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Prefeitura faz ação 
para impedir descarte 
irregular de lixo

Música e solidariedade
O violonista Diego Figueiredo e o saxofonista Derico, que fez parte do Sexteto do Jô, no programa 
do apresentador Jô Soares, estiveram em Holambra nesta quinta-feira, 19 de agosto, para a Live 
do Bem. A apresentação musical, que foi realizada na Praça Bento Euzébio Tobias e transmitida 
ao vivo pelo Facebook da Prefeitura, teve como objetivo arrecadar recursos para a Associação de 
Reabilitação e Controle Animal, a Arca de Holambra.

Quase 35% da população já 
está totalmente vacinada
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Mais de 5.200 Holambrenses (34,3%) já receberam as duas doses ou a única das vacinas contra o Covid-19. O percentual em Holambra 
de totalmente imunizados é superior às médias nacional (31,9%) e do estado (31,23%). No município, 76,5% da população recebeu pelo 
menos uma dose do medicamento. Porém. apesar do avanco na imunização, secretário alerta para a importância de manter os cuidados, 
como distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos, principalmente dos turistas que visitam a cidade.
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Histórias de Dona Ilda

Depois de trabalhar quase 
a vida toda aprendendo e 
ensinando a pintura em por-
celana, com cursos no Brasil 
e em Paris, um dia, resolvi 
começar a me dedicar às be-
lezas de trabalhos com o uso 
do vidro.

É claro que não é um estu-
do para chegarmos àqueles 
trabalhos que já pudemos 
ver na Europa, quando os 
artistas trabalham com um 
longo ferro com sua ponta 
com bloco de vidro incan-
descente e com o auxílio de 
outra ferramenta vão crian-
do peças interessantíssimas 
com vidro incandescente. Es-
ses artistas são originários da 
Itália e sua fama se espalhou 
pelo mundo todo! Muitos 
já vieram para o Brasil e se 
instalaram em Poços de Cal-
das, onde divulgam essa arte 
muito famosa!

A técnica que eu uso é a de 
trabalhar com vidros planos 
que depois de feita a peça ela 
irá colocada em fornos elétri-
cos, de preferência. Depois 
de atingir de 700 a 800 graus 
o forno é desligado e aberto 
depois de, pelo menos, algu-
mas horas, quando o vidro já 
está frio, ou quase frio, para 
evitar que seja trincado.

É muito interessante, por-
que podemos criar peças va-
riadas, usando vidros trans-
parentes ou coloridos, em 
várias formas que podem ser 

Ilda Thereza  –  ildathereza13@gmail.com
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Arte em vidro: 
uma tentação!

alteradas enquanto estão no 
forno, enquanto se fundem.

Tenho alunas que também 
têm vindo de Holambra para 
conhecerem essa técnica. A 
vantagem que existe é que a 
pessoa desperta sua criativi-
dade, faz seu trabalho, e em 
poucas horas ele já pode ir 
para o forno.

Podem ser feitos castiçais 
de vidro colorido ou não, pra-
tos de vidro com desenhos 
de motivos diferentes, peças 
de acordo com a criatividade 
da pessoa, modernas ou tra-
dicionais, simples ou traba-
lhadas.

O mundo de um artista é 
interminável!! Não há limite! 
O artista é um ser irrequieto 
que está sempre tentando 
descobrir alguma novidade 
que preencha sua vida! Que 
lhe traga mais alegria de vi-
ver!!!

Por isso, em cada ser huma-
no há sempre um artista! O 
importante e seguirmos nos-
sa tendência e vamos desco-
brir capacidades escondidas 
e, de repente, descobertas!

Pensem bem nisso!

Após 1 ano e 5 meses de recolhi-
mento, hora integral outras parciais,  
o Estado de São Paulo, autorizou o 
funcionamento das instituições de 
forma livre e sem os controles im-
postos nas fases anteriores da pan-
demia. 

Este descontingenciamento traz 
o retorno às atividades empresa-
riais, à circulação livre das pessoas, 
ao aumento do consumo, à geração 
de empregos, ao retorno às ativida-
des escolares e aos eventos festivos 
e religiosos.

A pressão dos governos estadu-
ais e da sociedade civil organizada, 
duante a fase crítica da pandemia,  
pressionaram o governo federal 
para a assumir, há 8 meses atrás,  a 
vacinação em massa, até então re-
jeitada ou postergada pelo Governo 

Federal.
Cabe destacar as ações do go-

verno do Estado de São Paulo, no 
processo de compra e produção de 
vacina para a imunização dos pau-
listas, que obrigaram o Governo 
Federal, por questões políticas,  a 
tomar a si, de ultima hora, a cam-
panha de vacinação.

Mas, há ainda muitas incertezas 
neste momento de abertura, pois o 
número médio diário de infecção e 
de mortes pela Covid 19 ainda é alto: 
20.500 novos casos e 813 mortes.

Frente a esta situação ainda crí-
tica, a população brasileira precisa 
buscar manter, enquanto retorna ao 
seu ritmo de vida anterior,  as nor-
mas sanitárias de distanciamento 
social, uso de máscaras, limpeza das 
mãos e o uso do álcool em gel, pois 

o Coronarirus ainda circula silencio-
samente entre nós.

A recente declaração do Ministro 
da Saúde de que é contra a lei que 
obriga usar a máscara, “pois isto 
deve ser um ato individual e de cida-
dania de cada um a cuidar de si e dos 
outros”, tem lá sua verdade. Ela é um 
ato de cidadania, pouco praticado, o 
governo federal, do qual o sr. minis-
tro é parte integrante.

Mas, o importante é que o povo 
brasileiro, independente dos gover-
nos que tem – felizmente todos pas-
sam -  toca sua vida, se vira como 
pode, cria, resiste, trabalha, supera a 
fome, se ajuda e produz uma riqueza 
suficiente para nos colocar entre os 
20 países mais ricos do mundo.  

Que bom que a luz do fim do tú-
nel começa a chegar à todos.

 O retorno à “quase” normalidade pandêmica

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

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

Nos últimos dez dias o mundo 
foi chacoalhado por notícias 
tristes e desalentadoras. Haiti e 
Afeganistão ocuparam as man-
chetes, ambos atingidos drama-
ticamente por razões distintas: 
o primeiro pela natureza im-
piedosa, devastado por um ter-
remoto, e o segundo pela ação 
de um grupo fundamentalista 
islâmico – Taleban - que gover-
nou o Afeganistão entre 1996 e 
2001, perdendo o poder após a 
invasão dos EUA ao país.
O Haiti - país caribenho que 
compartilha a Ilha de São Do-
mingos (ou Ilha de Hispaniola) 
com a República Dominicana 
(Leste) - foi devastado por um 
terremoto de magnitude 7,2 
revivendo memórias terríveis 
do terremoto de 2010 - quan-
do morreram 300.000 pessoas 
– e, agora, causando a morte de 
mais de 1.300 haitianos e dei-

xando 2.700 desabrigados. Uma 
tragédia!
Apesar de ambos os países com-
partilharem o espaço territorial, o 
desnível no desenvolvimento eco-
nômico entre eles é abissal. O do 
Leste é conhecido por suas praias, 
resorts e golfe. Seu território com-
preende floresta tropical, savana e 
montanhas onde habitam 10,74 
milhões de dominicanos.
Ironicamente, ao lado, o Haiti, 
antes de sua Independência 
(1791), foi uma das mais ricas 
colônias da França na região. 
Grande exportador de açúcar, 
era controlado por uma peque-
na elite de brancos proprietá-
rios de terras, responsáveis pela 
exploração da predominante 
mão-de-obra escrava do local. 
Difícil compreender-se, assim, 
como um país com recursos na-
turais como bauxita, cobre, ouro e 
carbonato de cálcio tenha vivido 
e convivido com um quadro de 
pobreza onde 72% da população 
(11,5 milhões de hab) vivem com 
menos de US$ 2 por dia sendo sub-
metida a todo tipo de provação.  
E do outro lado do mundo, no 
Afeganistão (30,04 milhões de 
hab) - país invadido pelos EUA 

após o ataque da Al-Qaeda às 
Torres Gêmeas, em Nova Iorque, 
em 11 de setembro de 2001, e lá 
permanecendo por vinte anos – 
os insurgentes do Taleban reto-
mam o controle do Estado e do 
Governo em situação dramática.
A experiência vivida pelos afe-
gãos - principalmente mulhe-
res - durante o período anterior 
controlado pelo grupo funda-
mentalista islâmico - levou con-
tingentes da população, agora, 
ao êxodo descontrolado com 
cenas de desespero durante a 
fuga, mortes, invasão de aviões, 
receio de represálias.
Um futuro incerto para o povo 
afegão!
Um constrangedor, humilhante 
e patético epílogo de mais uma 
malfadada intervenção externa 
dos EUA que durante estes 20 
anos enlutou as famílias de mais 
de 2,3 mil militares americanos 
e contabilizou mais de 20 mil 
feridos a um custo de mais de 1 
trilhão de dólares!
E não menos, o mundo desco-
nhece as mais de 60 mil mortes 
nas forças de segurança afegãs 
e quase o dobro de mortes civis. 
Uma insanidade! 

Pesar Caribenho 
e a Queda de Cabul
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Vacinação avança mas é preciso 

manter cuidados sanitários
De acordo com 

balanço semanal 
divulgado pelo 
Departamen-
to Municipal 
de Saúde nes-
ta quinta-fei-
ra, dia 19 de 
agosto, Holam-
bra alcançou 40 
dias sem mortes por 
Covid-19. Após 5 semanas 
consecutivas de queda no 
número de novos casos, foi 
registrado um crescimento: 
22 diante de 14 contabili-
zados na semana anterior. 
15 pessoas estão em iso-
lamento domiciliar e uma 
permanece internada. Desde 
o início da pandemia já fo-
ram confirmados 2.011 ca-
sos, com 1.981 curados e 14 
mortes.

Durante a semana o mu-
nicípio seguiu vacinando 
moradores a partir de 18 
anos. Menores de 16 e 17 
com comorbidades, grávi-
das e puérperas também 
passaram a ser imunizados. 

Apenas entre segun-
da-feira e hoje 

foram aplicadas 
864 doses da 
vacina contra 
a Covid-19, 
sendo que 267 

pessoas rece-
beram a pri-

meira dose e 597 
a segunda dose. De 

acordo com o Vacina Já (ht-
tps://www.vacinaja.sp.gov.
br/), do Governo do Esta-
do, até o momento 34,3% 
da população do município 
está totalmente vacinada, 
número superior à média 
nacional divulgada no dia 17 
de agosto, de 31,9%. A ação 
continua nesta sexta-feira, 
dia 20 de agosto, para mora-
dores com 2ª dose atrasada 
ou agendada de acordo com 
o cartão de vacinação.

“A imunização avança e 
os números de novos casos 
estão estabilizados, mas é 
necessário que a popula-
ção mantenha os cuidados 
sanitários básicos, como 

uso de máscara e álcool em 
gel. Sabemos que mesmo as 
pessoas vacinadas podem 

transmitir o novo coronaví-
rus e a prevenção é essen-
cial para diminuir as chan-

ces de contágio”, avaliou 
o diretor da pasta, Valmir 
Marcelo Iglecias.
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Atendimento em posto de saúde passa 
ser por meio de classificação de risco

Educação inclusiva será tema de discussão a partir de segunda

Holambra passa a adotar 
a partir da próxima semana 
um novo protocolo de acolhi-
mento nas quatro unidades 
básicas de saúde da cidade. 
A prioridade da assistência 
será definida por meio de 
classificação de risco reali-
zada após a triagem. O novo 
sistema, baseado na Política 
Nacional de Atenção Básica 
do Ministério da Saúde, irá 
garantir dinamismo e oti-
mização na elaboração das 
agendas dos profissionais, 
além de equidade, integrali-
dade e humanização ao su-
porte dado à população.  

Até aqui, o atendimento 
nas UBSs acontecia por meio 
de agendamento, realizado 
na recepção da unidade. Ago-

ra, quem precisa de atenção 
imediata vai receber cuida-
dos na hora, na unidade do 
bairro. O paciente será dire-
cionado para a equipe de en-
fermagem, que irá analisar a 
queixa, verificar os sinais vi-
tais e realizar uma avaliação 
baseada em riscos biológicos 
e socioeconômicos. A partir 
desses dados os profissionais 

vão chegar a uma classifica-
ção final, que irá determinar 
a conduta. Quanto maior o 
risco, mais rápida será a as-
sistência.

O suporte pode variar de 
imediato (classificação ver-
melha) a agendamento da 
consulta em até 30 dias (clas-
sificação azul).  

“Com a triagem e o acolhi-

mento eficazes nestas unida-
des, o morador irá receber o 
atendimento adequado para 
a sua demanda específica”, 
explicou o médico Marcelo 
Bisson, responsável técnico 
do Departamento Municipal 
de Saúde. “Precisamos criar 
vínculo entre a população e 
os profissionais do bairro e, 
para isso, é primordial reti-
rar os entraves que muitas 
vezes acabam obrigando os 
pacientes a procurarem, pela 
facilidade de acesso ao médi-
co, o pronto atendimento da 
Policlínica mesmo com sinto-
mas leves ou moderados”.

Segundo o diretor da pas-
ta, Valmir Marcelo Iglecias, a 
partir disso será possível ca-
pilarizar o sistema de saúde 

holambrense e diminuir pon-
tos de sobrecarga.

Protocolo de Manchester 
na Policlínica Municipal

Na Policlínica Municipal, 
que atende casos de urgên-
cia e emergência, desde o dia 
22 de março do ano passado 
é adotado o protocolo inter-
nacional de classificação de 
risco, o Manchester, similar 
ao processo que será iniciado 
nas unidades básicas. Ele de-
fine a ordem em que é dada a 
assistência médica por meio 
de cores, de acordo com o 
estado de saúde do paciente. 
Cada cor representa o grau 
de urgência no atendimento. 
Quanto mais grave, mais rá-
pido é o suporte.

Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e 
Múltipla. É comemorada entre 
os dias 21 e 28 de agosto.  Cria-
da em 1963 pela Federação 
Nacional das APAEs, a data foi 
inserida no Calendário Nacio-
nal pela Lei nº 13.585/2017 
com o objetivo de divulgar as 
condições sociais das pessoas 
em situação de deficiência e 
promover a igualdade em to-
dos os aspectos.

Em Holambra, o Departa-
mento Municipal de Educa-
ção sugeriu o tema para ser 
trabalhado pelos professores 
da rede municipal junto aos 
alunos durante a próxima se-
mana. Os professores foram 
orientados durante o horário 
de trabalho pedagógico co-
letivo (HTPC) e contam com 
vídeos e filmes selecionados 
como material de apoio.  

“A Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência é um 

momento importante para 
discutirmos a inclusão em 
todos os setores, inclusive na 
educação. Nossos professores 
estão aptos a abordar temas 
como a deficiência e o próprio 
bullying de forma transver-
sal, inseridos nos cenários de 
cada uma das disciplinas”, ex-
plicou a diretora-interina da 
pasta, Claudicir Píccolo. “Vale 
salientar que nossa rede tem 
6 professores que realizam 
Atendimento Educacional Es-

pecializado (AEE) e que dão 
total suporte de acordo com 
nossas necessidades”.

“Apesar do Brasil ter uma 
das legislações mais inclu-
sivas do mundo, na prática 
ainda existem muitos pro-
blemas para aplicá-la. A Se-
mana Nacional da Pessoa 
com Deficiência vem justa-
mente trazer o tema à tona, 
e devemos debatê-lo ampla-
mente”, afirmou o prefeito 
Fernando Capato.

Referência regional na área de inclusão, Núcleo de Atenção 
e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) existe há 
24 anos. Com as atividades interrompidas desde 2020 
em função da pandemia, os 32 integrantes do grupo 
continuam a ser acompanhados à distância. Através do 
Departamento Municipal de Promoção Social, o Núcleo 
vem fornecendo mensalmente uma cesta básica aos 
integrantes para auxiliar nas refeições que costumavam 
receber na unidade. Também foi disponibilizado 
atendimento psicológico por vídeo.

“Mesmo à distância procuramos acolher e dar apoio às 
famílias e manter vivo o vínculo entre os integrantes e o 
NAOTT”, explicou a diretora municipal de Promoção Social, 
Viviane Furgeri.



5

www.jcholambra.com

Política Holambra, 20 de agosto de 2021 5
Câmara abre as portas à população

A Câmara Municipal de 
Holambra promoveu na últi-
ma segunda-feira (16/08) a 
20ª Sessão Ordinária. Duran-
te a reunião, os vereadores 
lembraram que as sessões 
e audiências realizadas na 
Casa estão abertas ao público 
presencial e que a participa-
ção dos munícipes no pro-
cesso legislativo é de suma 
importância para o desen-
volvimento das políticas pú-
blicas da cidade. Além disso, 
foram apresentadas duas in-
dicações legislativas e na tri-
buna foi abordado a questão 
do perigo em utilizar mate-
rial cortante em pipas.

Devido o avanço da va-
cinação no município, o pú-
blico presencial nas sessões 
legislativas foi liberado a 
partir do dia 09 de agosto. 
As reuniões continuam com 
a transmissão online, porém 
agora os munícipes poderão 

acompanhar de perto os tra-
balhos realizados pelos ve-
readores. 

Na tribuna, os vereadores 
sentiram falta da presença 
do público e convidaram a 
todos. “Gostaríamos que a 
população estivesse presen-
te, mas infelizmente não es-
tão. Venham, estão convida-
dos.”, mencionou o vereador 
Janderson Adriano Ribeiro 
(Chiba). 

O vereador Wilson Bar-
bosa (Bigode) completou: 
“Queria lembrar aos inter-
nautas que estamos com as 
portas abertas, podem vir 
presencialmente.”. 

“As portas estão abertas. 
Seria muito interessante 
que viessem acompanhar de 
perto os trabalhos. Na cami-
nhada pela cidade, muitos 
cobravam o porquê a sessão 
não estava aberta e agora 
que está aberta ninguém 

vem. Seria muito importante 
a participação.”, finalizou o 
vereador Hermindo Felix. 

Pipa com cerol é proibido 
no município!

O vereador Wilson Bar-
bosa, o Bigode, fez um 
alerta muito importante 
na última Sessão Ordinária 
(16/08), empinar pipa é 
uma brincadeira saudável, 
mas utilizar cerol ou outro 
tipo de material cortante 
pode ocasionar acidentes 
graves e colocar em risco a 
vida de pessoas.

“Queria alertar os pais, 
principalmente para fiscali-
zar os filhos e ver o que es-
tão fazendo. As autoridades 
estão fazendo a sua parte, 
mas isso, empinar pipa com 
cerol, é um negócio mui-
to sério! Parece uma coisa 
simples, mas é algo invisível 
que pode causar a morte de 

pessoas. Vamos ficar todos 
atentos para essa situação.”, 
mencionou Bigode.  

A Lei Municipal nº 
532/2005 estabelece que o 
uso de cerol ou de qualquer 
material cortante em linhas 
ou fios usados para empinar 
pipas é proibido no municí-
pio. Caso seja observado a 
prática, a orientação é acio-
nar a Polícia Municipal nos 
telefones (19) 3802-1722 
ou 153. 

Indicações Legislativas
A pandemia do Coronaví-

rus e o turismo no municí-
pio também foi debatido em 
plenário. O vereador Jesus 
Aparecido de Souza, Jesus da 
Farmácia, apresentou uma 
indicação legislativa, soli-
citando ao Executivo, uma 
fiscalização rigorosa quanto 
ao uso de máscaras pelos 
munícipes e principalmente 
pelos turistas, para evitar o 

contágio entre a população e 
visitantes.

Devido a autorização 
do Governo Estadual para 
a retomada das atividades 
esportivas, seguindo os pro-
tocolos sanitários para a 
segurança dos usuários, o 
vereador Janderson Adria-
no Ribeiro, Chiba, solicitou 
à Diretoria de Esportes o re-
torno das aulas presenciais 
para os projetos esportivos 
do município, com o objetivo 
da melhoria da saúde e bem-
-estar da população, tão afe-
tados durante a pandemia.

A próxima Sessão Ordiná-
ria será realizada no dia 23 de 
agosto, às 19 horas. A popula-
ção está convidada para assis-
tir a reunião presencialmente, 
obedecendo todos os proto-
colos dos órgãos de saúde, na 
Câmara Municipal de Holam-
bra, localizada na Rua Dr. Jor-
ge Latour, 152 Centro.

A Prefeitura de Holam-
bra aderiu esta semana ao 
Programa Bolsa Trabalho, 
do Governo do Estado, que 
tem por objetivo proporcio-
nar ocupação, qualificação 
profissional e renda aos ci-
dadãos em situação de vul-
nerabilidade social.

Com duração de 5 meses, 
a iniciativa vai selecionar e 
contratar cidadãos desem-
pregados por 4 horas diárias 
de trabalho, 5 dias por sema-
na, em atividades em órgãos 
públicos. O beneficiário con-
tará com bolsa-auxílio de R$ 
535,00 e curso de qualifica-
ção profissional.

Para participar é neces-
sário ser maior de 18 anos e 

morar no Estado de 
São Paulo há pelo 
menos 2 anos. 
Também é 
preciso estar 
d e s e m p re -
gado e ter 
renda fami-
liar de até R$ 
550 por pes-
soa. O interes-
sado não pode ser 
beneficiário de Seguro 
Desemprego ou qualquer 
outro programa assistencial 
equivalente.

As inscrições devem ser fei-
tas entre 23 e 29 de agosto no 
site www.bolsadopovo.sp.gov.
br. A seleção ocorrerá até 4 de 
setembro e a convocação será 

feita por meio de pu-
blicação no Diário 

Oficial. O início 
das atividades 
está previsto 
para o dia 
15.

“O Bolsa 
Trabalho faz 

parte do pro-
grama Bolsa 

do Povo. Trata-se 
de uma importan-

te iniciativa para auxiliar o 
processo de retomada eco-
nômica, qualificando traba-
lhadores e os inserindo no 
mercado de trabalho”, ava-
liou a diretora do Departa-
mento Municipal de Promo-
ção Social, Viviane Furgeri.

Na tribuna os vereadores ressaltaram a importância da participação 
da população no desenvolvimento das políticas públicas do município

Holambra adere ao programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado
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Engenheira agrônoma incentiva reciclagem de esponjas

Esdras Domingos

O que você faz com aquela 
esponja de lavar louças de-
pois de usada? Normalmen-
te, ela é destinada ao lixo 
comum. O que poucas pesso-
as sabem é que esse tipo de 
material pode ser reciclado e 
servir de matéria-prima para 
fabricação de outros produ-
tos, como baldes. 

A engenheira agrônoma 
e aromaterapeuta Daniela 
Leste, de Holambra, busca 
incentivar os moradores do 
município a enviar para re-
ciclagem as esponjas. Além 
disso, ela busca formar par-
cerias para criação de pon-
tos de coletas desse tipo de 
material.

O interesse na reciclagem 
desse tipo de material surgiu 
há cerca de dois anos, quan-
do a engenheira conheceu o 
Programa Nacional de Re-
ciclagem de Esponjas Scot-
ch-Brite, desenvolvido pela 
Terracycle. “Essa empresa 
trabalha com desenvolvi-
mento de soluções ambien-
tais para produtos e embala-
gens de difícil reciclagem. Ela 
atua em parceria com times 
de coleta formados por con-
sumidores (como eu), além 
de empresas, organizações 
sociais, órgãos públicos ou 
qualquer pessoa interessada 
em participar dos programas 
de reciclagem, explica”. 

Como voluntária em fo-
mentar esse tipo de iniciati-

va, a engenheira se cadastrou 
no site da empresa como res-
ponsável pelo envio das es-
ponjas. “Sempre desenvolvi 
e participei de iniciativas vol-
tadas aos cuidados naturais e 
consumo consciente, sempre 
reforçando a importância da 
saúde e sustentabilidade”.

Atualmente, o único pon-
to de coleta em Holambra é 
o Supermercado Eva, mas 
a ideia, segundo Daniela,  é 
conseguir expandir para vá-
rios ecopontos e facilitar a 
entrega das esponjas ao má-
ximo possível. “Em Jagua-
riúna, tenho uma parceria 
com o OKCoworking e com o 
Viralata Móvel. Já entrei em 
contato com a Cooperativa 
de Reciclagem daquele mu-
nicípio para que possa sepa-
rar esse material quando for 
recebido no resíduo comum”. 

A holambrense contou 
que esses pontos de coleta 
podem ser em comércios, es-
colas, condomínios, órgãos 
públicos e outros. De forma 
voluntária, Daniela faz as di-
vulgações, em redes sociais, 
avisando onde são os eco-
pontos e de tempo em tempo 
ela retira as esponjas. “Assim, 
fico responsável por juntar 
todo o material e fazer um 
único envio pelo correio”. 

Para encaminhar à Terra-
cycle é preciso atingir um to-
tal de dois quilos de esponjas 
coletadas – aproximadamen-
te 250 unidades, de qualquer 
marca. “Minha ação é conse-

guir esses pontos parceiros 
para juntar as esponjas mais 
rápido e fazer um único en-
vio. Pois juntar sozinha leva 
um tempo muito maior”, ex-
plicou a engenheira.

Destinação correta
A esponja não pode ser 

destinada à coleta seletiva, 

quando se separa metal, pa-
pel, plástico e vidro. Habitu-
almente, esse tipo de mate-
rial vai parar no lixo orgânico. 

Daniela explica que a es-
ponja de lavar louça é pro-
duzida com uma mistura de 
poliuretano e componentes 
químicos sintéticos, que 
demoram em torno de 400 

anos para se decompor no 
meio ambiente. “Esse mate-
rial não é de fácil reciclagem. 
Necessita de um processo 
específico e de alto custo. 
Pensando numa forma de 
resolver esse problema am-
biental, a Scotch-Brite e a 
3M, em parceria com a Ter-
raCycle, desenvolveram um 
projeto brasileiro de logís-
tica reversa. Esse projeto é 
importante para arrecadar 
o máximo de esponjas para 
evitar que sejam despejadas 
nos aterros e lixões”. 

A engenheira ainda res-
saltou que o projeto inclui 
uma frente social que já aten-
deu cerca de 400 organiza-
ções sem fins lucrativos no 
país. “A cada esponja envia-
da, o time cadastrado recebe 
um crédito de 0,02 centavos. 
Esse valor será doado para 
ajudar uma instituição que o 
time escolher”. 

Serviços:
- Ecoponto em Holambra: 
Supermercado Eva
- Mais informações 
podem ser obtidas: 
Instagram (@
santaplantanatural) tel.: 
(19) 9 8254-8900
- www.terracycle.com/pt-
BR/brigades/brigada-de-
esponjas-scotch-brite
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Holambra é um dos roteiros preferidos dos ciclistas

Prefeitura faz ação para impedir descarte irregular de lixo

A cidade é ponto de encontro e parada obrigatória de ciclistas vindos de outras localidades

num hábito saudável que vem crescendo e ganhando 
mais adeptos, inclusive nas grandes cidades. 

Em Holambra, no entanto, isso não é novidade. 
Usar a bicicleta no dia a dia sempre foi um costume. 
Além dos adeptos da prática esportiva, a bicicleta 
é um meio de transporte para muitos moradores 
e uma ótima alternativa para passeios ao ar livre. 
Mesmo sendo um hábito rotineiro, nunca é demais 
lembrar de alguns procedimentos básicos, que aju-
dam a melhorar a segurança e o conforto, garantin-
do que sua pedalada seja sempre um grande prazer.  

Antes de sair
• Confira as condições da bicicleta para garantir 

uma viagem/passeio sem surpresas;
• Regule a altura do banco para pedalar com con-

forto (o ideal é na altura do quadril);
• Planeje seu caminho. 
 

Durante a pedalada
• Pedale com as duas mãos e evite levar objetos 

pendurados no guidão;
• Sinalize com os braços a mudança de direção;
• Pressione sempre os dois freios juntos, isso evi-

ta derrapagens e perda de controle;
• Mantenha distância segura da lateral dos veícu-

los estacionados, os motoristas podem abrir as 
portas sem ver você;

• Mantenha velocidade compatível com a via e 
com o trânsito local;

• Não use celular e fones de ouvido. É lei e é im-
portante estar atento ao trânsito;

• Quando não houver estrutura cicloviária, circule 
pela rua, e pedale no mesmo sentido dos outros 
veículos; respeite o sinal vermelho e não pare 
sobre a faixa de pedestre. 

• Na calçada, é necessário desmontar da bike.

Equipamentos de segurança da bike
• Retrovisores, buzina, faróis, fitas refletoras

Equipamentos segurança do ciclista
• Capacete
• Luvas e proteções (principalmente nos joelhos e 

cotovelos)
• Óculos
• Roupas apropriadas e coletes refletores

Dicas 
Em percursos fora da cidade, pedale sempre 

acompanhado, leve água e faça pausas para des-
canso.

Da Redação

Em 19 de agosto é comemorado o Dia do Ciclista. 
A data, que remete primeiramente ao ciclismo, como 
esporte, atualmente já significa mais do que isto.  An-
dar de bicicleta é também um estilo de vida - cada vez 
mais pessoas adotam a “magrela” para se locomover, 

A Prefeitura de Holambra realiza na próxima se-
mana, entre os dias 23 e 27 de agosto, mais uma 
etapa da Operação Cata-Bagulho no município. O 
trabalho consiste na coleta de materiais como res-
tos de poda e móveis danificados ou velhos. O des-
carte deve ser realizado na frente das residências 
pelos moradores antes do início do serviço, que co-
meça às 7h30 e segue até 16h30, respeitando cro-
nograma de bairros (confira abaixo).

A ação tem por objetivo impedir o descarte irre-
gular de lixo em locais como vias públicas e terre-
nos baldios, evitando a proliferação de animais pe-
çonhentos e do mosquito transmissor de doenças 
como dengue, zika e chikungunya.

“É importante reforçar que lixo doméstico, res-
tos de construção civil e materiais eletrônicos não 

serão recolhidos neste trabalho”, explicou o dire-
tor municipal de Serviços Públicos, José Marcos de 
Souza. “Peço que as pessoas evitem o descarte irre-
gular de materiais e colaborem com a limpeza do 
município”, finalizou.

D
ai

an
a 

Tâ
m

at
a

Confira o cronograma  
da Operação Cata-Bagulho:

Segunda-feira: Jardim Flamboyant, Parque 
dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira: Jardim das Tulipas, Jardim 
Holanda, Morada das Flores e Centro
Quarta-feira: Imigrantes  
Quinta-feira: Imigrantes, Vila Nova, Moinho 
Residencial e Residencial Van den Broek
Sexta-feira: Residencial Van den Broek, 
Camanducaia, Pinhalzinho e Residencial Vila 
das Tulipas
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No dia 14 de agosto de 
2017, nascia a FAAGROH – 
Faculdade de Agronegócio 
de Holambra. 

Ao longo de sua existên-
cia, a instituição vem cum-
prindo sua missão de ensi-
nar, formar cidadãos com 
capacidade de integrar 
conhecimento, divulgar 
tecnologia, fomentar novas 
técnicas, fazer avançar o 
horizonte do conhecimen-
to humano, colocando-o à 
disposição da sociedade. 

Sendo a primeira facul-
dade do Brasil com insta-
lações próprias para aulas 
100% práticas, o aluno ad-
quire o conhecimento, que 
se desenvolve por meio 
de projetos multidiscipli-
nares relacionados aos 
temas mais inovadores do 
agronegócio. 

Todos esses anos de 
muito sucesso devem-se a 

um trabalho feito com se-
riedade, com ética, inves-
tindo em professores capa-
citados, na infraestrutura, 
metodologias ativas inova-
doras e inúmeras parcerias 
com instituições do Brasil 
e do mundo.

Venha fazer parte des-
sa família e se tornar um 
profissional de destaque 
no mercado de inúmeras 
possibilidades no agro-
negócio.

Ronan Machado – En-
genheiro Agrônomo, espe-
cialista em Gestão e Mane-
jo Ambiental de Sistemas 
Florestais e mestre em Fi-
totecnia pela Escola Supe-
rior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” – USP. Professor e 
Gestor Pedagógico do cur-
so de Engenharia Agronô-
mica e do Curso Superior 
de Tecnologia em Horticul-
tura do Grupo UniEduK.

Diretor da FAAGROH reforça 
a importância dos quatro 
anos de ensino inovador

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Instituição do Grupo UniEduK situada em 
Holambra é referência na metodologia de ensino

O conceito de arren-
damento rural é um dos 
mais importantes no di-
reito agrário e está dis-
criminado no artigo 3º 
do Decreto 59.566/66, 
que regulamenta o Es-
tatuto da Terra. Na le-
gislação Brasileira, tais 
contratos estabelecem 
relações jurídicas de 
natureza privada e têm 
como finalidade a explo-
ração da terra, mantendo 
sua função social.

O legislador, ao elabo-
rar o Estatuto, concedeu 
o direito de propriedade 
aos trabalhadores agrí-
colas, para que exploras-
sem práticas rurais.

Arrendamento rural: 
conceito, direitos e 

particularidades
Arrendamento ru-

ral é o contrato agrário 
em que uma das partes 
cede à outra o uso e gozo 
do imóvel rural. É como 
uma espécie de locação 
de terra. Além disso, esse 
contrato pode incluir ou-
tros bens, benfeitorias e 
facilidades.

Ele tem o objetivo de 
exploração:

• agrícola;
• pecuária;

• agroindustrial;
• extrativa.

Em contrapartida, a 
pessoa paga certa re-
tribuição ou aluguel. 
Segundo o Estatuto da 
Terra, em regra, a quan-
tia máxima do aluguel é 
de 15% do valor cadas-
tral do imóvel. A exceção 
fica para arrendamento 
parcial de glebas, para 
exploração intensiva da 
alta rentabilidade, situa-
ção em que o limite che-
ga a 30%.

Existem, ainda, outras 
particularidades a esse 
tipo de contrato, já que 
ele segue o princípio da 
função social. Os efeitos 
do contrato devem reper-
cutir de forma positiva na 
sociedade, trazendo van-
tagens à população, pois, 
caso contrário, cabe ao 
juiz intervir, para preser-
var o interesse coletivo.

Um exemplo para ilus-
trar a possibilidade de 
intervenção por parte do 
juiz é quando ficam esta-
belecidos, nas cláusulas, 
juros excessivamente 
altos. Pois, com a alta 
chance de inadimple-
mento, a circulação do 
crédito fica mais difícil, 

os investimentos produ-
tivos ficam mais baixos e 
o Estado se desenvolve 
mais lentamente.

Quanto ao prazo, a le-
gislação coloca um tem-
po mínimo de 3 anos. 
Porém, cabe renovação 
após o encerramento, 
que pode ser por qual-
quer tempo anual.

As normas de arren-
damento rural e recen-
tes decisões do STJ ainda 
abordam outros deta-
lhes, para casos especí-
ficos, como falecimento 
e realização de benfei-
torias. Assim, vale uma 
consulta com um profis-
sional especialista para 
essas e outras situações.

O arrendamento rural

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça) é sócio na AgroBox 
Agronegócios e Mariadita 
Senepol Jaguariúna.
e-mail: caius.godoy@
mariaditasenepol.com.br
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129

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

Especialista em Imóveis

Casa - Cond. Faz. Duas Marias - Holambra
931 m2 const. / 5.310 m2 total.  Possui sala c/ lareira, de jantar, coz. c/ móveis,
desp; 5 suítes, escrit; adega, piscina, quiosque c/ banheiro, academia, sauna,
depósito, casa do caseiro (2 quartos, coz. e banheiro.), quarto p/ empregada. 

VendaR$ 6.600.000,00  -

Terreno - Res. Nova Holanda - Holambra
Lindo lote à venda no condomínio Nova Holanda, possui
613 m2 de área útil localizado na quadra H lote 28. 

VendaR$ 340.000,000  -

Casa - Imigrantes - Holambra
135 m2 constr. / 200 m2 total. Possui 3 dormitórios sendo 1
suíte, cozinha americana c/ living, sala de estar, sala de
jantar, 1 vaga de garagem.

VendaR$ 550.000,00  -

Casa - Cod. Faz. Duas Marias - Jaguariúna
1.000 m2 constr. / 6.240 m2 total. Possui 6 suítes sendo a master c/ 100m2
c/ aquecimento nos pisos, área gourmet, sauna, piscina, spa, vestiário,
planejados em toda casa,  ar cond. em todos os quartos. 

VendaR$ 5.500.000,00  -

(19) 98181-4736

Arte Viva Música 

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

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

–  Musicalização Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

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

(19) 99712-7417 
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● EMPREGOS ●● DIVERSOS ● ● 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 ini-
ciantes 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.

Engenharia, Projetos e Construção 
Felipe Sobral Leitão – Engenheiro Civil

(19) 99650.9454

INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO PARA: contato@jcholambra.com.br

EMPRESA DE HOLAMBRA disponibiliza 2 vagas:

Motorista
Buscar e levar animais, entrega 
de rações e medicamentos, 
atendimento ao cliente.

► Tosador(a)►

Mecânico 
com experiência

mandar currículo no email 
financeiro@geraldofrade.com

Contrata

Interessados deverão 
comparecer ao escritório 
da Martin Holandesa, na 

Rua Dória Vasconcelos, nº 
15 – Centro, Holambra. De 
seg. à sex. das 08h00 às 

16h00, munidos da carteira 
de trabalho.

Contrata:

Auxiliar de Cozinha
Garçom/ Garçonete
Serviços Gerais (limpeza)

● DIVERSOS ● ● EMPREGOS ●

Início das obras na escola 
do bairro dos Imigrantes

Serviços de fundação marcaram a primeira 
semana de obras na área em que será 
construída a primeira escola do bairro.
A previsão é que a unidade, com 12 salas, 
seja concluída em um prazo de 12 meses.
Vamos acompanhar!

• 1 para Tratorista – 

salário R$ 

2.000,00/mês

(Necessário experiência 

comprovada)

• 10 para trabalhador 

Rural – salário R$ 

1.270,01/mês

Interessados enviar currículo com o nome da vaga para:
administrativo@terracoflores.com.br

EMPRESA ABRE AS SEGUINTES VAGAS:Associação Comercial marca seus 28 anos 
com novo serviço e agenda de treinamentos

Os 28 anos da Associação Comercial e Empre-
sarial de Holambra (ACE Holambra), completa-
dos agora em agosto, chegam com o anúncio de 
um novo serviço e de agenda de eventos presen-
ciais na Associação Comercial que segue até no-
vembro.

Em agosto, a entidade já realizou duas ativi-
dades (nos dias 11 e 18) voltadas para orientar 
os associados sobre a Lei Geral de Proteção aos 
Dados (LGPD). Outro evento acontece na próxi-
ma semana: a retomada das reuniões de negócios 
interrompidas pela pandemia. No dia 24, das 8 
às 10 horas, a Associação Comercial recebe em-
presas para uma ação intensiva de networking, a 
Conexão de Negócios ACE. Para empresas convi-
dadas, a atividade vai focar em conectar as em-
presas para fomentar negócios entre si.

Driblando o medo de falar em público
A agenda recomeça em setembro logo no iní-

cio do mês: no dia 02, acontece a palestra Evo-
lua na sua comunicação e perca o medo de falar 
em público, com Tânia Santana, representante 
comercial da ACE e especialista do tema. No au-
ditório da Associação, a atividade é gratuita e 
acontece das 8 às 9h30, bastando agendamento 
no site www.aceholambra.com.br. As vagas são 
limitadas e já podem ser reservadas.

Novo serviço – orientação contábil
Ainda em setembro, a ACE lança um novo 

serviço: a Orientação Contábil. Gratuita, aten-

derá individualmente empresas que precisam 
de orientação em temas contábeis. A orientação 
acontece no dia 16, com atendimento individu-
al, das 8h30 às 10 horas, mediante agendamento 
também pelo site.

Veja mais
A agenda segue até novembro com mais ati-

vidades que vão proporcionar capacitação e 
atualização, para que as empresas identifiquem 
problemas internos e aprimorem seus negócios. 
Veja a programação completa:

Setembro:
Dia 02 – Palestra Evolua na comunicação e perca 
o medo de falar em público – das 8h15 às 9h30
Dia 23 – Conexão de Negócios ACE – das 8h às 10h

Outubro:
Dia 14 – Orientação contábil com atendimento 
individual – das 8h30 às 10h
Dia 19 – Conexão de Negócios ACE – das 8h30 às 10h

Novembro:
Dia 10 – Palestra Layout de vitrines – das 8h30 
às 9h30
Dia 16 – Orientação contábil com atendimento 
individual – das 8h30 às 10h
Dia 23 – Palestra A arte de vender e de atrair 
clientes – das 8h15 às 9h30
Dia 30 – Conexão de Negócios ACE – das 8h às 
10h
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por Izildinha PilliFique
Ligado

A morte de Tarcísio Meira, no dia 12 de agosto, comoveu todo Brasil. Aos 85 anos foi mais uma vítima da Covid. Ele enfrentava al-
guns problemas de saúde o que o fez não resistir a esse vírus mortal. Uma tristeza sem fim. Tarcísio Meira foi um dos maiores atores 

brasileiros, ganhou vários prêmios, o mais recente em 2016, ganhou todos os prêmios importantes de teatro, incluindo o Shell, por 
sua interpretação em O Camareiro.

Nosso adeus ao inesquecível Tarcisão

Mion está rindo à toa
Pensa numa pessoa que parece ter ganho o Oscar ou o doce que 
mais gosta.  Sim, ele é Marcos Mion, que saiu da Record e estará aos 
sábados na Globo, no Caldeirão, posto antes ocupado por Luciano 
Huck, que irá para o domingo. Marcos Mion não fará só isso. O apre-
sentador foi escalado pela Globo para apresentar em TV aberta os 
shows dos festivais de música Rock in Rio e Lollapalooza. Ambos têm 
previsão de voltarem a acontecer no ano que vem, após a vacinação 
da população brasileira contra Covid-19 ser concluída. Quem pensa 
que a Globo não é a preferida pelos artistas e público, está enganado. 
A Globo continua com sua imponência diante de outras emissoras de TV. Depois de tanto 
tempo de carreira, Mion caiu nas graças do manda chuva, o Boninho. Tá Falado.

Paolla Oliveira gabaritou na ‘Super Dança dos Famosos’ do domingo 
(15) e conquistou uma vaga na final do reality dançante. A atriz só 
recebeu elogios após se apresentar na salsa e no tango. A última 
apresentação, inclusive, contou com dedicatória. Paolla mandou um 
recado para o padrinho, que está internado, mas não esqueceu do 
boy, o cantor Diogo Nogueira. “A minha dança também é para outro 
[homem] muito especial, que é meu furacão. Um beijo”, disse ela, 
deixando o palco aos risos. Enquanto isso, Tiago Leifert se divertia 
nos bastidores. “Hum, depois vou querer saber disso aí melhor, hein. 
Meu furacão”, brincou o apresentador, aos risos. Recentemente, Pa-
olla posou iluminada e Diogo entregou um apelido carinhoso nos 
comentários da foto. “Minha flor de Caña”, disse ele, que ainda acres-
centou um coração vermelho.

Um amor que deu samba

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


