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Campanha de doação de sangue FutebolFinados

A doação de sangue é um ato voluntário 
que pode ajudar a salvar muitas vidas. 
Em cada doação, uma pessoa doa, no 
máximo, 450 ml de sangue e essa única 
doação pode salvar a vida de até quatro 
pessoas. Vale destacar que, em cerca de 
um dia, o organismo já repõe a quantidade 
de sangue que foi retirada na doação.

Começa amanhã a 
terceira rodada do 
futebol amador

Mercado das flores estima um 
aumento de 5% nos preços em 
relação ao ano de 2020

“Comemorar o aniversário de emancipação da cidade nesse momento de retomada tem um sabor especial. Todo aniversário 
representa um ciclo. E é com otimismo e perseverança que Holambra inicia mais um ano de autonomia. Devemos, mais do 
que nunca, comemorar”, afirma  Fernando Capato. 13

Final de semana terá atrações gratuitas em 
comemoração aos 30 anos de emancipação
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Histórias de Dona Ilda

Lecionando em cursos 
pré-primários, primários,-
de formação de professo-
res e uniersitários, registrei 
em minha memória fatos 
que, relatados, dariam 
centenas de páginas, com 
passagens pitorescas e sin-
gulares, que só delas fez 
parte é que pode saboreá-
-las totalmente!

Episódios esdrúxulos e 
divertidos, muitas vezes 
quase nos tiravam a se-
riedade que, de certa ma-
neira se fazia necessária 
a um professor.Mocinha 
ainda, vestido de linho 
branco, estalando, cintura 
bem apertada,saia “godet 
guarda-chuva”, lá fui vai-
dosa e destemida, subindo 
a escadaria das classes da 
Escola Normal de Capivari, 
onde lecionava, toda en-
tusiasmada, com modelo 
vivo na gaiola: um papa-
gaio trazido por um aluno.

Já que o assunto era Dese-
nho Pedagógico, gostava de 
ensinar o traço rápido a par-
tir, dentro das possibilidades, 
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 trepado-
ras. O título da aula, apesar 
de corretíssimo, provocou 
olhares maliciosos entre os 
alunos, pois, as classes eram 
mistas e a malícia era maior 
entre os rapazes.

A aula se desenvolveu 

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

Modelo Vivo

muito bem! Os traçados 
foram proveitosos! De-
zenas de posições fora 
apanhadas com perfeição 
! O papagaio parecia es-
tar certo que posava para 
desenhistas. Entortava a 
cabeçimha, virando-se de 
vez em quando, no pulei-
ro. De tão calado, parecia 
mudo!

Dado o sinal, saio da clas-
se com o bicho na gaiola. 
Porta fechada e no corre-
dor ele grita bem alto: 

- FDP!!!  E mais um reper-
tório 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 resolvesse abrir o bico 
lá dentro da sala!!!

- Também, pudera! A se-
nhora foi arranjar o papa-
gaio de “boca” mais suja 
da cidade toda! É o mais 
famoso da região!

Daí por diante,a lição me 
valeu, pois, só foram admi-
tidos para modelos, bichos 
bem recomendados, mui-
to educados, para que eu 
não passasse outro apuro 
tragicômico, como esse, 
que acima narrei...

O retorno das chuvas enche 
de esperança a região com a 
perspectiva de renovação dos 
mananciais,  umidificação das 
terras para o plantio e a melho-
ria da captação de água para 
abastecimento das residências  
e empresas.  

Porém, não é tempo de se 
abrir a guarda e desperdiçar 
água, pois o problema está lon-
ge de solução, em face à forma 
como o conjunto da população 
tem lidado com esta questão.

Por longo tempo usou-se 
a água indevidamente, mal-

tratou-se os rios, os lagos, as 
pequenas nascente e os olhos 
d’água que, muitas vezes, estão 
próximos das pessoas. Tinha-se 
em mente que o Brasil tinha  (e 
tem mesmo!) os maiores reser-
vatórios de água doce do mun-
do e que por isso água potável 
seria um recurso inesgotável. 

Mas, os alertas dos cientistas, 
as recomendações dos técnicos 
que trabalham na preservação 
dos mananciais, as mudanças 
climáticas, as seca atípicas, o 
maltrato e a destruição da ve-
getação que protege os manan-

ciais apontam para uma situ-
ação muito crítica num futuro 
próximo: a falta de água.

A preservação e o consumo 
consciente da água, a proteção 
urgente das matas ciliares, o au-
mento do reflorestamento, entre 
outras, são atitudes que cabem a 
todos os cidadãos que precisam 
da água, pois cada corpo huma-
no é composto de 70% de água.

É hora, neste momento que o 
céu dos dá um alívio, de se pen-
sar seriamente na água potável, 
este elemento essencial para 
nossa existência. 

O retorno das chuvas e a falta de água

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

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

O fogo cruzado de informa-
ções e desinformações sobre 
o status-quo da Covid-19 que 
grassa pelo mundo - e não me-
nos por aqui - desorienta pessoas 
mais esclarecidas e ponderadas e 
“orienta” as que avidamente que-
rem enxergar luz no fim do tunel 
e já deram início ao relaxamento 
de regras sanitárias.

A verdade, me parece, é que 
ainda estamos engatinhando no 
equacionamento e solução vi-
sando o fim da pandemia, haja 
vista o sobe e desce de casos de 
contaminação e flutuação no 
número de óbitos pelo planeta. 
Ainda que, no Brasil, as estatís-
ticas matemáticas demonstrem 
um quadro alentador. Mas seria o 
relaxamento para já?

Governos de olho nas elei-
ções tentam dar alforria aos ci-
dadãos liberando máscaras, dis-
tanciamento social, fazendo uso 
de eufemismos, escancarando as 
portas para as festas de Natal, Re-
veillon, Carnaval, dando suporte 
a anseios pessoais e comerciais.

A vacinação em massa, advo-
gada pela ciência em todo mun-
do, mas também contestada  por 

não poucos, tem-se mostrada 
como a principal arma nesse 
combate ao surto que parece 
ainda distante do fim e é oferta-
da mais para quem tem mais e 
muito menos para que está sub-
jugado pelo cifrão.

Estados Unidos (330 milhões 
de hab.) e África (930 milhões 
de hab.) bem exemplificam este 
triste quadro: a OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) já alertou 
que o  continente africano irá re-
ceber 25% menos doses de va-
cina contra a covid-19 previstas 
para serem entregues à região 
até o fim de 2021. Motivo: auto-
rização de doses de reforço por 
países desenvolvidos resultou 
na diminuição de doses para a 
África, diz OMS.

Enquanto apenas 3,18% da 
população do continente afri-
cano foi totalmente vacinada 
contra o coronavírus, nos EUA, 
51,36% da população já recebeu 
duas doses de uma vacina (ou va-
cina de dose única).

“Há, definitivamente, algo de 
podre no Reino da Dinamarca”.

E não nos esqueçamos que a 
China identificou 39 novos casos 

de covid-19 hoje e mais de 100 
durante a semana passada. Um 
novo surto de Covid levou o go-
verno da China a impor um lock-
down no norte do país.

A Romênia reintroduzirá um 
toque de recolher noturno e tor-
nará os passes de saúde obriga-
tórios, bem como deixará crian-
ças em idade escolar de férias por 
duas semanas, com o objetivo de 
conter um aumento nos casos e 
mortes de covid-19...

O Reino Unido contabili-
zou na última semana o maior 
número de novos casos de co-
vid-19 desde julho, mostraram 
dados oficiais, após o primeiro-
-ministro Boris Johnson minimi-
zar a possibilidade de um retor-
no ao lockdown...

A Rússia registrou hoje mais 
um recorde de mortes e contá-
gios por covid-19, pelo tercei-
ro dia consecutivo, ao notificar 
1.075 óbitos e 37.678 novos ca-
sos nas últimas 24 horas...  

Importante, portanto, lem-
brar que o virus está presente no 
ar e não pode ser represado em 
cidades, estados, paises.

Pense nisso e CUIDE-SE!

Um olhar além da matemática
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Holambra últrapassa dois meses 

sem mortes por Covid-19

Saúde realiza Campanha de Doação 
de Sangue na próxima semana

De acordo com balanço 
semanal divulgado nesta 
quarta-feira, dia 27 de ou-
tubro, pelo Departamento 
Municipal de Saúde, Holam-
bra alcançou 61 dias sem 
mortes causadas pela Co-
vid-19. Quatro novos casos 
positivos foram registrados 
e 19 pessoas estão com sus-
peita da doença, em isola-
mento domiciliar e aguar-
dando resultado de exames. 

No momento, não há pesso-
as em internação hospitalar. 
Desde o início da pandemia 
o município totaliza 2.110 
casos: 2.095 curados e 15 
óbitos.

Até agora, 13.257 pesso-
as tomaram a primeira dose 
da vacina, 10.416 a segunda, 
697 a dose de reforço e 413 
a dose única. Com popula-
ção estimada em 15.272, 
cerca de 10.829 habitantes 

já tomaram a se-
gunda dose ou 
a dose única 
do imuni-
zante con-
tra o novo 
c o ro n av í -
rus, com-
pletando o 
ciclo vacinal, 
o que cor-
respondente a 
70,9% de seus habi-

tantes. Os dados são 
do Vacinômetro 

do Estado de 
São Paulo, 
atual izados 
no dia 28 de 
outubro. 

“Alcança-
mos dois me-

ses sem mor-
tes por Covid-19 

e continuamos fir-
mes com a imunização, 

procurando ampliar a co-
bertura vacinal. Com a ma-
nutenção dos cuidados sa-
nitários, vamos aos poucos 
avançando no combate ao 
novo coronavírus. Peço que 
todos continuem colabo-
rando, utilizando máscaras 
e álcool em gel regularmen-
te para mantermos os riscos 
de contágio sob controle”, 
declarou o diretor da pasta, 
Valmir Marcelo Iglecias.

A Prefeitura e o Hemo-
centro de Campinas realizam 
na próxima semana, no dia 
5 de outubro, mais uma eta-
pa da Campanha de Doação 
de Sangue. A ação acontece-
rá no Salão da Terceira Ida-
de, em Holambra, das 8h ao 
meio-dia. Para doar é preciso 
apresentar um documento de 
identidade com foto, ter entre 
16 e 69 anos de idade, pesar 
mais de 50 kg e estar em boas 
condições de saúde.

As mulheres devem aguar-
dar 90 dias entre uma doação 
e outra. Os homens, 60. Pesso-
as que tomaram a vacina Coro-
navac, contra a Covid-19, não 
podem realizar a doação du-
rante um período de 48 horas 

após a aplicação. Esse prazo 
sobe para 7 dias para os vaci-
nados com AstraZeneca, Pfizer 
e Janssen. O sangue coletado 
será encaminhado gratuita-
mente para hospitais públicos 
e filantrópicos da região.

“Doar sangue é um ato de 
amor ao próximo. Quem pu-
der exercer essa ação de so-
lidariedade será muito bem-
-vindo ao local de doação, que 
segue à risca todos os proto-
colos sanitários. Peço que as 
pessoas que tomaram vacina 
contra o novo coronavírus 
recentemente fiquem atentas 
ao período mínimo para doa-
ção”, observou o diretor muni-
cipal de Saúde, Valmir Marce-
lo Iglecias.
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Gestão financeira: Tire suas dúvidas 

gratuitamente na ACE no próximo dia 4

Como está a gestão finan-
ceira da sua empresa? Uma 
das chaves do sucesso para 
qualquer negócio é saber ad-
ministrar o orçamento e as 
finanças. Para te auxiliar nes-
ta gestão, a Associação Co-
mercial de Holambra, numa 
parceria empresarial, oferece 
Orientação em Finanças, no 

próximo dia 04 de novembro. 
O atendimento é individual e 
com vagas limitadas. Reserve 
com antecedência para ga-
rantir vaga ou já se inscreva 
para turmas futuras.

A Orientação Especializada 
em Finanças faz parte do novo 
serviço criado pela Associação 
Comercial para apoiar empre-

sas e empreendedores de Ho-
lambra, chamado de Orienta-
ção Empreendedora. Basta ter 
um negócio formal (com CNPJ), 
o que inclui Microempreende-
dores individuais (MEIs), para 
receber o atendimento.

Reserva no setor comer-
cial da Associação: (11) 
9.8873-5259

Atualize seu cadastro!

Como fazer a solicitação
Vá até a nossa loja de atendimento com 
os seguintes documentos:

Alteração de proprietário
Matrícula do imóvel ou contrato de
compra e venda, CPF e RG.

Alteração de inquilino
Contrato de locação, CPF e RG.

Mantenha sua titularidade atualizada
e tenha acesso a nossos serviços

Ligação de água
Histórico de consumo
Endereço da fatura 
Serviços online

Comprou ou alugou imóvel?

Se você tem um negócio com CNPJ, pode se inscrever e receber atendimento sem custo, 
mesmo não sendo associado; inscrições abertas para atendimento individual

Além de finanças, através de parcerias com profissionais das áre-
as envolvidas, a ACE disponibiliza Orientação Especializada em:

• contabilidade – dia 23 de novembro, das 8h30 às 10 horas

• marketing – data a definir (mas, se você tem interesse, já procure a ACE)

Esta voltada para empresas associadas, a agenda de no-

vembro ainda terá:

• 09/11, das 8h15 às 9h30: Palestra A arte de vender e 

atrair clientes

• 18/11, das 8 às 10h30 – Networking – encontro do Gru-

po Extreme, no Hotel Boulevard

• 25/11, das 8 às 10h30 –Networking – encontro do Grupo 

Conexão Ativa

Agenda novembro – veja mais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqBOuEhW-QwHGJU9gyGn4zAEPzgNfSJAmYpYtWUrtp9C592A/viewform
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Venda de flores no Finados deve 

retomar ao patamar de 2019

Finais dos Jogos Escolares e palestra sobre ética e 
convivência encerram programação do Mês da Educação

No ano passado, devido 
ao isolamento social pro-
vocado pela pandemia da 
covid-19 que determinou o 
fechamento dos cemitérios 
para a visitação pública em 
vários Estados brasileiros, 
a comercialização de flores 
de plantas nesta data sofreu 
uma regressão de 15%. Este 
ano, espera-se a recupera-
ção desse mesmo percentu-
al em volume e o aumento 
de 5% nos preços em rela-
ção a 2020.

A Cooperativa Veiling Ho-
lambra, está otimista com as 
vendas do setor para Fina-
dos. Para este ano, a expec-
tativa é de crescimento de 
pelo menos 20% em relação 
a 2020, sendo 15% em volu-
me e 5% em preços. Esse au-
mento no volume e preços, 
no entanto, apenas fará com 
que as vendas voltem aos 

patamares de 2019, antes da 
pandemia da covid-19.

“Tivemos um volume de 
cerca de 15 milhões de uni-
dades comercializadas em 
Finados no ano de 2019 e, 
devido ao isolamento social 
provocado pela pandemia, 
sofremos, em 2020, uma re-
gressão de 15% nas vendas, 
quando chegamos a comer-
cializar por volta de 13 mi-
lhões de unidades neste pe-
ríodo. Vale lembrar que, em 
2020, devido ao isolamento 
social, a maior parte dos es-
tados proibiu as visitas aos 
cemitérios a fim de evitar 
aglomerações”, explica Ra-
chel Ferreira Osório, geren-
te Comercial da Cooperativa 
Veiling Holambra.

Flores mais vendidas
Apesar das vendas, geral-

mente, serem mais expres-

cerca de 600 alunos dos 4º 
e 5º anos do Ensino Funda-
mental I, os Jogos Escolares 
tiveram inicialmente parti-
das eliminatórias internas, 
com o objetivo de conhecer 
o representante de cada es-
cola nas finais, disputadas 
nos dias 25 e 26 de outubro. 

No período da manhã, a 
escola Novo Florescer, do 
Fundão, foi a vencedora da 
queimada, enquanto a escola 
Jardim Flamboyant venceu a 
modalidade pique-bandeira. 
No período da tarde, a es-
cola Recanto das Palmeiras 
venceu a queimada. Novo 
Florescer e Recanto das Pal-

meiras dividiram o título no 
pique-bandeira

No dia 27 de outubro, 
180 servidores não-docen-
tes do Departamento Muni-
cipal de Educação tiveram a 
oportunidade de assistir à 
palestra “Ética e convivên-
cia na escola”, que também 
integrava as comemorações 
do Dia do Servidor Público. 
A palestra foi ministrada por 
Andrea Cristiane Prequero 
e Cicero Edno da Silva, am-
bos com amplas graduações 
em pedagogia e áreas com-
plementares. A atividade 
tinha como foco principal 
o despertar para o autoco-

nhecimento como um ins-
trumento importante para a 
convivência social.  

A diretora da pasta, Clau-
dicir Picolo, avaliou as ati-
vidades desenvolvidas em 
outubro: “Os jogos foram um 
sucesso, um exemplo de in-
tegração, pois os times eram 
compostos por meninos e 
meninas dos 4º e 5º anos. 
Já a palestra enriqueceu 
a vivência profissional de 
nossos servidores não-do-
centes. Foi um mês de mui-
tas conquistas, com eventos 
marcantes, que com certe-
za fortaleceram a educação 
municipal”, afirmou.

sivas em torno de produtos 
clássicos associados à data, 
como os crisântemos (bolas 
belgas e em vasos de barro), 
já há alguns anos outras va-
riedades em vaso (planta-
das) vêm ganhando espaço, 
entre elas os Antúrios, os Lí-

rios da Paz e os Kalanchoes).
A cada ano tem sido co-

mum acompanhar o bom 
desempenho de outros pro-
dutos, como, por exemplo, as 
plantas verdes e as suculen-
tas. Isso porque muitas pes-
soas deixaram de ir aos cemi-

térios e começaram a criar o 
hábito de homenagear seus 
entes queridos em casa, co-
locando vasos ou buquês de 
flores junto aos porta-retra-
tos em aparadores e estan-
tes, ou deixando-os em luga-
res onde os entes queridos, 
quando vivos, costumavam 
frequentar. Nesses casos, as 
flores de corte (flores e plan-
tas cortadas), como os Lírios, 
Alstroemérias e Rosas, des-
tacam-se na preferência do 
consumidor.

Também vale analisar que 
alguns produtos acabam ten-
do suas vendas impulsiona-
das devido a movimentação 
nas lojas para as vendas de 
Finados. Mesmo não estan-
do relacionadas diretamen-
te à data, orquídeas e outras 
plantas de maior valor agre-
gado têm registrado maior 
volume vendas.

Dois eventos realizados 
durante a semana concluí-
ram a programação do Mês 
da Educação, comemorado 

em outubro: as finais dos Jo-
gos Escolares Municipais e 
palestra sobre ética e convi-
vência na escola. Envolvendo 
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Felicitações àque-
les que nessas últimas 
décadas contribuíram 
ao desenvolvimento 
econômico e social de 
Holambra. Mais do que 
nunca é preciso deline-

ar e equacionar os espa-
ços urbanos e a sustenta-
bilidade social. Holambra 
hoje não é a Paris de Na-
poleão III e muito menos 
precisa de um Barão de 
Haussmann para ajudar 
a traçar sua conurbação 
urbana. Não obstante é 
necessário qualificar a 
urbanização através da 
capacitação daqueles que 
respondem pelo desen-

volvimento sustentável 
do turismo, do patrimô-
nio histórico e cultural 
e da infraestrutura para 
que possamos atender 
à necessidade maior de 
construir um planeja-
mento urbano integra-
dor. A responsabilidade 
é de todos; dos governos 
presentes e futuros, dos 
legisladores municipais, 
das organizações de so-

Holambra 1990 - 2021

Editora Setembro
&

Jornal da Cidade de Holambra

Parabenizam a cidade de Holambra e seus munícipes pelos 30 anos de 
Emancipação política e administrativa!

ciedade civil, do cida-
dão comum.  O COMTUR 
das estâncias turísti-
cas têm essa função e é 
para esses representan-
tes integrados do poder 
público e privado que 
as cidades turísticas de-
finem seus parâmetros 
de desenvolvimento tu-
rístico.

Acredito que Holam-
bra tenha um enorme 
potencial de desenvolvi-
mento turístico susten-
tável e principalmente, 

qualificado.  Qualifica-
ção nos parâmetros de 
urbanização através de 
projetos de urbaniza-
ção precisos são fun-
damentais. Discutir e 
argumentar sobre pro-
jetos de construção do 
espaço público, seus 
parâmetros e suas ca-
racterísticas são condi-
ção essencial, e urgente, 
para o correto desen-
volvimento paisagístico 
- arquitetônico e social 
de Holambra.
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Cozinhas das escolas públicas  
recebem novos equipamentos

Prefeitura faz a entrega de 
óculos para estudantes da 
rede municipal de ensino Novos equipamentos fo-

ram  adquiridos visando 
modernizar as cozinhas das 
unidades escolares da rede 
pública. Foram comprados 
aparelhos como fogões, for-
nos, microondas, panelas e 
processadores de suco, além 
de utensílios de uso básico. O 
investimento até o momento 
é de cerca de R$ 280 mil e a 
previsão é que mais recursos 
sejam aplicados na renovação 
para aquisição de produtos 
complementares e reforma 
das cozinhas, já realizadas em 
algumas das escolas e creches.  

De acordo com a direto-
ra municipal de Educação, 
Claudicir Picolo, as ações 
tornarão as cozinhas mais 
práticas. “Com novos equipa-
mentos e utensílios, nossas 
cozinhas ficarão mais efi-

Quando compreenderes que a tua vida é 
o resultado de tuas atitudes, nada mais te 

desviará do cumprimento do dever.

A Prefeitura de Holambra 
realizou nesta quarta-feira, dia 
27 de outubro, no Salão da Ter-
ceira Idade, a entrega de ócu-
los para estudantes da rede 
pública municipal de ensino 
que participaram da 1ª etapa 
do Projeto Primeiros Olhares, 
uma iniciativa do Fundo Social 
de Solidariedade em parceria 
com os departamentos muni-
cipais de Educação, Saúde e 
Promoção Social.

O mutirão oftalmológico 
contemplou alunos da rede 
matriculados na pré-escola, 
Ensino Fundamental I e na 
Educação de Jovens e Adul-
tos, o EJA.

Entre os meses de julho e 
setembro, 600 estudantes pas-
saram por triagem na unidade 
de ensino em que estão ma-
triculados. O processo incluiu 
a realização de um teste de 
acuidade visual para verificar 
se o aluno apresentava alguma 
dificuldade para enxergar. 102 
foram direcionados para um 
médico especialista. Após con-
sulta, foi verificada a necessida-
de de uso de óculos para 48 de-
les. As lentes e armações foram 
adquiridas pela Prefeitura.

A diarista Neide Pereira 
da Silva esteve com a neta 
Manoela, de 6 anos, no Salão 
da Terceira Idade para a re-
tirada dos óculos. Ela conta 
que a menina, aluna da Escola 
Jardim das Primaveras, tinha 
dores de cabeça frequentes 

e sempre comentava sobre a 
dificuldade de enxergar o que 
estava escrito na lousa, du-
rante a aula. “Esse programa, 
o Primeiros Olhares, foi ma-
ravilhoso”, avaliou. “Ontem, 
quando minha neta colocou 
os óculos, falou: Vó, eu estou 
enxergando tudo clarinho 
agora”, contou, emocionada.

“Trata-se de uma ação im-
portantíssima que trará qua-
lidade de vida para os alunos 
e, certamente, influenciará de 
forma positiva no rendimento 
escolar deles, já que muitos 
dos problemas de aprendiza-
gem estão associados a dificul-
dades para enxergar”, explicou 
a primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidarie-
dade, Yvonne Capato.

Além das lentes e arma-
ções, os estudantes receberam 
uma cartilha com cuidados 
que os estudantes devem to-
mar com o novo acessório. “A 
visão é essencial para o acom-
panhamento de aulas e para o 
processo de ensino e apren-
dizagem”, reforçou o prefeito 
Fernando Capato, presente na 
cerimônia de entrega dos ócu-
los. “E esse projeto representa 
o carinho especial de toda a 
equipe do município com as 
crianças, jovens e adultos de 
Holambra. É uma ação que 
contribui para a saúde dos 
beneficiários e garante con-
dições iguais de estudos para 
todos, sem exceção”.

cientes, garantindo sempre 
uma merenda saborosa e nu-
tritiva”, avaliou.

Capato, por sua vez, co-
mentou os investimentos em 
andamento. “Desde o retor-
no das aulas presenciais es-
tamos fazendo a merenda de 

nossas crianças de maneira 
independente, com nossos 
próprios funcionários pre-
parando as refeições com 
muito carinho. A qualidade 
da alimentação dos alunos é 
uma prioridade que devemos 
acompanhar de perto”, disse.
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

O evento UniEduK Talks, 
organizado pelo Grupo 
UniEduK em parceria com 
o IBVet e grupos de estudos 
de Equinos da UniFAJ e Uni-
MAX, reúne no dia 06/11, às 
9h, mais de 10 especialistas 
em Gastroenterologia Equi-
na numa imersão sobre o 
assunto. Público-alvo: pro-
fissionais da área e estudan-
tes de Medicina Veterinária. 

Para participar do evento 
presencial, é necessário se ins-
crever pelo link: https://bit.
ly/unieduktalks. A entrada é 
um saco ou lata de leite em pó. 
Todo o material arrecadado 
será doado a creches e pesso-
as em vulnerabilidade.

Entre os palestrantes 
confirmados estão: Ales-
sandra Gonzales, Carla Beli, 
Eryck Pinareli, Fábio Silva, 
Geraldo Eleno, Matheus Es-
pada, Marise Piotto, Renata 
Gebara, Roberto July, Rodri-
go Romero e Silvio Piotto.

“Os temas escolhidos são 
importantíssimos na gastro-
enterologia de equinos e serão 
abordados de forma objetiva e 
inovadora com apresentações 
de até 15 minutos. Além disso, 
com a possibilidade de assistir 
presencialmente no nosso au-
ditório da UniMAX ou on-line 
pelo YouTube da instituição”, 
destaca o gestor do curso de 
Medicina Veterinária, Silvio 
Piotto. 

O UniEduK Talks aconte-
ce no auditório da UniMAX, 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460 - Jardim Pe-
droso - Indaiatuba/SP, po-
rém, para aqueles que não 
puderem estar presentes, o 
evento será transmitido on-
-line pelo Youtube do Grupo 

UniEduK. 

Confira os temas do 
unieduk talks: 

• Como reconhecer um ca-
valo com dor de dente?
• Desobstruindo o esôfago 
• Por que a cirurgia do esô-
fago é tão difícil? 
• É possível operar o estô-
mago do cavalo?
• Gastrite. E agora? 
• Ultrassonografia. É possí-
vel direcionar o diagnóstico 
clínico ou cirúrgico em pato-
logias do intestino delgado?
• Mono ou Multifilamentar: 
qual fio o delgado aceita 
melhor? 
• Isquemia do íleo: deixar ou 
retirar? 
• Ceco: por que cirurgias 
ortopédicas implicam tanto 
com ele?
• Cólon ascendente isquê-
mico. Ressecar ou não?
• Cólica psicossomática, é 
possível?
• Opioide, vilão ou aliado?
• Amiloide A Sérico. Por que 
solicitar?
• Hemogasometria ou lactato 
na cólica? Qual a diferença?
• Desmistificando os pro-
cinéticos.

• Como a experiência 
profissional associada à tec-
nologia pode interferir na 
técnica operatória?

SERVIÇO
Evento: UniEduK Talks
Data: 06/11
Horário: às 9h
Local: Auditório da UniMAX 
- Avenida 9 de dezembro, 
460 - Jardim Pedroso - In-
daiatuba/SP
Entrada: um saco ou lata de 
leite em pó. 

Grupo UniEduK promove 
imersão em Gastroenterelogia 

Equina no dia 06/11
A Reforma da Previdência 

em  2019, em nada modifi-
cou a Aposentadoria Rural no 
INSS, assim, para ter a conces-
são de sua Aposentadoria Ru-
ral não será necessário entrar 
em novas regras de transição, 
bastando preencher os requi-
sitos já conhecidos.

O QUE É A APOSENTADORIA 
RURAL NO INSS?

A aposentadoria rural no 
INSS é um benefício destinado 
aos trabalhadores rurais em 
regime de economia familiar. 
Regime de Economia Familiar 
nada mais é do que quando 
os membros da família tra-
balham em conjunto para a 
própria subsistência, em uma 
condição de mútua dependên-
cia e colaboração e sem a con-
tratação de empregados.

Esses trabalhadores são 
chamados de Segurados Es-
peciais: a pessoa física resi-
dente no imóvel rural ou em 
aglomerado urbano ou rural 
próximo a ele que, individu-
almente ou em regime de 
economia familiar, ainda que 
com o auxílio eventual de 
terceiros a título de mútua 
colaboração, na condição de 
produtor, seja proprietário, 
usufrutuário, possuidor, as-
sentado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário ou 
arrendatário rurais. 

Se enquadram nessa cate-
goria, ainda, o pescador arte-
sanal, o indígena, garimpeiro, 
membros da família do segu-
rado especial.

Como podemos verificar, 
quem tem direito a aposen-
tadoria rural é o segurado 
especial.

QUAIS SÃO OS REQUISITOS 
DA APOSENTADORIA 

RURAL?
Para ter a concessão de 

uma Aposentadoria Rural no 
INSS, não é necessário que 
haja a contribuição previ-
denciária como segurado es-
pecial, no entanto, é preciso 
comprovar, no mínimo, 180 
meses em atividade rural 
(em torno de 15 anos).

Entretanto, além da ne-
cessidade de comprovação de 
tempo efetivamente trabalha-
do em atividade rural, tam-
bém é preciso atingir uma ida-
de mínima que é de 55 anos 
para mulheres e de 60 anos de 
idade para os homens.

Havendo início de prova 
material e prova testemunhal 
da atividade, é possível o reco-
nhecimento da atividade rural 
desde a infância.

COMO RECONHECER O 
PERÍODO DE TRABALHO 

RURAL?
Esse benefício possui algu-

mas particularidades e a prin-
cipal delas é entender quem 
de fato é considerado traba-
lhador rural.

Vamos entender alguns 
pontos importantes sobre 
cada tipo de segurado especial 
para o reconhecimento do tra-
balho rural.

• Produtor Rural
O produtor rural somente 

se encaixará na categoria de 
Segurado Especial se, além de 
não ter empregados fixos na 
lida do campo, sua condição 
em relação ao imóvel rural 
for de proprietário, possuidor, 
comodatário, arrendatário, 
parceiro, meeiro, usufrutu-
ário, condômino, posseiro, 
assentado, ou acampado e, a 
exploração não deve exceder 
o limite de 4 módulos fiscais, 
se enquadrando como uma 
pequena propriedade rural de 
acordo com as leis municipais.

• Pescador Artesanal
Para o pescador artesanal 

basta que a atividade seja seu 
meio de subsistência.

A pesca deve ser feita in-
dividualmente ou em regime 
de economia familiar, desde 
que sem o uso de embarca-
ções ou em embarcações de 
pequeno porte.

• Indígena
O Indígena tem sua ativi-

dade enquadrada por órgão 
específico, sendo a FUNAI, 
competente pelo reconheci-
mento e enquadramento do 
índio como segurado espe-
cial, bem como pelo forneci-

mento de documentos neces-
sários ao pedido de benefício 
junto ao INSS.

Os índios não precisam 
necessariamente viver de 
agricultura ou pesca artesa-
nal, pois a eles é permitido 
também se encaixarem como 
Segurados Especiais quando 
viverem como artesãos.

MEMBROS DA FAMÍLIA DO 
SEGURADO ESPECIAL
Como dissemos, os mem-

bros do grupo familiar, tanto 
do produtor rural quanto do 
pescador, podem ser conside-
rados segurados especiais. As-
sim, basta que comprovem se-
rem filhos maiores de 16 anos, 
(ou equiparados a filhos), 
cônjuges ou companheiros do 
produtor rural ou pescador.

COMO COMPROVAR A 
ATIVIDADE RURAL NA 

CONDIÇÃO DE SEGURADO 
ESPECIAL?

Para que seja feito o reco-
nhecimento e cômputo do pe-
ríodo de atividade rural pelo 
INSS, o segurado especial deve 
apresentar o impresso de au-
todeclaração, contendo as in-
formações detalhadas do pe-
ríodo que se quer comprovar 
como segurado especial, e, se 
exigido pelo INSS, alguns do-
cumentos para comprovação 
desta atividade.  

Saiba o que é e quem tem direito à 
aposentadoria rural

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça) é sócio na AgroBox 
Agronegócios e Mariadita 
Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br



9

www.jcholambra.com

99

www.jcholambra.com

Classificados Holambra, 29 de outubo de 2021 9

Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
�����������

Especialista em Imóveis

Casa - Pq. Paineiras - Artur Nogueira 
85 m2 constr./ 200 m2 total. Possui 2 dormitórios sendo 1
suíte, cozinha, sala de tv, banheiro, lavanderia e garagem c/
espaço para ampliação.

VendaR$ 300.000,00  -

Casa - Jd. Rezek III - Artur Nogueira
309 m2 constr./ 2.100 m2 total. Possui 3 quartos (1 suíte), coz. c/ planej;
mesanino c/ escritório e sala, jantar e sala c/ lareira, Energia solar, lazer c/
piscina, rancho c/ churrasq;  garagem p/ 2 carros + espaço p/ 10 carros.       
 VendaR$ 2.000.000,000  - LocaçãoR$ 5.000,000 -

Terreno - Jd. Europa II - Artur Nogueira
Terreno c/ excelente localização, possui 300 m2 de área plana, fácil
acesso, próximo a hospitais, escolas, padaria e academia.

VendaR$ 195.000,00  -

Casa - Jd. de Faveri - Artur Nogueira
202 m2 constr./ 400m2 total. Possui 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala
c/ 2 ambientes, sala de jantar c/ área de inverno, cozinha, lavanderia,
 área de lazer c/ churrasqueira, 3 banheiros e edícula e garagem. 

Venda

(19)  99476-1565

R$ 590.000,00  - Arte Viva Música 

Graduada em Música e Artes pelo Instituto Musical e 
Faculdade de Artes de São Paulo 
Pós Graduada em Arteterapia-TCC em Música pela 
FCM Faculdade de Ciências Médicas UNICAMP 

Aulas de Piano e Teoria Musical –  
Cursos: Iniciante, médio e avançado  

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 
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● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●

CLASSIFICADOS

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

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

Nº 1279
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo 
art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE RHAVY DE CAMPOS ANTUNES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão economista, nascido em São Paulo-SP, (registrado no 11° Sub-
distrito - Santa Cecília)  no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (15/09/1987), residente e domiciliado na Alameda das Papoulas, s/n°, Quad-
ra D, Lote 7, Condomínio Duas Marias, Holambra, SP, CEP: 13825000,filho de 
SERGIO DA SILVA ANTUNES e de STELA MARIA DE CAMPOS ANTUNES.
ANA CAROLINA AGOSTI ALVARES CRUZ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão advogada, nascida em São Paulo-SP, (registrada no 28° 
Subdistrito - Jardim Paulista), no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (16/09/1987), residente e domiciliada na Alameda das Papoulas, s/
n°, Quadra D, Lote  7, Condomínio Duas Marias,  Holambra, SP, CEP: 13825000, 
filha de ARTHUR ALVARES CRUZ NETO e de REGINA HELEND AGOSTI 
ALVARES CRUZ.
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.

Holambra - SP, 27 de outubro de 2021

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Eu, colunista do Jornal da Cidade, parabenizo a jovem cidade de Holambra, que compelotu 30 anos, no dia  27/10. Meus  Pa-
rabéns também aos munícipes e prefeitura por manterem esse encanto de cidade e por tornarem Holambra uma das principais 

atrações turísticas do País. Que continuem nesse caminho, sem perder a tradição holandesa do local.

Parabéns, Holambra

Gente, mas esse povo não tem o que fazer, né? Estão 
tirando sarro do tamanho do nariz da apresentadora 
Adriana Galisteu. Estão sugerindo que ela faça uma ci-
rurgia. Adriane Galisteu rebate fã que sugeriu plástica 
em  seu nariz: “Sim respeitar o próximo” Enviado via UOL 
Mailque uma apresentadora fizesse uma plástica no na-
riz para ficar mais linda. Sem vídeo, ela desejou coisas 
boas ao suposto fã. Está certa. È charme.

Um Encontro de Fé

O sobe e desce das paradas

O  Espaço das Américas   promoverá no dia 5 de dezembro  a turnê “Concerto da Amizade”, em 
que três grandes amigos se encontram para celebrar a boa música. Elba Ramalho, Padre Fábio 
de Melo e o Maestro Adriano Machado, acompanhado da prestigiosa Orquestra Sinfônica Villa 
Lobos, que estará composta por 43 instrumentistas. Amigos de fé, Elba e Pe. Fábio tiveram uma 
herança musical que lhes foi transmitida desde cedo, por meio de seus pais. O pai de Elba foi 
músico de orquestra popular, enquanto o pai do Pe. Fábio tocava por intuição. O poder espiritual 
da música selou uma amizade que já foi registrada em algumas canções gravadas por ambos e 
compartilhada em shows informais para amigos.Chegou a hora de mostrar para o grande público 
este encontro que celebra a amizade e a vida. No repertório, clássicos da nossa MPB, sucessos já 
consagrados do repertório de Elba Ramalho (como “De Volta Pro Aconchego”, “Bate Coração” e 
“Xote das Meninas”) e ainda uma linda homenagem ao Mestre Luiz Gonzaga. “Será um concerto 
inesquecível e recheado de emoções”, resume a cantora paraibana. Os ingressos para este grande 
encontro já estão à velba e padre fábioenda nas bilheterias do Espaço das Américas ou forma 
online pelo site da Eventim.

Gente, a  Morena do  Luan Santana , que ocupava o primeiro lugar  na parada das músicas  mais 
tocadas nas rádios do território brasileiro caiu para a  quarta posição, perdendo para  Gustavo 
Miato com a música Não parei de sofrer. A cada lançamento acontece o sobe e desce, né?

Cada um é cada um
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Não faltaram gols na segunda rodada da  
Copa de Futebol Amador de Holambra

Foram 39 em 8 jogos dis-
putados, uma média de quase 
5 gols por partida. Duas gole-
adas abriram a rodada na sex-
ta-feira, dia 22 de outubro, no 
Estádio Municipal Zeno Capa-
to. O Jack Flores venceu o Ga-
lácticos por 9 a 1 e o Resenha 
bateu o Clube por 4 a 1. Nos 
outros jogos, disputados no 
domingo no Municipal e nos 
campos dos bairros Palmeiras 
e Fundão, foram assinalados 
mais 24 gols.

“Não registramos nenhum 
empate nessa rodada e já ti-
vemos 55 gols desde o início 
da Copa. Acredito que com o 
passar dos jogos os times irão 
se consolidando e teremos 
muitas emoções em campo”, 
avaliou o diretor municipal 

Sexta-feira, 29 de outu-
bro, 19h: Nova x Nacional 
(Estádio Municipal)

Sexta-feira, 29 de outu-
bro, 20h45: Real Conquis-
ta x CRB (Estádio Muici-
pal)

Domingo, 31 de outubro, 
8h30: Jack Flores x Santa 
Cruz (Palmeiras)

Domingo, 31 de outubro, 
10h30: Clube x Juventude 
(Palmeiras)

Domingo, 31 de outubro, 
8h45: Figueirense x Galác-
ticos (Estádio Municipal)

Domingo, 31 de outubro, 
10h30: Los Hermanos x Bar 
Sem Lona (Estádio Munici-
pal)

Domingo, 31 de outubro, 
8h30: Grêmio x Galunáti-
cos (Fundão)

Domingo, 31 de outubro, 
10h30: Resenha x Imi-
grantes (Fundão)

Partidas da 3ª rodada:

facebook
instagram

Rua Primulas, 976, Girassois de Holanda

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

(19) 97828-0474

clique 
aqui!

de Esportes, André Buzzerio. 
“O futebol amador de Holam-
bra é dinâmico. Por isso os 
torcedores gostam tanto de 
acompanhar as partidas”.

Já na primeira noite de 
embates da 2ª rodada, car-
ros disputavam fora das qua-
tro linhas vagas disponíveis 
para estacionamento pró-

ximo ao Estádio, no Centro. 
Nas arquibancadas, dezenas 
de pessoas assistiam atentas 
aos lances de bola rolando no 
gramado.

• Galácticos 1 x 9 Jack Flores

• Clube 1 x 4 Resenha

• Galunáticos 3 x 2 Figueirense

• Real Conquista 2 x 5  
Vila Nova

• Juventude 3 x 1 Mercenários

• Nacional 0 x 2 Bar Sem Lona

• CRB 0 x 3 Los Hermanos

• Grêmio Holambra 3 x 0 
Santa Cruz

Resultados 
da 2ª rodada:
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O feriado corresponden-
te ao dia 27, aniversário de 
Holambra, foi transferido 
através de decreto para o 
dia 29, sexta-feira, quan-
do as comemorações terão 
início com a realização de 
ato cívico a partir das 9h no 
Paço Municipal. Durante o 
evento, o Hino de Holambra 
será interpretado pelo mú-
sico e compositor Reinaldo 
Occhiotto Júnior, autor da 
obra. Haverá ainda apresen-
tações artísticas com par-
ticipação dos Gaiteiros de 
Holambra, grupo de dança 
típica holandesa e Fanfarra 
Amigos de Holambra, além 
da dramatização da história 
do município encenada por 
alunos da Escola Parque dos 
Ipês. Ao final, degustação do 
bolo de aniversário e uma 
chuva de pétalas especial.

No sábado, a Banda Sin-

fônica Armando de Arru-
da Pereira, de São Paulo, 
se apresentará no Teatro 
Municipal com repertório 
recheado de músicas de 
desenhos consagrados da 
Disney, como Aladin, A Bela 
e a Fera e O Rei Leão. No 
domingo, as comemorações 
continuam na instalação de 
guarda-chuvas coloridos 
da Alameda Maurício de 
Nassau com a Orquestra de 
Viola Caipira de Holambra 
interpretando clássicos da 
música sertaneja e de raiz 
em mais uma edição do pro-
jeto Viola, Café e Flores.

Ainda no domingo, 31 de 
outubro, duas sessões de 
teatro encerram a progra-
mação: às 15h e às 19h30, a 
Cia. Galhofeiros apresenta a 
peça infantil “A História da 
Fofoca na Vida da Bruxa Bo-
boca”.

Final de semana com diversas atrações  em 
comemoração aos 30 anos da Cidade

“Comemorar o aniver-
sário de emancipação da 
cidade nesse momento de 
retomada tem um sabor es-
pecial. Todo aniversário re-
presenta um ciclo. E é com 
otimismo e perseverança 
que Holambra inicia mais 
um ano de autonomia. De-

vemos, mais do que nunca, 
comemorar”, afirmou o pre-
feito Fernando Capato.

A diretora municipal de 
Turismo e Cultura, Ales-
sandra Caratti, falou sobre 
a programação. “Teremos 
atrações para todos os pú-
blicos, com talentos da ci-

dade e a participação es-
pecial da Banda Sinfônica, 
que vem de São Paulo. Após 
tantos dissabores causados 
pela pandemia, é hora de 
retomarmos o rumo natural 
e mostrar Holambra do jei-
to que ela realmente é: uma 
cidade apaixonante”, disse.

Confira a programação de aniversário:
• 29 de outubro, a partir das 9h, no Paço Municipal: Ato cívico, apresentações 
artísticas com Gaiteiros de Holambra, dramatização da história da cidade por alunos 
do Parque dos Ipês, dança típica holandesa, Fanfarra Amigos de Holambra, chuva de 
pétalas, degustação de bolo e food-trucks.

• 30 de outubro, às 19h30, no Teatro Municipal: Apresentação da Banda Sinfônica 
Armando de Arruda Pereira, com temas clássicos da Disney (Ingressos Esgotados)

• 31 de outubro, às 10h, na Alameda Maurício de Nassau: Viola, Café e Flores.

31 de outubro, às 15h e às 19h30, no Teatro Municipal: Peça teatral “A História da 
Fofoca na Vida da Bruxa Boboca”, com a Cia. Galhofeiros (Ingressos Esgotados)

Acesse a 
edição do JC 
Holambra dos 

30 anos de 
emancipação

(Click aqui)

https://d3c3f8fa-bbea-4475-8014-567a75f8ac9f.filesusr.com/ugd/dcb43b_5c504aad0caf4cfe9b4a31ae7e67bc75.pdf

