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O Clube Fazenda Ribeirão promoverá mais um evento de carnaval este ano: foi in-
cluída na programação uma noite para atender os jovens de 10 a 16 anos, com entrada 
gratuita. Já no sábado á tarde, tem carnaval para a Terceira Idade e, no domingo, mati-
nê. Os três eventos são abertos e com entrada gratuita. 

Para completar, tem Baile à Fantasia no sábado (único com entrada paga) e, para 
fechar, o tradicional desfile de rua na tarde de terça-feira.

Clube está pronto para garantir a folia 
Noite destinada aos jovens e com entrada gratuita abrirá os eventos 

Parceria: na tarde de ontem, Rotary entregou parque revitalizado para 
as crianças que estudam na creche do Imigrantes         

Mobilização contra dengue: um trabalho conjunto envolvendo funcionários de vá-
rios departamentos começou esta semana e tem por objetivo levar informação sobre 
a dengue, derrubar criadouros do Aedes aegypti e recolher entulho. Os bairros Flam-
boyant, Groot, Jardim das Tulipas e Jardim Holanda já receberam a visita e hoje será a 
vez do Morada das Flores e Centro. Para a próxima semana estão agendadas visitas nos 
bairros Vila Nova e Imigrantes. São 12 pessoas envolvidas, dividias em quatro grupos, 
sendo que cada equipe visitou, em média, 20 casas por dia. 

Patrimônio

Associação Povos Unidos faz 
balanço dos cinco anos
De olho no tempo!

Chuvas em Holambra já 
ultrapassaram média para o mês
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Editorial

Morar em Holambra tem muitas 
vantagens. Diferente da maioria 
das cidades brasileiras, aqui ain-
da é preservado um relaciona-
mento que está cada vez mais em 
falta: o voluntariado. Afinal, num 
mundo cada vez mais individua-
lista, com a maioria das pessoas 
empenhada em acumular bens, 
funciona a máxima: tempo é di-
nheiro e, desta forma, trabalhar 
sem retorno financeiro passa a 
ser uma grande perda de tempo. 
Mas como fica a coletividade? 
Em Holambra, muitos setores 
funcionam a partir do trabalho 
voluntário, do cooperativismo, 
da ajuda mútua. E o interessante 
é verificar que muitas entidades 
filantrópicas reúnem os mesmos 
cidadãos holambrenses. Mas será 
que os demais moradores não dis-
põem de tempo e disposição – pois 
o conhecimento pode ser adquiri-

do – para se dedicar à comunida-
de? Sim, aqui ainda é possível veri-
ficar a dedicação às boas causas, 
mas se a futura geração não se 
empenhar, aos poucos Holambra 
será como as demais, que seguem 
medindo o empenho pelo dinheiro 
arrecadado em cada atividade.  
Infelizmente.  
Para quem quer participar de 
uma atividade voluntária, a ci-
dade conta com diversas opções, 
indo do escoteiro até os mais di-
versos conselhos municipais. Para 
exemplificar, e esta semana o Jor-
nal da Cidade traz várias reporta-
gens que têm como protagonista o 
trabalho voluntário: nova direção 
do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano; a capacitação 
dos bombeiros voluntários, grupo 
piloto e modelo para o Estado de 
São Paulo; os cinco anos de atu-
ação efetiva da Associação Povos 

Unidos; os trabalhos do Rotary e 
o carnaval organizado pelo Grupo 
dos Onze (do Clube). São apenas 
alguns bons exemplos de ações 
que têm à frente o trabalho sem 
retorno financeiro. Mas há o re-
torno para toda a sociedade: uma 
cidade melhor para se viver.  
Então, pelo menos temporaria-
mente, os holambrenses podem 
seguir comemorando. Mas a ci-
dade está crescendo, novos mo-
radores chegam a todo momento 
e, aos poucos, as ações colocadas 
em prática hoje não suprirão a 
demanda. É torcer para que os 
futuros moradores também se 
sintam empenhados: que se en-
volvam em causas sociais sem ter 
como meta ser reconhecido na 
sociedade, mas colocando na ba-
lança apenas o bem que praticar 
o bem faz a cada pessoa e àqueles 
que estão a sua volta.  

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br

PO NDE RA NDO
HOLAMBRA

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, esteve na ber-
linda semana passada após se 
referir aos funcionários públicos 
como parasitas. Nenhuma pre-
monição sobre o filme ganha-
dor do Oscar este ano, Parasita. 
Ou será que sim...?

O tema abordando o abismo 
existente entre os dois univer-
sos, iniciativa privada e o serviço 
público, é antigo suscitando pai-
xões e argumentos que não raro 
levam a manifestações como a 
do ministro. 

Em um país com desigualda-
de social abissal – que não é pri-
vilégio nosso, registre-se – trans-
borda o admissível e o razoável 
a distância que separa cidadãos 
que, no mínimo, estão prepara-
dos academicamente (muitos, 
mas não necessariamente to-
dos) para atuar em ambas as es-
feras. Não seria exagero, portan-
to, conceituá-los como cidadãos 
de classes diferentes. Como que 
separados por um muro.

De um lado estão os que 
perseguem uma carreira que 
ofereça estabilidade no empre-

go (garantida pela Constituição) 
até a aposentadoria (inclusive 
para bibliotecários e faxineiros) 
e inúmeras vantagens (algumas 
estratosféricas). Do outro, os que 
optam pelo setor privado, de al-
tíssima competitividade, onde 
privilégios contemplados no 
modelo público – se abraçados 
pelo setor – levariam qualquer 
empresa à bancarrota. 

Como não existe crise que 
atinja o setor público e seus fun-
cionários (630 mil), por mais gra-
ve e abrangente que seja, seja 
ela de natureza econômica ou 
política, a tranquilidade de sen-
tir-se blindado no emprego não 
deixa de ser um enorme atrativo 
para os que optam por carreiras 
sem enfrentamento de desafios 
e incertezas. 

Com regime previdenciário 
próprio – nada de INSS – ge-
neroso no cálculo de aposen-
tadorias, licenças-prêmios, adi-
cional por tempo de serviço 
bem como reajustes salariais 
periódicos, o atrativo da carrei-
ra pública não deixa de ser um 
poderoso bálsamo.  

Certamente não é pequeno 
o número de servidores dedica-
dos na complexa estrutura do 
serviço público, em que pese a 
blindagem constitucional que 
lhes garante o conforto da cer-
teza do emprego. Certamente, 
também, que na iniciativa pri-
vada inexiste espaço para que 
todos, sem exceção, não sejam 
dedicados ao extremo, pois, 
seus empregos – do presidente 
ao faxineiro – são dependentes 
de resultados.

O valor do trabalho é algo di-
fícil de se mensurar, mas no caso 
em questão os pesos na balança 
são danosamente distintos. Afi-
nal, as atividades desempenha-
das no serviço público pouco ou 
nada diferem daquelas na inicia-
tiva privada. 

Até porque os integrantes 
desta última contribuem – e 
muito – para a sobrevivência de 
seus congêneres do outro lado 
do muro. 

Alguns são mais iguais que 
outros!!!

Histórias de Dona Ilda

Há alguns anos  surgiu um con-
vite para que eu criasse pinturas 
murais para uma sala de banho de 
crianças e sua “casa das bonecas”. 

Experiência nova e emocio-
nante! Achei a ideia sensacional: 
topei a parada. Dentro de minha 
calça de brim descorada, sacola 
de tintas e pincéis em punho, ini-
ciei a aventura! 

Mansão na zona dos Jardins, 
em São Paulo. Calçada de már-
more na frente toda, de quase um 
quarteirão. 

Sou apresentada ao guarda da 
rua, que me apresenta ao guarda 
da guarita de dentro do portão, 
que me apresenta ao mordomo da 
casa, que me encaminha ao local 
da decoração. A família está pas-
sando temporada no exterior. 

Inicio  meu trabalho, de acordo 
com pedido da dona da casa: pás-
saros palacianos. 

Como se estivesse pousada 
sobre o vidro blindex, pinto uma 
enorme Ave-do Paraíso, jogando 
vaidosamente, quase esbarrando 
o mármore da pia, sua plumagem 
colorida. À beirada da banheira de 
mármore, um Marreco de Pekim, 
como se assistisse ao banho da 
criançada. Nos cantos, continu-
ando no teto, revoadas de alguns 
pequenos pássaros nobres que, 
refletidos nos muitos espelhos, me 
davam a impressão de estar voan-
do com eles!... 

Só assim, posso sentir de leve 
os problemas que enfrentaram os 
grandes pintores de igrejas. Porque 
pintar no teto é “outro departa-
mento”... 

Do alto da sacada, podia ver, 
através dos vitrôs, o movimento 
dos carros que saiam ou entravam 
na mansão, com compras feitas pe-
las governantas e pelos motoristas. 
Bandejas de prata com refrigeran-
tes, bolachas, café me eram ofere-
cidas a toda hora. 

Terminada a obra que, feliz-
mente, parece ter agradado ao 
dono da casa que chegou antes da 
esposa, passei aos murais da “casa 
das bonecas”. 

Lá no fundo do quintal, ou  
melhor (mansão não o tem?), lá 
no fundo dos jardins, a casa toda 
de madeira. Lindissima! Na fren-
te, o tanque de areia também em 
mármore. Era miniatura de casa de 
adultos, com jardineiras floridas, 
venezianas, pias inox e tudo o mais. 

Decorei-a com bonecas da 
moda e alguns pequenos animais. 

Na hora de pintar outra parede, 
veio a inspiração! Chamei o mordo-
mo e lhe pedi: 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Alguns são mais iguais que outros

-  Segure o cachorrinho Pins-
cher  que eu quero que ele pose 
para mim. Foi um escândalo! A cria-
dagem se alvoroçou, pois nunca 
vira “cachorro modelo”! 

E não é que ele parecia adivi-
nhar que estava sendo pintado? 
Ficou quietinho! 

- Agora pegue o peludo (da-
queles que quase não se vêem os 
olhos), importado dos “States”,  da 
raça York Share Terrier. Também se 
comportou muito bem! 

Terminado o trabalho, senti-me 
muito satisfeita. Mesmo com calor 
de altos graus, que nem os gelados 
refrescam. 

Deveria ficar aguardando um 
pouco, para ser apanhada e levada 
embora. 

Sentei-me então sob uma 
árvore frondosa e, embevecida, 
admirava aquele conjunto des-
lumbrante de vegetação, que me 
lembrava em miniatura os jardins 
de Versailles, com plantas poda-
das irrepreensivelmente, flores 
colorindo a borda dos caminhos, 
azaléias de tons vivos, como bor-
boletas transparentes pousadas 
nos galhos. A piscina enorme, em 
mármore bege, completava o con-
junto harmonioso com que me de-
leitava naquele fim de tarde morna 
e abafada! 

Nisso, o cachorro peludo des-
ceu um degrau da piscina, deitou-
-se na água, corpo molhado, foci-
nho de fora, parecia me fazer inveja! 
Um calor de morrer! 

De repente saiu, chacoalhou 
os longos pelos, veio em minha di-
reção e, num gesto tão inesperado 
quanto irreverente, resolveu “regar” 
minha mala de pintura que estava 
no gramado! 

- Malandro!, penso eu. Esnobar, 
vá lá! Mas humilhar, também não! 
Artista sofre, mas nem tanto! 

E para me consolar: 
- Bilhete do cachorro, para 

amanhã! Com certeza vai dar “na 
cabeça”!... 

Bons exemplos 

HUMILHAR, 
TAMBÉM NÃO! 
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Em 10 dias, o volume de 
chuva que caiu em Holambra 
já superou a média prevista 
para o mês de fevereiro. A in-
formação é do Consórcio PCJ 
(Bacia dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí) e tem como 
referência a média dos últimos 
quatro anos. 

De acordo com os dados, 
choveu 95,10 milímetros em 
Holambra nos dez primeiros 
dias de fevereiro, superando 
a média de 92 milímetros: ou 
seja, choveu o esperado para o 
mês todo em apenas 10 dias. 
Já em janeiro foram registra-
dos 219,7 milímetros, não su-
perando a média dos últimos 
quatro anos, que ficou em 
267,5 milímetros.  

O Consórcio PCJ ressaltou 
que é nítida, nos últimos anos, 
a mudança nas precipitações 
de chuvas, chovendo de forma 
concentrada em curtos perí-
odos, o que causa danos aos 
centros urbanos devido à má 
gestão de resíduos e a imper-
meabilidade do solo, ao mes-
mo tempo que não permite a 
recarga do lençol freático para 

manter o equilíbrio hídrico 
em períodos secos. “A água 
da chuva ao penetrar no solo 
alimenta o aquífero e, conse-
quentemente, mantém a vazão 
regular dos rios nos períodos 
mais secos. No entanto, chuvas 
intensas e rápidas não contri-
buem para isso, uma vez que a 
água não penetra no solo e vai 
diretamente para o rio”, afirma 
o coordenador de projetos do 
Consórcio PCJ, José Cezar Saad, 
também responsável pelo Pro-
grama de Saneamento e Resí-
duos da entidade. Para ameni-
zar os problemas das chuvas, 
o Consórcio PCJ recomenda a 
construção de reservatórios, 
piscinões ecológicos e bacias 
de retenção. 

Sem registros
Apesar do volume concen-

trado de chuva nos últimos 
dias, a Defesa Civil de Holam-
bra informou que “nenhuma 
ocorrência de maior propor-
ção foi registrada até o mo-
mento (quarta-feira, dia 12)”.

Os pontos mais vulneráveis 
estão localizados nos bairros 
Camanducaia e Danúbio Azul, 
próximos aos rios Camandu-

Chuva já superou média dos últimos anos
Volume de chuva previsto para fevereiro em Holambra foi superado nos 10 primeiros dias 

caia e Jaguari, e são monitora-
dos diariamente pela Defesa 
Civil em períodos de chuva.

Nesta época, os problemas 
mais comuns registrados na 
cidade estão relacionados 
ao entupimento de bueiros 
e à incidência pontual, por 
consequência, de pequenos 
alagamentos. Segundo a De-
fesa Civil, a população pode 
colaborar ativamente para 
que isso não aconteça ao não 
jogar lixo nas ruas e ao man-
ter calçadas e terrenos baldios 
sempre limpos, sem entulho.

Na área rural também não 
foram registrados problemas: 
segundo a Prefeitura, a Defesa 
Civil realiza patrulhamento 
preventivo e não há registro 
recente de infrações e comple-
tou: o programa Nascentes de 
Holambra contribuiu de for-
ma bastante efetiva nesse sen-
tido a partir da abertura de ca-
cimbas (ou micro bacias) para 
escoamento de água à beira 
de estradas e do serviço de 
terraceamento e subsolagem 
em dezenas de propriedades 
rurais do município.

Com a previsão de chuvas 
mantida para os próximos 
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Em dias de chuvas intensas, ruas de Holambra, na área central, 
alagam rapidamente 

dias, a população deve fazer o 
controle do lixo, descartando-
-o somente em lixeiras, não jo-
gando entulho em calçadas ou 
terrenos e ficando atento ao 
entupimento de bueiros. Caso 
ocorra, deve comunicar a Pre-
feitura o mais rápido possível 
para agilizar a tomada de pro-
vidências e evitar alagamento.

Produção de flores
Em relação à produção de 

flores, as cooperativas Veiling 
e Cooperflora informaram que 
nenhum prejuízo foi registra-
do até o momento. O único 
obstáculo, completou a Coo-
perflora, pode ser a chegada 
das flores ao consumidor final 

caso as chuvas continuem cas-
tigando a capital, uma vez que 
os alagamentos dificultam a 
entrega. Para exemplificar, na 
segunda-feira, até às 9h, cho-
veu quase 50% do esperado 
para todo o mês em São Pau-
lo, fato que alterou a rotina 
dos paulistanos e paralisou as 
mais diversas atividades.

O Veiling também adian-
tou que o excesso de umidade 
pode favorecer o aparecimen-
to de fungos em algumas espé-
cies de flores e plantas, afetan-
do futuramente a produção, 
mas reforçou que os produto-
res estão atentos e adotando 
medidas para garantir a quali-
dade dos produtos.
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Época de chuva: cuidado com a rede de esgoto!
Concessionária faz um alerta constante: água de chuva não pode ser conectada à rede de esgoto

devido à grande proporção de 
ligações de águas pluviais co-
nectadas ao sistema de esgo-
to, ação considerada irregular 
e principal causadora dos ex-
travasamentos. 

Como ajudar?
O coordenador enfatizou 

que o funcionamento eficaz do 
sistema de esgotamento sani-
tário depende de uma gestão 
compartilhada, tanto da con-
cessionária, como da popula-
ção, que pode contribuir com 
o descarte correto do lixo nos 
destinos adequados, separa-
ção da rede coletora de esgoto 
do sistema de água de chuva, 
implantação e manutenção 
da caixa de inspeção e válvula 
de retenção nos imóveis. Ele 
reforçou que a rede de esgoto 
é dimensionada apenas para 
coleta das águas residuais ge-
radas nas residências e comér-
cios, não suportando o incre-
mento das águas pluviais, que 
prejudica o correto funciona-
mento da rede.

A concessionária não 
quantificou o número de ca-
sas com ligações irregulares, 
mas informou que além das 
fiscalizações realizadas pela 

equipe da Águas de Holam-
bra, o usuário necessita fazer 
a sua parte: regularizar a situ-
ação de seu imóvel, executan-
do tubulações separadas para 
coleta de água de chuva e es-
goto. “Para destinar a água da 
chuva, cada residência deve 
contar com rede separada, di-
recionando as águas pluviais 
para a parte frontal do imó-
vel, sendo lançadas na sarjeta 
e, em seguida, coletadas pelo 
sistema de drenagem da rua”. 

Serviço
Ao identificar qualquer 

tipo de irregularidade ou 
ocorrência de problemas, o 
usuário deve entrar em conta-
to com a concessionária para 
que a empresa possa deslocar 
a equipe técnica para identifi-
car a origem e tomar as provi-
dências necessárias para eli-
minar o vazamento. O contato 
pode ser feito 24 horas pelos 
contatos: 0800 595 33333 
(para ligações de telefone 
fixo) e (19) 3512-3411 (para 
ligações de telefone celular) e 
pelo WhatsApp (19) 9 7405-
9200 (atendimento até às 20 
horas) e pela plataforma de 
serviços online Águas APP.

Atenção: tarifas de água e 
esgoto mais baratas! 
Entre tantos compromissos fi-
nanceiros que chegam no início 
do ano, o holambrense terá um 
motivo para comemorar: a partir 
de março, o valor da tarifa de for-
necimento de água e esgoto fi-
cará mais barato. O reajuste “ne-
gativo” empregado pela Águas 
de Holambra garantirá uma que-
da de 1,51%. A redução do pre-
ço, segundo a concessionária, é 
reflexo da diminuição de custos 
de operação com consumo de 
energia elétrica, o que impactou 

no cálculo previsto em contrato 
e homologado pela agência re-
guladora ARES-PCJ. Holambra é 
a única cidade da região nessa 
condição. Em outras o reajuste 
dos valores, pra mais, ficou entre 
2 e 4%.
Os demais serviços oferecidos 
pela concessionária, como li-
gação de água, regularização 
de cavalete e reparo em calça-
mentos, sofrerão reajuste de 
3,97%, compatível com a infla-
ção do período.

Helga Vilela

É só chover um pouco mais 
forte (e vem mais chuva por 
aí!) e as ruas já ficam alagadas. 
Este problema é constante 
na cidade e a Concessionária 
Águas de Holambra confir-
mou: durante a temporada de 
chuva, aumentam as ocorrên-
cias de extravasamentos em 
vias públicas e retorno de es-
goto nos imóveis.

O coordenador de Enge-
nharia e Operações da conces-
sionária, Alan Pedra, explicou 
que a principal causa desses 
problemas está diretamente 
relacionada ao mau uso do 
sistema de esgotamento sa-
nitário, por meio do descar-
te irregular de lixo na rede 
coletora de esgoto ou por li-

gações clandestinas de água 
pluvial na tubulação de esgo-
to. “Como a tubulação é cons-
tituída apenas para receber o 
esgoto, o volume adicional de 
água de chuva e/ou material 
descartado na rede e acaba 

obstruído o ‘escoamento’ e, 
com isso, o esgoto acaba dan-
do vazão no primeiro acesso 
que encontra”, completou.

De acordo com os últimos 
atendimentos, o bairro Imi-
grantes é o mais problemático 
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O Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urba-
no (CMDU) elegeu na úl-
tima segunda a diretoria 
para o biênio 2020-2021. 
Tony Hulshof foi eleito 
presidente e estará à fren-
te dos trabalhos ao lado de 
Gilberto Wigman (vice), 
Frans Schoenmaker (1º se-
cretário), Pedro Hendrikx 
(2º secretário) e Piet Weel 
(ouvidor). Pela primeira 
vez, o Conselho contará 
com três suplentes – Flo-
res Welle, Yessika Eltink e 
Jorge Possato. O objetivo é 
contar com maior adesão 
de conselheiros voluntá-
rios, os quais se dividirão 
para estudar antecipada-
mente os projetos que se-
rão apresentados para a 
sociedade durante as reu-
niões mensais (na última 
segunda-feira de cada mês, 
às 19h, no Espaço Cultural 
Terra Viva). Geralmente, a 
diretoria se reúne às quar-
tas-feiras, quando neces-
sário, e já prepara as de-
cisões para validação dos 
demais conselheiros nos 
encontros mensais.

Hulshof frisou que cabe 
ao CMDU oferecer suges-
tões, emitir pareceres e 
pontuar possíveis proble-
mas que possam prejudi-
car o desenvolvimento da 
cidade, sempre pensando 
em longo prazo e não se li-
mitando a gestões munici-
pais. E completou: o conse-
lho é consultivo (não tendo 
o poder de proibir ou exe-
cutar qualquer ação).

Nos últimos quatro 
anos, Frans esteve à fren-
te do CMDU, período que, 
segundo Hulshof, foi de 

intenso trabalho e resul-
tados positivos, como a 
aprovação da revisão do 
Plano Diretor. Por se tra-
tar de uma gestão demo-
crática, Hulshof destacou 
que é normal enfrentarem 
dificuldades na discussão 
de projetos, mas CMDU e 
Prefeitura sempre chegam 
a um consenso e a “um ex-
celente trabalho”. 

Neste novo biênio, o di-
retor adiantou que a prio-
ridade será o Plano de Mo-
bilidade, tendo como meta 
a construção de um anel 
viário para desafogar o 
trânsito na SP-107, interli-
gar as principais vias e in-
tegrar o bairro Imigrantes. 
“Já estamos trabalhando no 
Plano de Mobilidade, mas 
antes era preciso aprovar 
o Plano Diretor. Queremos 
um Plano de Mobilidade 
que proporcione condi-
ções para a cidade crescer 
com qualidade de vida. Por 
isto precisamos integrar o 
Imigrantes à cidade atra-
vés de um anel viário, o 
qual facilitará o acesso ao 
município. Podemos pen-
sar, futuramente, em um 
circular para interligar os 
principais pontos, reduzin-
do o trânsito de veículos 
e gerando mais economia, 
além de incentivar o uso de 
bicicletas, com aumento de 
pontos para estacioná-las. 
É um projeto complexo”, 
avaliou.

Por fim, Hulshof refor-
çou que o CMDU, criado 
em 1999, é um conselho 
“para auxiliar a adminis-
tração em suas políticas 
públicas” e visa integrar 
em suas discussões todas 
as entidades representati-
vas do município.

CMDU está com nova diretoria
Tony Hulshof assumiu presidência; Plano de Mobilidade está entre as prioridades

Nova diretoria: eleita na última segunda-feira para o biênio 2020-2021
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Violência contra criança 

Amanhã é Dia D de vacinação 
contra sarampo  

A violência contra crianças e 
adolescentes foi o principal 
tema da 1ª reunião do ano do 
Parlamento da RMC. A juíza de 
direito Tatiane Moreira Lima, 
da vara de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, fez 
um relato sobre o atendimento 
voltado às crianças que sofrem 
abuso sexual. 
Ela explicou como é feito o 
depoimento especial em juí-
zo, feito em um ambiente di-
ferenciado, com brinquedos, 

participação de cães de terapia 
assistida e até palhaços, num 
esforço para amenizar a rigidez 
do processo judiciário no aten-
dimento. Para o 1º secretário 
do Parlamento e atual diretor 
de Esportes de Holambra, Jan-
derson Ribeiro (Chiba), “pre-
cisamos conhecer a realidade 
e agir de forma conjunta para 
criar mecanismos de combate 
à violência, além de proporcio-
nar atendimento humanizado 
às vítimas”.

Neste sábado será realizado o 
“Dia D” da vacinação contra o 
sarampo. Em Holambra, a imu-
nização acontece das 8h às 16h, 
na Policlínica, e o público-alvo 
desta campanha são crianças e 
jovens entre 5 e 19 anos. 
Esta nova campanha começou 
na última segunda-feira, dia 10, 
e seguirá até 13 de março.  
A enfermeira responsável pelo 
setor, Wilma Gomes, informou 
que 43 pessoas procuraram as 
unidades de saúde nesses pri-
meiros dias de campanha. Des-
sas, apenas um adolescente de 
19 anos precisou receber a vaci-
na. Wilma acredita que devido às 
campanhas anteriores, a maioria 
das crianças e jovens já recebe-
ram as doses necessárias, mas 
reforçou a importância dos pais 
comparecerem às unidades para 

conferir a carteira de seus filhos.  
O diretor municipal de Saúde, 
Valmir Iglecias, destacou que o 
Dia D “é  uma excelente oportu-
nidade para jovens que estudam 
em período integral e para pais e 
mães que trabalham e não con-
seguem levar os filhos para a va-
cinação durante a semana”.   
Neste sábado, a vacinação será 
apenas na Policlínica. Durante 
a semana, as doses estão dispo-
níveis em quatro unidades de 
saúde do município (Policlínica, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h30 e das 13h às 16h), 
PSF Santa Margarida (segunda 
e quinta-feira, das 8h às 11h30 e 
das 13h às 15h30), PSF Imigran-
tes (terça e sexta-feira, das 8h às 
11h30 e das 13h às 15h30) e PSF 
Fundão (quarta-feira, das 13h às 
15h30). 

Oportunidade: Câmara faz concurso 

POLÍCIA: Rapaz é preso por furto 

A Câmara de Holambra abre 
hoje, dia 14, as inscrições para 
concurso público: a vaga dis-
ponível é para Assistente de 
Comunicação e o edital com-
pleto já foi publicado no Diário 
Oficial do Município. O salário 
para o cargo é de R$ 4.751,94, 
com carga horária de 40 horas 

semanais. A exigência é que o 
candidato tenha curso de nível 
superior completo em Jorna-
lismo ou Comunicação Social, 
com registro ativo no MTB. É 
necessário também ter no mí-
nimo dezoito anos completos 
e ser brasileiro nato ou natura-
lizado nos termos do Art. 12 da 

Constituição Federal. 
As inscrições serão reali-
zadas via Internet, a partir 
das 9h, com encerramento 
às 23h59 do dia 4 de mar-
ço, observado o horário ofi-
cial de Brasília/DF, através do 
s i te :  w w w.s igmaassessor ia .
com.br. 

“Brincar e Aprender é só co-
meçar”. Através deste proje-
to, o Rotary Club de Holam-
bra conquistou uma verba 
que foi revertida em me-
lhorias para as crianças que 
frequentam a creche Maria 
Therezinha Meireles Kors, 
no Imigrantes. A entrega 
do novo espaço aconteceu 
na tarde de ontem e incluiu 
melhorias na caixa de areia 

e criação de novos brinque-
dos. Já a montagem desses 
brinquedos aconteceu no 
último sábado, com a ajuda 
dos membros do Rotary e 
da comunidade. "Todos os 
anos, o Rotary Club realiza 
um projeto chamado de Pro-
jeto de Subsídio de Distrital. 
Por meio dele, criamos ações 
que beneficiem Holambra", 
explicou Gilson Garcia, idea-

lizador do projeto que con-
correu com os demais clubes 
do distrito, ao ressaltar que o 
Rotary não faz doação em es-
pécie, por isso foi proposta a 
intervenção na creche. "Pedi 
à coordenadora da creche 
a ajuda dos pais dos alunos 
no dia da construção e fiquei 
muito feliz com a quantida-
de de voluntários que esteve 
presente", completou Gilson.

Um rapaz foi preso em flagrante 
pela Polícia Municipal após furtar 
uma barbearia que fica na Rota 
dos Imigrantes. A prisão aconte-
ceu na madrugada de quarta-fei-
ra. De acordo com o Boletim de 

Ocorrência, a polícia foi acionada 
pelo Centro de Comunicação CE-
COM, que captou o rapaz pelas 
câmeras entrando no salão. Ao 
ser abordado, ele já tinha danifi-
cado parte da estrutura da porta 

de entrada, fabricada em alumí-
nio e vidro, e resistiu à prisão, sen-
do necessário o uso de força física 
para contê-lo. Após o ocorrido, o 
mesmo foi encaminhado para a 
Delegacia de Jaguariúna.  

Creche recebe ‘playground’ revitalizado 
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Conhecer a estrutura do 
Departamento Municipal de 
Saúde para atendimento de 
urgências e emergências, 
verificar os equipamentos 
disponíveis e estreitar o re-
lacionamento para possíveis 
trabalhos em conjunto. 

Com este foco, 21 bombei-
ros voluntários de Holambra 
estiveram, na noite de segun-
da-feira, no setor de emergên-
cia da Policlínica. O coordena-
dor do grupo, Carlos Serrano, 
explicou que a visita faz parte 
do plano de treinamento do 
curso de Bombeiro Civil e visa 
o conhecimento prático. 

O grupo foi recebido pelo 
diretor de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, e pelo mé-
dico Marcelo Bisson, os quais 
explicaram a dinâmica da Po-
liclínica, desde o atendimen-
to pré-hospitalar até o trata-
mento do paciente no local. 

Serrano informou que o 
grupo já visitou outros locais 
na região – como o Veiling, 
local que possibilitou aos 
bombeiros um treinamento 
com material mais potente 
no combate a incêndios – e 
adiantou que, para conclu-
são do curso, em agosto, 
constam outras visitas, entre 
elas ao Corpo de Bombeiros 
de Mogi Guaçu, já agendada 
para o próximo mês. O co-
ordenador informou que as 
visitas permitem ao bombei-
ro conhecer a estrutura de 
cada empresa para, em caso 
de emergência, já saber qual 
a estrutura disponível. 

Desta forma, Serrano 
adiantou que estão abertos 
a visitas a empresas, hotéis 
e sítios, entre outros esta-
belecimentos (agendamen-
tos podem ser feitos pelo 

9.9684-6066) para que pos-
sam verificar como cada um 
está preparado para casos de 
emergências. Nessas visitas, 
os bombeiros também dão 
dicas para os proprietários 
melhorarem a segurança.  

Voluntários
Como bombeiros voluntá-

rios, os holambrenses estão 
liberados para atendimentos 
que envolvam fogo em mata, 
alagamentos e desabamen-
tos. Em épocas de chuva, os 
incêndios diminuem e, atual-
mente, o grupo tem trabalha-
do em parceria com a Defesa 
Civil de Holambra no monito-
ramento de locais mais sus-
cetíveis a alagamentos.

Serrano informou que o 
grupo de Holambra é piloto e 
servirá de modelo para o es-
tado de São Paulo. Em agosto, 
com o término da capacita-
ção, os integrantes receberão 
credencial de Bombeiro Civil 
e poderão participar de trei-
namentos mais específicos 
como, por exemplo, entrada 
em locais com fumaça tóxica 
(atualmente, não estão libera-
dos para atendimento dentro 
de imóveis). O curso é orienta-
do pelos Bombeiros Militares.

Policlínica
Valmir reforçou que a vi-

sita teve por objetivo apre-
sentar a rede de saúde do 
município, principalmente as 
áreas de urgência, emergên-
cia e resgate. “Fiz uma apre-
sentação breve e visitamos 
a Policlínica. Esse contato 
foi importante: conseguimos 
saber como é a atuação dos 
bombeiros na cidade e como 
eles podem auxiliar a rede de 
saúde em caso de necessida-
de”, disse, ao explicar que o 
setor de urgência e emergên-

Bombeiros voluntários visitam Policlínica
Ação integra programação para holambrenses conquistarem credencial de bombeiro civil

cia da Policlínica é compos-
to pelo Pronto Atendimento 
24h e pelo setor de ambulân-
cia e transporte sanitário. Na 
visita, os bombeiros conhe-
ceram a sala de emergência 

com seus aparelhos de su-
porte a vida e as cinco am-
bulâncias de resgate (sendo 
uma delas uma UTI móvel). 
Coube ao médico Marcelo 
Bisson apresentar como é o 

protocolo de atendimento, 
desde a chegada do paciente, 
sua estabilização na sala de 
emergência e, por fim, trans-
ferência para hospitais de re-
ferência, quando necessária.

Capacitação: bombeiros foram conhecer a estrutura da Policlínica e estão abertos a visitas em outros locais

Fo
to

s:
 (A

I/P
M

H
)



Holambra, 14 de fevereiro de 202088

www.jcholambra.com

Geral

Helga Vilela

No próximo mês, a par-
ceria entre a Prefeitura e 
a Associação Povos Uni-
dos completará cinco anos. 
Neste período, segundo 
balanço dos voluntários 
que integram a entidade, o 
grupo amadureceu e, con-
sequentemente, o Moinho 
Povos Unidos conquistou 
muitas melhorias. “Hoje 
podemos dizer que o tem-
po fez bem ao moinho. 
Amadurecemos. Deixamos 
de ser um grupo idealista 
e cheio de ideias para nos 
tornamos uma associação 
forte, com regras, que já co-
lhe muitos dos frutos plan-
tados há alguns anos”, re-
sumiu a vice-presidente da 
Associação, Ivonne de Wit.

Manutenção
Logo que assumiu a ad-

ministração do moinho, 

Um pouco de história!
Associação Povos Unidos completa cinco anos

Criada em 2008, entidade só assumiu a gestão do Moinho Povos Unidos em 2015

Ao assumir a gestão do moinho, Associação iniciou a recuperação do espaço e, em seguida, vieram as 
melhorias

a Associação promoveu 
mutirões, compostos pela 
própria equipe (moleiros e 
funcionários), para a manu-
tenção do monumento. En-
tre os trabalhos, foram fei-
tas melhorias na ventilação 

do subsolo para eliminação 
do mofo das paredes (hoje 
completamente azulejado), 
substituição da fiação elé-
trica do prédio, instalação 
de luminárias, pintura in-
terna. Nos primeiros anos 

também foram instalados 
o guarda-corpo nos vãos 
de abertura entre os anda-
res, além da substituição do 
guarda-corpo das escadas 
por um painel de treliça, 
garantindo mais segurança 

aos visitantes. A madeira – 
tanto externa (incluindo as 
pás) quanto interna – foi 
tratada e, por fim, a cozinha 
recebeu adequações para 
suprir as necessidades dos 
funcionários.
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Curiosidades
- Construção do moinho ini-
ciada em 2006 e inauguração 
em 12/07/2008
- Associação Povos Unidos foi 
criada em 2008 e assumiu a 
gestão em 2015 (assinatura do 
convênio com a Prefeitura em 
março, com efetivo funciona-
mento do moinho a partir de 
maio)
- A Associação é uma entida-
de sem fins lucrativos e conta 
com 28 integrantes. Toda a 
arrecadação vem da bilheteria 
e da venda de lembrancinhas 
e é revertida para pagamento 
de funcionários, despesas ad-
ministrativas e manutenção e 
melhorias do prédio.
- Acessibilidade: reduzida de-
vido às escadas, pois trata-se 
de uma réplica dos moinhos 
originais da Holanda.
- O moinho foi construído 
para moer "de verdade". Não 
é apenas um mirante ou car-
tão postal. Entretanto, devido 
à falta de vento no local, nor-
malmente a moagem de grãos 
não é possível.
- Funcionamento: ingresso: R$ 
10 (inteira) e meia-entrada dis-
ponível conforme legislação 
nacional. Holambrense com 
apresentação do Cartão Cida-
dão não paga.
- Aberto de quarta a domingo 
das 10h às 17h. Visitação fe-
chada apenas durante o almo-
ço de quarta a sexta-feira.
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O Jornal da Cidade acompanhou o processo de constru-
ção, manutenção e administração do Moinho Povos 
Unidos. E para marcar os cinco anos de gestão da As-
sociação Povos Unidos publicará três reportagens (in-
cluindo esta) sobre o monumento: na próxima sema-
na, a reportagem abordará os números e o perfil do 
turista que visita o moinho e, para fechar, uma reporta-
gens sobre os projetos futuros da Associação. 

Melhorias
Com a manutenção em 

dia, vieram as melhorias: a 
partir de doações, o mobili-
ário da recepção foi troca-
do e cada andar recebeu um 
televisor para transmissão 
de vídeos do moinho. Fu-
turamente serão gravados 
vídeos explicativos sobre 
cada andar para comple-
mentar uma exposição que 
será inaugurada em breve. 
Também foi criado o Espa-
ço Kids e foi criada uma

identidade visual para 
o monumento. “Encomen-
damos uma animação em 
vídeo que mostra todas 
as etapas de construção 
do moinho, que está dis-
ponível no Youtube e será 
editada para compor a ex-
posição do terceiro andar”, 
adiantou Ivonne.

Para reforçar a arreca-
dação (o moinho se man-
tém através da venda dos 
ingressos), foi montada 
uma lojinha que conta ape-
nas com produtos exclusi-
vos (que não são vendidos 
em outros locais de Holam-
bra), preferencialmente 
com a temática de moinho. 
Entre os itens vendidos es-
tão miniaturas de moinhos, 
chaveiros, imãs, canetas, 

bijuterias, cartões postais e 
camisetas.

Segurança: 
A segurança foi uma das 

prioridades para a Associa-
ção: foi instalado sinaliza-
ção de acesso aos andares 
para orientar os visitantes, 
troca de extintores de in-
cêndio, sinalização de se-
gurança e treinamento de 
Brigada de Incêndio de toda 
a equipe (também através 
de doação) e instalação de 
câmeras de segurança em 
todos os andares para pro-
teção do patrimônio e segu-
rança dos visitantes.

Equipe
Além dos integrantes da 

Associação, que executam 
voluntariamente este traba-
lho, o moinho conta com a 
atuação dos moleiros aos fi-
nais de semana e feriados – 
os quais recebem os visitan-
tes e dividem com eles todo 
conhecimento sobre o moi-
nho – e foi feita a contrata-
ção de um funcionário, que 
atua como ajudante de mo-
leiro, permitindo a abertura 
do moinho durante a sema-
na (hoje funciona de quarta 
a domingo, ficando fechado 
às segundas e terças para 

“Estuda sempre. A luz do conhecimento armar-te-á 
o espírito contra as armadilhas da ignorância”.

Livro: O Espírito da Verdade 

manutenção e limpeza). 
“Também incrementamos 
o quadro de funcionários, 
especialmente em dias de 
pico de movimento, e incen-
tivamos novos membros da 
Associação a trabalharem 
como ajudantes nos finais 
de semana. Futuramente 
poderão se tornar moleiros, 
após curso de formação”.

O Moinho Povos Unidos 
é uma réplica dos moinhos 
holandeses e contou com 
o trabalho voluntário do 
arquiteto holandês Jan He-
jdra. Além de toda estrutu-
ra e história que pode ser 
conferida em cada um de 
seus andares, o moinho é 
um dos pontos mais foto-
grafados da cidade (exter-
namente) e ao seu redor 
são realizados vários even-
tos – desde a celebração do 
Dia do Rei até editorias e 
gravações de programas te-
levisivos e propagandas. 
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Entre os últimos lança-
mentos da Editora Setem-
bro está “Um jeito louco de 
amar”, de Oscar Silva Neto, 
morador de Cosmópolis, o 
qual reforça: o livro traz a 
história de um amor perfei-
to, de afeição, carinho. O ca-
sal protagonista “amou de-
mais, mas o ciúme doentio 
tomou conta dos dois”. “Esse 
romance mistura ficção e 
um pouco de realidade. Rea-
lidade vivida por mim e por 
outras pessoas que conheci”, 
revelou o autor, ao pontuar 
que o amor e o ciúme são 
constantes na história.

O lançamento do livro, 
em Cosmópolis, reuniu ami-
gos, familiares e colegas e 
contou com uma surpresa 
para o autor: um bolo com o 
formato do seu livro. 

Quem quiser conhecer a 

história de Silva Neto pode 
adquirir o exemplar 

em Artur Nogueira (Pa-
pelaria Aquarela, Banca 
Izildinha e Treko Belo), Cos-
mópolis (papelarias Aqua-
rela, Brandão e Mil Cores e 
na Ponto Com Copiadora), 
Engenheiro Coelho (Pape-
laria Central) ou com o pró-
prio autor (9.9297-5004 ou 
9.8411-8321).

História do autor
Silva Neto disse que sem-

pre foi uma pessoa apaixo-
nada “pelas coisas da vida”: 
nasceu em Minas Gerais, 
numa família simples, e veio 
para a região ainda criança. 
Cresceu rodeado de amor e 
sempre se dedicou à leitura, 
o que despertou seu inte-
resse em escrever um livro. 
“O gosto por escrever come-

Será aberta hoje, dia 14 
de fevereiro, a exposição 
“Paisagens de Van Gogh”, no 
Shopping Iguatemi Campi-
nas, com entrada gratuita. O 
evento promete uma “expe-
riência imersiva e sensorial 
por cenários pintados por 
um dos grandes nomes do 
pós-impressionismo” e se-
guirá aberta ao público até 
29 de março. 

Vincent Willem van Gogh 
foi um pintor holandês con-
siderado uma das figuras 
mais famosas e influentes da 
história da arte ocidental. A 
exposição “Paisagens de Van 
Gogh” conta a vida e a obra 
do pintor por meio de salas 
temáticas. Em cada sala, o 
visitante irá viver a experi-
ência única de sentir-se den-
tro de suas telas e mergulhar 
na alma do gênio holandês, 

conhecendo os cenários que 
o inspiraram, um pouco de 
suas reflexões e algumas pin-
celadas sobre fatos de sua 
vida e obra. A sensação de es-
tar dentro dos quadros será 
conseguida com uso de ce-
nografia inspirada nas obras 
de arte e tecnologias como 
projeção, realidade virtual, 
vídeos e áudios. Cada sala 
apresenta uma obra diferen-
te do artista e, nos textos das 
paredes, faz uma analogia 
com aspectos de sua vida e 
de sua personalidade, partin-
do de trechos de cartas escri-
tas pelo próprio artista.

A exposição ficará locali-
zada na praça de eventos do 
terceiro piso do shopping e 
poderá ser visitada de segun-
da a sábado das 10h às 22h e 
aos domingos e feriados das 
12h às 20h.

Quem quer preparar a 
Páscoa da família ou pro-
cura uma renda extra, tem 
uma nova oportunidade: as 
inscrições para a oficina de 
Ovos de Páscoa e bombons 
começam nesta segunda-
-feira, dia 17. A ação é do 

Fundo Social, em parceria 
com Departamento de Pro-
moção Social e Oficina de 
Oportunidades. As vagas 
são para holambrenses a 
partir d 16 anos, com ensi-
no fundamental completo. O 
curso acontece nos dias 26 e 

27 de fevereiro, das 17h30 
às 21h30, no Salão da Ter-
ceira Idade. Inscrições: Rua 
Protéas, 74, ao lado da Polí-
cia Municipal, das 8h às 11h 
ou das 13h às 16h. Vagas 
limitadas e é preciso apre-
sentar o Cartão Cidadão.

“Um jeito louco de amar”

Campinas recebe exposição de Van Gogh
Oficina de bombons: inscrições começam dia 17
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çou ainda no meu tempo de 
ginasial, quando tive bons 
professores de Português. 
Um dia conheci, em Belo Ho-
rizonte, um autor bem famo-
so, que me presenteou com 
um exemplar o qual guardo 
até hoje”, lembra.

Silva Neto ressaltou que 
escreveu muitas memórias 
ao longo da vida – com tex-
tos publicados em jornais da 
região – e citou que a recepti-
vidade da Editora Setembro 
o incentivou a escrever o seu 
primeiro livro. E adiantou: 

pretende, até os meados de 
2020, lançar mais um títu-
lo. Este segundo livro focará 
em “uma vida de surpresa, 
aventuras e emoção, com 
o título ‘Sono por Sonhos’, 
onde o autor troca todo seu 
sono por um grande sonho”.

Durante oito anos, os leitores do Jornal da Cidade foram presenteados, semanalmente, com uma rica coluna 
de gastronomia: a Simples e Sofisticado, assinada por Beatriz Regina Nedel Chassot. Neste período, ‘Bia’ não 
escreveu apenas receitas: a cada edição, também levava aos leitores um rico relato sobre a origem do prato, o 

motivo de sua escolha – muitas vezes ligado a datas comemorativas – e os benefícios de cada ingrediente. Por muitas 
vezes, compartilhou lembranças de sua família, publicou receitas enviadas por leitores e envolvia seus ‘seguidores’ 
com suas histórias sempre inspiradoras. 
Beatriz tem novos projetos e a equipe do Jornal da Cidade deseja à nossa querida colaboradora e amiga muito sucesso.  
Uma certeza: seu carinho e suas deliciosas receitas estarão sempre presente na mesa de seus leitores! 
Leia, Silvia, Helga e Luciana

AGRADECIMENTO
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● EMPREGOS ●

● EMPREGOS ●

Bicicletaria Caposse

Vendas -Bicicletas novas e usadas /  Peças- 
Acessórios (19) 99299-5815

● DIVERSOS ●

ALUGO – GUARUJÁ
PRAIA DA ENSEADA
FINAIS DE SEMANA E CARNAVAL
APTO PARA ATÉ 6 PESSOAS
Tel: (19) 3802-2580 /99979-8955

EMPRESA CONTRATA

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO 
Com experiência na produção de flores e plantas.
Ter manejo  agrícola e liderança de equipe.
Ter CNH e residir em Holambra ou cidades vizinhas.
Interessados enviar currículo: contato@sitioparati.com.br

Venha trabalhar
conosco!

“Procuramos atendente do sexo masculino para trabalhar durante a 
semana, deve ter experiência, ser comunicativo, maior de 18 anos, não 
fumar e residir em Holambra. Envie seu currículo para o email  
contato@zoet-en-zout.com.br  ou entregue na Confeitaria Zoet en Zout, 
Viela Lantanas, 90, Centro, Holambra.” 

● DIVERSOS ●
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CRECI: 26.229-J Pq Res Groot - Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha e 
churrasqueira.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Salas Comerciais, 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. gara-
gem, 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 suí-
te), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 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 - Casa com 03 dormitó-
rios (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 
Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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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 
sobre tela, acrílico e misto. 
Pintura acadêmica, texturas 
e novas tendências. Técnica 
profissional de ampliação. Li-
gue e venha fazer uma aula 
experimental. Terças e quintas 
das 14h às 16h30 e quartas 

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

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

 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 com banheiro - (Galeria)
- JD DAS TULIPAS: BARRACÃO:  350m²
- MORADA DAS FLORES: barracão c/ 241m²
- MORADA DAS FLORES: sala c/ 95m²
________________________________
VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA

- CONDOMÍNIO DUAS MARIAS: CASA : Terreno   
de 5890m² - aceita troca em Holambra
- 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)
- PQ. RESIDENCIAL GROOT : CASA: 03 dorms 
(01st), sala, sala de jantar, cozinha, banheiro so-
cial. Fundo com área de serviço e banheiro.
- CONDOM. VILA DAS TULIPAS : CASA: 02 
dorms (01st), sala/cozinha, banheiro social, lavan-
deria (250m² c/ 55m² ac)

VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- JD DAS TULIPAS: CASA: 02 dorms (01st), sala, 
sala de jantar, cozinha, banheiro. Fundo com área 
de serviço e banheiro.

VENDA RESIDENCIAL - STO. A. 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 
- COND. PORTAL DO SOL: 360m² (entrada + 
parcelamento em até 36 meses)
- PLAZA VILLE: 1050m² 
- RESIDENCIAL RESEDÁS: Lotes de 250m² até 
318m² - (sob consulta) - Parcelado em até 120x
- IMIGRANTES: 300m² 
- JD DAS TULIPAS: 365m² 
- JD HOLANDA: 300m² 
- JD MORADA DAS FLORES: 300m² 

(ARTUR NOGUEIRA)
- RESID. DONA LEDA: 175m² / 185m²
- JD AMARO: 300m² 
- RESID. SÃO LUÍS: 300m²

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

A VENDA
- PRAIA GRANDE/SP >> GUILHERMINA: 
 APARTAMENTO: 02 dorms, sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, lavanderia  - sexto andar / 
700m da praia

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- CONDOM. NOVA HOLANDA:  SOBRADO 
- 02 suítes, banheiro, escritório, sala, cozinha, 
lavanderia, área gourmet com lavabo e ga-
ragem 
- IMIGRANTES: CASA - 02 dorms, 01 ban-
heiro , sala, sala de jantar/cozinha, lavande-
ria, área com churrasqueira.
- IMIGRANTES: CASA - 03 dorms, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
- CENTRO: EDÍCULA - 01 dorm, sala, ban-
heiro social, sala de jantar, cozinha, lavande-
ria com banheiro
- MORADA DAS FLORES: CASA - 02 dorms 
(01 st), banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem.  Edícula  com 01 dorm, sala/coz, 
banheiro
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
quintal amplo e gramado
- FLAMBOYANT: CASA - 03 dorms, sala, coz-
inha, banheiro, lavanderia, quintal gramado

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
- ARTUR NOGUEIRA: JD SANTA ISABEL 
CASA - 03 dorms, banheiro social, sala de estar
, sala de jantar, cozinha, copa, lavanderia com 
banheiro. Garagem com portão automático.
- 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

LOCADORA E
TRANSPORTE

das 19h ás 21h30. Telefone 
(19)3802-1591 / 99782-6972.

Terreno 125m² em Maringá/Pa-
raná com água e luz instalados. 
Aceito negociar a entrada – Inte-
ressados ligar (19) 98195-0269

Chácara Por do Sol: 250m² 
por R$ 40,000,00 sendo R$ 
20.000,00 entrada + par-
celas/ Chácara Por do Sol: 
500m² por R$80.000,00 sen-
do R$40,000,00 de entrada 
+ parcelas/ Chácara Bela 
vista : 500m² R$90.000,00 à 
vista! Ou R$130.000,00 par-
celado a combinar/ Chácara 
na Fazendinha: 1.000m² por 
R$150.000,00. R$50.000,00 
de entrada + 50 parcelas de 
R$2.000,00 interessados liga 
para (19) 99196-5737

● VENDO ●
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os associados da ASSOCIAÇÃO CO-
MERCIAL E EMPRESARIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
HOLAMBRA, com CNPJ 71.753.255/0001-73 à compare-
cem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que se realiza-
rá  no dia 11 de março de 2020 (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 con-
vocação 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 convo-
cação com qualquer número de associados presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
Prestação de Contas do exercício, compreendendo o 
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do 
Exercício findo em 2.019. 
Votação das contas do exercício de 2.019; 
Apresentação das atividades da Diretoria referente ao 
ano de 2.019; 
Apresentação do planejamento da Diretoria e Orçamen-
to para o exercício 2020; 
Eleição dos Membros da Diretoria Executiva para o Biê-
nio 2020/2022; 
Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o Biênio 
2020/2022; 
Eleição dos Membros do Conselho Deliberativo para o 
Biênio 2020/2022.  

Holambra, 10 de fevereiro de 2020   

Daniel Lino Rodrigues 
Presidente 

COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA 
CNPJ 04.831.281/0001-85 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA E 

ORDINÁRIA 

O Presidente da Cooperativa Pecuária Holambra, no uso 
das atribuições previstas no parágrafo 2º do artigo 25 do 
Estatuto Social, convoca os 45 (quarenta e cinco) coopera-
dos, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que 
realizar-se-á no dia  28 de fevereiro de 2020, no Auditório da 
Cooperativa Pecuária Holambra, à Rua Rota dos Imigrantes, 
152, no município de Holambra, Estado de São Paulo, obe-
decendo aos seguintes horários e “quorum” para sua insta-
lação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: a) em 
primeira convocação, às 15:00 horas, com a presença de 2/3 
do número total de associados; b) em segunda convoca-
ção, às 16:00 horas, com a presença de mais da metade do 
número de associados; c) em terceira e última convocação, 
às 17:00 horas, com a presença de no mínimo 10 associa-
dos para deliberarem a seguinte ordem do dia: 

 Pauta AGO: 

 Prestação de contas do Conselho de Administração con-
substanciada pelo Relatório Anual da Administração do 
exercício findo em 31.12.2020, compreendendo: 
Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício; 
Balanço Patrimonial; 
Demonstração das Sobras ou Perdas Acumuladas; 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
Demonstração de Fluxo de Caixa; 
Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do 
Conselho Fiscal. 
Destinação das sobras ou perdas; 
Fixação do valor da verba de representação para o Pre-
sidente, bem como o da cédula de presença para os de-
mais conselheiros administrativos e fiscais, pelo compa-
recimento às respectivas reuniões; 
Eleição dos componentes do Conselho Fiscal 
Outros assuntos não deliberativos. 

Holambra-SP, 14 de fevereiro de 2020.   

Eduardo Leonardo Bernardo Walravens  
Presidente 

Holambra, 07 de fevereiro de 2020.

Prezados(as) Senhores(as) Associados(as)
Na qualidade de Presidente da Associação dos Proprietários 
do Residencial Palm Park, sirvo-me da presente para con-
vocar Vs. Sas. para participarem da Assembleia Geral Ordi-
nária, conforme Cap. V - Art. 10 ao 15 do Estatuto Social, a 
realizar-se no dia quatorze do mês de março do ano de dois 
mil e vinte (14/03/2020), no salão do Espaço Terra Brasílis, 
localizado na Rua Frésias, 94, próximo ao NAOTT, 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 2019;
2. Situação dos processos trabalhistas;
3. Prestação e balanço das contas do exercício de 2019;
4. Análise do Conselho Fiscal;
5. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2020;
6. Planejamento e Orçamento anual para 2020;
7. Outros assuntos de interesse dos proprietários.

NOTAS:
1) É lícito aos senhores associados se fazerem representar na 
Assembleia ora convocada por meio de procuradores com 
poderes específicos, conforme Art.15º do Estatuto Social da 
Associação dos Proprietários do Residencial Palm Park;
2) Os associados poderão votar ou serem votados nas deli-
berações, 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 con-
cordância os assuntos que forem tratados e deliberados.

Atenciosamente,

PAULO FRANCISCO ESTUTI
Presidente da APRPP

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
Nº1145 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:  
LUCAS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profis-
são médico veterinário, nascido em Campinas SP, no dia três de dezembro de 
mil novecentos e noventa e dois  (03/12/1992), residente e domiciliado na Rua 
Acalifa, 106, Parque Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000,  filho 
de CARLOS ALBERTO DE OLIVIERA  e de IRANDI DE JESUS SILVA DE 
OLIVEIRA. 
DEISE DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Artur Nogueira, SP,  no dia vinte e cinco de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (25/01/1989), residente e domiciliada 
na Rua Acalifa, 106, Parque Residencial Groot, Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filha de MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA e de MARIA ANGELINA RI-
GHETO DE OLIVEIRA. 
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.

Publicação semanal • Tiragem mínima auditada: 3.000 ex.
Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 

00.007.243/0001-51
Telefone: (19) 3802-2306 - (19) 98835-2244

Expediente

Editor e Jornalista Responsável:  Helga Vilela - MTB 29044

Fundado em 9 de junho de 1994
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Helga Vilela

Falta apenas uma semana 
para os holambrenses caírem 
na folia e o diretor do Clu-
be Fazenda Ribeirão, Celso 
Quiles, garante: já está tudo 
pronto e o único fator limitan-
te pode ser o tempo.

Este ano, informou o di-
retor, tem novidades na pro-
gramação. O Clube incluiu 
um evento para atender os 
jovens de 10 a 16 anos, antes 
“esquecidos”: como alguns se 
sentem ‘velhos’ para a matinê, 
mas não têm idade para ir ao 
Baile à Fantasia, a noite “Te-
ens” vai abrir a folia no clube. 
Será dia 21, a partir das 19h, e 
deve seguir até 23 horas.

Seguindo a programação 
gratuita, a tarde de sábado 
segue reservada para a Ter-
ceira Idade. A folia começa 
às 15h. “Este evento é muito 
legal, pois proporciona uma 
integração importante e já é 
tradição. Contamos sempre 
com a presença do grupo da 
Terceira Idade da Prefeitura 
e do Centro Social Holandês. 
Reúne, em média, 250 pesso-
as”, informou Quiles, ao frisar 
que além de marchinhas, esta 
folia sempre conta com roda 
de dança circular.  

O último evento gratuito é 
para a criançada e está entre 

os mais concorridos: aconte-
ce na manhã de domingo, das 
10h às 12h, e conta com cerca 
de 500 participantes – entre 
pais e filhos, já que a criança-
da precisa estar acompanha-
da por um responsável. Vale 
destacar que esta matinê tam-
bém é aberta os ‘jovens’, não 
se restringindo aos menores 
de 10 anos. Neste evento, Qui-
les pontuou que ‘tentam’ pre-
sentear o maior número de 
foliões, pois a criançada sem-
pre aposta nas fantasias. No 
final, tem sorvete para todos. 

Os três eventos são aber-
tos à comunidade – não se li-
mitando aos sócios do Clube – 
e todos com entrada gratuita. 
Quiles salientou que apesar 
da fantasia não ser obrigató-
ria, ela garantirá prêmios aos 
mais criativos. 

Baile à Fantasia
No sábado à noite, os ho-

lambrenses estão convidados 
para o animado Baile à Fanta-
sia: será a partir das 22h, com 
a Banda Pop Mind. Os convites 
já estão à venda: R$ 50 (não só-
cio) e R$ 40 (sócio). Nesta noite 
serão conhecidos o Rei Momo 
e a Rainha do Carnaval. Quiles 
explicou que é com o valor co-
brado neste evento que o Clube 
cobre o gasto dos demais (Te-
ens, Terceira Idade e Matinê) e 

Clube amplia eventos para o carnaval
São três eventos com entrada gratuita, além do Baile à Fantasia e o desfile de rua

entre as despesas estão a con-
tratação da banda, decoração, 
segurança e limpeza.

Desfile de Rua
A tarde de terça-feira é a 

mais esperada pelo público e 
pelos foliões que lotam a Ala-
meda Maurício de Nassau. E 
é para este evento que o Clu-
be conta com a contribuição 

dos patrocinadores para a 
premiação dos vencedores 
(os melhores em três cate-
gorias: blocos pequenos, mé-
dios e grandes).

O tema será mantido: Car-
naval de Flores e Cores, mas 
este ano a hashtag é #povosu-
nidos. “É um tema amplo que 
permite aos foliões trabalhar 
bastante a imaginação. Mas 

Auge da folia é o desfile de rua, na tarde de terça-feira: organização 
destacou que evento reuniu cerca de 6 mil pessoas no último ano

A
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 JC quando falamos povos uni-
dos queremos propor a in-
tegração de etnias, gêneros, 
ideologias. É um momento de 
romper barreiras e fazer um 
evento com todos unidos”.

Quiles lembrou que como 
a inscrição é feita no dia – às 
13h, na Praça dos Pioneiros, 
com saída dos blocos às 14h 
–, o número de participantes é 
sempre uma surpresa, mas es-
tão trabalhando para superar 
a média dos últimos anos. “Ge-
ralmente são cerca de 20 blo-
cos participantes e contamos 
com a Parada das Flores, com 
carros do Veiling e da Cooper-
flora”, disse, ao destacar que a 
adesão das duas cooperativas 
enriqueceu o desfile de rua.

Por fim, o diretor completou 
que o carnaval – especialmente 
o desfile – fomenta a econo-
mia local, uma vez que atrai, a 
cada ano, mais turistas para a 
cidade. “Mas só conseguimos 
mantê-los porque contamos 
com patrocinadores, com os 
foliões que sempre participam 
do desfile e com o público, que 
vem nos prestigiar”. 

A premiação, após o des-
file, encerra o carnaval. Mas 
ainda tem praça de alimenta-
ção e Banda Pop Mind. “Nos-
so foco é o carnaval familiar, 
então toda folia termina por 
volta das 19h”.

Fanfarra vai animar 
a avenida! 
A Fanfarra Amigos de Holambra volta este ano para animar o desfile de rua: são 75 
integrantes e os ensaios acontecem três vezes na semana. O grupo, que se trans-
forma em “escola de samba” nesta época, reúne atuais fanfarreiros e ex-participan-
tes. A ausência deste ano fica por conta dos trompetistas – tocando as tradicionais 
marchinhas carnavalescas -, mas a bateria promete não deixar ninguém parado na 
avenida. E além de tocar no tradicional desfile de carnaval de terça-feira, a escola 
de samba abrirá os bailes populares promovidos na Rua da Amizade (rua coberta) 
pela Prefeitura.
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O holambrense que pre-
tende praticar uma moda-
lidade esportiva conta com 
várias opções gratuitas 
através do Departamento 
Municipal de Esportes. E as 
inscrições seguem abertas 
para várias modalidades, 
desde futebol (feminino 
e masculino) e basquete, 
judô e jiu-jitsu até turmas 
de hidroginástica, natação 
e alongamento. O diretor 
de Esportes, Janderson 
Adriano Ribeiro, o Chiba, 
ressaltou a importância da 
prática regular de esporte 
e, por isto, reforçou o em-
penho da Prefeitura em 
disponibilizar aos mora-

Esportes: hora de se inscrever em uma modalidade!
Não faltam turmas de futebol, mas também tem judô, basquete, natação e muitas outras atividades

dores uma maior varieda-
de de atividades, visando 
atrair “o maior número de 
participantes, de acordo 
com a preferência pessoal 
de cada um”. “Mais do que 
apenas um excelente lazer, 
praticar esporte colabora 

para combater o sedenta-
rismo, o estresse e é funda-
mental para uma vida mais 
saudável”. 

Desde o início de feve-
reiro, uma nova modalida-
de passou a ser oferecida 
aos moradores: Funcional 

Dance. As aulas gratuitas, 
ministradas por Géssica 
Belizário, serão realizadas 
em quatro bairros, de se-
gunda a quinta-feira, das 
19h20 às 20h20. Para par-
ticipar é preciso ter a par-
tir de 10 anos, manifestar 

interesse no Departamento 
de Esportes e é necessário 
apresentar o Cartão Cida-
dão. Géssica destacou que 
as aulas são divertidas, 
com intensa queima calóri-
ca e respeitando as idades 
e capacidade de cada aluno.

D
iv

ul
ga

çã
o

Variedade: modalidades atendem diversos públicos, com aulas voltadas às crianças, jovens, adultos e idosos

Confira dias e horários das 
modalidades com vagas disponíveis 

Hidroginástica: terça e quinta das 8h30 às 9h20
Natação: terça, quarta, quinta e sexta (9h30 às 10h10, 10h15 às 
10h55; 13h50 às 14h30, 14h35 às 15h15, 15h20 às 16h, 16h às 
16h40/treino)
Alongamento (Salão da Terceira Idade): segunda, quarta e sexta das 8h 
às 9h
Jiu-Jitsu (Ginásio de Esportes): terça e quinta das 18h às 19h30 e aos 
sábados das 11h às 12h
Treinamento Funcional: às quintas-feiras, no Palmeiras, às 6h15 (de-
mais turmas com a professora Camila Braga estão lotadas)
Funcional Dance (Praça do Imigrantes): segunda às 19h20
Funcional Dance (Quadra da escola do Palmeiras): terça às 19h20
Funcional Dance (UBS Fundão): quarta às 19h20
Funcional Dance (Ginásio municipal Centro): quinta às 19h20
Futebol Masculino (Ginásio): quarta das 9h às 10h, das 14h às 15h e 
das 15h às 16h
Futebol Masculino (Ginásio): sexta das 15h às 16h
Futebol Masculino (Estádio): sexta das 9h às 10h e das 14h às 15h
Futebol Feminino (Estádio): terça e quinta das 9h às 10h e das 14h às 15h
Futebol Adulto (Estádio): quarta e sexta das 18h às 19h
Judô (Ginásio): terça e quinta das 8h30 às 9h20, 9h20 às 10h, 10h10 
às 11h, 13h às 13h50, 13h50 às 14h40 e 14h40 às 15h30
Basquete (ao lado do Complexo Aquático): segunda, quarta e quinta das 
16h30 às 18h


