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Prefeitura terá Espaço do 
Empreendedor a partir de segunda
O local reunirá postos do Sebrae Aqui, Via Rápida e Banco do Povo Paulista.
O município lançará ainda o projeto Holambra + Empreendedora, 
que disponibilizará cursos online voltados a diversos segmentos do setor de serviços.

Educação
Bairro do 
Imigrantes terá 
escola de ensino 
fundamental

E ainda,
Vestibular 
Univesp  
inscrições 
próxima segunda

Vacina
Distribuição da 1ª dose da 
vacina contra Covid-19 está 
suspensa, temporariamente, em 
função da falta do imunizante

Imposto de Renda – 
Data Prorrogada
Contribuintes 
poderão 
enviar a 
declaração 
e realizar o 
pagamento 
da primeira 
cota do imposto até 
o dia 31 de maio5 3 11
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Editorial

Continua-se na mesma 
marcha de combate ao Co-
ronavírus. A disseminação 
do vírus é feita sobretu-
do pelos contatos sociais,  
grandes aglomerações e  
falta de cuidados com as 
medidas de proteção indi-
vidual, como o uso de más-
cara e o álcool em gel. 

O crescimento do nú-

mero de infectados e de 
mortos pela Covid 19 está 
em níveis alarmantes, 
com uma média de 3.124 
óbitos diários. Acaba-se 
acostumando com estes 
indicadores e eles são in-
corporados,  no dia a dia, 
como se fossem algo nor-
mal e esperado.

Quando se para e se 

pensa em números compa-
rativos e se as mortes fos-
sem concentradas, a cada 
semana uma Holambra in-
teira desaparecia do mapa. 

Flores, somente as mur-
chas nas centenas de coro-
as na Cidade das Flores.

Este é um problema 
que precisa ser enfrentado 
mais do que nunca. 

A proteção da vida
Histórias de Dona Ilda

Hoje, parei num posto para 
abastecer meu carro. Era ele! 
Ele mesmo! Através das gotas 
do para-brisa molhado, en-
quanto o limpava observei sua 
fisionomia. Quis falar-lhe, mas 
pensei: não devo!

O motivo é que, há alguns 
meses, eu estava numa das pri-
meiras aulas de órgão eletrôni-
co. Já que batuco de ouvido, ou 
melhor, de “orelhômetro”, achei 
melhor tentar algum conheci-
mento bem orientado.

Entro na sala e lá estava es-
tudando, sozinho, um rapazola 
de seus 23 anos. Cumprimen-
to-o e, na conversa contou-me 
que toca viola num conjunto 
sertanejo. Perguntou-me se eu 
já tocava órgão há algum tem-
po. Respondi-lhe que sim, mas 
sem nunca ter aprendido. Por 
isso estava ali, procurando me-
lhorar o pouco que sei.

O professor chega, o rapaz sai 
e, em seguida, mudaram-nos de 
sala, do lado oposto do prédio.

Aula iniciada e, de repente, 
abrem bruscamente a porta. 
Era o rapaz de quem falei acima. 
Pede licença ao mestre e, olhan-
do para mim, fala bem alto:

- Olhe! Quero te dar meu 
telefone. Preciso de você para 
nosso conjunto.

Todos me olharam e não en-
tenderam nada! Expliquei-lhes 
o fato.

Voltei para casa me divertindo 
com isso. Quanto equívoco! O 
coitado do rapaz, naturalmente, 
vulgou-me grande organista.

Mas que seria um “barato” eu 
tocar num conjunto sertane-
jo, ah! Como seria! Iria “curtir” 
situações novas e divertidas! 
Ainda mais que estávamos em 
período de eleições. Cheguei 
a imaginar-me num palanque, 
acompanhando repentistas fa-
zendo trovas pitorescas para os 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Conjunto 
Sertanejo

R A de Athäyde

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

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

A pandemia que atinge 
a todos já dura mais de um 
ano, deixando um rastro 
tenebroso na vida das pes-
soas - seja em termos de 
saúde, equilíbrio, trabalho, 
finanças, segurança... 

Estamos a conviver com 
um noticiário que enfatiza 
- com informações detalha-
das - todas as mazelas da 
covid-19, longas entrevistas 
repetitivas com infectologis-
tas, médicos e fabricantes de 
vacinas, estatísticas e afins. 

O tempo vai passando e 
não nos damos conta de que 
estamos dentro de uma tri-
turadora existencial que afe-
ta nossa percepção e bem-
-estar, alterando nosso perfil 
social do antes e do agora, 
atordoados pelo pensamen-
to do futuro incerto.

Se por um lado a medi-
cina orienta a população 
como se proteger da con-
taminação – insistente e 
claramente – por outro, 
compreensivelmente, a es-
trutura sobre a qual repou-

Eu te protejo me protegendo
sa a vida cotidiana exige da 
população comportamen-
tos que colidem com os pre-
ceitos estabelecidos pela 
área médica.

A verdade é que não exis-
te tratamento que ofereça 
cura para a coronavírus-19!

A propósito, Yuval Noah 
Harari - professor israelense 
de História e autor do best-
-seller internacional Sapiens 
- em seu recente livro “Na 
batalha contra o coronaví-
rus, faltam líderes à huma-
nidade” do qual leio trechos 
liberados pela editora para a 
internet - lê-se, logo no pri-
meiro parágrafo, “o isolacio-
nismo prolongado conduzirá 
ao colapso econômico sem 
oferecer nenhuma proteção 
real contra doenças infec-
ciosas. Muito pelo contrário. 
O verdadeiro antídoto para 
epidemias não é a segrega-
ção, mas sim a cooperação.” 

Mas não se precipite em 
conclusões que vão muito 
além das aparências. 

Até onde me foi permiti-

do ler, aprendi muito sobre 
a história das epidemias. 
Útil para entender o mo-
mento sendo vivido pela 
humanidade.

Não possuo o livro, nem 
dele estou a fazer divulga-
ção, mas após terminar este 
assunto vou providenciar 
sua compra, a exemplo do 
que fiz com os outros.  

A meu juízo, diante das 
circunstâncias e de posse 
das informações disponíveis, 
parece-me que a última pa-
lavra da frase que li no texto 
de Harari é a possível chave 
para continuarmos na luta: 
COOPERAÇÃO!  

A humanidade já dispõe 
de informações suficientes 
sobre a eficiência de meca-
nismos de proteção que eu 
colocaria - de forma simples 
e sem qualquer pretensão 
maior - da seguinte forma: eu 
te protejo me protegendo.

C U I D E – S E

políticos! Que formidável!
Entretanto, além de não ter 

capacidade, também não levo 
jeito para isso. E o meu colega, 
ali, abastecendo o meu carro, 
por certo estudando em ho-
ras de folga, deve estar dando 
conta de suas lições com bri-
lhantismo.

Macacão engraxado, suor 
pingando pelo rosto, naquela 
hora ele era o frentista, interes-
sado em seu trabalho. Preferi 
não me identificar e felizmente 
ele não me reconheceu. Resisti 
à tentação de saber detalhes 
sobre sua participação no con-
junto sertanejo. Porque, de re-
pente, ele iria cismar, outra vez, 
comigo, insistindo para que eu 
tocasse com eles. O pior é que 
ele não sabe que daí o conjun-
to “iria para o brejo”.

Pagamento efetuado, me 
arranco e, na volta medito 
profundamente sobre as situ-
ações que a vida nos apronta 
e quanta habilidade, presença 
de espírito temos que ter para 
resolvê-las.

No fundo, no fundo, não era 
bem o que eu queria ter feito. 
Mas, em termos ponderados, 
acredito ter agido da melhor 
maneira.

Entretanto, garanto que ain-
da descubro o nome do con-
junto onde toca e bem escon-
didinha vou mesmo é querer 
ouví-lo!
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Balanço semanal aponta 59 novos 
casos de Covid-19 em Holambra

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
confirmou nesta quinta-fei-
ra, dia 15 de abril, 59 novos 
casos de Covid-19 na cida-
de, registrados ao longo da 
última semana. Desde o iní-
cio da pandemia o municí-
pio já contabilizou 1.269 ca-
sos da doença, sendo 1.205 
considerados curados. O 
número de pessoas em iso-
lamento domiciliar aguar-
dando resultado de exames 
é de 99, enquanto uma pes-
soa aguarda em internação. 
No decorrer da semana foi 
registrado o óbito de um 
morador de 55 anos, sem 
comorbidades, que estava 
internado em hospital pri-
vado de Campinas, totali-
zando 10 óbitos desde o iní-
cio da pandemia. 

O bairro Imigrantes tem 
até o momento 337 casos 
confirmados, seguido do 
Centro, com 122, Fundão, 
com 112, e Palmeiras com 

Em Holambra foram aplicadas até 
o momento 2.224 doses da vacina 
contra a Covid-19. Receberam o imu-
nizante moradores a partir de 68 anos, 
idosos em instituições de longa per-
manência, trabalhadores da saúde e 
profissionais de educação com mais 
de 47 anos.

A distribuição da 1ª dose está sus-
pensa, temporariamente, em função 
da falta do imunizante. O Departa-
mento Municipal de Saúde aguarda 
agora a chegada de novos lotes para 
a retomada do processo, com amplia-
ção da faixa etária. Quem aguarda o 
complemento deve conferir o com-
provante de vacinação e verificar a 
data indicada para a administração. 
Para este grupo o antígeno está sen-
do distribuído na Unidade de Saúde 
Santa Margarida, no Jardim das Tuli-
pas, das 8h às 12h e entre 13h e 16h.

Vacinação

Banco do Povo disponibiliza 
linhas de crédito emergenciais

Desde a última segunda-
-feira, 12, o Banco do Povo 
Paulista, uma parceria entre 
Governo do Estado e municí-
pios, abriu linhas de crédito 
emergenciais para setores 
vulneráveis da economia. O 
montante total liberado é de 
até R$ 50 milhões para em-
preendedores de todo o ter-
ritório paulista. Finalizado o 
saldo, a linha será suspensa. 
Microempresários individu-
ais (MEI), Microempresas 
(ME), Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), Sociedades de 

Responsabilidade Limitada 
(LTDA) e Empresas Indivi-
duais de Responsabilidade 
Limitada (EIRELLI) podem 
pleitear o empréstimo va-
riando entre R$ 200 a R$ 10 
mil, de acordo com o tama-
nho do negócio e o setor de 
atuação.  

Entre as atividades eco-
nômicas consideradas vul-
neráveis estão bares e res-
taurantes, academias, setor 
de beleza, comércio, ativi-
dades imobiliárias, cultura 
e economia criativa, hotéis 

e turismo, além de artesa-
nato. Todas as modalidades 
têm 180 dias de carência e 
número de prestações má-
ximas que variam entre 30 
e 36 meses, de acordo com 
o negócio.

Os interessados podem 
acessar diretamente o site 
h t t p s : / / w w w. b a n c o d o -
povo.sp.gov.br/, solicitar 
informações através do 
e-mail holambra@banco-
dopovo.sp.gov.br ou pro-
curar o Banco do Povo no 
Paço Municipal.

108 casos.
O diretor municipal de 

Saúde, Valmir Marcelo Igle-
cias, reforçou a necessidade 

de se manter os cuidados 
sanitários. “É preciso que 
a população continue aten-
ta, evite aglomerações, use 

sempre máscara ao sair de 
casa e álcool em gel regu-
larmente. Precisamos nos 
conscientizar de que o mo-

mento ainda é muito difícil, 
exige cautela. Não podemos 
relaxar nos cuidados de for-
ma alguma”, alertou. 
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Prefeitura vai inaugurar Espaço 

do Empreendedor na próxima segunda
A Prefeitura de Holambra 

inaugura na próxima segun-
da-feira, dia 19 de abril, o Es-
paço do Empreendedor, sala 
dedicada ao estímulo do em-
preendedorismo e apoio a pe-
quenos negócios. O local reu-
nirá postos do Sebrae Aqui, 
Via Rápida e Banco do Povo 
Paulista. O município lançará 
ainda o projeto Holambra + 
Empreendedora, que dispo-
nibilizará cursos online volta-
dos a diversos segmentos do 
setor de serviços. 

Na oportunidade, o Se-
brae fará oficialização da 
parceria firmada com o mu-
nicípio através de seu posto 
Sebrae Aqui, voltado à ca-
pacitação de microempre-
endedores individuais, pro-
moção de competitividade e 
formalização de informais, 
fomento a microempresas e 
empresas de pequeno porte, 
além de projetos de capaci-
tação em áreas relacionadas 
às características do merca-
do de trabalho da cidade. O 
presidente do conselho deli-
berativo do Sebrae-SP, Tirso 
Meirelles, o diretor adminis-

trativo financeiro da entida-
de, Guilherme Campos, o ges-
tor regional do Sebrae Aqui, 
Júlio Domingues, e o gerente 
do escritório regional, Nilcio 
Freitas, participarão de ma-
neira online do evento, que 
será transmitido a partir das 
10 horas através do Face-
book da Prefeitura.

O Espaço do Empreen-
dedor contará também com 
o Via Rápida, que além de 
oferecer cursos gratuitos de 
qualificação profissional, pro-
porcionará ao empreendedor 
menos custos e burocracia 
através do Via Rápida Empre-
sas, permitindo a emissão e 
atualização online das inscri-
ções municipais para os pe-
didos de abertura, alteração 
e encerramento de empresas, 
entre outras ações; e o Banco 
do Povo Paulista, que propor-
ciona microcrédito a micro-
empreendedores e pequenas 
empresas. Uma biblioteca vol-
tada à administração também 
estará disponível no local. 

“Em ações coordenadas 
com o Governo do Estado, 
procuramos incentivar o es-

pírito empreendedor e pro-
mover políticas públicas que 
criem um ambiente favorável 
à atividade econômica. Pre-
cisamos amparar nossos co-
merciantes nesse momento 
econômico tão difícil, de for-
ma eficiente e com a menor 
burocracia possível”, afirmou 
o prefeito Fernando Capato. 

A diretora municipal de 
Turismo e Cultura e respon-
sável pelo Espaço do Empre-
endedor, Alessandra Caratti, 
reforçou a importância da ini-
ciativa e das ações previstas 
pelo projeto Holambra + Em-
preendedora. “Estamos pron-
tos para apoiar tanto aqueles 

desejam empreender quanto 
microempresários e peque-
nas empresas. Espero que 
utilizem as potencialidades 
do Espaço Empreendedor e 
participem dos cursos online 
gratuitos oferecidos. Turismo, 
agronegócio, comércio, todos 
os setores de serviços serão 
abordados”, destacou.

A inauguração, em respei-
to às medidas restritivas de 
enfrentamento à pandemia, 
não terá público e será trans-
mitida ao vivo pelas redes so-
ciais de Holambra.

As pessoas que quiserem 
podem ligar para (19) 3802-
8000 - ramal 246

Confira os cursos 
gratuitos à distância 
já confirmados 
através do projeto 
Holambra + 
Empreendedora:

- Dia das Mães Digital 
(vendas online - 26, 27 e 
28/04 - das 19h às 21h).
- Sebrae Aprimora 
Alimentos e Bebidas (27 a 
29/4, 5 a 6/5 - das 15h às 
17h).
- Programa de Turismo 
Circuito das Águas Paulista 
(11, 12, 18 e 19/5 - 19h às 
21h).
- Sebrae Vocacional 
Oficina Legal (melhoria 
da competitividade no 
segmento automotivo - 
data a ser confirmada).

Mais informações po-
dem ser obtidas através do 
telefone (19) 3802-8000 ou 
no Paço Municipal, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h.
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Holambra abre inscrições para vestibular da Univesp na próxima segunda-feira
O polo de Holambra da 

Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo, a Univesp, 
abre inscrições na próxima 
segunda-feira, dia 19 de abril, 
para o vestibular dos cursos 
gratuitos de Letras, Pedago-
gia, Matemática, Engenharia 
da Computação, Ciência de 
Dados e Tecnologia da In-
formação. Os interessados 
devem acessar o site http://
vestibular.univesp.br. A taxa 
é de R$ 45,00.

A cidade terá este ano um 
total de 16 vagas. Os cursos 
são gratuitos, de ensino à 
distância e com encontros 
presenciais. As provas serão 
realizadas no dia 13 de julho, 

às 13h, para os cursos de li-
cenciatura (Letras, Pedago-
gia e Matemática), e no dia 
20, no mesmo horário, para 
os cursos de computação 
(Engenharia da Computação, 
Ciência de Dados e Tecnolo-
gia da Informação). As aulas 
terão início em 9 de agosto.

De acordo com o prefeito 
de Holambra, Fernando Ca-
pato a parceria entre o Gover-
no do Estado e o município 
amplia o acesso dos holam-
brenses à formação superior 
e, consequentemente, permi-
te melhores oportunidades 
no mercado de trabalho. “Em 
tempos difíceis como os que 
estamos vivendo nunca foi 

tão importante investir em 
qualificação. A educação é 
capaz de transformar a vida 
das pessoas”, disse. “E o que 
é melhor: com essa parceria 
temos educação superior de 
qualidade e gratuita dentro 
do município”.

O polo da UNIVESP em 
Holambra foi inaugurado em 
2018 e está localizado na Es-
cola Municipal Parque dos 
Ipês. Ele conta com salas de 
aula, de orientação ao estu-
dante e tutoria, além de infor-
mática com acesso à internet. 
Atualmente 52 alunos estão 
matriculados nos cursos de 
graduação de Pedagogia e 
Engenharia de Produção.

O período para pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição do Vestibular 2021 da Univesp acontece 
de 19 de abril até as 23h59 do dia 20. Para isenção, o interessado deve estar inscrito no Cadastro Único do Go-
verno Federal (CadÚnico). Para redução de 50% no valor, o candidato deve ter remuneração mensal inferior a 2 
salários mínimos ou estar desempregado - e simultaneamente estar matriculado no ensino médio ou equiva-
lente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior de 
graduação ou pós-graduação. Os benefícios são concedidos por meio do site http://vestibular.univesp.br. Basta 
clicar em “redução de taxa” ou “isenção”. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do site www.vunesp.com.br/
faleConosco ou pelo Disque Vunesp, no número  (11) 3874-6300, em dias úteis, das 08h às 18h.

A UNIVESP (Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo) é uma instituição pública exclu-
sivamente voltada para a educação à distân-
cia criada em 2012 e mantida pelo Governo 
do Estado de São Paulo, vinculada à Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico, com cre-
denciamento como universidade pelo Conse-
lho Estadual de Educação e pelo MEC.

Redução ou isenção da taxa de inscrição Sobre a UNIVESP

Prefeito inicia processo para construção 
da primeira escola do bairro Imigrantes

O prefeito Fernando Capa-
to deu início ao processo de 
contratação de empresa para 
construção da primeira es-
cola de ensino fundamental 
do bairro Imigrantes. A lici-
tação foi publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do municí-
pio, com abertura de propos-
tas prevista para a primeira 
quinzena de maio. A unida-
de será instalada ao lado da 
Unidade de Saúde do bairro, 
dentro do Centro Esportivo 
Benedito Galli.

Com projeto elaborado 
este ano, a escola terá cerca 
de 1.100 m² de área constru-
ída e 2.400 m² de área co-

berta, com 12 salas de aula, 
laboratório de informática, de 
ciências, auditório, biblioteca 
e playground. Será a primeira 
com atendimento a esta faixa 
de idade a ser erguida na ci-
dade em muitos anos.

“O Imigrantes concentra 
hoje o maior número de mo-
radias e moradores em toda 
a cidade. E precisa, em razão 
disso, de uma escola para 
atender à demanda local”, ex-
plica o prefeito.

Segundo Capato, além de 
ampliar a estrutura de ensi-
no de Holambra e desafogar 
outras instituições, o espaço, 
com capacidade para até 384 

estudantes, trará benefícios 
de redução de deslocamento 
e de fluxo de veículos em ho-
rários de pico.

“É um investimento neces-
sário e muito aguardado. Por 
isso, decidimos licitar e iniciar 
as obras com recursos pró-

prios, do município, eliminan-
do, neste caso, a necessidade 
de espera pela liberação de re-
cursos do Estado ou do Gover-
no Federal”, conta Capato. “É 
o dinheiro do contribuinte de 
Holambra sendo aplicado em 
benefício das pessoas daqui”.

A publicação do edital para 
a concorrência pública que 
dará origem à contratação 
para construção da unidade 
aconteceu na semana em que 
o governo completou seus 
primeiros 100 dias de traba-
lho. No último sábado, 10 de 
abril, prefeito e vereadores vi-
sitaram o local em que a obra 
será realizada.
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Termina hoje inscrição do processo 
seletivo para contratação de merendeira
A Prefeitura de Holambra 

publicou na última sexta-fei-
ra, dia 9 de abril, edital de 
abertura de processo seletivo 
para contratação, em caráter 
temporário, de merendeira.

Será necessário apresen-
tar currículo, cópias do RG, do 
comprovante de residência e 
informar número de telefone 
para contato, além de ende-
reço eletrônico e documento 
que comprove o tempo de 
serviço no cargo de Meren-
deira, Cozinheira e Ajudante 
de Cozinha (se houver).

Operação Cata-Bagulho volta a percorrer 
bairros de Holambra a partir de segunda-feira

19/4
Jardim 
Flamboyant
Parque dos Ipês
Groot
Jardim das 
Tulipas

20/4
Jardim das 
Tulipas
Jardim Holanda
Morada das 
Flores
Centro

21/4
Imigrantes

22/4
Imigrantes
Vila Nova 
Residencial 
Moinho
Residencial Van 
den 
Broek

23/4
Não haverá 
coleta 

26/4
Residencial Van 
den Broek
Camanducaia 
Pinhalzinho

Moradores fiquem atentos as datas de coleta da Operação Cata-Bagulho

VOCÊ PODE DOAR 
1 SACO DE RAÇÃO 

POR MÊS?

Se você puder, abrace essa causa!

A Arca de Holambra, na pessoa da d. Nelly,  tem como 
objetivo encontrar 100 pessoas, dos 14 mil habitantes de 
Holambra, que possam doar 1 saco de ração por mês para 
que ela possa dar continuidade ao seu trabalho.
O trabalho que ela faz é muito importante para a nossa cidade,  pois 
ela não só alimenta, mas cuida, trata, castra animais abandonados 
pela população.
A Arca está buscando saídas, até através do poder público, mas 
enquanto isso não for possível, os animais precisam de cuidados e de 
alimentação.
Muito Obrigada!

Ligue e saiba como fazer a doação
(19) 99107-2152 Fabiane   (19) 99666-6884 Nelly

De acordo com o edital, 
podem se inscrever brasi-
leiros com 18 anos ou mais 
(na data de contratação) com 
Ensino Fundamental Incom-

pleto. A remuneração é de R$ 
1.386,90, acrescidos de auxí-
lio alimentação no valor de 
R$ 270,89. A carga horária é 
de 44 horas por semana.

A Prefeitura de Holam-
bra realiza a partir da próxi-
ma segunda-feira, dia 19 de 
abril, nova etapa da Opera-
ção Cata-Bagulho. O serviço 
consiste na coleta de móveis 
danificados ou velhos, restos 
de poda e materiais afins que 
devem ser descartados na 
frente das residências pelos 
moradores. A coleta acon-
tece entre 7h30 e 16h30, de 
acordo com o cronograma de 
bairros. Lixo doméstico, res-
tos de construção civil e ma-

teriais eletrônicos não serão 
recolhidos. 

O diretor municipal de Ser-
viços Públicos, José Marcos de 
Souza, faz um apelo para que 
a população colabore. “Peço 
que as pessoas façam o des-
carte dos materiais nos dias 
corretos de circulação do ca-
ta-bagulho em cada região. 
Infelizmente, alguns ainda 
insistem em fazer descarte 
irregular em terrenos baldios 
e áreas públicas. E isso não 
pode acontecer”, disse

Quem presenciar despejo de lixo em áreas inadequadas pode 
contribuir a partir de denúncia à Prefeitura. O atendimento, neste 
caso, é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone 
(19) 3802-8000, ramal 233.
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ÁGUA DE CHUVA
NÃO É ESGOTO!

A tubulação da água de chuva (galeria de água pluvial) 
deve ser separada do esgoto (rede de esgoto).

Se os dois volumes se misturam, o sistema sobrecarrega e pode 
causar extravasamento e retorno de esgoto para as residências.

Mantenha o 
seu imóvel 

regularizado!www.aguasdeholambra.com.br

Reservatório de água do loteamento Van Den 
Broek contará com sistema de telemetria

Dentro do sistema de 
abastecimento, a precisão 
exata dos níveis de armazena-
mento de água nos reserva-
tórios é essencial para garan-
tir a segurança operacional e 
agilidade na identificação de 
eventuais problemas. Para 
este monitoramento, é co-
mum a utilização de sistemas 
de telemetria, que reportam 
em tempo real as condições 
de operação de cada unidade. 
Em Holambra, essa tecnolo-
gia está presente em todos os 

reservatórios e, recentemen-
te, a concessionária Águas 
de Holambra implantou esse 
recurso para o acompanha-
mento do reservatório que 
atende ao novo loteamento 
Van Den Broek.

Implementado pela área 
de Engenharia da concessio-
nária, o sistema de teleme-
tria envia dados ao Centro de 
Controle de Operações (CCO) 
em tempo real, mais precisa-
mente de minuto a minuto. 
As informações reportadas 

contemplam os índices de 
nível de reservação (armaze-
namento), vazão de entrada 
e saída dos reservatórios e 
status de funcionamento das 
bombas. A partir desses rela-
tórios, a central de monitora-
mento consegue determinar 
o tipo de ação que deve ser 
adotada pela equipe técnica 
para corrigir qualquer falha 
detectada.

Por meio dessa estrutu-
ra, é possível ter uma gestão 
autossuficiente, que permite 
a atuação de forma imediata 
em casos de oscilações dos 
níveis. Além disso, a teleme-
tria configura também maior 
segurança operacional, pois 
facilita a identificação de 
eventuais anormalidades no 

sistema, tanto na parte me-
cânica quanto na elétrica dos 
equipamentos, possibilitan-
do a execução das ações em 

menor tempo, não compro-
metendo o abastecimento 
das regiões durante a reali-
zação das intervenções.

De acordo com o coordenador de Engenha-
ria e Operações, Alan Pedra, a implantação 
vai permitir um controle mais preciso da 
capacidade de operação do reservatório. 
“A finalidade é garantir que a vida do 
usuário não seja afetada diretamente 
por nossas operações e receba água 
em sua casa com pressão adequada e 
regularidade. Para isso, estamos constan-
temente realizando pesquisas de recursos 
tecnológicos que auxiliem nessa gestão oti-
mizada. O sistema implantado no centro de re-
servação do novo loteamento vai possibilitar esse controle mais 
assertivo e, desta forma, permitir a certeza de que o morador do 
Van Den Broek vai contar com um abastecimento de qualidade 
e eficiência máxima, assim como os munícipes que moram em 
outras regiões que já contemplam esse sistema de telemetria”, 
explica o coordenador.
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Perspectivas para o turismo de Holambra

Em decorrência da es-
tratégica localização me-
tropolitana, da história de 
orgulhos, dos patrimônios 
cultural, arquitetônico e 
gastronômico, além de um 
trabalho muito bem execu-
tado nos últimos anos, Ho-
lambra tem expressiva par-
ticipação do turismo em sua 
economia. A atividade gera 
empregos, renda e conecta 
outros setores produtivos.

A exemplo do ocorrido 
no mundo todo, é nítido 
o abalo sofrido na cadeia 
local do segmento com as 
necessárias restrições de 
atividades para o combate 
à pandemia de Covid19.

Pelo aspecto socioeco-
nômico, mesmo diante do 
desespero em precisar as-
sistir passivamente à para-
lisação de atividades, o fato 
é que, apesar de inúmeras 
especulações, nenhuma re-
gião no mundo conseguiu 
demonstrar assertividade 
para retomada por ações 
que se diferenciem do me-
lhor arranjo possível entre 
ritmo de vacinação e rígido 
controle sanitário.

Podemos notar que as 
tentativas de flexibilização 
às restrições não foram pe-
quenas. No âmbito da DRS 
VII – Campinas, desde a vi-
gência do Decreto Estadual 
64.881, de 24 de março de 
2020, a cidade já soma 388 
dias de muita dificuldade ao 
Setor, da seguinte maneira 
divididos: 33% do tempo 
nas fases mais restritivas 
(Decreto, Emergencial e 
Vermelha); 22% na inter-
mediária fase Laranja; e 
45% nas fases menos restri-
tivas, amarela e verde, con-
forme detalhado no Gráfico.

Ao mesmo tempo em 
que urge a necessidade de 
buscar alento econômico às 

famílias e empresas ligadas 
ao Setor, a verdadeira se-
gurança para retomada de 
atividades é constantemen-
te postergada, ao ponto da 
insustentabilidade.

O ambiente econômico 
global já é abastecido de en-
tusiasmo pelas medidas mais 
rígidas, e desencorajado com 
as tentativas precoces de re-
tomada. A ideia é aderir mais 
para parar menos.

“Do ponto de vista das 
perspectivas, quando atin-
gir a segurança para reto-
mada contínua do Setor, 
considero promissora a si-
tuação do turismo holam-
brense. A cidade se carac-
teriza por receber turismo 
regional de curta duração 
e alta rotatividade, perfeita 
substituta às viagens mais 
caras em tempos de crise 
econômica, além de evitar 
os riscos de aglomerações 
em aeroportos e aeronaves”.

Também, mesmo sob 
maior segurança, algumas 
práticas de trabalho à dis-
tância não devem ser aban-
donadas, gerando atrativi-
dade ao turismo regional 
de curta duração, seja como 
alívio semanal ao cansaço 
de permanência no mesmo 
lugar, ou ainda como em-
prego de recursos financei-
ros economizados pela re-
dução nos deslocamentos.

Para tanto é necessário 
colaborar para chegar ao 
patamar da maior seguran-
ça. Ele beneficia duplamen-
te a cidade, já que o impor-
tantíssimo setor local da 
Agricultura precisa da reto-
mada de eventos para con-
sumo das flores.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana
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A Outra Holambra

Rodrigo van Kampen

raios estava acontecendo? 
Quando Ana chegou, 

Bia estava pulando sob a 
árvore sem conseguir al-
cançar a mochila. Só per-
cebeu a amiga chegando 
por causa da risada. 

“Para de rir e me ajuda!” 
“Mas por que foi colo-

car a mochila...”
“E fui eu que coloquei? 

Com uma escada, por aca-
so? Só tava aqui de boas... 

Ai, hoje já teve cipó me 
cutucando, e a mochila. Tô 
ficando louca!” 

“Não está não”, dis-
se Ana. Estava para con-
tar sua suspeita para Bia 
quando viu Roel, o Kabou-
ter, escondido atrás de 
um pneu do parquinho. 
“Shhh”, ele fez para Ana, 
e desapareceu. “Não está 
louca não. Vai, me dá pé 
que eu te ajudo.” 

A Outra Holambra é uma série de minicontos fantásticos inspirados pela cidade.

Traquinagens

Não que Bia adorasse 
fazer exercício, mas ao 
menos mexia um pouco o 
corpo nos aparelhos colo-
ridos enquanto esperava 
Ana aparecer por ali, cur-
tindo a música nos fones 
de ouvido. 

Levou um susto ao sen-
tir algo cutucar sua ore-
lha, mas percebeu que era 
apenas um cipó. Afastou 
com a mão e foi para ou-
tro aparelho. Sentiu algo 
na nuca e saiu pulando, 
pensando ser algum inse-
to, mas quando viu, era só 
um cipó novamente. 

Estranhou, cipós não 
cresciam tão rápido as-
sim. Talvez o vento o te-
nha soltado da árvore? 
Quando foi pegar a mo-
chila para esperar em ou-
tro lugar, um susto: havia 
desaparecido! 

Ouviu um grasnar na 
árvore próxima e lá es-
tava sua mochila, pendu-
rada num galho um pou-
co acima do seu alcance. 
Com certeza não havia 
colocado ela ali, o que 

Em julho de 2020, as 
instituições de ensino 
que já andavam olhando 
para a mesma direção, se 
uniram ainda mais: Uni-
FAJ, UniMAX e FAAGROH 
passaram a fazer parte do 
Grupo UniEduK!

O melhor de tudo nesta 
história? Unimos inovação 
de um grupo novo e com 
energia e gás total, com 
a tradição e bagagem de 
nossas instituições com 
mais de 20 anos de atua-
ção de referência no ensi-
no superior brasileiro!

Por isso, é com muita 
honra e orgulho que hoje 
o Grupo UniEduK lança 
seu novo site (www.gru-
pounieduk.com.br) apre-
sentando de forma única e 
institucional todo seu por-
tfólio de cursos.

É isso mesmo, você 
não sabia que temos mais 
opções de cursos do que 
“apenas” aquele curso de 
graduação longo e presen-
cial? Veja abaixo mais de-
talhes sobre nosso portfó-
lio de cursos:

Cursos Técnicos do 
Grupo UniEduK: você aca-
bou de concluir o ensino 
médio e já quer trabalhar? 
O curso técnico é um cur-
so específico para adqui-
rir uma habilidade especí-
fica e, depois se for o caos, 

Cursos de Graduação 
do Grupo UniEduK: seu 
sonho é ter um diploma? 
Para isso, precisa fazer 

um curso de graduação, 
mas não necessariamente 
um curso de bacharelado 
ou licenciatura (com 4 ou 
5 anos de duração). Além 
destes cursos, o Grupo 
UniEduK oferta cursos 
tecnólogos que são cursos 
de ensino superior, mas 
mais curtos (2 ou 3 anos) 
e focados no mercado de 
trabalho. 

Cursos de Pós-Gradua-
ção do Grupo UniEduK: já 
é formado e sente que pre-
cisa continuar estudando 
para sua evolução profis-
sional ser constante? Ve-
nha conhecer os cursos de 
pós-graduação do Grupo 
UniEduK, são ofertados na 
área de gestão e negócios, 
educação, saúde, medici-
na, medicina veterinária. 
Temos cursos online, hí-
bridos e presenciais.

Cursos Livres do Gru-
po UniEduK: acreditamos 
que o ensino deve ser 
contínuo, para isso temos 
cursos rápidos e 100% 
online para você adquirir 
ou complementar aquele 
conhecimento específico 
que precisa no trabalho ou 
nos estudos. Além disso, 
temos parcerias de cursos 
livres de outras institui-
ções como CNA Go e Fun-
dação Estudar. 

Ficou curioso? Venha 
saber mais sobre o Grupo 
UniEduK, porque só aqui o 
seu futuro é na prática!

Caso você não se lembre, não custa nada aproveitar 
esta segunda-feira para refrescar a memória!

Grupo UniEduK fortalece sua marca como 
grupo educacional e lança novo Site!

Grupo UniEduK 
sobre Educação
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Localizado no Bairro Fundão. Possui
1.400 m2, à 1,5 km do Centro da
cidade. Córrego intermitente ao
fundo.

Sítio - Holambra
Localizados no Camanducaia. Lotes de
250 m2 a 320 m2 (alguns mistos), 6% de
entrada, parc.  até 240x direto c/ o
incorporador. Loteamento aberto c/
lazer e segurança.

  

 

���������������������
Localizados no Jd. das Tulipas. Terreno
à venda com ótima localização, possui
383 m2.

�������������������

Aqui na CAF você encontra!
Está esperando o que?

98957-4459Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

Localizada no Jd. das Tulipas. Possui 1
dormitório, banheiro social, sozinha,
sala de estar e garagem tipo gaveta.
Terreno com 250 m2.

Localizada no Jd. das Tulipas.  Possui 2 quartos
sendo 1 suíte, co. planejada, sala de estar,
sala de jantar, banheiro, varanda c/
churrasqueira e 2 garagens.
250 m2 total / 151 m2 constr.

�������������� ��������������

Locação VendaR$ 1.150.000,00  - Venda R$ 1.200,00 / Mês  -

VendaVenda R$ 330.000,00  -

Localizada em Holambra. Possui 3 quartos
(2 suítes), 4 banheiro, sala, coz. c/ armários,
churrasq; aquecim. solar, quadra, portão
eletr; interfone e 2 vagas de garagem.
532,63 m2 total / 220 m2 constr.

�������������
��	��

R$ 900.000,00  -

R$ 135.000,00  -VendaR$ 255.000,00  -

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas com micose, calo-
sidade, verruga plantar (olho de peixe), unha encravada com correção 
“clip system”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19)3802-1079 / 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardoso. Para iniciantes e 
avançados. Óleo sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas 
e novas tendências. Técnica profissional de ampliação. Ligue e venha fa-
zer uma aula experimental. Terças e quintas das 14h às 16h30 e quartas 
das 19h ás 21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

● DIVERSOS ●
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Arte Viva Música 

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

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

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP (19) 99712-7417 

● ALUGA-SE ●

● EMPREGOS ●

Casa com 1 quarto (para 1 ou 2 pessoas),  garagem coberta para 1 car-
ro, com quintal gramado. Há 2 Km do centro de Holambra e próximo da 
natureza. Valor mensal: R$ 800,00. Tratar:      (19) 99580-7723
Quarto com banheiro privativo para 1 pessoa, ótima localização, 
no centro de Holambra. Mobiliado e com internet de fibra ótica.  
Tratar (19) 99666-6884

Nº 1231
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 2, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro:
RODRIGO HENRIQUE SOUZA SILVERIO, nacionalidade 
brasileira, estado  civil solteiro, profissão entregador, nascido em 
São Paulo-SP, (registrado no 29° Subdistrito Santo Amaro) no 
dia oito de outubro de dois mil (08/10/2000), residente e domi-
ciliado no Sítio Irmãos Van  Schaik, s/n°, Fundão, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filho de RONALDO APARECIDO SILVERIO 
e de REGINA MORAIS DE SOUZA.
LETÍCIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Brazópolis, MG, no dia vinte e oito de agosto de dois mil e 
três (28/08/2003), residente e domiciliada no Sítio Luiz Lot, s/
n°, Fundão, Holambra,  SP, CEP: 13825000,filha de SÉRGIO 
ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA e de ROSILÂNIA DA SIL-
VA ARRUDA.
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 1232
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil 
Brasileiro:
HERMINDO FELIX, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profissão produtor, nascido em São Paulo-SP, (registra-
do no 29°  Subdistrito Santo Amaro) no dia dez de maio de mil 
novecentos e oitenta e quatro (10/05/1984), residente e domi-
ciliado na Chácara Juliane,  s/n°,  Fundão, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filho de MARLENE FELIX.
ARIADNE DE ALENCAR SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profissão professora, nascida em Ma-
ceió, AL, no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa 
(04/04/1990),residente e domiciliada na Rua Geraldo di Sac-
co, 347, Residencial Bader José Aun, Cosmópolis, SP, CEP: 
13155504,filha de JOSÉ ILSON SALVINO DA SILVA e de 
ANTONIA ROSILENE DE ALENCAR 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, 15 de abril 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

Adiado o prazo de entrega 
da Declaração de Imposto de Renda

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da 
União desta segunda-feira, 12 de abril de 2021, a 
Instrução Normativa RFB nº 2.020, de 9 de abril 
de 2021 que alterou o prazo final de entrega da 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a 
Renda das Pessoas Física referente ao exercício 
2021, ano calendário, 2020, do dia 30 de abril 
para o dia 31 de maio de 2021.

Importante destacar que, apesar da prorro-
gação do prazo, o cronograma de pagamento das 
restituições permanece o mesmo. Portanto, quan-
to antes for enviada a declaração, mais cedo o ci-
dadão receberá a sua restituição de imposto de 
renda.

Em razão do adiamento, o cidadão que deseje 
pagar o imposto via débito automático desde a 1ª 
cota deverá solicitá-lo até o dia 10 de maio. Quem 
enviar a declaração após esta data deverá pagar 
a 1ª cota por meio de DARF, gerado pelo próprio 
programa, sem prejuízo do débito automático das 
demais cotas.

Para aqueles que não optarem pelo débito au-
tomático, os DARFs de todas as cotas poderão ser 
emitidos pelo programa ou pelo Extrato da De-
claração, disponível no Centro Virtual de Atendi-
mento (e-CAC), acessado através do site da Recei-
ta Federal em www.gov.br/receitafederal.

Também foram prorrogados para 31 de maio 
de 2021 os prazos de entrega da Declaração Final 
de Espólio e da Declaração de Saída Definitiva do 
País, assim como, o vencimento do pagamento do 
imposto relativo às declarações.

As prorrogações foram promovidas como for-
ma de suavizar as dificuldades impostas pela pan-

demia do Coronavírus (Covid-19). A medida visa 
proteger a sociedade, evitando que sejam forma-
das aglomerações nas unidades de atendimento 
e demais estabelecimentos procurados pelos ci-
dadãos para obter documentos ou ajuda profis-
sional. Assim, a Receita Federal contribui com os 
esforços do Governo Federal na manutenção do 
distanciamento social e diminuição da propaga-
ção da doença.

Para facilitar ainda mais o acesso do cidadão 
às informações, a Receita Federal disponibiliza 
diversos serviços que podem ser obtidos sem sair 
de casa. Acessando o e-CAC com uma conta gov.br, 
o cidadão tem acesso, por exemplo, aos seus com-
provantes de rendimentos informados em DIRF 
pelas fontes pagadoras, à cópia da última Declara-
ção de Imposto de Renda entregue e à Declaração 
Pré-Preenchida.

A Declaração Pré-Preenchida está disponível 
de forma online para todos os cidadãos que pos-
suam uma conta gov.br de nível prata ou ouro e 
verificação de duas etapas habilitada. Utilizando 
este serviço, a declaração já vem preenchida com 
os dados que a Receita Federal possui. São utili-
zadas informações das fontes pagadoras (DIRF), 
médicos e planos de saúde (DMED) e atividades 
imobiliárias (DIMOB), além das informações já 
prestadas na Declaração de Imposto de Renda do 
ano anterior. Assim, basta revisar os dados, adi-
cionar informações novas ou que estiverem fal-
tando e enviar.

Para saber mais sobre a Declaração de Imposto 
de Renda acesse: https://www.gov.br/receitafe-
deral/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda

Os contribuintes poderão enviar a declaração e realizar o pagamento da 
primeira cota do imposto até o dia 31 de maio de 2021

CONTRATA

COZINHEIRO (A) e AUXILIAR DE COZINHA
Interessados deverão comparecer ao escritório 

da Martin Holandesa munidos da Carteira de Trabalho
Rua Dória Vasconcelos, Nº 15 – Centro -  Holambra.

De Seg. à Sex. das 08h00 às 16H00
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por Izildinha PilliFique
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Terceira temporada 
do “Canta Comigo”

Depois de um ano e cinco meses da morte 
de Gugu Liberato, a Rede Record TV volta 

com o programa “Canta Comigo”. O público 
que é fã de música, já pode comemorar a ter-

ceira temporada do reality, que estreia no domingo, 25 de 
abril, sob o comando de Rodrigo Faro. Aliás, a competição mu-
sical será exibida dentro do programa Hora do Faro, a partir das 
18 horas. Boa estratégia da emissora, vai pegar, heim?

Em live com Regina Casé, 
no dia 9 de abril, Daniel 
Cady, marido de Ivete 
Sangalo, revelou que a 
família se infectou com a 
Covid-19, incluindo a es-
posa, Ivete. Segundo ele, 
todos eles seguem isola-
dos em casa na Praia do 
Forte, na Bahia, mesmo 
que neste momento, se 
encontram curados da 
doença. “Graças a Deus 
foram sintomas leves e 
não tivemos nada grave. Estamos meio que vacinados e com os cuidados redo-
brados contra essa doença. Todos nós já cumprimos o período de isolamento e 
continuamos entocados em casa. A Covid-19 chegou aqui em casa pela nossa 
cozinheira, mas está tudo bem”, disse o nutricionista baiano.

Família de Ivete Sangalo e a Covid-19

Dudu Camargo retornou de férias na última segunda-feira (12). Mas na manhã da quarta-feira (14), ele não apareceu para co-
mandar o Primeiro Impacto e os repórteres Darlisson Dutra e Marcelo Bittencourt foram chamados às presas para substituí-lo. 
Segundo apurado, Dudu Camargo teria chegado à sede da emissora, em Osasco, meia hora depois do início do telejornal. Mas, 
desta vez, não foi autorizado a apresentar o jornalístico. Ele conversou com o editor e voltou pra casa. Eita,rapazinho metido.  

Perdeu a hora e voltou para casa

Herança causa desconforto entre 
famílias de famosos
Eu fico indignada com tanta confusão quando um artista morre. A 
disputa pela herança acaba virando uma guerra. São esposa, ex-
-esposas, filhos, amante, irmãos, vizinho todos entram na dança 
para pegar uma parte do patrimônio deixado. A morte de Gugu 
Liberato foi um horror, apareceu até namorados do artista ques-
tionando o direito em participar da divisão dos bens. E não está 
sendo diferente com a situação dos falecidos Tom Veiga e Agnal-
do Timóteo. Gente, é muita ganancia. Surgem novos argumentos, 
novas versões. Com tudo isso, o falecido e os herdeiros ficam ex-
postos. Se eu fosse famosa já faria o testamento e tornaria públi-
co, quem sabe assim tudo seria resolvido com tranquilidade. É só 
entrar em acordo e dividir em partes iguais, né?  Simples assim, só 
que não. 

A dupla Israel e Rodolffo que, pela primeira vez na carreira, com a música “Batom 
de Cereja”,   alcançou o topo das músicas mais ouvidas no país nas duas princi-
pais plataformas de áudio – Spotify e Deezer. A participação de Rodolffo no Big 
Brother Brasil 21º, deu um “input”, a música da dupla até ganhou repercussão 
nacional e se espalhou por todas as redes sociais. Israel comemora o sucesso: 
“Minha ficha ainda não caiu. Nós sempre sonhamos e trabalhamos para que 
esse dia chegasse, mas está sendo muito além do que imaginávamos. Saber que 
somos a música mais ouvida do país já é maravilhoso”, disse Israel. 

Sonhos realizados

Enviei aos amigos um pensamento de amor e 
envolva os desafetos em vibrações de paz. 


