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Ao todo, 201 pessoas compareceram no Dia V de Vacinação nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida. A iniciativa 
aconteceu no domingo passado e o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, considerou baixa a 
procura pelo imunizante.  Nos últimos sete dias, de 61 novos casos da doença foram confirmados. Vale salientar, 
que ação buscava imunizar moradores acime de 5 anos e pessoas que não receberam a 3a ou 4a dose.

Imigrantes ganha 
revitalização

Um espaço, que antes 
servia para destinação 
irregular de lixo, 
ganhou gramado e um 
novo ponto de ônibus 
no bairro Imigrantes, 
além do plantio flores e 
sinalização proibindo o 
descarte desse material. 9
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Dia V tem baixa procura por 
vacina, diz diretor de Saúde

Hortitec começa 
na quarta e vai 
reunir 470 empresas 
expositoras

Moinhos e parques 
estarão abertos 
no feriado 
prolongado

Legislativo 
propõe maio 
laranja em 
calendário oficial
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O mês de junho é o mês dedi-
cado às discussões e conscientiza-
ção sobre o meio ambiente. Quase 
sempre, pensa-se que o homem  é 
uma coisa e o meio ambiente é ou-
tra. Esquece-se que o ser humano é 
parte integrante da terra. Ela é um 
organismo vivo – a Gaia- que con-
tém o homem, como seu filho mais 
evoluído, por um lado, e, por outro, 
o que lhe causa mais problemas ao 
seu equilíbrio ambiental. 

Dentre os principais proble-
mas que afetam o meio ambien-
te, pode-se  destacar o descarte 
inadequado de lixo, a falta de 
coleta seletiva e de projetos de 
reciclagem, consumo exagerado 

de recursos naturais, desma-
tamento, inserção de espécies 
exóticas, uso de combustíveis 
fósseis, desperdício de água e es-
gotamento do solo.

Esses problemas e outros po-
deriam ser evitados se os gover-
nantes e a população se conscien-
tizassem da importância do uso 
correto e moderado dos recursos 
naturais que são finitos. 

Em razão da importância da 
conscientização e da dimensão 
do impacto gerado pelo homem, o 
mês Mundial do Meio Ambiente é 
um período  que merece bastante 
destaque no calendário mundial.

 Entretanto, não basta apenas 

plantar uma árvore ou separar o 
lixo, é necessário que sejam feitas 
campanhas de grande impacto 
que mostrem a necessidade de 
mudanças imediatas nos nossos 
hábitos de vida diários.

Apesar de muitos acreditarem 
que a mudança deve acontecer 
em escala mundial e que apenas 
uma pessoa não consegue mudar 
o mundo, é fundamental que cada 
um faça a sua parte e que toda a 
sociedade reivindique o cumpri-
mento das leis ambientais. Todos 
devem assumir uma postura de 
responsabilidade ambiental, pois 
só assim se conseguirá mudar o 
quadro atual.

Mês dedicado à conscientização da 
preservação do meio ambiente

Histórias de Dona Ilda

fazer? Não  podemos acumulá-
-las, porque, muitas vezes, será 
tarde. E lá vem a agenda de 
novo! Lista nela!

Com cuidado, muito boa 
vontade, com certeza daremos 
conta de toda=os os nossos 
compromissos!

Agora a moda é  se usar um 
verbo que é  pouco usado em 
nosso vocabulário: minimizar.  
Seu significado, segundo Sér-
gio Ximenes é:” Tornar mínimo 
em grau, extensão, importân-
cia, etc.) 2 . Depreciar, fazer 
pouco de.”

Então, agora esse verbo está 
sendo usado pelas donas de 
casa que dizem:

- Estou minimizando minha 
casa.  Isso quer dizer que ela 
vai tirar de sua casa tudo que 
for inútil.

Na verdade é o que nós to-
dos já deveríamos ter feito há 
muito temo!

Outro verbo também usado 
é desapegar, cujo significado 
segundo Sérgio Ximenes, é: “ 
Desapegar: “desafeiçoar-(se), 
desunir(se) “

Então, esse deve ser um dos 
trabalhos prioritários em nossa 
organização de nossa casa. Só 
assim teremos mais espaços 
para podermos usufruir com 
mais prazer o local onde mo-
ramos.

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

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

Hoje, mais uma vez, nada 
de política!

Manhã ensolarada, apesar 
do frio intenso, tomando sol 
na barriga para fixar a vitami-
na D - que combate o enfra-
quecimento ósseo, a osteo-
porose, a fraqueza muscular 
– curtição de passarinhos cir-
culando pelas árvores, inclu-
sive beija-flores dando o ar de 
sua graça. Nada de facebook 
– de onde já estou fora faz 
tempo - e congêneres. 

Um pouco de música clás-
sica ao fundo, aliada à quie-
tude que envolve o jardim 
e permite colocar os pensa-
mentos e os nervos nos seus 
devidos lugares. 

Uma “sapeada” na in-
ternet, mais tarde, para ver 
como andam as mazelas pelo 
mundo e me defronto com 
um artigo sobre “Como viver 
em paz em um condomínio”. 
Uma pérola! Ainda bem que 
onde moro é exceção! 

Um dos significados da 
palavra condomínio é copro-
priedade e aí me lembro do 
ditado “um é pouco, dois é 
bom, três é demais”. Se já não 

é fácil nem tranquilo duas 
pessoas viverem em comum, 
imagine-se colocar para coa-
bitar cem, duzentas, trezentas 
e até mais pessoas próximas 
umas das outras. 

Em condomínios de apar-
tamentos a situação é mais 
periclitante, com problemas 
que variam desde discussões 
sobre vagas na garagem ao 
barulho produzido por aque-
les que se julgam “donos do 
pedaço”. Nos horizontais, ex-
ceto as vagas para automó-
veis, os mesmos problemas 
são também enfrentados, em 
maior ou menor grau.

Por óbvio e felizmente, 
existem condôminos e mo-
radores educados e bem for-
mados como pais e cidadãos. 
Toda regra tem exceção!

Resumo da ópera: esta-
mos falando de “educação e 
cultura” de qualidade, artigos 
difíceis de serem encontrados 
neste país que negligencia, 
por absoluto, a boa formação 
de homens e mulheres. 

Não nos faltam leis, nor-
mas de conduta e regras para 
todos os fins e efeitos na bus-

ca pelo viver bem em socie-
dade. Em condomínios, não 
é diferente. Regimentos in-
ternos estabelecem códigos 
a serem observados pela “co-
munidade” bem como ações 
corretivas em caso de desres-
peito às ditas. 

É notório que em todo o 
país assembleias são realiza-
das com uma baixa presença 
de condôminos. Via de regra, 
com menos de cinquenta por 
cento dos moradores. Com-
parecimento que bem de-
monstra o individualismo do 
brasileiro em detrimento do 
coletivo.

Mas como dizia Confúcio: 
“ Não são as ervas más que 
afogam a boa semente e sim 
a negligência do lavrador. ” 

Hora de um ponto final 
por aqui. Retorno à minha 
varanda para desfrutar do si-
lêncio, constatar que os pas-
sarinhos ainda cantam por lá 
e aguardar - ainda ao som de 
Vivaldi - pelo almoço que a 
“cara-metade” carinhosamen-
te providencia. Um privilégio.

Tenha uma boa semana!

Confúcio falou e disse

Já temos cumpridos  muitos 
anos de luta, de preocupações, 
de alegria, de tristeza, de obje-
tivos alcançados, ou não, de 
conquistas, de vitórias, de al-
gumas decepções, de algumas 
pesquisas surpreendentes em 
nossa arte, de convívio com 
inúmeras pessoas, de nossos 
amigos, de poder estar curtin-
do nossa família, de ter sido 
premiada com muita saúde.

Enfim tudo isso é para que 
eu sempre agradeça a Deus 
por tudo o que nos tem pro-
porcionado.

Nem sei por quê comecei 
a pensar em nosso futuro: 
nos dias que nos esperam. O 
que se passou não deve ser 
esquecido, mas precisamos 
nos preocupar  agora como 
vamos preencher as 24 horas 
que temos a cada dia. Vamos 
começar a nos lembrar mais 
de nossa agenda e fazer uma 
relação de nossas obrigações 
mais prioritárias.

E quantas!!! Já fiz uma lista 
que quase não cabe em uma 
folha A4!!!

Por isso, cada minuto não 
pode ser desprezado! Seus 60 
segundos estão rodando no 
relógio da parede.

Certa vez levei um relógio 
para um concerto e o relojoei-
ro me disse:

- Posso tirar o ponteiro dos 
segundos?

- Não, por favor!
-Por quê?
- Por quê preciso não me es-

quecer o quanto eles correm!
Nosso tempo vai se tornan-

do cada vez mais curto! Por 
isso, não podemos desperdi-
çá-lo.

E as visitas que precisamos 
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Holambra tem baixa procura por vacina em 

Dia V e registra 61 novos casos nesta semana
O Dia V de Vacinação le-

vou 201 pessoas aos PSFs 
Imigrantes e Santa Margarida 
no último domingo, dia 12 de 
junho, no período das 8h às 
13h. Foram distribuídas 1ª ou 
2ª dose de imunizantes con-
tra a Covid-19 para morado-
res acima dos 5 anos e 3ª dose 
para holambrenses com mais 
de 12. A 4ª dose foi aplicada 
em profissionais da saúde e 
pessoas com 50 anos ou mais 
que tomaram o reforço há, 
pelo menos, 4 meses.

“É um número que consi-
deramos baixo. Como em todo 
o país, estamos observando 
um aumento no número de 
casos da doença. Felizmente 
as internações não sobem na 
mesma proporção, justamen-
te em função da vacina”, ex-
plicou o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias. “Por isso é fundamental 
que quem ainda não recebeu 
a 3ª dose e quem já está apto 
a tomar a 4ª procure a unida-
de de saúde. Não dá para rela-

xar neste momento”.
A imunização ocorre regu-

larmente na cidade às segun-
das e quartas-feiras, das 8h 
às 12h e entre 13h e 15h nos 
PSFs Imigrantes e Santa Mar-
garida. No Palmeiras, a apli-
cação das doses é realizada às 
terças-feiras, entre 8h e 12h. 
No Fundão, também na terça-
-feira, das 13h às 15h. São dis-
tribuídas 1ª ou 2ª dose para 
moradores acima de 5 anos 
e 3ª dose para holambrenses 
com mais de 12. A 4ª dose é 
aplicada em profissionais da 
saúde e pessoas com 50 anos 
ou mais que tomaram a 3ª 
dose há, pelo menos, 4 meses. 
Para a imunização é necessá-
rio apresentar documento ofi-
cial com foto. No caso de 2ª, 3ª 
ou 4ª dose é preciso levar ain-
da o comprovante de vacina-
ção anterior. Menores de idade 
devem levar documento oficial 
com foto, CPF ou Cartão SUS. 
Na ausência do pai, mãe ou 
responsável legal é necessário 
apresentar o termo disponível 

Balanço da pasta divulgado 
nesta quinta-feira, dia 15 de 
junho, revela a confirmação 
de 61 novos casos da doen-
ça ao longo desta semana. 
A cidade contabiliza, desde 
março de 2020, 4.392 re-
gistros e 20 óbitos. O bair-
ro Imigrantes soma 1.126 
confirmações, seguido do 
Fundão com 389 e do Groot 
com 379.
A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais leves é ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já 
pessoas que tiverem febre alta persistente e dificuldade para respirar devem procurar o 
atendimento de urgência e emergência na Policlínica Municipal.

Covid-19
61 novos casos na última semana

em www.holambra.sp.gov.br, 
na aba Serviços, Vacina: Termo 
de autorização.

Dados do Vacina Já, do Go-
verno do Estado, mostram que 
Holambra imunizou 100,6% 

dos holambrenses com a 1ª 
dose do antígeno contra a Co-
vid-19. Ainda segundo o por-
tal, 94,98% dos moradores 
receberam o complemento 
ou vacina de dose única. 69% 

tomaram o reforço do imuni-
zante. O percentual apontado 
pelo sistema diz respeito ao 
número de doses aplicadas 
em relação à estimativa total 
de habitantes elegíveis.
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Exames de sangue passam a ser feitos  

em laboratório na região central

Trabalhadores de quase 300 empresas têm 
desconto em consultas médicas pela ACE

Pacientes atendidos pe-
los postos de saúde Santa 
Margarida e Imigrantes pas-
sarão, a partir do dia 1° de 
julho, a realizar a coleta de 
exame de sangue na unidade 
recém-inaugurada do Labo-
ratório 22 de Outubro em 
Holambra, localizada na Rua 
Campo de Pouso, 1389, no 
Centro. O objetivo da medi-
da é garantir mais conforto e 
comodidade à população, re-
duzindo filas nos pontos de 
atendimento e permitindo 
que a amostra chegue direto 
às mãos da clínica responsá-
vel pelas análises.

Moradores da área rural, 
assistidos pelas unidades 
do Palmeiras e do Fundão, 
seguem realizando o proce-

dimento nestes locais, sem 
alteração. “O Laboratório 22 
de Outubro já nos atendia 
anteriormente. A diferença é 
que agora passamos a contar 
com esse espaço mais amplo 
para as coletas dos pacien-
tes da área urbana, desafo-
gando as unidades”, explicou 
o diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. 
“Não haverá alterações para 
os pacientes do Palmeiras 
e do Fundão em função da 
distância. Eles continuam a 
ser atendidos mais perto de 
suas casas”.

Valmir explica, no entan-
to, que a realização de agen-
damento dos exames segue 
acontecendo nos PSFs, como 
de costume.

Mais de 2 mil trabalhado-
res têm o benefício pelo Clu-
be do Desconto da Associa-
ção Comercial de Holambra; 
também há descontos em 
exames, medicamentos e em 
setores como serviços, segu-
rança do trabalho e educação

O funcionário precisa de 
consulta médica? Ele sabe 
que paga menos em espe-
cialidades como cardiologia, 
gastrocirurgia, cardiopedia-
tria, nutrição, otorrinolarin-
gologia e em várias outras? 
Assim como os proprietá-
rios e sócios de empresas 
associadas à Associação Co-
mercial e Empresarial (ACE 
Holambra), todos os funcio-
nários de estabelecimentos 
associados têm valor dife-

renciado em clínica médica 
de Holambra. Desta forma, os 
benefícios estão à disposição 
de mais de 2000 trabalhado-
res, de 290 empresas do mu-
nicípio.

Benefícios exclusivos - Os 
interessados podem pagar 
menos por meio do Clube 
do Desconto da ACE, serviço 
criado pela Associação Co-
mercial para aproximar con-
sumidores e empresas, assim 
como para oferecer vanta-
gens para trabalhadores e 
empresários.

Para utilizar, basta conta-
to com a Associação Comer-
cial para que os associados e 
seus funcionários utilizem o 
programa, que garante ainda 
abatimento no preço de exa-

mes, vacinas, medicamentos, 
óculos e outros nove setores, 
como serviços empresariais, 
qualidade de vida e educa-
ção. Veja abaixo:
• Consultas médicas: descon-

tos devem ser consultados 
diretamente com o pres-
tador de serviço e variam 
conforme a especialidade;

• Vacinas: de 5% a 10% de 
desconto;

• Exames: até 15% de abati-
mento;

• Saúde e segurança do tra-
balho: 5% de desconto em 
treinamentos, laudos e 
programas como PCMSO, 
LTCAT, LTIP e exames em 
saúde do trabalho;

• Academia e clínica de bem-
-estar: de 10% a 20% me-

nos em pacotes;
• Ótica: de 5% a 15% em pro-

dutos;
• Serviços Pet: 5% no banho 

e na tosa de pets;
• Escola de idiomas: 50% 

de abatimento na taxa da 
matrícula e 10% em men-
salidades;

• Seguros: 10% de desconto 
no valor da cotação origi-
nal de seguro auto, resi-
dencial, vida e empresa-
rial;

• Livros e biografias, incluin-
do empresariais: 10% de 
abatimento no valor final 
do projeto;

• Contabilidade: 10% de des-
conto em serviços contá-
beis e coworking;

• Adesivos, impressões grá-

ficas e artes digitais: de 
15% a 25% de abatimen-
to;

• Marcas e patentes: 20% de 
abatimento em serviços 
de registros.

Onde utilizar esses 
descontos?

Conheça a lista comple-
ta de empresas no Aplica-
tivo ACE Holambra ou em 
https://www.aceholambra.
com.br/clube-descontos. 
Mais informações sobre o 
Clube do Desconto também 
podem ser obtidas na Asso-
ciação Comercial via aten-
dimento telefônico (3802-
2020) ou por WhatsApp  
(11) 98873-5259, com Tânia 
Santana, setor comercial.

A unidade fica à disposição dos moradores atendidos pelos postos de saúde do Imigrantes e Santa Margarida
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Campanha de combate à 
violência sexual infantil 

é tema de projeto 
aprovado na Câmara

Um estudo realizado pela 
UNICEF estima que 180 mil 
meninas e meninos sofreram 
violência sexual entre 2016 
e 2020 no Brasil. Diante des-
te difícil cenário, vereado-
res da Câmara de Holambra 
aprovaram por unanimida-
de, na sessão realizada em 
13 de junho, o projeto de 
lei que visa prevenir e com-
bater o abuso sexual contra 
crianças e adolescentes.  

A iniciativa proposta pelo 
vereador Fabiano Soares es-
tabelece a criação da campa-
nha Maio Laranja em âmbito 
municipal com o objetivo 
de promover mobilizações 
e ações envolvendo toda a 
população para conscienti-
zar, orientar e combater este 
tipo de violência. 

Em plenário, Fabiano So-
ares destacou a importância 
da realização da campanha 
na cidade “Sabemos que isso 
infelizmente não é algo que 
acontece só em cidade gran-
de. Qualquer local está sujei-
to a este tipo de violência, a 
este tipo de atrocidade con-
tra as nossas crianças. Acre-
dito que como legisladores 
temos também o papel de 
promover ações que ajudem 
a orientar, a conscientizar e 
a combater esse tipo de pro-
blema”.

O projeto segue para san-
ção ou veto do Executivo, 
se sancionado a Campanha 
Maio Laranja passará a in-
tegrar anualmente o Calen-
dário Oficial de Eventos de 
Holambra.

Concessionária realiza manutenção 
preventiva em ETAs com método PIG

A equipe técnica da concessionária 
Águas de Holambra realizou, nos dias 04 
e 05 de junho, uma intervenção preventiva 
nas adutoras de água bruta da captação do 
Lago do Holandês e Camanducaia. O obje-
tivo é manter a segurança operacional nos 
processos de abastecimento de água na ci-
dade de Holambra.

Sob a gestão da área de Operações, o 
procedimento envolveu a limpeza das pa-
redes internas da tubulação das adutoras 
de água bruta das ETAs Tulipas e Centro, 
com o método PIG (do inglês “Pipeline 
Inspection Gauge”). Esse método permite 
a realização de operações de manutenção 
das tubulações, de forma rápida e efetiva, 
garantindo a sua funcionalidade e redu-
zindo a necessidade de intervenções não 
programadas.

“Com os resultados obtidos na primeira 
intervenção que fizemos, constatamos que 
o método PIG de fato é eficaz e apresenta 

uma solução praticamente imediata, que 
permite aprimorarmos ainda mais os pro-
cessos operacionais. Acreditamos que, ao 
investirmos nesse processo, estamos con-
ferindo ao sistema uma performance mais 
estável e segura, do ponto de vista opera-
cional”, diz Alan.

Sobre o PIG
O método consiste na instalação de qua-

tro tipos de peças diferentes, chamadas 
“PIG”. Cada peça tem uma função específi-
ca. Após o desmonte de um trecho de tubu-
lação, a peça “PIG” é implantada na rede de 
água e ‘viaja’ a distância de um quilôme-
tro durante 40 minutos. É a própria água, 
bombeada desde a estação elevatória, até 
a estação de tratamento (ETA), que impul-
siona a peça, por todo o percurso. Quando 
o PIG chega no ponto final da tubulação, na 
ETA, a peça é removida manualmente e a 
operação é considerada concluída.
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Coisas de 
Holambra...

Escola de Economia Doméstica
Em frente à Prefeitura de Holambra existe um 
prédio que, muitas vezes, passa despercebido no 
nosso dia a dia. Trata-se da APB, ou Associação 
Príncipe Bernardo (a antiga Escola Doméstica), 
um importante patrimônio de nossa cidade, cuja 
história eu vou te contar agora!
No final do ano de 1951, três anos após a funda-
ção da Fazenda Ribeirão, as irmãs do Santo Se-
pulcro convidaram a Sra. Mientje Van Kampen 
para juntas, formarem a Escola de Economia 
Doméstica. 
Nos primeiros anos, as aulas eram ministradas em 
holandês, debaixo da árvore no jardim das freiras 
ou numa sala do convento. Além das aulas de 
economia doméstica, instalação e organização 
da casa, nutrição, higiene e culinária, ministradas 
pela Dona Mientje, também havia aulas de forma-
ção geral, oferecida pela Irmã Benedictus; aula de 
música com a Irmã Liduina, corte e costura com a 
Dona Toos Miltenburg e puericultura, ministrada 
pela Sra. Leny v.d. Werf.
Lembrando que isso tudo estava acontecendo 
nos primeiros anos de fundação da cidade, e que 
havia muitas dificuldades econômicas na época. 
Isso também se aplicava à entidade: faltava ma-
terial, não havia água encanada e nem espaço 
adequado, no entanto, a disposição e a força de 
vontade destas fundadoras fizeram com que o 
trabalho prosseguisse. Pensando nisso, o Sr. Char-
les Hogenboom, então presidente da Coopera-
tiva Holambra, entrou em contato com diversas 
empresas e conseguiu máquinas de costura Sin-
ger e fogões Continental para serem usados nas 
aulas. Certamente uma grande conquista!
Acreditando na importância do desenvolvimen-
to cultural da população local, as aulas também 
começaram a ser dadas em português. Dando 
cursos para as moças brasileiras, as professoras 
holandesas aprenderam muito dos costumes bra-
sileiros. Em meados de 1963, as freiras do Santo 
Sepulcro deixaram Holambra e, em seu lugar, as-
sumiram as Madres Franciscanas.
A necessidade de sede própria e local adequado 
para as aulas fizeram com que, novamente, o Sr. 
Hogenboom se empenhasse em conseguir apoio 
financeiro de outras empresas. A Fundação Prín-
cipe Bernardo e a ONG Novib, ambas da Holan-
da, tornaram realidade o sonho da sede própria, 
doando dinheiro suficiente para a construção do 
novo prédio. Para instalação da escola, a Coope-
rativa Holambra doou o terreno. Assim, em 1966, 
iniciaram-se as obras da nova escola supervisio-
nadas pela Madre Willefrida.
Em 1977, deu início o Curso de Gestantes, or-
ganizado por D. Mientje van Kampen, Maritha 

Domhof, Dr. Andir Sanches, Vera Lia Teixeira, D. 
Therezinha Kors e Gerda de Wit, que ensinava cui-
dados básicos com o bebê, alimentação e higiene 
– curso este ministrado até hoje!
Depois de 12 anos trabalhando na escola, a Irmã 
Irmentrudis foi transferida e D. Mientje se colocou 
à disposição para assumir a direção. Depois de al-
guns anos, Liduina Hulsof assumiu a direção da 
escola no lugar de D. Mientje, e, em 1983, montou 
o primeiro projeto educativo voltado para meni-
nos, contando com a colaboração de Regina van 
Kampen e Sueli Coimbra.
Em 1988, a Escola de Economia Doméstica Prín-
cipe Bernardo passou a ser uma entidade regis-
trada sem fins lucrativos. Em 1990, mais de 200 
alunos passaram pela escola nos cursos tradicio-
nais de economia doméstica, trabalhos manuais, 
pintura em tela e tecido, arte culinária para crian-
ças, corte e costura; além de outros cursos como 
inglês, holandês, curso de bombons, música, etc.
Sem o subsídio da Cooperativa, a escola se uniu 
à Comissão de Esportes do Clube Fazenda Ribei-
rão para vender lanches nas barracas da Expoflo-
ra e arrecadar fundos. A partir de 1981, a escola 
passou a servir refeições durante o período da 
Expoflora para angariar recursos para pagar pelo 
financiamento da construção do novo prédio, 
onde hoje funciona uma escola.
Já em 2002 aconteceu a fusão entre a Guarda Mi-
rim e a Escola Doméstica, que passou a se chamar 
Associação Príncipe Bernardo. No ano seguinte, o 
Rotary Clube fez uma doação para a escola, que 
iniciou as obras de construção de um Salão para 
Eventos, para uso próprio e para aluguel. Até hoje 
o espaço é utilizado para a realização de feijoa-
das, bingos, bazares de roupas e utensílios do-
mésticos.
Hoje a Associação Príncipe Bernardo segue ofe-
recendo aulas de informática, culinária, prática 
de esporte, oficina de artes, inglês, matemática, 
orientação vocacional e palestras a jovens a de 14 
a 18 anos, no Projeto de Desenvolvimento Indivi-
dual, o PDI, sempre com o mesmo objetivo: o de 
atender crianças, jovens e adultos, visando desen-
volve-los social, moral e culturalmente, promo-
vendo o bem estar social, diminuindo os níveis de 
marginalidade, fomentando a empregabilidade, 
com atividades que desenvolvam o ser humano. 
Uma linda história, não é mesmo?

Colaboração: Associação Príncipe Bernardo.

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

lambra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

Feriado Corpus Christi 
altera serviços e espaços 
públicos nesta sexta-feira

Em função do feriado de 
Corpus Christi os serviços 
e espaços públicos tiveram  
alterações em sua rotina de 
funcionamento ontem e hoje,  
dias 16 e 17 de junho, na ci-
dade.

O Paço Municipal, as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), o Espaço do Empre-
endedor e a Biblioteca Muni-
cipal permanecem fechados 
nos dois dias, retomando as 
atividades na segunda-feira, 
dia 20. A Farmácia Municipal,  
abrirá, normalmente, entre 
7h e 16h, dessa sexta (17). A 
Policlínica está funcionando 
para atendimentos de urgên-
cia e emergência, como de 
costume, 24 horas por dia, 
sem qualquer interrupção, 
assim como o Serviço de Am-
bulância (192).

As creches e escolas mu-

nicipais permanecem fecha-
das nesta sexta. Os ônibus 
municipais de transporte 
coletivo, por sua vez, operam  
normalmente hoje.

A limpeza pública e a co-
leta de lixo doméstico não 
sofrerão interrupção. Mora-
dores dos condomínios Vila 
de Holanda, Palm Park, Nova 
Holanda e da HBR-240, sen-
tido Aterro Municipal, devem 
depositar  ítens para descarte 
somente no dia 23 de junho.

A Feira de Artesanato do 
Centro de Cultura e Eventos 
funcionará até domingo, 19, 
das 9h às 17h30. O Moinho 
Povos Unidos estará aberto 
normalmente das 10h às 17h. 
O Parque Van Gogh inicia as 
atividades às 9h e encerra às 
18h. Já o Parque Cidade das 
Crianças funcionará das 9h 
às 17h.
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Termina dia 30 o prazo  
para alistamento militar

Termina no dia 30 de ju-
nho o prazo para o proces-
so de Alistamento Militar 
Obrigatório para jovens que 
completam 18 anos de ida-
de em 2022. Em Holambra 
o atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30 na Junta 
Militar, que fica na Praça 
dos Pioneiros, s/nº. É pre-
ciso apresentar RG, CPF e 
comprovantes de  residên-
cia e de pagamento da taxa. 
O procedimento também 
pode ser feito pela inter-
net, no endereço www.alis-
tamento.eb.mil.br. O valor 
para emissão do certificado 
de dispensa é de R$ 5,37, 
sujeito a mudanças a cada 
trimestre.

O Serviço Militar é o pe-
ríodo de um ano em que o 
brasileiro recebe treinamen-
to em Organização Militar da 
Marinha, Exército ou Aero-
náutica para defender a Pá-
tria. "Aqui em Holambra, no 
ato do alistamento, os jovens 
são dispensados por excesso 
de contingência na região", 
explicou a encarregada da 
Junta de Serviço Militar, Ná-
dia Cíntia Possato Stotzer.

“O  município é não-tribu-
tário, ou seja: não contribui 
com a convocação para o Ser-
viço Militar inicial”, explicou.

O alistamento militar 
está previsto no Artigo 
143 da Constituição, é re-
gulamentado pela Lei nº 
4.375/1964 e é obrigatório 

para todo cidadão do sexo 
masculino nascido no Bra-
sil que completa 18 anos. 
Quem não realizá-lo dentro 
do prazo está sujeito a multa 
e não poderá, por exemplo, 
obter ou prorrogar a vali-
dade do passaporte, prestar 
exame, matricular-se em 
qualquer estabelecimento 
de ensino, se inscrever em 
concursos públicos, receber 
qualquer tipo de prêmio ou 
favorecimento do governo 
em suas diferentes esferas, 
bem como assinar contrato 
com instituições governa-
mentais e obter registro de 
trabalho.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do te-
lefone (19) 3902-4169.

Após dois anos de pan-
demia com a suspensão 
das suas realizações, os 
eventos agrícolas, os dias 
de campo e as feiras vol-
tam a fazer parte do ca-
lendário agro no ano de 
2022.  

Com o bom avanço da 
população vacinada temos 
uma ótima expectativa de 
público nos eventos resul-
tando em um faturamento 
com excelentes números 
para o setor, mas não es-
quecendo da necessidade 
da manutenção dos proto-
colos de segurança como o 
uso das máscaras e o já co-
nhecido álcool em gel nas 
mãos. 

Vale ressaltar a im-
portância do retorno das 
feiras ao nosso setor do 
agronegócio, a aproxima-
ção com os produtores 
levando até eles novas tec-
nologias, novos serviços, 
materiais e tudo aquilo 
que é pertinente a manu-
tenção, aprimoramento 
e facilitando a lida diária, 
sempre buscando trazer 
produtividade com menor 
custo de produção. 

A troca de informações 
dos produtores com espe-
cialistas nas mais diferen-
tes áreas se faz necessário 
em um mercado tão pu-
jante como o do agronegó-
cio, esse apoio é de grande 
importância na busca de 
melhores resultados tanto 
na lavoura, no pasto, como 
na sua operação como um 
todo.

São oportunidades pri-
mordiais e únicas, pois é 
nessa “prosa” com espe-
cialistas que os profissio-
nais podem entender de 
forma mais eficiente as 
necessidades reais e de-
mandas do produtor e as-
sim apresentar soluções 

a serem utilizadas no seu 
negócio, buscando ala-
vancar a produtividade e 
evitando custos desneces-
sários por falta de infor-
mação, tanto na lavoura 
quanto no administrativo, 
compras e outros setores.

Dentre as grandes fei-
ras temos que destacar 
a Hortitec na cidade da 
Holambra, que visa mui-
to essa interação entre os 
participantes e as empre-
sas expositoras, entenden-
do suas necessidades e ge-
rando negócios.

Neste ano de 2022 a 
Hortitec (Exposição Técni-
ca de Horticultura, Cultivo 
Protegido e Culturas In-
tensivas) realiza a sua 27º 
edição e na sua última edi-
ção que foi em 2019 con-
tou com a presença de 400 
empresas e quase 30.000 
visitantes, número que se 
espera ser superado neste 
ano.

A feira conta com es-
tacionamento gratuito, 
guarda volumes, praça de 
alimentação, Wi-Fi e um 
catálogo com a relação dos 
seus expositores, ocorrerá 
dos dias 22 a 24 de junho e 
maiores informações aces-
se www.hortitec.com.br

A retomada das feiras agro

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br
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Junho – Mês do Orgulho LGBTQIA+

 Brasil, país que mais 
mata pessoas trans no 
mundo.

 A estatística diz que 
a expectativa de vida de 
uma pessoa transgênero é 
de 35 anos, ou seja, meta-
de da média nacional.

Agora faço a seguinte 
pergunta; como podemos 
esperar ter uma longa 
vida sabendo que a qual-
quer momento, em qual-
quer lugar, pode ser o úl-
timo dia?

Vivemos em constante 
medo, medo de simples-
mente utilizar qualquer 
banheiro público e so-
frer alguma agressão. Eu 
por exemplo evito o má-
ximo possível, e quando 
realmente preciso entro 
praticamente correndo, 
com medo de olhar para 
os lados e isso já ser um 
motivo.

Infelizmente, a de-
pressão também tem um 
peso gigantesco em nosso 
meio, milhares de pesso-
as desistem da vida por 
não aguentarem mais essa 
opressão, essa falta de 
respeito, falta de empatia, 
esse abandono, por não 
aguentarem mais o buraco 
em que somos colocados.

Estamos em constante 
guerra, seja com o mundo 
ou nós mesmos, desde a 
descoberta de quem so-
mos, a aceitação própria, 
até as situações do dia a 
dia.

Sempre me pergun-
tam sobre como foi que 
eu soube, simplesmente 
não existe esse tal “dia 
da descoberta”, afinal, eu 
por exemplo me recordo 
de pensamentos de quan-
do era criança e digo que 

sempre me senti como o 
que sou hoje, apenas não 
entendia o que significava 
ainda.

 O preconceito é como 
um odor extremamente 
forte que impregna em 
quem está por perto.

 Vemos esse preconcei-
to impregnado, aliás, den-
tro da própria comunida-
de LGBTQIA+, lugar onde 
minimamente lá, devería-
mos estar seguros de toda 
essa podridão.

 Já fui invalidado por 
homens gays (cis héte-
ro também) por não ser 
“homem de verdade”, in-
validado por garotas he-
terossexuais por “não ter 
o principal” e  lésbicas já 
me invalidaram como ho-
mem trans me tratando 
como se eu fosse como 
elas.

Antes que eu me es-
queça, identidade de gê-
nero não tem ABSOLU-
TAMENTE NADA a ver 
com orientação sexual, 
são duas coisas completa-
mente diferentes!

Esse preconceito doen-
tio e corrosivo está por to-
dos os lados e infelizmen-
te parece absolutamente 
impossível de ser contro-
lado ou exterminado.

Estamos sempre ou-
vindo que devemos fazer 
isso ou aquilo ao invés de 
perguntarem o que NÓS 
queremos fazer e que in-
dependente de tudo, os 
motivos são nossos, ape-
nas nossos.

 Somos borboletas em 
constante metamorfose 
em busca da liberdade.

Junior Henrique de 
Carlos, 21 anos. 

A sigla da estatística

Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

Casa Bela Presentes passa a contar com uma livraria. Agora  você pode encontrar 
vários títulos para presentear ou desfrutar de uma boa leitura.
Vale a pena conferir!
R. Dória Vasconcelos, 91 - Centro, Holambra

Loja Casa Bela Presentes inaugura espaço leitura
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Prefeitura leva gramado e flores a áreas de 

descarte irregular de lixo no Imigrantes

Espaços antes caracteri-
zados pelo constante despe-
jo irregular de lixo no bairro 
Imigrantes foram limpos essa 
semana pela Prefeitura. Eles 
receberam gramado, plantio 
flores, além de sinalização 
com alerta para a proibição do 
descarte desse material. A in-
tenção é conscientizar mora-
dores para que se programem 
e participem das ações de co-
leta de entulho promovidas 
regularmente pelo município 
– a próxima delas, com início 
previsto para segunda-feira, 

dia 20 de junho.
Além de eliminar a sujei-

ra existente e orientar a po-
pulação, a melhoria tem por 
objetivo evitar a proliferação 
de insetos, roedores e outros 
animais indesejáveis que po-
dem colocar em risco a saúde 
da vizinhança.

“A limpeza valoriza o bair-
ro. Proporciona mais bem-
-estar aos moradores. Nosso 
objetivo é manter a cidade 
bonita, organizada. Quem tem 
móveis velhos e lixo verde para 
descartar pode participação 

da Operação Cata-Bagulho, 
que acontece praticamente 
todo mês. Basta se organizar”, 
avalia o diretor municipal de 
Parques e Jardins, Rodrigo 
Alexandre da Silva, o Bocão.

Novo ponto de ônibus
Além da recuperação dos 

espaços que registravam acú-
mulo de lixo, a Prefeitura levou 
ao Imigrantes nova estrutura 
de ponto de ônibus. O equipa-
mento foi instalado nas proxi-
midades da esquina das ruas 
Nijssen e Hermans. 

Segunda-feira, 20 de junho:
Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 21 de junho:
Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro
Quarta-feira, 22 de junho:
Imigrantes, Vila Nova e Residencial Moinho
Quinta-Feira, 23 de junho:
Residencial Moinho, Residencial Van den Broek e Pinhalzinho
Sexta-feira, 24 de junho:
Camanducaia, Residencial Vila das Tulipas e Residencial Flor 
D´Aldeia

Confira o cronograma da 
Operação Cata-Bagulho:

Tulipa Solar inaugura nova sede em Holambra, 
em parceria com TTS Energia

Evoluindo junto com o 
mercado, e buscando atender 
ainda melhor este momen-
to de demandas altamen-

te exigentes, a Tulipa Solar 
inaugurou nesta última ter-
ça-feira(14/06) a sua nova 
sede administrativa, que foi 

concebida em parceria com a 
TTS Energia.

A cerimônia contou com a 
presença de autoridades po-

líticas, como o prefeito da ci-
dade de Holambra, Fernando 
Capato, assim também como 
grandes empresários do 

agronegócio, gestores de in-
dústrias estaduais e locais, e 
claro, fornecedores do ramo 
solar.

Antes Durante Depois
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Na edição n° 1.403 deste Jornal da Cidade, publicada no dia 
10 de junho de 2022, em reportagem veiculada na página 
8 sob o título “Praças dos Pioneiros e das Palmas passam 
por obras de revitalização”, comunicamos o seguinte erro: 
onde se lê “...homenagem a Charles Hogenboom, imigran-
te, primeiro presidente da cooperativa e residente da Casa 
Amarela”, leia-se “homenagem a Charles Hogenboom, imi-
grante, segundo presidente da cooperativa e residente da 
Casa Amarela”.

Errata

Hortitec realiza sua 27a edição na próxima semana
Adiada duas vezes segui-

das por causa da Covid-19, a 
Hortitec (Exposição Técnica 
de Horticultura, Cultivo Pro-
tegido e Culturas Intensivas) 
volta com tudo este ano, en-
tre 22 e 24 de junho de 2022, 
no Parque de Exposições da 
Expoflora, em Holambra.

A edição 2022 vai reunir 
470 empresas expositoras 
brasileiras e estrangeiras e 
espera receber mais de 30 mil 
visitantes, de diversas regiões 
do País e também do Exterior.

Nos quase 30 mil m² da 
exposição, profissionais de 
agribusiness e produtores 
de hortaliças, flores, frutas, 
florestais e mudas vão en-
contrar os maiores e mais 
importantes fornecedores.
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Arte Viva Música 

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

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

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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● EMPREGOS ●

Montagem e Manutenção de 
estufa metálica e madeira – 

Lavagem de plástico

9 9695-1108              9 9324-0632

CNPJ: 16.724.864/0001-96

Nº 1334
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 
3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro:
PEDRO FERNANDO DE GOES, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profissão empresário, nascido em São Paulo, SP, no 
dia dois de julho de mil novecentos e sessenta e sete (02/07/1967) 
residente e domiciliado na Avenida das Tulipas, 1325, Jardim Holan-
da, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de TEODOMIRO PEREIRA 
DE GÓES e de ESMERALDA SOUSA DE GOÉS.
SHEILA FIGUEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Artur Nogueira, SP, no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e setenta e nove (27/05/1979) residente e 
domiciliada na Avenida das Tulipas, 1325, Jardim Holanda, Holam-
bra, SP, CEP: 13825000, filha de ANTONIO VALENTINO FIGUEI-
RA e de IVONE PURCELO.
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 junho de 2022

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

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

● DIVERSOS ●

● DIVERSOS ●

Serviços Gerais (masculino)
EMPRESA DE HOLAMBRA CONTRATA

- Segunda a Sexta-feira
- Limpeza e Conservação de ambientes. Pequenos reparos, jardinagem, noções 
de manutenção, e organização em geral.
- Possuir transporte próprio
- Remuneração: salário + Vale alimentação + auxílio transporte
 Interessados enviar currículo para: contato@jcholambra.com.br

Programação Cine Clube

Que tipo de filme é 
Parasita?

Os caminhos de duas famílias se cruzam, uma é 
muito rica e a outra muito pobre As interações entre 
elas revelam as desigualdades sociais, expõem situ-
ações bizarras, escancaradas em uma atmosfera de 
impacto e que nos deixam pensativos e perplexos. Ao 
mesmo tempo que é atual e perturbador, é sensível e 
comovente. Grande vencedor do Oscar de 2020, Para-
sita é um filme para ser visto e vivenciado.

Data: 24 de Junho às 19 hs no Espaço Cultural Ter-
ra Viva
Apoio: Casa Bela, Jornal da Cidade e ECTV. 
Duração: 2h10m.  Idade: 16 anos.
Atenção: Devido ao aumento de casos positivos 
de infecção do corona vírus, recomendamos o 
uso de máscara durante a projeção do filme.
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por Izildinha PilliFique
Ligado Novela das 9 tem participação de duas e-BBBs

Briga de irmãs pode afetar carreira da dupla

Gente, adivinha? A próxima novela das 9, escrita por Glória Perez sob título “Travessia” entrará no ar assim que terminar “Pantanal”. 
O folhetim terá um elenco de peso. Já está confirmada Grazi Massafera, que volta a telinha para viver a mãe de quem? De quem?  A 

chatinha do BBB, Jade Picon. Ou seja, por isso muita gente quer participar dos reality’s. Na verdade, será um encontro de ex-BBBs, né?  Vamos 
ver o que vai dar. 

Justiça penhora bens do cantor Hudson

Outro artista sertanejo envolvido em processo judicial. Trata-se do cantor Hud-
son, que faz dupla com o irmão Edson. A Justiça utilizou força policial para 
realizar a penhora de bens na casa do cantor, na cidade de Limeira, no interior 
de São Paulo. A ordem de penhora foi dada pelo juiz Guilherme Silveira Teixei-
ra em um processo movido pelo ex-empresário da dupla, Wagner Mendes da 
Cunha, que cobra uma dívida dos cantores calculada em cerca de R$ 9 milhões. 
Ooo louco, valor alto, heim? Esse valor se refere a uma multa, acrescida de 
juros, pelo descumprimento de um contrato assinado pelos sertanejos com o 
empresário em 2009. Muitos artistas já se complicaram com ex-empresários, 
ex-assessores, ex-bailarinos etc. O cantor justificou que no ato da assinatura do 
contrato “é notória” a sua dependência química, de “drogas e álcool”.

Se te ofendem, não revides. 
Tenta de novo perdoar.

Olha só, esse papo de coleguinha é só da boca pra fora. Pelo menos é o que 
anda acontecendo as com as irmãs Silmara e Simone. Divergências de opini-
ões das duas artistas são transparentes em seus shows. Como sempre acon-
tece em duplas que se desentendem, partem para carreira solo. Acho bem 
desagradável essa briga entre irmãs. Perde um pouco do brilho que elas 
transmitem como família.  Na entrevista que Simaria falou com o jornalista 
Leo Dias, ela afirmou que sempre foi recriminada pela irmã e não escondeu 
que ambas passam por uma crise. Acredito que a Simaria queira fazer me-
nos shows e curtir mais a família, já Simone, que está separada, quer curtir o 
momento de solterice. Bom, tomara que ambas acabam se entendendo, né?

Dona de celular processa Gusttavo Lima
Gente que falta de noção. Como pode alguém citar um núme-
ro de celular sem saber se o número existe e se está ati-
vado com alguma pessoa. Será que os compositores  
Rodrigo Reis, Renno Poeta e Kinho Chefão não se 
tocaram do que poderia acontecer? É sigiloso. 
Pois é, o cantor sertanejo Gusttavo Lima, que 
não está numa maré boa,  foi condenado pela 
Justiça de São Paulo a pagar uma indeniza-
ção de R$ 50 mil à proprietária de um celular 
cujo número é mencionado na música “Blo-
queado”. L.C., dona do número do celular dis-
se à Justiça que soube que o número do seu 
telefone havia sido citado na música quando, 
em agosto do ano passado, passou a receber 
ligações e mensagens de fãs do cantor via What-
sApp. Imagine o transtorno para a dona do celular. É 
Gusttavo, vivendo e aprendendo, né?


