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Com capacidade de seis mil litros, o Governo do Estado repassou a Ho-
lambra um caminhão auto tanque de combate a incêndios. A entrega do 
veículo aconteceu ontem e contou com a presença de várias autorida-
des, além dos bombeiros civis voluntários da cidade.

Na terça-feira passada, dia 07, manifestações pró-governo  
tomaram as ruas de Holambra. Uma particularidade da carre-
ata foram os tratores, que chamou atenção de quem passava 
pelo local.

Mesmo com novas regras, turistas 
buscam Cidade das Flores

3 4 13
Holambra começa vacinar 
adolescentes hoje

Câmara inicia discussão 
do PPA e da LDO

Médica de Holambra reforça 
importância do Setembro Amarelo

7

Quem trabalha em Holambra tem percebido que a cada fim de semana mais turistas 
procuram a Cidade das Flores. Com novas regras de agendamento e acesso, o município 
recebeu, entre os dias 4 e 7, 49 ônibus de fretamento turístico – cerca de 2.400 pessoas. 
A quantidade foi confirmada através de plataforma eletrônica implementada pelo 
Departamento Municipal de Turismo e Cultura e passou a valer a partir da semana passada.
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Editorial

Histórias de Dona Ilda

O fato de irmos colhendo um 
buquê de flores em cada ano em 
que comemoramos nosso ani-
versário, não significa que esta-
mos ficando velhos.

Temos que nos lembrar que 
foram mais 365 dias em que ti-
vemos altos e baixos, alegrias e 
tristezas, mas o mais importan-
te é que estamos vivos! Conse-
guimos transpor problemas às 
vezes dificílimos, conseguimos 
atravessar caminhos pedrego-
sos, mas estamos vivos! Vence-
mos lutas e batalhas, mas esta-
mos vivos! Em contrapartida, 
quanta alegria tivemos! Quanta 
satisfação tivemos ao saber das 
vitórias de nossos filhos e de 
nossos netos! Quanto a- grade-
cemos a Deus pela chuva que 
nos está mandando, enchendo 
nossas represas! Estou escreven-
do, curtindo a alegria que sinto 
ao ouvir o canto dos passarinhos 
sobre nossas árvores, como um 
coral muito desacertado, entre-
meado com trovões que anun-
ciam mais água chegando! Feliz-
mente!

Em pequenas ações ou atitu-
des, precisamos encontrar en-
canto! Após nosso café matinal 
a primeira coisa que faço é levar 
ao nosso jardim pedaços de ma-
mões papaia e bananas para os 
sabiás, corruíras, bem-te-vis, e 
pardais que são servidos em di-
versos comedouros diariamen-
te. É uma alegria só!

Um telefonema  de um amigo 
distante, uma palavra de afeto 
de uma ex-aluna, tudo nos en-
che de satisfação! Temos que 
ver encanto nas menores coisas 
. O mundo é cheio de segredos 
que devemos desvendá-los.Um 
bolero bem dançado com nosso 
amor, ao som de um velho CD, 
numa penumbra romântica,. é 
algo de indescritível!!!

São fatos que nos permitem 
envelhecer com entusiasmo!

Isso é saber encarar os acon-
tecimentos, sempre com otimis-
mo e coragem!

Isso é o que se chama “a arte 

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

A arte de envelhecer 
e envelhecer com  
arte

de envelhecer”.
 “E o que seria envelhecer com 

arte”?
É procurar dedicar uma parte 

de seu tempo à arte. E que arte 
seria essa?

Os  boleiros caprichosos , são 
artistas! Uma costureira 

 criativa também é uma ar-
tista. Um marceneiro dedicado 
ao seu trabalho, inovando suas 
técnicas no manejo da madeira, 
demonstra habilidades artísti-
cas. Os pintores de telas, vidros, 
porcelanas, são também artistas. 
Desenhistas, bailarinos, teatrólo-
gos, cantores, enfim, se formos 
enumerar todas as formas de 
arte, seriam  difíceis! 

Atualmente encontramos 
pessoas idosas se dedicando 
por exemplo à pintura em por-
celana. Em Campinas existe o 
Clube de Pintores em Porcelana 
–CCPP, que tive a felicidade de 
fundar em 1974, portanto com 
40 anos. É formado de Diretoria 
com 12 membros, reuniões com 
atas, exposições anuais, eventos 
de benemerência, viagens cultu-
rais, etc.Todos os membros são 
professoras dessa técnica, que 
em Campinas não a deixarão 
morrer! Apenas duas integrantes 
têm menos de 70 anos. Em reu-
niões quinzenais são discutidos 
temas ligados à arte, planeja-
mento de exposições, etc.

Assim, com compromissos 
como esses, cheios de entusias-
mo e criatividade, ninguém se 
sente velho! Mesmo porque, 
como diz aquela velha afirmação: 

 “Existem jovens velhos e  ve-
lhos moços!!!”

Deus nos ilumine sempre e 
nos inclua nesse último item!!! 
Aleluia!!!

No dia 7 de setembro passa-
do,  abriram-se as comemorações 
do bicentenário da independên-
cia do Brasil.

O início das comemorações 
não foram lá estas coisas. Pela 
primeira vez, não houve os desfi-
les cívicos e militares que sempre 
lembravam ao país que esta na-
ção é de todos, gerada na misci-
genação de povos e na pluralida-
de de ideias.  Foi uma pena!

Mas, tem-se ainda um ano in-
teiro para se repensar os destinos 

da pátria  e  reafirmar sua inde-
pendência como um país livre no 
qual convivem as pessoas que o 
constroem, silenciosa e ardua-
mente,  e que fazem desta nação 
uma das mais ricas do mundo. 

Será preciso compreender 
que um país livre deve ser um 
país democrático, com institui-
ções fortes para a garantia ju-
rídica  da convivência democrá-
tica, em harmonia e no diálogo. 
Deve ser também um país sem 
pobreza e com qualidade de vida 

para todos e compatível com a 
riqueza que geram os brasileiros.

Talvez a melhor comemora-
ção que se possa  ter, no dia 7 de 
setembro de 2.022. seja a reu-
nião dos poderes republicanos, 
da sociedade civil organizada, 
da representação das minorias, 
do povo em geral  para um novo 
grande grito, ressoando ao de 
Dom Pedro I: Façamos este país 
juntos! 

Chega de dividir!

Comemorações do bicentenário da independência do Brasil

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

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

Fazemos escolhas desde 
que nascemos. Desde que 
deixamos o útero de nossas 
mães. E pela vida afora – entre 
tentativas e erros – vamos ce-
lebrando, lamentando, apren-
dendo com as opções feitas. 

Décadas atrás, o saudoso 
e genial Nelson Rodrigues – 
escritor, jornalista, romancista 
– provocou a sociedade com a 
sua clássica e polêmica frase: 
“Toda a unanimidade é burra! 
Quem pensa com a unanimi-
dade não precisa pensar”.

Unanimidade é um subs-
tantivo feminino que significa 
a qualidade de algo unânime, 
ou seja, em que existe um 
“acordo”, concessões ou con-
formidade em alguma área 
(opiniões, votos, julgamentos, 
ideias). 

Já liberdade, significa o 
direito de agir segundo o seu 
livre arbítrio, de acordo com 
a própria vontade, desde que 
não prejudique outra pessoa, 
sensação de estar livre e não 
depender de ninguém. 

Por que trago à baila estes 
conceitos? 

As sociedades são estrutu-
radas mediante ideias e valo-
res concebidos por grupos de 
pessoas, em determinado mo-
mento, sujeitas à reformulação 
permanente por força da mu-
dança de hábitos e costumes.   

O consenso para atingir ob-
jetivos propostos – em se falan-
do de sociedade - jamais se faz 
por unanimidade, mas, por ou-
tro lado, com toda liberdade. A 
exceção, por óbvio, se dá em 
ambiente de cerceamento des-
ta última quando cai por terra 
a validade dos propósitos, seus 
princípios e valores.

É saudável que haja diver-
gência de ideias, sejam elas re-
lativas às religiões, sistemas de 
convivência grupal, compor-
tamento social. É insalubre, no 
entanto, que restrições sejam 
impostas pela força – de qual-
quer natureza – comprome-
tendo o livre-arbítrio de seres 
como eu e você.

É ponto pacífico que o ser 
humano não dispõe de liber-
dade absoluta para decidir seu 
destino nem contar com una-
nimidade em suas decisões. 

Encaixotado por regras e prin-
cípios às quais necessariamen-
te não se adequa, nem concor-
da, reage tentando impor sua 
vontade subjugando ou sub-
vertendo o status-quo vigente.

Ou, ainda, a ele se subme-
tendo e convertendo-se em 
um vegetal. 

Nos quatro cantos do glo-
bo surtos de discórdia política, 
religiosa, social permanecem 
ativos levando bilhões de pes-
soas à amargura absoluta de-
safiando sua sobrevivência.

Imaginava-se que uma pan-
demia catastrófica pudesse 
abrir mentes e trazer à razão 
mentes doentias que insistem 
em acreditar estarem próximas 
a Deus, falando em seu nome, 
insensíveis, prepotentes.

Neste mundo insano a li-
nha tênue entre sanidade e 
loucura é rompida por aque-
les que se julgam acima da lei 
e da verdade. E estes – como 
sempre - são julgados por 
seus atos e consequências. Os 
desenlaces? Sobejamente co-
nhecidos. 

A ponderar!

Desafios à sobrevivência
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O Departamento Municipal 
de Saúde de Holambra confir-
mou nesta quinta-feira, dia 9 
de setembro, 13 novos casos 
de Covid-19 registrados na ci-
dade ao longo da última sema-

na. O município contabiliza, 
desde o início da pandemia, 
2.061 casos da doença, sendo 
2.025 considerados curados. 
21 pessoas aguardam, em iso-
lamento domiciliar, o resulta-

do de exames. O bairro 
Imigrantes soma 579 
confirmações, segui-
do do Centro com 
189 e do Groot com 
184 casos.

“Vale sempre lem-
brar que, na luta 
contra a Covid-19, 
é fundamental que 
toda a comunidade 

colabore”, ressaltou 

o diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Iglecias. 
“A higienização frequente das 
mãos, o uso de máscara e o 
distanciamento social conti-
nuam sendo fundamentais”.

Nesta sexta-feira, dia 10 
de setembro, o Departamen-
to Municipal de Saúde irá 
aplicar, no Salão da Tercei-
ra Idade, a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 em 
adolescentes entre 12 e 17 
anos que realizaram o agen-
damento por meio do Portal 
do Governo, em www.holam-
bra.sp.gov.br. É necessário 
chegar com, no máximo, 10 

minutos de antecedência do 
horário agendado, apresentar 
documento oficial com foto e 
Formulário de Autorização de 
Vacinação assinado pelo pai, 
mãe ou responsável legal. O 
documento está disponível 
em www.holambra.sp.gov.br, 
na aba Serviços, Vacina: Ter-
mo de autorização. Ele é obri-
gatório ainda que o menor 
compareça acompanhado.

Saúde contabiliza mais de dois mil casos de Covid em um ano e meio

Começa vacinação para adolescentes entre 12 e 17 anos

a águas de holambra é um dos 100 lugares 
mais incríveis para SE trabalhar do brasil
Segundo a pesquisa FIA Employee Experience 
(FEEx), que reconhece as empresas que mais 
se preocupam com a criação de um ambiente 
incrível de trabalho para seus colaboradores.

In.crí.vel

Aplicação de 2ª dose de AstraZeneca/Fiocruz está 
suspensa temporariamente
O Departamento Municipal de Saúde informa ainda que a aplicação da 2ª dose da 
vacina AstraZeneca/Fiocruz, contra a Covid-19, programada para amanhã, dia 10 de 
setembro, está temporariamente suspensa. O motivo é o não recebimento do lote 
completo do antígeno por parte do Governo do Estado. A orientação é acompanhar 
a divulgação de nova data para a vacinação através dos meios de comunicação ofi-
ciais da Prefeitura.
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Plano Plurianual e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias começam a tramitar na Câmara

posituras serão discutidas e 
votadas em dois turnos pe-
los vereadores. 

Durante a reunião, ocor-
reu ainda a leitura do pare-
cer prévio do Tribunal de 
Contas referente as Contas 
do Executivo exercício 2019. 
O documento e as contas 

municipais ficarão à disposi-
ção de qualquer contribuin-
te para exame e apreciação 
na Secretaria da Câmara Mu-
nicipal de Holambra, pelo 
prazo de 60 dias. 

Após este período, o pro-
cesso será apreciado pela 
Comissão de Orçamento, Fi-

nanças e Contabilidade, que 
concluirá a análise sobre a 
aprovação ou rejeição das 
Contas Municipais por meio 
de Decreto Legislativo, ao 
qual será submetido a uma 
única discussão e votação 
no plenário.

O vereador e primeiro-

Na última quarta-feira 
(08/09), a Câmara Municipal 
de Holambra realizou a 22ª 
Sessão Ordinária, em pau-
ta dois importantes instru-
mentos para o planejamento 
orçamentário municipal fo-
ram recebidos do Executi-
vo, o Plano Plurianual (PPA) 
para o quadriênio de 2022 
a 2025, previsto na Projeto 
de Lei n.º 023/2021 e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício de 
2022, definido no Projeto de 
Lei n.º 024/2021. 

O PPA é um planejamen-
to de médio prazo, para os 
próximos quatro anos, que 
estabelece as diretrizes, 
objetivos e metas da Ad-
ministração Pública para o 
município, enquanto a LDO 
define as diretrizes a serem 
observadas na elaboração 
da Lei Orçamentária do 
município para o exercício 
de 2022. A tramitação dos 
dois projetos ocorrerá da 
seguinte forma, inicialmen-
te seguem para análise da 
Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade da 
Câmara. A Câmara agendará 
e promoverá Audiência Pú-
blica para participação dos 
munícipes, a Comissão emi-
tirá os pareceres e as pro-

PPA e LDO são instrumentos fundamentais para o planejamento da cidade. Ainda na sessão, leitura 
do parecer prévio do Tribunal de Contas em relação as contas do Executivo no exercício 2019

-secretário Fabiano Soares 
apresentou também o Proje-
to de Lei Complementar n.º 
005/2021 propondo atuali-
zação da Seção IV do Código 
de Posturas do município de 
Holambra, que dispõe sobre 
as medidas de proteção aos 
animais. A propositura se-
gue para análise das Comis-
sões Permanentes. 

Referente as indicações 
legislativas, os parlamen-
tares sugeriram três ações. 
O vereador Hermindo Fe-
lix solicitou a instalação de 
suportes para bicicletas no 
PSF Imigrantes. 

O vereador Jesus Apare-
cido de Souza pediu a inter-
venção do Executivo junto a 
Empresa de Correios e Te-
légrafos, os Correios, para 
que realizem a entrega de 
correspondências no Bairro 
Camanducaia.

Enquanto o vereador 
Oriovaldo Venturini solici-
tou ao Executivo intercessão 
junto a Cemirim para a troca 
dos cabos de energia instala-
dos na Rua Leandro Gonçal-
ves, por cabos capeados. 

A próxima sessão da 
Câmara de Holambra está 
marcada para o dia 13 de 
setembro, a partir das 19h, 
no plenário do Legislativo.
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Parlamentares realizam primeiro 
PitStop da Ração em Holambra

Holambra apresenta veículo de combate a incêndios para Associação de Bombeiros Voluntários

Esdras Domingos

Participar de uma ação so-
cial pode ser um bom progra-
ma para sábado. O vereador 
holambrense Fabiano Soares 
promoverá o primeiro PitS-
top da Ração em Holambra. 
O evento acontece amanhã, 
das 10 às 14 horas, no esta-
cionamento do Supermerca-
do Makim.

A ação social terá a presen-
ça dos deputados estaduais 
Delegado Bruno Lima e Murilo 
Felix. Segundo o vereador, a ini-
ciativa surgiu com o intuito de 
criar mecanismos para apoiar 

o trabalho de protetoras in-
dependentes e ONGs, como a 
Arca (Dona Nell). “São pessoas 
e grupos que se dispõem a lu-
tar pela causa animal. Vale lem-
brar que a pandemia causada 
pelo Covid-19 afetou vários 
setores, inclusive elevando os 
preços de rações, remédios e 
insumos veterinários”.  

O vereador, que represen-
ta o exército contra os maus 
tratos no município, salienta 
que o trabalho desses volun-
tários nesse período de crise 
só aumentou, porque, “muitos 
animais, principalmente cães 
e gatos, foram abandonados 

pelos seus donos”. “Precisamos 
fomentar em Holambra a cultu-
ra da doação de ração e outros 
materiais necessários para cui-
dar desses animais”.

Fabiano salienta que pre-
tende fazer todo mês algum 
evento voltado para doação. 
“Uma das propostas do meu 
mandato é apoiar holambren-
ses e ONGs que lutam pela 
causa animal, por meio de 
propostas de leis e ações jun-
to à comunidade”. 

Os deputados que parti-
ciparão do PitStop da Ração 
também atuam em causas de 
proteção aos animais.

O prefeito Fernando Ca-
pato recebeu no início da 
tarde dessa quinta-feira, dia 
9 de setembro, um cami-
nhão auto tanque de com-
bate a incêndios destinado 
a Holambra pelo Governo 
do Estado. A entrega do 
veículo contou com a par-

ticipação de vereadores, 
representantes do Corpo de 
Bombeiros, das polícias Ci-
vil e Militar, dos bombeiros 
civis voluntários da cidade e 
de representantes da socie-
dade civil, conselhos e enti-
dades locais.

O caminhão tem capaci-

dade para até 6 mil litros de 
água e irá fortalecer o traba-
lho realizado pela Associação 
de Bombeiros Voluntários, 
que há mais de quatro anos 
atuam no enfrentamento a 
queimadas. 

“Essa é uma importante 
conquista que, sem dúvidas, 

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!

irá qualificar o trabalho e me-
lhorar o atendimento a ocor-
rências de incêndio”, avaliou 
o prefeito Fernando Capato, 
que também é um bombeiro 
civil voluntário. “É o primeiro 
equipamento para uso exclu-

sivo da atividade dos bom-
beiros em Holambra. Uma 
novidade que vem para coro-
ar o exemplar e excepcional 
serviço desenvolvido pelos 
voluntários e pelas autorida-
des parceiras até aqui”.
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Prefeitura lança Programa Desenvolvimento da 

Ética, Cidadania e Civismo na Escola

Funcionários da Educação participam de Fórum Internacional da RMC

A Prefeitura de Holambra 
lançou nesta quinta-feira, 
dia 9 de setembro, o Pro-
grama Desenvolvimento da 
Ética, Cidadania e Civismo 
na Escola”, elaborado pelo 
Departamento Municipal 
de Educação. O ato, realiza-
do em frente a diretoria da 
pasta, contou com a partici-
pação do prefeito Fernando 
Capato, do vice Miguel Es-
perança, de vereadores, di-
retores municipais e repre-
sentantes das polícias civil, 
militar e municipal, além de 
bombeiros civis voluntários 
da cidade. Durante o even-
to alunas da Escola Jardim 
Flamboyant se apresenta-

ram ao som de Aquarela do 
Brasil e o Grupo Atrius se 
encarregou de interpretar o 
Hino Nacional Brasileiro.

O objetivo da iniciativa 
é estimular nos espaços de 
aprendizagem das unidades 
escolares municipais os co-

nhecimentos básicos para a 
vida dos estudantes holam-
brenses e integrá-los às di-
versas ações intersetoriais 
já desenvolvidas na rede 
municipal de ensino.

“Ética, cidadania e civis-
mo são competências da 
Base Nacional Comum Cur-
ricular e  determinantes 
para a educação de crianças 
e jovens”, explicou a direto-
ra municipal de Educação, 
Claudicir Picolo. “É de extre-
ma importância que os alu-
nos consigam se enxergar 
como parte da sociedade, 
agentes transformadores, 
protagonistas em sua casa, 
na escola, em comunidade.

Ainda segundo ela, para 
que esta finalidade seja al-
cançada, educadores, em 
conjunto com os departa-
mentos municipais e demais 
órgãos públicos, irão desen-
volver estratégias e colo-
car em prática ações  como 
rodas de conversas e feiras, 
além de incentivar a parti-
cipação dos estudantes em 
projetos locais.

“Trata-se de um impor-
tante trabalho intersetorial 
que, sem dúvidas, irá enri-
quecer o processo de apren-
dizagem, e colaborar com a 
formação de cidadãos mais 
conscientes”, disse o prefeito 
Fernando, Capato.

Profissionais da rede pú-
blica municipal de ensino 
de Holambra participaram 
esta semana, nos dias 8 e 9 
de setembro, do 10º Fórum 
Internacional de Educação 
da Região Metropolitana 
de Campinas. O evento é 
realizado pela Agemcamp 
(Agência Metropolitana 
de Campinas) em parceria 
com a Fumec (Fundação 
Municipal para Educação 
Comunitária) e tem por ob-
jetivo a formação continua-
da dos profissionais do se-

tor nos 20 municípios que 
integram a RMC.

Realizada de forma onli-
ne,  a iniciativa contou com 
mais de 1.500 inscritos e  
conceituados palestrantes 
– entre eles o antropólogo 
Luiz Marins e o educador 
Clóvis de Barros Filho. O 
encontro abordou temas 
relevantes como a educa-
ção híbrida, inovações pe-
dagógicas, inclusão e ética.

“Falar sobre o ensino pú-
blico é de fundamental im-
portância, sobretudo neste 

momento”, disse Claudicir 
Pícolo, diretora municipal 
de Educação de Holambra 
e coordenadora da Câma-
ra Temática de Educação 
da RMC. “Trata-se de um 
encontro de compartilha-
mento de experiências e 
apresentação de propos-
tas para avanços no setor. 
Uma atividade que contri-
bui com o aprimoramento 
de nossos profissionais e, 
consequentemente, com o 
desenvolvimento de nosso 
ensino”.
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Na próxima semana, entre 
os dias 13 e 17 de setembro, 
a Prefeitura de Holambra re-
aliza mais uma etapa da Ope-
ração Cata-Bagulho. O tra-
balho consiste na coleta de 
móveis danificados ou velhos 
e restos de poda. O objetivo é 
impedir o depósito irregular 
de lixo em locais como vias 
públicas e terrenos baldios. 

Os materiais devem ser de-
positados na frente das re-
sidências pelos moradores 
momentos antes da coleta, 
que tem início às 7h30 e se-
gue até 16h30, respeitando o 
cronograma de bairros (con-
fira abaixo). Lixo doméstico, 
restos de construção civil e 
materiais eletrônicos não são 
recolhidos neste trabalho.

“Faço um pedido para que 
a população colabore com a 
limpeza da cidade respeitan-
do os dias de circulação do 
Cata-Bagulho em cada bair-
ro, depositando os resíduos 
na frente das casas, sempre 
antes das 7h30”, reforçou o 
diretor municipal de Servi-
ços Públicos, José Marcos de 
Souza.

Holambra recebe 49 excursões durante feriado

Operação Cata-Bagulho começa na segunda

Holambra recebeu entre 
os dias 4 e 7 de setembro 49 
ônibus de fretamento turísti-
co – todos eles devidamente 
identificados e com agenda-
mento prévio confirmado 
através de plataforma ele-
trônica implementada pelo 
Departamento Municipal de 
Turismo e Cultura. O sistema 
põe em prática as novas re-
gras de acesso e permanên-
cia de excursões na cidade, 
estabelecidas por meio de 
Decreto no dia 26 de agosto.

O documento, que revoga 
a proibição instituída em ju-
nho de 2021 em função da 
pandemia, determina que 
esses veículos passem a ser 
cadastrados pelo Portal do 
Governo, em www.holambra.
sp.gov.br, na aba de Serviços, 
Cadastro para Excursões.

Apenas os 20 primeiros 
ônibus inscritos têm, desde 
então, o ingresso liberado 
mediante autorização pré-
via, que deve ser impressa e 
afixada nos veículos em lo-
cal visível para possibilitar o 
serviço de fiscalização. Ainda 
de acordo com a nova nor-
mativa, cadastros adicionais 
serão aceitos em caráter ex-
cepcional com apresentação 
de reservas de hotéis ou pou-
sadas em Holambra ou em 
um raio de 70 km.

No último sábado, dia 4, 
12 excursões passaram pela 
Capital Nacional das Flores, 
com crescimento gradual no 
domingo (17) e na terça-fei-
ra (20).

De acordo com a diretora 
da pasta, Alessandra Caratti, 
a avaliação dos primeiros dias 

com nova normativa é positi-
va. “Acompanhamos de per-
to a chegada das excursões 
agendadas e o cumprimento 
das novas regras de circula-
ção desses veículos. Foi um 
trabalho de muito êxito, sem 
qualquer ocorrência durante 
todo o feriado”, disse.

Segundo ela, a liberação 
restrita a ônibus previamen-
te inscritos e autorizados 
tem por objetivo organizar o 
crescente fluxo de visitantes, 
assegurando experiências tu-
rísticas que sejam boas e ade-
quadas à estrutura da cidade. 
“Queremos receber bem as 
pessoas que escolhem Ho-
lambra como destino. Pra 
isso, é preciso conduzir com 
muita organização o esque-
ma de excursões de acesso 
coletivo”, explica.

Confira o cronograma 
da Operação Cata-Bagulho:
Segunda-feira: Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

Terça-feira: Jardim das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores e Centro

Quarta-feira: Imigrantes  

Quinta-feira: Imigrantes, Vila Nova, Moinho Residencial e Residencial Van den Broek

Sexta-feira: Residencial Van den Broek, Camanducaia, Pinhalzinho e Residencial Vila das Tulipas
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De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS) e o Fundo das 
Nações Unidas para a In-
fância (Unicef), cerca de 
seis milhões de vidas são 
salvas por ano por causa 
do aumento das taxas de 
amamentação. Sendo as-
sim, o apoio que o Grupo 
UniEduK oferece à cam-
panha “Agosto Dourado” é 
fundamental para instruir 
os futuros enfermeiros e 
a comunidade sobre essa 
importância na prática.

Os estudantes do sex-
to semestre do curso de 
Enfermagem do Grupo 
UniEduK atuaram dentro 
da campanha e participa-
ram de ações educativas 
no espaço acadêmico, en-
volvendo outros alunos e 
colaboradores no campus. 
Por meio da disciplina 
Saúde da Criança, foram 
dadas orientações gerais 
à comunidade acadêmica, 
visando sensibilizar os 
alunos em relação à im-
portância do estímulo da 
amamentação, tanto para 
a mãe, quanto para o bebê.

“Acredito que a ama-
mentação é um ato de 
amor. De transferência 
de afeto da mãe para o 
bebê e realizar uma ati-

vidade de incentivo é de 
extrema relevância para 
trazer esses conceitos à 
população. A mãe preci-
sa conhecer os benefícios 
que ela e o seu filho te-
rão com a amamentação 
e nós, como futuros pro-
fissionais, devemos levar 
essa informação  adiante. 
Nada melhor que uma ati-
vidade lúdica e instrutiva 
incentivada por profes-
sores que facilitam essa 
forma de educação em 
saúde”, ressaltou a aluna 
Patrícia Abdriele Juliano 
(UniFAJ).

“Foi a primeira vez que 
fizemos um projeto para 
o “Agosto Dourado” e con-
seguimos conscientizar 
diversas mães no campus,  
explicar o quão importan-
te é este mês e reforçar 
o poder que a amamen-
tação tem”, disse a aluna 
Dienifer Mayara Rosa Pe-
reira (UniMAX).  

Aproximadamente 90 
alunos participaram das 
atividades entregando 
brindes sobre a temática. 
Conseguiram atingir cer-
ca de 80% dos alunos que 
estavam presentes nos 
campi, em momentos de 
pré-aula, intervalo e visi-
tas às salas de aula.

Alunos de Enfermagem do 
Grupo UniEduK participam 
de ações práticas durante o 

“Agosto Dourado”

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Foram realizadas ações de promoção, 
proteção e apoio ao aleitamento materno

Há cerca de um mês, 
neste mesmo espaço, falava 
sobre os desafios do cresci-
mento da população holam-
brense bem acima das mé-
dias regional e estadual, até 
o ano de 2050. Verificamos 
a necessidade de planeja-
mento bastante acurado 
para novas necessidades, 
sobretudo nas áreas de saú-
de e assistência social, por 
conta de acentuadas mu-
danças projetadas para a pi-
râmide etária do Município.

Na maior parte da Re-
gião Metropolitana de Cam-
pinas e em boa parte do Es-
tado, que hoje demonstram 
população ligeiramente 
mais envelhecida que em 
Holambra, enquanto as no-
vas demandas de saúde e 
de assistência social sinali-
zam chegar antes, na área 
de educação os desafios são 
sugestivos de menor pres-
são daqui em diante. Por 
conta do atual estágio de 
envelhecimento e da con-
sequente redução na taxa 
de reprodução, a população 
em idade escolar começa a 
diminuir na região já nos 
próximos anos.

Em rápida análise seria 
tentadora a ideia de uma 

compensação, em que a me-
nor pressão por recursos 
de educação permitiria (ob-
servando-se às exigências 
legais) migrar verbas para 
saúde e assistência social. 
Doce ilusão!

Por mais que se comece 
desfazer pressão por re-
cursos na área, é fato que 
escolas públicas não podem 
ser vendidas, professores 
não podem ser dispensa-
dos (felizmente) e tantos 
outros equipamentos fixos 
continuam a consumir or-
çamento independente do 
número de alunos. A retra-
ção de despesas variáveis 
na área promete ser menos 
que proporcional à mudan-
ça física na população.

Podemos, porém, prever 
a oportunidade de um salto 
qualitativo do ensino públi-
co em vista da redução de 
pressão, o que, convenha-
mos, pode ser entendido 
como uma alavanca desen-
volvimentista.

Contudo, em Holam-
bra, justamente por conta 
da pirâmide etária revelar 
uma população mais jovem 
em relação aos vizinhos, as 
mudanças sugeridas para a 
educação são de intensida-

de bem menores.
Projeções da Fundação 

SEADE indicam que até 
2030 a população em ida-
de escolar (considerando 
redes estadual, municipal e 
particular) ainda crescerá 
cerca de 10% no total até 
2030, em relação ao núme-
ro previsto para 2020. Na 
região, estabilidade ou re-
duções já podem ser verifi-
cadas a partir de 2025.

Após 2030, como de-
monstrado no gráfico, o 
movimento decrescente se-
gue em ritmo bastante mo-
derado.

Assim, os desafios do 
Planejamento holambren-
se se mostram ainda mais 
intensos, já que a redução 
de pressão numa área ne-
vrálgica do ponto de vista 
orçamentário pode liberar 
recursos de forma mais 
gradual que em outras lo-
calidades. Por outro lado, o 
crescimento das demandas 
levantado no mês passado 
segue presente.

Feliz Planejamento!

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Educação sob persistente demanda em Holambra
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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 ●

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calosidade, ver-
ruga 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 avan-
çados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas e novas 
tendências. Técnica profissional de ampliação. Ligue e venha fazer uma aula 
experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas das 19h ás 21h30. 
Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

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

Nº 1264
        
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON LEITE DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão  montador de móveis,  nascido em Piraci-
caba-SP (registrado em Piracicaba - 2° Subdistrito-SP, Livro A76, 
fls.226, n°25837) no dia seis de junho de mil novecentos e noventa 
e um (06/06/1991), residente e domiciliado no Sítio Pioneiro, s/n°, 
Fundão, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de NELSON LEME 
DE SOUZA e de EDICLÉIA DE ALMEIDA LEITE DE SOUZA.
GISELI CRISTINA SANTANA FANTI, nac ionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão administradora de empresas, nascida 
em Campinas-SP (registrada em Jaguariúna-SP, Livro A43, fls. 285, 
n° 5651), no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (16/11/1989, residente e domiciliada na Rua Macieira, 234, Jar-
dim Roseira (Roseira de Cima), Jaguariúna, SP, CEP: 13917490,fil-
ha de ANTONIO FANTI e de APARECIDA LOURDES SANTOS 
SANTANA FANTI.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.
Observações: Recebido de Jaguariúna-SP.

Holambra - SP, 02 de setembro de 2021

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

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

Os parabéns vão para 

o Mané da Banca, que 

completa mais um ano 

de vida na próxima 

terça-feira, dia 14.

Com todo o amor da sua 

esposa Josi e também 

felicitações do JC.

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Gente, tem cada coisa acontecendo, viu? Uma delas aconteceu com a socialite Val Marchiore. Victor, que fazia dupla com o irmão 
Léo, estava no mesmo voo da Val. Aí, ela resolveu fazer algo sem autorização do moço. Pensou também que o artista não seria inde-

licado ao atende-la. Aproveitando a presença do cantor,  decidiu  levar umas fãs para tirar foto com Víctor. Errou. Ele nem só não tirou 
como foi grosso com a Val e fãs. Ela deu uma alfinetada: “Esse é o ego aflorado, do Victor”.  O cantor não contou nenhuma versão. Ficou 
por isso mesmo. Rsrs

Uiii, comigo não

Uma notícia que ninguém quer receber

Notícia triste para a família Braga. Dudu Braga, filho do Rei 
Roberto Carlos, faleceu na tarde da quarta-feira(08), após 
uma luta, desde setembro de 2020, contra um câncer ir-
reversível no peritônio(membrana que envolve a parede 
abdominal). Ele estava internado no Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo. Uma tristeza. Muitos amigos enviaram 
mensagem para o Rei. Fico pensando na filhinha dele – a 
blogueirinha, com quem se apresentava fazendo várias 
brincadeiras via Instagram. Dudu era um rapaz de sorriso 
largo, guerreiro e carinhoso. Nossos sentimentos ao pai Ro-
berto Carlos e família. 

Se a ingratidão te fere, não descreias do 
bem Tenta de novo semeá-lo. 

O colorido de Falcão e Karol Comka

Um show do Milhão

Ambos coloridos e estilosos. 
Falcão e Karol ComKa, o que 
eles têm em comum? A irre-
verência, com certeza. Falcão 
com suas músicas voltadas a 
filosofia popular, um lingua-
jar nordestino que mistura 
o inglês com o português, 
por exemplo, entre suas can-
ções “I’m not dog no”. Já Karol 
Comka reflete sobre o racis-
mo e a vida na favela, em suas 
músicas são retratadas a vida 
das comunidades cariocas.

Na estreia (03/09) o “SHOW DO MILHÃO - PICPAY” já conquistou 
o dobro do ibope em relação a terceira colocada. Um dos pro-
gramas mais marcantes e lembrados dos 40 anos do SBT, ele 
vem repaginado e mais moderno, sem perder a sua essência 
clássica e o formato original. O prêmio máximo, claro:  1 mi-
lhão de reais. Com apresentação de Celso Portiolli e produzido 
em parceria com o PicPay, o maior aplicativo de pagamentos 
do país, o game show receberá semanalmente 12 participantes, 
clientes sorteados via promoção realizada pelo patrocinador. Para 
ter a chance de participar, o público deve realizar um pagamento 
elegível acima de R$ 50 usando o App ou o cartão PicPay Card, ganhan-
do assim um número da sorte e a chance de participar do programa. Os sorteios dos 
números vão ser realizados pela Caixa Econômica Federal a cada 15 dias. Dos 48 participantes, 
12 serão selecionados para cada episódio semanal.
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Coisas de 
Holambra...

O legado de Piet Schonemaker
Esta semana fiz uma postagem 
sobre nosso querido mestre, 
Piet Schoenmaker, em mi-
nhas redes sociais e tive 
um retorno impres-
sionante! É incrível o 
carinho e admiração 
que as pessoas têm 
por este ícone, que fi-
cou conhecido como 
garoto-propaganda da 
Expoflora!
Anos atrás, tive a oportu-
nidade de entrevista-lo e co-
nhecer um pouquinho mais de 
sua história. E, para minha surpresa, desco-
bri que não foi ele quem criou o grupo de 
danças em Holambra! Na verdade, este gru-
po já existia desde antes de sua chegada ao 
Brasil, em 1958.
Ex-aluno de dança de salão, logo foi escolhi-
do para lecionar. O combinado com o grupo 
foi de que, se todos aparecessem no próximo 
domingo, ele aceitaria o desafio! E assim foi! 
Todos compareceram! Já no começo da dé-
cada de 1980, a pedido da comunidade, o 
grupo fez sua primeira apresentação pública, 
num evento local. Só depois disso, é que eles 
começaram a se apresentar na Expoflora.
A dança se tornou um orgulho para os mo-
radores de Holambra e, cada vez mais, novas 
pessoas se interessavam em participar – in-
clusive brasileiros! Alguns anos depois, Piet 
recebeu um pedido inusitado: Helena Lobo 
quis que seu filho de dez anos fosse dançar! 
Contanto que ela conseguisse formar um 
grupo com, no mínimo uma dezena de pa-
res, o desafio seria aceito. E não deu outra: 
24 crianças se juntaram para formar o pri-
meiro grupo infantil.
Desde então, ano após ano, um novo grupo 
é formado. Cada um recebe o nome de uma 
flor, e segue evoluindo na dança. No quar-
to ano, os alunos aprendem a dançar uma 
polka, chamada “Hopsa”, lançando o desa-
fio dos casais dançarem juntos. Somente a 
partir do sexto ano, quando os jovens pos-

suem entre 14 e 15 anos, é que elas 
aprendem a dançar a valsa.

Em 2008, a Cia de Danças 
registrou um recorde: 320 

alunos, pertencentes a 
dez grupos, somavam 
um incrível repertório 
composto por mais de 
190 músicas diferentes! 
Um marco, não somen-

te para a carreira deste 
holandês, mas para todos 

que, algum dia, já fizeram 
parte desta história! Até mesmo 

a Família Real dos Países Baixos ficou 
impressionada com a quantidade de jovens 
dançarinos que nós temos aqui, em sua visita 
a Holambra em 2003.
Piet sempre foi apaixonado pela dança, que 
se refletia no brilho de seus olhos e em seu 
simpático sorriso. Ele sempre acreditou na 
dança como um meio pelo qual jovens e 
crianças aprendem a conviver em grupo, se 
expressar e a respeitar o próximo. Ele acha-
va que as danças tinham trazido muitos be-
nefícios à comunidade durante todos estes 
anos. Com o avanço da idade, Piet passou 
seu cargo para outras pessoas, mas não se 
desligou de sua grande paixão. Passou a co-
mandar o Instituto Dança Viva, que se dedi-
ca às danças circulares de todo o mundo.
Como sempre dizia, “A dança é uma manifes-
tação cultural do povo, feita pelo povo, para 
o povo”. Não é estática – está sempre em 
evolução. Quem não se lembra do Boonop-
steker, ou “carregador de feijão”? Durante a 
dança, os jovens, de mãos dadas, caminham 
em direção ao centro do círculo, levantan-
do suas mãos, simbolizando a entrega dos 
frutos da terra aos céus. Talvez eles não se 
deem conta deste significado, mas, a ener-
gia depositada, é contagiante.

Piet faleceu aos 75 anos, em 11 de janeiro de 
2020, deixando um enorme legado à nossa 
cidade e uma saudade imensa em nossos 
corações.

Por Ivonne de Wit

Nesse mês de setembro o 
Centro de Yoga Integral 

comemora 22 anos

O Centro de Ioga Integral 
realizará, no próximo dia 
17/10, as 19h, um evento 
gratuito e aberto ao público 
de Vivência e Meditação.

O tema escolhido para 
comemorar essa data es-
pecial será o “Entrando em 
sintonia com o fluxo da vida”. 
A convidada e facilitadora 
do evento será Daniele de 
Felippe, que é naturóloga, 
Mentora do Ciclo  Feminino 
e Consteladora Familiar. Se-
gundo Daniele, a escolha da 
atividade não foi por acaso, 
“depois de tantos meses de 

isolamento e com a chega-
da da Primavera, a natureza 
nos convida a uma abertura 
para o novo, para que possa-
mos acessar mais de todo o 
potencial de vida que existe 
dentro de nós”, garante ela.

“Lembrem-se que vocês 
vivem um tempo excepcio-
nal em uma época única, e 
que têm essa grande felici-
dade, esse incalculável privi-
légio, de estarem presentes 
ao nascimento de um novo 
mundo”

Sri Aurobindo  

Centro ioga integral convida:
Dia 17 de setembro às 19h 
“Entrando em sintonia com o fluxo da vida”
Com a presença da facilitadora: Daniele de Felippe, 
naturóloga, Mentora do Ciclo  Feminino e Consteladora 
Familiar

Inscrição gratuita
   (19) 99610-4704 ou (19) 99254-0207
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Médica holambrense alerta para 

conscientização e prevenção ao suicídio

Da Redação 

Você já deve ter percebido 
em suas redes sociais e tam-
bém na mídia em geral que o 
amarelo é a cor do momento. 
Setembro começou e com ele a 
campanha de conscientização 
sobre a prevenção ao suicídio, 
chamada “Setembro Amarelo”. 
Pessoas, entidades, órgãos de 
saúde e a sociedade em geral 
têm a chance de refletir e par-
ticipar de ações que deixam 
mais evidente a necessidade 
de falar sobre o suicídio e a 
saúde mental. No Brasil, a cam-
panha foi criada em 2015 pelo 
CVV (Centro de Valorização da 
Vida), CFM (Conselho Federal 
de Medicina) e ABP (Associa-
ção Brasileira de Psiquiatria).

Principal objetivo da campanha Setembro Amarelo é a conscientização em relação à prevenção 
ao suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade no Brasil e no mundo

Alguém próximo a você pode estar 
precisando de ajuda
Holambra dispõe de 4 unidades de saúde onde o médico ge-
neralista poderá conduzir casos de baixa complexidade ou 
encaminhar para o serviço especializado, realizado aqui no 
município, na policlínica, com o médico psiquiatra. 
A cidade também conta com o serviço de psicoterapia reali-
zado pelo psicólogo mediante encaminhamento médico. 
O tratamento medicamentoso também é gratuito.

O dia 10 de setembro é 
considerado o dia mundial 
de prevenção ao suicídio, 
mas a campanha de preven-
ção acontece durante todo o 
ano. O tema ainda é um tabu.  
As pessoas evitam falar por 
medo do assunto em si, difi-
cultando o e a discussão, que 
são tão necessários. Por essa 

razão, o JC convidou a Médi-
ca Generalista e pós-gradu-
ada em Psiquiatria Dra. Ka-
ren Furlan, que vai abordar 
o tema com o conhecimento 
necessário. 

“O suicídio é um fenô-
meno presente em todas as 
culturas ao longo da histó-
ria humana e sua causa é 

multifatorial, sendo o des-
fecho final de uma série de 
fatores que se acumulam ao 
longo da vida de uma pes-
soa. Considerar que ele seja 
determinado por aconteci-
mentos pontuais é simplista 
e muitas vezes errado. Um 
forte estigma e tabu a tudo 
que cerca o suicídio se for-
mou, pois ele foi considera-
do por muito tempo como 
um dos piores pecados pela 
religião, visão que contribui 
ainda hoje para a dificulda-
de na detecção precoce e 
consequente prevenção do 
suicídio.”

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, o suicídio 
é questão de saúde pública 
em todos os países, e pode 

ser prevenido por meio da 
detecção do comportamento 
suicida. Familiares e pessoas 
próximas têm papel impor-
tante nessa detecção. Alguns 
fatores de risco são:
• Sentimento de desespe-

rança e desamparo, 
• História prévia de tentati-

va de suicídio,
• Personalidade impulsiva,
• Perdas recentes,
• Ter sofrido abuso físico ou 

sexual na infância,
• Idade entre 15-30 anos e 

acima de 65 anos,
• Gênero masculino,
• Solteiros, separados e viú-

vos,
• Portadores de doenças 

crônicas incapacitantes 

Sabe-se atualmente que 
cerca de 96% das pesso-
as que cometem suicídio 
sofrem de alguma doença 
mental muitas vezes não 
diagnosticada e tratada. A 
mais comum é a depressão, 
seguida pelo transtorno bi-
polar e abuso de substâncias 

“O risco ainda é maior 
quando há a sobreposição 
de dois ou mais fatores, 
como por exemplo depres-
são e alcoolismo. Cabe ao 
sistema de saúde e seus tra-
balhadores o acolhimento 
aos pacientes em situação 
de vulnerabilidade, o diag-
nóstico de doenças mentais 
em associação com fatores 
de risco e seu tratamento 
oportuno. A porta de entra-
da do paciente de risco no 
SUS pode se dar pelo ser-
viço de urgência (pronto 
socorro) ou pelo posto de 
saúde” afirma a dra. Karen.

Ligue 188 – CVV Atendi-
mento gratuito, 24 horas 
todos os dias, em todo 
território nacional

Voluntários treinados para 
conversar sigilosamente 
com todas as pessoas que 
procuram ajuda e apoio 
emocional e que prefiram 
se manter no anonimato


