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Holambra recebe cerca de 
dez mil turistas por semana

15 9 7

Plataforma oferece uma 
espécie de vitrine de 
experiências voltadas ao
turismo na região

O medo da 
transformação do 
corpo jovem para um 
envelhecido

Concessionária promove 
campanha  
para regularização  
de débitos

16 e 17

O turismo, um dos carros chefes da economia em Holambra, foi um dos setores 
mais afetados pela pandemia causada pelo Covid-19. No entanto, com o avanço da 
vacinação, a Cidade das Flores volta a receber seus visitantes e os reflexos já podem 
ser notados no simples caminhar pelas ruas e alamedas.
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Histórias de Dona Ilda

As crianças eram peque-
nas. A maior diversão era 
fazerem bolinhos de areia. 
Minhas meninas, algumas 
primas e primos e estava 
feito o bando!

Uma árvore frondosa com 
duas balanças era a maior 
diversão da meninada. Che-
gavam a fazer fila para evi-
tar brigas.

Outra diversão que gosta-
vam era entrar no buracão 
que seria a piscina. Quan-
do chovia a confusão era 
maior! Vinham barreados 
da cabeça aos pés!

Depois de muita folia, vi-
nham para o banho para 
esperar o almoço: diversos 
frangos e quem chegasse 
primeiro comia as partes 
melhores!

Havia o tio de meu ma-
rido, Tio Memi, que trazia 
mais 4 netos para aumen-
tar a alegria! Vinha com sua 
esposa, a Tia Miquelina, 
que vinha de S. Paulo, tra-
zendo quitutes deliciosos: 
bom-bocados, cocadas, 
pão feito em casa, e outras 
guloseimas que as crianças 
saboreavam.

Depois do almoço eram 
outros brinquedos com que 
passavam a tarde toda! Um 
dia uma das meninas ga-
nhou um beijo do primo e 
saiu uma confusão! Tudo 
era tão interessante, que a 
gente passava momentos 
divertidos e inesquecíveis! 
De vez em quando vinha 
um ou uma chorando por-
que levara um tombo! 
Saiam em busca das frutas: 
caquis, goiabas, laranjas, 
mangas, etc.

Hoje todos já cresceram e 
estão cheios de filhos. Uns 
moram em S. Paulo, outros 
em Campinas. Raramente 
temos encontros com al-
guns deles. 

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

Vamos pensar 
naquele tempo!

Todos com compromissos 
e responsabilidades!

Os queridos tios Memi 
e Miquelina já se foram e 
deixaram muita saudade! 
O nosso sítio cresceu e seus 
caseiros também! E um de-
les já ficou até bisavô e o 
outro avô!

Naquele tempo a avenida 
principal da Holambra era 
enfeitada com frondosas 
árvores de Flamboyants! 
Pareciam coroas de flores 
vermelhas unidas, enfei-
tando a rua! Mas o progres-
so se incumbiu de acabar 
com todas!

A casa das freiras, enorme, 
com encanamento da água 
passando a se esquentar 
nos fogões! Era meu pas-
seio predileto!

O sino da Igreja era to-
cado somente por aquele 
cidadão que usava um cha-
péu preto e cujo nome não 
me lembro. Ele tinha tam-
bém uma charrete que per-
corria sempre aquelas ruas 
de terra.

Minhas meninas que 
brincavam de fazer boli-
nhos de areia com os me-
ninos já são mães e pais de 
diversos filhos!

E se recordam sempre dos 
momentos de tanta alegria 
e felicidade! 

Que bom poder se sen-
tir de perto o quanto é 
agradável a vida em um 
sítio, em contato com nos-
sa maravilhosa natureza! 
Inesquecível!

Comemora-se em 1º de Outubro 
o Dia Internacional do Idoso. A data,  
criada há algum tempo, visa levar a 
sociedade a tomar consciência do fe-
nômeno acelerado de envelhecimen-
to da população mundial e da popu-
lação brasileira.

Em nosso país, a expectativa de 
vida cresceu aceleradamente, a partir 
dos anos 1960, com as novas tecnolo-
gias médicas –  em especial a vacinas - 
, com o aumento da escolaridade, com 
o saneamento básico, com o  cuidado 
contínuo e universal à saúde, por meio 
do SUS,  e do estabelecimento da apo-
sentadoria ou do Benefício Assisten-
cial ao Idoso.

No Brasil, o crescimento da popu-
lação idosa é 15 vezes mais rápido do 
que a população jovem. Se por um lado 
tem-se a condição de viver mais – de-
sejo de todo o ser humano – por outro 
tem-se a necessidades de serviços des-

tinadas a esta faixa etária envelhecida.
Para balizar as ações da atenção 

ao idoso em nosso pais, em 1 de ou-
tubro de 2003, foi promulgada a lei 
10.741 que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso.  O Acesso em sua íntegra pode 
ser feito pelo link https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_ido-
so_3edicao.pdf e seria muito impor-
tante que as autoridades municipais, a 
sociedade civil organizada e as pessoas 
em geral conhecessem estas diretrizes 
que, de certa forma, afetará, um dia, o 
destino de cada cidadão: a velhice.

O IBGE, com dados do PNAD de 
2017, aponta uma população de 30,7 
milhões de brasileiros idosos, corres-
pondente a 14,6% da população, fican-
do com a sexta maior população idosa 
do mundo. 30 milhões de brasileiros ve-
lhos correspondem a população total - 
de 1 à 100 anos - da Bélgica, Portugal e 
Suécia juntos. 

É imperioso que as políticas de 
atenção à velhice, contidas no Esta-
tuto dos Idosos, sejam planejadas e 
postas em prática pela administração 
de Holambra, assim como a de todo o 
país.  Atendimento preferencial, vagas 
reservadas, centro de convivência da 
Terceira Idade são ações importan-
tes, mas a demanda e a necessidade 
dos velhos são muito mais amplas e 
muito mais urgentes como a de apoio 
às famílias que cuidam de seus velhos 
enfermos e dependentes. 

E para se garantir uma qualidade 
de vida aos velhos de hoje e aos futuros 
velhos de amanhã será preciso uma 
ação coletiva encabeçada pelo poder 
público, juntamente com sociedade ci-
vil organizada e a população em geral. 
A responsabilidade de cuidar de nossos 
velhos é uma experiência humana recí-
proca: duas pontas do mesmo processo 
de realização de nosso destino humano.

Dia Internacional do Idoso

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

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

A Covid-19, identificada há 
cerca de 20 meses, continua mu-
dando o perfil das sociedades, 
gerando discussões cientificas e 
negacionistas, levando a óbito 
mais de 4 milhões e 700 mil pes-
soas.

Dentro desse imbróglio in-
terminável, disputas políticas, de 
natureza econômica e ideológicas 
revelam a verdadeira faceta do ser 
humano contemporâneo. 

Mas o que talvez poucos sai-
bam é que a atual pandemia enlu-
ta menos famílias que outras tan-
tas ao longo da história sem que 
o fato signifique consolação para 
ninguém. Afinal, recorde-se que o 
planeta possui, hoje, cerca 7,5 bi-
lhões de habitantes e que em ne-
nhum outro momento da história 
esta cifra esteve sequer perto de 
ser alcançada. 

De acordo com a Fiocruz e 
Bio-Manguinhos, a Covid-19 vem 
se somar a uma lista extensa de 
tantas outras pandemias: 

” Peste do Egito (430 a.C.) - fe-
bre tifoide que matou um quar-
to das tropas atenienses e um 
quarto da população da cidade 
durante a Guerra do Peloponeso.

Peste Antonina (165–180) - 
possivelmente causada pela va-
ríola trazida próximo ao Leste; 
matou um quarto dos infectados. 
Cinco milhões no total.

Peste de Cipriano (250–271) 
- possivelmente causada por va-
ríola ou sarampo, iniciou-se nas 
províncias orientais e espalhou-
-se pelo Império Romano inteiro. 
Segundo relatado, em seu auge 
chegou a matar 5 000 pessoas 
por dia em Roma.

Peste de Justiniano (541-x). A 
primeira contaminação registra-
da de peste bubônica. Começou 
no Egito e chegou à Constan-
tinopla na primavera seguinte, 
enquanto matava 10 000 pessoas 
por dia, atingindo 40% dos habi-
tantes da cidade. Foi eliminada 
até um quarto da população do 
Oriente Médio.

Peste Negra (1300) - oito-
centos anos depois do último 
aparecimento, a peste bubônica 
voltou à Europa mediterrânea 
e ocidental, em 1348, vinda da 
Ásia, matando vinte milhões 
de europeus em seis anos, um 
quarto da população total, e até 
metade nas áreas urbanas mais 

afetadas.
Gripe Espanhola (1918-1920) 

- pandemia do vírus influenza 
(H1N1) que, entre janeiro de 
1918 e dezembro de 1920, in-
fectou 500 milhões de pessoas, 
cerca de um quarto da popula-
ção mundial na época. Estima-se 
que o número de mortos esteja 
entre 17 milhões a 50 milhões, 
com algumas projeções indi-
cando até 100 milhões. Uma das 
epidemias mais mortais da his-
tória da humanidade.”

A conclusão que se pode ti-
rar – a meu ver e com isenção – é 
que, apesar dos entreveros, a ci-
ência vem produzindo resultados 
espetaculares no combate à Co-
vid-19, caso contrário o número 
de mortos a lamentar seria infini-
tamente maior.

Não por outra razão, minhas 
homenagens aos homens e mu-
lheres da ciência – cientistas, in-
fectologistas, epidemiologistas, 
médicos, enfermeiras (os) – mui-
tos dos quais perderam suas vi-
das para que você e eu possamos 
estar aqui neste momento.

A História não nega fatos! 
CUIDE-SE!

Agradecimento à Ciência

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf
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Holambra alcança 34 dias 
sem mortes por Covid-19

Saúde vacina contra Covid na segunda e quarta

O balanço semanal di-
vulgado pelo Departamento 
Municipal de Saúde revelou 
nesta quinta-feira, dia 30 de 
setembro, que Holambra al-
cançou 34 dias sem mortes 
por Covid-19. 9 casos da do-
ença foram confirmados ao 
longo dos últimos 7 dias. O 
município contabiliza, desde 
o início da pandemia, 2.085 

registros e 15 óbitos. Neste 
momento, 15 pessoas aguar-
dam em isolamento domici-
liar o resultado de exames.

O bairro Imigrantes 
soma 586 confirmações, 
seguido do Centro com 190 
e do Groot com 188 casos. 
Até agora, 87,6% dos ho-
lambrenses receberam pelo 
menos uma dose da vacina 

contra a doença e 63% já 
estão com o ciclo comple-
to de imunização. Ou seja: 
receberam duas doses ou o 
antígeno de dose única.

“Com o avanço da vaci-
nação, o número de novos 
casos segue baixo, mas a 
luta contra a doença não 
acabou”, pontuou o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 

Marcelo Iglecias. “Pessoas 
vacinadas podem transmitir 
o novo coronavírus. Por isso, 
a prevenção é essencial. A 
higienização frequente das 
mãos, o uso correto de más-
cara de proteção e o distan-
ciamento social continuam 
sendo fundamentais. Não é 
momento de deixar os cui-
dados de lado”.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
irá aplicar em dois dias da 
próxima semana doses da 
vacina contra a Covid-19. A 
imunização irá ocorrer no 
Salão da Terceira Idade das 
8h às 12h e entre 13h e 15h, 
por ordem de chegada.

Na segunda-feira, dia 4 
de outubro, o atendimento 
será voltado a moradores 
acima de 18 anos que ain-
da não tenham tomado a 1ª 
dose do imunizante. Serão 
atendidos também holam-
brenses que estejam com 
o complemento da Butan-

tan/CoronaVac atrasado ou 
programado para este dia 
e pessoas com mais de 60 
anos e imunossuprimidos 
que ainda não receberam 
a 3ª dose. Neste caso, ido-
sos devem ter tomado a 2ª 
dose há pelo menos 6 me-
ses. O prazo para pessoas 
imunossuprimidas é me-
nor: 28 dias.

Na quarta-feira, dia 6 de 
outubro, será vez de quem 
está com a 2ª dose da vacina 
Fiocruz/AstraZeneca atra-
sada ou programada para 
essa data. Também de quem 
tomou a 1ª dose do antíge-

no da Pfizer até o dia 8 de 
agosto e está aguardando o 
complemento.

Em todos os casos, é 
necessário apresentar do-
cumento oficial com foto e 
CPF. Para recebimento de 2ª 

e 3ª doses é preciso apre-
sentar também o compro-
vante de vacinação anterior.

De acordo com o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias, a imuni-
zação de moradores entre 

12 e 17 anos segue suspen-
sa. “Estamos aguardando a 
chegada de novos lotes do 
antígeno para retomar o 
processo de imunização no 
município para esta faixa 
etária”, explicou.
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Cidade vacina 600 pessoas em dois dias

Holambra atualiza caderneta de vacinação de crianças e jovens a partir de segunda

O Departamento Munici-
pal de Saúde retomou a apli-
cação da 1ª dose da vacina 
contra a Covid-19 e imuni-
zou entre sexta-feira e sába-
do, dias 24 e 25 de setembro, 
600 moradores a partir de 
18 anos. O atendimento foi 
realizado no Salão da Ter-
ceira Idade entre 8h e 12h e 
das 13h às 15h por ordem de 
chegada.

O encarregado de produ-
ção Adenilson José dos San-
tos, de 32 anos, foi logo de-
pois do almoço, no sábado, 
garantir a dose. “Muito bom 
o atendimento nesse dia. 
Durante a semana teria que 
faltar no serviço e depois 
repor hora. Facilitou”, avalia 
o morador do bairro Alegre. 
“A vacina é muito importan-

te para que possamos com-
bater esse vírus e termos 
a liberdade de ir e vir sem 
medo”.

Nilson Bento Filho tam-
bém aproveitou o sábado. 
Aos 37 anos ele não havia 
conseguido agendar uma 
vaga e aguardava, ansioso, 
sua vez de se vacinar. “Foi 
tudo muito rápido. Espaço 
muito bom e bem organi-
zado”, disse ele, que vive no 
bairro Fundão.

A vendedora Aline de 
Jesus Santos, também de 
37 anos, não via a hora de 
garantir a imunização. Ela 
apresentou sintomas gripais 
quando houve a abertura de 
vagas de agendamento para 
sua faixa etária e precisou 
esperar. A moradora do Imi-

grantes elogiou a estrutura 
do município no processo de 
vacinação. “O atendimento 

foi excelente, o espaço é mui-
to bom. Eu já tinha feito o 
pré-cadastro, então foi mais 

rápido ainda do que pensei”, 
contou. “Foi uma sensação 
de tranquilidade saber que 
já estou quase imunizada. 
Fiquei feliz”. contou.

“A vacinação é essencial 
na luta contra a doença. É 
importantíssimo que todos 
estejam imunizados”, refor-
çou o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias. Até agora 13.382 mora-
dores receberam a primeira 
dose no município, o que re-
presenta 87,6% da popula-
ção total de Holambra. “Vale 
sempre lembrar que, apesar 
do avanço no processo, os 
cuidados como higieniza-
ção frequente das mãos, uso 
correto de máscara e o dis-
tanciamento social precisam 
ser mantidos”.

Haverá ainda, além da 
agenda regular de atendi-
mento, o Dia V de mobiliza-
ção. Ele acontecerá no dia 16 
de outubro, um sábado. As 
duas unidades de saúde, nes-

te dia, funcionarão entre 8h 
e 12h e das 13h às 15h para 
assegurar que todos tenham 
a oportunidade de deixar a 
caderneta em dia.

“O Dia V, realizado em um 

sábado, facilita para quem 
não tem condições de rece-
ber a dose durante a sema-
na”, explica o diretor munici-
pal de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Pedimos que todos 

atendam nosso chamado e 
compreendam que é impor-
tantíssimo proteger as crian-
ças e adolescentes de doen-
ças preveníveis e de possíveis 
complicações”.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
inicia na próxima segunda-
-feira, dia 4 de outubro, a 
Campanha Nacional de Multi-
vacinação para a atualização 
da caderneta de vacinação. A 
ação irá contemplar crianças 
e jovens de até 15 anos. As 
doses serão distribuídas de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e entre 13h e 15h, nas 
unidades básicas Santa Mar-
garida e Imigrantes.

Serão disponibilizadas, no 
total, 14 tipos de vacinas que 
protegem crianças e adoles-
centes de doenças como po-
liomielite, sarampo, catapora 
e caxumba. “É fundamental 
que os pais levem a caderne-
ta de vacinação de seus filhos 
para que os agentes de saúde 
verifiquem a necessidade de 
aplicação de alguma das do-
ses disponíveis pelo Sistema 
Único de Saúde”, explicou a 
enfermeira da Vigilância Epi-
demiológica da cidade, Wil-
ma Gomes.

1/1O - Limpeza e Proteção 
 

8/10 - Fé e Renovação 
 

22/10 - Lei e Justiça
 

29/10 - Trabalho e Novos 
              Caminhos 

 
 

CASA
FLOR DA
VIDA

C L I Q U E  A Q U I  
P A R A  S E  I N S C R E V E R

O S  A T E N D I M E N T O S
M E D I Ú N I C O S  

 A C O N T E C E M  À S
S E X T A S - F E I R A S  À S

2 0 H

Agenda
Outubro

ATENDIMENTO ESPIRITUAL  À DISTÂNCIA

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqBOuEhW-QwHGJU9gyGn4zAEPzgNfSJAmYpYtWUrtp9C592A/viewform
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Vereadores pedem melhorias na prestação dos serviço da agência dos Correios

Barros Munhoz anuncia recapeamento  
da HBR-010 na região do Camanducaia

Na Sessão Ordinária reali-
zada pela Câmara Municipal 
de Holambra no dia 20 de 
setembro, o vereador Mario 
Luiz Sitta, com o apoio dos de-
mais parlamentares, apresen-
tou Moção de Repúdio pela 
prestação de serviço ineficaz 
da agência dos Correios loca-
lizada no município.

A propositura aprovada 
pela Casa por unanimidade 
tem como objetivo represen-
tar a população que vem se 
queixando de diversas ques-
tões, como enormes filas oca-
sionadas pelo número redu-
zido de funcionários, horário 
de atendimento ao público 
limitado a quatro horas diá-
rias de segunda a sexta-feira 
e a não entrega de corres-
pondências em vários bair-
ros urbanos da cidade.

Ao longo destes anos, 

muitos pedidos de melhoria 
referente a prestação de ser-
viço dos Correios foram soli-
citados pelos parlamentares, 
somando mais de dez indica-
ções legislativas. Em 2021, o 
vereador Jesus Aparecido de 
Souza (Jesus da Farmácia) 
solicitou a entrega de cor-
respondências nos bairros 
residenciais Van Den Broek, 
Camanducaia, Residencial 
Moinho, e o vereador Edu-
ardo da Silva (Pernambuco) 
pediu também pela presta-
ção do serviço de entrega no 
loteamento Van Gogh.

“Vale destacar a questão 
dos bairros que não são con-
templados com os serviços, 
como é o caso do Caman-
ducaia. Esses serviços são 
necessários e as pessoas es-
tão sendo prejudicadas pelo 
não cumprimento do serviço 

pela empresa.”, declarou Fa-
biano Soares.

O vereador Wilson Bar-
bosa (Bigode) mencionou 
também os problemas que 
o atraso na entrega das cor-
respondências tem ocasio-
nado, citando como exem-
plo a questão das multas 
de trânsito “Tem mais uma 
coisa que está acontecen-
do, a gente leva uma multa 
e quando o Correio chega 
em Casa, é tanto atraso na 
entrega, que já perdemos o 
prazo para recorrer”.

“Há vários anos venho 
solicitado o serviço de en-
trega de correspondências 
em bairros que ainda não re-
cebem suas encomendas em 
casa, são bairros urbanos 
que devem ter esse serviço. 
Isso ajudaria muito os mora-
dores. Espero que a Moção 

Holambra recebe nesta 
sexta-feira, dia 1º de outu-
bro, visita do deputado esta-
dual Barros Munhoz para o 
anúncio de um novo e impor-
tante investimento: o recape-
amento asfáltico da estrada 
vicinal HBR-010, de acesso 
ao bairro Camanducaia. Mu-
nhoz será recebido pelo pre-
feito Fernando Capato, pelo 
vice-prefeito Miguel Espe-
rança, vereadores e diretores 
municipais. 

Integrante da base do go-
verno, o deputado atuou jun-
to ao Estado para viabilizar 
a inclusão de Holambra na 
segunda fase do Programa 
Novas Vicinais, lançada em 
junho. A parceria permitirá 
execução de obras de melho-
ria na malha viária em 2.400 
metros de extensão da HBR-

010. A estrada serve como 
caminho alternativo até a 
Rodovia SP-340, altura de Ja-
guariúna, encurtando a dis-
tância até outros municípios 
da região. 

Atualmente a obra encon-
tra-se em fase de licitação 
pelo Governo do Estado. Mu-
nhoz é autor de três emendas 
parlamentares que, somadas, 
destinaram R$ 1 milhão em 
recursos para a Capital Na-
cional das Flores em 2021: 
R$ 300 mil para custeio na 
área de saúde, R$ 350 mil 
para a compra de um cami-
nhão-pipa e R$ 350 mil para 
a aquisição de uma pá-carre-
gadeira. 

“É muito importante para 
nossa cidade contar com par-
ceiros como o Barros Mu-
nhoz para que seja possível 

de Repúdio melhore de fato 
os serviços prestados pelos 
Correios. A população me-

rece ter um bom atendimen-
to.”, ressaltou o vereador Je-
sus da Farmácia.

executarmos as ações de que 
o município precisa. Ele já fez 

muito pela cidade e continua 
sendo um grande amigo de 

Holambra”, comentou o pre-
feito Fernando Capato.
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Prefeitura promove atividades pedagógicas, esportivas 

e recreativas para comemorar mês da educação 
Outubro é o Mês da Edu-

cação. E, para celebrar, a Pre-
feitura de Holambra progra-
mou uma série de eventos 
e atividades pedagógicas, 
esportivas e recreativas que 
irão mobilizar a rede muni-
cipal de ensino. As ativida-
des tiveram início hoje, no 
último dia de setembro, com 
a realização na Associação 
Príncipe Bernardo (APB) da 
primeira reunião para ela-
boração do Currículo Muni-
cipal voltado à Educação In-
fantil, seguindo orientações 
da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Ao todo 
serão realizados seis encon-
tros: quatro de forma online 
e dois presenciais - o primei-
ro e o último.

No dia 14 de outubro, o 

evento “Africanidades” reu-
nirá aproximadamente 200 
educadores, entre professo-
res, coordenadores e dire-
tores, divididos em dois pe-
ríodos, com a finalidade de 
proporcionar formação es-
pecífica sobre o tema. Além 
da exposição de objetos e 
fotografias, será realizada 
palestra musicada com ati-
vidades e oficinas de arte e 
música retratando a cultura 
africana e a trajetória do ne-
gro em território brasileiro.

Em comemoração ao Dia 
das Crianças, está previsto 
passeio de trenzinho entre 
os dias 18 e 22 para todos 
os alunos do Maternal II ao 
5º ano das escolas da rede. 
Outra ação programada são 
os Jogos Escolares Munici-

pais de Holambra, marca-
dos para os dias 25 a 29 de 
outubro, reunindo estudan-
tes do 4º e 5º anos do Fun-
damental I e 8º e 9º anos do 
Fundamental II. Os demais 
alunos participarão de brin-
cadeiras em comemoração 
à semana da criança.

No dia 27, encerrando 
a programação, a palestra 
“Ética e convivência na Es-
cola” será ministrada para 
cerca de 180 servidores 
não-docentes da educa-
ção em comemoração ao 
Dia do Servidor Público. “A 
variedade de eventos pro-
gramados para o Mês da 
Educação, trabalhando con-
teúdos diversificados e es-
timulando uma pluralidade 
de atividades, demonstra o 

O Departamento Munici-
pal de Educação deu início 
na quinta-feira, dia 30 de 
setembro, à elaboração do 
Currículo Municipal da Edu-
cação Infantil. O documento 
visa definir as aprendiza-
gens essenciais ao longo da 
Educação Básica, respeitan-
do características locais, de 
acordo com orientações da 
Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC). Cerca de 80 
profissionais da rede mu-
nicipal, entre diretores, co-
ordenadores e professores, 
participaram do encontro, 
realizado nas dependências 
da Associação Príncipe Ber-
nardo (APB). 

O evento contou com a 
participação de Oliver Lima, 
especialista em gestão esco-
lar e coordenação de proje-
tos educacionais. Durante 

toda a quinta-feira foram 
discutidos temas como “A 
criança e seu lugar na Edu-
cação Infantil” e “O cotidia-
no infantil como laboratório 
da maravilha”. Ao todo serão 
realizados seis encontros: 
quatro de forma online e 
dois presenciais - o primeiro 
e o último.

“O Currículo municipal 
busca articular as experiên-
cias e saberes das crianças 
com os conhecimentos que 
fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, científico 
e tecnológico da sociedade 
holambrense. Tudo isso por 
meio de práticas planejadas e 
permanentemente avaliadas 
que estruturam o cotidiano 
das unidades escolares, uni-
formizando a rede munici-
pal”, explicou a diretora da 
pasta, Claudicir Pícolo.

Departamento elabora Currículo Municipal da Educação Infantil

cuidado integral que nossos 
profissionais da educação 
dedicam aos alunos da rede 
municipal de ensino”, avalia 
o prefeito de Holambra, Fer-
nando Capato.

“Nossos educadores es-
tão sempre empenhados em 
proporcionar novas aborda-

gens, participar de ativida-
des que proporcionem no-
vos aprendizados a nossos 
alunos, com profissionalis-
mo e competência. Levamos 
a educação muito a sério 
em Holambra”, ressaltou a 
diretora da pasta, Claudicir 
Pícolo.
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facebook
instagram

Rua Primulas, 976, Girassois de Holanda

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

(19) 97828-0474

clique 
aqui!

Foram distribuídos nesta segunda-
feira, dia 27 de setembro, mais de 
2.300 kits de alimentação escolar 
para estudantes matriculados na rede 
pública municipal de ensino.  Composto 
por alimentos não-perecíveis e ovos, 
o kit tem por objetivo proporcionar 
uma complementação nutricional aos 
estudantes, somando-se à merenda 
oferecida nas escolas e creches 
municipais, e conta com a aprovação 
dos pais. O prefeito Fernando Capato 
reforçou que os produtos distribuídos 
servem como um complemento à 
alimentação oferecida aos estudantes 
nas unidades de ensino.

Mais de 2300 kits alimentação foram entregues  
para alunos da rede municipal de ensino

Holambrenses podem quitar contas de água 
atrasada com descontos de até 70%

A concessionária Águas 
de Holambra promove, de 01 
a 31 de outubro, a campanha 
Zera Dívida. O objetivo é ofe-
recer ao usuário condições 
para que quite seus débitos 
com descontos de até 70%. 
A negociação é personaliza-
da e o desconto depende de 
diversos fatores, inclusive da 
forma de pagamento. Segun-
do o coordenador da Águas 
de Holambra, Victor Villela 
Aroeira, pagamentos à vis-
ta têm um desconto maior. 
“A campanha Zera Dívida 
é uma oportunidade única 
para quem tem pendências 
com a concessionária.” É 
importante salientar que a 
campanha dura todo o mês 
de outubro. 

Para realizar a negocia-
ção, o titular da conta ou 
representante legal, deve 
procurar a sede da conces-
sionária (Rua Petúnia, 14 – 
Jardim das Tulipas) e ter em 
mãos documentos como RG, 
CPF e fatura. No caso de pes-

soa jurídica, o representante 
deverá apresentar documen-
to comprovando sociedade. 
As negociações serão anali-
sadas individualmente, com 
atendimento exclusivo.

“Estamos disponibilizan-
do a oportunidade de re-
gularização de débitos com 
benefícios exclusivos, são 
vantagens que serão anali-
sadas caso a caso e adapta-
das ao perfil de cada cliente. 
Temos o intuito de auxiliar 
os usuários a se manterem 
adimplentes e terminem 
2021 despreocupados e 
tranquilos. Nesse ano atípi-
co, é importante que o usuá-
rio possa contar com condi-
ções tão especiais como as 
nossas”, afirma Victor. 

A campanha Zera Dívida 
vai até o dia 31 de outubro 
e está disponível para todos 
os clientes.

TARIFA SOCIAL  
– TARIFA SOCIAL

Além da negociação de 

dívidas, interessados em se 
cadastrar no Programa Ta-
rifa Social também podem 
procurar a concessionária. 
Esse benefício pode conce-
der descontos de até 50% 
nas faturas de água e esgo-
to para os munícipes que 
se encontram em status 
de vulnerabilidade social, 
como desemprego, enfer-
midade, renda familiar de 
até um salário mínimo, en-
tre outros cenários.

ATENDIMENTO
Em caso de dúvidas e/ou 

solicitações a concessioná-
ria está à disposição pelos 
canais 0800 595 3333(fixo 
– 24 horas), (19) 3512-
3411 (segunda a sexta – 
horário comercial), What-
sApp (19) 97405-9200 
(segunda a sexta – horário 
comercial), plataforma Ser-
viços Online, disponível no 
site: www.aguasdeholam-
bra.com.br e no aplicativo 
Águas APP.
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Serviço Público altera cronograma 

da Operação Cata-Bagulho
Na próxima semana, a 

partir da segunda-feira, dia 
4 de outubro, a Operação Ca-
ta-Bagulho volta a percorrer 
os bairros da cidade entre 
7h30 e 16h30, recolhendo 
móveis danificados ou ve-
lhos e restos de poda dei-
xados pelos moradores em 
frente às suas residências. 
O cronograma de bairros, é 
importante atentar, sofreu 
alterações visando otimizar 
a coleta, que não contempla 
lixo doméstico, restos de 
construção civil e materiais 
eletrônicos.

O diretor do Departamen-
to Municipal de Serviços Pú-

blicos, José Marcos de Souza, 
explicou o motivo da mudan-
ça: “a alteração foi necessária 
por uma questão de logística, 
pois organiza melhor o tra-
balho da equipe durante os 
dias de coleta”, disse.

O diretor voltou a pedir a 
colaboração dos munícipes 
para que realizem o descar-
te apenas nos dias previstos 
pelo cronograma. “Peço que 
as pessoas se conscientizem 
de que a Operação Cata-Ba-
gulhos não trata apenas de 
limpeza urbana, mas tam-
bém de saúde pública, pois 
evitamos a proliferação de 
animais peçonhentos e mos-

No último sábado, 25, 
Holambra recebeu 
a visita de Soldados 
em formação pela 
Escola Superior de 
Soldados de Campinas. 
O grupo foi pelo 
recepcionado pelo 1º. 
Sargento PM Souza, 
que é Comandante 
do Grupamento de 
Polícia de Holambra, 
que aproveitou 
essa oportunidade  
para  compartilhar 
experiências com  os 
futuros novos Soldados.

quitos transmissores de do-
enças. Quem realiza descarte 
irregular em terrenos públi-

cos ou particulares está pre-
judicando todos que moram 
ao redor”, concluiu.

Segunda-feira: Jardim 
Flamboyant, Parque dos Ipês, 
Groot e e Jardim das Tulipas
Terça-feira: Jardim das 
Tulipas, Jardim Holanda, 
Morada das Flores e Centro
Quarta-feira: Imigrantes, 
Vila Nova e Moinho Residencial
Quinta-feira: Moinho 
Residencial, Residencial Van 
den Broek e Pinhalzinho
Sexta-feira: Camanducaia 
e Residencial Vila das Tulipas

Fique atento ao cronograma 
da Operação Cata-Bagulho 
no seu bairro
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Certo dia, eu me olhei com 
atenção no espelho. Em meu 
rosto, marcas do tempo. Na ca-
beça, fios brancos.  De pronto, 
lembrei-me do garoto que me 
abordara dias antes: “Oh, tio, 
pode-me dizer onde fica a praça 
tal?” Putz!,  as coisas se junta-
ram e, como num passe de má-
gica, tomei consciência de meu 
processo de envelhecimento.

A primeira reação foi de me 
livrar daqueles sinais  utilizan-
do a parafernália da indústria 
da beleza. O “Sessenta  mas cor-
po de trinta!”, pensei eu.  E não 
é que a tecnologia ajudava?! En-
tão que tal um empurrãozinho, 
numa academia, num salão de 
beleza?  Lá fui eu, não para a 
manutenção da saúde, mas da 
minha aparência. Já não mais 
pensava num corpo de 40, mas 
de 50, talvez, quem sabe?

 Na academia pude entender 
as diferenças dos corpos que 
envelhecem. Aliás, a bem da 
verdade todos envelheciam.  A 
diferença estava na eleição da 
faixa etária dos 15 aos 35, como 
padrão de beleza valorizado, 
objeto de desejo e modelo a ser 
perseguido numa sociedade 
que valoriza o novo.  O que de-
veria ser um processo normal 
do ciclo biológico se apresen-
tava ideológica e culturalmente 
modificado.  

O tempo passou e já mais 
malhado (ledo engano!), cer-
ta manhã, tomei oônibus lota-
do. Ajeitei-me como pude, com 
minha pesada pasta a tiracolo 
– que mania se tem de carre-
gar coisas! De repente, senti 
alguém me tocar o ombro: “O 
“tiozinho” não quer se sentar?!” 
Aceitei, agradeci e me ofereci 
para segurar a bolsa do garoto 
que fizera tal gentileza.  

Pensei comigo sobre esta 
mudança de categoria de “tio” 
para “tiozinho”, e percebi que 
ambas as leituras foram feitas a 
partir do olhar do outro sobre 
a inscrição temporal que meu 
corpo lhes apresentava.  É no 
corpo que se inscrevem as mar-
cas do tempo e da história, in-
dividual e coletiva, dos sujeitos. 
É sobre ele que se expressam a 
trajetória da vida, do trabalho, 
do mundo interno de cada um. 
É através dele que me apresen-
to às pessoas. O corpo não é um 
depositório qualquer, para que 
quando velho seja negado, des-
cartado, ridicularizado.  Ele tem 
uma expressão histórica. 

O moderno mundo do consu-
mo engendra para o corpo uma 
ideologia que não pode estar 
desvinculada do mundo da pro-
dução. Para garantir o consumo 
é necessária a valorização do 
novo como objeto do desejo e 

da cobiça, e o descarte do velho 
e do usado, como ultrapassado. 

Para entendermos esta di-
nâmica, basta que tomemos, 
por exemplo, o fenômeno dos 
aparelhos celulares.  Em vin-
te anos, eles se modificaram 
centenas de vezes. Novos dese-
nhos modernos e “bonitos” são 
criados para que as pessoas se 
mostrem antenadas, jovens e 
bem-sucedidas.           

O medo da transformação 
do corpo jovem para um enve-
lhecido se assemelha um pouco 
com os celulares. Tem-se medo 
de envelhecer como se tem re-
ceio de ser ridicularizado ao 
usar os aparelhos antigos de 10 
anos, com anteninhas, sem falar 
nos “tijolões”.             

Parece haver uma confusão 
generalizada que nos leva a 
confundir o ser e o ter.  Quando, 
por força da ideologia vigen-
te, somos induzidos a associar 
coisas e pessoas, estabelecen-
do uma sociedade dos descar-
táveis para ambas, tendemos a 
imaginar o corpo velho como 
aquele que precisa ser trocado, 
descartado, escamoteado, como 
se faz com os celulares.  

Esta forma de pensar pode 
trazer para o processo natural e 
esperado de transformação do 
corpo, o processo artificial ge-
rado pela moderna sociedade 

de consumo de barramento do 
corpo velho, gerando descon-
forto existencial perante algo 
inevitável que é o nosso enve-
lhecimento.  

Paul Sartre, filósofo existen-
cialista francês, nos alerta que 
não devemos somente pergun-
tar o que fizeram de nós, mas 
o que nós fazemos de nós mes-
mos. Somando-se a Sartre, Ka-
rel Kosik, este grande filósofo 
tcheco, amplia o conceito de 
humanidade do ser humano 
quando o nomeia de ontocria-
tivo – capacidade interna que 
temos de nos transformar en-
quanto transformamos.           

Ter um corpo de “tio”, “tio-
zinho”, “coroa” “minha tia”, ido-
so, velho é apenas uma questão 
de tempo. O corpo envelhecido 
é a marca e o tom de nossa hu-
manidade que se inicia com o 
nascimento e se conclui, como 
nosso passamento – Λ e Ώ. – 
Princípio e Fim. Cuidar do cor-
po, então, deve estar centrado 
na manutenção de sua funcio-
nalidade e na capacidade lúci-
da de nos entendermos como 
sujeitos de nossa história e de 
nossos destinos.

Jaime Lisandro Pacheco   
Psicólogo e  mestre pela UERJ, 

doutor pela Unicamp e Editor da 
Editora Setembro de Holambra

O medo da transformação do corpo jovem para um envelhecido
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Grupo UniEduK 
sobre Educação

Em sistema de rotação 
ou sucessão, estratégia de 
integração reúne três seg-
mentos de criação e cultivo 
em uma mesma área. São 4 
modalidades que rendem 
sucesso:

Com a implementação 
da ILPF - Integração La-
voura Pecuária e Floresta 
- uma nova estratégia de 
produção e criação que tem 
ganhado força no agronegó-
cio - o setor viu a produção 
de diversas culturas ganhar 
impulso e ainda acompanha 
o desenvolvimento do solo 
ser mais completo tornan-
do-o ainda mais produtivo, 
garantindo a movimenta-
ção de milhões de reais o 
ano todo.

Isto porque a Integração 
Lavoura Pecuária Floresta 
(ILPF) é uma estratégia que 
integra (como o próprio 
nome sugere), os setores 
pecuário, agrícola e flores-
tal em uma mesma área, ou 
seja, uma espécie de agro-
negócio consorciado, em 
rotação ou sucessão, garan-
tindo maior sucesso em to-
dos os cultivos e um benefí-
cio enorme ao solo. 

E todos saem ganhando 
com isso. 

E quais os benefícios ao 
solo, por exemplo?

Dentre os benefícios que 
o ILPF confere ao solo, estão:
- maior capacidade de con-

servação do solo;
- melhor ciclagem de nu-

trientes na terra;
- maior conforto térmico e 

ambiental aos animais;
- aumento de produção de 

carne, leite, grãos, fibras 
e produtos madeireiros;

- redução da sazonalidade 
do uso de mão de obra;

- maior flexibilidade em 
quaisquer situações de 
produção.

- maior diversificação de 
produção no solo;

- garantia de biodiversidade 
na mata, e sustentabilida-
de do setor agropecuário;

- potencialização dos recur-
sos naturais e maior efici-
ência nos resultados;

- menor pressão em decor-
rência de novas áreas de 
vegetação nativa;

- aumento da oferta de 
empregos tanto diretos 
como indiretos;  

Quais as modalidades da 
ILPF?

A Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta pode 
ser dividida em 4 modali-
dades:
- Integração Lavoura Pecuá-

ria (agropastoril)
- Integração Lavoura Flo-

resta (silviagrícola)
- Integração Floresta Pecuá-

ria (silvipastoril)
- Integração Lavoura - Pecu-

ária - Floresta (agrossilvi-
pastoril)

Seja qual for a modalida-
de escolhida, a ILPF otimiza 
a utilização do solo, am-
plia a produção de diver-
sas culturas, gera produtos 
com muito mais qualidade 
e movimenta um mercado 
bilionário e em constante 
expansão.

E a cada dia, novas cultu-
ras e descobertas agregam 
ainda mais valor ao setor, 
como é o caso do baruzeiro!

Implantação da Árvore 
do Baru no ILPF e seus 
benefícios

Uma das árvores mais 
utilizadas nesse sistema 
estratégico que reúne cria-
ção de rebanhos, árvores 
e cultivo de grãos em uma 
mesma área, é o Eucalipto. 
Trata-se de um forte cola-
borador por conta de sua 
madeira, contudo, o baru-
zeiro, é outra espécie que 
tem conquistado os agricul-

tores. E sabe o porquê?
Porque o baruzeiro não 

proporciona apenas a ma-
deira, mas também uma se-
mente que muito se parece 
com uma castanha, e a sua 
demanda cresceu muito 
nos últimos 3 anos, tanto 
no mercado interno quanto 
no externo, tendo em vista a 
constante busca do merca-
do consumidor por alimen-
tos muito mais saudáveis.

Com isso, a previsão do 
setor para o aumento das 
vendas do Baru, cumaru ou 
cumbaru (como é popular-
mente chamado), é de 25% 
até 2029, segundo uma pes-
quisa recentemente divul-
gada pela Fact.MR.

E a boa notícia é que o Bra-
sil é o país que mais produz 
Baru, sendo exportados 25% 
para a Europa e outros 22% 
só para os EUA. Justamen-
te, por proporcionar o fruto 
além da madeira, o Baru está 
se tornando a “sensação” da 
ILPF no agronegócio.

Por isso, no campo, 
quem tem muita terra, só 
não trabalha e a torna pro-
dutiva, ganhando dinheiro 
e gerando empregos, se não 
quiser. Que tal adotar essa 
estratégia também em sua 
propriedade?

Integração Lavoura Pecuária Floresta 
gera sucesso do setor

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

Realizada no dia 03/09, 
a atividade prática propos-
ta pela disciplina de Ento-
mologia Agrícola sugeriu 
aos estudantes do sexto 
semestre do curso de Enge-
nharia Agronômica do Gru-
po UniEduK (FAAGROH) a 
observação e análise de di-
versas espécies de insetos. 

No exercício, os alunos 
estudaram as partes do 
corpo dos artrópodes, rela-
cionadas à movimentação 
(pernas e asas). Posterior-
mente, utilizaram esses co-
nhecimentos em campo, na 
identificação das principais 
pragas agrícolas. 

De acordo com o docen-
te responsável pela ativi-
dade, Fernando Henrique 
Yost Filho, é esperado que 
os alunos consigam iden-
tificar as diferenças estru-
turais presentes nesses 

apêndices locomotores e 
que, principalmente, reco-
nheçam os diferentes tipos 
de asas e de pernas que são 
encontradas nos insetos, 
vistos em aulas teóricas. 

“Posteriormente, esse 
conhecimento será revisa-
do, para fornecer aos alu-
nos subsídios para manejar 
os insetos-pragas, que são 
responsáveis por danos 
significativos nas lavouras 
do Brasil”, explica o docen-
te. 

Com o diferencial de en-
sino na prática, os futuros 
engenheiros agrônomos do 
Grupo UniEduK  identifica-
ram os insetos que encon-
trarão no campo de traba-
lho, preparando-se, assim, 
para oferecer a melhor so-
lução para o agronegócio, 
um dos principais motores 
da economia brasileira.

Engenharia Agronômica do Grupo 
UniEduK promove atividade 

prática para identificar principais 
pragas agrícolas

Alunos puderam analisar de perto a 
morfologia dos insetos e encontrar diferenças 

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

www.cafcorretora.com.br
������������

Especialista em Imóveis

Gleba Rural - Rod. dos Agrícultores - Artur Nogueira
Gleba Rural de 20.000 m2, localizado à 1,3 km da cidade. 300 m.
do asfalto, possui terra vermelha p/ cultivo e área plana.

VendaR$ 300.000,00  -

Terreno - Florabella  - Holambra
Lote  possui 444,58m2. Ótima oportunidade!

VendaR$ 289.500,00  -

Terreno - Nova Holanda - Holambra
Terreno c/ 420m2 de área útil e plano, está localizado a 5 min. do
centro de Holambra.

VendaR$ 250.000,00  -

Casa - Res. Nova Holanda - Holambra
278 m2 constr./ 450 m2 total. Possui 2 vagas de garagem, sala de estar,
jantar e coz. integr; armários planejados c/ eletrod; suíte principal c/
closet, lareira a gás, spa, piscina, lavanderia e iluminação e muito mais. 

Venda

(19) 99276-5906

 Por: R$ 1.980.000,00  - Arte Viva Música 

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

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

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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Nº 1269
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números, do Código Civil Brasileiro:
JONAS REIJERS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão 
agrônomo,  nascido em Mogi Mirim SP, no dia primeiro de junho de mil 
novecentos e noventa e um (01/06/1991), residente e domiciliado na Rua 
Lelystad, 269, Condomínio Nova Holanda,  Holambra, SP, filho de HENRI-
QUE LUIZ REIJERS e de MARISA HENRIETTA REIJERS.
HELENA JUNQUEIRA CORRÊA TÓTORA, nacionalidade brasileira es-
tado civil solteira, profissão administradora, nascida em Maria da Fé, MG, 
no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e sete (27/04/1987), 
residente e domiciliada na Rua Marechal Deodoro, 55, Turquia, Maria da 
Fé, MG, filha de EVALDO JOSÉ CORRÊA TÓTORA e de ANA MARIA 
JUNQUEIRA TÓTORA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.
Observações: Recebido da cidade de Maria da Fé-MG.
           
Nº 1270
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALEXANDRE DIAS ANDRADE, nacionalidade brasileira, esta-
do civil solteiro,  profissão auxiliar de produção, nascido em Londrina-PR, 
no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e sete (01/03/1997), 
residente e domiciliado no Sítio Pedra Grande, s/n°, Alegre, Holambra, SP, 
CEP: 13825000, filho de JOSÉ CARLOS ANDRADE e de NATALINA 
DIAS.
ELOIZA MORAES FIALHO, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ra, profissão serviços gerais, nascida em Breves-PA, (registrada em Mel-
gaço-PA), no  dia  quatorze  de  julho de mil novecentos e noventa e nove 
(14/07/1999), residente e domiciliada no Sítio Pedra Grande, s/n°, Alegre, 
Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de ALUIZIO LEÃO FIALHO e de 
IZONITA MORAES FIALHO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na formada lei.
Lavro  o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Nº 1271
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL FERREIRA FELIPINI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão encarregado de produção, nascido em Campinas-SP, (reg-
istrado em Artur Nogueira-SP) no dia vinte e três de outubro de mil novecen-
tos e noventa e nove (23/10/1999), residente e domiciliado no Sítio Santa 
Cruz, s/n°, Bairrinho, Artur Nogueira, SP, CEP: 13169899, filho de BEN-
EDITO PAULO  FELIPINI e de NILSA FERREIRA DA SILVA FELIPINI.
STEFANI PRUDENCIO VERGILIO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Jaguariúna-SP, (registrada em Ar-
tur Nogueira-SP), no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e nove 
(05/07/1999), residente e domiciliada no Sítio Henrique João Wolpereis, s/
n°, Alegre, Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de LUCIANO VERGILIO 
e de ROSIMEIRE PRUDENCIO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Nº 1272
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil Brasileiro:
RAÍ GOMES COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão soldador, nascido em Joaquim Pires PI, no dia dezoito de julho de 
mil novecentos e noventa e quatro (18/07/1994), residente e domiciliado na 
Rua Cedro, 108, Parque dos Ipês, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de 
RAIMUNDO NONATO COSTA e de ROCILDA DOS SANTOS GOMES.
ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Murici dos Portelas-PI, (regis-
trada em Joaquim Pires-PI),  no dia vinte e cinco de abril de dois mil e três 
(25/04/2003), residente e domiciliada na Rua Cedro, 108, Parque dos Ipês, 
Holambra, SP, CEP: 13825000, filha de MATUZALÉM PEREIRA DA SIL-
VA e de ALZIRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na imprensa local.

Holambra - SP, 28 de setembro de 2021.

Cartório de Holambra Daniel de Araújo Corrêa 
Oficial / Tabelião

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

EDITAL DE PROCLAMAS

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

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

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

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

Técnica de Enfermagem e Cuidadora de Idosos com 
experiência e referência. Cohen SP 001171840 
Luciana Alves de Aquino 
(19) 986046128/ (19)989862939.

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●

Empresa contrata

Auxiliar de Departamento Pessoal
Requisitos:
- Necessário conhecimento teórico e prático na área
- Preferencialmente residir na região
- Necessário enviar currículo com  pretensão salarial

Interessados encaminhar 
currículo com a SIGLA 

“DP” para:
contato@jcholambra.com.br

Campanha de Adoção de 
Animais  neste sábado

A Prefeitura 
de Holambra re-
aliza no próximo 
sábado, dia 2 de 
outubro, mais 
uma etapa do 
projeto “Patinhas 
de Holambra”. 
Voltada à ado-
ção responsável 
de cães, a ação 
acontece das 10h 
às 14h na Ala-
meda Maurício 
de Nassau, jun-
to ao trecho dos 
g u arda-chuvas 
coloridos. Para adotar os animais, o interessado 
deverá preencher uma ficha com seus dados com-
pletos. Além da adoção presencial, é possível rea-
lizar esse ato de carinho através do Instagram do 
projeto (https://www.instagram.com/patinhas-
deholambra/), que também apresenta os cães 
disponíveis.  

O objetivo do 
trabalho é en-
contrar um lar 
para cachorros 
que atualmente 
são acolhidos por 
protetores in-
dependentes de 
animais. O proje-
to conta com os 
parceiros e co-
laboradores Re-
canto Pet, Agro-
pet, Animais Vet 
Agro, Saúde Ani-
mal, Pet House e 
Flores na Mão.

“Através do Patinhas de Holambra, 25 cãezinhos 
já ganharam um novo lar. Além do animal passar a 
receber mais atenção e carinho, minimizamos um 
problema da área de zoonoses, já que animais de 
rua podem transmitir doenças para seres huma-
nos”, explicou o diretor do Departamento Munici-
pal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Alô, produção do Top Chef! Dá para avisar a jurada Ailin Aleixo que roupas listradas não combinam com a câmera da TV.  Apesar 
das listras serem todas retas, na TV elas ficam tortuosas. Um horror! rsrs

Deu zebra

Começar de novo

Gente, não deve ser fácil para Glória Menezes seguir a vida 
sem seu marido Tarcísio Meira. A atriz estava morando, com 
Tarcísio, numa fazenda em Porto Feliz, no interior de São Pau-
lo. Agora sozinha, ela resolveu voltar para o Rio de Janeiro. A 
sorte é que o filho, nora e neta estão dando a maior força para 
Glória. Mocita Rodrigues, que é casada com Tarcísio Filho dis-
se: “Hoje entramos na etapa 2. Mudança de ares sempre é ba-
cana. Nossa rainha está indo pra sua casinha no Rio! Cercada 
de amor, perto do mar. O Rio é alegre, é solar e ela está tri bem 
fisicamente. Partindo para uma nova fase, com otimismo”.

Quando compreenderes que deves a ti 
mesmo a conquista da paz, nada mais te 

deterá os passos na senda do bem

Um paizão nota mil

Emoção brasileira

Um homem bem sucedido na carreira como 
apresentador, ator, dublador e diretor de cine-
ma brasileiro. Tudo isso se resume em Marcio 
Garcia, atual apresentador do The Voice Kids. Ca-
sado com Andreia, com quem tem quatro filhos, 
mora em uma casa bem legal, que dá todo o 
conforto à família Garcia. “Eu me considero ainda 
com espírito jovial, com aceitação do amadure-
cimento. Sou uma pessoa que ainda sou criança 
ao lado dos meus filhos. Quero educá-los bem 
para a vida. A gente quer criar atalhos para nos-
sos filhos. Evitar a errar. A gente está no mundo 
para ser feliz. Meus filhos vão ter que surfar no 
seu próprio caminho”, disse Marcio.  Na verdade, 
Márcio Garcia não quer influenciar o futuro de 
seus filhos.

Muita emoção pra gente, né? É que o bamba Martinho 
da Vila será homenageado em novembro, em Las Vegas, 
durante a cerimônia do GRAMMY Latino com o Lifeti-
me Achievement Award (pelo conjunto de sua obra 
musical e engajamento na promoção da cultura luso-
-africana). E tem mais. O cantor traz mais um hino de 
união com “Unidos e Misturados”, com a participação de 
Teresa Cristina. A música é um samba otimista e alegre. 
Martinho comentou sobre a parceria com a cantora: “Gra-
var com a Teresa é uma emoção. Ela é uma artista que eu 
admiro muito, tem uma bela voz, uma bela postura e eu gosto 
de estar conectado a pessoas como ela”. Ele também disse o que 
espera para o lançamento: “Quando eu vou lançar uma música, apesar de tantos anos de 
carreira, fico ansioso, assim como alguém que está estreando. A expectativa é muito boa, a 
gravação ficou muito legal, acredito que o resultado vai ser bom”.

Pérolas da MPB
Para homenagear Aldir Blanc, que morreu em maio do ano passa-
do vítima de complicações da Covid-19, a Biscoito Fino está lan-
çando o álbum “Aldir Blanc Inédito”, em que grandes nomes da 
música brasileira, amigos e admiradores do poeta, interpretam 12 
canções inéditas. São eles: João Bosco, Maria Bethânia, Moyseis 
Marques, Chico Buarque, Leila Pinheiro / Guinga, Dori Caymmi, 
Ana de Hollanda, Joyce Moreno, Moacyr Luz, Clarisse Grova, Sueli 
Costa e Alexandre Nero. O CD será lançado agora em outubro. Fi-
que ligado. 
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• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00

Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

Ingredientes
1 pacote de gelatina morango
1 caixinha de morangos frescos lavados e picados
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite (sem soro)
250 ml de água fervente
250 ml de água gelada

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a água fervente e 
dissolva a gelatina.
Adicione 200 ml de água gelada e misture.
Transfira para o liquidificador e adicione o leite 
condensado e o creme de leite e bata por uns 4 minutos.
Leve ao freezer por 3 horas.
Retire do freezer e bata na batedeira por 10 minutos.
Acrescente os morangos picados e mexa devagar
Transfira para um recipiente com tampa e retorne ao freezer por 4 
horas.

Sobremesas geladas são consumidas desde a Antiguidade. Essa sobremesa 
era restrita à elite, mas se popularizou e ganhou o mundo.
O sorvete está associado a sensações de bem-estar por quem o consome. 
Como todo doce, ele ativa regiões do cérebro associadas ao prazer e é por 
essa razão que ninguém resiste à essa delícia!

Creme gelado de morango

ACE faz palestra sobre (Re)pensar sua 
loja através do visual merchandising

Associação Comercial e Empre-
sarial de Holambra (ACE) realizará 
no dia 05 de outubro palestra com o 
consultor especializado em consumo, 
Eduardo Vilas Bôas, que também é 
professor em instituições como Senac 
e Esalq/USP. Com 15 anos de experi-
ência em marketing, visual merchan-
dising, produção de moda, design, 
gerenciamento de confecção e consul-
toria para o varejo.

O que ver na palestra:
•    5 erros para não cometer nunca 

mais em sua loja;
•    5 acertos para impressionar defi-

nitivamente seu cliente;
•    Técnicas extras de visual mer-

chandising para implantar ainda hoje.

Inscrições online
Faça sua inscrição – palestra gratuita 

e focada nas empresas associadas.
Inscreva-se pelo link até 04 de outu-

bro ou enquanto houver disponibilida-
de de vagas:

https://www.aceholambra.com.br/eventos:palestra-

----re-pensando-sua-loja-atraves-do-visual-merchandising

Informações: 11 98873-5259 (com 
Tânia Santana, comercial ACE).

Serviço:
Palestra (Re)pensando sua loja atra-

vés do visual merchandising Dia 05 de 
outubro, das 8h30 às 9h30, na ACE Re-
serva de vagas somente pelo site da As-
sociação Comercial Grátis

Público: empresas associadas Envia-
do do meu iPhone

https://www.aceholambra.com.br/eventos:palestra----re-pensando-sua-loja-atraves-do-visual-merchandising
https://www.aceholambra.com.br/eventos:palestra----re-pensando-sua-loja-atraves-do-visual-merchandising
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Plataforma oferece uma espécie de vitrine de 
experiências voltadas ao turismo na região

Esdras Domingos

 
Holambra e mais quatro 

cidades da região fazem parte 
da recém-criada plataforma 
VZIT Novas Experiências, fer-
ramenta que funciona como 
uma espécie de vitrine das ex-
periências voltadas ao turis-
mo na região do Circuita das 
Águas paulista. Além do mu-
nicípio, integram a platafor-
ma as cidades de Campinas, 
Amparo, Serra Negra e Monte 
Alegre do Sul. 

A startup de turismo (tra-
vel tech) pretende ser uma 
alternativa para integrar 
ofertas de turismo e quem 
procura opções de passeio, 
gastronomia, hotéis e eventos 
e atrações, ou seja, conectar 
“anfitriões” (oferta) e “Vzi-
tors” (procura), aproveitando 
um espaço ainda não preen-
chido de forma significativa 
no setor, a digitalização e o 
uso da tecnologia no turismo. 
“Trata-se de disponibilizar 
uma ferramenta que promove 
uma melhor organização das 
ofertas turísticas e experiên-
cias criativas e diversas de 
uma cidade, que estimulem a 
troca, a vivência e o relaciona-
mento entre as pessoas e dife-
rentes culturas”. 

A plataforma foi criada 

pela professora de turismo 
e consultora especializada 
Laura Santi, de Jaguariúna/
SP, pelo advogado Vitor An-
ghinoni, de Serra Negra/SP, e 
pelo turismólogo Sylvio Cam-
pos, de Amparo, atualmente 
CEO da ferramenta. Os testes 
começaram em 2020 a pla-
taforma passou a funcionar 
neste ano.

 A utilização da tecnologia 
poderá evitar filas e aglomera-
ções, permitindo que o turista 
planeje antes o que vai se fazer 
no destino, aproveitando me-
lhor as  viagens curtas, de pre-
ferência de carro, para lugares 
exclusivos e que possam ser 
reservados com antecedência. 
Os criadores avaliam que pas-
seios rurais e destinos que pri-
vilegiam a natureza serão uma 
prática cada vez mais comum 
para os viajantes, que já come-
çam a se sentir seguros para 
sair de casa. 

 A escolha do Circuito das 
Águas se deve pelas ligações 
afetivas e proximidade da 
atuação dos criadores da fer-
ramenta, permitindo que eles 
acompanherm in loco as di-
ficuldades das cidades da re-
gião. A plataforma, segundo 
os especialistas em turismo, 
responde a diversas questões. 
Os turistas ficam sabendo, por 

exemplo, o que tem para se 
fazer no local e onde reservar 
e comprar passeios nessas ci-
dades. Para o anfitrião, a ferra-
menta o ajuda a saber como se 
organizar para receber quanti-
dades distintas e imprevisíveis 
de visitantes, como ele deve 
fazer para que as pessoas sai-
bam que tem uma proprieda-
de rural aberta para passeios 
e experiências interessantes, 
entre outras questões. 

Outras cidades e regiões tu-
rísticas estão em processo de 
cadastramento para entrarem 
na plataforma. “A tecnologia 
está cada vez mais presente no 
processo de ‘consumir turismo’, 
seja para transporte e hospe-
dagem, porém percebíamos 
as dificuldades dos viajantes 
em adquirir as atividades e os 
passeios a serem realizados no 
local, assim como do anfitrião 
local em oferecer, ser encontra-
do e vender pela internet com 
segurança. Dessa forma, a Vzit 
procura solucionar esses pon-
tos e trazer ainda mais organi-
zação para a atividade turística 
no Brasil” afirma Sylvio Campos.

 
Perspectivas pós-pandemia

As ferramentas tecnológi-
cas serão úteis para atender 
o novo turismo pós-pande-
mia¸ que vai valorizar as ex-
periências locais. De um lado, 
os anfitriões podem criar, 
organizar, vender e receber 

pagamentos de forma ágil. 
De outro, permite às pessoas 
(VZITORS) pesquisar e reser-
var os passeios e experiências 
nos destinos de suas viagens 
ou mesmo redescobrir suas 
próprias cidades”.

Laura, Vitor e Sylvio co-
mentaram que em um primei-
ro momento, os maiores es-
forços da VZIT estão voltados 
para os anfitriões visto que a 
plataforma permite a gestão 
e organização do inventário 
e oferta turística por cidade, 
permitindo organizar, siste-
matizar, comercializar, rece-
ber e controlar o caixa e as 
reservas, ter previsibilidade 
e fazer a gestão da operação. 
“No segundo momento, o con-
sumidor final pode pesquisar 
opções de passeios e experi-
ências turísticas utilizando 
filtros pré-definidos, reservar 
e pagar on-line com toda se-
gurança, compartilhar com os 
amigos e convidá-los. 

Anfitriões como o Bloemen 
Park, em Holambra, já estão 
utilizando a tecnologia como 
sistema de reserva, agenda-
mento e venda de ingressos.

 
Aquecimento do setor
Os criadores da platafor-

ma afirmam que as expectati-
vas para o turismo na região 
são promissoras. Eles obser-
vam que a pandemia fez cres-
cer o interesse por lugares 

próximos, viagens curtas, em 
contato com a natureza, com 
maior interesse pelo turismo 
rural, além de uma preocupa-
ção por certa “exclusividade”, 
entre outras demandas que 
passam pela temática do tu-
rismo criativo e de experiên-
cias. Pesquisa realizada pelo 
Sebra e aponta que as pes-
soas que passaram por um 
longo período de isolamento, 
muitas vezes afastadas dos 
parentes próximos, vão prio-
rizar passeios em família. 
Outra preferência será os pro-
gramas ao ar livre e natureza, 
de preferência para destinos 
que ajudem a melhorar a saú-
de mental e os impactos do 
estresse vivido.  

A mesma pesquisa apon-
ta que roteiros que oferecem 
turismo gastronômico, servi-
ços exclusivos de bem-estar, 
aluguel de suítes para micro-
celebrações ou de espaços 
inteiros, além de ofertas de 
experiências e passeios per-
sonalizados, estarão entre os 
mais procurados neste pri-
meiro momento. 

Criadores da VZIT, uma startup de turismo (travel tech)

Experiências em Holambra que integram a plataforma

Site: www.vzit.com.br 
Facebook: www.
facebook.com/vzitnoface 
Instagram: @vzitnoinsta 

Serviço: 

Divulgação
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Turismo se aproxima do patamar anterior à pandemia

Esdras Domingos

O turismo, um dos carros 
chefes da economia em Ho-
lambra, foi um dos setores 
mais afetados pela pandemia 
causada pelo Covid-19. No 
entanto, com o avanço da va-
cinação, a Cidade das Flores 
volta a receber seus visitan-
tes e os reflexos já podem ser 
notados no simples caminhar 
pelas ruas e alamedas.

Desde o início da pande-
mia, no primeiro semestre do 
ano passado, Holambra se-
guiu as orientações do Plano 
São Paulo, instituído pelo Go-
verno do Estado. “Com a flexi-
bilização gradual registrada 
nos últimos meses, a ativi-
dade turística no município 
se aproxima do mesmo pata-
mar que ocupava no início de 
2020, antes da Covid-19”, in-
forma a diretora do Departa-
mento Municipal de Turismo 
e Cultura e responsável pelo 

Espaço do Empreendedor, 
Alessandra Caratti.

A diretora estima que a 
partir de agosto, quando hou-
ve maior flexibilização, cerca 
de dez mil turistas visitaram 
a cidade por semana. “O setor 
está se recuperando de forma 
visível. A cidade atuou para 
estimular a atividade turística 
durante todo o ano e torná-la 
descentralizada. Esse é um 
processo, que se deu de forma 
independente, sem qualquer 
relação com a não realização 
da Expoflora nos últimos dois 
anos, e que tende a ser pre-
servado com a retomada da 
festa”, analisa.

Holambra já lista como um 
dos principais destinos turís-
ticos do país, recomendado 
por sites de buscas, agências 
e até pelo Ministério do Turis-
mo, que destacou o município 
em recente campanha publi-
citária. As atrações mais con-
corridas são o Moinho Povos 

Unidos, o Portal Turístico, o 
Parque Van Gogh, a Alameda 
Maurício de Nassau, o Lago 
Vitória Régia e o Deck do 
Amor, além de parques temá-
ticos que começam a ganhar 
espaço. “Em breve teremos 
nova atração no Boulevard 
Holandês, que é também uma 
região muito mobilizada pelo 
turismo. Trata-se do Chafariz 
do Boulevard, uma obra de 
iniciativa da Prefeitura”, lem-
bra Alessandra.

Impacto da pandemia
De acordo com a direto-

ra, o reaquecimento do setor 
deve ser comemorado, pois 
o empresariado e o mercado 
de trabalho no setor de turis-
mo foi fortemente impactado 
pela pandemia. “Muitos es-
tabelecimentos tiveram que 
interromper ou readequar as 
atividades por longos perío-
dos. Não há, todavia, registro 
de queda na arrecadação de 

ISS (Imposto Sobre Serviços), 
que retrata a atividade co-
mercial municipal”.

Um dos maiores impactos 
no setor em Holambra foi o 
cancelamento da Expoflora 
por dois anos consecutivos. 
“A exposição é o mais im-
portante evento turístico de 
Holambra e colaborou muito 
para que a cidade se tornasse 
conhecida nacionalmente. Há, 
naturalmente, uma inclinação 
acentuada no número de visi-
tantes que recebemos entre 
agosto e setembro, quando a 
festa é realizada. Esperamos 
que em 2022 a Expoflora re-
torne para dar ainda mais 
força a essa vocação”, avalia 
Alessandra.

A pandemia também teve 
forte impacto no setor de 
turismo de negócios, movi-
mentado por feiras, como a 
Hortitec e a Enflor & Garden 
Fair. O mesmo aconteceu com 
o cancelamento de eventos 

como a Corrida do Rei e pro-
vas de triathlon, que atra-
em praticantes de esportes. 
“Esperamos que, em brev1e, 
essas atividades possam ser 
retomadas com segurança”, 
reforça a diretora.

Incentivos do governo
Alessandra comentou 

que a Prefeitura atua em ca-
ráter permanente na preser-
vação de espaços públicos, 
criação de novos atrativos e 
na divulgação da cidade para 
assegurar que o turismo siga 
em processo acelerado de 
retomada e de crescimento. 
“Esse é um trabalho constan-
te e que envolve não apenas 
o Poder Público, mas toda a 
sociedade”.

Como exemplo, ela cita o 
encontro realizado no último 
dia 24 pelo departamento, 
com empreendedores e tra-
balhadores da área. O objetivo 
foi ouvir demandas e traçar 

Análise é da diretora de Turismo e Cultura de Holambra, Alessandra Caratti, que estima a o volume de dez mil visitantes por semana
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um plano de ação para seguir 
desenvolvendo a cidade como 
destino turístico. “Além disso, 
Holambra tem uma parceria 
forte com o Sebrae na aplica-
ção de políticas públicas vol-
tadas ao turismo”.

Turismo com segurança
A pandemia não acabou 

e os cuidados, como distan-
ciamento, uso de máscara, 
higienização das mãos, en-
tre outros, continuam. Para 
manter turismo em alta sem 
abrir mão da segurança sani-
tária, a diretora salienta que 
Holambra tem avançado em 
seu processo de imunização e 
respeitado as orientações do 
Plano São Paulo.

“A cobertura vacinal está 
sendo ampliada de forma 
geral. Além disso, o poder 
público e a iniciativa privada 
têm o interesse em manter 
as precauções sanitárias vi-
sando evitar novas ondas de 
contágio que possam trazer 
restrições. Vigilância e cons-
cientização são essenciais 
nesse processo”, acrescenta 
Alessandra.

A Prefeitura, por meio 
de decreto, regulamentou 
a quantidade permitida de 
transportes coletivos de turis-
mo nos fins de semana. E um 
Projeto de Lei, em tramitação 
na Câmara Municipal, esta-
belece normas e disciplina 
o acesso, a circulação e o es-

tacionamento de veículos de 
fretamento turístico (ônibus, 
micro-ônibus e vans), prove-
nientes de outros municípios 
e define a presença de Guia 
Turístico Regional. 

“Essa é uma medida que 
visa organizar o fluxo de vi-
sitantes, não atrapalhar. É 
essencial que a experiência 
oferecida aos turistas que es-
colhem Holambra como des-
tino seja satisfatória. E isso 
passa, necessariamente, por 
políticas de adequação dessa 
atividade. Com a ação, é pos-
sível dimensionar o fluxo de 
grupos maiores de visitantes 
e disciplinar o acesso de acor-
do com a capacidade do mu-
nicípio”, ressalta a diretora.

Na última segunda-feira, 27, foi comemorado o Dia 
Mundial do Turismo, data instituída pela Organização 
Mundial do Turismo (OMT), que tem como tema em 
2021 o “Turismo para o crescimento inclusivo”. De acor-
do com os dados do Ministério do Turismo, a ativida-
de corresponde a 8,1% do PIB e emprega cerca de 7 
milhões de pessoas, sendo considerada pelo órgão um 
dos caminhos para a recuperação econômica do país 
no pós-pandemia.

O Ministério do Turismo aponta que, com o avanço 
da vacinação, o turismo brasileiro já dá sinais de franca 
recuperação, com expectativas de atingir, já no próxi-
mo verão, os patamares observados no cenário pré-
-pandemia. E uma das fortes tendências deste retorno 
é o turismo de proximidade, modalidade que envolve 
destinos até 300 km distantes da residência do turista.

Dia Internacional do Turismo


