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Baixou a temperatura
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Holambra pode ser 
considerada um 
‘fenômeno’ em testagem

Covid 
faz mais 
uma 
vítima na 
cidade

Alerta para 
uso racional 
de água 
durante 
estiagem

Prefeitura 
distribui 
EPI’s no 
retorno as 
aulas

Nesta semana, agasalhos, mantas e cobertores tiveram que sair dos guarda-roupas, roupeiros e baús.  
A temperatura, em cinco dias, despencou mais de 10oC e ontem registrou a mínima de 3,9oC. 

No termômetro de um veículo no início da manhã de quarta-feira, registrava 5oC 7
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Histórias de Dona Ilda

“Muito melhor é arriscar 
coisas grandiosas, alcançar 
triunfos e glórias, mesmo 
expondo-se à derrota, do 
que formar fila com os po-
bres de espírito, que nem 
gozam muito, nem sofrem 
muito, porque vivem nessa 
penumbra cinzenta que não 
conhece nem vitória nem 
derrota.”

Não sei quem me  deu essa 
frase, impressa em letras 
azuis em pedaço de cartoli-
na, também não sei quem a 
pronunciou. Coloquei-a na 
parede, bem perto da mesa 
em que tomo o café da ma-
nhã. É uma injeção diária de 
ânimo e entusiasmo!

Sempre em frente! Mes-
mo arriscando alguma coisa. 
Mesmo nos expondo a não 
conseguir nosso objetivo.

Porque o que vale é a luta!
Perseguir uma realização, 

nem que seja a duras penas é 
o segredo da alegria de viver! 
A felicidade está no agora. O 
ontem já se foi. E o amanhã 
é quase sempre uma surpre-
sa. Por isso, façamos planos e 
lutemos hoje por sua realiza-
ção. A alegria de seu sucesso 
é tão grande que compensa 
qualquer sacrifício.

E se não o conseguirmos, 
fica a satisfação de não ter-
mos, como bem disse aquela 
frase, formado fila com aque-
les que vivem numa penum-
bra cinzenta, sem conhecer 
nem vitória e nem derrota.

A derrota, muitas vezes, 
acontece para nos fortale-
cer, para nos dar ânimo, para 
juntar novas energias. Nossa 
disposição é refeita e nosso 
entusiasmo é redobrado.

As vitórias nos gratificam 
pelo esforço e pela abnega-

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

Triunfos 
e Glórias

ção despendidos e nos im-
pelem a novas batalhas.

Lutar é viver e viver é lutar.
Portanto, cada um em seu 

setor, vamos descobrindo 
novos horizontes, elaboran-
do novos projetos de traba-
lho, de ajuda ao irmão, de 
colaboração com a nature-
za, de mil formas, para que 
não fiquemos na penumbra 
cinzenta, sem sentirmos o 
gosto saboroso de uma vitó-
ria ou mesmo o amargor de 
uma derrota.

Seria como se a nossa vida 
se passasse numa horizontal, 
sem uma subida ou desci-
da. O sabor de tropeçarmos 
num barranco e sairmos cor-
rendo é indescritível! A ale-
gria de levarmos um tombo 
e nos erguermos é enorme! 
São as emoções, o tempero 
desta vida!

O indivíduo nasce com 
suas tendências, mas sua 
formação o influencia de-
mais.

Por isso, tenho muito a 
agradecer a meus pais o en-
tusiasmo que, com o próprio 
exemplo, me transmitiram 
valores para vencer barreiras 
e começar sempre.

Por tudo isso continuemos 
arriscando coisas grandio-
sas, alcançando triunfos e 
glórias!

Nada de ficarmos na fila da 
penumbra cinzenta!

O enfrentamento da Covid 
19 tem um alto custo econômi-
co para todo o mundo. Apesar 
destes custos estarem, teori-
camente, centrados na defesa 
da vida, o bem maior que o 
ser humano tem, grande parte 
deles acabam servindo à cor-
rupção endêmica que avassala 
nosso país. 

Os exemplos não são pou-
cos de agentes públicos que 
sucumbiram à ganância do 
ganho fácil e criminoso sobre 
o erário público. As falcatruas 
que sabemos acabam sendo 
denunciadas pelos meios de 
comunicação, pois os órgãos 

ligados ao controle da admi-
nistração pública não con-
seguem exercer na plenitude 
suas obrigações. 

Nos dias atuais vemos uma 
movimentação na Comissão 
Parlamentar de Inquérito do 
Senado Federal que busca en-
tender o que se passa com a 
questão do combate ao Coro-
navirus. Para além do descaso, 
por incompetência ou má fé,  
na condução da saúde pública 
neste momento de crise, focos 
de corrupção começam a ser 
levantados.

Aquelas supostas ações es-
púrias de uma propina expres-

siva para a compra de uma 
determinada vacina, no seio 
do ministério da saúde, de um 
governo eleito como paladino 
da moralidade, precisam ser 
esclarecidas.  

Espera-se dos governantes 
eleitos pelo voto democrático, 
seja para o legislativo ou para 
executivo, um esclarecimento 
convincente ao povo brasilei-
ro, que na sua maioria, sofre 
imensamente com esta crise 
sanitária.

Não se trata de uma questão 
política de contra ou a favor de 
A ou B, mas um dever moral de 
se estabelecer a verdade !

Covid 19 e corrupção sistêmica

R A de Athäyde

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

PO ND E RA NDO
V i s i t e  H o l a m b r a

A pandemia, além das cau-
sas e efeitos conhecidos, virou 
a vida de muitos de cabeça 
para baixo. O problema maior 
não foi – nem é - a mutação de 
hábitos e costumes, mas a ve-
locidade com que as transfor-
mações vêm se processando.

A vida no dia-a-dia vinha 
sendo alterada para todos 
nós naturalmente, mas em 
ritmo lento e até mesmo 
imperceptível. Fatos novos 
surgiam diariamente na eco-
nomia, saúde, tecnologia, 
política, mas as doses eram 
homeopáticas, se confun-
diam no emaranhado dos 
acontecimentos e nossa as-
similação lenta absorvida 
sem que percebêssemos.

Somos seres gregários e 
poucas são as pessoas que 
curtem a vida vivendo isola-
das distante de outras. Este 
fato, por si só e a orientação 
das autoridades científicas 
desde o início do surto, reco-
mendam um distanciamento 
social, jamais observado com 
rigor. Compreensivelmente!

Resiliência é preciso
Além da notória caracte-

rística do brasileiro - pouco 
afeito à disciplina imposta 
por regras e orientações – 
permanece a difícil e compli-
cada equação para combater 
os prejuízos aos negócios de 
todos os portes, à sanidade 
mental e a ansiedade gera-
das pelo distanciamento en-
tre familiares.

Para quem se lembra da 
matemática na escola, uma 
equação do segundo grau 
com três incógnitas! 

Por tabela, o uso de más-
caras de proteção não parece 
ser interpretado como vital 
para reduzir o risco de con-
taminação e a assepsia nem 
sempre é possível para todos.

Estamos diante de uma 
realidade nua e crua: o térmi-
no dessa tragédia ainda está 
distante, muito distante.

Brigar com os fatos é 
uma luta inglória e o núme-
ro de infectados, internados 
e óbitos estão nas estatísti-
cas diárias.

Parece-me correto, no 

entanto, que as pessoas pos-
suam convicções próprias e 
com elas ajam de acordo. O 
problema – aparentemente 
insolúvel é: até que ponto as 
pessoas se sentem responsá-
veis pelos seus semelhantes?  

Sem conscientização não 
há dolo, pois ignorância no 
sentido lato da palavra não 
é delito. Apenas inocentes 
arcam com as consequências.

Do meu ponto de vista, 
trata-se de um momento 
constrangedor para toda a 
humanidade. Cientistas e 
céticos permanecem viven-
ciando tentativas e erros 
perseguindo uma realidade 
ainda desconhecida em sua 
integridade. 

A vida é uma experiên-
cia a ser desfrutada a cada 
minuto. Difícil tomarmos 
consciência dessa verdade, 
raramente lembrada, desper-
tada apenas ao atravessar-
mos momentos tortuosos na 
travessia.

CUIDE-SE!



3

www.jcholambra.com

Saúde Holambra, 2 de julho de 2021 3
Covid-19 faz 12a vítima em Holambra

De acordo com informa-
ções divulgadas pelo Depar-
tamento Municipal de Saúde 
nesta quinta-feira, 1º de ju-
lho, Holambra contabilizou 
na última semana 35 novos 
casos de Covid-19, número 
pouco menor do que o re-
gistrado na semana anterior 
(39). Foi confirmado ainda 
o 12º óbito: homem de 76 
anos, sem comorbidades 
identificadas, falecido em 
28 de junho em hospital de 
Artur Nogueira após 14 dias 
de internação. Desde o início 
da pandemia os casos con-
firmados somam 1.756, com 
1.691 pessoas consideradas 
curadas. Quarenta e cinco 
pessoas positivadas estão em 
isolamento domiciliar e 8 em 
internação, sendo que 4 delas 
em observação na Policlínica 
Municipal. O Imigrantes tem 
a maior incidência de casos, 
com 504. O Centro soma 155 
e o Groot 141.

A imunização, por outro 
lado, segue avançando em 
Holambra. Apenas na quarta 
e quinta-feira, 30 de junho e 

1º de julho, foram 
aplicadas 802 
doses des-
tinadas a 
pessoas 
a partir 
de 40 
a n o s . 
O mu-
nicípio 
aguarda 
agora a 
liberação 
de novas 
doses por par-
te do Governo do 
Estado para dar continui-
dade à vacinação por faixa 
etária. 

Visando organizar a apli-
cação da segunda dose da 
vacina, o departamento de 
saúde orienta os moradores 
a ficarem atentos à data que 
consta no cartão de vacina-
ção. Pessoas com a aplicação 
da segunda dose marcada 
para os dias 5, 7, 14, 15, 16, 
21 ou 28 de julho devem se 
dirigir ao Salão da Terceira 
Idade no dia indicado, das 8h 
às 12h e das 13h às 16h. Os 

Proteger e cuidar
FAZ PARTE DA NOSSA 

EMPRESA CERTIFICADA

natureza

Nossa natureza movimenta a vida.

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

que receberão a 
segunda dose 

nos demais 
dias do 

mês de 
j u l h o 
devem 
c o n t i -
n u a r 
procu-
rando o 

PSF San-
ta Marga-

rida, 8h às 
12h e das 13h 

às 16h, no dia indi-
cado no cartão.  
“Seguimos com a imu-

nização de acordo com a li-
beração de novos lotes pelo 
Estado. Apesar de estarmos 
ampliando o número de pes-

soas vacinadas, o uso cons-
tante de máscara e álcool em 
gel, a atitude de evitar aglo-
merações e demais cuidados 
sanitários continuam sendo 
fundamentais. Infelizmen-

te tivemos um novo óbito, o 
que reforça a necessidade de 
mantermos a cautela e as con-
dutas de prevenção”, afirmou 
o diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias.

Cidade tem 35 novos casos na última semana; quatro a menos que anterior
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Médica fala de alcoolismo e explica qual é a 

quantidade de álcool diária considerada aceitável

Embora o consumo de ál-
cool seja algo romantizado 
em nossa sociedade, sendo, 
inclusive, associado à juven-
tude, bem-estar, vida social 
agradável e sucesso pessoal, 
esta substância é uma droga 
que, se consumida em exces-
so, pode provocar inúmeros 
problemas de saúde física e 
psicológica. Quando há exa-
gero, em vez de trazer feli-
cidade como sugerido pelas 
campanhas publicitárias, o 
álcool pode destruir famílias 
e vidas profissionais.

O alcoolismo é uma do-
ença crônica capaz de levar 
o paciente a outras compli-
cações orgânicas, como a 
cirrose e a hepatite. Trata-se 
de uma condição em que o 
indivíduo faz uso constan-
te, abusivo e descontrolado 
desse tipo de bebida. Aos 
poucos, o organismo perde 
a sensibilidade ao álcool e o 
paciente aumenta cada vez 
mais a quantidade ingerida, 
o que faz com que seu vício 
seja progressivo.

O álcool é um depressor 
do sistema nervoso central, 
ou seja, uma substância que 
diminui a atividade do cé-
rebro, alterando a ação de 
neurotransmissores, como o 
ácido gama-aminobutírico - 
GABA - e a serotonina. À me-
dida em que a pessoa ingere 
a bebida, o organismo reage 
de uma determinada forma, 
seguindo alguns estágios. 
Quando a concentração de 
álcool no sangue é baixa (en-
tre 0,01 e 0,12 gramas/100 
mililitros), o indivíduo tende 
a ficar desinibido, relaxado 
e eufórico. Se esta quantida-

de aumenta, outras reações 
aparecem, como lentidão 
dos reflexos, problemas de 
atenção, perda de memó-
ria, alterações na capacida-
de de raciocínio e falta de 
equilíbrio. Em níveis muito 
altos (a partir de 0,40 gra-
mas/100 mililitros), pode 
ocorrer intoxicação severa e 
parada cardiorrespiratória, 
com possibilidade de seque-
las neurológicas e até mes-
mo morte.

Há muitas dúvidas entre 
a população sobre o que é o 
consumo excessivo. Um eti-
lista moderado é a pessoa 
que bebe álcool, mas o faz de 
forma esporádica ou em pe-
quena quantidade: cerca de 
um ou dois drinks por dia, 
por no máximo 5 dias não 
consecutivos da semana. Já o 
etilista pesado é aquele que 
bebe álcool em quantidades 
sabidamente prejudiciais 
ao organismo. Por exemplo, 
quem consome mais de sete 
doses por semana para mu-
lheres ou mais de 14 drinks 
por semana para homens.

Há outros parâmetros 
para definir quando se está 
abusando do álcool. Por 
exemplo, quem bebe pelo 
menos uma vez por semana 
mais de três doses em um 
único dia, no caso das mu-
lheres, ou mais de quatro 
doses em um único dia, no 
caso dos homens. É o caso 
de prestar atenção também 
quando a pessoa possui um 
episódio de embriaguez por 
semana, ou que consomem 
mais de 20 dias seguidos 
de bebidas alcoólicas em 
qualquer quantidade. Tra-

duzindo para a linguagem 
popular, considera-se uma 
dose a medida de qualquer 
bebida que contenha cerca 
de 14 gramas de álcool - isto 
equivale a uma taça de vinho 
(150 ml com teor alcoólico 
de 12%), uma lata de cerveja 
(350 ml com teor alcoólico 
de 5%) ou 45 ml de uísque 
(uma dose com teor alcoóli-
co de 40%).

O consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas expõe o 
indivíduo a um elevado risco 
de desenvolver problemas 
de saúde além do alcoolis-
mo. Entre eles, estão o cân-
cer e disfunções de órgãos 
importantes, tais como fíga-

do, coração ou cérebro. Para 
se ter uma ideia da gravida-
de do alcoolismo, de acordo 
com a Organização Mundial 
de Saúde, 3,3 milhões de 
pessoas morrem todos os 
anos pelas consequências do 
álcool no mundo – sendo por 
doenças ou por acidentes de 
diversos tipos.

Para tratar o alcoolismo, 
é preciso escolher as tera-
pias conforme o nível de 
gravidade do quadro. Nessa 
perspectiva, é preciso con-
tar com uma equipe multi-
disciplinar de saúde com-
posta por médicos clínicos, 
psiquiatras, psicólogos, te-
rapeutas ocupacionais, as-

sistentes sociais e outros. O 
objetivo é que todos fortale-
çam e auxiliem o paciente na 
recuperação da estabilidade 
mental para vencer a doen-
ça. Medicamentos podem 
ser complementares às de-
mais terapias para apoiar na 
desintoxicação do organis-
mo. Por isso, é fundamental 
obter o diagnóstico correto 
para a avaliação da necessi-
dade ou não de remédios.

Dra. Lívia Salomé, Clínica 
médica graduada pela UFMG 

com certificação em Medi-
cina do Estilo de Vida pelo 

American College of Lifestyle 
Medicine.

Ainda há muitas dúvidas entre a população sobre o que é o consumo excessivo; segundo a OMS, 3,3 milhões 
de pessoas morrem, todos os anos pelas consequências do álcool, no mundo

Holambra oferece suporte a quem sofre de dependência alcoólica 
Em Holambra, de acordo 
com o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias, o morador que 
sofre com a dependên-
cia do alcoolismo deve 
procurar uma unidade 
básica de saúde, ou PSF, 

para passar por consulta 
médica, que irá direcio-
nar o tratamento. Sen-
do necessário, o médico 
fará o encaminhamento 
para psicólogos ou psi-
quiatras que promove-
rão acompanhamento 

multidisciplinar do pa-
ciente. “É um tema sério 
e que demanda atenção. 
O alcoolismo pode ser 
fortemente prejudicial 
em diferentes aspectos 
de saúde e precisa ser 
tratado”, disse.
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Dois projetos de lei são aprovados 

na Câmara durante sessão ordinária
A Câmara Municipal apro-

vou na última segunda-feira, 
dia 28 de junho, os Projetos 
de Lei nº 018/2021, do ve-
reador Fabiano Soares e nº 
019/2021, de autoria de Jan-
derson Adriano Ribeiro (Chi-
ba). O primeiro visa instituir o 
“Dia de Conscientização e En-
frentamento à Fibromialgia” e 
o outro, determina a inserção 
do símbolo mundial do autis-
mo, nas placas de atendimen-
to prioritário e na sinalização 
das vagas de estacionamento, 
dos estabelecimentos públicos 
e privados do município.

O dia 12 de maio é o “Dia 
Mundial da Fibromialgia”, 
e também a data escolhida 
para lembrar desta doença no 
município, passando a inte-
grar o Calendário de Eventos 
Oficiais. A doença invisível 
e muito frequente, marcada 
pela presença de dores ge-
neralizadas e crônicas e que 
afeta 5% da população e o 
Transtorno do Espectro Au-
tista segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 2 
milhões de brasileiros.

O projeto de lei do vereador 
Chiba segue para sanção ou 

veto do Prefeito, e se aprovado 
os estabelecimentos públicos 
e privados terão o prazo de 
sessenta dias para se adequa-
rem, a contar da publicação. 

Indicações
Além da aprovação dos 

projetos, 7 indicações foram 
feitas ao executivo, como a 
melhoria no acesso das uni-
dades de saúde, implantação 
de novos ecopontos, melho-
rias na sinalização e ilumi-
nação de estradas rurais e 
construção de área de lazer 
em bairros mais distantes.

Homenagem Vereadores pedem melhoria no 
atendimento do Banco do BrasilAinda em sessão, o verea-

dor Wilson Barbosa (Bigode) 
homenageou o morador 
Gabriel Olegário de Almei-
da, conhecido como seu 
Nenê Colaca, falecido no 
dia 1 de junho. Nenê, um 
dos brasileiros mais antigos 
de Holambra nasceu em 2 
de junho de 1927 e morou 
por cerca de 50 anos na rua 

Antônio Damásio Filipini, no 
centro da cidade.  
Aos 93 anos, Seu Nenê deixou 
os filhos Carlos, Rubens, Valda 
e Irene, além de 17 netos, 22 
bisnetos e 4 tataranetos. Ben-
zedeiro conhecido, tirou que-
brante de centenas de crian-
ças. Agricultor e jardineiro 
acompanhou o crescimento 
e desenvolvimento da cidade.

O vereador Eduardo da Silva 
(Pernambuco), com o apoio 
dos demais vereadores, Wil-
son Barbosa (Bigode), Mauro 
Sérgio de Oliveira (Serjão),  
Janderson Adriano Ribeiro 
(Chiba), Fabiano Soares, Her-
mindo Felix, Mario Luiz Sitta 
(Sitta da Fanfarra), Jesus Apa-
recido de Souza (Jesus da Far-

mácia) e Oriovaldo Venturini, 
apresentou durante a última 
sessão, uma Moção de Repú-
dio contra o mau atendimen-
to prestado à população pela 
agência do Banco do Brasil. 
O objetivo é que a agência 
bancária faça ações correti-
vas para a boa prestação do 
serviço.

Temos disponível para 
alugar 1 sala de 105m²
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Vereadores reivindicam digitalização 

de raio X da Policlínica 

Alunos da rede pública municipal retomam às aulas presenciais

Esdras Domingos

Um grupo formado por 
quatro vereadores holam-
brenses se reuniu nesta se-
mana com o deputado esta-
dual Rafa Zimbaldi (PL), de 
Campinas. No encontro eles 
solicitaram uma verba de R$ 
150 mil para digitalização de 
raio X da Policlínica do Muni-
cípio.

O encontro aconteceu na 
terça-feira desta semana, dia 
29 de junho, na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP).  O grupo 
contou com os vereadores 

Janderson Adriano Ribeiro 
(Chiba - MDB), Wilson Bar-
bosa (Bigode – PTB), Mário 
Luiz Sitta (Sitta da fanfarra 
– PSDB) e Eduardo da Silva  
(Pernambuco – PSD).

Na oportunidade, os ve-
readores entregaram uma 
solicitação para que seja 
montada em Holambra uma 
academia e brinquedos 
adaptados para portadores 
de necessidades especiais. 
De acordo com Chiba, o de-
putado mostrou-se receptivo 
às solicitações e se compro-
meteu [em]  a viabilizar os 
dois pedidos.

O vereador ressaltou a im-
portância de fazer a entrega 
dessas solicitações pessoal-
mente. “Esse ‘corpo a corpo’ 
faz-se necessário para que 
os representantes na assem-
bleia e no congresso sintam 
o peso e a representativida-
de do Município. Ao entre-
garmos uma solicitação, o 
parlamentar tem consciência 
de que é [um] a demanda de 
uma população e não [um] o 
pedido de um vereador”. 

Na terça, o grupo ainda se 
encontrou com o presidente 
da ALESP, Carlão Pignatari 
(PSDB).

O retorno que ocorreu  
na última segunda-feira, 28,  
seguiu os rígidos protocolos 
de prevenção ao novo coro-
navírus. A volta acontece de 
forma gradual e opcional, 
com limite, nesta primeira 
fase, de até 35% da capaci-
dade de estudantes em cada 
sala de aula por dia.

O município passa a ofe-
recer agora uma platafor-
ma eletrônica de ensino, 
com interatividade e pos-
sibilidade de aulas ao vivo 
pela internet, para os alu-
nos que optarem por não 
aderir de imediato à volta 
às escolas e também para 
os períodos domiciliares 

Retomada com segurança
Para a volta segura das aulas 
presenciais foram compradas 
mais de 9.500 máscaras lavá-
veis, que são destinadas aos 
alunos, e 500 viseiras em acrí-
lico para uso dos funcionários 
da rede. 60 termômetros digi-
tais com sensor infravermelho 
também fazem parte das aqui-
sições. Para garantir a higiene 
em diferentes pontos das uni-
dades, estão à disposição dos 
estudantes e servidores 290 
equipamentos para armaze-
namento de álcool em gel, ou-
tros 40 com acionamento por 
meio de pedal e 13 com sensor 
ultrassensível e regulador de 
dosagem com cinco níveis de 
aplicação, além de 180 dispo-

sitivos para sabonete líquido. 
290 tapetes com solução de-
sinfetante serão disponibiliza-
dos nas entradas das classes 
e mais de 160 rolos de fitas 
serão usadas para a marcação 
do distanciamento necessário 
entre os estudantes. 200 litros 
de sabonete líquido, 475 litros 
de álcool em gel 70% e 1.000 
litros de água sanitária já estão 
acondicionados e prontos para 
utilização.
Profissionais da Educação em 
Holambra com mais de 18 anos 
de idade já receberam a primei-
ra dose da vacina contra a Co-
vid-19. Parte deles, com mais de 
47, já completou o ciclo de imu-
nização com o complemento.

do revezamento presencial. 
A merenda, que antes era 
terceirizada, passa a ser 

feita uma vez mais nas es-
colas e creches, por meren-
deiras da rede.
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Termômetros chegam a registrar menos de 4oC

 Prefeitura alerta para alta no descarte irregular de entulho

Julho chegou derrubando 
as temperaturas. Ontem, a mí-
nima registrada em Holambra 
foi de 3,9o C, conforme dados 
do Centro Integrado de Infor-
mações Agrometeorológicas 
(CIIAGRO). Quem teve que 
pular cedo da cama teve uma 
sensação térmica mais baixa 
ainda.

A máxima não passou 
de 20,3o C, um pouco mais 
quente que o dia anterior, 
quando a máxima ficou nos 

16,2o C. A medição da CIIA-
GRO leva em conta as últimas 
24 horas, contando a partir 
das 7 horas. 

Para se ter uma noção, nos 
últimos cinco dias a tempera-
tura mínima caiu 14,7o C (dia 
27.06) para quase quatro on-
tem. Uma preocupação, além 
do frio, é a baixa [a] umida-
de relativa do ar, que, nessa 
quinta, foi de 21,7%.

A boa notícia é que a tem-
peratura de quinta ficou aci-

ma do previsto, que era -1o C, 
conforme dados do Centro de 
Previsões de Tempo e Estu-
dos Climatológicos (CPTEC). 
Segundo o Instituto, a tem-
peratura deve subir a partir 
de hoje, com mínima de 3o e 
máxima de 26oC.

De acordo com o CPTEC, 
nos próximos dez dias a tem-
peratura deverá oscilar entre 
8o e 24oC. Vale lembrar que 
o inverno iniciou no último 
dia 21.

Estiagem: atenção ao uso racional da água Uso racional da água
Para os próximos dias, não há previsão 
de chuva, característica deste período 
do ano. Por isso, a população deve to-
mar cuidado e não desperdiçar água. 
Pensando nisso, lavar quintal ou veícu-
los, banhos demorados ou apagar a po-
eira em frente de casa devem estar fora 
da lista de tarefas diárias. 
Segundo a Águas de Holambra, foi co-
locado em prática, desde maio deste 
ano, o Plano de Contingência à Estia-
gem, aprovado pela Agência Regulado-
ra ARES/PCJ e PMHOL. A concessionária 

explicou que a proposta envolve di-
versas ações sociais, como campanhas 
para o uso racional da água, e operacio-
nais, como combate às perdas de água 
e melhorias nas unidades de captação 
de água bruta, visando permitir a con-
tinuidade da capacidade de captação, 
mesmo com os níveis mais baixos dos 
mananciais, dentre outras melhorias no 
sistema.
A concessionária destacou que, no ano 
passado, as ações implementadas na 
cidade garantiram a regularidade do 

abastecimento de água, mesmo com 
um regime de chuvas bem abaixo da 
média histórica. Holambra possui 12 re-
servatórios distribuídos pelo município, 
reservatórios de água tratada, com um 
total de 3.575 m³ de reservação.
Águas de Holambra informou que reali-
za o monitoramento diário dos manan-
ciais do município e faz ações que visam 
garantir a regularidade no abasteci-
mento de água e a segurança operacio-
nal para enfrentar este período. No en-
tanto, os moradores podem contribuir. 

- Ao lavar as mãos, feche a tor-
neira ao ensaboar e só abra 
quando for enxaguar;
- Ao lavar roupas e louças, feche 
a torneira ao ensaboar e volte a 
abri-la na hora de enxaguar;
- Evite lavar quintais e carros 
com água potável. Reutilize a 
água, sempre que possível;
- Vazamentos e torneiras pin-
gando desperdiçam água potá-
vel, por isso é necessário estar 
atento (a).

Apesar de o município 
contar com ações periódicas 
de coleta de móveis velhos 
e restos de poda, conheci-
das como Operação Cata-
-Bagulho, alguns munícipes 
permanecem realizando o 
descarte desse tipo de re-
síduo de forma irregular. O 
desrespeito pode ser obser-
vado em diversos pontos da 
cidade. 

“A prefeitura realiza a o 
Cata-Bagulho em intervalos 
regulares, atendendo aos 
bairros em sistema de rodí-
zio através de um cronogra-
ma divulgado antes de cada 
ação. O objetivo é manter a 
cidade limpa e evitar acú-
mulo de detritos que possam 

colaborar para a prolifera-
ção de roedores, mosquitos 
transmissores de doenças e 
outros insetos. Infelizmente, 
percebemos o descarte irre-
gular em calçadas e terrenos 
baldios públicos ou parti-
culares com frequência, às 
vezes no dia seguinte à pas-
sagem do caminhão de cole-
ta”, avaliou o supervisor do 
Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Leandro Silveira Anselmo. 

O diretor do Departamen-
to Municipal de Serviços Pú-
blicos, José Marcos de Souza, 
reforçou o pedido para que 
a população colabore. “É 
fundamental que as pessoas 
armazenem os materiais em 

casa e realizem o descarte 
apenas no dia correto de cir-
culação do Cata-Bagulho em 
seu bairro, antes das 7h30. É 
importante que cada um faça 
sua parte para mantermos a 
cidade limpa”, explicou. 

A próxima operação cata-
-acontecerá entre os dias 12 
e 16 de julho. Lixo domés-
tico, restos de construção 
civil e materiais eletrônicos 
não são recolhidos. Quem 
presenciar despejo de lixo 
em áreas inadequadas pode 
contribuir a partir de de-
núncia à Prefeitura. O aten-
dimento, neste caso, é feito 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h, pelo telefone (19) 
3802-8000, ramal 233.
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Além de formar profis-
sionais altamente qualifi-
cados para o mercado de 
trabalho, o Grupo UniEduK 
também faz questão de 
contratar os melhores ta-
lentos para as equipes ad-
ministrativa e acadêmica. 
Por isso, quem deseja fazer 
parte de nosso time deve 
manter seu currículo atua-
lizado e ficar sempre atento 
às divulgações de vagas. 

Para docentes, por 
exemplo, há processos sele-
tivos abertos até o dia 05 de 
julho de 2021 para várias 
especialidades, entre elas: 
Administração, Arquite-
tura e Urbanismo, Ciência 
da Computação, Ciências 
Contábeis, Enfermagem, 
Engenharia Agronômica, 
Farmácia e Psicologia. Os 
interessados devem aces-
sar a aba Empregabilidade 
no site www.grupounie-
duk.com.br e conferir na 
tabela os detalhes de cada 
vaga. Importante: cada área 
tem um edital específico, 
que o candidato deve ler 
com atenção. 

Caso você não se en-
quadre nas vagas abertas, 
é possível cadastrar seu 
currículo e aguardar o con-
tato da área de Recursos 
Humanos (RH) do Grupo 
UniEduK para ocasiões fu-
turas. Vale lembrar que as 
oportunidades estão distri-
buídas em nossas unidades, 
sendo UniFAJ (Jaguariúna), 
UniMAX (Indaiatuba) e Fa-
agroh (Holambra). As ci-
dades estão localizadas na 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) no Estado 
de São Paulo. 

Outras oportunidades
 Em Empregabilidade, 

é possível ainda conferir 
outras vagas disponíveis 
no mercado de trabalho, 
seja em estágio, residên-
cia, monitoria, entre outras 
funções. Às empresas que 
querem divulgar suas opor-
tunidades, há um espaço 
específico. O cadastro é rá-
pido e fácil. 

Confira e aproveite to-
das as possibilidades que o 
Grupo UniEduK oferece! 

Grupo UniEduK está com 
processo seletivo para 

docentes em várias áreas 

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Diferenciação de Holambra 
na pandemia

Buscando sequência ao 
destaque da edição de 25 
de junho do JC, “Holambra é 
a segunda cidade que mais 
vacina na RMC”, é oportuno 
estendermos a análise a ou-
tros aspectos.

Embora a notícia circu-
lada seja excelente, conve-
nhamos que o principal fa-
tor a mitigar êxito no ritmo 
de vacinação é a disponi-
bilidade do imunizante, de 
gestão das esferas superio-
res. Logo, não é algo exata-
mente no controle dos mu-
nicípios, valendo, portanto, 
conhecermos adicionais fa-
tores locais. 

Como exemplo, ao alcan-
ce da gestão municipal (e 
de suma importância) está 
a aplicação de testes.

Novamente comparando 
à Região Metropolitana de 
Campinas, Holambra pode 
ser considerada um “fenô-
meno” em aplicação de tes-
tes e resultados de gestão 
na pandemia. 

No total dos 20 muni-
cípios, com base nos bole-
tins divulgados por cada 
Prefeitura em 24 de junho, 
estima-se a aplicação de 
cerca de 1.050.000 testes 
desde o início da pandemia, 
com 304.466 confirmações 

de contágio e lamentáveis 
9.051 óbitos, o que perfaz a 
taxa de letalidade decorren-
te de 2,97%.

Como não há um padrão 
de divulgação aos boletins, a 
estimativa para testes apli-
cados foi extraída pela soma 
de casos confirmados, casos 
suspeitos e casos negativos.

Na dispersão do gráfico 
cada ponto representa um 
município integrante da 
RMC (além de seu resultado 
consolidado) na intersec-
ção de duas variáveis: taxa 
de letalidade (no eixo verti-
cal) e parcela da população 
testada (no eixo horizon-
tal). Enquanto, na média, a 
RMC testou 32% da popula-
ção, Holambra já o aplicou 
a 44% de seus habitantes, 
apresentando, em contra-
partida, a menor taxa regio-
nal de letalidade, de 0,64%.

Em resumo, quanto mais 
inferior e à direita estiver 
posicionado o município 
melhor é o resultado de-
monstrado. Pela combi-
nação, a excelência com-
parativa de Holambra é 
indiscutível.

Do ponto de vista esta-
tístico, como a letalidade 
se dá em relação aos casos 
confirmados, é previsível 

que quanto mais se testa 
maior é a base para diluir o 
número de óbitos, reduzin-
do a taxa, o que explica boa 
parte do resultado holam-
brense. Mas não é só.

Mesmo que no gráfico 
seja possível analisar boa 
coerência nos extremos en-
tre maior proporção de tes-
tes e menor taxa de óbitos, 
a correlação obtida é ape-
nas moderada, negativa em 
53,7%. Bom exemplo é que 
um único município que 
testou mais que Holambra 
(pouco mais da metade da 
população) tem taxa de óbi-
tos bem superior, de 2,01%.

Então, como “não se 
combate o que não se co-
nhece”, a Cidade das Flores 
fez certeira aposta na inten-
sificação de testes, mas não 
tudo. Foi preciso inteligên-
cia gestora com a rica infor-
mação a partir deles.

Considerando a menor 
taxa de mortalidade da RMC 
(disparada), Holambra apre-
senta com louvor sua estra-
tégia gestora de combate, ba-
seada na testagem ampliada.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129 (19)98983-4097

www.cafcorretora.com.br
��������������

Especialista em Imóveis

Casa - Res. Nova Holanda - Holambra
298 m2 construídos / 378,87 m2 total. Possiu 4 quartos (3 suítes)
sala de estar, jantar, 5 banheiros, cozinha planejada, área de
serviço, despejo, ôfuro, piscina, churrasqueira e lago c/ carpas. 

VendaR$ 1.480.000,00  -

Casa - Morada das Flores - Holambra
341,27 m2 constr. / 632,63 m2 total. Possui 3 suítes (2 c/ closet e 
hidro), sala c/ lareira, sala de estar, jantar, adega, cozinha com
dispensa, despejo, 5 banheiros, churrasq; piscina e 2 garagens. 

VendaR$ 1.190.000,00  -

Casa - Resid. Palm Park - Holambra
341,27 m2 constr. / 632,63 m2 total. Possui3 suítes c/ armários,
escritório, sala, lavabo, sala de tv, coz. planej; dispensa, lavand; 4
banh; piscina, edícula c/ armários, dispensa, despejo e 3 garagens.

VendaR$ 2.400.000,00  -

Casa - Jardim das Tulipas - Holambra
175,20 m2 construídos / 282,62 m2 total. Possui 3 quartos sendo
1 suíte c/ armários, cozinha c/ armários, copa, sala, mezanino, 
3 banheiros, lavanderia, 2 vagas de garagens e churrasqueira.  

VendaR$ 650.000,00  - 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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● EMPREGOS ●

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calosidade, 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 so-
bre 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.

● DIVERSOS ● ● DIVERSOS ●

Empresa de Holambra está contratando

AUX. ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES:
- atendimento a clientes, pessoalmente, por telefone e redes 
sociais;
- rotinas administrativas

REQUISITOS:
- comunicação e Boa dicção
- organização
- terça a sábado
- horário: 9h às 18h (com flexibilidade)
- escolaridade: cursando superior 
- bom conhecimento em Pacote Office
- conhecimento de redes sociais 
- condução própria

Interessados enviar currículo para:

look@kvd.com.br

BENEFÍCIOS:
- salário

 - vale-alimentação
- gratificação

Nº 1248
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro:
FRANCISCO IGOR DIAS, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido em Bela 
Cruz CE, no dia onze de setembro de mil novecentos e no-
venta e cinco (11/09/1995), residente e domiciliado na Rua 
A, 03, Parque Residencial dos Imigrantes, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filho de JOSÉ DE PAULO DIAS e de MA-
RIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE DIAS.
FRANCISCA GERLIANE DE SOUZA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nasci-
da em Bela Cruz,  CE,  no  dia  sete de abril de mil novecen-
tos e noventa e nove (07/04/1999), residente e domiciliada 
na Rua A, 03, Parque Residencial dos Imigrantes, Holam-
bra, SP, CEP: 13825000,filha de RAIMUNDO COSSINO 
DE SOUZA e de RAIMUNDA NONATA DO PRADO.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado 
na imprensa local.

Nº 1249
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código 
Civil Brasileiro:
WELINTON ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão repositor, nascido em Campinas SP, no 
dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(18/10/1996), residente e domiciliado na Rua Hermans, 
436, Parque Res. Imigrantes, Holambra, SP,filho de LAU-
RECI ALVES e de CLÁUDIA PEREIRA DA ROCHA 
ALVES.
PAULA CRISTINA SOARES, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteira, profissão estagiária, nascida em Cascav-
el, PR, no dia treze de agosto de dois mil (13/08/2000),resi-
dente e domiciliada na Rua Três, 88, Área Rural, Bairrinho, 
Artur Nogueira, SP,filha de SUELI APARECIDA SOARES.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado 
na imprensa local.
Observações: Recebido da Cidade de Artur Nogueira-SP.

Nº 1250
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os doc-
umentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do 
Código Civil Brasileiro:
AMILTON DE ALMEIDA GONÇALVES, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Maringa PR, no dia quatorze de dezembro de 
mil novecentos e sessenta e oito (14/12/1968), residente e 
domiciliado na Rua Antonio Jorge Frade, 220, Centro, Ho-
lambra, SP, CEP: 13825000, filho de PEDRO TEIXEIRA 
GONÇALVES e de ARACI ALMEIDA GONÇALVES.
ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade bra-
sileira, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Cansanção, BA, no dia dois de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e seis (02/12/1966),residente e domiciliada na 
Rua Antonio Jorge Frade, 220, Centro, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filha de MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e 
de CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado 
na imprensa local.
Holambra - SP, 30 de junho 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

Moradores de Holambra podem 
solicitar o Cartão Cidadão online

O Cartão Cidadão é o documento 
responsável pelo direcionamen-
to das políticas públicas da ci-
dade. É Através dele que os 
holambrenses conseguem 
utilizar serviços públi-
cos oferecidos pela 
cidade, como por 
exemplo, benefí-
cios da Assistência 
Social, consultas, exa-
mes  médicos ou agendamento 
da vacina.

Para fazer o pedido, basta acessar o por-
tal do governo, www.holambra.sp.gov.br, na aba 
“Serviços”. Digitar o número do CPF, preencher os 
dados solicitados e anexar foto e comprovante de 
endereço. O cadastro será encaminhado ao Depar-

tamento de Promoção Social, que irá avaliar a docu-
mentação e entrar em contato com o usuário para 

fornecer o número do documento. “É im-
portante reforçar que o Cartão só 

será ativado após valida-
ção das informa-
ções fornecidas 
pelo morador no 

cadastro”, explica 
a diretora da pasta, 

Viviane Furgueri. “O 
Cartão Cidadão

Mais informações po-
dem ser obtidas no Centro 

de Referência da Assistência 
Social, o CRAS, por meio do 

telefone (19) 3802-1915, que também funciona 
como Whatsapp. 

Atualização de dados cadastrais pelo aplicativo “Holambra Conectada”
Quem já possui o Cartão Cidadão, mas mudou de en-
dereço ou de telefone, por exemplo, deve informar a 
alteração cadastral por meio do aplicativo Holambra 

Conectada, disponível para celulares que utilizam os 
sistemas iOS e Android. O acesso se dá por meio do 
número do documento e seleção da opção “Serviços”.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Uma beleza natural
Gente, quem vê a atriz Bruna Lombardi, parece que ela dorme 
dentro de um vidro cheio de formol, né? rsrs. A beleza dessa 
mulher continua contagiante, mesmo passando dos cinquenta 
e poucos. O segredo é viver bem. Tem uma família bem defini-
da. E ela não parou de trabalhar, continua produzindo filmes 

e escrevendo livros, além de dar palestras em empresas, clubes 
etc. Bruna contou que mesmo sendo um referencial de beleza na 

juventude e também nos dias de hoje, sempre se preocupou em ser 
livre dos olhares alheios. “A maior liberdade que podemos ter na vida é 

a de ser você mesma. E isso, claro, é uma grande trajetória, que compreen-
de um caminho de autodescoberta”, afirmou. Então, tá. 

Claro que você já cansou de ouvir  “Batom de Cereja”, né? É um dos maiores hits de Israel & Ro-
dolffo e alavancou a dupla para o sucesso e reconhecimento nacional, isso não dá ára negar. A 
canção faz parte do mais recente projeto dos sertanejos, o álbum “Aqui e Agora”, e está entre as 
10 músicas mais ouvidas do país. Além dela, o mais recente lançamento “Faz Amor Comigo Só 
Hoje”, com participação de Wesley Safadão, também ocupa um lugar na mesma playlist, fazendo 
com que Israel & Rodolffo sejam os únicos artistas com duas músicas entre as dez mais tocadas 
do Brasil. Agora a dupla está colhendo os frutos de 26 anos estrada, trabalhando e batalhando na 
carreira e finalmente estouraram no universo musical. Israel e Rodolffo são hoje uma das princi-
pais duplas sertanejas do cenário musical nacional. Está vendo, tudo ao seu tempo. 

Nessa temporada de isolamento por causa da pandemia, muitos artistas ficaram mais próximos 
de seus fãs, por meio das redes sociais e postam vários momentos em suas casas, com os filhos 
e amigos. Na quarta-feira, 30, foi a vez de Luiza Possi, que  decidiu usar suas redes sociais para 
exibir um momento divertido com seu filho Lucca, de apenas 2 aninhos. A cantora apareceu 
esfregando uma bexiga na cabeça do menino, fazendo com que os cabelos dele arrepiassem, 
deixando ele muito feliz e sorridente com a brincadeira.  A vovó Zizi Possi também posta alguns 
vídeos com Lucca. Tudo em família.

O novo quarteto 
do MasterChef 
Brasil  volta ao ar 
dia  06 de julho, 
pela Tv Band, re-
tomando o for-
mato original do 
programa, com 
23 participantes 
vindos de todos 
os cantos do país, 
um eliminado 
a cada semana, 
novas dinâmicas 
na competição, 
muitos convidados e um grande vencedor no final em sua nova 
temporada com cozinheiros amadores. O tempero da atração 
também ganha um ingrediente especial. Trata-se de  Helena 
Rizzo, a chef brasileira mais premiada no mundo, chega para 
apimentar o clima ao lado de Ana Paula Padrão, Erick Jacquin e 
Henrique Fogaça. “Sou muito movida a desafios e coisas novas, 
por isso vi no MasterChef a oportunidade de fazer parte de um 
programa na TV aberta e conseguir me comunicar mais com o 
público. Às vezes, a gastronomia fica dentro de uma bolha, é 
bacana poder ter essa abertura e esse panorama do Brasil que 
o talent show proporciona”, afirma a Helena Rizzo, que promete 
não dar moleza aos participantes. A atração vai trazer muitos 
convidados ilustres. São Pessoas que são destaque em suas res-
pectivas áreas, mas que têm uma relação de amor pela gastro-
nomia. O público vai conhecer o lado cozinheiro de grandes ar-
tistas brasileiros, como o sambista Diogo Nogueira, a sertaneja 
Naiara Azevedo, Fabiano Menotti, Zeca Camargo, Duda Beat e 
Felipe Titto são alguns dos outros famosos que já participaram 
das gravações.

O sucesso depois de 26 anos de estrada

“Lucca e o cabelo voador”

Gente, Miguel Falabella aproveita seu instagram para passar várias informações que pairam em nossa mente. Foi uma boa 
sacada do Miguel, em tornar útil esse espaço na rede social. Pelo menos podemos aprender algo, né? Vá lá e conheça. @miguel-
falabellareal. 

Saber não Ocupa espaço

Se caíste, não desanimes. 
Tenta de novo a caminhada

Vem aí: MasterChef Brasil
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Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Massa
1 pacote de macarrão tipo parafuso (500 g)
1 colher (sopa) de sal

Molho
2 colheres (sopa) de manteiga
meia cebola ralada
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
500 ml de Leite  
1 lata de creme de Leite
1 colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de brócolis cozidos em flores
meia xícara (chá) de cenoura ralada
1 xícara (chá) de peito de peru fatiado cortado em tiras

MODO DE PREPARO
Massa
Em uma panela grande, ferva cinco litros de água com o sal. Acres-
cente o macarrão e cozinhe por cerca de 7 minutos ou até massa 
fique “al dente”. Enquanto isso, prepare o molho.

Molho
Em uma panela funda, aqueça a manteiga em fogo baixo e refo-
gue a cebola.
Junte a farinha de trigo, misture bem e deixe dourar.
Despeje o leite aos poucos, misturando vigorosamente, até incor-
porá-lo à mistura.
Adicione o creme de leite  e o sal e misture bem.
Acrescente os brócolis, a cenoura e o peito de peru.
Aqueça sem deixar ferver.

Sirva sobre o macarrão.

Prepare uma boa massa  e espante o frio!
As massas são econômicas e práticas de 
preparar. Quando o clima está frio então, 
elas são garantia de refeições quentinhas 
e suculentas. A receita de hoje é uma op-
ção rápida de fazer e com sabor e tempe-
ratura adequados para inverno.

Parafuso ao molho branco

Em três meses, espaço empreendedor 
tem 682 inscritos em 18 cursos

O Espaço do Empreende-
dor de Holambra, criado para 
capacitar e apoiar a gestão e 
desempenho de empreen-
dedores, inicia seu 3º mês 
de funcionamento com sal-
do positivo. Inaugurado em 
abril deste ano, o espaço to-
talizou ao final de junho 682 
inscritos em 18 cursos, todos 
gratuitos e realizados de for-
ma online, voltados para seg-
mentos diversos do comér-
cio, como alimentação, Pet 
Vet, beleza e estética, moda, 
turismo, comércio digital e 
técnicas de empreendedoris-
mo.

A oferta diversificada de 
aulas de aperfeiçoamento e 
capacitação é resultado do 
projeto Holambra + Empre-
endedora, promovido pelo 
Departamento Municipal de 
Turismo e Cultura, que visa 
oferecer cursos gratuitos 
com entidades parceiras e 
despertar a aptidão e o inte-
resse no empreendedorismo. 

No Espaço do Empreen-
dedor também é possível 
obter auxílio na abertura e 

encerramento de MEI (Mi-
croempreendedor Indivi-
dual) e orientações básicas 
sobre gestão para microem-
preendedores. O local conta 
ainda com o Banco do Povo 
Paulista, que proporciona 
microcrédito a microempre-
endedores e pequenas em-
presas, e o Via Rápida/Via 
Rápida Empresas, que além 
de cursos oferece a emissão e 
atualização online das inscri-
ções municipais para os pe-
didos de abertura, alteração 
e encerramento de empre-
sas, entre outras ações. 

Para o prefeito de Ho-
lambra, Fernando Capato, o 
Espaço do Empreendedor 
está cumprindo sua função 
de apoiar a atividade produ-
tiva. “Através do Sebrae, Via 
Rápida e Banco do Povo Pau-
lista, temos todo respaldo 
do Governo do Estado para 
estimular os empreendedo-
res e os pequenos e médios 
negócios, fortalecendo a eco-
nomia local, tão prejudicada 
com as restrições impostas 
pela pandemia”, afirmou. 

“Todos os segmentos da 
economia podem se benefi-
ciar com os cursos que esta-
mos disponibilizando, seja 
para dar o primeiro passo 
para os que têm vocação 
empreendedora, seja para 
aperfeiçoar o negócio. Para 
quem é MEI e precisa de 
orientações, estamos de por-
tas abertas. Nosso objetivo é 
incentivar e apoiar o empre-
endedor”, explicou a diretora 
municipal de Turismo e Cul-
tura, Alessandra Caratti. 

A previsão até o momen-
to é da disponibilização de 
10 cursos em julho, com 30 
vagas cada um, abordando 
temas como planejamento 
estratégico, influência em-
preendedora, vendas para 
segmento esportivo, guia 
para elaboração de cardá-
pios, organização de salões 
de beleza e e-commerce. 
Para mais informações sobre 
os cursos e serviços disponi-
bilizados pelo Espaço do Em-
preendedor, o telefone é (19) 
3802-8000, ramal 246, das 
8h às 12h e das 13h às 17h.


