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Em Holambra, já foram 
aplicadas 12.370 (1a dose), 
8.504 (2a dose), 68 (3a dose) 
e 413 (única) – um total de 
21.355, de acordo com o Va-
cinômetro. Com o intuito de 
assegurar o acesso à vacina 
a Prefeitura faz uma força 
tarefa para não deixar nin-
guém sem o imunizante e 
disponibiliza para maiores 
de 18 anos que ainda não 
receberam nenhuma dose. 
Na próxima semana, Saúde 
aplicará a  3ª dose em idosos 
com mais de 60 anos e adian-
tará 2ª dose da Pfizer.

Holambra aplica 
21.355 doses 
contra Covid

Câmara e Prefeitura fazem audiência pública 
na segunda e terça, respectivamente

Florindo o Mundo inspira 
projeto social no Pará

Cidade das Flores tem um novo conceito em 
alta gastronomia: Villa Milani

5

7
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Holambra está colorida e perfumada 
com a chegada da primavera
A primavera, estação mais aguardada do ano, teve início 
às 16h21 da última quarta-feira, 22, e segue até às 12h59 
do dia 21 de dezembro, quando dará lugar ao verão.  
Com temperaturas mais amenas e aumento da umidade re-
lativa do ar, o clima fica se torna agradável e convidativo para 
passeios ao ar livre, para apreciar a paisagem exuberante e 
colorida que a natureza proporciona nesse período. 8
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Opinião2
Histórias de Dona Ilda

Um pai e seu filho cami-
nhavam juntos por uma 
montanha. De repente o 
menino levou um tombo 
e se machucou.

- Ai!!!, ele gritou.
E lá longe do outro 

lado do vale, ouviu o 
mesmo grito:

- Ai!!!
Daí ele exclama:
- Quem é você?, e 

ouve a mesma resposta.
E continua:
- Seu covarde!!! E 

ouve: Seu covarde!!!
Preocupado e aflito, 

o menino pergunta ao 
pai o que era aquilo!

- Meu filho, chamam 
isso de eco.

Podemos comparar 
esse fenômeno com 
nossa vida, porque ela 
nos dá de volta tudo o 
que fazemos ou dize-
mos: Tudo de bem ou 
mal que fazemos aos 
outros, a vida nos de-
volve.

A falta de honestida-
de, a inveja, a incom-
preensão, a falta de 
polidez, a grosseria, a 
vida nos devolverá com 
juros e correção.

Nossa vida é o refle-
xo de todas as nossas 
ações. Se dermos amor, 
carinho, compreensão 
aos que nos rodeiam, 
com certeza, como um 
eco, receberemos tudo 
de volta, fazendo-nos 
usufruir daquela que se 
chama felicidade.

Fui criada ouvindo 
minha mãe que, edu-
cando quatro filhos e 
lecionando durante 35 
anos, sempre dizia nas 
horas de aflição: Oh! 

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

Ecos da Vida

Meu Deus! Dai-me co-
ragem, paciência e re-
signação!

A coragem dá forças 
para continuarmos lu-
tando, a paciência nos 
acalma e por seu pris-
ma podemos ver o céu 
sempre azul e a resig-
nação nos faz aceitar 
os fatos que não conse-
guimos mudar.

E assim, até seus 91 
anos, sempre agiu des-
sa maneira, vivendo 
muito bem com meu 
pai, num verdadeiro 
“mar de rosas”, um ita-
liano de nascimento, 
mas brasileiro de co-
ração, rigoroso princi-
palmente com seus fi-
lhos a quem transmitiu 
sempre sua honestida-
de e retidão de caráter.

Há diversos ditados 
abordando esse tema. 
Entre eles há um que 
diz: “Quem planta ven-
tos colhe tempestades!”.

Outra abordagem 
nesse sentido é a “Lei 
do retorno”, ou tam-
bém “Aqui se faz e aqui 
se paga!”.

Portanto, devemos 
ter sempre como foco 
a alegria, a felicidade e 
o respeito ao próximo, 
já que em tudo isso 
está implícita a “Lei do 
retorno”, ou seja o pró-
prio eco.

Um estudo feito, entre 40 países, pela Or-
ganização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), o Brasil tem a 
menor média de salário inicial de professo-
res do Ensino Fundamental, entre 40 países

Este estudo também destacou que 88% 
dos profissionais que trabalham em educa-
ção básica são mulheres, em que os salários 
são mais baixos.  Na educação superior, 
em que os salários são mais altos, o cenário 
muda, com maior participação dos homens. 

Paulo Maluf, disse certa vez que “as profes-
soras não ganham mal, elas são mal casadas”, 
numa alusão de que o salário das professoras 
seria apenas uma complementação da renda 
familiar, como um “bico” para gerar alguma 
renda extra. Esta afirmação de Maluf, em tom 
de brincadeira, no fundo refletia o que ele, 
como chefe o estado mais rico do país, pensa-
va sobre o papel da educação no Estado.

Holambra não é uma ilha, neste estado 
rico e neste país imenso,  no que se refere à 
Educação Básica, mas poderia ser um mo-
delo de educação avançada, como muitas 
cidades fazem.

Qualidade da educação é sempre uma 
decisão política e marcha conjuntamente 
com a sociedade civil organizada no plane-
jamento e controle da mesma.  

Holambra, embora tenha 100% das 
crianças matriculadas, o que já é um gran-
de feito, no quesito qualidade  funciona 
como resonância do país, organizando sua 
educação com: 

1 -  os filhos das  classes A e B nas escolas 
particulares e assim se desobrigando a fis-
calizar a educação pública municipal

2 - um sistema de avaliação que promo-
ve o aluno sem que, ao menos, consiga ler e 
compreender corretamente um texto, com-
patível com sua idade escolar;  

 3 - um sistema escolar público que não 
tem a intervenção da sociedade civil orga-
nizada no planejamento, controle e avalia-
ção do sistema educacional e na avaliação 
do desempenho do professor. 

3 - uma quantidade de alunos que finge 
que aprende ou que vai à escola pela me-
renda ou para convivência social 

4 - uma quantidade de professores 

que finge que ensina ou que pensa que a 
aprendizagem é de responsabilidade do 
aluno e não deles. 

5 – um sistema de remuneração, pre-
miação e valorização do professor que 
permita aos profissionais de educação 
sentirem-se valorizados e viverem digna-
mente com o resultado do seu trabalho.

Apenas para esclarecer um pouco mais ao 
leitor sobre o item 5 acima, atualmente uma 
professora de educação fundamental em 
Holambra, como o último edital de seleção 
de professores de matemática e de inglês, 
indicava o valor de R$ 13,75 por hora-aula. 
Este valor está abaixo do valor da hora de 
uma diarista. No que pese a importância 
destas, elas não precisam de graduação, 
especialização, mestrado e doutorado para 
executar bem suas funções.

Seria muito bom que Holambra pensasse 
em seu futuro e desenvolvimento, lançando 
um olhar mais compromissado e empreen-
dedor sobre as crianças e jovens que pre-
cisam ser educados com qualidade para a 
cidadania e o trabalho.

Educação Fundamental em Holambra (e no Brasil) 

•  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

Discussões e avaliações em 
torno de temas polêmicos acon-
tecem porque os envolvidos acre-
ditam na força de seus posiciona-
mentos. Argumentações podem 
se transformar em poeira quando 
a emoção prevalece sobre a razão 
e o bom senso. Pior quando, ter-
minadas, discussões e avaliações 
não aportam em consenso e le-
vam a decisão final para os que 
têm autoridade maior. E aí...

O Brasil teve como um de seus 
políticos mais proeminentes um 
mineiro que, em sua vida públi-
ca, foi deputado federal, ministro 
da Fazenda e vice-presidente da 
República nos idos dos anos 50 e 
60. Vez por outra, imprimia uma 
de suas famosas frases que bem 
denotavam a realidade não só na 
vida política como na nossa no 
dia-a-dia.

Uma das pérolas de José Ma-
ria Alckmin, este o seu nome, era 
afirmar, sob o simpático sorriso 
mineiro e sem qualquer constran-
gimento, que “Primeiro a gente 
toma a decisão. Depois, a gente 

faz a reunião”.
Como homem de empresa que 

fui, pude vivenciar, e não por pou-
cas vezes, que a máxima Alckmin 
não era desprezada em momen-
tos críticos. Talvez, e até por isso, 
o saudoso jornalista Nelson Rodri-
gues bradasse do alto de sua com-
petência que “Toda unanimidade 
é burra”! Decisões tomadas por 
unanimidade apenas cumprem 
uma formalidade como aquelas 
tomadas em países democratica-
mente antidemocráticos.

Séculos antes, o escritor e filó-
sofo Voltaire, conhecido dos tem-
pos da escola secundária quando 
para nossa formação a língua fran-
cesa era importante – e mesmo 
sem ser mineiro – afirmava que 
“Há verdades que não são para to-
das as ocasiões nem para todos os 
homens”. Touché!

A História, para os mais estu-
diosos e curiosos, nos ensina que 
o tempo não apaga as lições para 
os que querem aprender.  Para os 
que não querem, cai bem o pro-
vérbio holandês “Quanto pior o 

marceneiro, maior a quantidade 
de serragem”.

Fóruns de todas as naturezas 
estimulam debates ou discussões 
de assuntos que necessariamente 
não caminham para uma conver-
gência, mas sim para uma amplia-
ção de idéias dispares levando 
pessoas e sociedades a exami-
narem questões sob um ângulo 
diferente. E que, no mínimo, as 
levam a considerar hipóteses e 
possibilidades até então desco-
nhecidas.

As contestações, inerentes a 
esses eventos, fazem parte do es-
pírito democrático entre aquelas 
que, vislumbrando e acreditando 
em suas teses, têm a oportuni-
dade de se manifestar e se fazer 
ouvir. Daí a beleza de mais um 
provérbio, desta vez chinês: “Se o 
vento soprar de uma única dire-
ção, a árvore crescerá inclinada”.

E para encerrar, mais uma do 
político mineiro, não menos ma-
treira: “O importante não são os 
fatos, mas sim a sua versão”. 

Raposa velha! Fez escola!

Propósitos e Objetivos
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O Departamento Mu-
nicipal de Saúde de Ho-
lambra divulgou nessa 
quinta-feira, dia 23 de 
setembro, a atualização 
semanal dos números re-
lacionados à Covid-19. A 
cidade registrou 10 novos 
casos nos últimos 7 dias, 
totalizando 2.076 confir-
mados. Onze pessoas po-
sitivadas e sete com sus-
peita da doença estão em 
isolamento domiciliar. 
Não há internações. Des-
de o início da pandemia 
foram registrados 15 óbi-
tos e 2.050 pessoas foram 
consideradas curadas.

De 20 a 23 de setem-
bro, segunda a quinta 
desta semana, 564 pes-
soas receberam a primei-
ra dose da vacina, 11 a 
segunda e 31 a terceira 
dose, de reforço, totali-
zando 606 aplicações. A 
vacinação segue em Ho-

lambra na sexta-feira e 
no sábado, dias 24 e 25 
de setembro, no Salão da 
Terceira Idade, das 8h às 
12h e das 13h às 15h (ou 
até as doses terminarem) 
para pessoas com mais 
de 18 anos de idade que 
ainda não tomaram ne-
nhuma dose da vacina. 
O atendimento será por 
ordem de chegada, com 
distribuição de senhas. 
É necessário apresentar 
documento oficial com 
foto e CPF.

“Graças à vacinação o 
número de novos casos 
continua baixo. Seguimos 
imunizando a população. 
Entretanto, é importante 
que os cuidados de pre-
venção sejam mantidos, 
como uso de máscara e 
álcool em gel para higie-
nização das mãos”, aler-
tou o diretor da pasta, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Em quatro dias, Saúde aplica 
606 doses contra o Covid-19
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Moradores com mais de 18 anos recebem  

1a dose nesta sexta e sábado

Holambra aplica a 3ª dose em idosos com mais de 60 na segunda e terça

A Prefeitura de Holambra 
irá aplicar  hoje, sexta-feira, 
dia 24 ,  e amanhã,  sábado, 
dia 25, a 1ª dose da vacina 
contra a Covid-19 em mora-
dores acima de 18 anos. O 
atendimento será no Salão 
da Terceira Idade entre 8h 
e 12h e das 13h às 15h. Não 
é necessário agendamento. 
Basta ir até o local com docu-
mento oficial com foto e CPF.

“Serão mais dois dias de 
imunização para que todos 

os holambrenses que ainda 
não conseguiram se vaci-
nar assegurem a proteção”, 
explica o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Realizaremos o 
atendimento em um sábado 
para garantir que ninguém, 
em função de compromis-
sos assumidos durante a 
semana, fique de fora dessa 
campanha tão importante. A 
vacinação é essencial na luta 
contra a doença”.

Na última semana, balan-
ço divulgado pelo Departa-
mento Municipal de Saúde 
revelou que 54,6% da popu-
lação já possui o esquema 
vacinal completo contra a Co-
vid-19. Ou seja: já receberam 
duas doses ou o antígeno de 
dose única. E 83,6% dos ho-
lambrenses contam com uma 
dose do imunizante. A cidade 
registrou, desde o início da 
pandemia, 2.076 casos da 
doença e 15 mortes.

que tomaram a segunda dose 
há, pelo menos, seis meses. No 
caso dos imunossuprimidos o 
prazo de espera é menor: 28 
dias.

“É importante salientar que 

só receberão o adiantamento 
do complemento ou o refor-
ço pessoas que tomaram a 1ª 
dose aqui no município”, ex-
plicou o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. 

“Pedimos que a população co-
labore e, para evitar aglomera-
ções, só procure a unidade de 
vacinação se preencher todos 
os critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde”.

O Departamento Muni-
cipal de Saúde de Holambra 
recebeu novos lotes da vacina 
contra a Covid-19 e irá realizar 
a aplicação de 3ª dose em mo-
radores com mais de 60 anos e 
imunossuprimidos acima dos 
18, além de adiantar a admi-
nistração do complemento do 
imunizante da Pfizer na pró-
xima semana. Em ambos os 
casos o atendimento será por 
ordem de chegada no Salão da 
Terceira Idade entre 8h e 12 e 

das 13h às 15h.
Podem receber mais cedo 

a 2ª dose da Pfizer moradores 
que foram vacinados até dia 
25 de julho. Basta ir ao local da 
imunização com comprovante 
da 1ª dose e documento oficial 
com foto em 27, 28 ou 29 de 
setembro. Já a 3ª dose será dis-
ponibilizada nos dias 27 e 28 
às pessoas acima de 60 anos 
e imunossuprimidos. A imu-
nização extra, neste momen-
to, só será aplicada em idosos 

Agência Virtual

Segunda via

Histórico de consumo

Abertura de Ordem de Serviço

Precisa dos nossos serviços, mas está sem tempo?

ACESSE NOSSA AGÊNCIA VIRTUAL!

www.aguasdeholambra.com.br

2ª dose da AstraZeneca
No dia 29 de setembro Holambra realiza ainda a aplicação do 
complemento do imunizante da Fiocruz/AstraZeneca. Moradores 
com a segunda dose atrasada ou programada para este dia devem 
se dirigir ao Salão da Terceira Idade entre 8h e 12 e das 13h às 
15h. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com 
distribuição de senhas. É necessário apresentar documento oficial 
com foto e comprovante da 1ª dose.
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Segunda, 27, outra audiência pública debate PPA e LDO

 Prefeitura promove audiência pública para 
elaboração da Lei Orçamentária Anual

A população está convida-
da a participar da audiência 
pública para debater o Plano 
Plurianual (PPA) 2022-2025 
e a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) 2022. A reunião 
será realizada no dia 27 de 

setembro, a partir das 18h30, 
no Plenário da Câmara Muni-
cipal de Holambra.

Na ocasião será apresen-
tado o planejamento e dire-
trizes do município previstos 
nas leis orçamentárias, assim 

como as metas e prioridades 
para o próximo ano na gestão 
pública. Os munícipes poderão 
esclarecer dúvidas e fazer ob-
servações sobre as propostas.

O PPA é um instrumento 
de médio prazo, que estabe-

lece as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pú-
blica para o período de qua-
tro anos. Enquanto a LDO tem 
como objetivo apontar as me-
tas e prioridades do governo 
para o próximo ano. 

O Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Holambra está loca-
lizado na Rua Dr. Jorge Latour, 
nº 152, Centro. A audiência 
também será transmitida ao 
vivo pela internet nos meios 
de comunicação da Casa.

A Prefeitura de Holam-
bra irá realizar na próxima 
terça-feira, dia 28 de se-
tembro, Audiência Pública 
sobre a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para o exercí-
cio de 2022. A atividade irá 
acontecer no plenário da Câ-
mara Municipal a partir das 
18h30 e é aberta ao público, 
respeitando os protocolos 
sanitários de prevenção à 
Covid-19. Ela também po-
derá ser acompanhada pela 
internet, em tempo real, 
por meio da TV Câmara, em 
http://tvcamaraaovivo.net/

cmholambra. Durante a au-
diência a população poderá 
enviar dúvidas e fazer ob-
servações sobre a proposta 
por WhatsApp, pelo telefone 
(19) 99782-8688.

O trabalho será conduzi-
do pelo economista e dire-
tor municipal de Finanças e 
Contabilidade, Rodolfo Silva 
Pinto, e pelo contador Fábio 
Adriano de Lima.

A Lei Orçamentária Anual 
é elaborada pelo Poder Exe-
cutivo e estabelece as despe-
sas e as receitas que serão 
realizadas no próximo ano. 

Nesta lei, está contido plane-
jamento de gastos que defi-
ne as obras e os serviços que 
são prioritários para o mu-

nicípio, levando em conta os 
recursos disponíveis. “Ofe-
recemos no Portal do Gover-
no um questionário eletrô-

nico para que a população 
dê sua contribuição neste 
importante processo”, expli-
cou Rodolfo. “Cada morador 
tem, assim, a possibilidade 
de apontar as principais ne-
cessidades quanto a obras e 
outros serviços de melhoria 
em seu bairro, para que pos-
samos definir as prioridades 
e programar as ações”.

O questionário pode 
ser acessado até o dia 27 
de setembro no site www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
“Serviços”, em Cidade Parti-
cipativa.

Três projetos de lei de au-
toria do Executivo entraram 
na pauta da Câmara Munici-
pal de Holambra, na sessão 
da última segunda-feira, dia 
20. As proposituras seguem 
para análise das Comissões 
Permanentes da Casa. 

O Projeto de Lei n.º 
025/2021 visa incentivar a 
viabilização e instalação da 
nova tecnologia de conec-
tividade 5G no município. 
O texto estabelece o proce-
dimento para instalação de 
infraestrutura de suporte 
para Estação Transmissora 
de Radiocomunicação (ERT) 
autorizada pela Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel). 

Já o Projeto de Lei n.º 

027/2021 propõe altera-
ções na legislação que disci-
plina o Conselho Tutelar do 
município. De acordo com a 
justificativa, a medida tem 
o objetivo de proporcionar 
maior abrangência aos inte-
ressados na função de Con-
selheiro Tutelar. Uma das 
atualizações propostas é em 
relação aos requisitos para 
se candidatar ao cargo. Com 
a mudança, será permitido 
apresentar, no momento da 
inscrição, certificado de con-
clusão de curso equivalente 
ao ensino médio ou matrí-
cula escolar demonstrando 
que está cursando, além de 
excluir a necessidade de 
comprovar experiência pro-
fissional ou voluntária. 

O terceiro projeto é rela-
tivo ao turismo na cidade. O 
Projeto de Lei nº 028/2021 
estabelece normas e disci-
plina o acesso, a circulação 
e o estacionamento de veí-
culos de fretamento turísti-
co, provenientes de outros 
municípios e define a pre-
sença de Guia Turístico Re-
gional. 

Indicações Legislativas
Na reunião os parlamen-

tares apresentaram duas in-
dicações legislativas. O ve-
reador Jesus Aparecido de 
Souza, o Jesus da Farmácia, 
solicitou a finalização da 
pavimentação asfáltica en-
tre o trecho da empresa La 
Vita até a Chácara Danúbio 

Projeto incentiva a viabilização e instalação de 5 G

Azul, divisa com o municí-
pio de Cosmópolis. O vere-
ador Hermindo Felix pediu 
ao Executivo a fiscalização 

das obras asfálticas, que já 
possuem buracos, na rua do 
loteamento Resedás e tre-
cho da HBR-020.
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Villa Milani: um novo conceito 

em alta gastronomia e arte

Assim é o Villa Milani 
Holambra restauran-
te, pâtisserie / jazz 

piano bar, que abriu suas 
portas ao público no último 
dia 11 de setembro. O novo 
espaço gastronômico e ar-
tístico holambrense já nasce 
com a tradição e o requinte 
da Villa Milani Eventos, loca-
lizado na Fazenda Universo 
há 12 anos. 

No coração da Cidade das 
Flores, o restaurante traz 

um novo conceito, que har-
moniza a pâtisserie france-
sa e a gastronomia italiana 
da região do Vêneto Friuli-
-Venezia-Giulia, com a arte 
europeia e a música jazz e 
erudita. Segundo Caio Mila-
ni, proprietário do espaço, o 
Villa Milani Holambra surgiu 
da necessidade de proporcio-
nar um ambiente de alta gas-
tronomia ambientado em um 
espaço luxuoso, raramente 
encontrado fora do circuito 

gastronômico e cultural das 
grandes metrópoles.

Além da autenticidade da 
gastronomia do trivêneto ita-
liano, Caio conta que no Villa 
Milani será possível apreciar 
obras da arte europeia dos 
séculos XVI ao século XX. “O 
cliente terá a experiência de 
degustar pratos deliciosos e, 
ao mesmo tempo, contemplar 
um acervo raríssimo que con-
ta inclusive com uma autênti-
ca ‘água-forte’ de Rembrandt; 
passando por uma natureza 
morta de Pieter Casteels ou 
até uma obra de Molenaer, 
dentre muitos outros artistas 
consagrados”, destaca.

O menu diversificado e o 
contato com as obras é enal-

tecido com a linda música de 
piano bar jazz ao vivo todas 
as sextas e a sábados. “No 
Villa Milani nossos clientes 
encontrarão harmonia gas-
tronômica, artística e musi-
cal em um raro conceito que 
abraça a culinária italiana e a 
maravilhosa confeitaria fran-
cesa”, ressalta o proprietário.

Caio explica que a culiná-
ria, como expressão cultural 
e estética, aguça a percepção 
do paladar e aflora as emo-
ções de satisfação gastronô-
mica. “Boa música e beleza 
estilística completam as ex-
periências sensoriais de pra-
zer e regozijo”. 

O Villa Milani Holambra 
ainda conta com um piano-

Unir e harmonizar a arte e a alta 
gastronomia. Tudo isso, e mais um pouco, 
alinhado à excelência da boa música para 

os ouvidos mais exigentes 

-bar, um espaço onde se pode 
tomar um cocktail ou vinho 
acompanhado de música de 
piano ao vivo. O local está 
aberto às quartas e quintas-
-feiras, das 11 às 18 horas, e 
às sextas e sábados, das 10 
às 23h45. O restaurante con-
feitaria fica na Rua Camélias, 
336, Centro, Holambra (SP).
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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!

Produção de flores em Holambra é referência 
para projeto social em Parauapebas, no Pará

A tecnologia desenvolvi-
da em Holambra, voltada à 
produção de flores, está ser-
vindo como referência para 
o município de Parauapebas, 
no Pará. Com cerca de 260 mil 
habitantes, situada a mais de 
2.000 km da Capital Nacional 
das Flores e conhecida pela 
extração mineral, a cidade 
está aplicando técnicas de 
plantio observadas no muni-
cípio holambrense nas ativi-
dades do projeto “Florindo o 
Mundo”. O projeto visa capa-
citar mulheres em situação 
de vulnerabilidade social e 
incentivar o cooperativismo e 
a abertura de pequenos negó-
cios no ramo da floricultura. 
Além disso, as mudas pro-
duzidas serão plantadas em 
canteiros, praças, jardins e 
parques públicos, reforçando 
o perfil turístico que a cidade 
paraense vem desenvolvendo. 
A previsão é que cerca de mil 
mulheres sejam beneficiadas.

Em agosto, uma comitiva 
de Parauapebas esteve em 
Holambra para uma visita 

tificação de 50 mulheres ca-
pacitadas pelo projeto.

Durante o evento, a dire-
tora ministrou palestra sobre 
“Boas práticas na produção 
de flores, desenvolvimento 
sustentável e empreendedo-
rismo”. “É gratificante ver o 
conhecimento desenvolvido 
em nosso município auxilian-
do tantas mulheres. O proje-
to é muito interessante pois 
capacita ao trabalho, colabo-
ra com a geração de renda e 
embeleza a cidade, levando 
as mulheres ao patamar de 
empreendedoras. E sempre 
haverá um pedacinho de Ho-
lambra em cada flor produzi-
da pelo projeto em Parauape-
bas”, enfatizou Alessandra.        

“Colaborar com um pro-
jeto tão edificante e que 
traz benefício social a tantas 
pessoas é um orgulho para 
nossa cidade. As flores que 
são tão importantes para 
Holambra com certeza da-
rão bons frutos para nossos 
amigos paraenses”, reforçou 
o prefeito Fernando Capato.

técnica e pôde conhecer lo-
cais de produção e comercia-
lização de flores. A diretora 
do Departamento Municipal 

de Turismo e Cultura, Ales-
sandra Caratti, e o diretor do 
Departamento Municipal de 
Comunicação, José Roberto 

Maganha Júnior, retribuíram 
a visita esta semana, a con-
vite do município paraense, 
quando participaram da cer-

Equipes da Polícia Municipal, 
Defesa Civil, Trânsito, Bombeiros 
Voluntários de Holambra, 
Corpo de Bombeiros e Polícia 
Militar realizaram na manhã 
desta quinta-feira, na Alameda 
Maurício de Nassau, ação 
educativa em comemoração 
à Semana Nacional do 
Trânsito, que em 2021 tem 
como tema “No trânsito, sua 
responsabilidade salva vidas”, 
visando conscientizar motoristas, 
passageiros, motociclistas, 
ciclistas e pedestres sobre os 
riscos existentes no trânsito, 
alertando para comportamentos 
imprudentes como não usar cinto 
de segurança, dirigir alcoolizado 
ou utilizando celular.
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Chegou a Primavera, a Estação das Flores!

Quem vive no Brasil e em 
outros países do Hemisfério 
Sul começa a sentir os efei-
tos da estação mais bonita 
do ano. Os dias passam a 
ficar mais longos e as noi-
tes ficam mais curtas.  Na 
primavera, a temperatura 
fica mais agradável, o ar 
fica mais úmido que no in-
verno, brotam novas folhas 
nas árvores e abrem-se as 
flores, deixando um clima 
romântico no ar e uma bela 
paisagem em jardins, cam-
pos e parques. É também 
o momento de aproveitar 
a grande quantidade de 
frutas, legumes e verduras 
desta época do ano. Até os 
animais apresentam com-
portamentos característi-
cos nessa estação. Muitos 
tendem a acordar do perío-
do de hibernação. 

É no período da prima-
vera que a união das boas 

fases do solo, do clima e da 
temperatura ajudam as flo-
res a brotarem. É quando 
aparecem os girassóis, or-
quídeas, hortênsias, rosas, 
violetas e hibiscos, entre 
outras. Apesar de ser co-
nhecida como a estação das 
flores, essa é uma caracte-
rística da primavera ape-
nas em algumas regiões do 
planeta. No Brasil, o perío-
do de floração das plantas 
ocorre em diversas épocas, 
não apenas na primavera, 
variando de acordo com as 
espécies.

Essa também é a época 
de preparação para o verão, 
quando os frutos amadu-
recem. Por isso, as plantas 
precisam ser fecundadas 
antes, para que os frutos 
sejam produzidos a tempo. 
As cores das flores chamam 
a atenção dos polinizadores 
e, abelhas, mosquitos e ou-

A primavera começa sempre no dia 22 ou 23 de setembro - quando termina o inverno - 
e acaba em 21 ou 22 de dezembro, dando lugar ao verão

tros insetos, fazem o traba-
lho de dispersão das semen-
tes nesse período.

Com os cuidados e proto-

colos que devem ser manti-
dos, esse momento do ano é 
ideal e uma ótima oportuni-
dade para entrar em conta-

to com a natureza, conhecer 
as diferentes árvores, flores 
e cores que a primavera tem 
para oferecer.
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Fundo e Promoção social abrem inscrições para 

oficinas gratuitas destinadas às crianças
O Fundo Social de Solidarie-

dade e o Departamento Muni-
cipal de Promoção Social, por 
meio do Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS), 
abrem nesta sexta-feira, dia 24 
de setembro, inscrições para 
três oficinas gratuitas voltadas 
ao público infantil. A iniciativa 
celebra a chegada do Dia das 
Crianças, comemorado em 12 
de outubro.

As atividades serão rea-
lizadas no Salão da Terceira 
Idade e no Núcleo de Atenção 
e Orientação Terapêutica ao 
Trabalho, o NAOTT, nos dias 
5 e 7 de outubro. Os peque-
nos podem escolher entre as 
oficinas de Produção de Brin-
quedo com Materiais Reciclá-
veis, Confecção de Boneca de 
Pano ou Culinária Saudável. 

Serão disponibilizadas duas 
turmas para cada uma delas 
(confira horários e números 
de vagas abaixo).

Para participar é neces-
sário que os pais ou respon-
sáveis procurem o Centro de 

Referência da Assistência 
Social, que fica na Praça dos 
Pioneiros, no Centro, das 8h 
às 11h ou das 13h às 16h e 
apresentem o Cartão Cida-
dão. É possível ainda ma-
nifestar interesse por meio 

do telefone (19) 3802-1915, 
que funciona também como 
WhatsApp. As vagas são li-
mitadas e, de acordo com a 
diretora municipal de Pro-
moção Social, Viviane Fur-
geri, cada criança pode se 
inscrever em apenas uma 
atividade para que mais pes-
soas tenham a oportunidade 
de participar. Ela reforça que 
a iniciativa tem o apoio do 
Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA).

“O Dia das Crianças está se 
aproximando e nada melhor 

do que oferecer atividades 
que aliem conhecimento e di-
versão”, explicou a presiden-
te do Fundo Social de Solida-
riedade, Yvonne Capato. “Os 
pequenos terão a oportuni-
dade de experimentar novos 
aromas e sabores, explorar 
a criatividade, aprender so-
bre sustentabilidade e, claro, 
fazer novas amizades. Serão, 
sem dúvidas, momentos pro-
dutivos e de muita alegria”.

As atividades serão re-
alizadas seguindo todos os 
protocolos de prevenção à 
Covid-19.

Inscrições:
Entre 24 e 30 de setembro
CRAS - Praça dos Pioneiros, Centro
(19) 3802-1915 (também funciona como WhatsApp)
Horário de atendimento: 8h às 11h e das 13h às 16h

Oficina de Produção de Brinquedo  
com Materiais Recicláveis
Para crianças entre 5 e 10 anos
Data: 05 de outubro
Local: Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho - NAOTT
Horários das turmas:
8h às 11h30 - 8 vagas
13h às 17h - 8 vagas

Oficina Chef Mirim -  
Culinária Saudável
Para crianças entre 5 e 10 anos
Data: 05 de outubro
Local: Salão da Terceira Idade
Horários das Turmas:
8h às 11h30 - 10 vagas
13h às 17h - 10 vagas

Oficina de Confecção de 
Bonecas de Pano
Para crianças entre 7 e 10 anos
Data: 07 de outubro
Local: Salão da Terceira Idade
Horários das turmas:
8h às 11h30 - 5 vagas
13h às 17h - 5 vagas

• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00
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Primavera e Dia da Árvore inspiram 

atividades em escolas municipais

CRAS realiza Oficina Solidária de Costura, Modelagem e Bordado

Inscrições abertas para Escolinha de Futebol Masculino de 6 a 15 anos

O início da primavera, 
que em 2021 aconteceu no 
dia 22 de setembro, e o Dia 
da Árvore, comemorado no 
dia anterior, serviram de ins-
piração para atividades rea-
lizadas pelo Departamento 
Municipal de Educação. Na 
creche municipal Abelhinha, 
localizada no bairro Pal-
meiras, foi criado o projeto 
“Primavera, Flores, Formas 
e Cores”, que tem o objetivo 
de transmitir noções de sus-
tentabilidade e preservação 
do meio ambiente. Através 
do contato com a natureza, 
as atividades buscam explo-
rar elementos como a per-
cepção tátil, a coordenação 
motora e a observação de 

linhas, cores, aromas, medi-
das e texturas.

Entre as ações realiza-
das, os estudantes visita-
ram o sítio Boa Esperança, 
puderam observar flores e 
reproduzi-las em quadri-
nhos. Outra atividade con-
tou com o apoio de pais 
e da comunidade escolar, 
que doaram flores, terra e 
pneus para a construção de 
um jardim nas dependên-
cias da creche. Os alunos 
dos maternais e pré-escola 
também tiveram oportuni-
dade de visitar o Bloemen 
Park, parque de exposições 
permanentes da cidade. O 
projeto prevê ainda a cria-
ção de uma horta.

Dia da Árvore
Comemorado em 21 de 

setembro, o Dia da Árvore 
foi celebrado na rede mu-
nicipal com o plantio de 50 
mudas de ipês, pitangueiras 
e guarirobas, entre outras 
espécies, em diversas uni-
dades escolares. O prefeito 
Fernando Capato partici-
pou da ação, plantando um 
ipê branco na creche-esco-
la Irmã Annette. O prefeito 
afirmou que “é importante 
refletirmos a respeito do 
desmatamento e da necessi-
dade da conservação dos re-
cursos naturais”. “As inicia-
tivas desenvolvidas sobre o 
tema junto às nossas crian-
ças são fundamentais para 

O Departamento Munici-
pal de Promoção Social, por 
meio do Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS), 
está com inscrições abertas 
até o dia 28 de setembro para 
a Oficina Solidária de Costura, 
Modelagem e Bordado. As au-
las, gratuitas, serão realizadas 
a partir de 29 de setembro 
durante 6 semanas, sempre 
de segunda a quinta-feira, 
das 17h às 21h, no Núcleo de 
Atenção e Orientação Tera-
pêutica ao Trabalho, o NAOTT.

De acordo com a direto-
ra da pasta, Viviane Furgeri, 
podem participar mulheres 
em situação de vulnerabili-
dade social atendidas pelo 
CRAS. As inscrições podem 
ser feitas na sede, na Praça 
dos Pioneiros, Centro, das 
8h às 11h ou das 13h às 16h. 
É necessária a apresentação 
do Cartão Cidadão. As vagas 
são limitadas.

Ainda segundo Viviane, 
além do aprendizado e da 
possibilidade de geração de 

renda, as participantes irão, 
durante a oficina, confeccio-
nar uniformes que serão utili-
zados por integrantes do Gru-
po Reviver, da Terceira Idade, 
e pelos holambrenses assisti-
dos pelo NAOTT.

“Trata-se de uma excelen-
te oportunidade de propor-
cionar às famílias novas alter-
nativas de trabalho e renda e 
ainda exercer a solidariedade, 
ajudando a comunidade du-
rante o período de aprendiza-
gem”, avalia a diretora.

Estão abertas as inscri-
ções para a Escolinha de 
Futebol Masculino ofere-
cida gratuitamente pelo 
Departamento Municipal 
de Esportes. Os interessa-
dos devem ter entre 6 e 15 
anos e podem se inscrever 
na sede da pasta, localizada 
junto ao Estádio Municipal 

Zeno Capato, das 8h às 12h 
ou das 13h30 às 16h30. 
Basta apresentar RG origi-
nal, comprovante de resi-
dência e Cartão Cidadão.

As aulas acontecem de 
terça a sexta-feira das 8h 
às 11h ou das 13h às 16h – 
e serão ministradas pelos 
professores Flávio Mene-

zes, o Tica, e Ivan Bonano, o 
Bodinho. Mais informações 
podem ser obtidas através 
do telefone (19) 3802-4711.

O diretor municipal de 
Esportes, André Luis Buz-
zerio, comemorou o retorno 
de mais uma modalidade. 
“Todos do departamento 
estão animados e felizes 

com a retomada das aulas. 
A prática da atividade físi-
ca é muito importante para 
que as pessoas possam ter 
mais qualidade de vida”, 
afirmou.

O diretor faz planos para 
que outras modalidades 
também sejam retomadas 
nas próximas semanas. “Já 

tivemos o retorno do alonga-
mento e caminhada para ter-
ceira idade e esperamos que, 
em breve, o mesmo aconteça 
com o judô, jiu-jitsu, futebol 
feminino e outras, sempre 
com as precauções sani-
tárias e seguindo todos os 
protocolos de prevenção à 
Covid-19”, concluiu.

construirmos uma consci-
ência ambiental sólida nas 
novas gerações”, avaliou.

“Aproveitamos o início da 
primavera e o Dia da Árvo-
re para trabalhar conceitos 
como respeito mútuo entre 

sociedade e natureza, as 
transições das estações do 
ano e vertentes culturais”, 
complementou a diretora 
do Departamento Munici-
pal de Educação, Claudicir 
Picolo.
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Você sabe o que é gu-
tação?  Em resumo, esse 
processo consiste na eli-
minação de água pela 
planta e ocorre por conta 
da pressão da raiz. Essa 
foi a temática abordada 
em aula do segundo se-
mestre do curso de En-
genharia Agronômica da 
FAAGROH. A atividade 
consistiu em observar 
o fenômeno, analisar as 
condições necessárias 
para a sua ocorrência e 
demonstrar o que ocorre 
nas plantas em caso de 
excesso de adubação quí-
mica dos solos. 

“Creio que conciliar 
parte teórica e parte prá-
tica seja muito importan-
te. Isso acaba nos mos-
trando como realmente 
irá acontecer quando es-
tivermos em campo, além 
de acrescentar para nos-
sas experiências de currí-
culo”, afirma o aluno Alex 
Sandro da Silva. 

Os alunos, juntamen-
te com a professora res-
ponsável, Maria Fernanda 
Bonetto, observaram que 
a gutação ocorre somente 
quando a temperatura da 
atmosfera está amena, a 
umidade do ar elevada e o 
solo úmido. Nessas condi-
ções, o processo de trans-

piração da planta diminui 
e possibilita que o vegetal 
tenha água suficiente para 
preencher todo o volume 
de seus vasos condutores, 
o que resulta no aconteci-
mento da gutação, a perda 
de água líquida através 
das folhas.

“Repetimos o experi-
mento com solução salina, 
para simular a adubação 
química. Os alunos não só 
observaram o fenômeno 
da gutação, mas também 
as condições ideais para 
que ocorra”, conta a profª 
Maria Fernanda. 

Vale lembrar que o 
curso de Engenharia 
Agronômica da FAAGROH 
– Faculdade de Agronegó-
cios de Holambra atua em 
todas as etapas do pro-
cesso de produção agríco-
la, desde o planejamento 
até o processamento e a 
comercialização de pro-
dutos de origem animal 
e vegetal, respeitando o 
manejo e uso sustentável 
dos recursos naturais. 
Dessa forma, os alunos 
são preparados para atu-
arem nos mais diversos 
segmentos da profissão. 

link: https://grupounieduk.
com.br/graduacao/engenharia-
-agronomica/

Alunos de Engenharia 
Agronômica do Grupo UniEduK 

participam de aula prática sobre 
Fisiologia Vegetal

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Atividade abordou técnica 
específica conhecida como gutação

Uma rápida passagem 
pelas redes sociais em Ho-
lambra sugere que entre as 
maiores demandas públicas 
no Município está a busca 
por imóveis, sobretudo alu-
gados. Mas a empírica im-
pressão se fortalece como 
a útil projeção da Fundação 
SEADE, que indica o núme-
ro de domicílios que a cida-
de atingirá até 2050.

A metodologia é basea-
da no conceito internacio-
nal de “taxa de chefia”, que, 
resumidamente, estuda a 
taxa de evolução do núme-
ro de chefes de família em 
cada grupo etário entre 
dois ou mais censos popu-
lacionais. Com a correção 
mensal de dados cartorá-
rios às projeções, estiman-
do o número de habitantes 
de cada faixa etária chega-
-se ao número de domicí-
lios que serão chefiados no 
período desejado.

Já comentamos neste 
espaço que o crescimen-
to populacional projetado 
para Holambra é significa-
tivamente superior ao das 
médias da Região Metro-
politana de Campinas e do 
Estado de São Paulo. Mas a 
projeção para variação no 

número de domicílios na ci-
dade é ainda bem superior 
ao da população, como de-
monstra o gráfico.

Enquanto projeta-se 
crescimento da população 
em 28% até 2050, no mes-
mo período a indicação é 
que o número de domicílios 
salte 51%. 

Holambra passaria de 
4.670 domicílios particula-
res ocupados em 2020 para 
7.065 em 2050. Já o núme-
ro médio de habitantes por 
moradia cairia, de 3,10 para 
2,63, no mesmo período.

Podemos atribuir o movi-
mento ao gradativo envelhe-
cimento da cidade (inferior 
aos da RMC e do Estado), 
que dilui a população in-
fantil e juvenil, conferindo 
maior representatividade 
aos adultos que já podem 
chefiar um lar. Por outro 
lado, num raciocínio dema-
siadamente frio, é fato que 
o aumento da expectativa de 
vida (felizmente) acarreta 
em maior tempo de desocu-
pação de um imóvel.

Contudo, à diferença en-
tre os ritmos projetados de 
crescimento da população 
e do número de domicílios 
eu costumo atribuir o rótu-

lo de “alegria do mercado 
imobiliário”.

Devido a taxa muito su-
perior de busca de domicí-
lios, uma das consequên-
cias pode ser o aumento 
significativo no preço dos 
imóveis próprios, que en-
carece também aluguéis. 
Mas o contágio pode ser 
maior, já que na competi-
ção de mercado os imóveis 
comerciais também podem 
se valorizar, transferindo 
encargos aos preços finais 
de bens e serviços.

Assim, se a Fundação 
SEADE estiver certa, se não 
houver uma política habi-
tacional estratégica já para 
os próximos anos, a cidade 
pode assistir a um encareci-
mento generalizado do cus-
to de vida no futuro.

Desde que respeitadas 
as diretrizes para desen-
volvimento urbano susten-
tável, recursos como cons-
trução de casas populares 
e aluguel social podem ser 
importantes ferramentas 
à contenção dos efeitos do 
fenômeno.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Demanda Habitacional de Holambra

https://grupounieduk.com.br/graduacao/engenharia-agronomica/
https://grupounieduk.com.br/graduacao/engenharia-agronomica/
https://grupounieduk.com.br/graduacao/engenharia-agronomica/
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

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

Especialista em Imóveis

Casa - Jd. das Tulipas - Holambra
70 m2 constr. / 250 m2 total. Possui 2 dormitórios, banheiro social,
sala de jantar, sala de estar e cozinha. Edícula c/ 2 dormitórios,
banheiro e garagem c/ 40 m2.

VendaR$ 470.000,00  -

Casa - Jd. das Tulipas - Holambra
224 m2 constr. / 500 m2 total. Possui 2 dormitórios sendo 1 suíte,
banheiro social, lavabo, varanda, edícula no fundo c/ dormitório,
área gourmet e escritório.

VendaR$ 915.000,00  -

Terreno - Resid. Flor D’Aldeia - Holambra
Terreno c/ 638 m2,  possui clube de lazer, rede subterrânea de energia
elétrica e iluminação, área verde expansiva com ruas e áreas de lazer
arborizadas, portaria 24h e muito mais!

VendaR$ 414.700,00  -

Casa - Jd. das Tulipas - Holambra
126,50 m2 constr./ 250 m2 total. Possui 3 dormitórios (1 suíte),  sala
de jantar/estar, cozinha, banheiro social, garagem p/ 2 carros, área
gourmet c/ churrasqueira e lavanderia.

Venda

(19) 98983-4097

 Por: R$ 540.000,00  - 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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Nº 1266
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão serviços gerais, nascido em Jaguariúna SP, no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (25/12/1979), residente e 
domiciliado no Sítio Floriada, s/n°, Fundão,  Holambra, SP, CEP:13825000, 
filho de JOSÉ DOS SANTOS e de CICERA ANANIAS DOS SANTOS.
TATIANA APARECIDA BONIFÁCIO, nacionalidade brasileira, estado civ-
il solteira, profissão do lar, nascida em Figueira, PR, no dia nove de dezem-
bro de mil novecentos e  noventa e quatro (09/12/1994), residente e domicil-
iada no Sítio Floriada, s/n°, Fundão, Holambra,  SP, CEP:13825000, filha de 
ENODIR BONIFÁCIO e de CLEUSA LEAL DE OLIVEIRA BONIFÁCIO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Nº 1267
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:

LUCAS SCHIAVOLIN BORTOLETTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão economista, nascido em Piracicaba SP, no dia vinte 
e nove de janeiro de mil novecentos e noventa (29/01/1990), residente e 
domiciliado na Rua Padre Joaquim do Canto, 527, Nova Piracicaba, Pirac-
icaba, SP, filho de JOSÉ MILTON BORTOLETTO e de ANÉSIA REGINA 
SCHIAVOLIN BORTOLETTO.
ANA RITA NUNES LEMES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profissão engenheira agrônoma, nascida em Ituiutaba, MG, no dia vinte e 
seis de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (26/04/1985), residente e 
domiciliada na Rua Campo do Pouso, Centro, Holambra,  SP, filha de SIL-
VIO LEMES JUNIOR e de MARIA DAS GRAÇAS FRANCO NUNES 
LEMES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Nº 1268

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS  FERNANDO BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão vendedor, nascido em Campinas-SP, (registrado em 
Artur Nogueira-SP), no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e no-
venta e sete (31/01/1997), residente e domiciliado  na Rua das Orquídeas, 
121, Jardim Holanda, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de VILSON BA-
TISTA DA SILVA e de NEUSA BATISTA DA SILVA.
ANDREZA CANDIDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão babá, nascida em Campinas-SP, (registrada em Artur 
Nogueira-SP), no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa 
e nove (28/11/1999), residente e domiciliada  na Rua das Orquídeas, 121, 
Jardim Holanda, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de JOSÉ LUIS DOS 
SANTOS e de KATIA ARTUZI CANDIDO DOS SANTOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Nº 1269
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números, do Código Civil Brasileiro:
JONAS REIJERS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão 
agrônomo,  nascido em Mogi Mirim SP, no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa e um (01/06/1991), residente e domiciliado na Rua 
Lelystad, 269, Condomínio Nova Holanda,  Holambra, SP, filho de HENRI-
QUE LUIZ REIJERS e de MARISA HENRIETTA REIJERS.
HELENA JUNQUEIRA CORRÊA TÓTORA, nacionalidade brasileira es-
tado civil solteira, profissão administradora, nascida em Maria da Fé, MG, 
no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e sete (27/04/1987), 
residente e domiciliada na Rua Marechal Deodoro, 55, Turquia, Maria da 
Fé, MG, filha de EVALDO JOSÉ CORRÊA TÓTORA e de MARIA JUN-
QUEIRA TÓTORA.
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 Maria da Fé-MG.

Holambra - SP, 23 de setembro 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

Interessados deverão 
comparecer ao escritório 
da Martin Holandesa, na 

Rua Dória Vasconcelos, nº 
15 – Ventro, Holambra. De 
seg. à sex. das 08h00 às 

16h00, munidos da carteira 
de trabalho.

Contrata:

Garçom
Serviços Gerais (limpeza)

● EMPREGOS ●

EMPRESA EM HOLAMBRA CONTRATA PARA INÍCIO IMEDIATO

Preferência moradores de Holambra ou Santo Antônio de Posse

• AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS
• SOLDADOR

Currículo para: fenixhidraulica@uol.com.br

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

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

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

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

Técnica de Enfermagem e Cuidadora de Idosos com expe-
riência e referência. Cohen SP 001171840 
Luciana Alves de Aquino 
(19) 986046128/ (19)989862939.

● DIVERSOS ●

Mãe, caçula de uma família de 10 filhos, foi sempre chamada de 
“Jet”. Conheceu nosso pai, no navio, em 1949, quando suas famílias 
saíram da Holanda com destino ao Brasil. 
Os anos de imigrante pioneira desde o início na Holambra - SP 
e depois em Não Me Toque - RS, foram árduos com todos os 
problemas imaginários e muita luta. Mas sempre nos disse que foi 
feliz e que até sentia saudades daquele tempo.
Ela e nosso pai tiveram 3 filhos e 5 netos. Sempre participaram 
ativamente da vida dos filhos e netos. Era elegante e vaidosa. 
Excelente mãe e dona de casa, fazia tudo com muito capricho. 
Mãe, você foi uma pessoa maravilhosa, cativante, era notada por 
onde passava. A sua ausência sempre sentiremos. Saudades é tudo 
o que fica, de quem não pode ficar...
Descanse em paz, Mãe.

Filhos, Noras, Genros e Netos.

“Quero, um dia, poder dizer às pessoas que nada foi em vão. 
Que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às 

pessoas, que a vida é bela sim, e que eu sempre dei o melhor de 
mim...e que valeu a pena!”

Mário Quintana

A família agradece a todas as 
manifestações de carinho e pesar

Henriette Therezia Maria Vorselen Rietjens
23/05/1942   -   18/09/2021

TERMO DE ENCERRAMENTO SELEÇÃO PÚB. 
01/2019 – CONSAB

Tendo em vista o que estabelece no Edital de 
Abertura da Seleção Pública n.º 01/2019 – CONSAB, 
uma vez decorrido o prazo de sua vigência, qual 
seja 2 (dois) anos, o Superintendente do Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável, 
por meio deste termo e no uso de suas atribuições 
estatutárias, torna público o encerramento 
da Seleção Pública n.º 01/2019 – CONSAB. 
Cosmópolis, 24 de setembro de 2021.

JULIO CEZAR SIMON CARMONA
Superintendente
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No último dia 13, foi Rei-
naugurada a Nova Agência 
Sicredi Holambra. Uma agên-
cia moderna, ampla e con-
fortável, para proporcionar 
um melhor atendimento aos 
associados Sicredi Força dos 
Ventos, gerar cada vez mais 
oportunidades, sorrisos e re-
alizações.

Muito além da mudan-
ça de endereço e renovação 
visual, o espaço foi criado 
para inspirar pessoas todos 
os dias, permitindo que elas 
vivam a essência do Sicredi 
e do cooperativismo, o gran-
de diferencial da marca. Na 
agência, existe um espaço to-
talmente dedicado para que 

os associados possam utili-
zar no formato Coworking 
para fazer negócios.

Nas palavras do Presiden-
te Theo Breg, essa agência é 
um sonho que se tornou re-
alidade com grande partici-
pação de todos os associados 
da cooperativa, comunidade, 
empenho e dedicação do cola-

boradores. Theo salienta que, 
o objetivo desta nova agência 
é gerar muitos negócios, pros-
peridade e ainda mais espíri-
to do cooperativismo em por 
toda Holambra.

Segue o link com o vídeo 
de inauguração: https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=__SfjCxue8Y&t=56s

A Prefeitura de Holambra 
distribui na próxima segun-
da-feira, dia 27 de setembro, 
cerca de 2.350 kits de ali-
mentação escolar para estu-
dantes matriculados na rede 
pública municipal de ensino. 
A entrega acontecerá das 
7h30 às 18h na unidade em 
que o aluno está matricu-
lado. Crianças e jovens que 
frequentam as escolas Par-
que dos Ipês e Joaquim Feli-
pe de Almeida devem retirar 
os itens, neste mesmo horá-
rio, no Ginásio Municipal de 
Esportes. O pai, a mãe ou o 
responsável legal do aluno 
deve apresentar documento 
de identificação, como RG ou 
CPF, e o Cartão Cidadão do 
estudante.  

A diretora do Departa-
mento Municipal de Edu-
cação, Claudicir Pícolo, 
ratificou que os produtos 
distribuídos são um comple-
mento à alimentação ofere-
cida aos estudantes nas uni-
dades de ensino. “A merenda 
voltou a ser servida em to-
das as escolas e creches, mas 
seguimos distribuindo o kit 
de alimentos não-perecíveis 
e ovos como uma maneira de 
reforçar a rotina nutricional 
de nossos alunos”, afirmou.

A distribuição é feita para 
todos os estudantes da rede 
municipal de ensino, do ber-
çário ao 9º ano do ensino 
fundamental e também aos 
alunos da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA).

Nova agência do Sicredi surpreende com instalações 
diferenciadas para atender os associados

Prefeitura distribui kits de alimentação 
escolar no dia 27 de setembro

https://www.youtube.com/watch?v=__SfjCxue8Y&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=__SfjCxue8Y&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=__SfjCxue8Y&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=__SfjCxue8Y&t=56s


15

www.jcholambra.com

Variedades Holambra, 24 de setembro de 2021 15

Coisas de 
Holambra...

As ruas de Holambra
Se você perguntar a um morador 
mais antigo de Holambra, 
como chegar em deter-
minado local, prova-
velmente ele vai te 
responder assim: 
sabe a rua da Al-
cione? Então, se-
gue reto, vira no 
Itaú, vai descen-
do até chegar no 
lago... Por muito 
tempo, as ruas 
de Holambra não 
possuíam nomes e 
era muito comum nós 
nos localizarmos pelos 
pontos de referência. Mesmo 
agora, que até as HRBs foram no-
meadas, mantemos este hábito. Aqui em casa 
mesmo, correio não chega e, entregador, só 
com localização pelo Whatsapp. 
Mas há exceções. Quem é que não conhece a 
famosa alameda Maurício de Nassau? Talvez 
por ser uma das mais importantes da cidade, 
ligando o moinho à Rota dos Imigrantes, ela já 
tenha se fixado na memória dos moradores. 
Eu duvido, porém, que todos saibam quem 
foi esta pessoa! (Johan Maurits van Nassau-
-Siegen foi um conde e militar germânico que 
ficou conhecido por ter sido enviado pelos 
holandeses para administrar a região de Per-
nambuco, em 1637).
Perpendicular a ela, surge a rua Charles Ho-
genboom e, logo adiante, a J. Geert Heijmeijer 
– não menos importantes na história de nossa 

cidade. Ambos foram presidentes 
da Cooperativa e moraram 

na casa hoje ocupada 
pelo Departamento de 

Promoção Social, no 
meio da Praça dos 

Pioneiros.
Outros políticos 
da época da imi-
gração estam-
pam placas bem 
conhecidas:  tem 

o Dr. Jorge Latour, 
na rua que liga o 

centro ao bairro Mo-
rada das Flores, e o Dr. 

Henrique Doria de Vas-
concelos, que nomeia a rua 

do Boulevard Holandês – também 
conhecido como Rua da Casa Bela.
Pela dificuldade em pronunciar os nomes dos 
pioneiros, os moradores do bairro Imigrantes 
passam apuros. Certo dia, um de seus mora-
dores precisou passar seu endereço para um 
entregador. Sem um comprovante de resi-
dência em mãos, o jeito foi ligar para a espo-
sa. Esta, que também não sabia pronunciar 
o nome de sua rua, correu tirar uma foto da 
placa e enviar pelo zap. No fim das contas, o 
pacote chegou certinho em sua casa, que fica 
na rua Kievitsbosch.
Em meio a um jardim de ruas com nomes de 
flores, árvores e palmeiras, surgiu uma bela ci-
dade. E não importa o destino: todas as ruas 
de Holambra te levarão a uma viagem às nos-
sas origens.

Por Ivonne de Wit

Águas de Holambra entrega 
mudas nativas e frutíferas 

no Dia da Árvore

Atenta a tudo o que en-
volve sustentabilidade e 
preservação do meio am-
biente, a concessionária 
Águas de Holambra doou 50 
mudas de árvores nativas e 
frutíferas ao Departamento 
Municipal de Educação de 
Holambra. A entrega foi re-
alizada na terça-feira (21) 
para marcar o Dia Mundial 
da Árvore.

Segundo Jonatan Neves, 
da área de Responsabilida-
de Social da concessionária, 
o Departamento fez a distri-
buição das mudas às esco-
las do município para serem 
plantadas no entorno das 

unidades de ensino. “Cada 
escola recebeu a quantida-
de adequada para sua reali-
dade”, disse Jonatan.

A equipe de Respon-
sabilidade Social atendeu 
ao convite do diretor da 
Escola Municipal Maria 
Therezinha Meirelles Ko-
ors, Carlos Corazin, para 
auxiliar no plantio de seis 
mudas naquele local. O 
plantio contou ainda com 
a participação de algumas 
mães de alunos. “Agradece-
mos a Águas de Holambra 
pela doação das mudas e 
também por nos apoiar no 
plantio”, afirmou Carlos.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

O Canta Comigo Teen volta para sua segunda temporada na Record TV a partir de domingo, 03/10, novamente sob o comando 
de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro. Sucesso em sua primeira temporada, a competição musical, que é a edição juvenil do formato 

Canta Comigo, será exibida logo após o Hora do Faro.

O momento Teen

A queridinha das atrizes

A atriz Leandra Leal recebeu várias mensagens de carinho 
de seus amigos no dia de seu aniversário. Entre eles, Camila 
Pitanga e Mariana Ximenes. A atriz completou mais um ano 
de vida no dia 08/09. Camila escreveu e posto a foto (aci-
ma): “Minha irmã de vida, de luta, de arte, de palco, de cena, 
de alma. Feliz aniversário, @leandraleal. Você é pura luz. Te 
amo”. A aniversariante retribuiu: “Te amo tanto”. Quem tam-
bém mandou recado foi Mariana Ximenes. Nas redes so-
ciais, a atriz compartilhou alguns momentos com a amiga: 
“É tanta história Lele…tanta coisa vivida, que eu só posso 
dizer que privilégio o meu de caminhar contigo nessa vida! 
E seguimos inventando projetos, se jogando em carnavais 
e compartilhando muito sol, mar, sets e purpurina!”, dispa-
rou Mariana. “Te amo”, respondeu Leal.

Afasta-te da critica destrutiva, 
procurando encorajar os companheiros 

nas lutas em que se empenham

O desespero de uma família

A irreverente Dercy Gonçalves

Luciano Huck fez um relato comovente sobre um dos momentos mais complicados que ele e sua 
esposa, Angélica, viveram. No livro De Porta em Porta, que escreveu durante o isolamento social, 
o global relembrou o acidente grave do filho Benício, em que precisou ser operado às pressas: 
“Como pais, Angélica e eu vivemos nossas horas de maior angústia e dor. (…) Essas lembranças 
ainda latejam e doem. (…) A queda de Beni instaurou o horror súbito. Angélica e eu ao lado da 
cama, destruídos, sem chão, sem rumo. (…) Vi minha mulher, a fortaleza da família, ajoelhada 
e rezando por mais de cinco horas sem parar. Vi uma mãe se jogar no chão de desespero, entre 
gritos e lágrimas, na porta de um centro cirúrgico. Senti minha vida perder o sentido em meio a 
tanto medo“, diz, em outro trecho. Pois é, o dinheiro não compra tudo.

Gente, até que estou gostando das atrações do tipo “vale a pena 
ver de novo” rsrsr do Programa Silvio Santos (SBT). Tem trazido en-
trevistas hilárias que sempre animam as noites de domingo. No 
último (19/09), o ‘Programa Silvio Santos’  reprisou “Em Nome do 
Amor”, com nossa eterna Dercy Gonçalves, que falou sobre sua 
vida pessoal e trajetória profissional, provocando muitos risos da 
plateia com sua personalidade sempre irreverente. Como Dercy era 
verdadeira, né?  Sempre bom lembrar dos nossos talentos, principal-
mente dos que já se foram.  

Nossa homenagem a um grande talento
O ator Luis Gustavo, 87, morreu no dia 19 de setembro, após compli-
cações de um câncer no intestino. Idade e excesso de peso são consi-
derados os principais fatores de risco para o surgimento da doença. O 
intérprete dos eternos Mario Fofoca, de “Elas por Elas” (1982), Vavá, de 
“Sai de Baixo” (1996 a 2002), e Beto Rockfeller (1968), era casado com 
Cris Botelho. O ator tinha dois filhos: Luis Gustavo, de seu relaciona-
mento com Heloísa Vidal, e Jéssica, fruto do casamento com a atriz 
Desireé Vignolli. Ele deixa também a neta, Marina, e os sobrinhos, os 
também atores Tato Gabus Mendes e Cassio Gabus Mendes. 
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Serviços:
Liza Rampazzo - Instagram 
(@LIZARAMPAZZO ou @
lizavest)

Esdras Domingos

A primavera iniciou na 
tarde de quarta-feira (22) 
e as altas temperaturas das 
últimas semanas apontou 
como vão ser as estações 
mais quentes do ano. Por 
isso, para a empresária do 
setor e influenciadora digital 
Liza Rampazzo, a tendência 
da moda Primavera/Verão 
2022 será o conforto em pri-
meiro lugar, mas sem deixar 
o estilo de lado.

A moda comfy – roupas 
mais confortáveis – será um 
estilo que aparecerá cada vez 
mais no dia-a-dia, afirma a 
influenciadora. E se tem uma 
estampa que combina com 
peças leves é o floral.

Segundo Liza, o floral 
sempre dita regra no verão e 
continua em diversos forma-
tos e espécies de flores tama-
nhos e tons. “Não tem estam-
pa mais feminina que o floral. 
As flores deixam tudo mais 
belo e colorido e combinam 

Conforto, sem perder o estilo, 
ditará a moda primavera-verão
Nessas estações, cores buscaram oferecer sensação de aconchego e paz

Cores que não podem faltar em seus looks
- Butter
Um amarelo manteiga bem suave, bem parecido com a cor 
do sorvete de creme. Estimula a tranquilidade, o humor e a 
serenidade que tanto precisamos.

- Olive Oil
Essa cor é uma misturinha do marrom com o verde. A melhor 
definição dessa cor é pensarmos na cor das azeitonas. 
Prontinho, esse é o verde Olive Oil.

- Mango Sorbet
Essa, de todas as cores desta paleta, é a que mais tem carinha de 
verão, a Mango sorbet!  Uma cor que lembra também laranjas e 
aqueles drinks de verão dos países tropicais. É solar, iluminada…
nos proporciona emoções como euforia e extroversão. 

- Atlantic Blue 
É um tom de azul que traz calma.

com todas as peças de roupas 
e as mais variadas cores”.

A especialista salienta que 
os florais para essa tempora-
da são leves, descontraídos 
e em tecidos fluídos. “Não 
deixe de ter os florais em seu 
guarda-roupa, porque eles 
sempre estão presentes nas 
coleções de moda, além de 
ser um clássico”.

Além do floral, a moda pri-
mavera-verão 2022 contará 
com muitas novidades em es-
tampas. Alguns exemplos são 
o animal print, psicodélicos, 
coloridas, divertidas, listra-
das e em poá, que prometem 
marcar presença nos looks.

Cuidados com a estampa 
floral

Apesar de ser um clássico, 
sair comprando a primeira 
peça com estampa floral pode 
não parecer uma boa dica. 
Liza ressalta que o primeiro 
cuidado é com as proporções. 
“A regra é clara: quanto menor 
a estatura, menor a estampa. 
Isso pode parecer óbvio, mas 
se não obedecer, certamente 
ficará com um visual despro-
porcional”. 

Liza fala que se for uma 

saia com estampas de flo-
res, está liberada a camiseta 
branca e mesmo aquela em 
tons da estampa. No entanto, 
se a intenção é realçar, cores 
distintas dão a impressão de 
mais volume. “Brinque com 
roxos e amarelos, por exem-
plo, usando-as na camiseta, 
se tiver pouco de busto, ou 
em uma saia, se o quadril for 
pequeno. O preto e o branco 
também causam esse efeito. 
Tecidos finos caem melhor 
com estampas floridas, pois 
são mais delicados e confe-
rem movimento e feminilida-
de”, aconselha.

Cores mais vibrantes
A paleta de cores Primave-

ra/Verão 2021-2022 foi ela-
borada para gerar bem-estar 
físico e mental. Após um ano e 
meio de pandemia, a influen-
ciadora digital lembra que 
nunca as pessoas buscaram 
tanto a sensação de conforto, 
aconchego e de paz.

Liza garante que a cor da 
estação será o Orchid Flower, 
que se destaca em sensações 
de intensidade. “Essa cor tem 
um tom que lembra o fúcsia 
e o magenta, um pouco mais 

desbotado. Ela é forte e im-
ponente, mas com um certo 
toque de delicadeza, tudo a 
ver com os nossos desejos 
para o ano de 2022”. 

As outras cores dessa 
temporada quente serão But-
ter, Olive Oil, Mango Sorbet e 
o Atlantic Blue (veja quadro).

Remake crochê
Depois do tricô, no in-

verno, Liza comenta que o 
crochê promete roubar es-
paço nas tendências do ve-
rão, principalmente em tops 
e acessórios. Ela argumenta 
que não precisa se preocupar 
com a textura, porque, pro-
vavelmente, as peças virão 
com forros leves e frescos, di-
minuindo o contato da linha 
com a pele, garantindo assim 
elegância e conforto.


