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Faagroh e UniFaJ

Confira quem pode solicitar 50% de desconto nas 
mensalidades

Sem dengUe!

Saúde promove mutirão contra o Aedes neste sábado

horário de Verão

Chegou a hora de atrasar os relógios 

Cartão Postal esquecido

Nossa Prainha é um dos locais mais encantadores de Holambra, mas, nos últimos 
meses, são visíveis os sinais de abandono. Bancos estão quebrados, lixeiras enfer-
rujadas e sem o fundo, trechos intransitáveis. A Prefeitura explicou que enquanto 

aguarda a liberação de recurso para revitalização do espaço, intensificará a limpeza e in-
vestirá na manutenção, como a recolocação das pedrinhas portuguesas.
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Tempos estranhos
Saber distinguir o certo do errado. Esta questão já é cobrada das crianças logo que elas co-

meçam a ampliar sua vida em sociedade. Mas, no dia a dia, o que mais irrita o ser humano é 
constatar o quanto certas pessoas são ‘folgadas’. Burlam filas, jogam lixo nos espaços públicos, 
estacionam em local proibido, apontam erros do vizinho enquanto fazem a mesma coisa em suas 
casas, não devolvem o troco que veio a mais. São atitudes que nos permitem conhecer o caráter 
daqueles que, muitas vezes, dividem o mesmo espaço que ocupamos. Infelizmente, isto não signi-
fica que não aprenderam a distinguir o certo do errado, mas, sim, que simplesmente optaram por 
fazer o errado. Muitas vezes, para ganhar alguma vantagem.  

E em tempos de redes sociais, as vantagens nem sempre estão ligadas a ganho financeiro: a 
vantagem é conseguir mais seguidores, mais curtidas. E exemplos não faltam. Basta dar um rá-
pida olhada nas redes sociais para verificar o quanto as pessoas gostam de explorar tragédias. 
Um exemplo recente: o acidente de helicóptero que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto 
Ronaldo Quattrucci, na última segunda-feira. Enquanto uma pessoa tentava salvar o motorista 
do caminhão com o qual o helicóptero se chocou, dezenas de pessoas filmavam a cena e postavam 
nas redes sociais. O mesmo pode ser conferido em dezenas de postagens e comentários maldosos 
após o incêndio que matou dez jovens no Centro de Treinamento do Flamengo, na última sexta. 
Lamentável.

São tempos moralmente estranhos. Fazer o certo não está ligado a nenhuma condição reli-
giosa ou política e nem deve ser vista como uma moeda de troca. Devemos fazer o certo porque 
vivemos em sociedade, porque esta deveria ser a nossa natureza, porque somos seres humanos 
dotados de escolhas. E se a nossa consciência não pesa quando percebemos que poderíamos ter 
sido melhores, algo está errado. Moralmente errado.

Histórias de Dona Ilda

Dizem que não devemos enumerar 
os fatos tristes que podem nos abater. 
Mas, ultimamente, temos sido massa-
crados com tantas notícias que nossas 
lágrimas já estão acabando!

A cidade de Holambra se sentiu 
abalada com o falecimento de dois 
jovens em um acidente de motos em 
Poços de Caldas: Jonathan e Luiza. De 
famílias estimadíssimas na cidade, esse 
acontecimento trouxe o luto para seus 
moradores.

Agora recebo a comunicação de 
que o querido mestre Ederaldo, profes-
sor de História de escolas de Holambra, 
acaba de falecer após uma cirurgia. 

Em Mariana, os moradores ainda 
tentam melhorar os estragos que acon-
teceram por lá após o rompimento de 
uma barragem e já somos surpreendi-
dos com outro tremendamente hor-
rível: o rompimento da barragem em 
Brumadinho, também em Minas Gerais, 
que deixou centenas de mortos e outras 
centenas de desabrigados.

O trabalho dos abnegados bombei-
ros continua e eles encontram, a cada 
dia, mais mortos em baixo do lamaçal. 
Nossas telas de TV só nos têm trazido 
notícias tristes e dolorosas! A solidarie-
dade de nosso povo tem demonstrado 
tudo o que pode fazer para amenizar o 
desespero de nossos irmãos!

Outra notícia horrorosa nos surpre-
endeu: o alojamento dos meninos do 
Flamengo pegou fogo! Dez meninos 
não conseguiram sair e morreram! Famí-
lias desesperadas, brasileiros chorando 
por seus meninos, e mais tristezas para 
todos nós.

Hoje, na hora do almoço, chega a 
notícia, pela TV, do acidente de helicóp-
tero onde perdeu a vida nosso brilhante 
jornalista Ricardo Boechat!!!

Perde o Brasil um de seus maiores 
repórteres, dedicado de corpo e alma 
a seu trabalho. Tinha vindo a Campinas 
fazer uma palestra em um laboratório 
farmacêutico.

Infelizmente, voltando de helicóp-
tero para São Paulo para chegar com 
tempo de almoçar com sua mulher e 
filhinhas, foi surpreendido por algum 
problema que fez com que o piloto 
descesse na Via Anhanguera, próximo 
ao Rodoanel, por onde vinha um ca-
minhão, cuja frente foi esmagada pelo 
helicóptero. Seu motorista, como que 
um milagre, saiu do acidente com pe-

quenos arranhões. 
Ricardo Boechat e o piloto do he-

licóptero, Ronaldo Quatrucci, infeliz-
mente não resistiram ao acidente. Boe-
chat deixa seis filhos, esposa – a ‘doce 
Veruska’, como ele a chamava - e sua 
mãe de 86 anos.

Em todos esses acidentes, com cer-
teza na maioria dos casos têm um ou 
alguns culpados.

Das duas represas, nem se fale! 
Quantos pesquisadores e estudiosos 
desconfiaram do rompimento que po-
deria acontecer?

Dos pobres meninos, abrigados em 
containers, nem tiveram tempo de es-
capar, pois, vi em um comentário da TV, 
que o material com que foram revesti-
dos todos os containers era inflamável 
– polipropileno - e por isso o fogo foi 
tão rápido, embora os dirigentes do 
clube afirmem que o material era an-
tichamas. Onde está o culpado? Onde 
estavam as pessoas que deveriam estar 
fazendo a guarda dos meninos?

E assim vamos chorando, nos la-
mentando, nos entristecendo cada vez 
mais, sem vermos solução para tão sé-
rios problemas que deveriam ser corri-
gidos antes de acontecerem.

Peçamos que Deus tenha piedade 
dessas famílias e lhes dê conforto e re-
signação. Peçamos também que Deus 
nos dê paz e dias melhores para que 
possamos ter momentos mais felizes 
do que esses que temos passado.  

Gostaria de encerrar meu texto 
com a última frase, dita no dia 11, na 
Rádio FM por Ricardo Boechat: “A impu-
nidade é o que rege, é o que comanda a 
orquestra das tragédias  nacionais”. 

Roberto Alves de Athayde

Neste momento de comoção 
nacional, sinto-me obrigado a re-
cordar dramas já vividos por nossa 
sociedade. É como posso registrar 
minha indignação diante da bu-
rocrática omissão de autoridades 
frente a tragédias, muitas evitáveis. 
E não menos, por inação na esfera 
jurídica.  

O tema segurança é recorrente 
no Brasil. Com os episódios em Ma-
riana (2015) e Brumadinho (2019), 
MG, e, mais recentemente, o incên-
dio no CT do Flamengo, RJ, causas 
e efeitos são cuidadosamente ana-
lisadas por especialistas da área. E 
como sempre, as soluções caem no 
vazio ao longo do tempo dada a au-
sência de Cultura de Segurança no 
país. 

Mas não são apenas falhas em 
construções e ausência de fiscali-
zação que enlutam famílias diaria-
mente neste Brasil continental.

Relembre-se o acidente radioló-
gico de Goiânia, GO, com o césio-137, 
ocorrido em 1987, considerado o 
maior acidente radioativo no Brasil 
e o maior do mundo ocorrido fora 
das usinas nucleares. Incrivelmente, 

mil ficam feridos. Mortalidade de 
guerra! Quantos punidos?

Os acidentes de trabalho e suas 
causas não ficam atrás: ausência de 
equipamentos de proteção indivi-
dual, negligência na orientação ao 
trabalhador, falta de conhecimen-
to técnico, fiscalização ineficiente, 
descumprimento das leis trabalhis-
tas, maquinários sem manutenção. 

São alguns dos respingos da 
insegurança que domina este país: 
seja no campo, nas ruas ou nos tri-
bunais. Um país onde algumas leis 
“pegam” e outras não, dotado de 
um judiciário lento e malcheiroso 
com juízes supremos que agem 
mais como advogados que julga-
dores. Grassa a impunidade para 
os mais abonados como no caso 
do senador da República - Renan 
Calheiros (PMDB-AL) - alvo de 18 
inquéritos no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), inclusive como réu em 
um deles. Jamais foi condenado. 
Insegurança jurídica?

Assim, neste país do futebol, 
onde o juiz só apita a falta “em últi-
ma instância” resta ao cidadão ape-
nas torcer... para a bola não entrar.

um aparelho utilizado em radiotera-
pias foi encontrado por catadores de 
um ferro-velho dentro de uma clínica 
abandonada. Entendendo tratar-se de 
sucata foi desmontado e repassado 
para terceiros gerando um rastro de 
contaminação afetando a saúde de 
centenas de pessoas. 

O automóvel, sabidamente, é 
uma das mais letais armas nas mãos 
de muitos inconsequentes. De ja-
neiro a junho de 2018, os acidentes 
de trânsito provocaram 19.398 mil 
mortes e 20 mil casos de invalidez 
permanente no país. Razões sobe-
jamente conhecidas: falta de educa-
ção, desrespeito às leis, excesso de 
velocidade, ingestão de álcool, dire-
ção perigosa e uso de celular. E mais 
de 1500 ciclistas morrem por ano 
vítimas do trânsito. E pelo menos 12 
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Cerca de 6 mil carnês de 
IPTU e demais tributos mu-
nicipais já foram liberados 
pela Prefeitura e começa-
ram a ser entregues na úl-
tima segunda-feira, dia 11. 
Mas quem ainda não rece-
beu e quer conferir os va-
lores, a versão digital dos 
boletos já está disponível na 
internet (veja box). 

Este ano, o valor do IPTU 
sofreu reajuste de 4,55%, 
índice que, segundo o  dire-
tor municipal de Finanças, 
Ivan Pinheiro, não repre-
senta “aumento real do im-
posto”. “Trata-se apenas de 
um reajuste calculado com 
base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo, o IPCA”, explicou. 

A previsão de arrecada-
ção é de R$ 5,77 milhões, 
contra os cerca de R$ 5,632 
milhões recolhidos em 
2018. Esse recurso, frisou o 

diretor, “até mesmo por for-
ça de lei, é investido priori-
tariamente em Educação e 
Saúde”.

De acordo com o depar-
tamento, não houve altera-
ção no cálculo da taxa de 
coleta de lixo: o valor é ba-
seado no rateio, por rota, do 
custo total de coleta, trans-
porte e transbordo registra-
do no ano anterior – nesse 
caso, em 2018.

Vencimento 
O vencimento da cota 

única e da primeira parcela 
para quem optar pelo paga-
mento fracionado está pre-
visto para dia 10 de março. 
Quem optar pela cota única 
terá desconto de 10% no 
valor do IPTU, já presente 
no boleto. O valor também 
pode ser parcelado pelo 
contribuinte em até 10 ve-
zes, sem desconto. A última 

mensalidade está prevista 
para o dia 10 de dezembro.

Os bancos credenciados 
para pagamento do IPTU e 
demais tributos, até a data 
de vencimento, são Coope-
rativa Sicredi e Casas Loté-
ricas para atendimento em 
guichê (boca do caixa) e 
Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica Federal, Bradesco, 
Itaú e Sicredi para autoaten-
dimento (internet banking 
e caixa eletrônico). Após o 
vencimento, o carnê deve 
ser pago em bancos conve-
niados com 2% de multa e 
1% de juros ao mês.

Acertando as contas
Os contribuintes inadim-

plentes que pretendem 
acertar suas dívidas devem 
procurar o Setor de Tribu-
tação da Prefeitura. De-
pendendo do valor devido, 
ele poderá ser parcelado. 

O número de parcelas tam-
bém depende do montante 
do débito, mas não há des-
conto. Vale ressaltar que o 
inadimplente que não regu-
larizar o débito com a Pre-

Primeira parcela do IPTU
vence em março

Carnês chegam aos holambrenses com reajuste de 4,55%; 
versão digital já está disponível

feitura estará inscrito em 
Dívida Ativa e, caso preci-
se de alguma certidão, não 
conseguirá obtê-la. O saldo 
poderá ainda ir para execu-
ção fiscal. (H.V.)

Versão Digital
Para acessar o carnê eletrônico é preciso localizar a aba 

“Serviços” e, em seguida, “IPTU e Tributos Municipais” no 
Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br. Os impos-
tos estão divididos em três módulos: Rural, para recolhi-
mento da Coleta de Lixo Rural; Imobiliário, para boletos 
do IPTU; e Mobiliário, para tributação de ISS Fixo, Alvará e 
Vigilância Sanitária.
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Água:
recurso que 
sustenta a 

vida

E por fazermos parte desse alicerce, investimos em rigorosos 

processos que garantem água potável e de qualidade!

www.aguasdeholambra.com.br

facebook.com/aguasdeholambra

Helga Vilela

Nos últimos anos, os ho-
lambrenses têm acompa-
nhado o trabalho voluntário 
realizado pelo ‘Amigos da 
Cachoeira’ – grupo que atua 
na recuperação da cachoeira 
e da mata ao seu redor, loca-
lizada no bairro Fundão – e 
muitos mostraram interes-
se em conhecer o local. Mas 
como a área não é pública ou 

de turismo, os voluntários 
estudam uma programação 
para que, a partir de abril, se-
jam organizadas visitas mo-
nitoradas, um domingo por 
mês.

Frans Schoenmaker, idea-
lizador do grupo, alertou que 
a área apresenta risco de aci-
dentes – ele já caiu e quebrou 
a perna enquanto executava 
trabalhos por lá –, não conta 
com estrutura de segurança 

e não há assistência médica 
de pronto-socorro nas ime-
diações. “Por isso não reco-
mendamos entrar na mata 
desacompanhado”, reforçou.

Mas desde que iniciaram 
os trabalhos, além da recu-
peração da área, o grupo 
sempre foi aberto a visitas de 
escolas, apostando na educa-
ção ambiental. Schoenmaker 
destacou que após a expe-
riência positiva da visita de 

duas escolas em 2018, o De-
partamento de Educação de 
Holambra solicitou apoio ao 
grupo para que estas ativida-
des fossem mais frequentes 
e extensivas a outras escolas 
e classes. “Apresentamos ao 
departamento algumas su-
gestões e uma programação 
de visitas de escolares. Es-
tamos organizados e prepa-
rados para recebê-los e ape-
nas orientamos, às escolas 
interessadas, que nos avisem 
previamente para que pos-
samos determinar o dia e o 
apoio necessário”, resumiu. 
O contato para agendamento 
pode ser pelo e-mail franss-
choenmaker56@gmail.com.

Atualmente, o foco da vi-
sita é a conscientização am-
biental, mas os ‘amigos’ têm 

planos para o futuro: preten-
dem criar um espaço onde as 
crianças possam brincar com 
galhos, folhas e outros mate-
riais da mata. 

Parceria contra 
vandalismo

No último mês, os volun-
tários registraram os pri-
meiros sinais de vandalismo 
no local e ficaram surpresos, 
“pois toda a comunidade de 
Holambra tem elogiado e re-
conhecido o trabalho de re-
cuperação e revitalização da 
mata”. Os atos de vandalismo 
foram corte de brotos, uso 
de ferramentas para marcar 
árvores com letras e sinais, 
machucando o tronco de ár-
vores gigantes. 

Para evitar episódios pa-

Amigos da Cachoeira 
planejam visitas 
monitoradas
iniciativa está na programação dos voluntários 

que atuam na revitalização do espaço 
há três anos

Foto: Divulgação
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recidos, o voluntário Rober-
to Magno informou que o 
grupo pretende buscar par-
cerias junto aos moradores 
da redondeza. “Como a área 
fica afastada do centro e há 
alguns poucos moradores na 
vizinhança, julgamos que es-
sas pessoas possam desem-
penhar um importante papel 
no sentido de ajudar a man-
ter a área preservada. Elas vi-
vem lá, veem quem passa, po-
dem acompanhar o que está 
acontecendo já que o grupo 
de amigos vai geralmente 
apenas uma vez por semana 
e por poucas horas do dia. 
Pretendemos organizar even-
tos para os moradores da vi-
zinhança, falando do nosso 
trabalho e da importância de 

preservar a mata. Gostarí-
amos ainda de ter mais jo-
vens como nossos parceiros 
e que, no futuro, eles possam 
se orgulhar da contribuição 
que deram para a área da Ca-
choeira”.

Área histórica
Schoenmaker e Magno 

destacaram que o interesse 
inicial foi resgatar uma área 
histórica para os primeiros 
habitantes de Holambra. “A 
área geográfica da cachoeira 
reúne, em seu conjunto, de 
uma forma integrada, o lago, 
a cachoeira e a mata nativa. 
Esta área recuperada e revi-
talizada apresentaria as con-
dições para se tornar um fu-
turo parque ecológico. Para 

O Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) – incluindo a Fa-
culdade de Agronegócios de Holambra (Faagroh) – oferece mais 
um benefício aos novos alunos: até o dia 22 de fevereiro, os estu-
dantes poderão concorrer à Bolsa Social, que garante 50% de des-
conto nas mensalidades do primeiro semestre de 2019.

A bolsa é destinada aos alunos matriculados entre o período de 
11 de fevereiro a 22 de fevereiro nos cursos de Ciências Contábeis, 
Engenharia de Produção, Gestão Comercial, Nutrição, Logística, Ar-
quitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Pedagogia e Engenharia Agronômica – este úl-
timo, na Faagroh.

Além de terem ingressado neste semestre, os interessados não 
podem possuir qualquer bolsa de estudo ou qualquer outra mo-
dalidade de desconto; ter renda familiar máxima de até cinco sa-
lários mínimos por pessoa; manter frequência mínima de 75% ne 
não possuir DP (Dependência); cumprir 10 horas de atividades por 
mês, a critério da UniFAJ. A bolsa não se aplica a retornos, reaber-
turas ou alunos regulares de outros semestres e as vagas por curso 
são limitadas.

Vestibular
E seguem abertas as inscrições para o Vestibular Continuado da 

UniFAJ e da FAAGROH. São mais de 25 cursos das áreas de Huma-
nas, Saúde, Exatas e Agrárias. Na modalidade EAD, a UniJÁ oferece 
bolsas para graduação e pós-graduação a partir de R$152,10. 

As inscrições podem ser feitas no site da Instituição (www.faj.
br) e as provas são agendadas de terça e quinta, às 19h30, e aos 
sábados, às 9h30. O candidato terá 50% de desconto na matrícula, 
em todos os cursos. Além disso, matriculando, ele ganha um cur-
so de inglês, oficina de currículo e cadastro gratuito em banco de 
emprego/estágio.

Faagroh e UniFaJ

Novos alunos podem 
ganhar desconto de 50%
Benefício se aplicará apenas às mensalidades 

do primeiro semestre deste ano

que este sonho possa ser 
realizado, estamos iniciando 
conversações com os pro-
prietários para transformar 
a área em uma Reserva Par-
ticular de Preservação Natu-
ral (RPPN)”, informaram.

Eles explicaram que a ca-
choeira e a mata fazem parte 
da Fazenda Atlas, da família 
de Waldomiro Guarnieri. 
“Por ser uma propriedade 
particular, a autorização e o 
apoio dos proprietários são 
um incentivo essencial para 
os nossos planos de traba-
lho. Além disso, este é o local 
onde se percebe exatamente 
como está a situação da água 
de Holambra (água potável, 
água para irrigação e água 
da chuva)”, completaram.

Retrospectiva 
- Trabalho começou há três anos com o corte de cipós que estavam comprometendo a vida de mui-

tas árvores e limitando a luminosidade na mata. Já foram remanejados 60% dos cipós e, agora, o grupo 
cuida para evitar a rebrota dos mesmos. 25% da mata não serão tocados para, no futuro, ser possível 
uma avaliação sobre o efeito real deste remanejamento.

- Um dos objetivos é a educação ambiental e o grupo já recebeu sete grupos de crianças (escolas, 
escoteiros, empresas).

- Abertura de várias trilhas de acesso ao interior da mata e que são úteis para condução das visitas. 
Com o corte de capim colonião, foi aberta uma clareira e iniciado o plantio de jatobás. Esta área será 
um bosque e foi batizada como Bosque Sagrado dos Jatobás. Em 2028, o grupo pretende realizar várias 
celebrações neste bosque em homenagem aos 80 Anos da Imigração Holandesa.

- Em breve o grupo vai instalar várias placas de identificação de árvores e também placas que mos-
tram eventos significativos já realizados, tais como visitas (escolas, autoridades, empresários), plantio 
de árvores e mutirão.

- Hoje são em 12 “amigos” e a primeira mulher uniu-se ao grupo há três semanas. O objetivo do 
grupo é, daqui a sete anos, poder tomar banho na água da cachoeira, fazer caminhadas pela mata e ter 
a lagoa livre de plantas aquáticas.
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Um cartão postal esque-
cido. Para muitos morado-
res, a Nossa Prainha é um 
dos locais mais charmosos 
de Holambra: ali se faz uma 
boa caminhada, tem acade-
mia de ginástica ao ar livre, 
é possível apreciar a nature-

galhos de árvores – e até ra-
ízes – se acumulam (apesar 
de uma caçamba próxima 
para o deposito de restos de 
arvores) entre as mesas e 
andar pela calçada é impos-
sível: as pedras portuguesas 
estão soltas. A colocação de 
um cone chega a anunciar 
que não se deve caminhar 
pela calçada, enquanto ou-
tro cone encontra-se dentro 
do lado.

De acordo com a Prefei-
tura, as pedras portuguesas 

Nossa Prainha apresenta sinais de abandono
za e se encantar com os pa-
tos (e até pescar!). Mas nas 
últimas semanas, a Nossa 
Prainha vem perdendo seus 
encantos: bancos de madeira 
estão deteriorados, algumas 
lixeiras enferrujaram e estão 
praticamente sem o fundo, 

do calçamento foram des-
locadas pelas fortes chuvas 
que atingiram a cidade no 
início de janeiro e adiantou 
que há um contrato firma-
do para execução de obras 
de manutenção e reposição 
das pedras. Informou ainda 
que, também por conta das 
chuvas, foi necessário rea-
lizar reparos na tubulação 
de drenagem de águas plu-
viais. Sobre a limpeza, disse 
que é feita regularmente, 
mas “será intensificada nes-

ta região por conta, uma vez 
mais, da chegada de novo pe-
ríodo de chuvas - condição 
que implica na necessidade 
de podas mais regulares”. E 
informou que aguarda a li-
beração de cerca de R$ 2 mi-
lhões para o desassoreamen-
to e a revitalização de todo o 
entorno da Nossa Prainha. 
O recurso virá do Fundo de 
Interesses Difusos (FID) da 
Secretaria de Justiça do Go-
verno do Estado. O convênio 
já foi assinado. (Helga Vilela)

Complexo Aquático segue em obras
Este ano não teve piscina pública para minimizar o calor: o Complexo Aquático está em obras desde 

julho do ano passado e só deve ser reaberto quando as temperaturas caírem um pouco mais: de acordo 
com a Prefeitura,

a previsão é que o parque seja entregue em funcionamento pleno ainda no primeiro semestre desse 
ano. Com a reabertura, as aulas de natação e de hidromassagem serão retomadas.

Atualmente, informou a Assessoria de Imprensa da Prefeitura, o local “está em fase final de reformas 
nos vestiários e em sua estrutura física”. O trabalho inclui recuperação da piscina olímpica, aquecimento 
da piscina média e instalação de cisternas para reuso de água na limpeza das piscinas, além de pintura, co-
locação de piso antiderrapante e limpeza dos vestiários. Resta ainda a manutenção da casa de máquinas.

A piscina média, onde são realizadas as aulas de hidroginástica, e a pequena estão prontas para uso 
– mas sem atividades em decorrência das reformas ainda em andamento. 

Fotos: Helga Vilela
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A semana foi de muita 
chuva na região e quem segue 
as recomendações da Saúde 
sabe que este período exige 
atenção redobrada para evi-
tar a proliferação do Aedes 
aegypti, mosquito transmis-
sor, entre outras doenças, da 
dengue: o inseto coloca seus 
ovos em recipientes com 
acúmulo de água parada e, 
com as chuvas, pneus velhos, 
caixas d’água, garrafas, ca-
lhas entupidas, vasos de flor 
e até tampinhas são conside-
rados possíveis criadouros 
do mosquito. 

E como a maneira mais 
eficaz de se prevenir a do-
ença é impedir o ciclo de 
reprodução do mosquito 
transmissor, o Departamen-
to Municipal de Saúde fará 
amanhã, dia 16, um mutirão 
contra o Aedes. A ação será 
regional e, em Holambra, 
as atividades terão início às 
7h30, com ponto de encon-
tro na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Imigrantes.

O diretor de Saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias, abriu 
o convite para a população: 
ele adiantou que além da 

equipe de saúde e de ser-
vidores voluntários, todos 
os moradores que quise-
rem contribuir individual-
mente ou em grupo serão 
bem-vindos. “O trabalho 
é concentrado mais forte-
mente na extensão urbana 
da cidade, uma vez que os 
casos registrados em Ho-
lambra nos últimos anos se 
concentram nessa região”, 
disse, ao ressaltar que fo-
ram registrados 47 casos 
de dengue em Holambra no 
ano passado.

Divididos em grupos, 
os participantes do muti-
rão passarão pelos bairros 
Imigrantes, Vila Nova, Chá-
caras Camanducaia e Pi-
nhalzinho. Estão previstos 
o recolhimento de entulho 
em bairros da zona urbana 
e rural e a distribuição de 
material educativo. Para 
completar, os agentes farão 
visita de casa em casa para 
orientar os moradores so-
bre a retirada de entulhos 
propensos a criadouros. 
Valmir completou que as 
casas fechadas e as recu-
sas para receber o agente 
durante as visitas são os 
problemas mais comuns na 

cidade. E completou: a data 
para esse esforço regional, 
feito a partir de iniciativa 
da EPTV Campinas, foi de-
finida pela organização da 
campanha. “Holambra, a 
exemplo dos últimos anos, 
aderiu à ação. O início de 
ano, período quente e de 
chuvas, é mais propenso à 
proliferação do mosquito e, 
por esse motivo, demanda 
uma agenda de atividades 
mais intensa”, explicou, ao 
citar que em 2018 foram 
realizados três mutirões.

Amanhã tem mutirão 
contra a dengue

Profissionais da Saúde passarão em 
quatro bairros de holambra; saída 

está prevista para 7h30

emTU

Ônibus vão transportar animais 
domésticos

Desde a última semana, os usuários do transporte público in-
termunicipal conquistaram o direito de embarcar com seus ani-
mais. A lei, sancionada pelo governo de São Paulo, regulamenta o 
transporte de animais domésticos de pequeno porte nos trens do 
Metrô, CPTM, ônibus intermunicipais e VLT da EMTU.

Para quem tem interesse, é preciso respeitar algumas regras: 
os animais devem pesar no máximo 10 quilos e ser acomodados 
em container próprio para este tipo de transporte, sempre fora 
dos horários de pico. Na linha de Artur Nogueira a Campinas, por 
exemplo, o transporte pode ser feito das 4h40 às 6h, das 10h às 
16h e das 19h até meia-noite. 

Esse traslado deverá ocorrer sem prejudicar a comodidade dos 
passageiros e terceiros, sempre observada a proibição do trans-
porte do animal que, por sua ferocidade, peçonha ou saúde, pro-
voque desconforto ou comprometa a segurança do veículo e das 
pessoas presentes. 
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na virada de sábado 
para domingo, 
relógios devem 
ser atrasados 
em uma hora

Quem tem o costume de 
acordar cedo já percebeu, 
nos últimos dias, que as ma-
nhãs estão ‘clareando mais 
tarde’. É sinal que o verão 
está entrando na sua reta fi-
nal e que chegou o momen-
to dos relógios voltaram “ao 
normal”. E esta mudança 
acontecerá na virada de sá-
bado para domingo, quando 
mais uma edição do Horário 
de Verão chegará ao fim e os 
relógios serão atrasados em 

uma hora nas regiões Sul, Su-
deste e Centro-Oeste. 

Esta edição começou no 
dia 4 de novembro e confor-
me explicou o gerente do De-
partamento de Distribuição 
da Cemirim, José Eduardo 
Quintana, as principais vanta-
gens para as concessionárias 
de energia elétrica e também 
para a população são a maior 
segurança na operação dos 
sistemas elétricos (menor 
risco de apagões devido so-
brecarga), menor consumo 
de energia elétrica e minimi-
zação da necessidade de mais 
investimentos no sistema 
elétrico. “Com menos investi-
mentos em usinas e constru-
ções de novas hidrelétricas ou 
termelétricas, há um benefí-

cio indireto, pois será evitada 
mais agressão ao meio am-
biente”, exemplificou. 

Já as desvantagens estão 
relacionadas, principalmen-
te, com a adaptação do ser 
humano à antecipação do 
despertar logo na manhã, 
muitas vezes tendo que le-
vantar ainda quando está 
escuro, provocando reações 
fisiológicas no corpo huma-
no, como cansaço, especial-
mente no período da manhã.

Maior consumo
Atualmente, o consumo 

de energia elétrica tem sido 
superior na estação do verão 
devido ao uso mais intenso 
dos aparelhos de ventilação 
e refrigeração, em especial, a 

crescente deman-
da por aparelhos de 
ar condicionado, os 
quais consomem bastan-
te energia. “Quanto mais 
dias de sol e calor, aumenta 
a diferença de consumo no 
verão em relação ao inver-
no. Por exemplo, estima-se 
que nesse verão o consumo 
de energia será 7 a 10% su-
perior a estação anterior”, in-
formou Quintana.

Em Holambra, explicou 
Quintana, a economia no 
consumo de energia durante 
o Horário de Verão seria de 
aproximadamente 5%, mas 
o clima quente eleva a utili-
zação dos aparelhos de refri-
geração, o que pode provocar 
até um acréscimo no consu-
mo, “o qual seria ainda maior 
se não fosse implantado o 
Horário de Verão”. “Do ponto 
de vista da concessionária, 
o principal benefício é uma 
maior segurança para con-
sumidores no abastecimento 
da energia nos horários de 
pico, entre as 18h e às 21h”.

Mudança e lâmpadas
No dia a dia, investir em 

lâmpadas pode ajudar o con-
sumidor a economizar na 
conta. Quintana explicou que 
as lâmpadas mais comerciali-
zadas e utilizadas no âmbito 
residencial e comercial são 
as fluorescentes compactas 
e as do tipo LED. A lâmpada 
mais moderna e com rendi-
mento superior é a de LED e 
apesar de ter um custo supe-
rior a fluorescente, apresenta 
uma maior. “Mas deve-se ter 
cuidado com os fabricantes 
que encontramos no mer-
cado, pois existem algumas 
lâmpadas de baixa qualidade 
e que podem queimar antes 
do tempo previsto”, aconse-
lhou, ao frisar que, na hora 
de comprar, não se deve es-
colher o produto apenas pelo 
preço. (H.V.)

Horário de Verão termina
neste final de semana

Como poupar energia?
- Evite acender qualquer lâmpada durante o dia, habituando-se 
à iluminação natural. E apague as lâmpadas dos cômodos deso-
cupados.

- Instale sua geladeira em um local ventilado, longe de lugares 
quentes, como fogão, forno elétrico e raios solares. Evite abrir a 
porta dela diversas vezes e verifique se não há vazamento de frio 
pelas borrachas da porta.

- Com o clima quente, coloque o chuveiro na posição verão.

- Utilize lâmpadas do tipo fluorescente compacta ou de LEDs, em es-
pecial nos locais onde luzes fiquem acesas mais de 4 horas por dia. 

- Os equipamentos que mais consomem energia em residências 
e comércios são os de refrigeração, como geladeiras, freezers e 
aparelhos de ar condicionado. O chuveiro elétrico pode pesar na 
conta de luz se utilizado por períodos longos, portanto, a saída é 
encurtar os banhos.  
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Com um tema genérico, 
mas que é a cara de Holam-
bra, o Clube Fazenda Ribei-
rão vai focar em ‘Flores e 
Cores’ neste carnaval. Para 
completar, traz uma hashtag 
para ilustrar que a folia pre-
cisa ser “sem frescura” para 
os holambrenses e para os 
turistas: #semmimimi. A in-
tenção é agradar todos os 
públicos e conquistar os mo-
radores que sempre ficam 
indecisos se passam ou não 
o carnaval por aqui. “Sempre 
apostamos em um tema es-
pecífico e, esse ano, será mais 
aberto para o pessoal ficar 
mais à vontade  e usar mui-
to a criatividade para criar 
fantasias inovadoras e ani-
madas. E com a #semmimimi 
queremos que todos curtam 
o carnaval com a gente, pois 
os eventos são abertos e para 
toda a família”, disse Simone 
Lyn Van Oene, do Raad van 
Elf (Grupo dos 11, organiza-
dor do carnaval holambren-
se). “Para completar, é um 
tema que traz o melhor de 
nossa cidade: flores e cores”, 
reforçou.

Todas as idades
Simone confirmou que 

o clube manterá os quatro 
eventos (veja box) e frisou 
que a participação de foliões 
– moradores e turistas – au-
menta a cada ano. A folia co-
meça na tarde de sábado e é 

Carnaval “sem mimimi” em Holambra
Com o tema “Flores e Cores”, Clube Fazenda ribeirão tem eventos para todas as idades

destinada, principalmente, à 
Terceira Idade. Este ano, não 
faltarão músicas típicas da 
Holanda em harmonia com 
as marchinhas brasileiras.  

Na noite de sábado tem o 
Baile à Fantasia, no salão so-
cial, a partir das 22h. Simone 
destacou que em 2018 re-
gistraram recorde de foliões 
– cerca de 650 – e acredita 
que a tendência é aumentar 
ou manter este número. Ela 
informou que muitos mora-
dores da região têm marcado 
presença neste evento, con-
siderado, como os demais, 
“familiar”. É, segundo a or-
ganizadora, uma opção para 
quem quer fugir da badala-
ção. “O baile é animado e bem 
organizado, único e muito di-
ferente daqueles realizados 
nas demais cidades”, avaliou, 
ao explicar que, geralmente, 
o carnaval na maioria dos 
municípios acontece na rua e 
ao som de trio elétrico. 

No sábado, menores de 18 
anos só podem entrar acom-
panhados por responsáveis. 
“O evento também é bem fa-
miliar, todos se conhecem e 
dificilmente acontece algum 
problema”.

Na manhã de domingo 
tem matinê para as crianças. 
Simone reforçou que esta 
festa também tem conquista-
do, a cada ano, mais foliões. 

Quem for prestigiar e se 
divertir nos eventos reali-
zados nas dependências do 

Clube Fazenda Ribeirão terá 
acesso ao bar que contará 
com porções e bebidas diver-
sas. 

E após o descanso de se-
gunda-feira, a tarde de terça-
-feira é o ponto alto do car-
naval de Holambra: no ano 
passado, o desfile na Alame-
da Maurício de Nassau reu-
niu cerca de 10 mil pessoas, 
conforme estimativa dos or-
ganizadores. “Aqui temos um 
carnaval completo, com qua-
tro eventos distintos para a 
família inteira”. 

Simone frisou que a orga-
nização é 100% voluntária e 
cada integrante do Grupo dos 
11 “reserva um tempinho 
para organizar um evento 
bacana, para que todas as ge-
rações, turistas e moradores, 
possam aproveitar”. Os orga-

nizadores contam com patro-
cínios e buscam inovações a 
cada ano. “Como o número 
sempre aumenta, acredita-
mos que estamos fazendo 
um ótimo trabalho. Mas mes-
mo assim, todo ano tentamos 
trazer mais patrocínios, pois, 
quanto mais, menos pesado 
fica para cada um”, comple-
tou. 

Premiação
Não é obrigatório o uso 

de fantasias, mas quem esti-
ver fantasiado vai concorrer 
a prêmios. Já os foliões que 
participam do desfile, na tar-
de de terça, sempre esbanjam 
criatividade e muito humor 
na definição das roupas e 
adereços. Os quatro eventos 
vão premiar, por exemplo, 
blocos de pequeno, médio e 
grande portes. 

Programe-se!
Baile da terceira idade 
Dia: Sábado, dia 2, às 15h
Entrada franca
Local: salão social clube

Baile fantasia
Dia: Sábado, dia 2, às 22h
Entrada: R$ 40 (sócio) e 
R$ 50 (não sócio)
Local: salão social clube

Matinê das crianças
Dia: Domingo, dia 3, às 
10h
Entrada: Franca
Local: salão social clube
Desfile de rua
Dia: Terça, dia 5, às 14h
Local de partida: Praça 
dos Pioneiros



Holambra, 15 de fevereiro de 20191010 Variedades

www.jcholambra.com

Criança bem alimentada:
pão de batata doce!

Aproveitando o clima fresco e o céu sem o sol inclemente nesta 
semana de alento, depois de tantos dias de calor intenso, a coluna 
sugere aos leitores que acendam o forno e perfumem o seu lar com o 
cheiro aconchegante e único do pão caseiro se espalhando pela casa.

A receita desta semana vem em formato de pura saúde, compro-
vando que comer bem e atiçar as papilas gustativas não é necessaria-
mente estar atrelado a gordices e gulodices, que normalmente nos 
cobram um preço alto a longo prazo. O sabor e a satisfação podem 
muito bem estar vinculados a uma alimentação saudável, que visa o 
aprimoramento e a longevidade da nossa saúde e bem-estar.

Caso deste pão de batata doce, com preparo muito rápido e fácil, 
sabor incrível e textura sedutora. A receita se encaixa na proposta de 
sugestão de lanche saudável para as crianças levarem para a escola, 
mas serve também para alegrar e alimentar toda a família! Este pão 
pode ser conservado sem perder o frescor por 4 a 5 dias na geladeira 
e por 3 meses no congelador.

INGREDIENTES:
3 ovos
½ xícara de batata-doce cozida
1/2 xícara de água
1 colher de sopa de açúcar mascavo
2 colheres de sopa de azeite de oliva
1 colher de chá rasa de sal
1 xícara de aveia em flocos finos
1/2 xícara de polvilho doce
1/2 xícara de farinha integral
1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo
1/2 colher de chá rasa de goma xantana

PREPARO:
Cozinhe a batata-doce até ficar macia. Esmague com um garfo 

e espere amornar para misturar aos ingredientes molhados. Bata os 
ovos, a batata-doce, a água, o açúcar, o azeite e o sal no liquidificador 
até obter uma massa lisa e líquida. Em uma bacia misture a aveia, o 
polvilho doce, a farinha integral, o fermento biológico e a goma xanta-
na. Adicione a massa líquida sobre os ingredientes secos e mexa com 
uma colher de pau ou colher firme. Você vai perceber que após uns 
instantes a goma xantana começa a agir e deixa a massa mais grossa. 
Transfira a massa para uma forma de pão untada com óleo, ou azeite e 
polvilhada com farinha de arroz, ou farinha integral.

Leve para um local quentinho da cozinha, eu gosto de colocar 
dentro do forno microondas desligado junto com 1 xícara de água 
quente, desta maneira cria um ambiente úmido e abafado, perfeito 
para a fermentação. Já minha mãe costumava cobrir com um pano de 
prato e deixar um pouco no sol, fica a critério. Você deve deixar cres-
cer até dobrar de volume, eu costumo deixar 1 hora crescendo. Pré-
-aqueça o forno a 180º C. Quando o forno estiver aquecido e a massa 
tiver dobrado de volume, leve para assar por aproximadamente 30 a 
40 minutos. Quando conseguir encostar na forma sem se queimar de-
senforme o pão de batata doce. Espere esfriar por completo antes de 
cortar para que ele não fique abatumado.

RENDIMENTO: 12 Fatias!
ACOMPANHAMENTO: Geleias, patês, queijos embutidos, antepastos.
DICA: A água pode ser substituída por qualquer leite de sua preferên-
cia e o azeite por óleo.
NOTA: A goma xantana é encontrada em casas de produtos naturais 
e é vendida a granel. Custa muito barato e se conserva por bastante 
tempo, se for guardada na geladeira. Ela dá consistência à massa, mas 
precisa ser usada com atenção, um pouco a mais pode deixar a massa 
pesada e abatumar o pão.

Curso gratuito de pães caseiros
 
Na próxima segunda, dia 18, serão abertas as inscrições para mais 

um curso gratuito de Arte Culinária: desta vez, os holambrenses apen-
derão a fazer pães caseiros. A capacitação é uma iniciativa do Fundo 
Social de Holambra e da Promoção Social - junto com o CRAS – e as 
vagas são limitadas. A aula acontece no dia 26 de fevereiro, das 18h às 
22h, no Salão da Terceira Idade. Para participar é necessário ir até a 
sede do departamento (Rua Frésias, 213), das 8h às 11h30 e das 13h 
às 16h30, com o Cartão Cidadão e o RG. 

Oficina de violão: inscrições terminam hoje 
A Prefeitura de Holambra abriu duas novas turmas para a ofi-

cina de violão. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até hoje, 
dia 15, na Biblioteca Municipal (Rua Solidagos, 42, bairro Morada 
das Flores). É preciso apresentar o Cartão Cidadão. Com as novas 
turmas, será possível frequentar as aulas pela manhã, das 9h às 
10h, ou então no período da tarde, das 14h às 15h. Para participar 
é preciso ter o instrumento e possuir 12 anos ou mais. As vagas são 
limitadas. Há ainda a opção de aprender a tocar a viola caipira. A 
atividade é realizada às segundas e quintas-feiras e são disponibi-
lizados 16 instrumentos para serem usados durante as aulas, que 
são ministradas pelo maestro da Orquestra de Viola Caipira de Holambra, Cristiano Scuciatto. 
A administração municipal oferece também aulas de Introdução ao Teatro para duas faixas de 
idade distintas – infantil, de 7 a 13 anos, com duas turmas de até 25 aprendizes nos períodos 
da manhã e tarde; e juvenil/adulto, de 14 a 30 anos, com uma única turma no período da noite. 
Todas as atividades serão realizadas no Centro de Cultura e Eventos. No momento da inscrição, 
menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. 
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Pedro Jardinagem: Plantio, corte e manutenção. 
Poda de arvores, gramas e cerca viva com motosser-
ra (19) 99259-4027/ (19)99630-2078
 
Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas 
com micose, calosidade, verrugas plantar (olho de 
peixe), unha encravada com correção “clip system”. 
Ligue para Dorien Podóloga. Tel: (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 e profissional de amplia-
ção. Ligue e venha fazer uma aula experimental. Ter-
ças e quintas das 14h ás 16h30 e quartas das 19h ás 
21h30. Tel: (19) 3802-1591 / 99782-6972.
 

 
Chácara no Fundão 500 m² R$ 45000,00 vinte mil 
de entrada e 25 parcelas de R$1000,00.  Chácaras 
próximo trevo da Derco 500 m² R$70000,00 vinte mil 
de entrada e 50 parcelas de R$1000,00 / 250 m² com 
água e luz, pronta para construir R$35000,00, vin-
te mil de entrada e 15 parcelas de R$1000,00. (19) 
99196-5737
 

● diversos ●

● veNdo ●

CASAS:
Jd Tulipas (i2131): 3 dorms (1 
suíte); wc, coz, garag. R$ 1.800
Jd. Tulipas (i2925): 1 dorm, sala, 
coz, wc social, churrasq, lavand e 
garagem. R$ 1.300
Imigrantes (i2238): 3 dorms, 
sala, coz, wc social, lavand e 
garagem. R$ 1.050
Imigrantes (i1329): 3 dorms, 
sala, coz, wc social, lavand e 
garagem. R$ 1.500
Imigrantes (i2697): 3 dorms, 
sala, coz, wc social, lavand e 
garagem. R$ 1.600
Imigrantes (i2866): 3 dorms (2 
suite), sala, cozinha, wc social e 
lavanderia. R$ 1.800.

Nosso estabelecimento presta serviços para a 
CAIXA, autorizado pelo Banco Central do Brasil.
Financiamento Habitacional (Minha Casa Minha 
Vida, com Recursos FGTS e Crédito imobiliária da 
Caixa)
Cap Aluguel - substitui o fiador.
Consórcio de Imóveis e Autos. 
Seguro residencial

SALAS:
Centro (i1288): Sala com 26 m2; 
sanitários feminino e masculino e 
vaga p/ carro. R$ 700
Centro (i1287): Sala com 17 m2, 
sanitários fem e masculino e vaga 
p/ carro. R$ 550
Centro (i2555): Sala com 24 m2; 
banheiro social e 1 vaga p/ carro; 
incluso agua e iptu. R$ 1.200
Centro (i1616): Sala com 115 m2, 
banheiros feminino e masculino, 
vaga p/ carro. R$ 1.500
Centro (i1268): Sala 136 m2, wc 
feminino e masculino, vaga para 1 
carro. R$ 2.800
Jd. Tulipas (i127): sala, recep, wc 
comum, copa. R$ 1.150

CASAS A VENDA EM HOLAMBRA:
2398 Condomínio Nova Holanda: Sobrado com 03 suítes, sendo 01 c/ 
closet, armários planejado e varanda, sala de estar/Tv, sala de jantar, 
cozinha planejada, banheiro social, lavanderia, despensa,...

2469 Condomínio Nova Holanda: Residência com 3 suítes (1 c/ closet) ; 
sala de estar; sala de  TV; Lavabo;  sala de jantar.;Cozinha;hall;Área de 
serviço; Suíte de hóspedes; Espaço gourmet .; Quarto de despejo; área de 
lazer e Piscina;Varanda e garagem coberta p/ 2 carros ...

2429  Condomínio Villa de Holanda: Residência com 03 dormitórios;( 
01 suíte com closet) sala de estar; sala de jantar; cozinha; despejo; 
banheiro externo; área de lazer com churrasqueira; sauna e piscina...

RES. PORTAL DO SOL:

A Q U I  !  -  V E N D A S  E  L O C A Ç Ã O  -  A  M A I O R  O F E R TA D E  C A S A S ,  T E R R E N O S  E  I M Ó V E I S  E M  L A N Ç A M E N T O S .

IMÓVEIS PARA VENDA

AQUI TEM + novidades! Consulte nossos corretores.

HA       26
ANOS COM VOCÊ!

  V E N D E                A L U G A               A D M I N I S T R A  V E N D E                A L U G A               A D M I N I S T R A  V E N D E                A L U G A               A D M I N I S T R A
Creci  -  J  :  1 4 .  6 0 9

  m a r c a   d e   c o n f i a n ç a   e m   i m ó v e i s   m a r c a   d e   c o n f i a n ç a   e m   i m ó v e i s   m a r c a   d e   c o n f i a n ç a   e m   i m ó v e i s 

�
  www.jdesberci.com.br imobiliari a@jdesberci.com.br

ESBERCI  IMOBILIÁRIA

1 9 - 3 8 0 2 - 2 0 3 0Av. Rota Dos Imigrantes, nº 562 - CEP: 13825-000

JAGUARIÚNA-SP
 HOLAMBRA-SP

Rua Alfredo Bueno, nº 901 - CEP: 13820-000 1 9 - 3 8 3 7 - 4 2 5 9�

jdesberci

FILHOS DO SOL:
Residência de aproximadamente 130 m2, 

contendo 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, área de serviço, 

amplo jardim. 

RES NOVA HOLANDA:
Residência com sala de estar, sala de 
jantar, escritório, 3 dormitórios (1 suíte com 
closet) , wc social, lavabo, cozinha 
planejada, área de serviço, varanda, 
garagem; piso superior com banheiro,  e 
sala 

Consórcio- Imóveis, Autos e Motos.
Faça consorcio e realize seus sonhos !

Bem
Imóveis

Automovel

Moto

Ref Etios H. 1.3 MT
Ref Novo Etios H. 1.5 P.
Ref Renegade Sport 1.8
Ref Jeep Compass Long

Ref Pop 110
Ref Biz 125 EX
Ref Citycom S 300

Crédito
R$ 120 mil
R$ 300 mil
R$ 600 mil

R$ 34.748
R$ 56.200
R$ 85.490
R$ 120.990

R$ 5.933
R$ 10.012
R$ 19.990

Parcelas a partir*
        R$ 803,53
        R$ 2.008,82
        R$ 4.017,65

        R$ 598,32
        R$ 967,70
        R$ 1.472,02
        R$ 2.083,31

        R$ 126,13
        R$ 212,83
        R$ 424,91

consorcio@jdesberci.com.br

 MELHOR PREÇO POR M² EM LOTEAMENTO FECHADO EM 
HOLAMBRA /SP

WWW.PORTALDOSOLHOLAMBRA.COM.BR

ENTRADA + SALDO COM CONDIÇÕES 
ESPECIAIS DE ATÉ 84 MESES.

portaldosolholambra 19 3802-4722

OPORTUNIDADE
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RES IMIGRANTES:
Residência com 3 dorms com armários (2 

suítes), salas, cozinha e área gourmet, área 
gourmet completa com armários, banheiro 

externo e garagem. Casa de hóspedes com 
dormitório, sala, cozinha, banheiro e 

garagem. 

RES NOVA HOLANDA:
Residência com 3 dormitórios suítes, 

sala de estar e jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, garagem e área de lazer 

com churrasqueira.
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Chácaras na Fazendinha 500 m² R$120000,00 / 
1000m² R$240000,00. Chácara  no Bairrinho 500m² 
R$ 110000,00 á vista ou R$140000 com 40% de en-
trada restante parcelado.  (19) 99196-5737
 
F4000 ano 80 Azul, motor x10 (diesel) turbo e hidráu-
lica, documentação ok , carroceria, ótimo estado! 
(19)99221-1932
 
Lote 500m², cercado, pronto para construção. Próxi-
mo de Holambra R$60Mil . Entrada + parcelas (me-
diante consulta) mais informações: (19) 99145-2488

O post do Marcílio da Gaita 
“bombou” na nossa 

rede social. 
Curta você também:

Jornal da Cidade-Holambra
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Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

creci: 26.229-J Morada das Flores - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 02 terre-
nos, área de lazer com piscina.
Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.

Av. Rota dos Imigrantes - Salas Comerciais, seg. andar.  
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Jd. das Tulipas - Sobrado com 03 dormitórios (1 suites) sala, co-
zinha, garagem.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO,Centro Empresarial Van Gogh, (até 60 parcelas) 
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 suí-
te), demais dependências em terreno de 1000mt.
Condomínio Portal do Sol, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Jardim das Tulipas - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte) 
sala, cozinha e churrasqueira.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim Holanda - Ótimo Sobrado com 03 dormitórios (01 su-
íte com banheira), salas de estar e jantar, cozinha e churrasq. 
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitó-
rios (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS

 

IMÓVEIS A VENDA

TERRENOS  

CHÁCARAS

SÍTIO

GIRASSOIS, 531m² c/ ótima localização.
TULIPA,Terreno c/ 499m², ótima localização.
GROOT, Terreno c/ 302m² bem localizado.
JD.HOLANDA, Terreno c/ 300m², plano.
COND.RESEDAS,Varios  .Ótimas oportunidades.
COND. PLAZA VILLE , Várias opções..
COND. PALM PARK, Terreno com 1000m².
COND.FLOR D’ALDEIA , Varias opções.
COND.NOVA HOLANDA, Várias opções.
COND.DUAS MARIAS,  5.000 m²               (TE00118).

RESIDENCIAL

JAGUARIUNA

COND. DUAS MARIAS, Casa c/ 05 dorm. sendo 
03 sts, sla de estar, jantar,  tv, area de lazer com 
pis., e churras, e casa de caseiro .
AC- 605m²       AT- 5217m²                       (CA00033).
COND. PALM PARK, Casa c/ 04 dor. c/ AE, sendo 
02 sts, salas, coz  / AE, suite de empre.,  area de  
lazer completa.
AC- 361 m²        AT- 1000 m²                   ( CA00213).
COND. NOVA HOLANDA ,5 dorm, (4 suitesc/
AE), s/de estar, s/de jantar, e tv, copa, coz,,  desp., 
churr, sauna, piscina, gar p/ 2 carros.
AC-390m²        AT-390m²                          (CA00134).
COND. NOVA HOLANDA, Sobrado c/ 03 suites  
sendo 01 com AE e ar condicionado, sala, coz. c/ 
armários, escritório, garagem e quintal grande.
AC-243m²         AT-435m²                             (CA00265).

COMERCIAL

COND. NOVA HOLANDA, Casa c/ 03 suites c/ AE, 
sala, escritório, coz com AE, area de lazer com 
piscina e churrasqueira.
AC-241m²           AT-450m²                                   (CA00221).
COND NOVA HOLANDA, Casa com 03 suites, 
sala c/ pé direto alto, coz. c/ AE, area de lazer com 
piscina e churrasqueira.
AC-225m²        AT-450m²                                (CA00220).
COND.NOVA HOLANDA, Casa faltando 
acabamento  c/ 03 stes, sala, coz, lavan., e edicula 
c/ churr.
 AC-224m²  AT-450m²                 (CA00031).
COND.NOVA HOLANDA, Casa nova c/ 03 dorm, 
sendo 01 sts, 05 banh., sala, coz, larzer com chur., 
e piscina.
 AC-260m²  AT-435m²               (CA00232).
JARDIM HOLANDA, Casa c/ 03 dor c/ AE, sendo 
01 ste, coz c/ AE,, sala., lazer c/ churras.
AC- 170m²                AT- 300m²                        (CA00214).
JARDIM HOLANDA,  Sobrado com 03 dor, 
sendo 01 suite, sala, coz, 02 banheiros, e area de 
lazer com piscina.   
AC- 163m² AT- 305m²  (CA00197).
TULIPA, Sobrado c/ 03 dor, sendo 01 suite, sala, 
cozinha, 03 banh., garagem para 02 carros.
AC-153m²   AT-250m²                              (CA00253).

CASAS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃOCOND. NOVA HOLANDA , Sobrado c/ 03 sutes, 
coz.. com AE, sala de jantar e estar,  churras, pis-
cina e gar. 
AC-290m²   AT- 420m²          (CA00249).

COND. PALM PARK , Casa nova, com 03 suites, 
sala, de estar, sala de jantar, cozinha, lazer com 
churrasqueira e garagem.
AC-351m²      AT- 1000m²                         (CA00233). 

COND. NOVA HOLANDA, Casa , c/ 03 sts c/ clos-
et (01 c/ hydro), sala  de TV, estar, e jantar, coz. c/ 
AE, lavan., area de lazer c/ pis e churras.     
AC-340m²      AT-440m²                                  (CA00195).

CENTRO,Salas p locação, p/ diversas atividades, 
a partir de R$750.00.                              (SA00001).

CRECI  66.194
Rua Campo de Pouso, n°1287 - Sala 04
Centro - Holambra - SP - CEP 13825-000

(19)        3802.1864 
(19)  9 9723.9151 www.holambraimoveis.com.br

CONTATO@HOLAMBRAIMOVEIS.COM.BR

COND. FILHOS DO SOL, Casa c/ 03 dorm., sendo 
01 suite, sala, cozinha, lavanderia, e quintal.
AC-145m²      AT-500m²                          (CA00300).

COND. DUAS MARIAS, Casa rustica com 04 
dormitórios, sendo 02 suites, terreno plano com 
paisagismo lindo e lagos.
AC-350m²   AT- 5525m²                            (CA00254).

COND. NOVA HOLANDA, Casa c/ 03 dorm., sen-
do 01 suite, coz. c/ AE, lavanderia c/ AE, espaço 
gurmet c/ AE, garagem e quintal.
AC-207m²       AT-498m²                            (CA00277).

CAMANDUCAIA, Chacara c/ 01 dorm, sala, coz 
e banh.Lazer c/ ofurô, e laguinho.
AC-100m²    AT-1130m²                          (Ch00034).

OPORTUNIDADE

DESTAQUES DA SEMANA

STO. ANT. POSSE, Sitio c/ casa principal com 02 
dorm., sala, coz, apartamento p/ hóspedes, segunda 
casa c/ 03 dorm, sala, coz, salão p/ festa, 10 baias p/ 
cavalos, e espaço para trator, maquinas etc..
Somente 600m² da pista.     AT-6,5 AL             ( ST000015) .                  

COND. PLAZZA VILLE, Casa c/ 03 dorm, sen-
do 01 suite c/ closet e hydro, sala, coz. c/ AE, 
gar. p/ 06 carros, e quintal grande.
AC-202m²   AC-1000m²                       (CA00261).

CENTRO, Casa residencial ou comercial, sendo 
02 casas no terreno, uma com 02 dormi., sendo 
01 suite, sala, coz., e banheiro, e uma com 03 
dormi., sendo 02 suites, sala, cozinha banheiro.
AC-275m²         AT-398m²                          (CA00283).

IMIGRANTES, Casa da frente com 02 dorm, sala, 
cozi., banh., garag. e quintal peq., casa do fundo 
com 03 dorm, sala, coz., banh., garag, e quintal.
Aceita terreno no bairro como parte de paga-
mento.AC-131m² AT-300m²             (CA00287). 

STO. ANT. POSSE, Casa nova com 02 dormitórios  
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, area gurmet e 
quartinho de despejo.
AC- 158M²      AT-2001m²                                   ( CH00037).                  

COND PALM PARK, Casa c/ 02 suites sendo 
01 master, 01 suite amaericana, sala, coz., 
larzer com chur. e piscina com borda infinita.
 AC-328m² AT-1000m²  (CA00291).

HOLAMBRA  IMÓVEIS

            COND. NOVA HOLANDA
                     OPORTUNIDADE

TERRENO COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
EM CONDOMINIO FECHADO, OPOR-
TUNIDADE DE NEGÓCIO.

                       AT-450m²            (TE00137).

                 RESIDENCIAL 
           VILA DAS TULIPAS

CASA COM 02 DORMITÓRIOS 
COM AE, SALA, COZINHA COM 
AE, BANHEIRO, E QUINTAL.

      ACEITA FINANCIAMENTO
              CONSULTE-NOS.
AC-55m²    AT-200m²       (CA00293).

GIRASSOIS DE HOLANDA, Intituto Lao/tse sala 
terrena c/ ofurô, banh. AC-28,74m². (SA00012).

JARDIM DAS TULIPAS,  Casa com 02 suites, sala, 
cozinha com AE, banheiro social, lavanderia, ga-
ragem e quintal.                                           AT-250m²
                                                            

COND. PLAZZA VILLE, Casa com 04 dormi. 
c/ AE, sendo 02 suites, uma master, sala, coz. 
com AE, espaço gourmet, piscina, gar. e quintal 
grande. AC-300m²      AT-2300m²   (CA00240).

CAMANDUCAIA, Chácara com 02 dorm.,sendo 
01 suite, sala, cozinha, banheiro e quintal grande.                      
AC-58m²   AT-380m²                               (CH00038).

CENTRO, Casa c/ 04 salas, 01 recepção, 02 ban-
heiros, cozi., estacionamento exclusivo com 05 
vagas.  AC-99m²   AT-366m²               (CA00271).

CENTRO, Chalé c/ 01 dorm., sala, cozinha e ban-
heiro, ótima localização.     AT-30m² (CA00040).

MORADA DAS FLORES, Casa residencial ou 
comercial, c/ 03 dorm., sendo 01 suite, sala, coz., 
banh., garagem e quintal.  
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 Avenida das Tulipas, 132 - Centro - Holambra/SP   -   F. (19) 3802.2614 / 3802.2691

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

- LOCAÇÃO COMERCIAL - 
CENTRO

- SALAS: amplas com 02 banheiros (GALERIA)
- SALAS: 02 salas com recepção e banheiro 
- CASA: c/03 salas, 02 lavabos e copa
- CASA: c/04 salas, 02 banh., estacionamento 
próprio

JD MORADA DAS FLORES 
- SOBRELOJA COM ELEVADOR E ESCADA:  
Sala ampla com copa, 02 banheiros. (190m²)
- SALA (de fundo): c/ banheiro (40m²)
PQ RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES
- GALPÃO COMERCIAL: com 45m² / 50m²
- GALPÃO COMERCIAL COM ESCRITÓRIO: 
com 120m² + 40m² de escritório
- SALA PARA ESCRITÓRIO: c/ banheiro (50m²)

- LOCAÇÃO RESIDENCIAL -
STO. ANTONIO DE POSSE

- RINCÃO - CASA: 02 dorms, sala, cozinha, 
quintal

- RINCÃO - CHÁCARA (ÁREA IDEAL PARA 
PLANTAÇÃO) c/ aprox. 6000m² com casa de 
02 dorms, sala, cozinha, banheiro.

- CHÁCARAS  A  VENDA NO RINCÃO: 
EXCELENTES OPÇÕES - SOB CONSULTA

- LOCAÇÃO RESIDENCIAL - 
JD DAS TULIPAS

- SOBRADO: 04 dorm (2st), sala, cozinha, la-
vabo, lavanderia coberta, despensa, quintal 
amplo gramado, portão automático

PQ. RESIDENCIAL GROOT
- CASA: 02 dorms, sala/cozinha, banheiro, la-
vanderia e garagem.
- CASA: 02 dorms (01 st), sala/cozinha, ban-
heiro social, lavanderia, área gourmet co chur-
rasqueira e lavabo
 
PQ RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES 
- CASA: c/ 03 dorms (01st) todos com armários 
planejados, sala, banheiro social, cozinha com 
armários, lavanderia fechada com armários. 
No fundo 01 dormitório com banheiro, área 
gourmet com churrasqueira/forno a lenha.

JARDIM HOLANDA
- CASA: c/ 03 dorms (01st), sala dois ambien-
tes, banheiro social, cozinha com armários. 
No fundo 01 dormitório com banheiro, área 
gourmet com churrasqueira/forno a lenha.

- VENDA RESIDENCIAL -
CONDOMÍNIO VILLA DE HOLANDA 

- CASA C/ PISCINA: Terreno de 1950m² c/ 
512,95m² ac - com 04 dorms (02 sts), 03 sala 
conjugadas, sala de TV com lareira, cozinha, 
lavanderia. Área com churrasqueira, fogão/
forno a lenha, banheiros, piscina e quintal ar-
borizado.  

CONDOMÍNIO PALM PARK 
- CASA C/ PISCINA: Terreno de 1000m² c/ 
320m² ac - 03 dorms (01 st com closet) e 02 
conjugados (todos com armários), sala ampla 
com lareira, lavabo, cozinha com armários e 
lavanderia. Área gourmet com churrasqueira, 
banheiro, piscina e quintal gramado.  

- VENDA RESIDENCIAL -  
CONDOMÍNIO NOVA HOLANDA 

- CASA: Terreno de 406m² c/ 107m² ac - com 
02 dorms, sala de TV/estar, banheiro, cozinha, 
lavanderia, banheiro externo e garagem

JARDIM DAS TULIPAS
- CASA MOBILIADA: c/ 03 dorms, 01 banheiro 
social, lavabo, sala ampla, cozinha, lavanderia. 
01 quarto com banheiro e churrasqueira. 

PQ. RESIDENCIAL GROOT
- CASA: c/ 03 dorms (01st), sala, sala 
de jantar, cozinha, banheiro social. 
No fundo área de serviço e banheiro.

PQ RESIDENCIAL DOS IMIGRANTES 
- CASA: c/ 03 dorms (01st), sala, cozinha, 
banheiro. Área de serviço e quintal amplo.
-  SOBRADO: c/ 04 dorms todos com armários 
planejados, sala 02 ambientes, lavabo, cozinha, 
lavanderia fechada. Varanda com churrasquei-
ra. Portã automático e garagem ampla.
- CASA: c/ 03 dorms (01st) todos com armários 
planejados, sala, banheiro social, cozinha com 
armários, lavanderia fechada com armários. 
No fundo 01 dormitório com banheiro, área 
gourmet com churrasqueira/forno a lenha.

JD HOLANDA
- CASA: c/ 03 dorms (01st) com armários, banh 
socila, sala de TV, sala de estar e jantar, cozinha 
com armários, lavanderia fechada. Área gour-
met com churrasqueira e banheiro.

TERRENOS A VENDA 
Loteamento Vitória Régia

Localização privilegiada! 
Terrenos - Últimas unidades

última unidade com
o valor promocional.

R$ 15 mil de desconto

Apartamento - Holambra

R$ 1.990,00  / mês -  

Apartamento já mobiliado. 1 dorm, 
1 banheiro, cozinha e varanda.
1 vaga de garagem c/ portão eletrônico.
No centro de Holambra.

Locação

Terrenos  - Holambra
Localizado no bairro Jd. das Tulipas.
Metragens diferentes.

P1 - 373,01 m2
P2 - 384,50 m2 

Venda

Casa - Res. Moinho

Venda

Localizadem Holambra. Casa nova.
Dois dormitórios, banheiro, cozinha,
lavanderia, sala de jantar, sala de TV,
garagem. 200 m2 total. 67 m2 de 
área construída.

Área rural - Holambra

Localizado no bairro Alegre.
Fácil acesso, bem localizado e ótima
topogra�a. Área com 20.000 m2.

(19) 3802.3129

(19) 99629.9516

VendaR$ 380.000,00 - 

Valor sob consulta - Parcelamento
direto com proprietário R$ 600.000,00 - 

Prédio comercial - Holambra
2 pisos, 12 banheiros, 9 salas,
5 cozinhas. Localizado no Centro de
Holambra. Ar condicionado em todas
as salas. 550 m2 de terreno e 550 m2
de construção.

Sua nova casa está a sua espera!

Venda e Locação de imóveis
em Holambra e Região!

R$ 195.000,00 -  Venda

Terreno - Res. Flor D’Aldeia
Res. completo, Área de lazer com
piscinas e quadras, Academia completa,
Áreas verdes e ciclovia por todo
Residencial. Terreno de 363 m2.

R$ 212.615,00
R$ 219.165,00

VENDE-SE
Chácara próximo a 
Americana 2.500mts 
55mil aceito carro
.............( 99841-6034

Chácara próximo Ame-
ricana 1.000mts com 
riacho 45mil ac carro
............ ( 99813-5842

Chácara próximo Ame-
ricana 5.000mts pró-
ximo asfalto $80mil ac 
carro.
.............( 99953-1872

Chácara próximo Pira-
cicaba 4.000mts 80mil 
aceito carro.
............ ( 99900-2491

Chácara próximo Pi-
racicaba 500mts água 
luz 25mil aceito carro.
............ ( 99841-6034

 CONTRATA-SE:

EMPREGADA 
DOMéSTICA

Com experiência na carteira, registrada com direito a transporte, 
prêmio, convênio sintagro e salário compatível com a função. 
Preferência para quem mora em Holambra ou Artur Nogueira

DEIxAR CURRÍCULOS NO JORNAL DA CIDADE

EMPREGOS

CONTATOS
JORNAL DA CIDADE
3802.2306 | 98800.3399

CURTA NOSSA PÁGINA
NO FACEBOOK:

jornaldacidade-holambra
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL MISTA  ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os associados da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
E EMPRESARIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA, 
com CNPJ 71.753.255/0001-73 à comparecem em ASSEMBLEIA 
GERAL MISTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA que se reali-
zará  no dia 27 de fevereiro de 2019 (4ª. feira) em sua sede social 
à  Av. das Tulipas nº 103 – Centro – na cidade de Holambra – Estado 
de São Paulo, às 8h em primeira convocação com a maioria absoluta 
de seus associados, às  8h15 em segunda convocação com o mínimo 
de 1/3 de seus associados e às 8h30 em terceira e última convocação 
com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação de Contas do exercício, compreendendo o Balanço Pa-
trimonial e DRE - Demonstração de Resultado do Exercício findo em 
2.018.
2. Votação das contas do exercício de 2.018;
3. Apresentação das atividades da Diretoria referente ao ano de 2.018;
4. Apresentação do planejamento da Diretoria e Orçamento para o 
exercício 2019;

Encerrados os trabalhos da pauta ordinária, serão iniciados os traba-
lhos da Assembleia Geral Extraordinária.

Assembleia Geral Extraordinária
I) Anuência da AGE – Assembleia Geral Extraordinária autorizando a 
Diretoria Executiva para aquisição de um imóvel localizado no Cen-
tro Empresarial Van Gogh para futura construção da sede própria da 
entidade.

Holambra, 15 de fevereiro de 2019.

Daniel Lino Rodrigues
Presidente

Alameda Palmeira Imperial, s/n – Holambra – SP CEP 13.825-000
Telefones: (19) 3802-2644 – Administração e (19) 3802-2084 - Portaria

Holambra, 11 de fevereiro de 2019.

Prezados(as) Senhores(as) Associados(as)

Na qualidade de Presidente da Associação dos Proprietários do Resi-
dencial Palm Park, sirvo-me da presente para convocar Vs. Sas. para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia de-
zesseis do mês de março do ano de dois mil e dezenove (16/03/2019), 
no salão do Espaço Cultural Terra Viva, localizado na Avenida Rota 
dos Imigrantes nº. 605, Centro, Holambra (SP), às 14h, contando com 
a presença de qualquer número de associados ou procuradores que os 
representem, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Relatório anual de realizações e atividades de 2018;
2. Situação dos processos trabalhistas;
3. Prestação e balanço das contas do exercício de 2018;
4. Análise do Conselho Fiscal;
5. Eleição da nova Diretoria para o biênio abril/2019 a março/2021;
6. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2019;
7. Referendo do Conselho Consultivo eleito na AGE de 20/10/2018; 
8. Planejamento e Orçamento anual para 2019.

NOTAS:
1) É lícito aos senhores associados se fazerem representar na Assem-
bleia ora convocada por meio de procuradores com poderes específi-
cos, conforme Art.15º do Estatuto Social da Associação dos Proprietá-
rios do Residencial Palm Park;
2) Os associados poderão votar ou serem votados nas deliberações, 
desde que atendam ao contido no Art. 9º - incisos I a III do Estatuto 
Social da Associação dos Proprietários do Residencial Palm Park; 
3) A ausência dos senhores associados na Assembleia Geral Ordinária 
não os desobriga de aceitarem como tácita concordância os assuntos 
que forem tratados e deliberados.
Atenciosamente,

Av. das Tulipas, 103 – Centro – Holambra/SP – Cep: 13825-000
www.aceholambra.com.br - Fone: 19 3802.2020

Conforme determinação estatutária, convocamos para a Assembleia 
Geral Ordinária
Dia: 28/02/2019

Local: Auditório da Escola São Paulo em Holambra
Horário:  às 19:00 h – primeira convocação com 50% mais 01 dos
 associados;
 às 19:30 h – segunda convocação com o número de 
 associados presentes.
Convocamos os senhores associados para a Assembleia Geral Ordiná-
ria, que tem por objetivo a deliberação da pauta abaixo:

1 –  Abertura
2 – Prestação de contas da Diretoria, compreendendo:

a) Relatório das atividades da gestão da Diretoria;
b) Balanço patrimonial do exercício finalizado;
c) Demonstrativo das mutações do Patrimônio;
d) Demonstrativo dos resultados do exercício de 2018;
e) Demonstrativo de origem e aplicação dos recursos;
f) Balanço do quadro associativo;
g) Apresentação das notas explicativas;
h) Plano de atividades e orçamento administrativo e financeiro e 
orçamento no âmbito pedagógico, para o exercício que se inicia;
i) Plano orçamentário para constituição, movimentação e manu-
tenção de reserva técnica, para o exercício que se inicia;
j) Proposta e fixação de taxas de mensalidades e contribuições para 
o exercício de 2019, das atividades educacionais prestadas ou pos-
tas à disposição pela Associação;
k) Planos referentes às mutações do patrimônio social da Associa-
ção para o exercício de 2019.

3 – Parecer do Conselho Fiscal.
4 – Quaisquer outros assuntos de interesse da Associação.
5 – Encerramento 
Para efeito de quórum, o número de pais com direito a voto é 274.
Holambra, 15 de fevereiro de 2019

Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio São Paulo
Associação de Educação e Cultura São Paulo

CNPJ: 00.461.726/0001-21
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Febre amarela: moradores do Sul
e Sudeste devem ser vacinados

Quem mora ou vai viajar para o Sul e o Sudeste do país deve estar vacinado 
contra a febre amarela. Em Holambra, a vacinação acontece às sextas-feiras, 
das 8h às 11h30 e das 13h às 16h e o setor recebe, semanalmente, doses da 
vacina. O reforço na recomendação feito esta semana pelo Ministério da Saú-
de se dá porque, atualmente, há registro de circulação do vírus nessas regiões. 

Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema de dose única da vacina, con-
forme recomendação da Organização Mundial de Saúde, respaldada por estudos 
que asseguram que uma dose é suficiente para a proteção por toda a vida. em 
2018, foram enviadas 32 milhões de doses da vacina para todo o país. Em 2019, 
1,1 milhão de doses já foram enviadas para atender a demanda dos estados.

O público-alvo para a vacina são pessoas de nove meses a 59 anos de idade 
que nunca tenham se vacinado ou sem comprovante de vacinação.

De acordo com o último boletim epidemiológico, que apresenta o monitoramento de julho de 2018 
a 7 de fevereiro deste ano, foram notificados 834 casos suspeitos de febre amarela, sendo que 679 
foram descartados, 118 permanecem em investigação e 37 foram confirmados. Destes, nove foram 
óbitos. Os estados que apresentaram casos confirmados foram São Paulo (35) e Paraná (2). A maior 
parte dos casos ocorreu na região do Vale do Ribeira (litoral sul de São Paulo, próximo à divisa com o 
Paraná). Todos os óbitos ocorreram no estado de São Paulo.
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Helga Vilela

A Praça dos Coqueiros ga-
nhará mais cores neste do-
mingo: será realizado o 15º 
Piquenique Literário, evento 
idealizado e realizado volunta-
riamente por Ana Paula Nery 
desde janeiro de 2017. É aber-
to à comunidade, com partici-
pação gratuita. Vale lembrar 
que, em caso de chuva, o pi-
quenique será cancelado.

Ana Paula frisou que já es-
tava com saudades de reunir 
pessoas queridas para ler os 
livrinhos infantis coloridos e 
cheios de boas histórias, os 
quais já preencheram de ale-
gria, desde a primeira edição 
do Piquenique Literário, os 
domingos “dos pequeninos 
que curtem esse lindo encon-
tro familiar e amigável”. 

E a edição deste domingo 
terá duas participações espe-
ciais: começando com a He-
loísa Townsend, que realiza o 

Domingo para ler e ouvir histórias
Piquenique Literário 

é aberto à população; 
tem contação de 
histórias e muitos 
livrinhos para a 

criançada
projeto Semeando Histórias. 
“Desde o início dos piqueni-
ques, sempre que pode, He-
loísa nos encanta com sua 
forma espontânea de contar 
histórias. E fechando este do-
mingo especial teremos a Ma-
ria, uma linda menina de sete 
anos, que mesmo morando 
em outra cidade, participava 
dos piqueniques e, desta vez, 
vai nos presentear contando 
a história do Sapo Apaixo-
nado, de Max Velthuijs”. Para 
completar, cada criança po-
derá levar pra casa, de pre-
sente, um livro que faz parte 
do acervo do Piquenique Li-
terário: aquele que ela mais 
gostar. Ana Paula ainda não 
descarta a possibilidade de 
fazer algumas atividades lú-
dicas com as crianças, “para 
sorrirmos bastante juntos”.

Ana Paula ressaltou que 
sente muita emoção a cada 
edição do evento. “Seja pela 
alegria de ver os filhos gru-
dadinhos nos pais enquanto 

estes leem para eles, ou por 
ver como os pequeninos sen-
tem-se livres, correm, pulam, 
escolhem os livrinhos com 
vontade e graça. Causa felici-
dade encontrar em cada olhar, 
seja infantil ou adulto, algo 
que vem do coração, aquele 
encanto que só as histórias 
causam em nossa imagina-
ção. Podemos viajar ao ler e 
ao ouvir as histórias”. Além de 
tudo, completou, existem os 
encontros e reencontros, com 
amigos, parentes, conhecidos, 
com pessoas que tornam cada 
piquenique único e particular-
mente especial e diferente.  

Como participar?
O evento é gratuito, ao ar 

livre, e quem se interessar em 
participar basta curtir este 
universo cheio de histórias, le-
var um tecido para sentar com 
a família, um lanche para com-
partilhar e alegria no coração. 
“Será uma bela manhã de do-
mingo e deixará saudade”. 

Espaço Árvore: boa ideia X execução 
Na última semana, os espaços com árvores ao longo da calçada do antigo Vei-

ling foram ampliados: apesar da boa iniciativa, vale ressaltar que com a ampliação, 
os responsáveis pela execução do projeto jogaram o entulho resultante das cal-
çadas dentro dos canteiros. Assim, as pequenas árvores despontam entre pedras 
e pedaços de madeira, deixando de ser uma referência para quem passa por lá. 
Segundo a Prefeitura, o Departamento Municipal de Meio Ambiente está colabo-
rando tecnicamente com o desenvolvimento do Espaço Árvore nas calçadas do 
antigo Veiling (ainda em fase de execução). Esta ação faz parte do Plano de Arbo-
rização Urbana e das metas do Programa Município Verde Azul (selo que a cidade 
não conquistou no último ano), estabelecendo “um espaço de terra permeável em 
torno das árvores nas calçadas, garantindo a qualidade do desenvolvimento e re-
duzindo o impacto das raízes nos pavimentos”. Ainda conforme a Prefeitura, o espaço estabelecido 
segue normas estaduais, porém sempre é garantida a acessibilidade do transeunte. A Prefeitura levará 
o projeto “Espaço Árvore” até seus prédios e estimula a comunidade a fazer o mesmo. “Os moradores 
também podem optar por calçadas ecológicas, adotando espaços permeáveis maiores, ou utilizando 
pisos porosos que permitam maior infiltração das águas. Os benefícios da árvore numa cidade vão 
muito além da estética. Ela também tem impactos consideráveis no microclima, na biodiversidade e 
na qualidade de vida das pessoas”. (H.V.)

Foto: Divulgação

Foto: Helga Vilela
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GARANTA JÁ SUA VAGA
MATRÍCULAS PARA 2019

HOLAMBRA
PARA FAJ

R$ 175,00

O time holambrense Ball/
Black Horses segue invicto 
na 2ª Copa Mogi Guaçu de 
Basquete e, neste domin-
go, buscará, contra a equipe 
Urubulls, de Rio Claro, a vaga 
para a final.

No último domingo, pelas 
quartas de final, Black Hor-
ses venceu a equipe de Pau-
línia Bears pelo placar de 87 
a 66. “O primeiro tempo con-
tra Paulínia foi bem disputa-
do, mas depois conseguimos 

tirar vantagem no contra-
-ataque e abrimos 30 pon-
tos de diferença no terceiro 
período. No último quarto 
eles reagiram e diminuíram 
a diferença, mas consegui-
mos manter uma vantagem e 
controlar a partida”, resumiu 
Fred Scheltinga.

Holambra pegará, na se-
mifinal, Urubulls, equipe que 

passou pela LAU/Unicamp 
por 82 a 70. Nas quartas, o 
campeão da 1ª Copa Mogi 
Mirim de Basquete, Esporti-
va São João, venceu Conchal 
Rivers por 74 a 62 e Arre-
messo Certo, também de Rio 
Claro, conquistou a vaga na 
semifinal ao passar por Mogi 
Guaçu pelo placar de 82 a 58. 
Arremesso Certo e São José 

Holambra e Rio Claro disputam 
vaga para final da Copa de Basquete
Jogo entre Ball/Black 
horses e Urubulls pela 
2ª Copa mogi guaçu 
de Basquete será 
domingo, às 9h

Futebol para 
meninas!

Seguem aber-
tas as inscrições 

para jovens 
holambrenses 
que gostam de 

futebol. As aulas, 
ofere-
c i d a s 
p e l o 

Depar-
tamento Municipal de Esportes, são 
gratuitas, começaram em outubro, e 
são voltadas a meninas de 12 a 18 
anos.

As aulas acontecem de segunda 
a sexta-feira, das 13h às 14h, e tam-
bém às terças e quintas, das 8h30 às 
10 horas. Para participar basta com-
parecer ao departamento nos horá-
rios de aula e fazer a inscrição.

A aposta no futebol feminino re-
força o objetivo do departamento 
em investir em novas modalidades, 
principalmente para as mulheres. 

se enfrentam do-
mingo, às 10h30.

Scheltinga adian-
tou que Black Horses 
não conhece “muito 
bem” o time de Rio 
Claro, próximo ad-
versário, e acredita 
que “tem tudo para 
ser um jogo muito 
difícil”.  (HV)

Foto: Divulgação


