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A continuidade da ciclovia – dentro do projeto de remodelação da Rota dos Imi-
grantes – não levou ao corte de mais uma árvore: foi feito um contorno e a mangueira 
que estava em frente à finalização da etapa anterior se manteve para gerar sombra e 
um pouco mais de verde à avenida. Vale ressaltar que Holambra não conseguir o selo 
de Município Verde Azul, divulgado pelo governo estadual na última semana, mas a 
Prefeitura já solicitou a revisão da pontuação.  03

Ela ficou!

Reconhecimento
Em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher, Alcione 
Wagemaker foi homenageada 
pelo Rotary

CORONAVÍRUS: TRANSMISSÃO LOCAL 
PODE MUDAR ROTINA DO BRASILEIRO

Eram 60 casos na manhã de ontem, número que conforme o 
Ministério da Saúde poderia ser alterado a qualquer momento devido 

aos mais de 900 suspeitos. Com o decreto de pandemia, o brasileiro 
precisa adotar medidas preventivas que já deveriam ser naturais: lavar 

sempre e bem as mãos, evitar tocar o rosto e, ao tossir ou espirrar, co-
brir o rosto com os ombros ou braços. Outras ações são indicadas: evitar 

aglomerações e locais fechados – principalmente idosos, que formam o 
público mais afetado até agora – e como o brasileiro é um povo caloroso, 

nesta época é recomendado evitar beijos, abraços e apertos de mãos.
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Editorial

Finalmente, como era esperado, 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) decretou pandemia dev-
ido ao avanço mundial do Coro-
navírus. Sim, já era esperado, 
afinal o vírus está se propagando 
rapidamente e o Brasil, que até 
a manhã de quinta-feira da se-
mana passada não contava com 
casos de contaminação local, já 
se encontra em situação semel-
hante a muitos outros: por aqui, 
mesmo que os números ainda se-
jam baixos quando comparados a 
outros países, a propagação está 
rápida, praticamente dobrando 
de um dia para o outro. E, infeliz-
mente, deve piorar.  
A doença já se espalhou por di-
versos continentes, com trans-
missão contínua entre as pes-
soas. E não é a primeira vez que 
o mundo enfrenta uma situação 
desta grandeza: a última vez 
foi em 2009, quando milhões de 
pessoas foram vítimas do H1N1 

e centenas de milhares morre-
ram. Por enquanto, os números 
do Coronavírus estão abaixo – 
até quarta-feira, eram 118 mil 
infectados com 4,2 mil mortes. 
Mas, infelizmente, vai piorar.  
Entrar em pânico não contro-
lará a pandemia e por mais que 
achemos difícil, é preciso, pelo 
menos, tentar um equilíbrio – 
conforme defendeu a OMS – en-
tre proteger a saúde, impedir 
perturbações sociais (e econômi-
cas) e respeitar os direitos hu-
manos. Com os casos surgindo 
no país, a população deve procu-
rar atendimento médico quando 
apresentar os sintomas iniciais 
- febre baixa, tosse, dor de gar-
ganta e coriza. Para atender a 
demanda que deve ser crescente 
nas próximas semanas, provav-
elmente o Ministério da Saúde 
deve mudar a rotinas das uni-
dades básicas e essas alterações 
devem chegar por aqui.  

Mas a prevenção continua sen-
do a única forma de se evitar a 
contaminação e a proliferação 
do vírus. É hora de evitar via-
gens – ontem, os Estados Unidos 
cancelaram os voos para a Eu-
ropa – e aglomerações. Lavar as 
mãos conforme recomendações 
do Ministério da Saúde e adotar 
o mínimo de cuidado ao tossir 
e espirrar também são medidas 
necessárias e que podem fazer 
a diferença. Não é para evitar 
o convívio, mas beijos e abraços 
devem ser adiados. Uma distân-
cia segura é, hoje, o melhor que 
cada um pode fazer para cuidar 
de sua saúde e daqueles que es-
tão ao seu redor.  
É preciso entender que garantir a 
saúde pública é um dever de todos. 
Não devemos entrar em pânico, 
mas precisamos adotar medidas 
de prevenção. Medidas que já de-
veriam fazer parte da nossa roti-
na. Com ou sem pandemia.  

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br
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O covid-19, conhecido como 
coronavírus, continua se espalhan-
do por todo o mundo mediante 
casos confirmados por impor-
tação e transmissão local. Em to-
dos os continentes, sem exceção, 
o vírus já se instalou em menor ou 
maior grau.

Com um filho e família residin-
do na Itália, as informações de lá 
(10 /03) são de 8514 casos confir-
mados e 631 mortos. Na madru-
gada do último domingo (08/03) 
um decreto do governo italiano 
colocou em isolamento a Lom-
bardia, cuja capital é Milão, e mais 
14 províncias de outras quatro 
regiões, incluindo Veneza. Estamos 
falando de 16 milhões de pessoas. 
Dois dias mais tarde o país inteiro 
foi “fechado” com recomendações 
para que ninguém saísse de casa.  

E casos de contaminação 
mundo afora continuam a crescer. 

Histórias de Dona Ilda

Lecionando em cursos 
pré-primários, primários, de 
formação de professores e 
universitários, registrei em 
minha memória fatos que, 
relatados, dariam centenas 
de páginas, com passagens 
pitorescas e singulares, que 
só quem delas fez parte pode 
saboreá-las totalmente! 

Muitas vezes, episódios 
esdrúxulos e divertidos quase 
nos tiravam a seriedade que, 
de certa maneira, se fazia 
necessária a um professor. 

Que “barato” quando me 
lembro! 

Mocinha ainda, vestido de 
linho branco estalando, cintu-
ra bem apertada, saia “godet 
guarda-chuva”, lá fui vaidosa 
e destemida subindo a esca-
daria das classes da Escola 
Normal de Capivari, onde le-
cionava, toda entusiasmada, 
com modelo vivo na gaiola: 
um papagaio trazido por um 
aluno. 

Já que o assunto era De-
senho Pedagógico, gostava 
de ensinar o traço rápido a 
partir, dentro das possibili-
dades, de estudo de modelo 
vivo. 

- Dez posições variadas, 
peço. 

 E os alunos, alguns da 
mesma idade que eu, cader-
nos em punho, começaram a 
apanhar rapidamente, a lápis, 
croquis para início do estudo 
sobre aves trepadoras. O títu-
lo da aula, apesar de corretís-
simo, provocou olhares mali-
ciosos entre os alunos, pois, as 
classes eram mistas e a malí-
cia era maior entre os rapazes. 

A aula se desenvolveu 
muito bem! Os traçados fo-

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

O Coronavírus e Você

ram proveitosos! Dezenas de 
posições foram apanhadas 
com perfeição! O papagaio 
parecia estar certo que posa-
va para desenhistas. Entorta-
va a cabecinha, virando-se de 
vez em quando, no poleiro. 
De tão calado, parecia mudo! 

 Dado o sinal, saio da classe 
com o bicho na gaiola. Porta 
fechada e no corredor, ele gri-
ta bem alto:  

 - FDP!!!  E mais um rep-
ertório admirável! 

 Quase morro de susto! 
Fico roxa e desconcertada, 
comento com o servente: - O 
senhor ouviu? Que sorte ele 
ficar quieto durante a aula 
toda! Que horror se ele re-
solvesse abrir o bico lá dentro 
da sala!!! 

- Também, pudera! A sen-
hora foi arranjar o papagaio 
de “boca” mais suja da cidade 
toda! É o mais famoso da 
região! 

Daí por diante, a lição me 
valeu, pois, só foram admiti-
dos para modelos bichos bem 
recomendados, muito educa-
dos, para que eu não passas-
se outro apuro tragicômico, 
como esse, que acima narrei... 

Pandemia

Modelo vivo 
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A universidade americana Johns 
Hopkins aponta (10/3) 4.087 víti-
mas fatais pela doença, com 77% 
das vítimas na China: 3.140.

O Brasil tem agora (10/3) 31 
casos confirmados do novo coro-
navírus. Em todo o país, ainda há 
930 suspeitos segundo números do 
Ministério da Saúde.

Cidades com vocação turística 
nestes tempos de globalização 
são alvos fáceis para disseminação 
de doenças como o covid-19 e 
vírus outros. Recebem visitantes 
oriundos de diversas regiões do 
planeta, inúmeros com passagens 
em áreas comprometidas, facil-
itando a exposição.

A turística Holambra (SP) recebe 
levas de turistas oriundos de todos 
os cantos do país e até mesmo do 
exterior. Segundo a Prefeitura, no 
ano passado, a cidade recebeu 
cerca de 1 milhão deles. E mesmo 
depois do início da divulgação do 
coronavírus os visitantes continu-
am desfrutando da hospitalidade e 
belezas da Cidade das Flores. 

Cidade pequena que abriga in-
clusive uma população idosa con-

siderável, não se pode afirmar que 
ela esteja livre de eventual contam-
inação por parte do vírus. A autori-
dade sanitária local, atenta para os 
cuidados exigidos por orientação 
da OMS, insiste nas recomendações 
explícitas para proteção individual 
(e do entorno, por que não?): (1) 
lavagem constante das mãos com 
água e sabão por cerca de 20 se-
gundos; (2) uso do álcool em gel 70; 
(3) proteção com lenço de papel ou 
convencional em caso de tosse ou 
espirro. Evite-se aglomerações e lo-
cais fechados.

Acompanho diariamente – por 
razões óbvias - a evolução do dra-
ma ora sendo vivido pelos meus 
na Itália. Como se sentisse na pele, 
faço um apelo para que todos que 
me leem observem por aqui – com 
rigor - as diretrizes das autoridades 
de Saúde. 

E uma sugestão: que os itens (1), 
(2) e (3) sejam perpetuados e ensi-
nados às crianças desde pequenas. 
“Piano, piano; se va lontano” (deva-
gar se vai ao longe).
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Holambra pede revisão de ranking ambiental
Na 90ª posição, cidade não conseguiu pontuação para conquistar selo de Município Verde Azul

Helga Vilela

  
Ente os 645 municípios 

paulistas, Holambra ficou 
com a 90ª colocação no 
ranking ambiental e sem 
pontuação para conquistar o 
selo de Município Verde Azul. 
Mas esta classificação, divul-
gada pelo governo estadual 
no final da semana passada, 
poderá sofrer alteração nos 
próximos dias em função de 
um recurso, protocolado pela 
Prefeitura, que teve como 
base a Resolução do Progra-
ma Município Verde Azul 
para reavaliação da pontua-
ção do ciclo de 2019.

Segundo explicação do 
Departamento Municipal de 

Meio Ambiente, a nota obti-
da por Holambra no último 
ciclo (79,86) é superior à 
de 2018 (78,83). “Foi, por-
tanto, um salto importante 
no sentido de retomarmos a 
classificação Verde Azul, ob-
tida pela primeira vez nesta 
gestão, nos anos de 2015 a 
2017”, considerou o diretor 
da pasta, Nilson Marconato, 
ao completar que, se con-
siderado o recurso proto-
colado pelo Departamento 
Municipal de Meio Ambien-
te, é provável que a cidade 
seja contemplada com o selo 
após reavaliação. “Ainda que 
isso não aconteça, a nota 
alcançada esse ano enqua-
dra-se no conceito de ‘muito 

bom’ do Governo do Estado 
de São Paulo”.

Como é feita 
A classificação tem como 

base uma resolução que con-
tém inúmeras tarefas que 
devem ser cumpridas dentro 
de cada ciclo. Dentre os itens 
avaliados estão relatórios de 
ações desenvolvidas e execu-
tadas pelos municípios, es-
trutura dos imóveis públicos, 
marco legal (legislação am-
biental), notas automáticas 
(cobertura vegetal, qualida-
de da água/esgoto, sistema 
de defesa civil, qualidade do 
ar), entre outras. A pior nota 
atribuída a Holambra diz res-
peito à diretiva denominada 

Resíduos Sólidos (6,13, na 
134ª posição). Ainda abaixo 
de sete pontos ficou ‘Estru-
tura e Educação Ambiental’, 
com 6,8.

O selo é concedido aos 
municípios que alcançam 
notas iguais ou superiores a 
80. Holambra obteve 78,83 
em 2018 e 79,86 nesta últi-
ma avaliação. “Essa nota (de 
2019) ainda é passível de 
mudanças a partir da análi-
se do recurso. Se favorável, 
é provável que obtenhamos 
o selo. Desde 2015, no en-
tanto, nossa cidade vem 
obtendo nota superior a 
75 pontos. É a melhor série 
histórica da cidade desde o 
início do Programa Municí-

pio Verde Azul”, defendeu 
Marconato.

Histórico
Holambra começou no 

ranking entre as piores: em 
2011, primeiro ano da divul-
gação, a cidade ficou na 617ª 
posição e não pontuou no ano 
seguinte (2012). Em 2013 foi 
para a 463ª posição e pas-
sou para 355ª em 2014. Em 
2015, quando conquistou o 
selo pela primeira vez, estava 
na 111ª colocação e manteve 
a evolução nos dois anos se-
guintes: 70º lugar em 2016 e 
23º em 2017. Por ter somado 
mais de 80 pontos, Holambra 
recebeu o Selo Município Ver-
de Azul entre 2015 e 2017.

Corte de árvores
Nos últimos anos, o corte de 
árvores tem incomodado par-
te dos holambrenses – lem-
brando que a arborização 
urbana está ente os itens 
avaliados para a conquista do 
selo (Holambra obteve 8,27 
em 2019). De acordo com a 
Prefeitura, nos quatro últimos 
anos foram cortadas aproxi-

madamente 500 árvores “com 
as devidas justificativas e req-
uerimentos protocolados junto 
ao Departamento Municipal de 
Meio Ambiente”. Os motivos 
mais comuns são: estado fitos-
sanitário comprometedor (ár-
vore doente), plantio em local 
inadequado, risco a estrutura 
do imóvel, área a ser construí-

da, interferência na rede elétri-
ca e espécie invasora (como a 
leucena). A Prefeitura frisou que 
no documento de autorização 
para a retirada de uma árvore 
é exigido plantio, como forma 
de compensação, de duas ár-
vores. “Caso o proprietário não 
possua espaço suficiente para 
o plantio, recomendamos que 

seja(m) doada(s) mudas para 
que a Prefeitura defina um 
local adequado, priorizando 
áreas verdes, praças e cantei-
ros centrais. As compensações 
das árvores retiradas devem 
ser efetuadas na área urbana 
com o objetivo de ampliar a 
porcentagem de cobertura 
vegetal neste perímetro”.    
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ACE elege nova diretoria 
Ronaldo Graat ficará à frente da entidade pelo biênio 2020-2022 

O empresário Ronaldo 
Graat estará à frente da As-
sociação Comercial e Empre-
sarial (ACE) até 2022. Depois 
de comandar a ACE por dois 
mandatos consecutivos, o 
advogado e contador Daniel 
Rodrigues passou a ocupar a 
vice-presidência. 

Empresário há 38 anos, 
Ronaldo Graat tem uma 
história que acompanha a 
trajetória da Associação Co-
mercial e das empresas lo-
cais. Integrante da primeira 
diretoria da ACE na década 
de 1990, ele já estava há 
dois anos na diretoria da 
entidade. Atualmente, 254 
empresas de diversos seto-
res integram o quadro de 

associados da ACE e cerca 
de 2 mil pessoas que traba-
lham nas empresas utilizam 
mensalmente os serviços da 
Associação. 

Empresário no ramo de 
combustíveis, Graat também 
já presidiu o Clube Fazenda 
Ribeirão e integra a comissão 
de reforma da Avenida Rota 
dos Imigrantes. 

Ao lado de Graat para 
o biênio 2020-2022 estão 
outros seis representantes 
das empresas de Holambra, 
todos ocupando cargos vo-

luntários: Daniel Lino Rodri-
gues (vice-presidente), Olívia 
Marques de Lima (secretá-
ria), Gabriela Wagemaker 
Rodrigues e Simone Bandeira 
(tesoureiras), Maria Heloísa 
Pedrazzi e Bruna Eloísa Ca-
margo (suplentes). Heloíza e 
Bruna acabaram de ser inte-
gradas à diretoria executiva e 
vão reforçar a representação 
do varejo na Associação Co-
mercial, além de aumentar a 
representatividade das mu-
lheres na ACE. 

Diretora ACE por vários 
anos, a empresária Cornélia 
Schoenmaker Domingues 
deixou a diretoria neste novo 
mandato. Ela foi homenagea-
da na assembleia, na última 
quarta-feira, por sua contri-
buição à entidade e ao setor 
empresarial de Holambra. Da 
mesma forma, a ACE home-
nageou as conselheiras que 
atuaram até recentemente, 

Marja Timmermans e Frans-
cica Van Mierlo. 

Próximos meses 
Aplicativo, campanha de 

prêmios, encontros de ne-
gócios e networking, trei-
namentos mensais. Na as-
sembleia, além de eleger a 
diretoria e votar as contas de 
2019, a Associação Comer-
cial anunciou ações para os 
próximos meses envolvendo 
empresários e a comunidade. 

Uma das novidades será o 
aplicativo ACE Holambra, que 
deverá estar disponível a par-
tir de abril. Gratuito, o APP já 
está em fase de teste e poderá 
ser utilizado por toda a popu-
lação para receber notícias, 
utilizar serviços e participar 
da campanha Compra Premia-
da. Esta, aliás, também terá 
um sorteio extra em 2020: a 
promoção Dia do Rei, que tam-
bém começa no próximo mês. 

Oportunidade: processo 
seletivo para professor 
de Matemática 
A Prefeitura de Holambra publicou nesta terça-feira, dia 
10 de março, edital de abertura de Processo Seletivo para 
contratação, em caráter temporário, de Professor Titular de 
Educação Básica II, disciplina de Matemática. As inscrições, 
gratuitas, devem ser feitas até o dia 17 de março das 8h às 
12h e das 13h às 16h no Departamento de Educação (Rua 
Dr. Jorge Latour, 393, Centro). É preciso apresentar cópias 
do RG e do comprovante de endereço. Os títulos acadêm-
icos também devem ser entregues no ato da inscrição. As 
provas serão realizadas no dia 19 de março, na escola mu-
nicipal Parque dos Ipês, às 18h. 
Podem se inscrever brasileiros com 18 anos ou mais (na 
data de contratação) e formação em nível superior, com li-
cenciatura plena e habilitação específica em matemática e/
ou complementação pedagógica para a docência nos anos 
finais do Ensino Fundamental. A carga horária é de 24 horas 
semanais. A remuneração, de R$ 1.871,37. O edital comple-
to está disponível no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura, 
em www.holambra.sp.gov.br. 
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“É possível que haja você caído em profundo desânimo. Seja qual for a sua 
prova em si, erga a própria cabeça, ponha os olhos no Alto e retome a tarefa em 
que deva servir, confiando-se a Deus, porque Deus proverá e em Deus qualquer 

problema achará solução”. Livro: Busca e Acharás 

COMERCIAL
RAMILA

R. Solidagos, 104, Loja 01 
3802-4407 / 3802-4113 
ramilaltda@gmail.com 

Elétrica, Hidráulica, 
Aquecimento Solar 
e Filme Stretch



Rotary homenageia Alcione Wagemaker
Escolha do nome, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi unânime 

Campinas e montou um quar-
tinho para atender as clientes, 
onde hoje é o Restaurante Sa-
bor e Arte (na época, o terre-
no era da sua família). Alcione 
tornou-se cabeleireira e mani-
cure. Para conseguir os produ-
tos que precisava para “cuidar 
da beleza das senhoras de Ho-
lambra”, Alcione ia até Campi-
nas com o seu pai que, naquela 
época, era taxista.  

Mas como as viagens para 
a “cidade grande” não eram 
comuns e nem baratas, e não 
havia lojas de roupas e sapatos 
em Holambra, Alcione trazia 
encomendas de suas clientes. 
Porém, ela fazia assim: se a 
cliente pedia um sapato preto, 
número 37, ela trazia esse, um 
outro com número maior e um 
terceiro de outra cor. O que so-
brava deixava para vender em 
seu salão. Era sua visão empre-
endedora e, praticamente, o 
início de sua próxima carreira.  

Neste meio tempo, quan-
do a cidade ainda era muito 
marcada pela divisão de bra-
sileiros e holandeses, Alcio-
ne tinha amizades nos dois 
círculos. Seus pais eram vi-

zinhos da família de Petrus 
Wagemaker e, com o tempo, 
Alcione começou a namorar 
Cornelius Wagemaker, com 
quem se casou em 1974.  

A família Wagemaker já 
tinha uma mercearia, onde 
hoje é a Magazine Alcione, po-
rém o senhor Piet não queira 
manter o negócio: neste mo-
mento, Alcione e Cornelius re-
solveram usar o espaço com a 
mercadoria que ela já tinha 
e formaram, juntos, o Bazar 
da Alcione. A família cresceu 
e vieram os filhos: Fabiano, 
Patrícia, Fernando, Mônica e 
Gabriela. Ainda assim, Alcio-
ne também se dedicava a tra-
balhos voluntários, entre eles 
nos Escoteiros, na Terceira 
Idade e na Igreja Divino Es-
pírito Santo. E foi com sua fé 
que Alcione encontrou forças 
para enfrentar uma das pio-
res batalhas: em 7 de setem-
bro de 2011 foi diagnosticada 
com um tumor na mama. Cân-
cer. A palavra soou e ecoou 
forte para ela e para a família. 
Foram meses de tratamento 
intensivo e mais cinco anos 
de tratamento com remédios.  

Helga Vilela

  
Alcione dona de casa, Alcio-

ne empresária, Alcione esposa, 
Alcione mãe e avó. Aos 73 anos, 
Alcione Gregório Wagemaker 
tem um baú de histórias. Histó-
rias de lutas e conquistas. E por 
considerá-la um exemplo para 
a cidade e uma inspiração para 
as futuras gerações, o Rotary 
Clube de Holambra a escolheu, 
por unanimidade, para ser ho-
menageada pelo Dia Interna-
cional da Mulher.  

A cerimônia aconteceu na 
última quarta-feira, na Casa 
Bela, na presença dos rotaria-
nos e familiares. “Trata-se de 
uma grande empreendedora e 
agregadora, uma vez que toda 
a família está envolvida com o 
empreendimento iniciado por 
ela e que, hoje, é uma referên-
cia para a região”, resumiu a ro-
tariana Leonor Mauad, ao des-
tacar que, através de Alcione, o 
Rotary reconhece e parabeniza 
a atuação feminina em todos os 
setores da sociedade. O vice-
-presidente do Rotary, Sérgio 
Paranhos, completou: Alcione 
foi escolhida pela sua partici-
pação ativa na comunidade.  

História 
Alcione é a primogênita do 

casal de pedreiro e dona de 
casa, Gildo e Albertina. Estudou 
até a quarta série e passou a 
ajudar sua mãe nos serviços de 
casa e na criação de suas irmãs: 
Sueli, Eliamara e Suzimara. Co-
meçou a trabalhar bem cedo, 
aos 13 anos, nas colheitas de 
café e algodão. Da roça, foi para 
a ovaria e, em seguida, traba-
lhou por longos anos como em-
pregada doméstica.  

Foi em meados dos anos 
70, quando não existia nenhu-
ma cabeleireira na cidade, que 
Alcione decidiu se dedicar a 
esta profissão. Fez curso em 

Atualmente, com quase 50 
anos de loja e vendendo saú-
de, Alcione continua à frente 
daquele pequeno bazar que 
se tornou o grande Magazine 
Alcione. Segue cuidando de 
seus clientes e de sua família, 
e dedica-se à alegria de ser 
‘Oma’ de Isabela (15 anos), Fe-
lipe (12), Micaela (10), Miguel 
(6), Clara (3), Gutto (2) e da 
pequena Duda, de um aninho. 
Mesmo com essa trajetória, 
Alcione disse que, ao ser in-
formada sobre a homenagem, 
não soube direito o que pen-
sar. Aos poucos, entendeu que 
era merecedora, pois acredita 
que compartilhar sua história 

de sucesso pode motivar ou-
tras pessoas. Mas enfatiza: o 
sucesso só foi alcançado por-
que teve, ao logo de sua vida, 
o apoio de pessoas que ainda 
hoje estão ao seu lado: seu 
marido Cornelius e seus cinco 
filhos. Afinal, garante Alcione, 
ter a família por perto torna 
qualquer desafio mais suportá-
vel. Mas além de tanto trabalho, 
Alcione reforçou que momen-
tos de lazer também são funda-
mentais. Entre eles, os almoços 
de domingo. Conhecendo sua 
história, até é possível imaginar 
toda família reunida em volta 
de uma mesa, com o barulho 
dos netos ao redor... 
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Jovem conquista aprovação inédita na região 
Maria Vitória, da Escola São Paulo, foi aprovada na Unicamp devido ao seu desempenho nas olimpíadas científicas

Helga Vilela

Acumulando várias apro-
vações em universidades pú-
blicas, a jovem holambrense 
Maria Vitória Pereira Daine-
zi, de 17 anos, não imagina-
va que seu desempenho nas 
Olimpíadas do Conhecimento 
(científico-cultural) também 
lhe renderia mais uma con-
quista, desta vez na Unicamp, 
para o curso de Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas. “Fiquei muito 
surpresa, porque é tradição 
a Escola São Paulo participar 
de olimpíadas e tem muita 
gente lá melhor do que eu”. 

Apesar de ter conquista-
do uma aprovação inédita 
na região, Maria Vitória op-
tou pela Unesp, em Rio Cla-
ro, para o curso de Ciências 
Biológicas – o mesmo plei-
teado nas demais faculdades 
–, mas frisou a felicidade ao 
ver seu nome entre os apro-
vados na estadual de Cam-
pinas. “Eu estudava, desde 
sempre, para entrar na Uni-
camp”, resumiu. Para o curso 
de Ciências Biológicas, Maria 
Vitória também foi aprovada 
na UFLA (Universidade Fede-
ral de Lavras/3º lugar) e na 
UEL (Universidade Estadual 
de Londrina/4º lugar), entre 
outras.  

O ingresso em universi-
dades através de vaga olím-
pica é recente e conforme 
explicou o coordenador de 
Ensino Médio da Escola São 
Paulo, Sandro José Ferreira, 
“inédita na região”. “A apro-
vação pelo caminho das va-
gas olímpicas isenta o aluno 
de prestar Enem e demais 
vestibulares. Ele pode ser 
aprovado simplesmente pe-
los resultados de olimpíadas, 
como foi o caso da Maria Vi-
tória”, disse, ao explicar que 
a Unicamp passou a aceitar 
esta nova forma de ingresso 
no ano passado e, este ano, 
USP, Unesp e Unifei também 
aderiram. “Este ingresso ain-
da é somente para cursos de 
Exatas”, completou, ao frisar 
que o resultado de Maria 
Vitória é muito importante, 
“pois trata-se de algo inédito, 
que nós sempre acreditamos 
que um dia iria acontecer”. 

Trajetória 
Maria Vitória é um exem-

plo de superação. Sempre foi 
uma boa aluna e frequentou 
a rede municipal até o 9º ano 
quando, estudando na es-
cola Parque dos Ipês, soube 
do concurso de bolsas para 
as escolas particulares. Num 
primeiro momento, não quis 
se inscrever, mas, incentiva-

da pelos pais – Regina e Zé 
Dito Dainezi –, foi fazer a pro-
va da Escola São Paulo e pas-
sou. “Era uma grande opor-
tunidade, mas eu não queria. 
Hoje sei que foi a melhor coi-
sa que aconteceu para mim”.  

Maria Vitória divide com 
os futuros alunos – terceira-
nistas e com aqueles que vão 
fazer prova de bolsa – o que 
acredita ser necessário para 
vencer os obstáculos: tran-
quilidade e rotina de estu-
dos. “Tive professores ótimos 
na escola pública, aprendi e 
cheguei à escola particular 
sabendo muita coisa. Pode 
estar defasada, mas não po-
demos usar isso como des-
culpa, pois o fato de você não 
ter acesso a tudo, não signifi-
ca que você não possa apro-
veitar tudo que já tem”.  

Para quem está se pre-
parando para o vestibular, 
Maria Vitória reforça: é mui-
to clichê falar que trabalho 
duro recompensa, mas é a 
verdade. “É um ano difícil. 
Para não se sobrecarregar, é 
preciso ter calma e saber se 
organizar. É chegar em casa 
e repassar o que viu naque-
le dia. Não é estudar para 
sempre, pois nem é saudá-
vel, mas é preciso ter uma 
rotina rigorosa de estudo. E 
é bom ter alguém em casa 

Vaga Olímpica

com quem você possa sur-
tar”, brincou.  

Também é preciso enten-
der que terá de abrir mão 
de muita coisa. “Na Escola 
São Paulo tinha simulado 
todo sábado de manhã. En-
tão, nada de festinhas nas 
noites de sexta-feira. E não 
devemos ligar para o que os 
nossos amigos dizem, caso 
eles não entendam as nossas 
escolhas. Você precisa fazer o 
que o momento exige e abrir 
mão de parte da vida social 
será necessário”. 

Especificamente sobre 
as Olimpíadas, ela lembra 
que nem era classificada no 
primeiro ano, mas sempre 
fazia as provas. No último 
ano, foi medalhista de prata 
em Física. “Fazer a prova de 
uma olimpíada, mesmo sen-

do difícil, ainda será mais 
tranquilo que um vestibular. 
E será mais uma chance para 
você entrar na faculdade ou 
para contribuir com sua mé-
dia na escola”.  

Bolsa de Estudos 
A Escola São Paulo man-

tém o programa de Bolsa de 
Estudos (o aluno da escola 
pública selecionado ganha 
bolsa integral do 1º ao 3º ano 
do Ensino Médio, mas é pre-
ciso ter bom desempenho). 
“Maria Vitória veio da escola 
pública três anos atrás, quan-
do ganhou a bolsa. Sempre 
foi uma aluna dedicada, com 
desempenho sempre cres-
cente nesses anos”, finalizou 
Sandro, ao também reforçar 
os resultados da ex-aluna 
“nos grandes vestibulares”. 

Maria 
Vitória: 
entre tantas 
aprovações, 
optou pela 
Unesp-Rio 
Claro 
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Coronavírus: Brasil confirma 60 casos
São Paulo concentra maioria dos casos; idosos devem evitar aglomerações 

O Brasil contava, na ma-
nhã de ontem, com 60 casos 
de coronavírus. A atualiza-
ção foi feita pelo Ministério 
da Saúde e os últimos regis-
tros eram no Paraná (seis ca-
sos) e no Rio Grande do Sul 
(mais dois pacientes). Este 
número, conforme reforçou 
o Ministério da Saúde, pode 
sofrer alterações a qualquer 
momento, uma vez que no-
vas notificações são feitas em 
todo o país, além dos casos 
suspeitos já registrados. 

Na manhã de ontem, 930 
casos suspeitos eram moni-
torados e outros 947 foram 
descartados. Do total de casos 
confirmados, 9 (15%) são por 
transmissão local – quando é 
possível relacionar o doente 
a um caso confirmado –  e 51 
(85%) dos casos são importa-
dos, ou seja, de pessoas que 
viajaram ao exterior.

Os casos confirmados no 
Brasil estão divididos em 
nove estados: São Paulo (30), 
Rio de Janeiro (13), Bahia 

(2), Minas Gerais (1), Distri-
to Federal (2), Rio Grande do 
Sul (4), Paraná (6), Alagoas 
(1), Espírito Santo (1).

Ontem, o secretário de 
Comunicação da Presidên-
cia, Fábio Wajngarten, tes-
tou positivo para coronaví-
rus e aguardava o resultado 
da contraprova. O exame foi 
realizado em São Paulo. O 
presidente Jair Bolsonaro e 
integrantes da comitiva que 
o acompanhou a Miami, nos 
Estados Unidos, estão sendo 
monitorados desde a quarta-
-feira, após Wajngarten apre-
sentar sintomas de gripe e 
ser submetido a teste.

Com o aumento dos casos, 
a rotina pode ser alterada: a 
Unicamp, por exemplo, sus-
penderá suas atividades en-
tre 13 a 29 de março. “Serão 
mantidas apenas as ativida-
des essenciais, a ser definidas 
e informadas à comunidade 
pelo comitê de crise criado 
pela Reitoria”, informou a 
universidade em comunica-

do divulgado no Instagram.

Número diferente
Enquanto o Ministério 

da Saúde apontava 30 casos 
em São Paulo, um núme-
ro superior era informado 
pelo governo de João Dória: 
46 pacientes. Na manhã de 
ontem, o governador anun-
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leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) em 
todo o estado de São Paulo, 
a compra de novos equipa-
mentos e de medicamen-
tos, além da contratação de 
mais profissionais de saúde 
para prevenir e combater o 
novo coronavírus.

Doria também disse que a 
recomendação é que pessoas 
acima de 60 anos evitem lo-
cais de grande aglomeração. 
Apesar disso, não haverá de-
terminação para suspensão 
de aulas e nem eventos. “Neste 
momento, no dia 12 de março, 
às 11h14, não há nenhuma ra-
zão para pânico. Eu respondo, 
evidentemente pelo estado de 
São Paulo, como governador 
eleito. Nenhuma razão para 

pânico no estado de São Paulo 
em razão do coronavírus”, afir-
mou Doria. 

EUA
O presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, sus-
pendeu os voos comerciais 
para o Espaço Schengen, área 
de livre circulação de pessoas 
dentro da Europa, por causa 
da pandemia. A medida foi 
anunciada na noite desta quar-
ta-feira, após explosão dos 
contágios nos Estados Unidos, 
que contabilizam cerca de 1,3 
mil casos, o oitavo país mais 
atingido em termos absolutos, 
atrás de China (80,9 mil), Itália 
(12,4 mil), Irã (9 mil), Coreia 
do Sul (7,8 mil), França (2,2 
mil), Espanha (2,2 mil) e Ale-
manha (2 mil).

Reciclagem e conhecimento! 

Cerca de 40 empresários de Ho-
lambra estiveram em São Paulo 
para conhecer a ANUFOOD Bra-
zil, uma feira de negócios exclu-
siva para o setor de alimentos e 
bebidas. O passeio foi oferecido 
gratuitamente por meio de par-
ceria da Prefeitura com a Asso-
ciação Brasileira de Bares e Res-

taurantes (Abrasel) e o Sebrae. 
O evento reuniu cerca de 10 mil 
visitantes, 400 marcas exposi-
toras e expositores individuais 
de 24 países diferentes que in-
tegram dez segmentos impor-
tantes do mercado – entre eles, 
de bebidas, carne, laticínios e 
orgânicos. 
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APB realiza 1o bazar do ano
Será amanhã, das 8h às 13h; venda será mantida durante a próxima semana

Quem já foi, retornará. 
Mas quem nunca conferiu 
as milhares de peças ofer-
tadas no bazar beneficente 
organizado pela Associação 
Príncipe Bernardo (APB) 
não pode perder a oportu-
nidade: será neste sábado, 
dia 14, das 8h às 13h, na 
sede da entidade (em frente 
à Prefeitura)

Será o primeiro bazar do 
ano promovido pela APB e 
mais dois estão agendados 
até o final do ano: em junho 
e em novembro. Outro even-
to tradicional da entidade 
acontece no próximo dia 27: 
o Bingo de Páscoa, com de-
zenas de cestas recheadas 
de itens alusivos à data.

A gerente geral da APB, 

Ivonete Fernandes de Al-
meida, reforçou que quem 
já fez compras no bazar, 
sempre volta para conferir 
as novidades. “Geralmente, 
procuram peças específicas 
em cada edição. Neste, por 
exemplo, devido à proximi-
dade do inverno, as roupas 
de frio terão boa procura”. 
E não faltarão opções: vá-
rias mesas estão repletas de 
roupas, com muito jeans e 
blusas e sapatos. 

Mas vale ressaltar que 
tem de tudo: além das rou-
pas e sapatos, os holam-
brenses encontrarão eletro-
domésticos e eletrônicos, 
móveis e até portas. Tem 
“objetos interessantes e co-
lecionáveis”, como CDs, xí-

caras e brinquedos. 
O público esperado deve 

chegar a 300 pessoas, sendo 
que a concentração maior 
acontece logo nas primeiras 
horas. “Quem procura um 
determinado objeto, deve 
vir logo pela manhã porque 
colocamos todos os itens à 
venda de uma só vez, sem 

reposição. Mas vale dar uma 
dica para quem quer boas 
compras sem ter um obje-
tivo único: durante a pró-
xima semana, manteremos 
o bazar aberto, com preços 
mais em conta”, completou, 
ao frisar que após este pe-
ríodo, os itens não vendidos 
são repassados para outra 

entidade. “A intenção é sem-
pre variar os itens oferta-
dos. E doando o que não foi 
vendido, colaboramos com 
entidades mais carentes”.

Toda arrecadação do ba-
zar é destinada à manuten-
ção dos cursos oferecidos 
gratuitamente aos jovens de 
Holambra. (HV)

Cineclube Holambra apresenta:

Ex_Machina
Instinto Artificial

O programador Caleb deverá decidir, 
com base em uma série de sessões 
de conversa com Ava, o mais bri-
lhante androide criado pelo bilioná-
rio Nathan, se ela é capaz de simular 
o pensamento humano de maneira 
tão convincente que seja impossível 
distingui-la de uma pessoa real. 
A despeito da placa sintética que 
recobre parte de seu crânio e do 
tórax encasulado em silicone trans-
parente, Ava seduz por suas ca-
racterísticas humanas e seu apelo 
emocional.  
Um filme que nos permite ponde-
rar as implicações da existência de uma Inteligência Artificial 
como Ava.   
O que a humanidade vai enfrentar quando criar uma inteligência 
artificial tão orgânica e apta a evoluir que possa roubar para si o 
controle de seu destino?

Sexta-feira, 20 de março, às 19 horas,  
no Espaço Cultural Terra Viva – Entrada grátis
Duração: 108 minutos - Idade: 14 anos 
Apoio: Jornal da Cidade, Casa Bela, Espaço Cultural Terra Viva 

Variedade: roupas são maioria, mas também tem eletrônicos e muitos objetos de decoração  
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Sábado acontece a “Grande Festa dos Amigos”
Sexta edição do evento organizado pela fanfarra vai distribuir R$ 5 mil em prêmios

Helga Vilela

  
Amanhã, dia 14, a Fanfar-

ra Amigos de Holambra pro-
moverá a sexta “Grande Fes-
ta dos Amigos”, a partir das 
19h, no Centro de Cultura e 
Eventos (ao lado do moinho). 

A presidente da Asso-
ciação Fanfarra Amigos de 
Holambra, Gabriela Souza, 
explicou que o evento co-
meçará com os binguinhos: 
serão 34 rodadas e os vence-
dores receberão cestas mon-
tadas com os brindes doados 
pelo comércio. “O comércio 
sempre contribui com itens 
diversificados que são reu-
nidos em kits. Por isso temos 
de arrecadar muitos brindes 
para montarmos as cestas”, 
explicou, ao pontuar que re-
cebem desde roupas e perfu-
mes até ‘vales’ para serviços 
diversos. E completou: quem 
quiser colaborar “ainda dá 
tempo e as doações serão in-
cluídas nas cestas”.

Após os binguinhos será 
a rodada especial, com prê-
mios em dinheiro. A cartela 
(com quatro rodadas) está 
sendo vendida por R$ 25: nas 

três primeiras rodadas, os 
ganhadores ganharão R$ 400 
(primeira cinquina) e R$ 100 
(segunda cinquina), totali-
zando R$ 1,5 mil. Na quarta 
rodada, o prêmio principal 
(cartela cheia) será de R$ 3 
mil e quem fizer a primeira 
cinquina receberá R$ 500. 
“Também conseguimos os 
valores desta rodada através 
de doações, sendo muitas de-
las anônimas”.

Os fanfarreiros esperam 
cerca de duas mil pessoas 
durante todo o evento, nú-
mero semelhante ao confe-
rido nas edições anteriores. 
Para completar, quem for 
conferir – e colaborar com a 
Fanfarra – também poderá 
apreciar a praça de alimenta-
ção que contará com bebidas 
diversas, pastel, frango frito, 
lanche de pernil e churros, 
entre outros.

Arrecadação
A Associação Amigos de 

Holambra recebeu da Prefei-
tura, através de contrato de 
comodato, um terreno para 
construção da sede da fanfar-
ra. E o dinheiro arrecadado 

Nas edições anteriores, festa reuniu cerca de 2 mil pessoas: 
fanfarreiros apostam em número parecido neste sábado

nesta festa, frisou Gabriela, 
será direcionado para este 
fim. “Primeiro faremos um 
projeto, pois queremos que 
a sede conte com salas para 
aulas diversas”, destacou.

O terreno fica no bairro 
Imigrantes – no Residencial 
Van der Broek – e Gabriela 
explicou que a construção 
será liberada após a entrega 
das casas. “A fanfarra é aber-
ta a todos, gratuita, sem fins 
lucrativos. Então esperamos 
contar com o apoio de todos 
os moradores e acreditamos 
que o número de fanfarreiros 
aumentará com a construção 
da sede”, disse, ao informar 
que 70% dos integrantes mo-
ram no Imigrantes. 

Gabriela assumiu a pre-

sidência da fanfarra no ano 
passado e frisou que conta 
com a ajuda e apoio de Catha-
rina Sitta. O vice-presidente é 

Jean, integrante mais antigo 
da fanfarra que, hoje, também 
atua como ‘segundo maestro’, 
ao lado de Mário Sitta.

Produtores vão visitar o Boldrini 
Um grupo de produtores de 
flores de Holambra visitará o 
Centro Infantil Boldrini na man-
hã de hoje, dia 13. O objetivo é 
que eles conheçam pessoal-
mente o trabalho desenvolvi-
do pelo hospital, uma vez que 
a entidade será a beneficiada 
do evento “Estufas Abertas”, 
que acontecerá nos dias 4 e 5 
de abril. 
Durante o “Estufas Abertas”, 
que permite a visitação do pú-
blico a fazendas de cultivo e 
flores, como lírios (Jan de Wit), 

ciclames e hibiscos (Panorama 
Flores), kalanchoes e calandi-
vas (Joost van Oene), antúrios 
(Geraldo Barendse) e plantas 
verdes e pendentes, produ-
tores irão doar as flores para 
que voluntários do Boldrini 
façam as vendas, com 100% da 
renda destinada ao hospital. 
O objetivo central da visita é 
que os produtores conheçam 
o hospital, as suas atividades 
e assim possam se sensibilizar 
e se animar ainda mais para a 
doação das flores. 
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Oficina alia terapia e geração de renda
Cerca de 180 pessoas participaram da Oficina de Terrários promovida pelo Comitê Mulher

Terapia ou uma nova pro-
fissão. No último sábado, a 
desenhista industrial e edu-
cadora ambiental, Juliana 
Valentini, ministrou uma ofi-
cina de terrários em Holam-
bra, gratuita e aberta à popu-
lação. A mesma capacitação 
foi oferecida na quinta-feira, 
aos integrantes do Grupo 
Reviver (terceira idade). Nas 
duas ocasiões, cerca de 180 
participaram do evento pro-
movido pelo Comitê Mulher, 
da Cooperativa Sicredi.

Juliana explicou que a 
proposta da oficina foi ofere-
cer uma introdução à prática 
de fazer terrários, destacan-
do as principais caracterís-
ticas das plantas que podem 

que foi convidada pelo Comi-
tê Mulher para proporcionar 
um novo aprendizado a pes-
soas da comunidade, o que 
traz a possibilidade de ren-
da extra, além de entreteni-
mento com um novo hobby. 
“Depois de algumas horas de 
teoria e prática, foi bonito ver 
como os participantes se sen-
tiam orgulhosos com o que 
tinham feito e felizes por se 
descobrir capazes de realizar 
uma nova atividade. O traba-
lho com plantas e a produção 
artesanal de objetos decora-
tivos são formas importantes 
de terapia, além de profis-
sões promissoras”. 

Para quem não conhece 
ou pretende se aperfeiçoar 
nesta arte, Juliana explicou 
que terrários são paisagens 
plantadas em vidros fecha-
dos e um fator “importan-
tíssimo para o sucesso de 
um terrário” é a escolha das 
plantas certas para esse am-
biente. Elas devem ser espé-
cies de sombra e umidade, 
como as samambaias, aven-
cas, fitonias, musgos e ma-
rantas, entre outras. Já cactos 
e suculentas, frisou a edu-
cadora, nunca podem sem 
utilizados, porque precisam 
de sol e pouca água, o que é 
impossível oferecer dentro 

de um vidro fechado. “Quem 
não pôde participar das ofi-
cinas pode procurar dicas e 
assistir a tutorias em sites 
do mundo inteiro. Para quem 
fala ou pelo menos entende 
um pouco de inglês, as possi-
bilidades aumentam, porque 
profissionais e amadores de 
muitos países fazem lindos 
terrários e disponibilizam di-
cas e referências visuais gra-
tuitamente. É só pesquisar 
em português e também em 
inglês, usando a palavra ter-
rarium”, indicou.

Rose Rufino, integran-
te do Comitê Mulher, disse 
que ficaram “muito felizes e 
até mesmo surpresas com a 
grande adesão do público”.  
“Além da surpresa com o 
público, presenciamos uma 
grande interação e sinergia 
com a facilitadora Juliana 
Valentini. Olhos atentos dos 
participantes e dúvidas res-
pondidas a todo momento 
mostraram que nosso Co-
mitê Mulher não contribui 
só para a categoria femi-
nina, mas, sim, com toda a 
comunidade”, resumiu, ao 
reforçar que o sucesso do 
evento prova que estão no 
caminho certo para “um 
mundo cada vez mais cola-
borativo e sustentável”.

endeu com a qualidade da 
execução, com ótimas com-
binações de plantas e muita 
habilidade no momento do 
plantio”, disse, ao destacar 

ser colocadas em vidros, os 
acessórios e as técnicas de 
plantio. “Grande parte dos 
participantes não só finali-
zou o terrário, como surpre-
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● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ●

Inaugurado em março, o novo 
consultório veterinário 
“Saúde Animal Holambra” 
está  localizada no bairro 

Imigrantes,  atendendo no 
período de 2ª a 6ª feira das 
8 h às 18 h, aos sábados 
8 h às 14h  e emergências 
direto no celular dos 
veterinários. Com atendimento 
personalizado, trazendo muito 

carinho e respeito aos pets e 
seus tutores, Dr. Cilas e a Dra. Angela  
revezam no comando da clínica. Com 
larga experiência de dedicação e 

atenção, onde a busca do diagnóstico 
preciso e correto tratamento são 
valores individualizados  e estão 

acima de tudo! 

● EMPREGOS ●

Empresa em Holambra 
está contratando:

Ajudante de Serviços Gerais
Atividades a serem desenvolvidas:
● Lixar, lavar e pintar peças;
● Dar suporte na produção/usinagem;
● Manter local de trabalho limpo;
● Realizar pequenos reparos;
● Cuidar da manutenção e conservação de maquinário.

Requisitos e qualificações:
● Residir em Holambra;
● Ter ensino médio completo;
● Ser responsável;
● Ser proativo;
● Buscar melhoria continua;
● Ser ágil;
● Ser atencioso;
● Ter força de vontade.

Os interessados devem encaminhar os currículos 
para o email: vagasempregoholambra@gmail.com 

ou encaminhar para o Jornal da Cidade de Holambra

Salário: Á combinar
Benefícios: 
Refeição, 
Assistência Médica 
(após experiência).

Pode ser um diferencial:
● Cursos na área 
mecânica industrial;
● Experiência com soldas.

(19) 3802.4792   |  98352-1696
(19) 3802 13 45    |  98232-3651

LOCADORA E
TRANSPORTE
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CRECI: 26.229-J

Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Sala Comercial, (seg. andar.  
Centro, Casa com 04 dormitórios, sala, cozinha, demais de-
pendências - área comercial.
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Villa de Holanda - Casa 01 suíte, sala, cozinha, churrasq. gar-
agem, terreno de 950mt.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO,Girassóis de Holanda, 980mt. 
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.
TERRENO,Pq Res Imigrantes, residencial e comercial. 

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Nova Holanda, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala, cozinha, lavabo, espaço gourmet c/ banheiro.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitóri-
os, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 dormitóri-
os, 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 das Tulipas - Ótima Oportunidade - Sobrado com 
04 dormitórios, 04 banheiros, churrasqueira.Ótimo acabamento.
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitóri-
os (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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 Avenida das Tulipas, 132 - Centro - Holambra/SP   -   F. (19) 3802.2614 / 3802.2691

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

LOCAÇÃO COMERCIAL - HOLAMBRA
- IMIGRANTES:  Sala com banheiros (85m²)
- CENTRO: Sala c/ 01 banheiro 50m²  (Galeria)
- CENTRO: Sala c/02 banheiros 200m²  (Galeria)
- GIRASSÓIS DE HOLANDA : Barracão - 243m²
- JD DAS TULIPAS: Barracão 350m²
- MORADA DAS FLORES: Barracão - 241m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 95m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 200m²
________________________________
VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA

- CENTRO: Terreno de 510m² c/02 casas (uma de 
180m² com 04 dorms e outra de 70m² com 02 
dorms) - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
- CONDOMÍNIO DUAS MARIAS: CASA : PREÇO DE 
OPORTUNIDADE - Terreno   de 5890m² - com casa 
ampla, chalés, piscina, quintal gramado e arborizado
- CONDOM. VILLA DE HOLANDA: CASA: 04 
dorms (02 sts), 03 salas, lareira, cozinha, lavande-
ria. Área com churrasqueira, forno a lenha, ban-
heiros, piscina e quintal. (1950m² c/ 512,95m² ac ) 
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms 
(sendo 01 suíte), sala ampla, banheiro, cozinha, 
lavanderia, área gourmet com fogão e forno a 
lenha (406m² c/ 166m² ac) + 01 terreno de 406m² 
livre de construção
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms, 
sala de TV/estar, banheiro, cozinha, lavanderia, 
banheiro externo e garagem (406m² c/ 107m² ac)
- PQ RESID. DOS IMIGRANTES : SOBRADO: 04 
dorms com armários planejados, sala 02 ambi-
entes, lavabo, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 
garagem com portão automático.
- JD HOLANDA: CASA:  03 dorms (01st), banh so-
cial, cozinha com armários, lavanderia fechada e 
quintal (300m² terreno com 147m² de ac)

VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- PQ. RESIDENCIAL GROOT : CASA: 03 dorms 
(01st), sala, sala de jantar, cozinha, banheiro social. 
Fundo com área de serviço e banheiro.
- CONDOM. VILA DAS TULIPAS : CASA: 02 dorms 
(01st), sala/cozinha, banheiro social, lavanderia 
(250m² c/ 55m² ac)
- JD DAS TULIPAS: CASA: 02 dorms (01st), sala, 
sala de jantar, cozinha, banheiro. Fundo com área 
de serviço e banheiro.

VENDA RESIDENCIAL 
- PRAIA GRANDE/SP: GUILHERMINA: 
APARTAMENTO - 02 dorms(01st), banh. social, 
sala ampla, cozinha, lavanderia (700m da praia)
- STO ANT. DE POSSE: JD VILA RICA II - 
SOBRADO: 03 dorms, 02 banheiros, sala, cozinha, 
lavabo, despensa e área de serviço. Aquecimento 
solar, cisterna de 1.500L, garagem para 04 carros. 
(terreno de 300m² com 270m² a/c)
___________________________________

TERRENOS A VENDA - HOLAMBRA
- COND. FLOR D’ALDEIA: 440m² / 360m²
- COND. PORTAL DO SOL: 474m² / 540m (coml)
- COND. PORTAL DO SOL: 360m² (entrada + 
parcelamento em até 36 meses)
- PLAZA VILLE: 1050m² 
- RESIDENCIAL RESEDÁS: Lotes de 250m² até 
318m² - (sob consulta) - Parcelado
- IMIGRANTES: 300m² /  309,62m (lote misto)
- JD DAS TULIPAS: 365m² 
- COND NOVA HOLANDA: 406m² 
- JD MORADA DAS FLORES: 300m² 

(ENGENHEIRO COELHO)
- RECANTO DA VINCE : 02 terrenos juntos - de 
250m² cada - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- CENTRO: EDÍCULA - 01 dorm, sala, banh, 
sala de jantar, coz, lavanderia com banheiro
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 01 
suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, co-
zinha, despensa, lavanderia, quintal amplo e 
gramado, portão automático
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 
01 suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, 
cozinha com armários, banheiro externo, la-
vanderia e quarto de despensa externo
- GROOT: CASA - 03 dorms, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro e lavanderia
- JD DAS TULIPAS: CASA - 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia
- FLAMBOYANT: CASA - 03 dorms, sala, coz-
inha, banheiro, lavanderia, quintal gramado
- IMIGRANTES: CASA - 02 dorms, 01 ban-
heiro, sala, sala de jantar/cozinha, lavanderia, 
área com churrasqueira, portão automático

LOCAÇÃO RESIDENCIAL 
- ARTUR NOGUEIRA: JD SANTA ISABEL 
CASA - 03 dorms, banh social, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha com armários, lavander-
ia com banheiro.  
- STO ANT. DE POSSE (RINCÃO): CASA - 
02 dorms, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
- STO ANT. DE POSSE (PEDRA BRANCA): 
CASA - 03 dorms, sala, cozinha, banheiro, la 
vanderia, portao automático

Pedro Jardinagem: Plantio, 
corte e manutenção. Poda de 
arvores, gramas e cerca viva 
com motosserra. Telefone (19) 
99259-4027 / 99630-2078
Tratamento dos Pés: Para cui-
dar dos pés e unhas com mico-
se, calosidade, verruga plantar 
(olho de peixe), unha encrava-
da com correção “clip system”.  
Dorien Podóloga. Telefone: 
(19) 3802-1079 / 99291-8296.
Aulas de pintura em tela: Pro-
fessora Neusa Cardoso. Para 
iniciantes e avançados. Óleo so-
bre tela, acrílico e misto. Pintura 
acadêmica, texturas e novas ten-
dências. Técnica profissional de 
ampliação. Ligue e venha fazer 
uma aula experimental. Terças e 
quintas das 14h às 16h30 e quar-
tas das 19h ás 21h30. Telefone 
(19)3802-1591 / 99782-6972.
E ai vamos estudar INGLÊS ou 
FRANCÊS? Professora Maria 
Neuza. (19) 98223-9294 ou 
3802-2325

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

Chalé, com sala, cozinha, 
quarto grande, banheiro e 
quintal com estacionamen-
to próprio. Lugar tranquilo, 
natural e  2 km do centro de 
Holambra. Tratar direto com 
o proprietário R$750,00 men-
sais incluso água e IPTU. 
Tratar (19) 99580-7723 ou 
99127-7524

Gol “BOLA” 1.6 ano 1996 , pre-
to, documentação ok. Super 
conservado! Valor da Tabela 
Fipe R$8.000,00 (19) 99113-
6532 ou (19) 99159-8685

Cuidadora de Idosos, tenho 
experiência e referencias  
comprovadas. Disponibilidade 
de horários somente para o 
período noturno. Interessados 
(19) 99454-1807

● ALUGA-SE:  ●

● VENDE-SE:  ●

● PROCURO EMPREGO  ●

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR
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Casa Bela e Deoclesio’s disputam a final do ‘Desafio de Futsal’
As equipes Red Bull/Casa 

Bela e Deoclesio’s disputam 
nesta segunda-feira, dia 16, o 
título do 2º Desafio de Futsal 
do Setor Gastronômico. Será 
às 19h, no Ginásio de Esportes.

Os dois times garanti-
ram as vagas após a roda-
da classificatória, na última 
segunda-feira: Deoclesio’s 
somou nove pontos, balan-
çou a rede 15 vezes e levou 
oito gols. Já o Red Bull/Casa 
Bela, com seis pontos, fez 20 

gols e levou 12. Em terceiro 
lugar ficou o Pura Alegria, 
com três pontos. A equipe da 
Martin Holandesa, inscrita 
no torneio, não compareceu. 
O evento é coordenado por 
Valdeci Alamino e conta com 
o apoio da Prefeitura. “Es-
peramos que o evento seja 
mais um atrativo para os 
moradores”, disse Alamino, 
ao convidar os holambren-
ses para a final.

O diretor de Esportes, 

Janderson Ribeiro (Chiba), 
destacou que as competi-
ções independentes são uma 

forma de movimentar os es-
paços públicos destinados 
à prática esportiva. Além do 

Final entre Deoclesio’s e Casa Bela será segunda: torcida será bem-vinda

D
iv

ul
ga

çã
o Desafio de Futsal, tem um 

campeonato em andamento 
no Imigrantes. “É importante 
levar as competições para os 
bairros, porque nem sempre 
há jogos amistosos nesses 
campos, que ficam sem ativi-
dade a maior parte do tempo. 
Essas competições atraem os 
moradores e dão vida para o 
entorno”, disse, ao adiantar 
que há maior dificuldade ape-
nas para o empréstimo do es-
tádio municipal. (HV)
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EditalHolambra, 13 de março de 202014
MUSEUM - HOLAMBRA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Sr. Johannes Wilhelmus Hyacinthus Eltink, presidente da Asso-
ciação do Museu Histórico e Cultural de Holambra, usando das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca seus asso-
ciados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que fará rea 
lizar no próximo dia 19 de Março de 2020  , na sede da Associação 
Museu Histórico e Cultural de Holambra, sita à Alameda Mauricio 
de Nassau, S/Nº, Centro, na Estância Turística de Holambra, em pri-
meira convocação às 18:30h, com a presença mínima de metade 
mais um de seus associados. Não havendo número legal para ins-
talação dos trabalhos, ficam desde já convocados para a segunda 
convocação às 19:00h, com a presença de qualquer número de 
associados, no mesmo dia e local, com a seguinte Ordem do Dia:
1 - Prestação de contas da diretoria do Exercício de 2019 compre-
endendo:
a) Relatório das atividades da gestão de 2019;
b) Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados do exercí-
cio de 2019;
c) Relatório das atividades de 2019;
2 -  Eleição e Posse dos componentes da Diretoria para o exercício 
de 2020 a 2022
3 - Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para o 
exercício de 2020
4 - Orçamento para 2020 e as atividades/projetos em curso
5 - Quaisquer assuntos de interesse da Associação;
6 - Encerramento

O número de associados com direito a voto nesta data é 20. 

 

Johannes Wilhelmus Hyacinthus Eltink  
Presidente 
  
Holambra, 1 de Março de 2020.  

Errata: o Museu de Holambra informa que o Edital de 
Convocação , publicado neste jornal em 28/02/2020, 

deve ser considerado com as correções feitas na 
republicação de hoje do mesmo Edital.

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião   de Notas do Município 
de Holambra da Comarca de  Artur Nogueira-SP

EDITAL DE PROCLAMAS
EDITAL 1147 
Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo 
art.1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro: 
MARCOS PAULO MEDEIROS UEHARA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em Bauru SP, 
no dia quinze de outubro de mil novecentos e 
oitenta e um (15/10/1981), residente e domi-
ciliado Rua Antônio Alves, 23, Residencial 
Moinho, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho 
de LUIZ CASUO UEHARA e de ROMILDA 
TOMAZ DE MEDEIROS UEHARA. 
TAIS MENONCELLO, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão micro-
empresária, nascida em Pedreira, SP, no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos e 
oitenta (01/12/1980), residente e domiciliada 
na Rua Antônio Alves, 23, Residencial Moin-
ho, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de 
JOSÉ GERALDO MENONCELLO e de MA-
RIA IVETE BAPTISTA MENONCELLO. 
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. 

EDITAL 1148 
Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo 
art.1525, números 1, 3,  4 e 5, do Código Civil 
Brasileiro: 
JOÃO SOARES, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profissão encarrega-
do de hortifruti, nascido em Capitão Leônidas 
Marques PR, no dia quinze de janeiro de mil 
novecentos e setenta e seis (15/01/1976), res-
idente e domiciliado na RUA Cabreúva, 335, 
Parque dos Ipês, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filho de SALVADOR DE SOUZA SOARES e 
de LIVINA RODRIGUES SOARES. 
LUISA FERREIRA DE CARVALHO, na-
cionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profissão doméstica, nascida em Barbosa Fer-
raz, PR, no dia oito de janeiro de mil novecen-

tos e setenta e quatro (08/01/1974), residente 
e domiciliada na Rua Hibisco, 85, Jardim das 
Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha 
de ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO  e 
de MARIA BATISTA 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. 

EDITAL 1149 
Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo 
art.1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro: 
MATHIJS VAN ROOIJEN, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profissão agrôno-
mo, nascido em Mogi Mirim SP, no dia de-
zoito de outubro de mil novecentos e noventa 
(18/10/1990), residente e domiciliado na Rua 
Pennings, 196, Parque Residencial dos Imi-
grantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho 
de CORNELIS THEODORUS MARIA VAN 
ROOIJEN e de MARIA ELISA MILTEN-
BURG VAN ROOIJEN. 
JESSICA CARMGO FOSCHINI, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profissão 
agroecologa, nascida em Rio Claro, SP, no dia 
quinze de junho de mil novecentos e noventa 
e um (15/06/1991), residente e domiciliada na 
Rua Pennings, 196, Parque Residencial dos 
Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, fil-
ha de EDUARDO ALESSANDRO FOSCHI-
NI e de MIRIAN RIBEIRO DE CAMARGO. 
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. 

EDITAL 1150 
Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo 
art.1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro: 
RODRIGO GABRIEL DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteiro, profissão 

serviços gerais, nascido em Campinas-SP (reg-
istrado em Jaguariúna-SP) no dia dezenove 
de junho de mil novecentos e noventa e um 
(19/06/1991), residente e domiciliado no Sítio 
Uniflor, 03, Palha Grande, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filho de MARIO GABRIEL DA 
SILVA e de MARIA CRISTINA DA SILVA. 
MICHELLY APARECIDA BARBOSA, na-
cionalidade brasileira, estado civil, solteira, 
profissão serviços gerais, nascida em Sertaneja, 
PR, no dia dezoito de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove (18/04/1989), residente e domicil-
iada no Sítio Uniflor, 03, Palha Grande, Holam-
bra, SP, CEP: 13825000, filha de APARECIDO 
BARBOSA e de FATIMA ROSA BARBOSA. 
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. 

EDITAL 1151 
Faço saber que pretendem casar-se e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo 
art.1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro: 
RODRIGO DO NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profissão as-
sistente administrativo, nascido em Jaguariúna 
SP, no dia vinte e três de julho de mil novecentos 
e oitenta e dois (23/07/1982), residente e domi-
ciliado na Rua Jacarandá, 240, Parque dos Ipês, 
Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de JOSÉ 
DO NASCIMENTO e de JOANA HERBELLA 
DO NASCIMENTO. 
PATRICIA DOS REIS, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida em Artur Nogueira, SP, no dia nove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(09/08/1983), residente e domiciliada na Rua 
Acássias, 156, Jardim Flamboyant, Holambra, 
SP, CEP: 13825000, filha de EURICO COLE-
TO DOS REIS e de VERA LUCIA DOS REIS. 
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. 



Mulheres empreendedoras  

No sábado, em comemo-
ração ao Dia Internacional 
da Mulher, Holambra se-
diou um evento aberto à 
população feminina, com 
foco nas empreendedoras: 
foi o encontro “Mulheres de 
Verdade”, que promoveu 
nove palestras, entre elas 
“História da mulher e as 
dificuldades psicológicas 
que elas enfrentam na atu-
alidade” (psicóloga Aman-
da Rondini), “A Casa, nosso 
refúgio sagrado” (personal 
organizer Ana Carvalho), 
“Terapia Floral na Cura da 
Ansiedade (Jane Martins), 
“Bloemendaal e pilates na 
vida das mulheres” (Paula 

Ostanello). Idealizado pela 
empresária Naira Fernan-
da Regagnin e organizado 
por Karen Setei, o evento 
aconteceu das 8h45 às 16h 
e contou com exposição 
de produtos variados 
e sorteio de brindes. “A 
intenção foi unir as em-
presárias para que todas 
falassem de seus negócios 
e das suas dificuldades. 
Para que se conhecessem 
e percebessem que não 
estão sozinhas”, disse Nai-
ra, ao agradecer a direção 
da Câmara Municipal pela 
disponibilidade do espaço 
para a realização do even-
to. (HV) 
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Associação Educacional Solvlinder
CNPJ: 07.572.494/0001-28

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

FICAM OS SENHORES ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO EDU-
CACIONAL SOLVLINDER, CONVOCADOS PARA A ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, QUE REALIZAR-SE Á NO DIA 25 DE MARÇO 
(QUARTA-FEIRA) DE 2020, NA ESCOLA ACALANTO, SITUADO À 
ESTRADA
MUNICIPAL HBR 020, S/N, LOTE 2-C DA SEÇÃO G, SITIO FIGUEI-
RA, NO MUNICIPIO DE HOLAMBRA, ESTADO DE SÃO PAULO, ÀS 
18:30 HORAS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM A PRESENÇA DE 
METADE E MAIS UM DOS ASSOCIADOS, OU AINDA ÀS 19:00 HS, 
EM
SEGUNDA CONVOCAÇÃO E ÚLTIMA CONVOCAÇÂO, COM A 
PRESENÇA DE QUALQUER NÚMERO DOS ASSOCIADOS, CON-
FORME NORMAS ESTATUÁRIAS, PARA:
ORDEM DO DIA:
1) ABERTURA
2) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019
3) VOTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019
4) RELATÓRIO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO ANO 2019
5) PRESTAÇÃO DE CONTAS 2a FASE PRÉDIO FUNDAMENTAL
6) ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO DELIBERATIVO 
(DIRETORIA).
7) ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO FISCAL.
8) OUTROS
9) ENCERRAMENTO

HOLAMBRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2020

JACK DERKS
PRESIDENTE EM EXERCICIO

Holambra recebe curso 
gratuito de Amigurumi 

Quem quer aprender uma técnica japonesa de crochê? 
Na próxima semana, dia 16, o Fundo Social e o Cen-
tro de Referência da Assistência Social (CRAS) abrem 
as inscrições para o workshop de Amigurumi, técnica 
japonesa para confecção de pequenos bonecos feitos 
de crochê ou tricô. As vagas são limitadas. 
Para participar é preciso ter conhecimento básico em 
crochê. Os interessados devem procurar a sede da Pro-
moção Social (Rua Protéas, 74, no bairro Jardim Morada 
das Flores, ao lado da Polícia Municipal). O atendimento 
acontece das 8h às 11h e das 13h às 16h. A apresentação 
do Cartão Cidadão é obrigatória. 
O workshop acontece nos dias 27 e 30 de março, das 
13h às 16h, no Salão da Terceira Idade. O tema escolhido 
foi “Polvo do Amor”. O brinquedo é colocado dentro da 
incubadora, junto aos bebês prematuros, para acalmá-
los. Os tentáculos do polvo remetem ao útero materno 
porque se assemelham ao cordão umbilical. 
A primeira dama e presidente do Fundo Social, Diva 
de Souza Godoy, comenta a utilização do polvo para 
este fim surgiu na Dinamarca, em 2013, e se espalhou 
por toda a Europa. “O boneco usado como brinquedo 
de forma lúdica também chegou ao Brasil nos últimos 
anos e vem sendo utilizado como tratamento”, comen-
tou. “Estamos trazendo o workshop para Holambra para 
ensinar aos moradores o que está em alta no mercado. 
O Amigurumi é uma forma de presentear sem perder a 
essência das técnicas de crochê vindas dos avós”. 

Inscrições para aprender técnica japonesa 
começam na próxima segunda-feira

Bicicletaria 
Caposse

Vendas -Bicicletas 
novas e usadas /  

Peças- Acessórios 
(19) 99299-5815



Campeonato Veterano reúne oito times 
Jack Flores e Bradesco fazem jogo de abertura, dia 20, no Estádio Municipal 

Helga Vilela 

 Começa na próxima sex-
ta-feira, dia 20, mais uma 
edição do Campeonato de 
Futebol Veterano. A com-
petição, com final previs-
ta para o começo de maio, 
será disputada por oito ti-
mes: Jack Flores, Imigran-
tes, Vila Nova, Real Con-
quista, Bradesco, Unidos 
do Paraná, Resenha e Bar 
sem Lona. O jogo de aber-
tura, marcado para às 19h 
no Estádio Municipal Zeno 
Capato, será entre Jack Flo-
res e Bradesco. Ao longo 
das rodadas, todos os times 
se enfrentarão.  

Na última quarta-fei-
ra, dia 11, foi realizada a 
reunião técnica com a pre-

sença dos dirigentes dos 
times. A presença de todos 
garantiu que as inscrições 
fossem feitas no mesmo 
dia, assim como a definição 
da tabela de jogos. Duran-
te o encontro, explicou o 
diretor do Departamento 
de Esportes, Janderson Ri-
beiro (Chiba), também foi 
definido um regulamento 
para todas as competições, 
com diretrizes específi-
cas para cada modalidade. 
Será permitida a inscrição 
de cinco atletas sem víncu-
lo por equipe, além de um 
goleiro a partir de 30 anos 
(os demais a partir de 35 
anos). Chiba informou que 
além da naturalidade do 
atleta (mesmo que não re-
sida na cidade), o vínculo 

é comprovado a partir do 
Título de Eleitor, Carteira 
de Trabalho Profissional 
ou CNPJ que esteja em dia 
com a contribuição. Para 
qualquer dessas alternati-
vas é preciso que esteja, no 
mínimo, com três meses de 
vigência. Vale reforçar que 
para disputar do Veteranos 
é preciso ter a partir de 35 
anos (completos ou a com-
pletar no ano de 2020). 

Chiba frisou que o Cam-
peonato Veterano é “extre-
mamente importante para 
o município, uma competi-
ção já tradicional, que faz 
parte calendário” do depar-
tamento. “Este campeonato 
reúne centenas de pessoas, 
entre atletas e familiares 
que acompanham os jogos. 

Por isso nos preocupamos 
ao máximo com a organi-
zação e criamos um regu-
lamento geral para todas as 
competições, complemen-
tado com diretrizes de cada 
modalidade”, explicou, ao 
pontuar que o departa-
mento se comprometeu em 
fornecer as bolas – padrão 
para todas as competições 
– e estão cuidando da ma-
nutenção do gamado para 
que todas as partidas acon-
teçam com a melhor estru-
tura possível. 

Durante a reunião, Chi-
ba informou que todos os 
envolvidos puderam suge-
rir mudanças e uma mu-
dança aceita por todas foi 
em relação ao horário dos 
jogos: os horários, nos dois 

dias (sexta e sábado), fo-
ram definidos para que as 
equipes pudessem contar 
com todo elenco, uma vez 
que alguns jogadores tra-
balham aos sábados. Chiba 
também destacou que foi a 
primeira vez que os troféus 
(campeão e vice) foram 
apresentados na reunião. 

Primeira Rodada 
Sexta, dia 20 
19h – Jack Flores X Bradesco 
21h – Resenha X Real Con-
quista 

Sábado, dia 21 
17h – Unidos do Paraná X Imi-
grantes 
19h – Vila Nova X Bar Sem 
Lona 
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