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O Conselho de Prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) se reuniu na terça-feira passada em Holambra. No encontro foram 
discutidos vários assuntos, como turismo, Programa Cidade Legal, regularização fundiária e sistema de monitoramento. O evento ainda 
contou com a participação do Secretário de Estado do Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz, e o chefe de gabinete da Secretaria de Es-
tado da Habitação, Fernando Fiori de Godoy.

Regularização 
Fundiária
Seguem os 
trabalhos, agora 
na ‘colônia’ 
conhecida como 
Glória

Jack Flores e Bradesco fazem 
final dos Veteranos amanhã

Tem início na proxima terça-
feira, a coleta de lixo diária 
na Av.das Dálias

Holambra registra 106 casos dengue neste 
ano e Saúde pede apoio da população
Mutirão neste sábado será no bairro Imigrantes. 
Moradores e proprietários de terrenos devem 
fazer a sua parte para evitar foco do mosquito, 
além de facilitar o acesso dos agentes da Saúde 
nos endereços visitados.9 3
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Prefeitos da RMC e Secretário de 
Estado se reúnem em Holambra
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Opinião2
A liberação do uso de máscara e 

dos cuidados contra a infeção pelo 
Coronavirus e suas variações pode 
parecer à população que tudo está 
controlado, quando de fato a ame-
ça ainda paira sobre a população 
mundial. 

A China impôs nos últimos dias 
restrições estritas, enquanto luta 
contra o maior surto de Covid em 
mais de dois anos o que tem torna-
do incerto a revogação do estado de 
pandemia da Convid 19. 

Para se ter uma ideia, mais de 30 
cidades na China estão sob bloqueio 
total ou parcial, afetando até 187 mi-
lhões de pessoas em todo o país. Entre 
estas cidades está Xangai, uma das 
maiores e mais importes daquele país. 

A maioria das pessoas que adoece 

em decorrência da COVID-19 apre-
senta sintomas leves a moderados e 
se recupera sem tratamento especial. 
No entanto, algumas desenvolvem 
um quadro grave e precisam de aten-
dimento médico.  Mas todos os infec-
tados, graves ou moderados, transmi-
tem o virus para outras pessoas. 

O vírus pode se espalhar pela 
boca ou pelo nariz de uma pessoa 
infectada, em pequenas partículas 
líquidas expelidas quando elas tos-
sem, espirram, falam, cantam ou res-
piram. O tamanho dessas partículas 
vai de gotas respiratórias maiores 
até aerosois menores.

A infecção pode ocorrer caso se 
inale o vírus quando estiver per-
to de alguém que tenha COVID-19 
ou se você tocar em uma superfície 

contaminada e, em seguida, passar 
as mãos nos olhos, no nariz ou na 
boca. O vírus se espalha com mais 
facilidade em locais fechados e em 
multidões.

Holambra é uma cidade turística 
que atrai centenas de pessoas du-
rante a semana, especialmente aos 
sábados, domingos e feriados, além 
das festas de aglomeração como as 
formaturas no Espaço Ype e outros 
eventos que de grande atração tu-
rística e de negócio que virão breve-
mente, como Hortitec e Expofora.

Assim, além dos cuidados na-
turais que se deve continuar a ter 
como o uso de máscaras e a higiene 
rigorosa das mãos, os holambrenses 
e os moradores de cidades turísticas 
precisam redobrador estes cuidados.

O aumento dos casos da Covid-19

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

Já começou a esquentar a fo-
gueira dos candidatos a diversos 
cargos nas eleições em outubro. 
Serão disputadas vagas para depu-
tado federal, deputado estadual, se-
nador e presidente. Como de hábito, 
conchavos de toda ordem, eufemis-
ticamente chamados de “alianças”, 
visam a conquista de uma vaguinha 
conforme a preferência ou “acordos” 
celebrados para fechar o negócio. A 
fatura será cobrada depois das pos-
ses quando começam os trabalhos 
já visando a reeleição...

Estima-se que o número de elei-
tores seja de 150 milhões dentro de 
nossa população de 216 milhões de 
habitantes. Números expressivos 
para definir quem será o presidente 
da República, quem serão os 81 se-
nadores e 513 deputados federais. 
Briga de foice em quarto escuro ou, 
se preferir, de cachorro grande.

Cerca de 11 milhões de eleitores 
são considerados analfabetos – 6,6 % 

da população com mais de  15 anos 
- que não sabem ler nem escrever 
uma simples mensagem. O índice tri-
plica na população acima de 60 anos 
pois foram pessoas que não tiveram 
contato com a expansão da escola 
pública. O analfabetismo funcional 
- definido quando a pessoa é capaz 
de ler e escrever algumas frases, mas 
não de interpretá-las - atinje cerca de 
um terço de jovens e adultos de 15 
a 65 anos, o que significa 38 milhões 
de brasileiros.

A Constituição Federal prevê 
que o analfabeto não pode ser can-
didato a um cargo político eletivo, 
mas possui o direito de votar, ou 
seja, 25% dos aptos a votar. Estaria o 
quadro de eleitores, então, a repre-
sentar a nação?

A falta de politização do brasi-
leiro(a) talvez seja uma das razões 
de tanto “desequilíbrio” entre pro-
messas eleitorais facciosas e reali-
zações concretas em benefício da 

sociedade, visando o incremento 
em saúde, educação, saneamento 
básico, moradia, combate efetivo 
à miséria, conscientização sobre o 
meio ambiente do qual depende a 
sobrevivência das espécies. São 216 
milhões de habitantes  dependen-
tes de decisões a serem tomadas 
por apenas 594 parlamentares: ho-
mens e mulheres – em tese iguais a 
você a mim – mas com poderes, não 
poucos, verdadeiramente imperiais 
ou legalmente duvidosos.

Sempre advoguei que a Política 
fosse inserida nos currículos esco-
lares oficiais visando a formação in-
tegral do cidadão: do primeiro ano 
do ensino fundamental ao médio. 
Sem aprendizado isento, destitui-
do de ideologias, o brasileiro médio 
sem entender como funciona o seu 
sistema político, dificilmente votará 
com consciência e “conhecimento 
de causa.”

À mercê da Propaganda!

À Mercê da Propaganda

Histórias de

Dona Ilda

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

Que frio!
Os agasalhos estão saindo dos armários 

ou das gavetas. Quem trabalha com tricô já 
está com tudo muito bem organizado.

Os grandes casacos começam a funcio-
nar! Enfim, é um trecho em que começamos 
a usar roupas diferentes, que geralmente 
pouco usamos.

A criançada fica muito mais linda toda 
enfeitada com seus gorros coloridos e luvi-
nhas de lã. 

Quanto aos menos jovens, lembram-se 
de seus cachecóis aquecendo deliciosamen-
te seu pescoço!!!

E assim, vamos tocando nossa vida sem-
pre maravilhosa!

O céu, com seus blocos enormes de nu-
vens, nos indicam que a chuva está chegan-
do, e realmente os pingos já começam a cair 
e o sol também anunciando sua presença, 
dá uma espiada! 

O almoço mandando dizer que está qua-
se pronto, com seu cheirinho delicioso!  

E a nossa quituteira, como sempre, logo 
trás a surpresa!!!

Hoje não fui para nosso sítio querido! Há 
mais de cinquenta anos o admiro, vejo suas 
rosas, vejo os tamanquinhos que fazemos 
com tanto carinho, aguardando uma nova 
exposição, como sempre fizemos! Nossa es-
perança cresce a cada dia!  

E a cada dia nossa  Holambra irá se tor-
nando o ninho de flores mais exuberante de 
toda nossa região! A cada dia são novas es-
pécies, novas pesquisas, novas descobertas 
e novos exemplos de flores jamais vistas!
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Valmir pede apoio da população  

para abertura das casas aos agentes
O Departamento Munici-

pal de Saúde de Holambra 
volta a realizar neste sába-
do, dia 21 de maio, mutirão 
de combate ao mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor 
da Dengue, no bairro Imi-
grantes. A ação ocorre entre 
8h e 12h e os agentes per-
correrão casas localizadas 
nas Ruas Van Ham, Timmer-
mans e Stapelbroek.

O trabalho conta com a 
participação de 15 agentes 
de saúde que fazem visitas 
nas residências para a reti-
rada de possíveis criadou-
ros, orientações ao morador 
e entrega de material infor-
mativo. Eles estarão uni-
formizados e identificados 
com crachás.

De acordo com o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, no último 

sábado, dia 14, os servido-
res estiveram em 177 casas. 
105 delas estavam fechadas 

ou os moradores recusaram 
a entrada dos profissionais. 
“Este tipo de atitude nos 
preocupa. A luta contra a 
Dengue é conjunta, entre 
Poder Público e população”, 
explicou. “É muito impor-
tante que os moradores, 
após verificarem a identifi-
cação dos funcionários, per-
mitam a entrada dos agen-
tes em seus imóveis para 
vistoria e orientação. Vale 
ressaltar que serão obser-
vados apenas os possíveis 
criadouros”.

Neste fim de semana, os 
agentes retornarão também 
às casas em que o acesso 
não foi permitido. O último 
balanço divulgado pelo se-
tor revela que Holambra re-

gistrou este ano 106 casos 
de Dengue. No ano passado 
inteiro foram 24.

No Portal do Governo, 
em www.holambra.sp.gov.
br, está disponível para im-
pressão um panfleto com 
ações que devem ser reali-
zadas semanalmente. Além 
disso, é possível que a popu-
lação contribua denuncian-
do possíveis criadouros por 
meio da Ouvidoria ou pelo 
aplicativo Sem Dengue, dis-
ponível para telefones nas 
plataformas Android e iOS. 
O telefone da Vigilância em 
Saúde é o (19) 3802-2744.

Em caso de suspeita de 
Dengue, a orientação é pro-
curar a unidade de saúde o 
mais rápido possível.

Boletim Covid-19
19/05/22

Casos confirmados Casos suspeitos

Casos descartados

4172
17

9249

Casos acompanhados 
pelo Departamento de 
Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

Casos acompanhados pelo 
Departamento de Saúde

 4144 Curados
 9 Em isolamento domiciliar
 0 Em internacação hospitalar
 19 Óbitos
 0 Em leito de observação na   
  Policlínica Municipal

 17 Isolamento domiciliar

 0 Em internação hospitalar

 13438 Total de atendimentos

12 novos casos 
registrados na última 

semana

- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor nos ossos e articulações
- Manchas vermelhas no corpo

- Vedar caixas d´água
- Não manter água parada em ca-
lhas ou outros recipientes
- Evitar o acúmulo de lixo e man-
ter lixeiras fechadas
- Trocar por areia a água dos pra-
tos de flores e de plantas
- Lavar e esfregar vasilhames e 
potes de animais domésticos 
pelo menos uma vez por semana

Sintomas da Dengue:

Como combater o mosquito:
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Em única discussão e vo-
tação, o projeto de lei que 
autoriza a Prefeitura doar 
os alimentos in natura ou 
industrializados excedentes 
das unidades de ensino do 
município para pessoas que 
se encontrem em situação 
de vulnerabilidade social é 
aprovado pelos vereadores 
na sessão realizada em 16 de 
maio pela Câmara Municipal 
de Holambra. 

Durante a tramitação do 
projeto na Casa de Leis, a 
Comissão de Constituição e 
Justiça, composta pelos vere-

adores Wilson Barbosa (Bi-
gode), Fabiano Soares e Jesus 
Aparecido de Souza (Jesus da 
Farmácia) requereu ao setor 
competente informações adi-
cionais sobre a propositura e 
propôs uma emenda modifi-
cativa determinando a vigên-
cia da lei até 31 de dezembro 
deste ano. 

Em plenário todos os ve-
readores foram favoráveis a 
emenda e o vereador Bigo-
de justificou “Essa emenda é 
para adequar o projeto para 
que a lei não fique ‘solta’, en-
tão nós limitamos o prazo até 

dezembro, se precisarem fa-
zer outra distribuição envia 
outro projeto para a Câmara 
para acompanharmos o bom 
andamento do planejamento 
de compra dos alimentos”. 

A justificativa do projeto 
menciona que alguns fatores 
diários, entre ausências de 
alunos, aceitabilidade, fai-
xas etárias com hábitos ali-
mentares específicos e alter-
nâncias de consumo podem 
ocasionar a possibilidade de 
algumas excedências. O pro-
jeto de lei segue para sanção 
do Executivo.

Holambra sediou nesta 
terça-feira, dia 17 de maio, 
a 233ª Reunião dos Mem-
bros do Conselho de Desen-
volvimento da Região Me-
tropolitana de Campinas. O 
encontro foi realizado nas 
dependências do Bloemen 
Park, um dos principais atra-
tivos turísticos da cidade, e 
contou com a participação do 
secretário estadual de Turis-
mo e Viagens, Vinicius Lum-
mertz, e do chefe de gabinete 
da Secretaria de Estado da 
Habitação e ex-prefeito de 
Holambra, Fernando Fiori de 
Godoy, além de prefeitos e re-
presentantes dos municípios 
que compõem a RMC.

O evento foi prestigiado 
ainda pelo Reitor da Pontifí-
cia Universidade Católica de 
Campinas, Germano Rigacci 
Júnior, e pelo Pró-Reitor de 
Extensão e Cultura da Uni-
camp, Fernando Antônio San-
tos Coelho. O prefeito da cida-
de, Fernando Capato, o vice, 

Miguel Esperança, vereadores 
e diretores municipais recep-
cionaram os convidados.

Na oportunidade foram 
discutidos diversos temas de 
relevância para as cidades e 
apresentados importantes 
dados a respeito do Turismo 
no Estado, bem como sobre 
o Programa Cidade Legal, de 
regularização fundiária, e o 

sistema de videomonitora-
mento no conglomerado.

“É uma honra para Ho-
lambra receber o Secretário 
de Turismo do Estado e re-
presentantes dos municípios 
que fazem parte da Região 
Metropolitana. Este encontro 
é sempre de fundamental im-
portância para debatermos 
conjuntamente melhorias 

por meio de projetos de de-
senvolvimento econômico, 
integração de forças de se-
gurança e políticas públicas 
conjuntas”, avalia Fernando 
Capato. “Cidades que tra-
balham unidas são sempre 
mais fortes”.

O secretário Vinícius Lum-
mertz ressaltou a importância 
do trabalho “em uma mesma 

direção” do Governo Paulis-
ta, de prefeitos e do empre-
sariado. “Esse é o plano que 
nós estamos desenhando em 
conjunto. E Holambra é uma 
espécie de capital desse turis-
mo pela sua vocação turística 
natural e pelo que foi feito até 
aqui”, disse.

Entre os assuntos trata-
dos pelos prefeitos estavam 
ainda a assinatura de termo 
de cooperação da RMC com 
o Instituto Movimento Cida-
des Inteligentes, represen-
tado ali por seu presidente, 
Luigi Longo, para preparar 
os municípios para as novas 
tecnologias, sobretudo a 5G. 
As cidades aprovaram ainda 
um documento de entendi-
mentos entre o Conselho de 
Desenvolvimento e o Promo 
Brasile-Italia, representa-
do pelo advogado Giacomo 
Guarnera, para facilitar par-
cerias estratégicas dos mu-
nicípios e empresários da 
região com a Itália.

Projeto que autoriza a Prefeitura doar alimentos 
excedentes das unidades escolares é aprovado na Câmara 

Holambra sedia reunião do Conselho 
de Prefeitos da RMC
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Holambra recebe nesta 
sexta-feira, dia 20 de maio, 
visita do deputado estadual 
Barros Munhoz (PSDB). Ele 
fará a entrega, às 18 horas, 
no estacionamento do Tea-
tro Municipal, de novo ca-
minhão pipa adquirido pelo 
município com recursos de 
emenda parlamentar de sua 
autoria. A expectativa é que 
ele aproveite a passagem 
pela cidade, onde será rece-
bido pelo prefeito Fernando 
Capato, para um bate-papo 
produtores, empresários e 
moradores.

Nesta quinta-feira, dia 19, 
o município recebeu dois de-

putados da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo. Rafa 
Zimbaldi (Cidadania) esteve 
com o prefeito e os vereado-
res Pernambuco, Oriovaldo 
Venturini e Wilson Barbosa 
(Bigode) no início da tar-
de, no Paço Municipal e nas 
dependências do Núcleo 
de Atenção e Orientação ao 
Trabalho, o NAOTT, onde re-
cebeu pedido de uma nova 
van para transporte dos as-
sistidos. Valéria Bolsonaro 
(PL), por sua vez participou 
rapidamente do Dia de Ação 
para Idosos, promovido no 
Salão da Terceira Idade pela 
Prefeitura.

Barros Munhoz entrega hoje novo  
caminhão pipa ao Município
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A famosa perturbação 
de sossego é mais um da-
queles “probleminhas” de 
quem não tem a sorte de 
viver distante dos centros 
urbanos. Normalmente, 
achamos que é azar ter um 
vizinho que extrapola com 
o som alto e vive dando 
festinhas até altas horas da 
madrugada. Contudo, não 
é azar; é falta de noção do 
outro lado do muro mesmo.

Não é difícil ouvir por aí 
que ninguém tem direito de 
fazer barulho excessivo com 
perturbação do sossego das 
22 horas de um dia até as 5 
horas da manhã do outro, 
mas isso não é verdade.

O assunto é tão sério que 
está tipificado na LCP – Lei 
de Contravenções Penais – 
em seu artigo 42. Segundo 
disciplinado, não se pode 
perturbar o trabalho ou o 
sossego alheio nas seguin-
tes condições: com gritaria 
e algazarra; com o exercício 
de profissão incômoda ou 
ruidosa, em desacordo com 
as prescrições legais; com o 
abuso de instrumentos so-
noros ou sinais acústicos; 
provocando ou não procu-
rando impedir barulho pro-
duzido por animal de que 
tem a guarda.

A penalidade de quem 
incorre nesta contravenção 
é de prisão de 15 dias a 3 
meses ou multa, a depen-
der do caso, e não tem ho-
rário específico. Portanto, 
aquele seu vizinho pode 
praticar o ilícito a qualquer 

hora do dia e ser penaliza-
do por isso.

Nesses casos, aconse-
lhamos procurar a polícia 
e solicitar comparecimento 
da guarnição ao local. O res-
ponsável pela contravenção 
será, primeiro, advertido 
sobre seu ato, seja ele qual 
for, sendo solicitado que 
pare com a perturbação. 
No caso de persistir, poderá 
ser preso, já que estará co-
metendo o crime de deso-
bediência, sendo também 
apreendido o objeto que 
está causando a perturba-
ção, quando for o caso.

O mesmo pode acon-
tecer se a perturbação for 
proveniente da realização 
de qualquer atividade, seja 
de diversão ou lazer, seja 
comercial ou religiosa.

O bom senso deve sem-
pre permanecer. Sendo as-
sim, como diz o ditado: não 
faça aos outros o que não 
quer que façam para você.

Diego Barboza Filipini –  
OAB 420.389

e-mail:  diego_filipini@adv.
oabsp.org.br 

Dr., meu vizinho 
não me dá 
sossego!

Descomplicando o juridiquês

Passados três anos da úl-
tima realização, uma vez que 
foram suspensos em 2020 e 
2021 devido a pandemia de 
Covid-19, a edição 2022 do 
Encontro Nacional de Floris-
tas, Atacadistas e Empresas 
de Acessórios (ENFLOR) e 
da Feira de Tecnologia em 
Jardinagem e Paisagismo 
(GARDEN FAIR) retorna 
com tudo ao Parque de Ex-
posições da Expoflora, em 
Holambra (SP), dias 17, 18 e 
19 de julho.

Durante três dias, floris-
tas, artistas florais, decora-
dores, varejistas, paisagis-
tas, arquitetos, decoradores 
de áreas externas, empreen-
dedores imobiliários e man-

tenedores de jardins e áreas 
verdes poderão conferir as 
novidades e tendências do 
mundo fashion flor na deco-
ração de ambientes internos 
e externos, em especial os de 
festas e celebrações. O even-
to apresenta também com o 
que há de mais moderno em 
embalagens, presentes, fer-
ramentas, acessórios de arte 
floral em geral, gramas, mu-
das, sementes e forrações, 
jardineiras, móveis para jar-
dins, pisos, pedras e seixos 
ornamentais, vasos, luminá-
rias, mangueiras, máquinas, 
sistemas de irrigação, defen-
sivos, adubos e miniestufas.

Pontos altos desse even-
to conjunto são a Feira de 

Negócios e as oportunida-
des de capacitação. Na feira 
de negócios, os participan-
tes vão conhecer as novi-
dades em flores e plantas 
ornamentais, apresentadas 
por produtores, e encon-
trar tudo o que precisam 
para decorar ambientes e 
festas, confeccionar arran-
jos florais ou incrementar 
o jardim. Já a programação 
de capacitação envolve ati-
vidades diversas, como pa-
lestras, minicursos, oficinas 
e workshop apresentados 
por quem mais entende do 
assunto: decoradores e ar-
tistas florais conhecidos no 
mercado e reconhecidos 
pelo talento e criatividade.

Eventos Enflor e Garden 
Fair acontecem em julho

Feira de Negócios, produtores e fabricantes 
apresentam novidades em flores, plantas e acessórios
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

Como parte da metodo-
logia de ensino do Grupo 
UniEduK estão as visitas 
técnicas que fortalecem 
e ampliam o aprendizado 
dos estudantes de todos 
os cursos. Para ilustrar, so-
mente o curso de Engenha-
ria Agronômica realizou, 
nos últimos dois meses, 
inúmeras visitas técnicas à 
empresas e feiras voltadas 
ao agronegócio.

Segundo o Gestor do 
Curso, Prof. Ronan Macha-
do, as visitas técnicas visam 
o encontro do acadêmico 
com o universo profissional, 
proporcionando aos alunos 
uma formação mais ampla. 
Durantes as visitas, é pos-
sível observar o ambiente 
real de uma empresa, ór-
gão ou evento relacionado 
ao Agronegócio em pleno 
funcionamento. Torna-se 
possível assim verificar sua 
dinâmica, organização e to-
dos os fatores teóricos im-
plícitos nela.

 
Visita técnica à Estação 

Experimental da 
Syngenta

Para iniciar, os alunos do 
primeiro semestre da gra-
duação visitaram a Estação 
Experimental da Syngenta 
em Holambra. A empresa 
é considerada líder em de-
senvolvimento de tecnolo-
gias para o mercado agríco-
la no mundo.

Seu objetivo é fornecer 
as melhores sementes e 
inovações em proteção de 
cultivos para aumentar a 
prosperidade de agriculto-
res. Ela está presente em 
mais de 90 países.

De acordo com a Syngen-
ta, no Brasil, estão presen-
tes nas principais regiões 
agrícolas por meio de cen-
tros de pesquisa e estações 
experimentais, bem como 
pela realização de plantios 
experimentais desenvolvi-
dos em parceria com produ-
tores de culturas variadas, 
em diversos ecossistemas e 
locais do país.

 
Visita Técnica ao 

produtor Luciano Rios
Os estudantes do pri-

meiro ano também visita-
ram o produtor local, Lu-
ciano Rios, proprietário do 
Rio Flores em Holambra há 
mais de 20 anos.

A visita fez parte da dis-
ciplina “Estruturas para 
cultivo protegido” ministra-
da pelo professor Antônio 
Bliska Júnior.

 
Visita Técnica à Enza 

Zaden
A mesma turma visitou a 

Enza Zaden, empresa fami-
liar independente, que atua 
no melhoramento e desen-
volvimento de novas varie-
dades de hortaliças, que são 
cultivadas, vendidas e con-
sumidas no mundo inteiro.

Segundo a empresa, seu 
portfólio abrange cerca de 
1.200 variedades de hortali-
ças. O catálogo compreende 
desde pimentões, tomates, 
pepinos e alfaces até me-
lões-de-são-caetano e pi-
mentões-olhos-de-pássaro.

A visita integrou a disci-
plina “Hortaliças: botânica 
e manejo cultural” orien-
tada pelo professor Ronan 
Machado.

 Visita Técnica à GCCRC
Já os estudantes do ter-

ceiro semestre visitaram o 
Centro de Pesquisa Genô-
mica Aplicada às Mudanças 
Climáticas – GCCRC – man-
tido pela parceria entre 
FAPESP (Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado 
de São Paulo) e a Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária) com 
sede na Unicamp.

De acordo com o Cen-
tro, sua missão é gerar ati-
vos biotecnológicos que 
aumentem a resistência de 
plantas à seca e ao calor e 
transferir tecnologias ao se-
tor produtivo. Para isso, uti-
liza estratégias de genômi-
ca e genética e ferramentas 
como engenharia genética e 
edição de genomas e estu-
dos de microbiomas.

A visita foi acompanha-
da pela professora Ana Ca-
rolina Fazza da disciplina 
“Bioquímica Agrícola ”.

 
Visita Técnica à Agrishow 

2022
O Curso de Engenharia 

Agronômica também mar-
cou presença na Agrishow 
2022 em Ribeirão Preto, 
considerada a maior feira 
agro do Brasil.

Segundo os organiza-
dores, depois de dois anos 
suspensa por causa da 
pandemia, a feira, em cin-
co dias do evento, gerou 
em torno de 11,2 bilhões 
de reais em negócios. O 
número representa 280% 
a mais do que na última 
edição, de 2019. O público, 
de 193 mil pessoas, tam-
bém foi inédito.

Visitas técnicas são atividades constantes do curso de 
Engenharia Agronômica do Grupo UniEduK

Nos últimos dois meses, os estudantes já realizaram seis visitas técnicas em empresas e 
feiras voltadas ao agronegócio

Campeonato Veteranos 
de Futebol será 

decidido neste sábado

Sábado, 21 de maio, será 
dia de decisão em Holambra. 
Jack Flores e Bradesco dispu-
tarão a taça do Campeonato 
de Futebol Veteranos em par-
tida marcada para às 15h30 
no Estádio Municipal Zeno 
Capato. A entrada pra toda a 
torcida é gratuita.

Antes disso, na sexta-fei-
ra, tem jogo válido pela 6ª 
rodada do Sênior, às 19h15, 
entre América e Mercenários. 
Os torneios, que tiveram iní-
cio em 25 de março, têm por 
objetivos incentivar atletas já 
experientes e proporcionar 
momentos de lazer e diver-
são. Seis equipes disputaram 
o Veteranos, que reúne joga-

dores a partir de 35 anos, e 
quatro times se enfrentam 
pelo Sênior, para participan-
tes com mais de 45. A final 
está marcada para o dia 29 de 
maio, às 10h.

De acordo com o diretor 
municipal de Esportes, André 
Luís Buzzerio, campeão e o vi-
ce-campeão de cada categoria 
levam pra casa troféu e me-
dalhas. O artilheiro e a defesa 
menos vazada recebem troféu. 
“Convidamos todos para que 
venham prestigiar as equipes 
e torcer”, disse. “Estou certo de 
que a grande final será muito 
disputada e a torcida é extre-
mamente importante neste 
momento de decisão”.

Avenida das Dálias terá coleta 
diária de lixo a partir da 
próxima terça-feira

A Avenida das Dálias, via comercial que interliga ao me-
nos quatro bairros de Holambra, passará a contar a partir da 
próxima terça-feira, dia 24 de maio, com serviço diário de 
coleta de lixo. O trabalho, feito atualmente às terças, quintas 
e sábados, será ampliado, de acordo com o Departamento 
Municipal de Parques e Jardins, para atender à crescente de-
manda da região.



8

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 20 de maio de 20228

NAOTT (Núcleo de Aten-
ção e Orientação Terapêu-
tica ao Trabalho) retomou 
na segunda-feira, dia 16 de 
maio, suas atividades. Os 
trabalhos presenciais no 
local haviam sido suspen-
sos no início da pandemia 
da Covid-19, uma vez que 
os assistidos fazem parte 
do grupo de risco para a 
doença. O retorno foi acom-
panhado pelo prefeito Fer-
nando Capato, sua esposa 
e presidente voluntária do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Yvonne Capato, pelo 
vice-prefeito Miguel Espe-
rança e pela diretora mu-
nicipal de Promoção Social, 
Viviane Furgeri.

Na oportunidade, foram 
entregues uniformes aos in-

tegrantes – duas camisetas 
e duas bermudas ou shorts 
saia – e também aos fun-
cionários do local. Capato 
anunciou ainda a chegada de 
um profissional de Educação 
Física que passará a oferecer 
aulas de alongamento qua-
tro vezes por semana.

Durante o período em 
que esteve fechado, o pré-
dio passou por uma grande 
reforma com o objetivo de 
melhor atender os frequen-
tadores do local. A entrada 
recebeu barras de acessibi-
lidade. A pintura das áreas 
interna e externa do imóvel 
foi renovada. O local recebeu 
novas portas e janelas, que 
passaram a contar com per-
sianas. Todas as salas pos-
suem agora equipamento de 

NAOTT retoma suas atividades após dois anos 

O projeto oferece atendimento psicossocial para pessoas 
com deficiência, preparo dos participantes para o mercado 
de trabalho e realização de atividades remuneradas dentro 
da própria instituição. Os frequentadores do Núcleo têm 
assistência de psicólogo e de terapeuta ocupacional, aten-
dimento odontológico, aulas de dança adaptada, jiu-jítsu, 
música, artes e viola caipira. Além disso, produzem em uma 
horta alimentos que são consumidos em refeições ofereci-
das pela Prefeitura.

NAOTT

Feriado do Dia do Padroeiro altera 
funcionamento de serviços e espaços 

públicos na cidade

ar condicionado e os banhei-
ros ganharam chuveiros e 
barras de acessibilidade. Os 
toldos foram substituídos e, 
um deles, ampliado para ga-
rantir a proteção em dias de 
muito sol ou de chuva. Tam-
bém foi realizado no local 
um trabalho de manutenção 
e limpeza das calhas, subs-
tituição de telhas e vedação 
de vasos sanitários e pias. 
O salão principal passou a 
contar com climatizador de 
ambiente.

O espaço passou a contar 
ainda com um novo trabalho 
paisagístico e até com um 
lago que conta com uma fon-
te decorativa e peixes. De-
zenas de mudas de árvores 
frutíferas foram plantadas. 
Refletores, pintura de postes 
de iluminação e a substitui-
ção de parte do gramado por 
piso intertravado também fi-
zeram parte do projeto. Um 
quiosque de 48m² foi cons-
truído para que os assistidos 
possam realizar as ativida-
des manuais ao ar livre. O 
Núcleo também recebeu no-
vos móveis como sofá, tape-
te e mesas. Os funcionários 
têm à disposição agora uma 
máquina de lavar e o bebe-

Serviços e espaços públicos 
de Holambra terão alterações em 
sua rotina de funcionamento no 
próximo dia 27 de maio, em fun-
ção do adiamento do feriado mu-
nicipal em comemoração ao Divi-
no Espírito Santo, Padroeiro do 
município, celebrado no dia 25.

O Paço Municipal, as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), o Espaço 
do Empreendedor e a Bibliote-
ca Municipal permanecerão fe-
chados no dia 27, retomando as 
atividades na segunda-feira, dia 
30. A Farmácia Municipal abrirá 

normalmente, entre 7h e 16h. A 
Policlínica funcionará, para aten-
dimentos de urgência e emergên-
cia, como de costume, 24 horas 
por dia, sem qualquer interrup-
ção, assim como o Serviço de Am-
bulância (192).

As creches e escolas munici-
pais ficarão fechadas na sexta. 
Os ônibus municipais, por sua 
vez, circularão na sexta-feira, 
27, nos horários de domingo. A 
coleta de resíduos recicláveis 
será suspensa também na sexta. 
A orientação é que moradores 

do Centro, Rota dos Imigrantes, 
entorno da Nossa Prainha, Rua 
Solidagos, Avenida das Tulipas, 
Condomínio Filhos do Sol e Resi-
dencial Vila das Tulipas guardem 
seus recicláveis para descarte na 
semana seguinte. A limpeza pú-
blica e a coleta de lixo doméstico 
não sofrerão interrupção.

O Moinho Povos Unidos esta-
rá aberto normalmente das 10h 
às 17h. O Parque Van Gogh fun-
cionará entre 9h e 18h e, o Par-
que Cidade das Crianças, das 9h 
às 17h.

douro de água foi substituí-
do. As salas passaram a con-
tar com identificações. E um 
Renault Duster Oroch, zero 
quilômetro, reforçou a frota 
para realizar o transporte 
dos assistidos.

Ainda este ano será en-
tregue uma piscina terapêu-
tica, que será utilizada para 
diversas atividades que vi-
sam a manutenção e promo-

ção da saúde física e men-
tal dos assistidos. “Durante 
este período de pandemia 
os integrantes recebiam as-
sistência, inclusive psico-
lógica, de maneira remota”, 
explicou o prefeito. “Hoje foi 
uma alegria imensa rever, de 
pertinho, os participantes, 
que têm sempre um lindo e 
contagiante sorriso e muito 
a nos ensinar”.
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O Cidade Legal é um programa do Governo do Estado de São 
Paulo que auxilia os municípios paulistas na regularização de 
áreas que estão em desconformidade com a Lei. A iniciativa 
tem como objetivo acelerar e desburocratizar o processo de 
adequação cadastral dos imóveis em situação irregular. Para 
isso, os moradores recebem, sem custo, assessoria para inter-
mediar o registro dos projetos nos cartórios, segurança jurídi-
ca, acesso ao mercado formal de crédito, possibilidade de co-
mercialização e transferência do bem para filhos ou herdeiros.

Programa Cidade Legal

O ato de pensar no 
simples crescimento ou 
no desenvolvimento eco-
nômico está indissociá-
vel do reconhecimento 
da importância de in-
vestimentos privados na 
economia. Através deles 
podemos trabalhar com 
geração de emprego e 
renda, benefícios ao am-
biente de negócios, além 
de ganhos de arrecada-
ção tributária, reversí-
veis ao bem comum.

Tal percepção confere 
até certa ansiedade aos 
gestores para que em-
presas selecionem o mu-
nicípio gerido como des-
tino dos investimentos 
produtivos. Daí podem 
surgir as famigeradas 
“guerras fiscais” para 
concessão de incentivos 
diversos, sempre ques-
tionáveis, e ainda mais 
estranhas sob o contexto 
metropolitano, no qual 
Holambra se insere.

Por isso, a Fundação 
SEADE divulga mensal-
mente a PIESP (Pesquisa 
de Investimentos Anun-
ciados no Estado de SP), 
cujo foco da análise está 
no anúncio propriamen-
te, não na concretização. 
A ideia de acompanhar 
os anúncios se conecta a 
estimativa do clima eco-
nômico e de viabilidade 
da área destinatária.

A metodologia da pes-
quisa se fundamenta na 
“varrição” diária às edi-

ções eletrônicas de mais 
de 40 importantes jor-
nais do Estado na busca 
por divulgação de infor-
mações de investimen-
tos. Quando localizada, 
a informação só passa a 
integrar a pesquisa de-
pois da confirmação pelo 
investidor ao questiona-
mento direto da Funda-
ção.

Além de se constituir 
como rica base de dados, 
o formato da divulgação 
é muito atrativo aos ana-
listas, já que as informa-
ções são segregadas por 
região, município, setor 
e subsetor de ativida-
de, bem como o valor e 
o nome da empresa in-
vestidora. A precisão de 
detalhes se estende pela 
característica associada 
ao anúncio, de implan-
tação, modernização ou 
ampliação.

Atualmente o históri-
co armazenado e aberto 
às consultas vem desde 
2012.

Fato estranho é que 
a Pesquisa aponta que 
o último anúncio de in-
vestimento privado em 
Holambra ocorreu em 
2018. Trata-se do Boule-
vard Business Hotel, no 
valor de R$ 40 milhões, 
classificado em “ativida-
des imobiliárias”.

Porém, a pujança eco-
nômica da “Cidade das 
Flores”, da qual me decla-
ro incansável entusiasta, 

além da característica 
de permanente deman-
da de investimentos da 
marcante agricultura lo-
cal, nos certificam que os 
investimentos ocorrem, 
mas deixam de ser publi-
camente mapeados.

Pode ocorrer que falta 
divulgação das informa-
ções, através da chamada 
rede de relacionamentos 
(networking), para che-
gar aos periódicos moni-
torados pela pesquisa.

Como alternativa, 
creio que as autoridades 
constituídas nos Poderes 
Executivo e Legislativo 
locais poderiam usar da 
influência nos dois Cole-
giados Regionais, Conse-
lho de Desenvolvimento 
e Parlamento Metropoli-
tano de Campinas, para 
propor rede de divulga-
ção para as importantes 
notícias de investimen-
tos em todos os Municí-
pios da RMC, incluindo 
Holambra.

É preciso preservar o 
princípio de que o conhe-
cimento de um anúncio 
pode gerar interesse de 
investidores em segmen-
tos similares, em analo-
gia ao conceito de clus-
ters, podendo originar 
mais recursos ao local.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Divulgação de 
investimentos privados 

em Holambra

Iniciado processo de 
regularização fundiária no Glória

Programa Cidade Legal

Equipes da Prefeitura e do 
Governo do Estado estiveram 
nesta quinta-feira, dia 19 de 
maio, na colônia conhecida po-
pularmente como Glória para 
iniciar o processo de regulariza-
ção fundiária no local por meio 
do Programa Cidade Legal.

Durante todo o dia foi re-
alizado o levantamento topo-
gráfico georreferenciado para 
definir e descrever a forma, a 
dimensão, a área e a localização 
dos imóveis desta região. “O ser-
viço, além de auxiliar nos traba-
lhos de regularização de áreas 
que estão em desconformidade 

com a Lei, auxilia a Prefeitura a 
traçar diretrizes de implantação 
de infraestrutura e melhorias”, 
explicou o diretor municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Habitação, Reinaldo Pavão. “A 
próxima etapa é o cadastramen-
to destes moradores”.

Em sua primeira etapa na 
cidade, o programa levará re-
gularização fundiária e escri-
tura imobiliária a mais de 30 
residentes do bairro Vila Nova e 
da Colônia Pedroso, no Fundão, 
com trabalhos em fase avança-
da. Outras etapas darão sequên-
cia ao projeto.
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Coisas de 
Holambra...

Experiências em Holambra que ficam ainda mais gostosas no frio

O inverno ainda nem che-
gou, mas o friozinho já está 
batendo na porta. Com a 
queda da temperatura, Ho-
lambra se torna ainda mais 
atraente e charmosa.
São muitos os benefícios 
de viajar nessa época: as 
temperaturas mais baixas 
podem ser melhores para 
visitar lugares onde, em ou-
tros meses, o clima é muito 
quente. Afinal, ninguém fica 
confortável em andar de-
baixo de um sol de 30 graus! Por isso, passear em 
nossos parques e atrações rurais, como a Macena 
Flores, Bloemen Park, Parque Van Gogh e Cidade 
das Crianças durante o inverno pode ser ainda 
mais agradável.
É também, nesta época do ano, que recomendo 
assistir a um belíssimo pôr do sol ou aproveitar 
para fazer um ensaio fotográfico nos campos de 
girassol ou trigo, aproveitando o “golden hour”, 
momento quando o sol está no nível do horizon-
te emitindo uma luz quente sobre tudo. É defini-
tivamente uma hora mágica e pode gerar fotos 
incríveis!
Atrelada à estação mais fria do ano e aos hábitos 
desta época, a gastronomia vem como um convi-
te especial para celebrar os encontros. Uma mesa 
cheia de amigos, família, regada a vinho e boa co-
mida não tem preço! 
Ocasião perfeita para aproveitar para provar as 
comidas típicas mais “pesadas”, como o purê de 
batata, chucrute e joelho de porco, ou aquela so-
pinha de tomate ou ervilhas, que aquecem o cor-
po, afagam o estômago e confortam a alma, que 
podem ser apreciados nos restaurantes mais anti-
gos e tradicionais da cidade, como The Old Dutch, 
Casa Bela, Martin Holandesa e Tratterie, entre ou-
tros. Há também quem prefira degustar um bom 
vinho ao som de jazz no piano bar da Villa Milani.
Entre os doces, a dica é para as sobremesas quen-
tinhas, como o appelstrudel, ou o tradicional 
chocolate quente do Éden Coffee, Lugano ou da 
confeitaria Zoet en Zout. Comer um stroopwafel 

feito na hora no quisque da 
Oma Beppie no Parque da 
Expoflora, ou com o recheio 
derretido pelo calor de um 
delicioso chá, seguindo o 
costume holandês, faz parte 
de uma autêntica experiên-
cia local.
Essa estação tende a ser 
mais preguiçosa e aconche-
gante, perfeita para ficar no 
aconchego dos cobertores 
de um bom hotel. Já pensou 
em tomar um cafezinho fei-

to no fogão à lenha, vendo o sol nascer no Ran-
cho da Cachaça? Ou tomar um longo banho de 
banheira no Parque Hotel Villa de Holanda, ou no 
chalé Entre Nós? Que tal acender a lareira e assar 
uns marshmallows junto aos amigos na Villa Ca-
lêndula?
Claro que ficar juntinho de quem se ama é ótimo 
em qualquer estação do ano! Mas não tem época 
mais romântica do que o frio para um bom pro-
grama à dois. E sendo Holambra a cidade mais 
apaixonante do Brasil, aproveite para se declarar 
no Deck do Amor, passear de bondinho ou pedir 
seu(sua) companheiro(a) em casamento no meio 
de um lindo roseiral.
Holambra é um destino de inverno, que costuma 
ficar mais cheio durante a estação, em especial no 
mês de julho, que também corresponde ao perío-
do de férias escolares. Como esse é o período de 
alta temporada, se você quer evitar preços altos e 
muita gente nas atrações, uma boa dica é evitar 
os fins de semana e aproveitar meses como maio, 
o começo de junho e o mês de agosto, em que 
a cidade pode estar mais vazia e até com preços 
melhores.
Depois destas sugestões, os dias frios só podem 
ser desculpas para comer bem, avistar paisagens 
lindas e se sentir acolhido pela nossa hospitali-
dade!

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

lambra? Acesse: www.portaldeholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

Como cuidar da saúde 
nos dias mais frios

Com a chegada dos 
dias mais frios, os 
cuidados com a 
saúde preci-
sam ser re-
d o b r a d o s . 
A queda da 
temperatu-
ra, associa-
da à baixa 
umidade do 
ar, faz com 
que nosso or-
ganismo sinta a 
mudança climática, 
tanto interna quanto exter-
namente. Somado a isso, há uma 
concentração maior de poluen-
tes favorecendo o desenvolvi-
mento de doenças respiratórias. 

Hábitos saudáveis devem 
ser mantidos porém alguns 
cuidados devem ser um pouco 
modificados:

- Mesmo nos dias mais 
frios, mantenha, ao menos, 
uma janela aberta para que 
haja a circulação do ar na sua 
casa. Ao contrário que muitos 
pensam, doenças típicas  au-
mentam no inverno não pela 
baixa temperatura, mais pela 
aglomeração de pessoas em 
um mesmo local.

- Mesmo com menos sede 
nesses dias, é essecial manter o 

mesmo consumo de água 
nos dias frios, pois 

além de manter 
o bom metabo-

lismo, a água 
ajuda a hidra-
tar a pele e a 
garganta.

- Por fa-
lar em pele, 
ela é uma das 

que mais so-
frem no inver-

no. Portanto, al-
guns cuidados como 

banhos mais rápidos ou 
menos quentes; uso de sabo-
netes neutros e aplicação de 
cremes ou loções hidratantes 
em todo o corpo, são impor-
tantes para evitar o resseca-
mento cutâneo.

É normal nesses dias sen-
tirmos mais fome, pois o or-
ganismo pede mais nutrientes 
para nos mater aquecidos, po-
rém evite os alimentos calóri-
cos e mantenha-se com uma 
alimentação saudável.  

Mantenha a prática dos 
exercícios físicos, porém opte 
por horários menos frio e não 
esqueça de aquecer a muscula-
tura, usar agasalhos sem exa-
geros e manter a hidratação.
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Arte Viva Música 

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

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

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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Nº 1327
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DONIZETI ANTONIO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profissão frentista, nascido em Limeira-SP, (registra-
do em Artur Nogueira-SP) no dia dez de junho de mil novecentos e 
noventa e nove (10/06/1999), residente e domiciliado na Rua Cam-
po de Pouso, 1163, Centro, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de 
VALDECIR DONIZETI ANTONIO e de MARIA LUISA DA SILVA 
PINTO ANTONIO.
JENIFER FERNANDA DO ROSARIO MAIA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Jaguar-
iúna-SP, (registrada em Artur Nogueira-SP), no dia quinze de maio 
de dois mil e dois (15/05/2002), residente e domiciliada na Rua Cam-
po de Pouso, 1163, Centro, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de 
ROBERTO DA SILVA MAIA e de ROSIMAR DOMINGUES DO 
ROSARIO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na impren-
sa local.

Holambra - SP, 19 de maio de 2022

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

● DIVERSOS ●

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 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.

Edital de Convocação

AMOBRE (Associação de Moradores e 
proprietários de Chácaras do Condomínio Bom 
Retiro), pelo presente edital fica convocado 
os senhores proprietários de chácaras a 
comparecerem na Av. Boa Vista, S/N (Caixa 
d’agua) dia 26/06/2022 em primeira chamada as 
9h e segunda chamada as 9:30h para a seguinte 
ordem do dia:
1º Eleição e posse da diretoria
2º Alterações no estatuto social
3º Outros assuntos de interesses da associação

Prazo para a inscrição de chapas até dia 
25/06/2022 às 17:00h na Rua Boa Vista, nº 1 
(Casa da Nalva).

Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Nº. 004/2022

O Vereador Mauro Sérgio de Oliveira, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Holambra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pelo artigo 249, Parágrafo 2º, 
do Regimento Interno, da Câmara Municipal, expede 
o presente edital de convocação, para 1a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, que ocorrerá no dia 31 de maio de 2022 
(Terça-Feira), com início às 18 horas para discussão do 
PROJETO DE LEI Nº. 019/2022, que “ESTABELECE 
AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA 
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” – LDO 2023.

Fica encarregada da AUDIÊNCIA PÚBLICA, a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. 

Estância Turística de Holambra, em 19 de maio de 
2022.

Esta publicação custou R$ 265,00 
(Duzentos e sessenta e cinco reais) aos cofres públicos.

● EMPREGOS ●

Holambra abre inscrições para oficina gratuita de Edição de Dublagem

Estão abertas as inscrições para oficina gratui-
ta de Edição de Dublagem promovida por meio do 
Pontos MIS, projeto de fomento à cultura do Museu 
da Imagem e do Som (MIS). A atividade será realiza-
da no dia 3 de junho, sexta-feira, entre 19h e 23h, na 
Biblioteca Municipal. As vagas são limitadas e é pre-
ciso manifestar interesse prévio, pessoalmente no 
local, por meio do número (19) 3802-4423 ou pelo 
e-mail biblioteca.holambra@gmail.com. É preciso in-
formar nome, telefone, idade e endereço eletrônico. 
O atendimento presencial é das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Podem participar moradores de Holambra de 
todas as idades.

A oficina será ministrada por Ítalo Yuri, formado 
em Rádio e TV e pós-graduado em Gestão Cultural 

Contemporânea. Ele trabalha como produtor audio-
visual, editor, cinegrafista e assistente de câmera e 
já realizou trabalhos em televisão e cinema. Duran-
te a atividade, o profissional irá abordar a prática de 
captação e edição de dublagem usando ferramentas 
gratuitas de edição e equipamentos portáteis. 

“É uma oficina aberta para todos os públicos e que 
abordará conhecimento teórico sobre a história do ci-
nema e da dublagem. Contará também com exercício 
prático de estímulo à criatividade através de técnicas 
básicas de captação e edição de áudio e vídeo. Será 
muito interessante e divertida”, disse a diretora muni-
cipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. 

A Biblioteca Municipal de Holambra fica na Rua 
Solidagos, 42, no Jardim Morada das Flores.
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por Izildinha PilliFique
Ligado Na crista da onda

DJ Alok traz som indígena em sua música

Juliette, a vencedora do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) ganhou um milhão e meio e  chocou os fãs ao revelar que o prêmio conquis-
tado no reality show está no fim. Questionada sobre o que fez com o valor milionário, a paraibana, foi enfática: “Tô fazendo ainda. Não 

acabou, mas tá perto”. Além dessa grana toda, a moça ganhou fama e virou um dos maiores sucessos atuais.  Já ganhou até um documentário 
falando do antes e depois do BBB. Vou te dizer, tantos artistas demoraram anos para fazerem seus documentários e Juliette fez em menos de um ano 

de vida artística. Venceu o prêmio de personalidade digital, no programa do Domingão com Huck , que para mim ganharia o ator Ari Fontoura. A musa global 
começou a ser requisitada por diversas empresas para ser garota propaganda. Foi convidada para todos os programas da Globo.  Foi  capa de revista pela primeira 
vez e continua fazendo sucesso nas redes sociais. A maquiadora e advogada deu uma repaginada em seu visual. Trocou as próteses de silicone das mamas, ajeitou 
o cabelo e dentes. A ex-BBB dona de um público cativo, já faz parte do grupo de cantoras popular, com vários shows agendados. Está traçando uma carreira mon-
tada na humildade e na verdade.

Paulo Ricardo e a família visitam a cidade cenográfica

Na tarde da última segunda-feira (16), o cantor e compositor Paulo Ricardo acom-
panhado da sua esposa Isabella Pinheiro e suas filhas Isabela e Diana visitaram a 
cidade cenográfica e os estúdios da novela “Poliana Moça” do SBT. Paulo Ricardo e 
a família conheceram a ‘Escola Ruth Goulart’, a padaria ‘Ora Pães Pães’, a comunida-
de ‘Jardim Bem-Te-Vi’, a praça da cidade, as casas de Luigi e Kessya e diversos locais 
que marcam a trama. Também passaram pelos estúdios, conheceram os bastido-
res, camarins, sala de figurino e de maquiagem e cabelo. Paulo Ricardo confessou: 
“Minhas filhas têm a escola e cursos; a Isabela também está estudando ukulele. 
Tem tennis, basquete... Tem muita coisa! Mas a hora da ‘Poliana Moça’ é sagrada. 
Oito e meia, se a gente estiver assistindo outra coisa, elas pegam o tablet”.  E sobre 
os estúdios ele comentou:  “Eu conhecia os estúdios, gravei vários programas com 
o Silvio Santos - desde o ‘outro’ SBT, da Vila Guilherme. A cidade cenográfica é dos 
anos 90, eu não a conhecia, mas está incrível. E é legal porque eu também conheci, 
primeiro, através da televisão e agora estou vendo como realmente é”. 

Se choras, não desesperes
Tente de novo ser feliz.

O DJ Alok, o mais conhecido mundialmente, 
trouxe o cântigo indígena para sua música. 

Há alguns anos o Alok vem se engajando 
em projetos de apoio às comunidades 

indígenas.  O DJ quis usar sua visibili-
dade e mostrar um pouco mais das tri-
bos, da importância da sustentabilida-
de e os sons que produzem em seus 
cântigos. Para isso, ele partiu numa 
jornada de 45 dias convivendo em 12 

tribos diferentes na Floresta Amazô-
nica, investigando as raízes sonoras de 

povos originários brasileiros. A imersão 
cultural resultou em um álbum o single Meu 

Amor, com Ixã, jovem que vive com a tribo Huni 
Kuî, no Acre, lançado dia 04 de maio. A música faz parte do projeto em que 
ele se envolveu para transformar a sociedade dando voz aos índios. Na sé-
rie, feita em parceria com a produtora Maria Farinha Filmes, ele percorreu 
musicalmente a jornada dos ativistas indígenas: Célia Xakriabá, Kunumi MC, 
Mapu Huni Kuin e Tashka Yawanawa. Alok também trocou vivências com 
lideranças musicais dos povos Kariri-Xocó, Huni Kuin, Yawanawa e Guarani. 
“É importante criar acesso à sabedoria da cultura indígena, e a música é um 
excelente canal. É importante corrigir erros históricos, possibilitar que novas 
gerações a valorizem”, disse o DJ Alok. O disco, que nasceu dessa experiên-
cia, tem a renda totalmente revertida para apoiar os povos indígenas parti-
cipantes. Além disso, Alok vai produzir um álbum para cada um deles, com 
canções tradicionais. “O objetivo é reverberar e manter vivas as narrativas 
indígenas traduzidas em música”, completou o DJ. 


