escolar. É 
preciso reconstruir o vínculo 
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
��������������

Especialista em Imóveis

Apartamento - Centro - Jaguariúna
Apto c/ 114,18 m2.  Possui 2 dormitórios, sala, cozinha
planejada, 1 banheiro e lavanderia.

VendaR$ 380.000,00  -

Terreno - Portal do Sol - Holambra
Possui 371 m2.  Terreno de esquina, localizado em
condomínio que conta com segurança e tranquilidade para
você e sua família. 

VendaR$ 240.000,000  -

Casa - Res. Flor D’Aldeia - Holambra
179,94 m2 constr. / 360,73 m2 total. Possui 3 dormitórios, 1
suíte, sala, cozinha, área gourmet, 3 banheiros e 2 vagas de
garagens.

VendaR$ 1.350.000,00  -

Terreno - Jd. Santa Rosa - Artur Nogueira
Terreno possui 348 m2. Ideal para quem procura
tranquilidade pois está localizado no �nal da rua. 

VendaR$ 145.000,00  -

(19) 98983-3990

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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Nº1256
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3 e 4 
do Código Civil Brasileiro:
MÁRCIA FERRAZ VIANA, estado civil solteira, profissão servidora 
pública, nascida em Turmalina, SP, no dia dezesseis de dezembro de mil 
novecentos e setenta e dois (16/12/1972) residente e domiciliada na Rua 
Calêndulas, 190, Morada das Flores, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filha de DIRCEU FERRAZ VIANA e de ANGELINA BARBUIO VI-
ANA.
BRUNA APARECIDA FRANCISCO, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em Campinas-SP (registrada em Santo Antônio de 
Posse-SP), no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e sete 
(30/03/1997) residente e domiciliada na Rua Calêndulas, 190, Morada 
das Flores, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de SIMONE FRAN-
CISCO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Cívil e publicado no 
Diário Local.

Nº 1257
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3 e 4 
do Código Civil Brasileiro:
MICHEL FELIPE VERMEULEN, nacionalidade brasileira, estado civ-
il solteiro, profissão administrador, nascido em Mogi Mirim, SP, no dia 
sete de julho de mil novecentos e oitenta e oito (07/07/1988) residente e 
domiciliado na Alameda Cairu, 543, Residencial Flor D’Aldeia, Holam-
bra, SP,  CEP: 13825000, filho de THEODORO JOSÉ VERMEULEN e 
de MARIA JOSÉ HONÓRIO VERMEULEN.
RAIANE TERESANI SCIAN, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão médica veterinária, nascida em Campinas-SP, (reg-
istrada no  2° Subdistrito), no dia vinte e nove de maio de mil novecen-
tos e noventa (29/05/1990) residente e domiciliada na Alameda Cairu, 
543, Residencial Flor D’Aldeia, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de 
ROBERTO CÉSAR SCIAN e de ROSANE TERESANI SCIAN.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente  para ser afixado neste Registro  Civil e publicado na 
imprensa local.

Nº 1258
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3 e 4 
do Código Civil Brasileiro:
MARCELO LOPES DO AMARAL, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteiro, profissão diretor de vendas, nascido em Santo An-
dré, SP, no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e setenta e dois 
(26/07/1972) residente e domiciliado na Rua Amarilis, 106, Jardim 
Holanda,  Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de JOÃO JOSÉ DO 
AMARAL e de LINA LOPES DO AMARAL.
CINTIA DE OLIVEIRA ALVES, nacionalidade brasileira, estado civ-
il solteira, profissão professora, nascida em Curitiba, PR, no dia seis 
de março de mil novecentos e setenta e um (06/03/1971) residente e 
domiciliada na Rua Amarilis, 106, Jardim Holanda, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de TACIR JOAQUIM DIAS TEIXEIRA ALVES e de 
NILZA APARECIDA ALVES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publicado na 
imprensa local.

Holambra - SP, 10 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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DIGITAL DE 27/08/2021 

COOPERFLORA COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES

CNPJ: 03.300.062/0001-07

Pelo presente Edital, o Presidente da cooperativa 
COOPERLORA – COOPERATIVA DOS 
FLORICULTORES, CNPJ nº 03.300.062/0001-07, 
em cumprimento às disposições legais e estatutárias 
e conforme o Artigo 38, § 1º, da Lei 5764/71, convoca 
os senhores associados para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, 
a realizar-se no dia 27 de agosto de 2021, na sede 
da Cooperflora – Cooperativa dos Floricultores, 
situado à Estrada Municipal HBR 40, Km 01, Zona 
Rural, Cidade de Holambra, Estado de São Paulo, às 
15:00 h, em primeira convocação, com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos associados; às 16:00 
h, em segunda convocação, com a presença mínima 
de metade mais um dos cooperados; às 17:00 h, em 
terceira convocação, com a presença de, no mínimo, 
10 (dez) associados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

a) Abertura
b) Apresentação de Resultado Ano 2021
c) Taxas Covid e Unidade Movimentada
d) Outros

OBSERVAÇÕES:

1º - Para efeito de quórum informa-se que a 
Cooperflora – Cooperativa dos Floricultores tem hoje 
84 (oitenta e quatro) associados em condições de 
voto, conforme lei e estatuto.

2º - Os cooperados poderão participar e votar a 
distância através da ferramenta Zoom, os convites e 
documentos serão enviados aos cooperados através 
de seu e-mail/whatsapp cadastrado na cooperativa.

Holambra, 13 de agosto de 2021.

RICHARD DE WIT 
Presidente 

CPF: 102.280.388-39

    CLUBE FAZENDA RIBEIRÃO 
         Alameda Maurício de Nassau, 894 – Cep 13825-000 
          Holambra – SP Centro  
          CNPJ 58.383.373/0001-79 
          Ins. Estadual – Isento 
          Fone (19) 3802-2053 / 3802-2053  
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente do Clube Fazenda Ribeirão, usando das atribuições que lhe conferem o 
Estatuto Social, convoca seus associados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
que fará realizar no próximo dia 02 de setembro de 2021, em sua sede, localizada à 
Alameda Mauricio de Nassau, 894 Centro, na Estância Turística de Holambra, em 
primeira convocação às 19h00, com a presença mínima de metade mais um de seus 
associados. Não havendo número legal para instalação dos trabalhos, ficam desde já 
convocados para a segunda convocação às 19h30, com a presença mínima de 20 
associados, no mesmo dia e local, com a seguinte Ordem do Dia: 

 
1- Prestação de contas da diretoria do Exercício de 2020 compreendendo: 

a) Relatório das atividades da gestão; 
b) Balanço Patrimonial do exercício findo em 2020; 
c) Demonstrativos contábeis e dos resultados do exercício de 2020; 
d) Plano de atividades para o exercício de 2021; 
 

2- Eleição e posse dos componentes da Diretoria para o biênio 2021/2022; 
 
3- Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o biênio 2021/2022; 

 
4- Quaisquer assuntos de interesse da Associação; 

 
5- Encerramento. 

 
O número de associados com direito a voto nesta data é de 1271. 

 
 

Os interessados em se candidatar a um cargo para a diretoria ou conselho fiscal devem ser 
maiores de 21 (vinte e um) anos, que tenham mais de 5 anos de associado, e que estejam 
no gozo de sua capacidade civil e de seus direitos de associado e deverão se apresentar à 
secretaria administrativa do Clube com antecedência de 72 (setenta e duas) horas do inicio 
da primeira convocação da Assembleia Geral. 

 
 

 
Celso Antonio Quiles 
Presidente – Clube Fazenda Ribeirão 

 
 
 

Holambra, 12 de agosto de 2021. 
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Estágio de TI (Infra)

Enviar CV com pretensão salarial para o e-mail 
holambra.vagas@gmail.com; até 13/08/2021.

Responsabilidades: Dar suporte nos atendimentos relacionados a TI, 
dar suporte em departamentos locais e remotos, atender os chamados 
de manutenção. Auxiliar na resolução de oportunidades e manutenções 
de infraestrutura.
Requisitos: Estar cursando superior na área, Conhecimento em cabe-
amento de redes, manutenção de computadores, sistema operacional 
Windows, configuração de impressoras, firewall e switches.
Benefícios: Bolsa auxílio, auxilio transporte, seguro de vida, estaciona-
mento e alimentação no local.
Observações: Residir em Santo Antônio de Posse, Holambra, Jaguariú-
na ou Artur Nogueira. Ter condução própria. Disponibilidade para atuar 
6h todos os dias. Contrato de estágio.

Desenvolvedor Full Stack Júnior

Enviar CV com pretensão salarial para o e-mail 
holambra.vagas@gmail.com, até 13/08/2021. Ter fácil 

acesso e condução própria para Santo Antônio de Posse.

Responsabilidades: Desenvolvimento de novas funcionalidades. Apli-
cação de metodologias ágeis e padrões de codificação, desenvolver 
programação e implementação de sistemas.

Requisitos: Desenvolvimento de sistemas com implementação, lingua-
gens front-end, manutenção de código. Diferencial conhecer Android e 
IOS. Inglês para conversação e leitura de e-mails.

Benefícios: Estacionamento e refeição no local, convênio médico e 
odonto (opcionais).

Observações: Diferencial conhecer Android e IOS. Inglês para conversa-
ção e leitura de e-mails.

Interessados deverão encaminhar CV para o e-mail holambra.vagas@gmail.com , 
com a sigla CONFERENTE, até 13/08/2021.

Realizar conferência de produtos, quanto a quantidade e qualidade, conferir devolução de merca-
dorias e material circulante, coletar informações e alimentar sistema. Contribuir com a limpeza e 
organização do setor.
Requisitos: Desejável experiência anteriores no ramo de flores e plantas.
Observações: Residir em Holambra ou Santo Antônio de Posse. Condução própria. Disponibili-
dade de horário.

Conferente

Interessados deverão encaminhar CV para o e-mail holambra.vagas@gmail.com , 
com a sigla MOTORISTA D, até 13/08/2021.

Responsável por realizar coleta de produtos na região de Campinas/ Holambra. Carga 
e descarga de caminhão. Operação na parte logística
Requisitos: CNH D, experiência na função.
Observações: Residir em Holambra ou Santo Antônio de Posse. Condução própria. 
Disponibilidade de horário.

Motorista D

● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ●

• 1 para Tratorista – 

salário R$ 

2.000,00/mês

(Necessário experiência 

comprovada)

• 10 para trabalhador 

Rural – salário R$ 

1.270,01/mês

Interessados enviar currículo com o nome da vaga para:
administrativo@terracoflores.com.br

EMPRESA ABRE AS SEGUINTES VAGAS:

● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

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

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

Engenharia, Projetos e Construção 
Felipe Sobral Leitão – Engenheiro Civil

(19) 99650.9454

Interessados deverão encaminhar CV para o e-mail holambra.vagas@gmail.com , 
com a sigla AUXILIAR LOGISTICO, até 13/08/2021.

Auxilia na realização de operações logísticas de carga e descarga de produtos. Con-
tribui com a limpeza e organização do setor, devolução de carrinhos, separação e 
conferência de mercadorias, auxílio no preparo de conservação dos produtos.
Requisitos: Experiência no ramo de flores e plantas
Observações: Residir em Holambra ou Santo Antônio de Posse. Condução própria. 
Disponibilidade de horário.

Auxiliar Logístico
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Considerado pela mídia e por especialistas do mercado musical como uma revelação na música sertaneja, Vitor Lima se prepara 
para mais um lançamento e promete surpreender. A canção “Coração Tá Insistindo” foi lançada dia 12 de agosto, em todas as plata-

for- mas digitais.  “Estou muito feliz com esse lançamento, é uma música muito especial. A primeira vez que eu ouvi “Coração Tá Insistindo” 
me emocionei. Senti que muitas pessoas vão se identificar com a letra. Quem nunca sofreu por amor, quem pensou em voltar para a pessoa amada”, conta 

Vitor. O vídeo foi gravado no início do mês de julho em Lisboa, na belíssima capital de Portugal, país onde o cantor mora atualmente com a família. “O clipe ficou 
exatamente como a gente tinha criado. O resultado transmite o sentimento da música e estou muito ansioso para o lançamento. Espero que vocês gostem. A esco-
lha do local foi perfeita, pois conseguiu encaixar muito bem com a melodia e o com todo o significado da música”, completa Vitor Lima.

Vitor Lima em lançamento de “Coração Tá Insistindo” 

Os 40 anos do SBT

O adeus a Paulo José
Em comemoração aos 40 anos do SBT, o “Programa 
Silvio Santos” exibiu no domingo passado (dia 08), 
um documentário especial feito em homenagem ao 
principal nome da emissora: o animador e empresá-
rio Silvio Santos. A atração, que foi ao ar dentro do 
programa, teve início às 21h47 e término às 0h05, 
alcançando média de 8,08 pontos de audiência e 
14,98 de participação, ficando na vice-liderança iso-
lada ante 6,65 pontos da terceira colocada e 14,72 da 
primeira. O documentário, que tem direção e roteiro 
de Leonor Corrêa, irmã do Faustão,  com supervisão 
da novelista Iris Abravanel e apresentação de Marília 
Gabriela, também repercutiu na internet e ficou en-
tre os assuntos mais comentados nas redes sociais. 
A jornalista e apresentadora Marília Gabriela é uma 
profissional nota mil. Traga ela de volta para o SBT, 
Silvio. Tá falado.

Faleceu na quarta-feira (11) o ator Paulo José, um dos mais que-
ridos atores da história da televisão. Ele estava internado há 20 
dias e não resistiu após o diagnóstico de uma pneumonia. Um 
veterano da teledramaturgia, ele deixa a esposa e quatro filhos: 
Ana, Bel e Clara Kutner, de seu relacionamento com a atriz Dina 
Sfat, além Paulo Henrique Caruso. A saúde do artista ficou de-
bilitada após ele ser diagnosticado com o Mal de Parkinson em 
1992. Nos últimos anos, ele se afastou dos holofotes e fez raras 
aparições em público. Aos 84 anos, o ator recentemente apare-
ceu em uma consulta de rotina ao lado da família em um hospi-
tal na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele estava em uma cadeira de 
rodas e percebeu a presença dos fotógrafos.Recentemente, ele 
foi guiado pela esposa para receber a vacina contra a Covid-19. O 
momento registrado por fotógrafos emocionou os fãs.

Latino está com novo single nas 
plataformas. Um dos principais hit-
makers do Brasil aposta agora na 
dançante e contagiante “Exxxquece”, 
sua nova música em parceria com 
o cearense Rogerinho. Composição 
de Latino, Balove, Jack Palla e Davi 
Melo, a faixa tem a produção musi-
cal assinada pelo festejado Dennis 
DJ. “Te dei meu coração / Mas você 
não merece / Exxxquece / Exxxque-
ce / Você só me usava / Pro teu sobe 
e desce / Exxxquece / Exxxquece…”, 
diz o refrão. “Tenho um carinho enor-
me pelo Norte e Nordeste e estava 
na hora de ter um trabalho com referências sonoras destas regiões do país. O ritmo é uma quebradeira e 
estamos apostando nela como candidata a hit do próximo verão”, diz Latino. Postado no canal do artista 
no YouTube, o clipe, que em menos de 72 horas registrou mais de 500 mil visualizações, contou com a 
participação de um grupo de bailarinos e de dois robôs gigantes que dançam em cena. A ideia é mostrar 
uma noite em Las Vegas, com referências à ‘Cidade do Pecado’, nos Estados Unidos. Eu só complemento, 
a professora se esforça tanto para ensinar o português ao aluno e aí vem compositores fazendo tudo ao 
contrário. Exxxquece foi demais, né? 

O esquece do Latino é com X
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Aulas de alongamento para terceira 

idade retornam na segunda

Vem aí o tradicional bazar  da APB

documento com foto, Cartão 
Cidadão e cartão de vacina-
ção que ateste a aplicação 
das duas doses ou, no caso 
do imunizante da Janssen, da 
dose única contra a Covid-19.

Serão formadas duas tur-

mas com 30 pessoas, com 
aulas às segundas e quartas 
ou às terças e quintas, sem-
pre das 8h às 9h da manhã. 
Mais informações podem ser 
obtidas através do telefone 
(19) 3802-4711.

Está de volta esse ano,  o 
tradicional bazar organiza-
do pelo Associação Príncipe 
Bernardo (APB), que conta 
com diversos ítens de uso 
pessoal, para casa,  além de 
produtos variados em geral 
e  com  preços acessíveis a 
todos.

Quem compra ou faz do-
ação para o bazar, está cola-
borando com a continuidade 
do Projeto Jovem Aprendiz.  
Toda a renda  do bazar é 
destinada à manutenção dos 
cursos oferecidos gratuita-

mente aos jovens da cidade. 
A gerente geral da APB, Ivo-
nete Fernandes de Almeida, 
afirma que “esse projeto de  
capacitação do jovem de 
hoje , contribui significati-
vamente para a formação de  
bons profissionais e cida-
dãos para o amanhã”.

Mesmo com a diminui-
ção de casos da Covid-19 em 
Holambra, Ivonete salienta 
a importância de continuar 
seguindo os protocolos de 
segurança, ”o uso de más-
cara e o distanciamento se-

rão obrigatórios”. Ela pede 
ainda, a colaboração de to-
dos para  que  evitem levar  
crianças.

Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
1 kg de carne (coxão mole ou lagarto)
300ml de vinho tinto seco
400g de mini cebolas
70g de bacon
1,5 litro de caldo de carne
Alecrim
Tomilho
1 dente de alho
Azeite de oliva  a gosto
Pimenta-do-reino preta a gosto
5 torradas de pão árabe

Modo de preparo
Limpe o alho, lave o alecrim e o tomilho e pique tudo fininho.
Corte o bacon em fatias finas e salpique sobre elas as ervas 
picadas com o alho e a pimenta-do-reino moída.
Cubra a carne com as fatias de bacon e amarre-as com 
barbante.
Descasque as mini cebolas e divida-as em quartos.
Doure a carne numa panela com 50g de azeite de oliva.
Acrescente os quartos de cebola e o vinho.
Cozinhe em fogo alto por 5 minutos.
Adicione o caldo de carne já quente.
Tampe a panela e abaixe o fogo.
Cozinhe por cerca de 2 horas e meia, até que o molho fique 
encorpado.

Retire a carne do fogo e corte-a em fatias.
Arrume no prato de servir,  regue com o molho e com as 
cebolinhas.
Sirva  com as torradas de pão árabe ainda quentes.

Rendimento: 5 porções

Para elaborar esta receita, tipicamente 
de inverno, é bom utilizar um vinho 
tinto de corpo, estrutura e sabor in-
tenso, que  pode inclusive ser servido 
à mesa junto com o prato.

Carne vermelha 
ao molho de vinho tinto

O Departamento Munici-
pal de Esportes volta a rea-
lizar a partir da próxima se-
gunda-feira, dia 16 de agosto, 
aulas de alongamento desti-
nadas à terceira idade. Reali-
zadas anteriormente no salão 
do Grupo Reviver e suspensas 
em função da pandemia, as 
aulas acontecerão no Ginásio 
Poliesportivo dos Ipês, pró-
ximo ao Complexo Aquático 
Municipal, que é mais arejado 
e permite distanciamento se-
guro entre os participantes.

Para se inscrever é pre-
ciso comparecer à sede do 
Departamento de Esportes, 
junto ao Estádio Municipal 
Zeno Capato, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 16h30, levando 

Apesar de as aulas serem destinadas principalmente à terceira idade, 
pessoas a partir de 45 anos podem participar

Não percam!

Dia 14/08/2021
Das 08:00 às 13:00hs.
Saldão do Bazar, tudo a 
R$ 1,00!
A partir de segunda-
feira a tarde (16/08) até 
quinta-feira (19/08)
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Por que mulheres ainda temem  
denunciar violência doméstica?

Nos últimos anos temos 
acompanhando a explosão 
do número de casos de vio-
lência doméstica contra mu-
lheres no Brasil. Com a pan-
demia, algumas das vítimas 
passaram a ficar vinte e qua-
tro horas por dia em casa, 
e muitas vezes, com seus 
agressores. As estatísticas 
mostram que após a crise 
sanitária do coronavírus, o 
número de mulheres agre-
didas aumentou muito, che-
gando ao alarmante dado de 
105 mil denúncias realiza-
das no ano.

Muitas mulheres ainda 
temem denunciar casos de 
agressão ocorridos dentro 
de suas casas .As leis têm um 
importante papel para mu-
dar esses medos das mulhe-
res em denunciar seus agres-

sores e fortalecer o combate 
à violência doméstica e fami-
liar contra a mulher.

Um importante mar-
co para dar voz e prote-
ção às mulheres agredidas, 
foi a Lei Maria da Penha, 
11.340/2006,  sancionada 
em 7 de agosto de 2006, que  
é um símbolo para a história 
das mulheres que estão aos 
poucos combatendo uma cul-
tura machista e conquistan-
do mecanismos de coerção à 
violência contra a mulher. 

A Lei Maria da Penha  
cria mecanismos para coibir 
a agressão contra mulher, 
dispondo sobre a criação 
dos juizados de violência 
doméstica e familiar contra 
a mulher, além de promover 
alterações no Código Penal, 
no Código de Processo Pe-

Motivos pelos quais as vítimas têm 
receio e não procuram as autoridades 
em casos de violência doméstica:

- As vítimas não identificam o que sofreram como violência 
doméstica e familiar;
- Medo de que ninguém acredite nelas;
- Ameaças e medo do agressor;
- Vítimas sentem vergonha;
- Criam um sentimento de culpa;
- Elas têm medo de reviver a experiência da violência do-
méstica e familiar;
- O medo de enfrentar o processo e “não dar em nada”;
- As vítimas têm medo da forma como as instituições res-
ponsáveis pelo enfrentamento da violência doméstica e fa-
miliar tratam a mulher;
- São financeiramente dependentes do agressor;
- Vítimas são culpabilizadas pelos agressores;
- Vítimas acham que a violência doméstica e familiar deve 
ser tratada como um problema entre o homem e a mulher, e 
não como um problema da sociedade.

Polícia Municipal de Holambra reforça 
importância da denúncia em casos de violência

A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, surgiu da necessidade de inibir os 
casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem à farmacêutica 
cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos 
e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato. O julgamento de seu caso demorou 
justamente por falta de uma legislação que atendesse claramente os crimes contra a mulher. 
Hoje, a lei 11.340/2006 considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher 
como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofri-
mento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

nal, na Lei de Execução Pe-
nal e, ainda de estabelecer 
medidas de assistência e 
proteção às mulheres em si-
tuação de violência domésti-
ca e familiar. Por meio dessa 
lei, vidas que seriam perdi-
das passaram a ser preser-

vadas, e mulheres em situa-
ção de violência doméstica e 
familiar ganharam direito a 
proteção, fortalecendo a au-
tonomia das vítimas.

Além da aplicação das leis 
vigentes no Brasil, em espe-
cial a Lei Maria da Penha, a 

melhor resposta para mu-
dar o cenário de violência 
doméstica e familiar contra 
a mulher, é a prevenção. É 
preciso reforçar as políticas 
públicas para impedir que a 
violência com essas mulhe-
res continue acontecendo 
em todo o país. Concomitan-
temente, é preciso cuidar da 
capacitação das mulheres 
para que sejam economica-
mente independentes e haja 
educação sobre igualdade 
de gênero, seja na escola, 
nas comunidades ou nas em-
presas públicas ou privadas, 
para todas as pessoas.

Alexandre Marcelo Au-
gusto - advogado e professor 

de Direito Penal e Direito 
Processual Penal

“É fundamental que haja denúncia em casos de violência contra 
a mulher. Que o silêncio seja quebrado. Agressor impune tende a 
seguir cometendo abusos”. O alerta é do diretor do Departamen-
to Municipal de Segurança e Trânsito, Antonio Reginaldo de Jesus 
Beleza Giron. Segundo ele, mulheres que enfrentam esse tipo de 
situação devem procurar a Delegacia de Polícia Civil ou a Polícia Municipal para registrar bo-
letim de ocorrência e, se necessário, solicitar a determinação judicial de medidas protetivas.
“Nestes casos em que há medida protetiva, a Polícia Municipal oferece às moradoras um apli-
cativo de botão do pânico. Com ele, em um toque, a mulher aciona a Polícia Municipal com 
sua localização para que os agentes possam agir com rapidez e efetividade”, explica Giron.


