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Agressão a funcionárias da 
Saúde suspende até segunda 

atendimento no PSF Palmeiras
Enquanto trabalhadores da saúde se dedicam diariamente ao enfrentamento à Covid-19, 
cuidando de pacientes e avançando no processo de vacinação de adultos e crianças, 
servidores do PSF Palmeiras foram surpreendidos nesta quarta-feira, dia 9, com caso de 
agressão de moradora a funcionárias. Ocorrência, em investigação pela polícia, prejudicou 
estrutura física do posto, que passará por reparos e será reaberta na segunda-feira, dia 
14 de fevereiro. 4

Fiscalização de circulação 
de bicicletas motorizadas, 
Vale Gás e benefícios para 
pessoas ostomizadas 
foram  alguns dos 
temas abordados pelos 
vereadores  na 1ª sessão 
de 2022

Após ter o prazo 
prorrogado, encerram hoje 
as inscrições do Programa 
Bolsa Trabalho

Holambra ainda 
terá duas sessões 
de cinema gratuito 
neste mês

Pontos Mis
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O retorno às aulas nas escolas públicas 

lança um desafio enorme aos professores, 
especialmente os das primeiras séries do en-
sino fundamental.

O longo período de pandemia e o pre-
cário ensino à distância, não por culpa dos 
professores  mas pela metodologia aplicada, 
não permitiram às crianças em fase de alfa-
betização e de iniciação à leitura um avanço 
na sua aprendizagem.

Recuperar o tempo perdido, fazer o re-
forço da aprendizagem, preparar para as 
séries seguintes impõem um trabalho duro 
e criativo das professoras que não têm como 
se furtar a este trabalho.

Dados estatísticos e de pesquisas em 
educação apontam a enorme quantidade de 
crianças que não consegue ler e nem escre-
ver e que passam ao longe dos parâmetros 
adotados para as primeiras cinco séries ao 
longo do curso.

Responsabilidade docente? Sim, é. O 
professor é um profissional que. como qual-
quer outro, precisa executar sua tarefa a 
contento para atingir os objetivos propos-
tos. Não é missão como muitos dizem, mas 
expetise profissional. Os resultados devem 
ser cobrados deles, assim com é cobrado do 
motorista escolar a execução dos objetivos 
de seu trabalho: transportar as crianças 
com segurança, afetividade e pontualidade.

Mas, por outro lado os profissionais de 

educação, especialmente os docentes do 
fundamental, precisam ser valorizados, te-
rem salários dignos com o cargo que prepa-
ra o futuro do país. A condução que fazem 
das crianças é um processo que embasa o 
desenvolvimento do país e a formação de 
cidadãos.

O reajuste do piso salarial para profes-
sores de todo o país neste ano, decretado 
pelo governo federal,  será de 33,24% e, 
com isso, o valor passa de R$ 2.886 para 
R$ 3.845.  Nada mais justo! E tomara que o 
aumento de 90% proposto para o Governo 
Estadual aconteça ainda este ano. 

Mas por outro lado a sociedade que 
apoia estes reajustes e almeja por mais pre-
cisa cobrar o resultado do produto final, 
especialmente da primeira etapa do ensino 
fundamental, a mais importante para a con-
tinuidade dos estudos

Ao longo de 5 anos letivos, ou 1.000  dias, 
ou 4.000 horas em que a criança interage 
com sua professora em sala de aula,  espera-
-se que,  entre outras coisas, ela possa estar 
apta a ler e  compreender um texto compatí-
vel com sua idade, se expressar e  comunicar  
corretamente, por escrito e ter habilidade 
nas operações básicas de matemática.

Infelizmente não é isto que se tem visto 
ao longo dos últimos anos no país, com o au-
mento das crianças das primeira séries que 
não sabem ler e escrever, como apontam as 

ONGs que estudam educação,   embora os 
profissionais de educação se defendam di-
zendo que o Brasil Avança na avaliação do 
IDEB. Mas a realidade é outra, especialmen-
te entre os mais pobres.

 A sociedade civil organizada pode mui-
to bem avaliar isto. Aplique-se a todos os 
alunos que terminem a quinta série um teste 
de leitura, compreensão e escrita. 

Não aquela avaliação da formação con-
tinuada adotada no estado de São Paulo, 
confortável ao aluno que finge que estuda e 
ao professor que finge que ensina, mas aque-
la que põe o pré-adolescente frente-frente 
com vida, especialmente se ele for perten-
cente às classes populares. A obrigação da 
escola, como está explicito na Lei Diretrizes 
e Bases da Educação Brasileira, é formar o 
aluno para a cidadania e para o trabalho.

Após esta avaliação, se a criança  alcan-
ça este desejado e esperado, parabéns aos 
seus docentes. Se não alcançar, investigue-se 
de quem será responsabilidade? Do profes-
sor ou do aluno?

A sociedade civil, juntamente com as 
administrações municipais, precisa urgen-
temente acompanhar o planejamento, a 
execução e a avaliação do sistema educacio-
nal de seu município, além de pressionar as 
autoridades para melhorias expressivas nos 
níveis salariais e na avaliação do desempe-
nho e qualidade técnica de seus docentes. 

O retorno às aulas e seus desafios 
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P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

Nos meus anos de curso ginasial 
- que os mais jovens não entendam 
fazer curso no “ginásio de esportes”... 
- quando a decoreba imperava solta, 
ao estudar língua portuguesa me en-
cantei com a tal das conjunções ad-
versativas.

Se você foi um aluno aplicado é 
possível que ainda se lembre das ditas, 
caso não, lá vai: mas, porém, contudo, 
todavia, entretanto, não obstante...

“Mas” é a principal das conjunções 
adversativas. Relaciona pensamentos 
contrastantes, opositivos ou restritivos. 
Se tiver dúvida quanto ao uso de mas, 
basta substituí-lo por: porém, contudo, 
todavia.

Se o assunto está ficando chato, re-
laxe que chegarei ao ponto!

Peço-lhe licença para abrir um 
parênteses: a verdade é que nossa 
língua – bem falada e escrita – não é 
das mais fáceis de se aprender. Daí a 
dificuldade que tantos tem com o uso 
correto do vernáculo, em qualquer 

circunstância, principalmente “digi-
tando” apesar dos corretores automa-
tizados. Ponto parágrafo.

Isto posto, e voltando ao “mas”: 
muito usado em situação de armistício 
em uma conversa mais pesada ou dis-
cussão. Por oportuno lembro singelas 
situações:

“ Ele é um imbecil, um quadrúpe-
de, ignorante, grosso, mas fora isso um 
bom sujeito e, assim, vamos relevar ”. 
Preservação da integridade.

“ Não vamos sacrificar o goleiro 
pelo frango tomado, mas sim lembrar 
dos três penalties que pegou ganhan-
do o jogo.” Sem chance para os críticos.

“ Discordo de sua posição, mas em 
respeito à sua pessoa vou acatá-la.“ Bo-
tando panos quentes diplomaticamen-
te.

Ainda comigo apesar de insosso? 
Obrigado.

Muito seriamente, essa palavrinha 
mágica de três letras, amplamente usa-
da na diplomacia na tentativa de evi-

tar conflitos maiores é a contrapartida 
para serenar ânimos potencialmente 
explosivos. Até mesmo em situações 
de jogar conversa fora – quando duran-
te o papo uma palavra mal colocada ou 
insensata escapa e … quebra o pau.

Nestes tempos de tantos conflitos 
em todos os níveis, violência extrema-
da por motivos fúteis, pavios curtos por 
picuinhas, não poucos terminando em 
mortes, desmembramento de famílias, 
soltar a pérola de três letras (mas) com 
intenção de contemporizar é um cami-
nho de paz. Ainda que seja para pausar 
uma trégua, acalmar os nervos, ponde-
rar sobre consequências impensadas.    

O objetivo deste insosso artigo é 
que poderá ser-lhe útil em algum mo-
mento na sua vida. Acredite!

Guarde-o no recôndito de suas es-
truturas cerebrais entre as muitas co-
nexões com os seus neurônios. Não me 
entristeceria saber que acha graça de 
minha ingenuidade. MAS, quem sabe, 
talvez, um dia...    

...mas...
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Fevereiro
Esse mês veio nos trazendo muitas alegrias 

e algumas preocupações. As chuvas tem re-
frescado nosso ar,  mas as vezes as águas caem 
com tanta força,  a ponto de arrancar  telhados 
e causar destruições.

Porém, quando chega o sol, os canteiros fi-
cam cada vez mais enfeitados! As flores vão se 
multiplicando e ficando cada vez mais belas, 
trazendo ânimo para novos plantadores e no-
vas plantações.

A ciência continua trabalhando a nosso fa-
vor e se aperfeiçoando cada vez mais.

Os jovens se entusiasmando, começando  a 
se matricular nas faculdades.

O comércio retorna à normalidade, para a 
alegria dos proprietários das lojas, assim como 
os consumidores, que também retornam para 
as compras.

As crianças já retornam às suas rotinas, às 
suas escolas em seus horários regulares, os pro-
fessores às suas salas de aula, com suas respec-
tivas turmas.

Aos poucos, tudo vai voltando ao seu lugar, 
e assim, devagar a pandemia vai indo embora, 
na mesma proporção que as vacinas são disse-
minadas, protegendo a população. 

Finalmente as pessoas passaram a dar valor 
às pequenas coisas que antes, sequer observa-
vam, como por exemplo, o interesse em saber 
da saúde dos parentes e amigos mais próximos 
e mais distantes.  Que essa experiência tão ruim 
torne o ser humano melhor!
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Caem casos de Covid-19 pela 
segunda semana consecutiva

Holambra registrou, ao 
longo dos últimos 7 dias, 220 
novos casos de Covid-19, se-
gundo dados divulgados nes-
ta quinta-feira, dia 10 de fe-
vereiro, pelo Departamento 
Municipal de Saúde. Esta é a 
segunda semana consecuti-
va que o município registra 
queda no número de confir-
mações. O último boletim, 
divulgado em 3 de fevereiro, 
havia revelado 243 novos 
casos. Antes disso, a cidade 
registrou o maior número de 
infectados desde o início da 
pandemia: 470.

O município contabiliza, 
desde março de 2020, 3.881 
casos e 18 óbitos. O bairro 
Imigrantes soma 1.003 con-

firmações, seguido do Groot 
com 348 e do Fundão com 
336. O diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias, diz que, apesar da queda 
no número de confirmações, 
o número de registros ainda 
é muito alto.

“Estamos, este ano, regis-
trando números altíssimos, 
que até então não havíamos 
contabilizado desde o início 
da pandemia, em março de 
2020. A situação ainda é con-
siderada grave”, falou. “Os 
cuidados como o uso correto 
da máscara, o distanciamen-
to e a higienização frequente 
das mãos precisam ser man-
tidos. Não dá, em hipótese 
alguma, para relaxar nos cui-

dados”, alertou ele, que tam-
bém reforçou a importância 
da imunização de crianças e 
do recebimento das doses da 
vacina nas datas corretas.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais 
leves é ir até a unidade de 
saúde mais próxima de casa. 

Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificuldade 
para respirar devem procu-
rar o atendimento de urgên-
cia e emergência na Policlíni-
ca Municipal.

Até o momento, 96,6% dos 
holambrenses já receberam a 
1ª dose da vacina. 88,38% to-

maram as duas doses ou o an-
tígeno de dose única. 41,79% 
receberam o reforço do imu-
nizante (3ª dose).

Mudança no calendário 
de vacinação contra a 

Covid-19
O Departamento Munici-

pal de Saúde de Holambra 
realizou um redimensiona-
mento no calendário de imu-
nização contra a Covid-19 e, 
a partir da próxima semana, 
vai passar a vacinar adul-
tos e crianças às segundas e 
quartas-feiras. A aplicação 
das doses segue no Salão da 
Terceira Idade, por ordem de 
chegada, entre 8h e 12h e das 
13 às 15h.
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Saúde vacina crianças e adultos as segundas 
e quartas no salão da Terceira Idade

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
realizou um redimensiona-
mento no calendário de imu-
nização contra a Covid-19 
e vai passar a vacinar adul-
tos e crianças às segundas e 
quartas-feiras. A aplicação 
das doses segue no Salão da 
Terceira Idade, por ordem de 
chegada, entre 8h e 12h e das 
13 às 15h.

“A alteração no calendá-
rio foi realizada para facilitar 
o recebimento do antígeno 
por pais e filhos nos mesmos 
dias. Também em função dos 
altos índices de imunização 
alcançados pelo município”, 
explicou o diretor municipal 
de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias.

Podem ser imunizados 
adultos (1ª ou 2ª dose para 
moradores acima de 12 anos 

e 3ª dose para holambrenses 
com mais de 18 anos) e crian-
ças entre 5 e 11 anos. Estão 
aptos a receber o comple-
mento (2ª dose) holambren-
ses que tomaram a 1ª dose 
da vacina Butantan/Corona-
Vac há, pelo menos, 21 dias; 
cidadãos que receberam a 1ª 
dose do imunizante Fiocruz/
AstraZeneca há pelo menos 8 
semanas; pessoas a partir de 
18 anos que foram imuniza-
das com a 1ª dose da vacina 
fabricada pela Pfizer há 21 
dias ou mais; adolescentes 
entre 12 e 17 anos que toma-
ram a 1ª dose do antígeno da 
Pfizer há mais de 8 semanas; 
e holambrenses que recebe-
ram o antígeno da Janssen 
há, pelo menos, 61 dias. A 
dose de reforço (3ª dose) é 
distribuída para moradores 
acima de 18 anos que toma-

ram a 2ª dose há, pelo menos, 
4 meses.

Para a imunização é ne-
cessário apresentar docu-
mento oficial com foto. No 
caso de 2ª ou 3ª dose é preci-
so levar ainda o comprovante 
de vacinação anterior. Meno-
res de idade devem apresen-
tar documento oficial com 
foto, CPF ou Cartão SUS. Na 
ausência do pai, mãe ou res-
ponsável legal é necessário 
levar o termo disponível em 
www.holambra.sp.gov.br, na 
aba Serviços, Vacina: Termo 
de autorização.

Até o momento, 96,6% 
dos holambrenses já rece-
beram a 1ª dose da vacina. 
88,38% tomaram as duas 
doses ou o antígeno de dose 
única. 41,79% receberam o 
reforço do imunizante (3ª 
dose).

Agressão física e vandalismo levam a suspensão 
de atividades do Posto de Saúde do Palmeiras

O PSF Palmeiras teve seus 
trabalhos suspensos na ma-
nhã da última quarta-feira, dia 
9 de fevereiro, em função de 
uma ocorrência de agressão a 
funcionárias e vandalismo. A 
unidade será reaberta, segun-
do o Departamento Municipal 
de Saúde, na próxima segun-
da-feira, 14 de fevereiro.

De acordo com comuni-
cado divulgado pela Prefei-
tura, o caso está sendo in-
vestigado por autoridades 

competentes e o local preci-
sará passar por perícia e, em 
seguida, por reparos. Duran-
te este período a orientação 
é que moradores da região 
procurem o PSF do bairro 
Imigrantes. O comunicado 
diz ainda que pacientes com 
consultas agendadas no lo-
cal serão contatados para 
remarcação dos horários. Ca-
sos de urgência e emergência 
seguem sendo atendidos na 
Policlínica Municipal.

O local está passando por perícia e a 
investigação policial está em andamento
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Câmara promove a 1ª Sessão Ordinária de 2022

A Câmara Municipal de 
Holambra retornou as ati-
vidades legislativas ordiná-
rias na última segunda-fei-
ra, dia 07 de fevereiro. Em 
pauta, foram apresentadas 
oito indicações legislativas 
e quatro projetos de leis.  

Distribuição do benefí-
cio “Vale Gás” de cozinha 
para famílias em situação 
de vulnerabilidade social, 
retomada do “Projeto Pri-
meiros Olhares” realizado 
nas creches e escolas muni-
cipais, e a concessão de um 
dia de folga ao servidor pú-
blico municipal por ocasião 
de seu aniversário foram as 
indicações legislativas do 
vereador Eduardo da Silva, 
o Pernambuco. “Seja moto-

rista de ambulância, guar-
da-municipal, profissional 
da saúde, varredor de rua, 
jardineiro, tudo cai na mão 
do funcionário público, en-
tão fiz essa indicação ao 
Executivo, com o objetivo 
de valorizar esses funcioná-
rios”, disse o vereador.

O vereador Jesus Apareci-
do de Souza, o Jesus da Far-
mácia, pediu a aplicação da 
Lei n.º 672 que dispõe sobre 
a disponibilização da vacina 
para a prevenção de gripe a 
todos os funcionários públi-
cos municipais. Enquanto o 
vereador Mario Luiz Sitta, o 
Sitta da Fanfarra, indicou a 
manutenção e o conserto do 
parquinho e da academia ao 
ar livre, localizado na Praça 

Vitória Régia.
Realização de censo ca-

nino, envio de projeto de 
lei sobre Carteira de Iden-
tificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Au-
tista (CIPTEA), e edição de 
portaria sobre fiscalização 
quanto a utilização e circu-
lação de bicicletas elétricas 
e motorizadas no município 
foram os pedidos do verea-
dor Fabiano Soares. “Muitas 
pessoas trafegam com bici-
cletas motorizadas em altas 
velocidades, na contramão, 
em lugares proibidos, sem 
nenhum tipo de proteção, 
colocando em risco não só 
a sua vida, mas a vida de 
outras pessoas. Estou re-
enviando ao Executivo um 

pedido para que seja estu-
dado um projeto de lei, uma 
normativa, algo que possa 
regulamentar este tipo de 
transporte na nossa cidade”, 
afirmou Fabiano.

Começa a tramitar na 
Câmara

A Prefeitura protoco-
lou na Câmara Municipal, 
o projeto de lei que atuali-
za o Plano de Contingência 
de Proteção e Defesa Civil 
de Holambra (PLANCON-
-HOL). A propositura visa 
acrescentar duas áreas con-
sideradas de risco no moni-
toramento da Defesa Civil, 
estabelecendo os procedi-
mentos a serem adotados 
pelos órgãos municipais 

responsáveis em casos de 
eventos relacionados a de-
sastres naturais.

O vereador Hermindo 
Felix apresentou também 
três projetos de leis com o 
objetivo de oferecer maior 
acessibilidade às pessoas os-
tomizadas (quem possui no 
corpo uma abertura ou ca-
minho alternativo de comu-
nicação com o exterior, para 
a saída de fezes ou urina, ou 
para o auxílio na respiração 
ou na alimentação). Os pro-
jetos abordam sobre o for-
necimento de documento de 
identificação e atendimento 
preferencial às pessoas que 
possuem essa condição, além 
de propor instituir o Dia Mu-
nicipal dos Ostomizados.



6

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 11 de fevereiro de 20226
IPTU é reajustado em quase 

11% e Prefeitura espera 
arrecadar R$ 7,95 milhões 

Os carnês de tributos mu-
nicipais de Holambra serão 
distribuídos pela Prefeitura 
nas próximas semanas. Mas 
para quem quer se adiantar 
às cobranças, já está dispo-
nível na internet uma alter-
nativa de acesso aos boletos 
de impostos como o IPTU. 
O vencimento da cota única 
e da primeira parcela para 
quem optar pelo pagamento 
fracionado está previsto para 
o dia 10 de março. No caso do 
ISS fixo, o vencimento é no 
dia 15 do mesmo mês.

Para acessar o carnê 
eletrônico o morador deve 
localizar a guia “IPTU e Tri-
butos Municipais” na aba de 
“Serviços” do Portal do Go-
verno, em www.holambra.
sp.gov.br. Os tributos estão 
divididos em três módulos: 
Rural, para recolhimento da 

Coleta de Lixo Rural; Imobi-
liário, para boletos do IPTU; 
e Mobiliário, para tributação 
de ISS Fixo, Alvará e Vigilân-
cia Sanitária.

De acordo com o dire-
tor municipal de Finanças, 
Rodolfo Silva Pinto, o valor 
do IPTU sofreu esse ano re-
ajuste de 10,67% – equiva-
lente à inflação dos últimos 
12 meses, segundo o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). A 
expectativa é que a arreca-
dação, em 2022, seja de R$ 
7,95 milhões. “O IPTU é uma 
das principais fontes de ar-
recadação da cidade e, dife-
rentemente da maior parte 
dos tributos, o valor pago 
fica integralmente no mu-
nicípio, sendo revertido em 
muitos benefícios para Ho-
lambra”, explica.

Os locais credenciados 
para pagamento do IPTU 
e de outros tributos muni-
cipais, até a data de venci-
mento, são as agências ban-
cárias Sicredi, Sicoob, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Bradesco e Itaú. 
Após o vencimento, o carnê 
deve ser pago até o dia 31 
de dezembro deste ano em 
bancos conveniados ou em 
Casas Lotéricas com 2% de 
multa e 1% de juros ao mês.

Quem optar pelo paga-
mento à vista terá o benefí-
cio de 10% de desconto, as-
segurado por Lei Municipal. 
Se preferir, o contribuinte 
pode parcelar o tributo em 
até 10 vezes, com a última 
mensalidade prevista para o 
dia 10 de dezembro de 2022. 
Nesses casos, não há des-
conto sobre o valor do carnê.

Preocupação das mais 
debatidas no Brasil é a 
questão da disposição de 
resíduos sólidos, especial-
mente pelo fato de muitos 
municípios correrem con-
tra o tempo para adap-
tação a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, que, 
dentre outros direcionado-
res, induz à proteção am-
biental, responsabilidade 
com consumo por parte de 
compradores e produtores, 
fomento a indústria da re-
ciclagem e zelo pela ordem 
pública.

Também valoriza ges-
tão através do compromis-
so buscado dos Munícipios 
com a sustentabilidade 
financeira dos serviços de 
coleta, triagem, manejo, 
transbordo, tratamento e 
disposição final de resí-
duos sólidos. Há até pre-
visão de que a parcela de 
serviços não coberta por 
arrecadação própria seja 
apontada como renúncia 
de receitas, sob necessida-
de de compensações.

Por questões óbvias é 
esperado que a preocupa-
ção dos Administradores 
Públicos não se limite ao 
mero cumprimento legal, 
mas se dê, acima de tudo, 
com a sustentabilidade nos 
municípios.

Como já percebido em 
outras frentes de destaque 
ambiental, de acordo com 
informações do SNIS – Sis-
tema Nacional de Informa-
ções sobre Saneamento, 
ligado ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
e disponível em <snis.gov.
br>, Holambra apresenta 
dados realmente impac-
tantes (de maneira positi-
va) no tema, especialmen-
te quando comprados às 
demais esferas.

Estendendo a amplitu-
de dos serviços a 100% da 
população, também na mo-
dalidade porta a porta, a 

cidade mostra maior cons-
ciência na geração de resí-
duos. Na média, coleta-se 
0,81 kg de resíduo ao dia 
por habitante, enquanto, 
pelos mesmos critérios, o 
Estado de São Paulo regis-
tra 0,90 kg.

Contudo, cabe anali-
sar que a Zona Rural é a 
responsável por reduzir a 
média total per capita de 
geração de resíduos, pois 
na área urbana a relação 
é desfavorável: 1,12 kg ao 
dia por habitante de Ho-
lambra contra 0,92 kg ao 
dia por habitante do Esta-
do de São Paulo.

Mas o grande diferen-
cial da Cidade das Flores 
está na reciclagem. 

Como demonstrado na 
imagem, praticamente 38 
kg de resíduos por habi-
tante ao ano é reciclável 
e 36 kg são recuperados. 
No Estado de São Paulo 
as marcas são, respectiva-
mente, 13 kg e 7 kg.

Evidentemente, tudo 
tem um preço e em Ho-
lambra tal excelência cus-
ta mais, segundo a mesma 
fonte. A começar pelo pes-
soal envolvido no proces-
so, que na cidade são 3,25 
trabalhadores diretos para 
cada mil habitantes, en-
quanto no Estado a marca 
é de 1,47.

Além disso, o gasto local 
com o serviço todo equivale 
a R$ 281,95 por habitante, 
enquanto no Estado é de R$ 
150,69, tomando a propor-
ção de 4,63% das despesas 
correntes do Município, 
contra 3,80% do Estado.

Por fim, na questão da 
autossuficiência, segundo 
o Sistema, Holambra cobra 
diretamente 46,96% do 
custo específico, e o Estado 
56,99%.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Gestão de resíduos 
sólidos em Holambra
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Coisas de 
Holambra...

Anne Frank, uma história, muitas vidas
Cerca de um mês 
atrás, foi lançado o 
filme “Anne Frank, 
Minha Melhor Ami-
ga” na Netflix. Base-
ado na história real 
da amizade entre 
Anne Frank e Han-
nah Goslar, o filme 
aborda a ocupação 
nazista em Amster-
dam e o angustiante reencontro em um campo de 
concentração.
Apesar do que muitos pensam, Anne não era ho-
landesa, e sim alemã. Ela nasceu na cidade de 
Frankfurt, em 12 de junho de 1929. Por causa do 
ódio aos judeus e da má situação do país, seus pais, 
Otto e Edith Frank, decidem mudar-se para Ams-
terdam, onde abrem uma empresa.
Sua adaptação é rápida: ela aprende a língua, faz 
amigos e frequenta uma escola holandesa. Mas 
quando a Segunda Guerra Mundial começa, em 
1939, e a Holanda é invadida pelos soldados na-
zistas, a vida dos judeus vai ficando cada vez mais 
difícil. Parques, cinemas e lojas não-judaicas, entre 
outros locais, foram proibidos aos judeus. Seu pai 
perde o seu negócio, uma vez que já não é permi-
tido aos judeus terem empresas próprias. Todas as 
crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para 
uma escola judaica separada.
No início de julho de 1942, sua irmã Margot recebe 
um telefonema, convidando-a para trabalhar na 
Alemanha nazista, e seus pais ficam desconfiados. 
Eles não acreditam que se trate de trabalho e de-
cidem se esconder para escapar da perseguição. 
Eles se instalam no Anexo Secreto, um espaço nos 
fundos de sua empresa.
Durante os dois anos em que permanece escon-
dida, Anne escreve em seu diário sobre o que vai 
se passando no Anexo, e também sobre o que 
sente e pensa.
No início de agosto de 1944, eles são descobertos 
e presos, sendo enviados para campos de concen-
tração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. A via-
gem leva três dias, durante os quais Anne e outras 
mais de mil pessoas viajam apertadas em vagões 
de gado. Há pouca comida e água, e apenas um 
balde para ser utilizado por todos como penico. 
Três meses depois, Anne e sua irmã são deportadas 
para o campo de concentração de Bergen-Belsen, 

onde falecem das 
consequências da 
febre tifoide. Otto, 
seu pai, é o único 
sobrevivente da fa-
mília. Ele reencontra 
os diários de Anne 
e decide publicá-lo 
sob o título Het Ach-
terhuis (O Anexo Se-
creto). 

O livro vira sucesso de vendas, é traduzido para cer-
ca de 70 línguas e adaptado para teatro e cinema. 
Pessoas de todo o mundo vieram a conhecer a his-
tória de Anne e, em 1960, o esconderijo torna-se 
um museu: a Casa de Anne Frank. Otto continuou 
estreitamente envolvido com a Casa de Anne Frank 
e o museu até à sua morte, em 1980. Ele esperava 
que os leitores do diário tomassem consciência 
dos perigos da discriminação, do racismo e do ódio 
contra os judeus.
A história de Anne Frank já foi contada e recontada 
inúmeras vezes desde a publicação de seu diário. 
Se alguém não leu os escritos de Anne, certamente 
viu algum filme ou ouviu alguma história que dê 
conta da jornada da menina e de seus familiares. 
“Anne Frank, Minha Melhor Amiga” coloca o foco 
em cima de Hannah Goslar, a melhor amiga de 
Anne. Com isso, mais do que a história do diário, o 
espectador consegue ver com mais exatidão a vida 
comum da garota pelos olhos de outra pessoa.
Seja assistindo ao novo filme, ou lendo o velho 
diário, vale a pena conhecer a narrativa sob a óti-
ca de quem viveu os horrores da guerra, racismo 
e perseguição. Mesmo estando há mais de sete 
décadas do fim do conflito, a temática continua 
sendo atual, e nos coloca a refletir. Quantas Anne 
Frank mais precisarão morrer para que, enfim, 
aprendamos a lição?
Vale lembrar que Holambra foi fundada pelos ho-
landeses em 1948, justamente devido, entre ou-
tros, às devastações causadas pela Segunda Guerra 
Mundial. Imagino que muitos dos primeiros pio-
neiros tenham vivenciado de perto histórias como 
essa, de Anne, e milhões de outros judeus, que fi-
caram nas entrelinhas das histórias de vida de cada 
um de nossos fundadores. 

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e  curiosidades sobre Ho-

lambra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

Prefeitura divulga 
cronograma da Operação 

Cata-Bagulho
Confira o dia da coleta em cada bairro

Interrompida na última 
semana em função do ex-
cesso de chuvas, a Operação 
Cata-Bagulho em Holambra 
será retomada no dia 14 de 
fevereiro, próxima segun-
da-feira. A ação tem como 
objetivo coletar móveis da-
nificados, pneus velhos e 
restos de poda, impedindo, 
assim, o depósito irregular 
de lixo em terrenos baldios 
e vias da cidade, evitando 
o acúmulo de detritos e a 
proliferação de insetos e 
animais peçonhentos. Lixo 

doméstico, restos de cons-
trução civil e materiais ele-
trônicos não são recolhidos 
neste trabalho.

Os itens devem ser des-
cartados na frente das resi-
dências pelos moradores an-
tes das 7h30, de acordo com 
o cronograma de bairros 
(confira abaixo). Segundo 
o diretor do Departamento 
Municipal de Serviços Públi-
cos, José Marcos de Souza, 
em caso de chuva, a ope-
ração pode ser novamente 
cancelada.

Começa: Cronograma da 
Operação Cata-Bagulho:
- Segunda-feira, 14 de fevereiro: Jardim Flamboyant, 
Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas

- Terça-feira, 15 de fevereiro: Jardim das Tulipas, Jardim 
Holanda, Morada das Flores e Centro

- Quarta-feira, 16 de fevereiro: Imigrantes, Vila Nova e 
Residencial Moinho

- Quinta-feira, 17 de fevereiro: Residencial Moinho, Re-
sidencial Van den Broek e Pinhalzinho

- Sexta-Feira, 18 de fevereiro: Camanducaia e Residen-
cial Vila das Tulipas
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O Governo do Estado de 
São Paulo estendeu o perío-
do de inscrições do Progra-
ma Bolsa Trabalho até hoje, 
dia 11 de fevereiro. Em Ho-
lambra são disponibilizadas 
60 vagas para a iniciativa de 
auxílio social.

Os bolsistas selecionados 
irão prestar serviços em ór-
gãos municipais por cinco 
meses, com carga horária de 
quatro horas diárias, cinco 
dias por semana, e recebe-
rão um auxílio de R$ 540 
mensais. O programa ofere-
ce ainda um dos seis cursos 

profissionalizantes da Uni-
versidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp), com 
carga horária total de 80 ho-
ras, disponíveis pela internet.

Para participar é neces-
sário ser maior de 18 anos e 
morar no Estado de São Paulo. 
Também é preciso estar de-
sempregado e ter renda fami-
liar de até R$ 550 por pessoa.

As inscrições devem ser 
feitas por meio do site www.
bolsadopovo.sp.gov.br. Ha-
verá seleção e a convocação 
ocorrerá por meio de publi-
cação no Diário Oficial.

Ainda dá tempo para 
fazer a inscrição

Rotary Clube promove 
projeto ‘Ecológica Mente’

Governo do Estado prorrogou até hoje, 11/02, 
as inscrições do Programa Bolsa Trabalho

Membros do Rotary Clube 
de Holambra realizaram na 
última terça-feira, 8,  a entrega 
oficial de mais um Projeto de 
Subsídio Distrital Individual 
de Clubes, denominado, “ECO-
LÓGICA MENTE”, em benefício 
do Departamento Municipal 
de Educação de Holambra.

Treze unidades da rede 
municipal de ensino, entre 
creches e escolas, foram be-
neficiadas com um conjunto 
com 4 lixeiras de 60 litros com 
tampa “vai e vem” para coleta 
seletiva (plástico, papel, metal 
e orgânico).

A separação de lixo de 
acordo com sua classificação 
para a reciclagem, além de 

contribuir para uma ambi-
ência escolar saudável, de-
senvolve comportamentos 
e atitudes nos alunos e na 

comunidade escolar, de pre-
servação do patrimônio, cida-
dania, corresponsabilidade e 
formação integral do aluno.
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Corpo de Bombeiros realiza Operação “Melhor 

Idade Mais Segura” em Holambra

O Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo realizou 
em Holambra, durante toda 
essa semana, a Operação 
“Melhor Idade Mais Segura”, 
que consiste na divulgação 
de ações educativas a fim de 
conscientizar, educar, capaci-
tar e produzir mudanças de 
comportamento que visam 
proteger e prevenir aciden-

tes envolvendo os idosos.
A maior causa dos aciden-

tes que causam internações e 
óbitos de idosos são as que-
das e, em sua maioria, ocor-
rem no interior de suas pró-
prias residências. O trabalho 
preventivo da equipe foi por 
meio das redes sociais, de 
grupos de mensagens, além 
da entrega presencial de im-

pressos educativos em vá-
rios pontos da cidade, como 
o Centro Social e o Depar-
tamento Municipal de Pro-
moção Social, que promove 
atividades junto ao Grupo 
Reviver, da terceira idade. 

Os materiais contêm a di-
vulgação, alerta e orientação 
para prevenção desse tipo de 
acidente com os idosos. Eles 

dão suporte à equipe para 
reforçar a importância das 
adaptações físicas em resi-
dências, visando uma melhor 
condição de locomoção e 
acesso aos moradores idosos, 
evitando assim as quedas.

Outro fator de alerta le-
vantado nessa ação de traba-
lho da corporação é o risco 
permanente contra incêndio. 

“Reforçamos que a maioria 
dos incêndios que acontecem 
dentro de casa, principal-
mente casas de idosos que vi-
vem sozinhos, são causados 
por esquecimento de fogão e 
ferro de passar roupa ligados 
e velas acessas de forma e em 
locais inadequados”, disse o 
Cabo Augusto, do Corpo de 
Bombeiros.

Estado entrega nova viatura para os Bombeiros de Holambra
A Prefeitura de Holambra 
recebeu nesta segunda-fei-
ra, dia 7 de fevereiro, uma 
nova viatura do Governo 
do Estado de São Paulo que 
será utilizada pela Brigada 
Comunitária e bombeiros 
públicos voluntários.
O veículo, uma Chevrolet 
S10, 0km, 4 portas, com ca-
pacidade para 5 ocupantes, 
será utilizado como apoio 

operacional no transporte 
de pessoal e equipamentos 
e também nas ocorrências 
de incêndio em vegetação, 
enchentes e ainda busca e 
salvamento. Este automó-
vel, em conjunto com dois 
caminhões recebidos no 
ano passado, irá garantir 
mais estrutura e fortalecer 
o trabalho já realizado no 
município.

Segundo o prefeito ressal-
tou na ocasião, está previs-
to, que ainda neste semes-
tre, a Brigada Comunitária 
de Holambra ganhará uma 
sede própria, localizada na 
Rota dos Imigrantes. “O es-
paço irá concentrar os ma-
teriais necessários para en-
frentar as ocorrências com 
rapidez e mais preparo”, dis-
se Capato.
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Holandesa Irene Schouten, com familiares 

em Holambra, garante dois ouros nos Jogos 
Olímpicos de Inverno

A Patinação de Velocidade 
estreou nos Jogos Olímpicos 
de Inverno de Pequim, na Chi-
na, na manhã do último sá-
bado, 5 de fevereiro. Em uma 
prova altamente disputada, a 
patinadora Irene Schouten, 
dos Países Baixos, conquistou 
a primeira medalha de ouro 
da modalidade na prova dos 
3.000 metros feminino. Além 
do feito, Irene marcou novo 
recorde olímpico na etapa, 
com o tempo de 3 minutos, 56 
segundos e 93 centésimos.

O feito era apenas uma 
prévia do que ainda estava 
por vir. Nesta quinta-feira, 
dia 10, Irene voltou a bater 
recorde e garantir o lugar 
mais alto do pódio – desta 
vez, nos 5.000 metros.

Do outro lado do mundo, 
em Holambra, parte da família 
Schouten acompanhava apre-
ensiva as conquistas da atleta. 
Parentes de primeiro grau 
da patinadora, eles vibraram 
com o desempenho da cam-
peã em ambas as disputas. 
“Estamos muito orgulhosos 
de ter uma prima e sobrinha 
da família nas Olimpíadas e 
que já ganhou não apenas 
uma, mas duas medalhas de 
ouro, com recordes olímpi-
cos nas duas provas. Faz vinte 
anos que ela treina e se dedi-
ca ao esporte, abdicando de 
muita coisa para alcançar sua 
melhor forma física e mental”, 
celebrou Yvonne Schouten 
Capato, prima de Irene e pri-
meira-dama da cidade mais 
holandesa do Brasil.

Yvonnne contou ainda 
que aqui em Holambra eles 
acompanham por meio de 
vídeos e mensagens da famí-
lia na Holanda como todos 

Com sobrenome conhecido entre os holambrenses, atleta da patinação de velocidade cravou dois recordes olímpicos na China

na cidade de Wervershoof, 
cidade natal da atleta, estão 
torcendo e festejando por 
ela. Segundo ela, um telão foi 
instalado no centro da cida-

de para que todos pudessem 
acompanhar as competições 
e alguns comércios já lan-
çaram doces com a foto da 
medalhista olímpica. Por lá, 

até hambúrgueres especiais 
passaram a levar o seu nome.

Irene Schouten terá ain-
da mais pelo menos duas 
chances de levar medalhas 

para casa, uma vez que ela 
disputará a perseguição por 
equipes nos dias 12 e 15 de 
fevereiro e a largada em mas-
sa no dia 19.
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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 
Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

www.cafcorretora.com.br
��������’agostini

Fale agora com nosso
especialista em imóveis

Casa - Faz. Duas Marias - Holambra
931,08 m3 constr. / 5.310 m2 total. Sala de estar e jantar, cozinha comp;
dispensa, 5 suítes (1 master comp.), escritório, adega, piscina, quiosque
c/ banh; área gourmet comp; academia, sauna, depósito e casa de caseiro.
R$ 6.600.000,00  -

Casa - Faz. Duas Marias - Holambra
770 m2 constr. / 5.400 m2 total. Possui 4 suítes (master c/ closet), sala de
estar, de tv, garagem p/ 3 carros, área gourmet, piscina, churrasqueira
e forno. Aquecimento solar de água, circuito de tv e poço artesiano.

Venda

Venda

R$ 3.300.000,00 -

VendaR$ 6.500.000,00  -

VendaR$ 4.980.000,00 -

Casa - Faz. Duas Marias - Holambra
1.000 m3 constr. / 6.240 m2 total. Possui 6 suítes (c/ ar cond. e closet) 
sendo 1 master c/ aprox. 100 m2, área gourmet, sauna, piscina, spa,
planejados em toda casa e piso c/ aquecimento.  

Casa - Faz. Duas Marias - Holambra
1.054 m3 constr. / 5.217 m2 total. Possui 6 suítes, 3 cozinhas, terraço e sala
gourmet, home theater, escritório, lago c/ carpas, piscina, hidro e 2 casas
de caseiros.

(19)   98181-4736
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Holambra, 07 de fevereiro de 2022

Prezados(as) Senhores(as) Associados(as)

Na qualidade de Presidente da Associação dos 
Proprietários do Residencial Palm Park, sirvo-me da 
presente para convocar Vs. Sas. para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 
12 do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois 
(12/03/22), excepcionalmente de forma virtual, utilizando 
aplicativo da Internet, ainda devido à prevenção com a 
pandemia da COVID-19. Terá início às 14h, contando 
com a presença de qualquer número de associados ou 
procuradores que os representem, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

1. Relatório anual de realizações e atividades de 2021;
2. Situação dos processos trabalhistas em andamento;
3. Prestação e balanço das contas do exercício de 2021;
4. Análise do Conselho Fiscal;
5. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2022;
6. Eleição do Conselho Consultivo para o exercício de 
2022; 
7. Planejamento e Orçamento anual para 2022;
8. Apresentação e deliberação dos orçamentos das 
obras previstas para execução no ano de 2022.

NOTAS:
1) É lícito aos senhores associados se fazerem 
representar na Assembleia ora convocada por meio de 
procuradores com poderes específicos, conforme Art.15º 
do Estatuto Social da Associação dos Proprietários do 
Residencial Palm Park;
2) Os associados poderão votar ou serem votados nas 
deliberações, desde que atendam ao contido no Art. 
9º - incisos I a III do Estatuto Social da Associação dos 
Proprietários do Residencial Palm Park; 
3) A ausência dos senhores associados na Assembleia 
Geral Ordinária não os desobriga de aceitarem como 
tácita concordância os assuntos que forem tratados e 
deliberados;
4) IMPORTANTE: O aplicativo que será utilizado e as 
instruções para uso e acesso à Assembleia Virtual serão 
divulgados em tempo hábil por meio de comunicado 
específico.
Atenciosamente,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os associados da ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE HOLAMBRA, com CNPJ 
71.753.255/0001-73 à comparecem em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA que se realizará  no dia 09 de 
março de 2022 (4ª. feira) em sua sede social à  Av. 
das Tulipas nº 103 – Centro – na cidade de Holambra 
– Estado de São Paulo, às 8h em primeira convocação 
com a maioria absoluta de seus associados, às  8h15 
em segunda convocação com o mínimo de 1/3 de seus 
associados e às 8h30 em terceira e última convocação 
com qualquer número de associados presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do exercício, compreendendo o 
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do 
Exercício findo em 2.021.
2. Votação das contas do exercício de 2.021;
3. Apresentação das atividades da Diretoria referente ao 
ano de 2.021;
4. Apresentação do planejamento da Diretoria e 
Orçamento para o exercício 2022;
5. Eleição dos Membros da Diretoria Executiva para o 
Biênio 2022/2024;
6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o 
Biênio 2022/2024;
7. Eleição dos Membros do Conselho Deliberativo para 
o Biênio 2022/2024.

Obs.: conforme determina o Estatuto Social, capitulo III, 
art. 7 – parágrafo único, somente terá direito ao voto o 
associado que estiver em dia com seus compromissos 
financeiros junto à entidade.

Holambra, 11 de fevereiro de 2022

Ronaldo E. M. Graat
Presidente

COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA
CNPJ 04.831.281/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Pecuária Holambra, no 
uso das atribuições previstas no parágrafo 2º do artigo 
25 do Estatuto Social, convoca os 55 (cinquenta e cinco) 
cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, que realizar-se-á no dia  25 de fevereiro de 
2022, no Auditório da Cooperativa Pecuária Holambra, 
à Rua Rota dos Imigrantes, 152, no município de 
Holambra, Estado de São Paulo, obedecendo aos 
seguintes horários e “quorum” para sua instalação, 
cumprindo o que determina o Estatuto Social: a) em 
primeira convocação, às 16:30 horas, com a presença 
de 2/3 do número total de associados; b) em segunda 
convocação, às 16:45 horas, com a presença de mais 
da metade do número de associados; c) em terceira e 
última convocação, às 17:00 horas, com a presença de 
no mínimo 10 associados para deliberarem a seguinte 
ordem do dia:

Pauta AGO:
I. Prestação de contas do Conselho de Administração 
consubstanciada pelo Relatório Anual da Administração 
do exercício findo em 31.12.2021, compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício;
b.) Balanço Patrimonial;
c.) Demonstração das Sobras ou Perdas Acumuladas;
d.) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
e.) Demonstração de Fluxo de Caixa;
e) Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do 
Conselho Fiscal;

II. Destinação das sobras ou perdas;

III. Fixação do valor da verba de representação para o 
Presidente, bem como o da cédula de presença para 
os demais conselheiros administrativos e fiscais, pelo 
comparecimento às respectivas reuniões;

IV. Eleição dos componentes do Conselho Administrativo 
e Conselho Fiscal

V. Outros assuntos não deliberativos.

Holambra-SP, 11 de fevereiro de 2022.

Eduardo Leonardo Bernardo Walravens 
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da ABTT - Associação Brasileira de 
Trekker Trek, nas atribuições que lhe cabem, convoca 
seus associados para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária que se realizará no próximo dia 26 
(Vinte e Seis) de Fevereiro de 2022 (Dois mil e vinte 
e dois) na sede da empresa BNW, situada à Estrada 
Municipal HBR 040, KM 4,5 - s/n, Fundão, Gleba A do 
Lote 5 da Seção H, no município de Holambra, Estado 
de São Paulo, em primeira convocação às 09h00min, 
com maioria absoluta dos seus associados, em segunda 
convocação às 09h30min, com a presença mínima de 
um terço de seus associados e em terceira convocação 
às 10h00min   com qualquer número de associados 
presentes, com a seguinte ordem do dia:
1-) Abertura;
2-) Prestação de Contas da Diretoria do Exercício de 
2.021;
3-) Admissões e Desligamentos de Sócios;
4-) Regulamento Trekker Trek;
5-) Evento de 2.022;
6-) Outros Informativos;
7-) Encerramento.

Holambra, 09 de Fevereiro de 2022.

LUIZ ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Presidente

ABTT - Associação Brasileira de Trekker Trek

 

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO
CNPJ nº 59.022.046/0001-54

Edital de Convocação de Assembleia 
Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores Associados 
da Associação Príncipe Bernardo, CNPJ nº 
59.022.046/0001-54, regularmente cadastrados, para 
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 
21 de Fevereiro de 2022 em primeira convocação às 
18:00 horas, em segunda às 18:30 horas, na Sede da 
Associação Príncipe Bernardo, na Alameda Mauricio 
de Nassau, nº 427, Centro, nesta Estância Turística de 
Holambra para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas exercício 2021;
2. Relatório de atividades desenvolvidas em 2021;
3. Planejamento para o ano 2022.
4. Eleição Gestão dos membros para 
• Diretoria no período de 2022 a 2026.
• Conselho Fiscal no período de 2022 a 2024.

Holambra, dia 03 de Fevereiro de 2022. 

Maria Johanna G.K.G.Timmermans
Presidente Associação Príncipe Bernardo

Declaro que o presente edital foi afixado na sede da 
entidade e enviado aos associados nesta data;
Declaro que para efeito de quórum a entidade possui 30 
(Trinta) associados com direito a votar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERPLANTAS COOPERATIVA AGRICOLA DOS 
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, convoca os seus 
060 (sessenta) cooperados em condições de votar, para 
comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, 
que será realizada na sede da Associação Comercial e 
Empresarial da Estancia Turística de Holambra, à Avenida 
das Tulipas, nº 103 Centro, na cidade de Holambra, 
Estado de São Paulo no dia 25/02/2022 (sexta-feira) 
em primeira convocação ás 17:00, com 2/3 (dois terços) 
dos cooperados presentes; em 2ª convocação às 18:00 
horas, com metade mais um dos cooperados presentes, 
ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com 
o mínimo de 10 cooperados presentes, para tratar da 
seguinte ordem do dia:
a) Prestação do exercício de contas compreendendo 
Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do 
Exercício e demais relatórios complementares referente 
ao exercício findo em 31/12/2021 com o Parecer do 
Conselho Fiscal e do Relatórios da Diretoria;
b) Eleição e posse dos membros do Conselho de 
Administração para o exercício 2022/2025.
c) Eleição e Posse dos membros do Conselho Fiscal 
para o exercício 2022/2023.
d) Assuntos diversos informativos de caráter não 
deliberativos.

Holambra, 01 de Fevereiro de 2.022.

Osmar Candido Alves.
Presidente

Auxilia sempre, porquanto o bem 
é a melhor terapia do espírito.
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● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ● ● EMPREGOS ●

● DIVERSOS ● ● 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.

VENDO - Vasilhame Retornável  de Coca Cola R$ 1,00 cada. 988352244 ligue!!!!

Faça parte de nossa Equipe!

Auxiliar de Loja
Atribuições: Realizar a organização, limpeza e arrumação da loja. 
Colar etiquetas nos produtos. Organizar os cochos e carrinhos. Auxiliar 
na realização de inventário dos produtos. Conferência de produtos.
Requisitos: Conhecimento em flores e plantas, desejável experiência 
com conferência de produtos. Ensino médio, Informática básica. 
Residir em Holambra ou Santo Antônio de Posse.
*Interessados enviar currículo para rh@holambelo.com.br ou enviar pelo Whatsapp 

(19) 992890215. Mencionar a pretensão salarial e a vaga interessada.

Faça parte de nossa Equipe!

Auxiliar de Vendas
Atribuições: Atendimento ao cliente (Presencial e por telefone); 
Domínio em Vendas; Digitação de Pedidos em Sistemas; Separação 
e conferência.
Requisitos: Experiência com venda de flores e plantas. Ótimo 
relacionamento interpessoal, habilidade de comunicação e 
negociação. Residir em Holambra ou Santo Antônio de Posse.
*Interessados enviar currículo para rh@holambelo.com.br ou enviar pelo Whatsapp 

(19) 992890215. Mencionar a pretensão salarial e a vaga interessada.

vende-se
Conjunto de trilhos com mesa 

rolante para estufa
Mesa com 6m x 1,5m e trilhos de 40m

Tratar com Muricy (19) 9.9809-8401

9 9695-1108              9 9324-0632

Montagem e 
Manutenção de estufa 
metálica e madeira – 
Lavagem de plástico

CNPJ 16.724.864 0001-96

Faça parte de nossa Equipe!

Motorista categoria D
Atribuições: Fazer entregas de pequena distância. Coleta de produtos 
e material circulante, auxiliar no carregamento e descarregamento da 
logística, entrega de carga em geral, organização e limpeza do pátio.
Requisitos: Ensino fundamental completo, possuir CNH categoria 
D/E, Ensino fundamental, com experiência anterior. Residir em 
Holambra ou Santo Antônio de Posse.
*Interessados enviar currículo para rh@holambelo.com.br ou enviar pelo Whatsapp 

(19) 992890215. Mencionar a pretensão salarial e a vaga interessada.

Biblioteca Municipal terá sessões nos dias 16 e 23 deste mês
A Biblioteca Municipal José Ma-

ria Homem de Montes irá receber 
duas sessões gratuitas de cine-
ma ainda no mês de fevereiro.

Elas ocorrem sempre às 19h 
por meio do Pontos MIS, um 
programa do Museu da Imagem 
e do Som – instituição vinculada 
à Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo. Serão dis-
ponibilizados 30 assentos por 
exibição. Recomenda-se agen-
damento antecipado, disponível 
por meio do telefone (19) 3802-
4423 ou presencialmente.

Próximas sessões acontecem 
sempre às quartas-feiras
Dia 16 - “Star Trek”.

Esse clássico da ficção científica conta as aventuras de Spock e Kirk ao lado de 
outros tradicionais integrantes da tripulação da U.S.S. Enterprise, a mais avan-
çada nave espacial da época. Classificação maiores de 12 anos.

Dia 23 - “Pets”

Conta a história de Max, um cão da raça terrier que precisa aprender a conviver 
com Duke, o novo cachorrinho de seu dono. Classificação livre

Local: Rua Solidagos, 36, no bairro Morada das Flores, na Biblioteca Municipal .

Horário: 19h
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Vem aí um novo formato do programa O Esquadrão a Moda, 
pelo SBT. O diretor da atração é Gustavo Vaccari, os novos apresen-

tadores Renata Kuerten e Lucas Anderi, a maquiadora Vanessa Ro-
zan, o hair stylist Rodrigo Cintra e o diretor artístico do SBT Fernando Pelegio. 

Estreia em breve, vamos aguardar. 

Um novo jeito de vestir

Zilu pede pelo amor de Deus
Gente, está bem difícil 
a situação entre Zilu 
Godói, ex- do Zezé, e 
a atual namorada Gra-
ciele Lacerda.  Uma 
cutuca de um lado e 
a outra responde de 
outro. Graciele, por 
sua vez, disse que está 
reformando os am-
bientes da Fazenda É 
o Amor. A fogosa dis-
se que está doando 
alguns objetos. Foi aí 
que Zilu se manifestou 
e fez um desabafo de 7 
min e 10 seg., por meio 
do You Tube, sábado 
(5),  pedindo pelo amor 
de Deus para Graciele 
deixar ela em paz e que a esqueça. ““Estou aqui quieta no meu canto, nos Estados Unidos, mas 
parece que têm pessoas que não conseguem esquecer, que inverteram a história. Parece que eu 
fui a destruidora, que eu fui a amante, parece que eu entrei na vida dela para estragar tudo. Mas 
essa não é a verdade, todo mundo sabe qual é verdade. Dizer que eu tinha um casamento aberto. 
Isso nunca aconteceu. Se eu tivesse um casamento aberto, eu não tinha me separado. Eu pedi 
a separação. Só queria que ela me deixasse em paz. Ela lutou para destruir uma família, estar no 
pódio. Quem devia estar incomodada sou eu. Eu que fui a traída, eu que separei, eu que tive que 
buscar outros caminhos, deixar de lado tudo o que eu vivia. Eu quero paz. Me esquece, deixa de 
me atacar, pelo amor de Deus. Me deixe em paz” desabafou Zilu, que conviveu com seus filhos, 
Zezé e parentes, por 30 anos, indo na fazenda É o Amor, em Goiás.  Na verdade, Zilu ainda não 
superou essa separação. Ela tenta de todas as maneiras, mas a dor ainda existe. Morando fora do 
Brasil, não vê seus filhos desde que começou a Pandemia. Zilu encerrou seu vídeo dizendo: “Esse 
assunto não me deixa bem. Quero viver minha vida em paz e em Cristo”.  Bem difícil, né gente?  

A Noiva do Condutor
Acontece no Sesi de Mogi Guaçu, sexta-feira (11), a partir das 15h, o espetáculo “A Noiva do Con-
dutor” com a Cia Boca de Adoniran de Araras. A história “A Noiva do Condutor”, que será repre-
sentada pela Cia teatral, foi criada por Noel Rosa  em 1935, quando trabalhava na Rádio Club do 
Brasil, no Rio de Janeiro. Teve como parceiro o maestro húngaro Arnold Glückmann, também 
seu companheiro de trabalho. O tom sério e romântico da opereta é quebrado pela malícia da 
malandragem carioca da época, retratada com delicadeza e bom humor, fatores presentes em 
toda obra de Noel.

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Após ser incluída na 
Chamada FAPESP (Fun-
dação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São 
Paulo), a FAAGROH (Gru-
po UniEduK) integra um 
projeto em parceria com a 
Braskem, uma das maiores 
produtoras de resinas ter-
moplásticas do mundo. 

O projeto consiste na 
constituição de um Centro 
de Pesquisa de Plasticultu-
ra – que se refere à utiliza-
ção de plásticos no cultivo 
agrícola, como telas, estu-
fas, entre outros. 

Ele será conduzido pelo 
Núcleo Interdisciplinar de 
Planejamento Energético 
da Unicamp e conta com 
pesquisadores de diversas 
instituições, incluindo os 
professores da FAAGROH: 
Antonio Bliska Júnior (pes-
quisador na Unicamp e Co-
ordenador de Transferên-
cia de Tecnologia do CEP), 
Isabella Menuzzo Lucon e 
Ronan Machado.

As estufas em Holam-
bra também sediarão estu-
dos com aquaponia (cria-
ção de peixes e produção 
de plantas em um sistema 
integrado) que serão con-
duzidos por  pesquisado-
res do Instituto de Pesca 
da Secretaria da Agricultu-
ra e Abastecimento de São 
Paulo, Feagri-Unicamp e 
FAAGROH.

De acordo com a FAPESP, 
a expectativa sobre esse 
projeto é impulsionar avan-
ços científicos que eviden-
ciem o potencial da plasti-
cultura, a fim de aumentar a 
disponibilidade de produtos 
em mercados, tornando-os 
acessíveis a um maior nú-
mero de pessoas. 

Ainda, informa que 
o novo Centro integrará 
o programa Centros de 
Pesquisa em Engenharia 
(CPEs), que viabiliza siner-
gias entre a iniciativa pri-
vada e o setor acadêmico, 
com o objetivo de produzir 
e disseminar pesquisas de 
nível mundial, gerando alto 
impacto econômico e social 
por meio da inovação.

Além disso, a professora 
Isabella Lucon conta que a 
ideia do Centro de Pesqui-
sa é integrar o estudo ao 
empresário rural (produ-
tor) que utiliza esses mate-
riais em sua rotina. 

O contato com pesquisa-
dores de outras instituições 
irá impulsionar a troca de 
conhecimento em prol do 
desenvolvimento pessoal e 
profissional dos envolvidos, 
além de um produto cientí-
fico ainda mais relevante. 
“Tudo que temos hoje em 
dia é fruto de pesquisas, 
direta ou indiretamente”, 
finaliza a docente Isabella 
Menuzzo Lucon. 

FAAGROH integra projeto para 
constituição de Centro de 

Engenharia de Plasticultura
Pesquisadores da Faculdade de Agronegócios 

de Holambra – FAAGROH participam de projeto 
para implementação de Centro de Engenharia de 

Plasticultura (CEP) para o agronegócio


