
www.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXVI / Nº 1375 / Holambra, 19/11/2021

Casos de Covid voltam a subir

Decoração de natal terá 40 
quilômetros de cordões 
de LED e 2.800 lâmpadas 
instaladas em árvores

O uso de máscaras continua obrigatório em locais abertos e fechados, além do 
distanciamento social. Porém, muitas pessoas já andam sem o equipamento de 
proteção individual e não evitam as aglomerações. O balanço divulgado pelo 
Departamento Municipal de Saúde de Holambra registrou 8 novos casos de 
Covid-19 nos últimos 7 dias, ou seja, cinco a mais que na semana anterior. O 
diretor do órgão, Valmir Marcelo Iglecias. Alertou que “a guerra contra  
a doença ainda não acabou”.
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Holambra é uma das 
28 cidades do Brasil 
com legislação para 

implementação 
de 5G
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Pernambuco 
retira da 
pauta Lei 
Orçamentária 
Anual, que 
deverá voltar 
ao plenário no 
dia 06

Copa de Futebol Amador entra no mata-mata

Consciência Negra: o que significa essa expressão?

Idade média da população holambrense é de 35,1 
anos, aponta economista
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Opinião2
Dia 19 de novembro come-

mora-se o Dia da Bandeira.  
Ela é um dos quatro símbolos 
nacionais que marcam a iden-
tidade brasileira. Pode-se ver,  
onde ela tremula, que existe 
uma identidade cultural  e 
um espaço a que  pertencem a 
todos os brasileiros.  

Esquecida, assim como os 
outros símbolos nacionais,  
desde o término da ditadura 
militar, hoje ela acaba sendo 
abarcada por grupos políti-
cos que se arvoram adotá-la 
como símbolo de uma corren-
te ideológica. Por outro lado 
ela é esquecida, quando não 
ignorada por outros grupos 

e movimentos sociopolíticos, 
pelas escolas, pelas autorida-
des, pelo povo em geral.

Amar e respeitar os sím-
bolos nacionais, como marca 
de uma identidade nacional, 
não são um simples movi-
mento nacionalista, mas sim 
um movimento de compreen-
são de nossa cultura, como 
cidadãos unidos numa mes-
mo espaço territorial e por 
uma mesma língua.

Tome-se como exemplo os 
Estados Unidos e a França 
que cultuam suas bandeiras 
nacionais. Elas estão haste-
adas em todos os locais. Os 
americanos e os franceses se 

orgulham dela. Tremulam 
sobre os cidadãos daqueles 
países lembrando-lhes que 
formam uma nação e que de-
vem se orgulhar dela.

Hastear a bandeira como 
ato cívico homenageá-la dia-
riamente deveriam ser ativi-
dades  regulares nas escolas 
e nos espaços públicos. Estas 
duas ações não são meras 
ações de nacionalismo, são 
afirmações culturais de um 
povo que precisa buscar en-
tendimento social, pontos 
de convergência, igualdade, 
projetos coletivos de desen-
volvimento e de reforço de 
sua cultura.

O Dia da Bandeira

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

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

Esta semana estivemos a co-
memorar a proclamação da Re-
pública no dia 15 de novembro. 
Como mais um feriado – que 
se junta a outros seis do ano – 
este transcorreu, como nos de-
mais, através de estradas com 
trânsito pesado transportando 
milhares e milhares de pessoas 
com destino ao litoral, monta-
nhas e cidades turísticas. Com 
praias lotadas, sol e mar,  caipiri-
nha presente em muitos casos, 
estada nas montanhas respiran-
do ar puro e desfrutando de vis-
tas deslumbrantes a data, como 
sempre em outras ocasiões, 
passou ao largo.

Aproveitando o ensejo, per-
gunte ao seu amigo aí do lado se: 
(1) conhece o significado de repú-
blica e (2) quem a proclamou no 
Brasil. Como, porque e quando, 
seria demais para a maioria dos 
brasileiros responderem. O impor-
tante mesmo, neste país tropical, 
é que tivemos mais um feriado a 
“comemorar”, literalmente, graças 
a uma lei federal de 1949 do en-
tão presidente Marechal Eurico 

Gaspar Dutra, dando relevo ao ato 
do também Marechal, Deodoro, 
autor do primeiro golpe militar no 
Brasil, ao derrubar a monarquia 
em 15 de novembro de1889. Gol-
pe militar sim!

Como consequência, o Im-
perador (1840 e 1889) e sua fa-
mília foram forçados a deixar o 
Brasil, partindo para o exílio na 
Europa logo no dia seguinte. 
Fato relevante, apesar de fugir 
ao contexto, é lembrar, conhe-
cer e reconhecer o que Dom 
Pedro II fez pelo Brasil no sécu-
lo XIX. Foi em seu governo que 
foram construídas as primeiras 
linhas telegráficas e a primei-
ra estrada de ferro do Brasil. 
Foram, ainda,  criadas durante 
a sua regência: o Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro; 
Imperial Academia de Música e 
Ópera Nacional e o Colégio Pe-
dro II. Oferecia, ainda, bolsas de 
estudo para brasileiros terem 
a possibilidade de estudar em 
universidades, escolas de arte 
e conservatórios de música na 
Europa. Não menos, a abolição 

do trabalho escravo. Um verda-
deiro estadista!

Conhecer algumas das causas 
que levaram ao golpe de Estado 
em 1889 pode ajudar na compre-
ensão dos fatos: atritos com a elite 
agrária, que exigia indenização 
pela libertação dos escravos com 
a Lei Áurea, de 1888; conflito com 
o Exército, que desde a Guerra do 
Paraguai nos anos 1870 pleiteava 
mais participação no governo... 
no que não era atendido; inquie-
tação crescente com a substitui-
ção do Nordeste como polo eco-
nômico; influência do positivismo 
(uma corrente teórica inspirada 
no ideal de progresso contínuo 
da humanidade) e de onde veio o 
lema “Ordem e Progresso” estam-
pado em nossa bandeira.

Por fim, o termo “repúbli-
ca” deriva do latim Res Publica 
e significa, literalmente, “coisa 
pública”, isto é, aquilo que diz 
respeito ao interesse público de 
todos os cidadãos.

Termo desconhecido, não 
só, pela imensa horda de politi-
cos em Brasília.

Um pouco de História para poucos

Histórias de Dona Ilda

Meio dia e meia. O sol 
de céu aberto, com a bri-
sa constante dos Alpes. A 
1050 metros de altitude, 
essa pequena cidade da 
Suíça alemã, guarda as 
tradições regionais, tem o 
charme das mais famosas 
grifes em seu luxuoso co-
mércio e deixa os turistas 
de países tropicais exta-
siados.

De um banco de rua 
vejo pendentes da saca-
da do primeiro andar do 
outro lado, gerânios ver-
melhos, blue Bells muito 
roxos, florzinhas amare-
las que jamais vi, e para 
o alto, pequenas margari-
das brancas. São mais ou 
menos cinquenta arran-
jos individuais; como se 
algum floricultor tivesse 
decorado com eles toda 
a fachada. Mas, todas as 
flores são plantadas em 
jardineiras. À direita, na 
encosta da montanha, pi-
nheiros enormes em tons 
de verde escuro. À esquer-
da a estação. De Genebra 
até aqui são três horas de 
trem. E que trem! Desliza 
tranquilamente pelos tri-
lhos entre as encostas das 
gigantescas montanhas 
que terminam no Rhône e 
os pinheiros que nos lem-
bram de milhares de árvo-
res de Natal!

Bandeiras suíças fes-
tejam o dia no topo de 
quase todos os prédios. 
Cadeiras de rodas, moto-

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

Lembranças 
dos Alpes Suíços

rizadas ou não, são aqui 
uma constante, como em 
qualquer lugar que se visi-
te,  levando paraplégicos 
que podem curtir a vida 
com alegria e entusiasmo.

De San Francisco, nos 
Estados Unidos, de onde 
viemos para cá, a mu-
dança é total em termos 
de natureza. Apesar de 
filmadora, máquina foto-
gráfica, sente-se a todo 
o momento o desejo de 
gravar mais ainda tudo o 
que vemos. Até as emo-
ções! As palavras, o filmes, 
as fotos não dizem muito! 
Por mais que nos descre-
vam, os lugares nos emo-
cionam muito mais!

O trem acabou de che-
gar, trazendo turistas, 
muitos das redondezas, 
para passar a tarde. Se-
nhoras idosas se reúnem 
e vêm tomar chá por aqui. 
Alegres, extrovertidas, 
como se tivessem dezoito 
anos. É impressionante a 
concepção da maneira de 
viver dos menos jovens 
dessa região. É uma lição 
de vida que se tem a cada 
momento!
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Aumenta o número de casos 
de Covid-19 em Holambra na 

última semana

Departamento de 
Saúde fixa dias de 
vacinação e inicia 

aplicação da 3a dose Balanço divulgado pelo 
Departamento Municipal de 
Saúde de Holambra revelou 
nesta quinta-feira, dia 18 de 
novembro, o registro de 8 
novos casos de Covid-19 na 
cidade ao longo dos últimos 
7 dias. O município alcança 
agora 83 dias sem mortes em 
função da doença.

Holambra contabiliza, 
desde o início da pandemia, 
2.224 casos e 15 óbitos. Neste 
momento, 7 pessoas aguar-
dam, em isolamento domici-
liar, o resultado de exames. O 
bairro Imigrantes soma 595 
confirmações, seguido do 
Centro com 197 e do Groot 
com 191 registros.

“Esses números, sem dúvi-
das, são resultado do avanço 

da vacinação e da manutenção 
dos protocolos sanitários”, ex-
plicou o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. 
“Mas vale sempre lembrar que 
a guerra contra a doença ainda 
não acabou. Por isso é impor-
tante ficar de olho no compro-
vante de vacinação. Maiores 
de 18 anos que tomaram a 2ª 
dose há mais de 5 meses de-

vem receber o reforço, que já 
está disponível, para que não 
tenhamos surpresas no perío-
do de festas de fim de ano”.

Até o momento, 90,4% dos 
holambrenses já receberam a 
1ª dose do antígeno. 80,79% 
têm o ciclo completo de imu-
nização. Ou seja: tomaram as 
duas doses ou o antígeno de 
dose única.

O Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holambra 
vai contar agora com dias e 
local fixos para a vacinação 
contra a Covid-19. A imu-
nização irá ocorrer sempre 
às quartas e sextas-feiras 
no Salão da Terceira Idade. 
A aplicação será por ordem 
de chegada entre 8h e 12h e 
das 13 às 15h.

Estão aptos a receber o 
antígeno moradores a par-
tir de 12 anos que ainda não 
foram imunizados; holam-

brenses que receberam a 1ª 
dose da vacina Butantan/
CoronaVac há, pelo menos, 
21 dias; cidadãos que to-
maram a 1ª dose do imuni-
zante Fiocruz/AstraZeneca 
há, pelo menos, 8 semanas; 
pessoas a partir de 18 anos 
que receberam a 1ª dose da 
vacina fabricada pela Pfizer 
há mais de 21 dias e adoles-
centes entre 12 e 17 anos 
que tomaram a 1ª dose do 
antígeno da Pfizer há mais 
de 8 semanas.

3ª dose para maiores de 18 anos
Já nesta sexta-feira, dia 19 de novembro, o município co-

meçará a aplicar a dose de reforço em moradores acima de 
18 anos que receberam o complemento dos imunizantes da 
Pfizer, Fiocruz/AstraZeneca e Butantan/CoronaVac há mais 
de 5 meses. Pessoas que tomaram a vacina fabricada pela 
Janssen devem aguardar a divulgação da chegada desse 
imunizante para a administração da 2ª dose.

Para a imunização, é necessário apresentar documento 
oficial com foto. No caso de 2ª ou 3ª doses é preciso levar 
também o comprovante de vacinação anterior. Menores de 
18 anos devem apresentar o Formulário de Autorização de 
Vacinação assinado pelos pais ou responsável legal. Ele está 
disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços, 
Vacina: Termo de autorização. O documento é obrigatório 
ainda que o jovem compareça acompanhado.

“A imunização é importantíssima na luta contra a do-
ença. É fundamental que todos se vacinem e completem 
o ciclo vacinal, com 2ª ou 3ª doses”, explicou o diretor mu-
nicipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Pedimos que fi-
quem atentos ao comprovante de vacinação e, assim que 
os prazos para 2ª e 3ª doses chegarem, procurem o Salão da 
Terceira Idade. É fácil, rápido e é uma ação que salva vidas”.
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Saúde promove palestra 
sobre câncer de próstata na 

próxima segunda, 22

Holambra realiza mais de 1.400  
consultas e agenda 645 

procedimentos e exames em 11 dias

Novembro AzulArrancada da Saúde

“Pedimos que morado-
res que possuam pedidos de 
procedimento e estão aguar-
dando o agendamento para 
que procurem a unidade de 
saúde mais próxima de casa 
e mantenham os dados do 
cadastro atualizado para que 
o Setor de Regulação possa 
entrar em contato”, explicou 
o diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias. “Te-
mos registrado dificuldade 

de localizar muitas pessoas, 
pois o telefone e o endereço 
são antigos”.

Ainda de acordo com o 
diretor, a ação ocorre com 
recursos do município e com 
apoio de serviços consor-
ciados e já habilitados pelo 
Cismetro. Para a utilização 
da assistência ambulatorial 
de saúde do município é ne-
cessário apresentar o Cartão 
Cidadão ativo.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra irá 
realizar na próxima segun-
da-feira, dia 22 de novembro, 
uma palestra sobre o câncer 
de próstata. A ação faz par-
te do movimento Novembro 
Azul no município. A atividade 
é gratuita, aberta ao público e 
terá início às 16h30 na Unida-
de Básica de Saúde do bairro 
Imigrantes.

Durante a palestra, o mé-
dico urologista Marcos Siebra 
irá compartilhar informações 
sobre a doença e promover a 
conscientização sobre a impor-

tância da realização de exames 
para a detecção precoce.

“Convidamos todos os mo-
radores para essa atividade 
que trará informações impor-
tantes e esclarecerá mitos em 
relação aos exames preventi-
vos”, enfatizou o diretor mu-
nicipal de Saúde, Valmir Mar-
celo Iglecias. “Quanto antes o 
tumor for detectado, maiores 
são as possibilidades de trata-
mento e as chances de sucesso 
do paciente”.

A UBS Imigrantes fica na 
Rua Van Aken, s/nº, no bairro 
Imigrantes.

O Departamento Munici-
pal de Saúde realizou entre 
os dias 8 e 18 de novembro, 
por meio da ação “Arrancada 
da Saúde”, 1.472 consultas 
médicas e agendou 483 exa-
mes de ressonância magné-
tica, tomografia, ultrassom, 
audiometria e nasofibros-
copia, além de 142 cirurgias 
oftalmológicas e 20 pediá-
tricas. O mutirão, voltado ao 
atendimento da demanda de 
consultas, cirurgias e de exa-
mes laboratoriais e de espe-
cialidades, segue até o fim de 
dezembro.

Durante este período as 
unidades de saúde Santa 
Margarida e Imigrantes fun-
cionarão até as 19h para que 
possam atender moradores 
que necessitem de assistên-
cia com clínico geral fora do 
horário comercial. A ação 
conta também com a amplia-
ção em 50% da oferta de exa-
mes laboratoriais, com aten-
dimento agendado das 7h às 
10h em todos os postos do 
município. Na Policlínica Mu-
nicipal também há um núme-
ro 50% maior de consultas 
médicas disponíveis.
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Prefeitura divulga programação natalina

Quinta-Feira de Sabores está de volta a Holambra
A feira noturna no bairro 

do Imigrantes, que foi inter-
rompida em março de 2020 
por conta da pandemia, vol-
ta a funcionar no mesmo lo-
cal, no dia 16 de dezembro, a 
partir das 17h.

Além de contar com bar-
racas de frutas, legumes, 
verduras, grãos e diversos 
outros produtos, feira tem 
como atrativo os Food Tru-
cks, com diversas opções de 
comidas e bebidas para con-
sumo no local, o que a tem 
tornado um programa inte-
ressante e ponto de encontro 
de famílias e amigos.

Holambra dá início no dia 
27 de novembro, sábado, a 
decoração e programação 
natalina. O Natal Mágico de 
Holambra contará com ilu-
minação especial em diver-
sos espaços públicos, Casa 
do Papai Noel e apresenta-
ções artísticas gratuitas.

Serão mais de 40 mil me-
tros de cordões de LED e 
2.800 unidades de cascatas 
de luz instalados em troncos 
e galhos de árvores da região 
central. A Praça dos Pionei-
ros, este ano, irá abrigar o 
lar do bom velhinho e outros 

locais, como as Praças dos 
Coqueiros e Bento Euzébio 
Tobias, o Deck do Amor e a 
Avenida das Tulipas, recebe-
rão dezenas de peças relacio-
nadas à festividade.

De acordo com a diretora 
municipal de Turismo e Cul-
tura, Alessandra Caratti, as 
apresentações artísticas irão 
ocorrer na Praça dos Pionei-
ros (confira programação 
abaixo), com exceção do des-
file natalino com a Fanfarra 
Amigos de Holambra, que 
terá a Praça Bento Euzébio 
Tobias, em frente ao Paço 

Municipal, como ponto de 
concentração.

“É uma grande alegria po-
der voltar a realizar uma pro-
gramação natalina em nossa 
cidade”, ressaltou o prefeito 
Fernando Capato. “É um pe-
ríodo encantador e mágico 
e estamos preparando uma 
decoração especialíssima 
para enaltecer a beleza e tra-
zer o espírito de Natal para o 
município”.

Os espaços decorados e 
iluminados ficarão disponí-
veis para visitação até 6 de 
janeiro, Dia de Reis.

Confira a programação:
Dia 27 de novembro – Sábado
19h: Parada de Natal com a Fanfarra Ami-
gos de Holambra - Saída da Praça Bento 
Euzébio Tobias, em frente ao Paço Muni-
cipal, com destino à Praça dos Pioneiros
20h: Banda e Coral Municipal de Cosmópolis

Dia 28 de novembro - Domingo
19h: Parada de Natal com a Fanfarra 
Amigos de Holambra - Saída da Praça 
Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço 
Municipal, com destino à Praça dos 
Pioneiros
20h: Coral Municipal Professora Zenaide 
Franco de Melo (Mogi Guaçu) e Escola 
Municipal de Iniciação Artística Prof. 
Ivete Maria Bueno - Flauta doce e violão

Dia 3 de dezembro - Sexta-Feira
20h: Coral Magnificat (Igreja Matriz)
20h30: Gaiteiros de Holambra

Dia 4 de dezembro- Sábado
19h30: Coral Municipal da Estância de 
Socorro
20h30: Orquestra Popular de Flautas 
Doces de Holambra

Dia 5 de dezembro - Domingo
19h30: Cláudia Feltre e Banda

Dia 10 de dezembro - Sexta-Feira
19h30: Orquestra de Viola Caipira de 
Holambra

Dia 11 de dezembro - Sábado
19h: Banda Sinfônica Armando de Arru-
da Pereira

Dia 12 de dezembro - Domingo
19h30: Banda Municipal de Cosmópolis

Dia 17 de dezembro - Sexta-Feira
19h30: Banda da Polícia Militar

Dia 19 de dezembro - Domingo
20h: Apresentação dos alunos da Oficina 
de Viola Caipira de Holambra
20h30: Academia Ballerine Espaço de 
Artes

 

Dia 20 de dezembro - Segunda-Feira
19h30: Paulo Leal (Músicas natalinas)

Dia 21 de dezembro - Terça-Feira
19h: Escola Waldorf Acalanto - Auto de 
Natal
19h30: Silvio Macedo (Voz e violão)

Dia 22 de dezembro - Quarta-Feira
19h: Escola Waldorf Acalanto - Boi de 
Mamão
19h30: Carlos Frederico (Piano)

Dia 23 de dezembro - Quinta-Feira
19h30: Dinho Anicetto (Voz, violão e 
bateria)

A inauguração da decoração natalina será no próximo no dia 27
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Câmara aprova captação de recursos para Corpo de 

Bombeiros e institui Previdência Complementar 
entidade fechada de Previ-
dência Complementar aos 
servidores públicos efetivos 
no âmbito do Poder Executi-
vo, das Autarquias e Funda-
ções, e do Poder Legislativo. 

Os três projetos, de ini-
ciativa do Poder Executivo, 
seguem para sanção do Pre-
feito.

Lei Orçamentária Anual 
(LOA)

Durante a reunião, o ve-
reador Eduardo da Silva, 
o Pernambuco, requereu 
vista do processo relativo 
à Lei Orçamentária Anual 
para o exercício de 2022 (PL 
030/2021), adiando assim o 
primeiro turno de discussão 
e votação que ocorreria nesta 
mesma sessão. 

O Pedido de vista é uma 
interrupção do processo le-
gislativo para estudo e aná-
lise mais detalhada de uma 
determinada propositura. A 
LOA é uma peça fundamen-
tal para o equilíbrio das con-
tas públicas municipais, que 
indica o quanto e onde será 
gasto o dinheiro público mu-
nicipal no período de um 
ano, duas emendas ao proje-
to foram apresentadas pelos 
vereadores.

Na próxima sessão, que 
será realizada no dia 06 de 
dezembro, está previsto a 
retomada dos debates e vo-
tação desta lei orçamentária.

Aprovados três projetos 
na Sessão Ordinária reali-
zada na Câmara Municipal, 
na última terça-feira, 16 , os 
que dispõe sobre a criação 
do Fundo Especial e a Con-
tribuição Voluntária do Cor-
po de Bombeiros, e também 
a propositura que institui 
o Regime de Previdência 
Complementar aos servi-
dores públicos municipais. 
Além disso, pedido de vista 
adia o primeiro turno de vo-
tação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA). 

Com o objetivo de apri-
morar as atividades de 
Defesa Civil, prevenção e 
combate a incêndios, bus-
cas, salvamentos e socorros 
públicos, duas propositu-
ras relativas ao tema foram 
aprovadas por unanimi-
dade. O Projeto de Lei n.º 
034/2021 cria o Fundo Mu-
nicipal Especial do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar 
no Município de Holambra, 
o Febom. O Fundo tem por 
finalidade assegurar meios 
para expansão e aperfeiçoa-

mento do serviço de comba-
te a incêndios e salvamento 
local, provendo recursos que 
serão utilizados em diversas 
atividades pelo órgão.

Enquanto o Projeto de Lei 
n.º 033/2021 institui a Con-
tribuição Voluntária para o 
Corpo de Bombeiros da Po-
lícia Militar no Município 
de Holambra. A Contribui-
ção será espontânea e não 
obrigatória, arrecadada em 
prestação única por meio de 
boleto bancário específico 
enviado anexo ao carnê do 

Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

Ainda, em regime de ur-
gência especial, todos os ve-
readores foram favoráveis 
ao PLC 007/2021 que insti-
tui o Regime de Previdência 
Complementar (RPC) do Mu-
nicípio de Holambra. O RPC 
será organizado de forma 
autônoma em relação ao Re-
gime Próprio de Previdência 
Social Municipal, apresenta 
caráter facultativo e será ofe-
recido por meio de Plano de 
Benefícios administrado por 
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Holambra é uma das 28 cidades do Brasil com legislação 

atualizada para implementação de tecnologia 5G
De acordo com levanta-

mento feito pela Associação 
Brasileira de Infraestrutura 
para Telecomunicações, a 
Abrintel, Holambra é uma 
das 28 cidades brasileiras 
com legislação adequada 
para instalação de antenas 
5G. É uma entre apenas 8 em 
todo o Estado de São Paulo.

A nova geração de telefo-
nia móvel, em fase final de 
concorrência para imple-
mentação no país, deverá es-
trear em capitais brasileiras 
até julho de 2022, deverá re-
volucionar a tecnologia para 
transferência de dados mó-
veis, com altíssimos padrões 
de velocidade de conexão e 
de usuários simultâneos.

Para viabilizar rápida im-
plementação da ferramenta, 
Estados e prefeituras cor-
rem contra o tempo para 
modernizar suas leis e per-
mitir a instalação das ante-
nas para uso da nova frequ-
ência. Em Holambra, a Lei 
Municipal nº 1.007/2021, 
que regula a instalação de 
infraestrutura de suporte 
ao 5G, foi aprovada pela Câ-

facebook
instagram

Rua Primulas, 976, Girassois de Holanda

Segunda a sexta das 6h as 22h
Sábados, domingos e feriados das 8h as 12h

(19) 97828-0474

clique 
aqui!

mara Municipal em 18 de 
outubro e sancionada pelo 
prefeito Fernando Capato, 
autor da propositura, em 9 
de novembro.

Em São Paulo, segundo o 
estudo, além da Cidade das 
Flores, somente as cidades 
de São Caetano do Sul, Ja-
guariúna, Serra Negra, So-
corro, Santo André, Ribei-
rão Preto e Jandira dispõem 
de legislação similar.

“Procuramos sair na 

frente e deixar o caminho li-
vre, em nossa cidade, para a 
implementação desta nova 
tecnologia tão logo esse 

processo se inicie no Brasil”, 
afirmou o prefeito. “O 5G 
trará numerosos benefícios 
para as instituições, empre-

sas e para a população como 
um todo que utiliza as redes 
de telefonia móvel para se 
comunicar e trabalhar”.
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

O HVET do Grupo UniE-
duK (UniFAJ) inaugura a 
sala de Diagnóstico por 
Imagem. De acordo com 
a professora responsável 
pelo setor de radiologia, 
Alessandra Regina Dhom 
Pimentel de Moraes, o in-
vestimento visa oferecer 
ainda mais qualidade no 
atendimento à população. 
Além disso, Alessandra 
diz que o objetivo da sala 
é fornecer melhor infraes-
trutura para o aprendiza-
do dos alunos do curso de 
Medicina Veterinária. No 
novo ambiente, serão re-
alizados exames de Raio X 
e Ultrassom, além de aulas 
práticas sobre o diagnósti-
co por imagem animal. 

A sala possui diversos 
equipamentos, dentre 
eles, um aparelho de Raio 
X fixo com mesa integra-
da, que emite radiação 
com sistema moderno 
regulador de potência 
conforme cada espécie 
do animal. Para comple-
mentar, também há um 
Digitalizador e Placas CR 
(radiologia computado-
rizada), que recebem a 
radiação na mesa e digi-
talizam a imagem para o 
computador. Ainda, está 
disponível uma Placa DR 
(radiologia digital), que 
transfere a imagem para 
o sistema ou computador 
sem precisar ser digitali-
zada, resultando em ima-
gens de alta qualidade. 

O novo ambiente tam-
bém possui os aparelhos 
de proteção contra a radia-
ção, os EPIs – Equipamen-
tos de Proteção Individual, 
como avental e protetor de 

tireoide de chumbo, a sala 
conta com um biombo de 
proteção contra a radiação, 
permitindo que o disparo 
do Raio X possa ser acom-
panhado à distância. Todas 
as paredes são protegidas 
por sistemas de massa ba-
ritada e vidro plumbífero. 
O HVET UniFAJ ainda con-
ta com um aparelho portá-
til emissor de Raio X, que 
permite realizar imagens 
em centro cirúrgico ou a 
campo com a mesma quali-
dade do equipamento fixo.  

Sobre o aprendizado 
dos alunos na nova sala, 
a professora de Diagnós-
tico por Imagem, Alessan-
dra Moraes, reforça: “Esse 
equipamento de última 
geração beneficia o apren-
dizado do aluno uma vez 
que, por meio de aulas e 
estágios no setor, ele pode 
acompanhar o posiciona-
mento, laudo, pedidos de 
exames, conforme a clíni-
ca do paciente. Por estar 
dentro da clínica de pe-
quenos animais, o aluno 
consegue associar o diag-
nóstico por imagem de 
cada caso e acompanhar 
a evolução do tratamento 
do paciente”.

Da mesma forma, a 
docente conta que, com o 
novo equipamento profis-
sional, será possível dar 
apoio a outras clínicas ve-
terinárias da região. “Com 
equipamento e profissio-
nais de qualidade, leva-
mos o bom atendimento a 
pessoas de todas as clas-
ses sociais com seus com-
panheiros do dia a dia, que  
atualmente são os pets”, fi-
naliza a professora. 

Grupo UniEduK inaugura sala 
de Diagnóstico por imagem no 

HVET da UniFAJ

Coisas de 
Holambra...

Chegada dos Piets
Esta é uma das 
épocas do ano 
que eu mais 
gosto, pois, com 
a chegada dos 
Piets, vamos en-
trando no clima 
de final de ano. 
Muitas lembran-
ças me vêm à 
memória, dos 
tempos em que 
eu mesma era 
pequenina e vi-
venciava a tradi-
ção.
E, olha, dava 
trabalho, viu? 
Antes de mais 
nada, a gen-
te precisava se 
comportar bem, 
pois os Pedros 
Negros estavam 
nos observando, 
e sabiam tudo 
o que nós fazíamos! Depois, passava horas 
colorindo desenhos, que eram colocados na 
janela do nosso carro ou no sapatinho. São 
Nicolau era exigente! Gostava de agrados 
para seu cavalo também! Então eu ia até o 
quintal, pegava tiririca (que tínhamos em 
abundância) e cenoura, e montava uma ver-
dadeira escultura de alimentos (Mas isso era 
eu que gostava de fazer...)!
Músicas nós aprendíamos na escola, com a 
professora Hilda, que nos ensinava as can-
ções em holandês. É claro que as que mais 
cantávamos era em português, mas até hoje 
sei as letras de cor. E então, eu passava as 
tardes no jardim, cantarolando para cima e 
para baixo, para que os Piets escutassem e 
me trouxessem balinhas à noite.
As tradições também mudam de casa para 
casa. Na minha, a gente comia a boneca de 
speculaas na hora do café e pronto. Pouco 
tempo atrás, soube de um novo ritual, onde 
o patriarca da família deveria dar um soco 

na bolacha, para 
quebrá-la em 
partes. Ele ainda 
poderia escolher 
o seu pedaço, 
antes dos de-
mais! 
A magia de 
Sinterklaas vai 
muito além de 
ganhar doces e 
presentes. Aliás, 
nunca foi pelo 
presente. São 
três semanas 
de alegria, de 
criançada bem 
comportada e 
de família reuni-
da. É sobre es-
tar em volta da 
mesa, provando 
os sabores que 
só existem nessa 
época do ano, 
ao lado das pes-

soas que amamos. É sobre criar novas tradi-
ções, histórias e lembranças, que vão ficar na 
memória. É um período de resgate da cultu-
ra de nossos antepassados, que nos foram 
passados, geração após geração. 
Aliás, até mesmo quem não cresceu par-
ticipando da tradição, acaba entrando na 
brincadeira! Moradores e turistas também 
ganham balas na rua e se encantam com a 
festa! Cabe a nós ajudar a divulgar a tradição, 
desmistificando mal-entendidos, resgatan-
do sua essência – que é o que mais importa, 
afinal.
Que possamos aproveitar o espírito da festa, 
a leveza da brincadeira e a alegria das crian-
ças para colorir nossos dias neste fim de no-
vembro!

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e curiosidades sobre 

Holambra?  
Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

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

Fale agora com nossa
especialista em locação

Sala Comercial - Morada das Flores - Holambra
Sala comercial c/ 202,99 m2 de área útil e ótima localização
para seu comércio. Possui 40 m2 de mezanino, 2 banheiros e
3 vagas de garagens.

LocaçãoR$ 4.800,00  -

Galpão Comercial - Van Gogh - Holambra
Localizado em parte nobre da cidade, possui 360 m2 com
308 m2 de construção. Possui banheiro e mesanino. 
 

LocaçãoR$ 3.700,00  -

Sala Comercial - Centro - Holambra
Possui 8 salas, mezanino, 5 banheiros, escritório e recepção, ar cond;
cerca elétrica, câmera eletrônica, portão eletrônico, abertura automática
e alarme. Sendo 1.000 m2 de área útil e 700 m2 de contrução.

VendaR$ 2.350.000,00 - LocaçãoR$ 12.000,00 -

Sala Comercial - Centro - Holambra
 Com 269,85 m2 total, possui fácil acesso p/ Rod. SP107, contém lindo
deck, sala c/ 4 banheiros (1 adap. p/ de�ciente), salão c/ 58,61 m2,
cozinha, depósito, área de serviço e descanço p/ funcionários.  

Locação

(19)  99365-8066

R$ 7.000,00  - 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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Rua Jorge Latour, n° 493-A – Centro – CEP 13825-000 Holambra/SP 
CNPJ N° 05.128.453/0001-11 – Fone (19) 3902 4110 

EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 
 

 O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH, Estado de São Paulo, torna público  na forma prevista no artigo 
37 da Constituição Federal, a abertura das inscrições para o CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
DE TÍTULOS, de caráter  eliminatório, para preenchimento da vaga abaixo especificada  e das que 
forem criadas dentro do prazo de validade previsto no presente Edital, provido pelo Regime Jurídico 
Estatutário. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente 
instrumento elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal  vigentes e 
pertinentes. 
O Concurso Público será organizado pela empresa PAES e MORAES Assessoria e Consultoria 
Administrativa e Financeira Ltda ME, e será regido de acordo com as normas estabelecidas neste 
Edital. 

1. DO CARGO 
1.1. O cargo, a jornada de trabalho, o valor da remuneração mensal, a escolaridade exigida e o grupo 

de provas está discriminado no quadro abaixo:  

CARGO 
PÚBLICO VAGA 

 
PRÉ-

REQUISITO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 
REFE- 

RÊNCIA 

 
SALÁRIO 

R$ 

 
GRUPO DE PROVAS 

Contador 01 

Ensino 
Superior 

Completo e 
registro no 

CRC 

 40 horas 

 
 
 

16 3.717,90 

Língua Portuguesa  
Matemática e Raciocínio 

Lógico 
 Conhecimentos  

Básicos de Informática 
Conhecimentos 

Específicos 
 a) Constituem vantagens oferecidas pelo IPMH, o valor de auxílio alimentação R$ 270,90 (duzentos e 
setenta reais e noventa centavos) e ressarcimento de  50% (cinquenta por cento) do valor da 
passagem para quem reside em outro Município; 
b) A descrição da atividade e o conteúdo programático do cargo encontram-se relacionado no Anexo I, 
deste Edital; 
c) Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de    
Brasília/DF; 
d)  Os editais e  todas as fases do Concurso Público serão divulgadas no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Holambra e por meio dos endereços eletrônicos: www.holambra.sp.gov.br/diario.html; 
www.paesemoraes.com.br ou https://portal.paesemoraes.selecao.site/; 
e) O Valor da taxa de inscrição será de  R$ 70,00 (setenta reais). 
2. DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET 
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 20 de novembro a 12 de dezembro de 2021.  
2.2. Das disposições relativas às inscrições via internet – As inscrições serão realizadas por meio 
do endereço eletrônico  https://portal.paesemoraes.selecao.site/  
Para se inscrever, o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e 
preencher as condições. 
O Edital completo estará disponível nos endereços eletrônicos 
www.holambra.sp.gov.br/diario.html; www.paesemoraes.com.br ou 
https://portal.paesemoraes.selecao.site/; 
  

Holambra, 17 de novembro de 2021. 
 

   Hamilton Andrighetti 
    Superintendente Chefe 
 

                  Márcia Ferraz Viana 
Presidente da Comissão Fiscalizadora do  

Concurso Público 01/2021 

EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA - CONCURSO PÚBLICO 
Nº 01/2021

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - 
IPMH, Estado de São Paulo, torna público  na forma prevista no 
artigo 37 da Constituição Federal, a abertura das inscrições para o 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE TÍTULOS, de caráter  
eliminatório, para preenchimento da vaga abaixo especificada  e 
das que forem criadas dentro do prazo de validade previsto no 
presente Edital, provido pelo Regime Jurídico Estatutário. O Con-
curso Público será regido pelas instruções especiais constantes 
do presente instrumento elaborado em conformidade com os di-
tames da Legislação Federal e Municipal  vigentes e pertinentes.
O Concurso Público será organizado pela empresa PAES e MO-
RAES Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira Ltda 
ME, e será regido de acordo com as normas estabelecidas neste 
Edital.

1. DO CARGO
1.1. O cargo, a jornada de trabalho, o valor da remuneração 
mensal, a escolaridade exigida e o grupo de provas está discri-
minado no quadro abaixo: 

Cargo  
público

Vaga Pré- 
requisito

Carga  
horária 

semanal

Refe- 
rência

Salário 
R$

Grupo de provas

Contador 01 Ensino 
Superior 
Completo 
e registro 
no CRC

40 
horas

16 3.717,90 Língua Portuguesa 
Matemática e Raciocínio Lógico 

Conhecimentos 
Básicos de Informática 

Conhecimentos Específicos

a) Constituem vantagens oferecidas pelo IPMH, o valor de auxí-
lio alimentação R$ 270,90 (duzentos e setenta reais e noventa 
centavos) e ressarcimento de  50% (cinquenta por cento) do va-
lor da passagem para quem reside em outro Município;
b) A descrição da atividade e o conteúdo programático do cargo 
encontram-se relacionado no Anexo I, deste Edital;
c) Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas ob-
servando-se o horário oficial de    Brasília/DF;
d)  Os editais e  todas as fases do Concurso Público serão di-
vulgadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Holambra 
e por meio dos endereços eletrônicos: www.holambra.sp.gov.br/
diario.html; www.paesemoraes.com.br ou https://portal.paese-
moraes.selecao.site/;
e) O Valor da taxa de inscrição será de  R$ 70,00 (setenta reais).

2. DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET
2.1. As inscrições serão realizadas no período de 20 de novem-
bro a 12 de dezembro de 2021. 
2.2. Das disposições relativas às inscrições via internet – As ins-
crições serão realizadas por meio do endereço eletrônico  https://
portal.paesemoraes.selecao.site/ 
Para se inscrever, o candidato deverá ler o edital em sua íntegra 
e preencher as condições.
O Edital completo estará disponível nos endereços eletrônicos
www.holambra.sp.gov.br/diario.html; www.paesemoraes.com.br 
ou https://portal.paesemoraes.selecao.site/;
 

Holambra, 17 de novembro de 2021.

 

       Hamilton Andrighetti               Márcia Ferraz Viana
     Superintendente Chefe              Presidente da Comissão  
             Fiscalizadora do Concurso  
     Público 01/2021

                  

TIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão serviços gerais, nascido em Cosmópolis SP, no 
dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa e três (19/04/1993), 
residente e domiciliado na Rua Antonius Van Der Bruggen, 117, Moinho 
Residencial, Holambra, SP, filho de ALTAMIRO PEREIRA DO NAS-
CIMENTO e de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PASSOS DO 
NASCIMENTO.
CINTIA CINDY LOPES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de produção, nascida em Cosmóp-
olis, SP, no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e seis 
(14/04/1996), residente e domiciliada na Rua Sinclair Adão Boer, 337, 
Parque Real, Cosmópolis, SP, filha de MARIZO LOPES DE SOUZA e de 
SUELI DOS SANTOS ALVES.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. 
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Observações: Recebido da Cidade de Artur Nogueira-SP.

Holambra - SP, 12 de novembro 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 DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERPLANTAS COOPERATIVA AGRICOLA 
DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, convo-
ca os seus 060 (sessenta) cooperados em condi-
ções de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINARIA, que será realizada na 
sede da Associação Comercial e Empresarial da Es-
tancia Turística de Holambra, à Avenida das Tulipas, 
nº 103 Centro, na cidade de Holambra, Estado de 
São Paulo no dia 03/12/2021 (sexta-feira) em pri-
meira convocação ás 17:00, com 2/3 (dois terços) 
dos cooperados presentes; em 2ª convocação às 
18:00 horas, com metade mais um dos cooperados 
presentes, ou em terceira e última convocação às 
19:00 horas com o mínimo de 10 cooperados pre-
sentes, para tratar da seguinte ordem do dia:
a) Prestação parcial do exercício de contas compre-
endendo Balancete de Periódico de 01/01/2021 a 
31/10/2021, a Demonstração de Resultado do Exer-
cício e do 01/01/2021 a 31/10/2021 e demais relató-
rios complementares, Parecer do Conselho Fiscal e 
do Relatório da Diretoria;
b) Orçamento e Planejamento para o exercício de 
2022 e a viabilidade operacional para continuidade 
das atividades da Cooperativa.
c) Assuntos diversos  informativos de caráter não 
deliberativos.

Holambra, 11 de Novembro de 2.021.

Osmar Candido Alves.
Presidente

● 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 Po-
dóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. 
Para iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, acrílico e 
misto. Pintura acadêmica, texturas e novas tendências. 
Técnica profissional de ampliação. Ligue e venha fazer 
uma aula experimental. Terças e quintas das 14h às 
16h30 e quartas das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-
1591 / 99782-6972.

Alugo loft (sala/cozinha conjugada, quarto/closet e 
banheiro, varanda e jardim. Não tem garagem. Valor 
R$ 1300,00/mês. Rua das Dálias, 566 fundos. Tratar 
com Fernanda 9.9288-5579

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme o previsto no Título III, Capítulo I, Seção 
I – ASSEMBLÉIAS GERAIS - do Estatuto Social 
da Associação Núcleo de Artesãos de Holambra – 
NAH, a Presidente da Diretoria Executiva da mesma 
convoca seus associados para participarem da As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo 
dia 07 de Dezembro de 2021 às 14:00 h, em primeira 
convocação, com a maioria dos associados, ou em 
segunda convocação às 14:30 h com a presença de 
qualquer número de associados, na Associação Co-
mercial de Holambra -ACE, à Avenida das tulipas, 
103, para a deliberação da seguinte Ordem do Dia: 
1. Reforma do Estatuto Social, nos termos do art. 
24º, IV, envolvendo os artigos 2º, 5º, 7º, 12º, 14º, 
23º, 24º, 28º, 34º, 36º, 37º, 38º, 41º, 43º, 44º, 45º, 
46º, 47º, 48º 49º, 50º, 51º, 52º, 54º, 55º, 60º, 61º, 
64º e 65º. 
2. Outros assuntos de interesse dos associados. 
Número de associados com direito a voto:  
18 (dezoito).

Holambra, 19 de Novembro de 2021

Izabel S Modesto
Presidente 

Fixado no painel de informações em 18/11/2021.
Publicado no Jornal da Cidade em 19/11/2021.

Receba, gratuitamente, o seu JC, por whatsapp.

Mande um WhatsApp com 
seu nome dizendo: Eu Quero

     (19) 98835 2244
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por Izildinha PilliFique
Ligado

No MasterChef Brasil de terça-feira (16), os cozinheiros amadores encararam uma das provas mais temidas do programa, com 
um ingrediente que é muito amado no Brasil: o chocolate, que demanda técnica e precisão em todos os processos, o que deixou os 

participantes com os nervos à flor da pele. Logo no início, Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin destacaram a importância 
d a apresentação e de se conquistar o cliente primeiro pelo visual.

Para ajudá-los na prova, Ana Paula Padrão chamou um convidado que sabe tudo sobre o assunto, o chocolatier Alê Costa. O profissional deu dicas de como 
preparar. Na prova de eliminação, os concorrentes foram desafiados a reproduzir com excelência pratos autorais dos campeões das temporadas anteriores. Além de 
conquistar o paladar dos jurados, eles precisaram agradar os verdadeiros criadores: Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia 
Russi e Rodrigo Massoni, que retornaram à cozinha mais famosa do país para dar dicas aos aspirantes a chef. Dessa vez, quem não cumpriu a prova foi a jornalista 
Helena, sendo eliminada do programa. Os amigos cozinheiros amadores lamentaram saída dela. 

Cozinheiros reproduzem pratos

Olha só. Tem gente que quer aparecer às custas dos outros. E essa Mara Maravilha é uma 
delas. Acho que ela queria ser Paquita e não foi...rsrs. E fica aí, destilando seu veneno. Ela 
tem usado suas redes sociais para mandar indiretas para Xuxa Meneghel, com quem vem 
“tretando” há alguns meses. Dessa vez, fotos divulgadas por Xuxa na web, usando looks 
de couro, serviram de munição para os ataques de Mara. Foi um prato cheio, ela chegou a 
convocar os veganos para se colocar contra a apresentadora. Só pessoa do mal, faz isso, né, 
gente? Já me disseram que ela puxa o tapete de muitas pessoas lá no SBT. Por isso, ela não 
sossega em programa nenhum. Cada hora está num programa diferente. Afe! 
“Com todo respeito e admiração aos legítimos veganos sugiro: chamem a veganista (que 
nem sempre convém 100% a causa) ao repúdio de oportunismo e fake total; mas ‘O diabo 
veste Prada’ couro legítimo, né meu amor? Para um bom entendedor meia palavra basta e 
máscaras caem e castelos de vidro também quebram...Amo os animais e vocês?”, escreveu 
Mara na legenda da publicação feita no Instagram. 
Como se não bastasse, junto ao texto, Mara publicou um vídeo onde aparece à beira da 
piscina, interagindo com uma ave, e declara amor aos animais em uma provocação a Xuxa.  
Aliás, Ave tem que ficar em seu habitat natural e não numa casa, né, dona Mara Maravilha?.

Para cada lugar, um affair
Pelo que entendi a Anitta, quando quer ter affair, procura um nativo 
do lugar onde esteja morando... rsrsr. Quando comentaram que ela 
estava tendo um novo affair brasileiro, ela negou. A cantora usou 
suas redes sociais para “tirar um sarro”. “Ai gente, acabaram de me 
mandar uma “notícia” (fofoca). Sim, fiz um churrasco na minha casa 
e meus amigos convidaram amigos. Mas eu já estava duplamente 
‘bookada’ (agendada) internacionalmente, então não procede a fo-
foca de que eu tô tendo affair brasileiro”, comentou em seu Twitter. 
Em seguida, ela brincou e escreveu:  “Eu organizo demograficamen-
te. Se é do Brasil é para quando estiver em solo brasileiro, e por aí 
vai. Estados, países. Tem que sempre organizar direitinho”. 
No último fim de semana, Anitta promoveu uma festa onde mora, 
em Miami, e contou com a presença de outros artistas brasileiros, 
como a modelo Nicole Bahls e o apresentador André Marques. 
“Chamamos o André Marques para inaugurar a churrasqueira 
daqui de casa, ele combinou tudo e desapareceu”, disse Anitta, 
mostrando Nicole comandando a churrasqueira. Mais tarde ela 
postou a foto do apresentador André Marques no churrasco. 
Chegou atrasado. 

Recalque ou maldade

● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ●

Casa no Residencial Van der Broek, com 2 quartos, banheiro, 
cozinha e salas estar e jantar integradas. Área construída 70 

mts2, quintal e área livre de 7x4 mts com 28 mts2.
Mais informações:     (19) 9.9798-1875

Valor 260 mil.

VENDE-SE 

Não te precipites nas decisões que devas tomar. Reflete que a Natureza 
prossegue, imperturbável, cumprindo os ciclos que lhe assinalam a trajetória. 

Passe presencial às 3ª feiras
19h30 para as crianças – 20h para os adultos
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Dia da Consciência Negra

Para reflexão e 
ampliação da 
consciência

A Consciência Negra é 
uma expressão que desig-
na a percepção histórica e 
cultural que os negros têm 
de si mesmos. Também re-
presenta a luta dos negros 
contra a discriminação ra-
cial e a desigualdade social. 
Para não alongarmos sobre 
o que já tem sido escrito, ci-
tamos  Maria Alerte Santos, 
da Unesp, no seu  artigo fei-
to com cuidado e referên-
cias, publicado pela Revista 
da Unesp. Ela nos diz que: 

“Os negros, aqueles que 
construíram os alicerces 
desta nação, encontraram-
-se dela excluídos. A Lei 
Áurea foi apenas um sonho. 
Abolida a escravidão, se 
viram marginalizados, des-
tituídos de acesso à terra, 
à educação, à habitação, à 
vida com dignidade. Foram 
expulsos da agricultura e 
do mercado de trabalho da 
nova economia industrial 
pelas políticas de subsí-
dio à emigração europeia, 
motivadas pelo desejo de 
embranquecimento, pro-
jeto perverso e racista das 
elites brasileiras, visando 
negar sua face africana da 

população brasileira. O 
povo brasileiro tem dado 
exemplos de bravura desde 
o “descobrimento”, quando 
os indígenas resistiram à 
invasão portuguesa. Mais 
tarde, com a coragem de-
monstrada pelos escraviza-
dos nas diversas reações à 
tirania da classe dominan-
te, e mesmo submetida a 
toda sorte de humilhações 
e crueldades, os negros ja-
mais aceitaram as condi-
ções subumanas que lhes 
foram impostas. Desafrica-
nizado pela escravidão, não 
sendo nativo como o índio, 
nem branco colonizador, só 
restou-lhe encontrar sua 
identidade como brasilei-
ro, tendo papel decisivo na 
formação socioeconômica 
e cultural deste país em to-
dos os seus aspectos...”

Podemos aproveitar 
para nos aprofundar nesta 
questão que muitas vezes 
ignoramos ou não conhece-
mos. Vale a pela conferir o 
artigo na íntegra na revista  
Temas em Educação e Saú-
de, da Unesp, em  C:/Users/
Cliente/Downloads/6-rev.
pdf

Dados da Fundação SE-
ADE indicam que a idade 
média da população ho-
lambrense é de 35,1 anos. 
Isoladamente a informação 
aparenta pouca utilidade, 
mas é no quadro compara-
tivo que ela oferece valor ao 
planejamento.

Extraído das projeções 
de crescimento populacio-
nal, vale verificar que o nú-
mero é significativamente 
inferior aos apresentados 
para o Estado de São Pau-
lo todo, com média de 36,5 
anos; e para a Região Me-
tropolitana de Campinas, 
que registra 36,8 anos.

A observação ao gráfi-
co é capaz de nos subsidiar 
com o fato de que todos os 
municípios da face Norte da 
RMC (Artur Nogueira, Cos-
mópolis, Engenheiro Coe-
lho, Holambra, Jaguariúna, 
Paulínia e Santo Antônio de 
Posse) apresentam idade po-
pulacional inferior ao total 
metropolitano. Coincidente-
mente, a média ponderada 
do agrupamento é de 35,1 
anos, idêntica à de Holambra.

Há bastante segurança 
na análise de que a Refina-
ria da Petrobras (REPLAN), 
em Paulínia, da década de 

1970, propiciou um movi-
mento migratório de jovens 
trabalhadores para a região, 
contribuindo sobremanei-
ra para a redução de idade 
média da área Norte toda. 
Mas também não consigo 
desprezar a contribuição, 
de décadas mais tarde, da 
pujança econômica exibida 
por Holambra na atração de 
população jovem.

O destaque absoluto da 
juventude fica para o muni-
cípio de Engenheiro Coelho, 
com idade média de 32,8 
anos. Um misto de vocação 
econômica agrícola com a 
disponibilidade de terras 
para espaços industriais 
da vizinha, grande e “cara” 
Limeira contribuem para o 
decréscimo da idade média 
coelhense.

Mas, voltando à Holambra, 
de que vale a informação?

Saber que a população 
local é mais jovem, em cer-
ca de 1,7 ano em relação à 
metropolitana (que não é 
pouco), significa reconhe-
cer no planejamento que o 
crescimento populacional 
se estenderá por mais tem-
po em Holambra que no Es-
tado e na RMC.

Podemos entender uma 

maior taxa de fertilização, 
que refletirá em maior demo-
ra para a explosão de deman-
das sociais da terceira idade, 
mas em desafios crescentes 
acima da média no que diz 
respeito às demandas da 
educação, por exemplo.

Com maior destaque, pen-
samos na alta probabilidade 
de que o mercado de traba-
lho pressionará mais Holam-
bra que as médias estadual e 
metropolitana, vez que a pro-
porção de aposentados (com 
renda garantida) será compa-
rativamente menor.

Pelo mesmo raciocínio, é 
possível considerar diferen-
ças na necessidade de in-
fraestrutura, pensando, por 
exemplo, em mobilidade, 
habitação e conexão digital.

Enfim, o rol de impactos 
a exercitar é imenso, pró-
ximo ao interminável, mas 
certa é a influência da evo-
lução etária da população 
para a Cidade das Flores, 
referência em planejamen-
to e preocupação com sus-
tentabilidade.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Juventude da população 
holambrense na economia
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Sexta-Feira: 19 de novembro
19h: Imigrantes x Santa Cruz (Estádio Municipal)
20h50: Los Hermanos x Resenha (Estádio Municipal)

Sábado: 20 de novembro:
14h30: Clube x Figueirense 14h30  
(Estádio Municipal)
16h30: Juventude x Bar Sem Lona  
(Estádio Municipal)

18h30: Grêmio Holambra x CRB  
(Estádio Municipal)
20h45: Vila Nova x Real Conquista  
(Estádio Municipal)

Domingo, 21 de novembro:
8h45: Jack Flores x Mercenários  
(Estádio Municipal)
10h45: Galunáticos x Nacional  
(Estádio Municipal)

Real Conquista 2 x 1 Bar Sem Lona

Figueirense 1 x 3 Jack Flores

Vila Nova 3 x 1 CRB

Juventude 2 x 1 Resenha

Nacional 0 x 0 Los Hermanos

Santa Cruz 1 x 3 Galunáticos

Galáticos 1 x 2 Grêmio Holambra

Imigrantes 6 x 0 Mercenários

Jogos das oitavas de final:Resultados da 5ª rodada

A partir de agora cada 
jogada é decisiva na Copa de 

Futebol Amador
Começam nesta sexta-fei-

ra as oitavas de final da Copa 
de Futebol Amador de Ho-
lambra. A primeira partida 

está marcada para 19h entre 
Imigrantes e Santa Cruz, no 
Estádio Municipal. Todos os 
jogos são abertos ao público 

e a entrada é gratuita. Confi-
ra os resultados da 5ª rodada 
da competição e os próximos 
confrontos.

APB abre inscrições para o Projeto Jovem Aprendiz
A Associação Príncipe Bernardo (APB) está com inscrições abertas, até janeiro/2022, para os cursos do Projeto Jovem Aprendiz

educativo, moral e social, 
complementando a educação 
formal. Nele, não há seleção 
de classe social ou raça e to-
dos os jovens interessados 
nessa capacitação são bem-
-vindos.

Os cursos terão início no 
próximo ano e as vagas são 
para jovens, com idade entre 
14 e 17 anos, moradores de 
Holambra e que estejam re-
gularmente matriculados em 
alguma instituição de ensino. 
O Projeto é totalmente gratui-
to e oferece aos interessados,  
cursos como informática, in-
glês, culinária, cotidiano do 
trabalho, empreendedoris-
mo social, preparação para o 
vestibular, entre outros.

No início do ano, haverá  
uma reunião entre APB, pro-
fessores, pais e alunos, onde 
será explicado a grade dos 
cursos, carga horária e apre-
sentação dos professores.

Esse projeto faz parte do  
Programa de Desenvolvi-
mento Individual (PDI), que  
tem como objetivo,  desen-
volver o jovem em caráter 

Local: Alameda Maurício de Nassau, nº 427, Centro (em frente à Prefeitura de Holambra)
Horários e dias: Das  08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, de segunda à sexta-feira.
Documentos necessários: Uma foto 3x4 recente, uma cópia da certidão de nascimento, uma cópia 
do RG e CPF, uma cópia de um comprovante de residência, e a declaração da matrícula escolar.

Inscrições
Serão realizadas presencialmente na secretaria da APB


