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Fernando Capato se encontra com 
Dória e pede duplicação da SP-107

Em encontro realizado ontem em Mogi Guaçu, o prefeito de Holambra, Fernando Capato, solicitou ao Governo 
do Estado a duplicação da Rodovia SP-107. Ele lembrou que via recebe diariamente milhares de veículos, é um 

importante corredor de ligação do interior a rodovias de acesso à capital, entre outras coisas. 5
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Um terço dos moradores 
de Holambra já foi vacinado 
contra o Covid-19

Dia dos namorados: o amor que 
suporta todas as coisas e aquece 
a venda de flores

Serjão faz balanço 
dos seis primeiros 
meses
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Amo-te como a planta que não floriu e tem
dentro de si, escondida, a luz das flores,

e, graças ao teu amor, vive obscuro em meu corpo
o denso aroma que subiu da terra.

Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde,
amo-te diretamente sem problemas nem orgulho:

amo-te assim porque não sei amar de outra maneira,

a não ser deste modo em que nem eu sou nem tu és,
tão perto que a tua mão no meu peito é minha,

tão perto que os teus olhos se fecham com meu sono.

Pablo Neruda

E por falar em amor... Histórias de Dona Ilda

Os agasalhos estão sain-
do dos armários ou das ga-
vetas. Quem trabalha com 
tricô já está com tudo mui-
to bem organizado.

Os grandes casacos co-
meçam a funcionar! En-
fim, é um trecho em que 
começamos a usar roupas 
diferentes, que geralmente 
pouco usamos.

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

Quanto aos menos jo-
vens, lembram-se de seus 
cachecóis aquecendo deli-
ciosamente seu pescoço!!!

E assim, vamos tocando 
nossa vida sempre maravi-
lhosa!

O céu, com seus blocos 
enormes de nuvens, nos 
indicam que a chuva está 
chegando, e realmente os 
pingos já começam a cair e 
o sol também anunciando 
sua presença, dá uma es-
piada! 

O almoço mandando di-
zer que está quase pronto, 
com seu cheirinho delicio-
so!  

E a nossa quituteira, 
Ilda Thereza

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

O Frio está chegando!

R A de Athäyde

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

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

As Forças Armadas Brasi-
leiras (FFAA) estão no olho do 
furacão. Mais precisamente 
o Exército Brasileiro – que o 
presidente da República a 
ele se refere e qualifica como 
“meu” - mas que, em realida-
de, é uma Instituição de Esta-
do desde, 1648. 

Permanente e regular, or-
ganizada com base na hie-
rarquia e na disciplina – ape-
sar de desvirtuada semana 
passada - sob a autoridade 
suprema do Presidente da 
República se destina à defesa 
da Pátria, à garantia dos po-
deres constitucionais e, por 
iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem. 

Trata-se, portanto, de uma 
instituição de Estado e não 
de governo, com função bem 
definida e garantida no Artigo 
142, da Constituição Federal!

Nós, brasileiros, pouco 
ou nada conhecemos sobre 
nossas FFAA, principalmente 
da Força terrestre. Quantos 
tem conhecimento de que o 
Brasil participa em missões 
no Congo (onde a missão é 
comandada por um general 

... de Estado e não de governo
brasileiro), no Saara Ocidental, 
no Chipre, na República Centro 
Africana, no Sudão, no Sudão 
do Sul, em Darfur e no próprio 
Líbano? 

O Brasil é a segunda maior 
força militar das Américas, 
atrás apenas dos Estados Uni-
dos. E é considerado a 9ª Po-
tência Militar Mundial. Motivo 
de orgulho nacional!

De quebra, com uma área 
territorial continental, o Brasil 
é o terceiro país – atrás de Chi-
na e Rússia – com mais frontei-
ras no mundo (10). Não é pou-
co, principalmente levando-se 
em consideração os parcos 
recursos investidos para vigiar 
e controlar as divisas focos do 
contrabando de armas e nar-
cotráfico neste imenso país. 

Por vivermos em paz – ex-
tramuros – apenas por uma 
vez o EB esteve em ação: na 
Segunda Guerra Mundial, em 
1944. O contingente de  con-
vocados para integrar a Força 
Expedicionária Brasileira - FEB 
- contava com 25.334 homens. 
Perderam suas vidas em guer-
ra, 450 praças, 13 oficiais e 8 
pilotos. Foram aproximada-

mente 12 mil os feridos nos 
combates. Um pesar!

Este é o retrato do Exército 
Brasileiro que faz jus ao reco-
nhecimento. Uma Força onde 
seus integrantes, disciplinados, 
merecem respeito por sua for-
mação e capacitação. E que a 
indisciplina cometida recente-
mente por um Oficial General 
de 3 estrelas da ativa, inédita 
- com processo arquivado e si-
gilo de 100 anos – represente 
apenas um ponto fora da curva. 

Por tudo isso, este escriba 
anseia que - apesar do mo-
mento obscuro que estamos 
a enfrentar e de convivermos 
com incógnitas sobre o futuro 
incerto - nossas FFAA, por seu 
histórico, permaneçam fieis à 
Constituição Federal. 

Nunca é demais relembrar: 
o EB se destina à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da 
ordem. Uma instituição de Es-
tado e não de governo.

CUIDE-SE!

como sempre, logo trás a 
surpresa!!!

Hoje não fui para nosso 
sítio querido! Há mais de 
cinquenta anos o admiro, 
vejo suas rosas, vejo os ta-
manquinhos que fazemos 
com tanto carinho, aguar-
dando uma nova exposi-
ção, como sempre fizemos! 
Nossa esperança cresce a 
cada dia!  

E a cada dia nossa  HO-
LAMBRA  irá se tornando o 
ninho de flores mais exu-
berante de toda nossa re-
gião! A cada dia são novas 
espécies, novas pesquisas, 
novas descobertas e novos 
exemplos de flores jamais 
vistas!!!

Viva a Holambra!!!...

Publicação semanal • 
Editora Jornal da Cidade de Holambra Ltda - CNPJ 00.007.243/0001-51

Telefone: (19) 3802-2306 - (19) 98835-2244

Expediente

Editor e Jornalista Responsável:  Esdras Domingos - MTB 11.120

Fundado em 9 de junho de 1994
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Semana encerra com 25 novos casos de Covid-19

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
divulgou nesta quinta-fei-
ra, dia 10 de junho, balanço 
semanal sobre os números 
da Covid-19 no município. 
Foram registrados 25 novos 
casos da doença, totalizan-

do 1.595 casos confirmados 
desde o início da pandemia. 
1.542 pessoas são conside-
radas curadas, 32 estão em 
isolamento domiciliar, 7 em 
internação hospitalar e três 
internadas na Policlínica 
Municipal para observação. 

O número de óbitos perma-
nece em 11.

“Semanalmente acompa-
nhamos oscilações para mais 
ou para menos no número de 
novos casos, o que revela que 
a situação permanece estável. 
É preciso que todos sigam co-

laborando e continuem to-
mando as precauções bási-
cas para reduzir o contágio, 
como utilizar máscaras e ál-
cool gel regularmente e evi-
tar aglomerações”, explicou 
o diretor da pasta, Valmir 
Marcelo Iglecias.

5.934 doses contra a coronavírus já foram aplicadas em Holambra

Holambra chegou ontem, 
dia 10 de junho, a 5.924 apli-
cações da vacina contra a 
Covid-19. Desde o início do 
processo, no fim de janeiro, 
foram 3.997 administrações 
do imunizante em primeira 
dose e 1.927 em segunda. 
Até agora, já receberam o 
antígeno trabalhadores da 
área da saúde, moradores 
com mais de 60 anos, pes-
soas com comorbidades, ho-
lambrenses com deficiência 
que recebem o Benefício de 

Prestação Continuada da As-
sistência Social (BPC) e grá-
vidas e puérperas acima de 
18 anos.   

Só nesta quarta-feira, 9 
de junho, 285 pessoas fo-
ram imunizadas contra a 
doença. Receberam a dose, 
no Salão da Terceira Idade, 
grávidas e mulheres que 
deram à luz nos últimos 45 
dias, moradores com co-
morbidades relacionadas 
pelo Ministério da Saúde 
e pessoas com deficiência 

que recebem o BPC com 
idade igual ou superior a 18 
anos, que realizaram o agen-
damento por meio do site 
www.holambra.sp.gov.br. 

O eletricista antenista 
Antônio Marcos de Freitas 
foi logo cedo receber a dose. 
Aos 51 anos e com comor-
bidade, ele estava ansioso 
para a aplicação. “Eu queria 
vacinar logo, tenho muito 
contato com o público”, fa-
lou. “Todo o processo, desde 
o agendamento, foi muito 

Profissionais da Educação são 
vacinados hoje
Finalizada esta etapa, o Departamento Municipal de 
Saúde irá realizar a imunização de profissionais da 
Educação das redes pública e privada a partir de 18 
anos. A aplicação das doses ocorre hoje, 11 de junho, 
no Salão da Terceira Idade, das 8h às 11h30 e entre 
13h e 15h30. O atendimento será por ordem de che-
gada e distribuição de senha. É necessário apresen-
tar documento oficial com foto e comprovação de 
vínculo empregatício (QRCode) que atesta a atuação 
em Holambra. O código é gerado após cadastro no 
site VacinaJá do Governo do Estado (http://vacinaja.
sp.gov.br), validado pela instituição escolar e envia-
do para o e-mail do trabalhador. Dúvidas podem ser 
esclarecidas na secretaria da unidade de ensino.  
A distribuição da segunda dose segue normalmen-
te. O complemento é administrado no PSF Santa 
Margarida de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h 
e entre 13h e 16h. É preciso levar o comprovante de 
recebimento da primeira dose e documento oficial 
com foto.

organizado. O trabalho dos 
profissionais é excelente. O 
espaço,  amplo. Foi muito 
bom. Agora é esperar a se-
gunda dose”, disse ele, que 
mora no bairro Fundão. 

Grávida de 6 meses da 
Alice, a trabalhadora rural 
Rosana Cristina Lucas, de 37 
anos, também aproveitou o 
início do dia para garantir 
a dose. “O atendimento foi 
ótimo, todos me receberam 
muito bem. Estão de para-
béns. Fiquei muito feliz de 

me proteger e proteger meu 
bebê”, disse.  

“Estamos avançando na 
imunização em nosso mu-
nicípio, seguindo rigoro-
samente o calendário do 
Governo do Estado. A luta 
contra a Covid-19 é priori-
dade em nossa administra-
ção”, falou o prefeito Fer-
nando Capato. “Seguimos 
trabalhando forte para tra-
zer mais vacinas para os ho-
lambrenses e proteger nossa 
população desse mal”.
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Vacinas contra a Covid-19 e a importância da segunda dose

lhor resultado ocorre quan-
do a segunda dose é aplicada 
entre 21 e 28 dias. A data da 
segunda dose será indicada 
no cartão de vacinação rece-
bido quando a primeira dose 
for tomada.

É importante frisar que 
segundo os ensaios clínicos 
disponíveis, as vacinas con-
tra a COVID-19 se mostram 
altamente eficazes contra 
os eventos graves advindos 
da doença diminuindo in-

As vacinas são instru-
mentos valiosos na batalha 
contra a pandemia de CO-
VID-19 pois elas treinam o 
nosso sistema imunológico 
sem que precisemos ado-
ecer. Quando as proteínas 
virais são inoculadas em 
nosso corpo sob a forma da 
vacina ela é capaz de esti-
mular uma memória imu-
nológica em nosso organis-
mo que age prontamente 
em nossa defesa caso haja 
uma exposição ao vírus sel-
vagem no dia a dia. 

Para algumas vacinas 
contra a COVID-19 são ne-
cessárias duas doses, a 
primeira dose apresenta o 
antígeno ao sistema imu-
nológico pela primeira vez 

e a segunda dose age como 
um impulsionador para 
que a memória seja forma-
da garantindo assim a imu-
nidade contra o vírus. Para 
as vacinas que requeiram 
a segunda dose é de suma 
importância que esta seja 
feita no intervalo de tempo 
já estabelecido pois segun-
do os estudos de fase 3,  re-
alizados pelos laboratórios 
desenvolvedores, somen-
te com o esquema vacinal 
completo teremos a eficá-
cia plena da vacina para a 
proteção individual e cole-
tiva. Para a vacina da Astra-
Zeneca o intervalo entre a 
primeira e a segunda dose 
é de 12 semanas ou 84 dias 
e para a Coronavac, o me-

ternações e a necessidade 
de suporte intensivo, no 
entanto, elas não prote-
gem em 100% contra a 
infecção e transmissão do 
vírus, sendo necessária 
a manutenção de todas 
as medidas preventivas  
como distanciamento so-
cial, uso de máscaras de 
boa qualidade bem ajus-
tadas e lavagem das mãos 
com água e sabão ou álco-
ol em gel. 

Dra. Karen 
Furlan é medica 
generalista, atua 
há 7 anos  na 
saúde pública de 
Holambra e  aten-
de cerca de 3300 
pessoas no PSF 
Imigrantes.

Moradores a partir de 55 anos podem agendar vacinação

A Prefeitura de Ho-
lambra dá início nessa 
sexta-feira, às 13h  o 
agendamento online 
da vacinação contra a 
Covid-19 para morado-
res a partir de 55 anos, 
sem comorbidades.

O sistema deverá 
ser acessado por meio 
do Portal do Governo, 
em www.holambra.sp.
gov.br, na aba “Agenda-
mento de Vacinação”. 
As doses serão aplica-
das nos dias 16 e 17 de 
junho, das 8h às 12h 
e entre 13h e 17h, no 
Salão da Terceira Ida-
de, localizado na Rua 
Muscaris, 99, no bairro 
Morada das Flores.

Para agilizar o 
atendimento no dia 
da imunização, o De-
partamento Municipal 

de Saúde recomenda 
que todos realizem o 
pré-cadastro no por-
tal http://vacinaja.
sp.gov.br, do Governo 
do Estado. A dose será 
aplicada mediante 
apresentação de do-
cumento oficial com 
foto, Cartão Cidadão 
e protocolo gerado no 
momento do agenda-
mento.

“Para evitar aglo-
merações, pedimos 
que respeitem o horá-
rio e cheguem com, no 
máximo, 10 minutos 
de antecedência. Além 
disso, solicitamos que 
só levem acompanhan-
te se realmente for ne-
cessário”, orientou o 
diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias.   

Terá início hoje, às 13 horas, o agendamento pelo site da Prefeitura 
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Prefeito se reúne com Dória e secretários 

estaduais em Mogi Guaçu

mente milhares de veículos, 
é um importante corredor 
de ligação do interior a ro-
dovias de acesso à capital, 
bem como de escoamento da 
produção agrícola e de deslo-
camento de cidadãos que vi-
vem a rotina metropolitana, 
residindo em um município, 
trabalhando e fazendo com-
pras em outros próximos”, 
destacou o prefeito.

Segundo ele, a duplicação 
da rodovia é uma demanda 

antiga das cidades da região 
e é essencial para a redução 
da incidência de acidentes 
decorrentes do expressivo 
fluxo de veículos. “Tivemos a 
chance, durante o evento, de 
conversar sobre o tema com 
lideranças do Estado. Vamos 
insistir nesta agenda a fim 
de viabilizarmos essa obra 
tão importante para todos 
nós”, disse.

Participaram do evento 
no município vizinho o vice-

-prefeito, Miguel Esperança, 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Holambra, Mauro 
Sérgio de Oliveira (Serjão) 
e os vereadores Hermindo 
Felix e Oriovaldo Venturini. 
Na oportunidade, o Governo 
do Estado liberou R$ 84,3 
milhões para os serviços 
promovidos pelo DER (De-
partamento de Estradas de 
Rodagem) na região.

O Governador anunciou 
também a modernização de 

quatro estradas vicinais re-
gionais por meio do progra-
ma Novas Estradas Vicinais 
a fim de recuperar e moder-
nizar, nesta primeira fase, 
1.563 quilômetros de estra-
das de responsabilidade mu-
nicipal em todas as regiões 
de São Paulo.

No encontro também es-
tavam presentes os deputa-
dos Barros Munhoz e Van-
derlei Macris e prefeitos de 
diversas cidades do Estado.

Fernando Capato e Marco Vinholi, Secretário Estadual de 
Desenvolvimento Regional

Fernando Capato e João Dória, Governador do Estado

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, retomou 
ontem, dia 10 de junho, plei-
tos junto ao Governo do 
Estado para duplicação da 
Rodovia SP-107. O pedido 
foi entregue ao secretário es-
tadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, e ao 
secretário executivo de Logís-
tica e Transportes, Edson Ca-
ram, durante evento realizado 
em Mogi Guaçu com a presen-
ça do governador João Dória.

O encontro marcou o 
anúncio de investimentos do 
Governo Paulista na região 
para melhorias em estradas 
por meio do Programa Novas 
Vicinais – entre elas, a SP-177, 
que liga Guaçu a Itapira. De 
acordo com Capato, o pacote 
de recursos previstos para 
obras desta natureza repre-
senta uma oportunidade de 
avanço na discussão voltada à 
ampliação da rodovia que liga 
as cidades de Santo Antonio 
de Posse, Jaguariúna, Holam-
bra e Artur Nogueira.

“A SP-107 recebe diaria-

Prefeito, vice e vereadores participaram de anúncio de investimentos em vicinais da região em Mogi Guaçu
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Serjão tem como foco a construção 

da nova sede do Legislativo
Esdras Domingos

O presidente da Câma-
ra Municipal de Holambra, 
Mauro Sérgio de Oliveira 
(Serjão – PTB), pretende até 
o final de sua presidência, em 
dezembro de 2022, ter inicia-
do as obras de construção da 
nova sede do Legislativo Ho-
lambrense. Há seis meses à 
frente da Casa, o vereador fez 
um balanço das ações e di-
ficuldades enfrentadas pela 
edilidade municipal neste 
ano.

No primeiro dia de 2021, 
na primeira sessão da atu-
al legislatura, os vereadores 
por unanimidade, elegeram 
Serjão para presidir a Casa. 

Ele está em seu terceiro man-
dato e ocupa pela primeira 
vez o cargo de presidente. 

A Prefeitura, na gestão 
passada, repassou à Câmara 
um terreno na Rua Girassóis, 
próximo ao NAOTT. Desde a 
emancipação de Holambra, 
o Legislativo sempre pagou 
aluguel. 

Neste primeiro semestre, 
foram 98 indicações; quatro 
moções; 15 projetos de lei, 
sendo oito de autoria do Le-
gislativo e sete do Executivo, 
e dois requerimentos (dados 
do dia 1o de junho). Serjão 
conversou com o Jornal da 
Cidade de Holambra e mos-
trou como foram os traba-
lhos da Casa.  

JC Holambra - Como foi o 
desempenho da Casa nesse 
primeiro semestre?

Serjão: Vivemos um mo-
mento diferente devido à 
pandemia. Nestes primei-
ros meses do novo grupo de 

‘Nesses primeiros 
meses, os 

vereadores 
trabalham 

fortemente junto 
ao Executivo pela 

saúde de Holambra 
e para diminuir 

os impactos que a 
quarentena causou’, 

diz presidente

vereadores estamos traba-
lhando fortemente junto ao 
executivo pela saúde de Ho-
lambra e para diminuir os 
impactos que a quarentena, 
que já dura um ano e três me-
ses, vem causando ao nosso 
município. 

Os representantes do Le-
gislativo também estão em-
penhados na busca por re-
cursos, criação de projetos e 
no contato com os moradores 
para atender as demandas, 
sejam as solicitações  feitas 
por telefone ou por redes so-
ciais, já que o distanciamento 
continua sendo muito neces-
sário para conter o vírus.

JC Holambra - Qual a maior 
conquista desses seis pri-
meiros meses à frente do 
Legislativo Holambrense?

Serjão: Nossa principal 
conquista vem sendo a movi-
mentação para a construção 
da nova sede da Câmara Mu-

nicipal. Desde a emancipação 
da cidade, o Legislativo paga 
aluguel do prédio, um dinhei-
ro que poderia ser utilizado 
para diversas outras coisas.

No ano passado, a antiga 
gestão do Dr. Fernando (Fer-
nando Fiori de Godoy) doou 
um terreno para a concreti-
zação da obra e agora, esta-
mos realizando os trâmites 
necessários. Uma melhoria 
que vai gerar economia e 
garantir que a Câmara tenha 
um lugar próprio para uso de 
toda a comunidade!

JC Holambra - Esse é o seu 
terceiro mandato. Qual a 
principal diferença da sua 
atual legislatura para as 
outras?

Serjão: Acredito muito 
que independente de presi-
dência ou de fazer parte da 
mesa diretora ou não, que 
um mandato nunca é igual 
ao outro. O executivo muda, 

0800 595 3333

FAZER GATO NA REDE DE ÁGUA

TODOS PAGAM ESSA CONTA! 
É CRIME!

Além de ser considerada uma infração grave prevista no Artigo 155 do Código
Penal, praticar irregularidade no sistema público de água e esgoto implica em:

Denuncie pelo 0800 e ajude a combater essa fraude. 
GARANTIMOS O SEU ANONIMATO. 

Prejuízos na distribuição de água;

Risco de contaminação da água; Multa administrativa que pode variar de acordo com 
a categoria da ligação e tipo de fraude detectada, 
podendo chegar em até R$ 5.000,00.

Perdas físicas no sistema (desperdício de água tratada);
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o grupo de vereadores muda 
e principalmente, as necessi-
dades dos cidadãos mudam.

Neste ano e no próximo 
estou tendo a grande honra 
de representar cada cidadão 
como Presidente da Casa de 
Leis, uma responsabilidade 
ainda maior. Sou muito grato 
por cada voto recebido na úl-
tima eleição e pela confiança 
depositada em mim pelos ve-
readores.

JC Holambra – Quais as 
principais dificuldades en-
frentadas na condução da 
Câmara?

Serjão: Não estou focado 
nas dificuldades, mas na bus-
ca pela união. São nove ca-
beças que pensam diferente. 
Precisamos aceitar a opinião 
de cada um e buscar uma so-
lução conjunta nas decisões 
do grupo.

JC Holambra -  O que gosta-
ria de ter feito nesses seis 
primeiros meses, mas não 
fez?

Serjão: Gostaria de ter 
melhorado algumas ferra-
mentas da Câmara e torná-la 
um prédio com mais aparato 
tecnológico e moderno. De-
vido ao momento e à futura 
mudança da sede, estamos 
trabalhando para que essas 
melhorias sejam feitas em 
nosso local próprio.

JC Holambra -  Quais os de-
safios de ser um legislador 
em uma pandemia?

Serjão: Acredito que se-
jam vários. Mas manter as 
portas da Casa de Leis fe-
chada é algo que me marcou 
muito, pois o atendimento à 
população é essencial para 
conhecer as demandas de 
cada bairro. Com a pandemia 
também estamos restritos 
para atuar na realização de 
vários projetos. Cuidar da 

saúde é o principal foco, tan-
to no Legislativo quanto no 
executivo.

JC Holambra - Como tem 
sido o relacionamento com 
o Executivo – prefeito Fer-
nando Capato?

Serjão: Graças a Deus o re-
lacionamento tem sido muito 
bom, não apenas com o pre-
feito, mas com todos os dire-
tores. O contato com o Exe-
cutivo vem sendo constante 
com todos os vereadores. 

É claro que algumas dis-
cordâncias às vezes acon-
tecem. Porém, estamos tra-
balhando sempre juntos na 
criação de projetos nas mais 
diversas áreas e principal-
mente, buscando juntos re-
cursos com deputados a ní-

vel federal e estadual para 
aplicar no município, princi-
palmente no que diz respeito 
à saúde.

No início deste mês, atra-
vés de um pedido meu, o 
deputado Luiz Carlos Motta 
enviou para Holambra uma 
verba de R$ 250 mil para ser 
utilizada em melhorias na in-
fraestrutura do município.

JC Holambra – Como tem 
sido conciliar os ânimos e 
os diferentes pensamentos 
dos membros da Casa?

Serjão: Temos um grupo 
forte de trabalho e opinião. 
Nesta gestão temos novos 
vereadores, vereadores que 
retornaram à casa depois 
de um tempo e também os 
reeleitos. Acredito muito no 

diálogo e no respeito, pois 
afinal nossa missão é a mes-
ma, representar a população, 
propor melhorias e fiscalizar 
o executivo. 

JC Holambra - Quais seus 
projetos para 2021/2022 à 
frente da Câmara munici-
pal?

Serjão: Pretendo dar iní-
cio à construção da nova Câ-
mara com modernização do 
prédio, digitalização comple-
ta dos documentos do arqui-
vo do Legislativo e criar um 
sistema de ouvidoria prático 
que aproxime cada vez mais 
a comunidade.

JC Holambra - Como a pan-
demia tem afetado os tra-
balhos da Câmara?

Serjão: A pandemia atra-
palhou o trabalho, acredito 
que para todos e em todos 
os setores. Aqui continua-
mos realizando as sessões, 
porém, a portas fechadas e 
restringimos o acesso à Casa 
a funcionários do Legislativo 
e Executivo e prestadores de 
serviços.

Então o que mudou foi o 
relacionamento, durante um 
período trabalhamos em sis-
tema homeoffice para a se-
gurança dos servidores. Vale 
ressaltar que o contato com 
a população vem sendo fei-
to mais através de telefone e 
redes sociais. Essa interação 
mudou a forma de estar pre-
sente no cotidiano dos cida-
dãos, mas o nosso trabalho 
não para.
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Vereadores aprovam Semana de Conscientização 

sobre o Transtorno do Espectro Autista

Projeto que cria Conselho Municipal 
da Juventude passa pela Câmara

Assessoria CMH/Esdras Domingos

A Câmara Municipal de 
Holambra aprovou por una-
nimidade na sessão desta 
semana, dia 07 de junho, o 
Projeto de Lei n.º 13/2021 
que institui a “Semana Muni-
cipal de Conscientização so-
bre o Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA)”, prevista 
para ocorrer anualmente na 
semana do dia 02 de abril.

A propositura, encabe-
çada pelo vereador Jander-
son Adriano Ribeiro (Chiba 
- MDB), visa alertar, sobre-
tudo as autoridades e gover-
nantes, para a criação de po-
líticas de saúde pública para 
o diagnóstico e início do 
tratamento precoce, além de 
apoiar e subsidiar pesquisas 
na área.

Ao JC Holambra, o vere-
ador disse que a criação de 
uma semana busca mos-
trar as características dessa 
condição especial de quem 
sofre TEA, destacando que 

não é uma doença e também 
alertar para as dificuldades 
enfrentadas pelas famílias, 
uma vez que o transtorno 
ainda é bastante desconhe-
cido. “Excelente oportuni-
dade para fomentar o tema 
e discutir políticas públicas 
que venham trazer benefí-
cios aos pais e aos portado-
res do transtorno”.

Chiba adiantou que ou-
tro projeto, que tramita na 
Casa, pretende dar permis-
são para quem sofre com 
o transtorno, de utilizar as 
vagas de estacionamento de 
portadores de necessidades 
especiais.

De acordo com a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), o Transtorno do Es-
pectro Autista geralmente 
tem início na infância e per-
siste durante a adolescência 
e vida adulta e acredita-se 
haver mais de 70 milhões 
de pessoas com autismo no 
mundo. A ONU definiu ainda 
o dia 02 de abril como o “Dia 

Mundial de Conscientização 
do Autismo”.

Além de Chiba, o projeto 
aprovado foi de iniciativa 
dos vereadores Eduardo da 
Silva (Pernambuco - PSD), 
Jesus Aparecido de Souza 
(Jesus da Farmácia - PSD), 
Mario Luiz Sitta (Sitta da 
Fanfarra - PSDB), Mauro 
Sérgio de Oliveira (Serjão), 
Oriovaldo Venturini (PSDB) 
e Wilson Barbosa (Bigode - 
PTB). A proposta segue para 
sanção ou veto do Prefeito.

Projeto de Lei, de inicia-
tiva do Executivo, que cria 
o Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) é aprova-
do por unanimidade na 14ª 
Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Holambra, rea-
lizada no dia 07 de junho.

O Conselho da Juventude 
tem como objetivo fomentar 
o desenvolvimento dos jo-
vens, formulando diretrizes 
para ações governamentais 
voltadas à promoção das po-
líticas públicas de juventude, 
de incentivo à qualificação, 
empreendedorismo, busca 

de oportunidades de empre-
go e renda, estimulando a 
criação de novos projetos e 
negócios entre este público.

Além disso, de acordo com 
a justificativa da propositura, 
o Governo do Estado de São 
Paulo lançou o programa 
“Casa da Juventude”, ao qual 
o Estado poderá financiar 
em parceria com as Prefeitu-
ras a construção de espaços 
multiuso de apoio ao público 
jovem no início da vida pro-
fissional. Dentre os requisi-
tos, as cidades interessadas 
devem, obrigatoriamente, 

contar com um Conselho Mu-
nicipal de Juventude.

Recentemente, os verea-
dores de Holambra promo-
veram diversas iniciativas 
para viabilizar a participa-
ção do município neste pro-
jeto. O vereador Janderson 
Adriano Ribeiro (Chiba) jun-
tamente com os vereadores 
Mario Luiz Sitta (Sitta da 
Fanfarra), Wilson Barbosa 
(Bigode) e Eduardo da Silva 
(Pernambuco) realizaram 
uma audiência com o Sub-
secretário da Juventude Luiz 
Chrysostomo de Oliveira e 

com o Secretário de Desen-
volvimento Regional Marcos 
Vinholi para oficializar o pe-
dido para inclusão do muni-
cípio de Holambra ao “Pro-
grama Casa da Juventude”, 
na oportunidade ambos se 
colocaram à disposição para 
atender a solicitação.

“É um projeto que ajudará 
os jovens na busca de oportu-
nidades de emprego, qualifi-
cação profissional, economia 
criativa, empreendedorismo 
e convivência. Esse espaço 
será extremamente impor-
tante e benéfico para o muni-

cípio.”, comentou Chiba.
Os vereadores Fabiano 

Soares e Hermindo Felix fi-
zeram indicações legislativas 
para criar o Conselho Munici-
pal da Juventude e aderir ao 
Programa Casa da Juventude. 
“É extremamente importan-
te que através do Conselho 
possa se discutir e levar os 
benefícios necessários para 
o público jovem, tanto em es-
pecialização, como em aces-
so ao primeiro emprego, em-
preendedorismo, tecnologia, 
ciências e tudo mais.”, men-
cionou Fabiano Soares.

Valéria Bolsonaro em Holambra
O vereador Fabiano Soares (PODE) recebeu 
na noite de terça-feira desta semana, dia 8, a 
deputada estadual Valéria Bolsonaro. De acor-
do com ele, a parlamentar junto a sua equipe 
conversou com algumas mães de crianças 
autistas, que fazem parte do Conselho de 
Mandato de Inclusão Escolar. “Cada mãe pode contar um pouco de 
sua história, suas demandas e dificuldades. A deputada colocou seu 
mandato à disposição para buscar ajuda e recursos para a causa das 
crianças autistas e doenças raras.” O vereador adiantou que irá pro-
por a criação de uma frente parlamentar de apoio a pessoas com 
necessidades especiais e doenças raras. Participou do encontro o 
vereador Hermindo Felix (PSDB).



9

www.jcholambra.com

Variedades Holambra, 11 de junho de 2021 9
Amor: mais forte que a pandemia. Será?

Esdras Domingos

O apóstolo São Paulo, ao 
escrever uma de suas cartas, 
menciona que o amor tudo 
sofre, crê, espera e suporta (I 
Coríntio: 13,7). Mas, será que 
esse sentimento consegue 
vencer a pandemia? Seria 
essa atitude mais forte que 
o coronavírus? A expressão 
máxima das emoções subju-
garia o isolamento?

Após quase um ano e meio 
de luta contra a Covid-19 e 
há duas comemorações do 
dia dos  namorados (2020 e 
2021) sem muita graça, os 
casais buscam na resiliência 
o desejo para manter vivos os 
seus relacionamentos. 

A psicóloga holambrense 
Débora Sievers, que atua há 
quase 30 anos nas áreas clí-
nica, organizacional, educa-
cional e treinamentos, disse 
que o isolamento social cau-
sou um “grande” impacto nos 
relacionamentos. “Pois, como 
abraçar, beijar, segurar a 
mão, conversar olho no olho 
em tempos como esses?” 

Silvio Donizeti Fortunato, 
pastor, sociólogo, bacharel 
em teologia e palestrante, de 
Artur Nogueira, salientou que 
os abismos provocados pela 
pandemia podem ser en-
curtados por meio de tec-
nologias, como apps, que 
têm capacidade de apro-
ximar quem está longe e, 
com isso, trazer esperança 
e “sobrevivência” ao relacio-
namento. A psicóloga enalte-
ce a facilidade de adaptar-se 
do ser humano. “Ouvi de mui-

Sociólogo e psicóloga concordam que com amor é possível “resistir” ao vírus e manter vivo o relacionamento

tos casais sobre o quanto foi 
difícil lidar com as diferenças 
de posicionamento de cada 
um com relação à própria 
pandemia. Então, aqueles que 
namoravam tiveram que se 
reposicionar diante do namo-
ro, e desse reposicionamento 
surgiram escolhas. Alguns re-
correram às tecnologias para 
conhecer pessoas, outros es-

colheram encerrar o relacio-
namento, outros anteciparam 
e passaram a compartilhar a 
mesma casa.”

O sociólogo e a psicólo-
ga concordam que 
com amor é possível 
“resistir” ao vírus. 
“É nesse tempo que 
ocorre a possibilidade 
dos relacionamentos se 

fortalecerem e superarem as 
incertezas causadas pelo Co-
ronavirus, através do amor e 
parceria entre o casal”, afir-
mou Silvio. “Mas, quando 
esse amor é compreendido 

na sua mais pura essência, 
acredito que sim, ele supe-
ra, vence, ultrapassa qual-
quer barreira. O amor é 
paciente, bondoso e sem 
orgulho, interesses, ira e 
rancor. Esse pode superar 
qualquer situação”, acres-
centou Débora.

Adaptar ou perder
Há quem diga que a satis-

fação, a alegria e o sentimento 
de completude residem na ca-
pacidade de adaptabilidade. 
De uma forma ou de outra, 
esse conceito acabou sendo 
incorporado até nas relações. 

Debora salientou que a 
pandemia se tornou um fator 
estressante, gerando ansie-
dade, angústia e mal estar, 
além de ampliar dificuldades 
ou necessidades. “Toda essa 
situação acabou se refletindo 
nos relacionamentos conju-
gais e promovendo muitas 
brigas em família. O que está 
bem ficou abalado e o que já 
não estava bem foi fatal para 
a convivência e para o au-
mento dos problemas”.

De acordo com Sílvio, a 
pandemia veio para provar 
muitos relacionamentos. 
“Para alguns se tornou um 
tempo de aproximação, res-
gate de valores deixados no 
decorrer da convivência: 
como diálogo. Para outros 
relacionamentos a pandemia 
tem sido desgastante e moti-
vo de brigas, esfriamento na 
relação e até separação”.

O sociólogo analisou que 
mesmo os casais mais jovens, 
com pouca experiência, vi-
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Feliz Dia dos Namorados!
Sempre com flores, a melhor maneira de ser romântico !

Calibrachoa Cabaret
Midnight Blueballhorticulturalbrasil

O caminho da felicidade
- manter um diálogo verdadeiro e aberto (se comunicar sem-
pre), pois a comunicação é o fundamento para que possamos 
entender um ao outro e criar esse vínculo. 
- casais felizes buscam aproveitar ao máximo a companhia 
um do outro por isso é importante que se criem interesses em 
comum, descobrir algo que os dois gostem de fazer juntos. 
- passar um tempo junto, curtir cada momento é maravilhoso 
e muito importante, mas para a felicidade do casal também é 
necessário termos o nosso tempo individual de vez em quan-
do e saber respeitar esse período de cada um. 
-alimentar pequenos gestos, carinhos, como: beijos, abraços, 
dormir de conchinha, flertar, se paquerar, brincar um com o 
outro, assistir filme de mãos dadas, são coisas que fortalecem 
a relação e promovem a felicidade. Com o tempo os casais 
vão se esquecendo disso e acabam se perdendo sem nem sa-
berem o motivo. 
- casais felizes dizem “eu te amo” com frequência e assim de-
monstram seu afeto e a importância de um na vida do outro.

ram no período a oportuni-
dade de enfrentarem juntos 
as dificuldades e valorizarem 
o sentimento existente entre 
eles. “É um momento de cres-
cimento com possibilidade 
de amadurecimento para o 
jovem casal”.

 
Nervos à flor da pele
O estresse durante a pan-

demia, nas relações, pode 
ser percebido pelo aumento 
no índice de violência. Sílvio 
alertou que nesse tempo, os 
enlaces têm sido afetados di-
retamente deixando lacunas 
irreparáveis, como traumas, 
depressão, traições e divór-
cios.

Débora comentou que 
existem pessoas que pos-
suem mais jogo de cintura 
para lidar com situações di-
fíceis, mas para outras, esses 
momentos causam muitos 
problemas. “O período de 
confinamento gera medo, 

afinal, enfrentamos um ini-
migo invisível e as dúvidas 
que vêm junto com ele sobre 
o que ainda pode vir a acon-
tecer. Esses medos e os pen-
samentos negativos desesta-
bilizam as emoções e fazem 
com que as pessoas desen-
volvam sentimentos como 
insegurança e ansiedade”. 

A psicóloga assegurou que 
uma boa reflexão para mudar 
esses sentimentos pesados é 
absorver os ensinamentos 
para nos tornarmos seres 
melhores. “Entendo que sair 
da rotina habitual gera um 
impacto, mas uma ótima op-
ção é se adequar ao que es-
tamos vivendo hoje de uma 
forma mais leve. É necessá-
rio aprendermos a enfrentar 
tudo isso e enxergar que tudo 
traz um renascimento”.

Modo preservação 
Em tempos difíceis, os 

casais precisam acionar o 

A pandemia veio para provar muitos 
relacionamentos. Para alguns se tornou um 
tempo de aproximação, resgate de valores 
deixados no decorrer do relacionamento: 

como diálogo. Para outros relacionamentos 
têm sido desgastante e motivos de brigas, 

esfriamento na relação e até separação

““

Quando duas pessoas estão juntas e se amam, 
elas precisam estar em sintonia uma com a outra. 

As brigas sempre vão haver, mas com todos esses 
recursos e maturidade podemos superar tudo

““modo preservação para ga-
rantir que não serão extintos. 
Débora salientou que sua ex-
periência clínica mostra que 
casais procuram ajuda quan-
do o relacionamento está por 
se dissolver. 

A psicóloga holambrense 
reforçou que um relaciona-
mento saudável se faz com 
amor e admiração; aceitação 
e respeito; diálogo e comuni-
cação clara, e confiança e li-
berdade. “Quando duas pes-
soas estão juntas e se amam, 
elas precisam estar em sin-
tonia uma com a outra. As 
brigas sempre vão haver, mas 
com todos esses recursos e 
maturidade podemos supe-
rar tudo”.

O sociólogo e pastor de Ar-
tur Nogueira enfatizou que o 
amor é a “alma” do casamen-
to e quando ele vem a faltar, 
o casal perde a sua essência, 
prazer e desejo de continuar 
juntos. “A rotina pode ser um 
problema para o relaciona-

mento, a criatividade pode 
ser o remédio, um divisor de 
águas para o casal”.

Onde mora a felicidade?
Demócrito de Abdera, filó-

sofo pré-socrático (460 a 370 
a.C), diria que a felicidade re-
side na alma. Silvio disse que 
a felicidade é algo esperado 
em um relacionamento e ela 
é resultado do “amor mútuo 
e verdadeiro”.

Débora acrescentou que o 
amor é uma conquista diária, 
por isso, a felicidade do casal 
passa pelo “querer”. “No rela-
cionamento não é encontrar 
a pessoa certa, mas sim ser 
você a pessoa certa. Superar 
as diferenças é fundamental 
para a manutenção do rela-

cionamento”, falou Sílvio.
Sílvio e Débora falaram 

ao JC Holambra sobre amor 
à distância, como lidar com 
as manias “chatas” do outro 
e de que forma resistir à ten-
tação dos apelos de vida feliz 
do outro lado do muro. Eles 
ainda comentam se o casal 
deve criar coisas e objetivos 
incomuns e como conciliar 
o amor e a rejeição da famí-
lia ao relacionamento? Quer 
mais: o que é mais verdadei-
ro: alma gêmea ou os opostos 
se atraem? 

Todas essas questões es-
tão na integra das entrevis-
tas feita pelo jornal com a 
psicóloga e o sociólogo. 
Elas podem ser acessadas 
pelo www.jcholambra.com. 

Silvio Donizeti Fortunato, pastor, sociólogo, bacharel em teologia e palestrante

Débora Sievers, psicóloga
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Departamento faz treinamento 
remoto para profissionais da 

educação municipal
Profissionais da rede pú-

blica municipal de Educação 
de Holambra participam 
esta semana de treinamen-
to remoto para a utilização 
de uma  plataforma de ensi-
no que será disponibilizada 
aos alunos a partir do final 
deste mês.

O novo sistema irá per-
mitir a realização de aulas 
com interação online entre 
educadores e estudantes, 
favorecendo o pleno de-
senvolvimento educacional 
neste período de pandemia 
da Covid-19.

“Durante estes dias de 
capacitação, os cerca de 
200 profissionais recebe-
rão orientações técnicas 
para que possam desenvol-
ver conteúdos pedagógicos 
e utilizar todos os recursos 
que o sistema oferece”, falou 
o diretor municipal de Edu-
cação, Alexandre Moreira. 

A plataforma será utili-
zada em conjunto com as 
atividades disponibilizadas 
no Portal do Estudante de 
Holambra, criado no início 
de março, e apostilas entre-
gues mensalmente. Ainda 
de acordo com Alexandre, a 
ferramenta continuará a ser 
utilizada mesmo após o re-

torno das aulas presenciais, 
uma vez que a retomada 
integral das atividades es-
colares em um curto espaço 
de tempo não será possível 
em função da situação da 
pandemia do novo corona-
vírus.

Érica Rodrigues Porto 
Leite, professora do Ensino 
Fundamental I na Escola 
Novo Florescer, participa da 
capacitação e reforça a im-
portância da iniciativa para 
a realização do seu traba-

lho. “Estou gostando bas-
tante do treinamento. Agora 
poderemos explorar as mí-
dias e utilizar novos recur-
sos para que as aulas sejam 
mais dinâmicas”, explicou. 
“Espero que essa platafor-
ma nos ajude a melhorar as 
nossas aulas, dando mais 
qualidade, para que o traba-
lho alcance nossos alunos”.

Nas próximas semanas 
os estudantes também te-
rão treinamento para que se 
adaptem ao novo formato.

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

Prefeito busca investimentos 
para implantação de 

projeto esportivo

O prefeito Fernando Ca-
pato se reuniu nesta quar-
ta-feira, dia 9 de junho, com 
o secretário estadual de Es-
portes, Aildo Ferreira, para 
tratar da adesão de Holam-
bra ao Programa Areninha, 
do Governo do Estado de São 
Paulo. O encontro foi acom-
panhado pelo diretor munici-
pal da pasta, André Buzzerio, 
e pela salva-vidas do depar-
tamento, Noelle Arnaut.

O projeto pleiteado pela 
cidade, caso seja confirma-
do, contempla a construção 
de espaço com campo de 

futebol Society, quadra de 
basquete 3x3, arquibanca-
das e iluminação com tec-
nologia LED.

“Essa é uma iniciativa que, 
esperamos, vai nos permitir 
oferecer aos moradores mais 
uma alternativa de lazer, 
prática desportiva e de ati-
vidades voltadas ao bem-es-
tar e à qualidade de vida de 
holambrenses de diferentes 
idades”, destacou o prefeito.

A intenção é que as obras, 
se liberadas, aconteçam em 
área institucional no bairro 
Groot.
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Quando a gente vê uma 
criação de gado, a gente 
pensa logo no valor que 
aquele investimento re-
presenta, mas não imagi-
na os cuidados, estudos e 
dedicação que tudo isso 
envolve, para que a qua-
lidade do gado seja indis-
cutível. Mais difícil ainda 
é saber a origem desse 
rebanho e como isso in-
fluencia nos resultados.

Pois bem, a raça Sene-
pol é uma raça bovina uti-
lizada com frequência no 
Brasil para o cruzamento 
com a raça Nelore e An-
gus, a fim de aumentar a 
qualidade dos rebanhos 
de produção de carne. É 
uma raça campeã de ven-
das, representando 0,05% 
do total de gado bovino 
anual, conforme o Anuá-
rio DBO 2019.

Segundo o anuário, em 
2018, a raça Senepol foi a 
responsável por um fatu-
ramento de R$ 29 milhões 
no setor. A raça Nelore é 
a única que faz frente a 
ela nos leilões de gado no 
Brasil. Em 2018, a Nelore 
contabilizou um fatura-
mento de R$ 400 milhões.

E qual a origem 
genética da Senepol?

A origem data desde 
1800, quando gerações 
atrás, a família Neltropp, 
do Caribe, já entendendo 
bastante de produção de 
carne bovina e de técnicas 
de melhoramento genéti-
co, resolve iniciar a funda-
ção de uma base genética, 
que séculos mais tarde, 

resultaria na Senepol.
Isso aconteceu nas 

Ilhas Virgens, próximo a 
Miami, na Flórida. Mais 
tarde, a família resolveu 
importar o gado da raça 
Red Poll, oriundo do Ca-
nadá e da Austrália, que 
por sua vez, tem a sua 
origem nas raças Norfolk 
Red (raça produtora de 
carne) e Suffolk Dun (raça 
produtora de leite).

Assim, com a junção 
das raças N’Dama (que 
vinha do Senegal) e Red 
Poll, chegou-se à raça SE-
NEPOL, oficialmente re-
gistrada a partir de 1940.

Presença Global da 
Senepol

Atualmente, a raça Se-
nepol está presente em 
todos os continentes, 
sendo considerada refe-
rência genética quando o 
assunto é o aumento da 
performance de rebanhos 
destinados à produção de 
carne em regiões de cli-
ma quente. Hoje, os paí-
ses que mais se destacam 
com a criação desta raça, 
são: Brasil, Colômbia, Ar-
gentina, Paraguai, Vene-
zuela, Panamá, África do 
Sul, Zimbábue, Porto Rico, 
México, República Domi-
nicana, Botswana, Namí-
bia, Filipinas, Austrália e 
claro, Estados Unidos.

 
Vantagens da Senepol

Quem trabalha com 
pecuária sabe o quanto 
os partos são uma pre-
ocupação, em razão de 
nesta época, ocorreram 

os maiores percentuais 
de morte nos rebanhos. 
No entanto, como as crias 
da Senepol nascem com o 
peso abaixo dos demais 
bezerros, o risco de morte 
é baixo.

Outra vantagem é que 
se por um lado, o bezerro 
Senepol nasce com bai-
xo peso, para engordar é 
mais rápido, desmaman-
do com uma arroba a mais 
de peso do que as demais 
raças.

E para reprodução, 
esse touro já cobre com 
apenas 14 meses de idade.

Com relação à doci-
lidade, este é um touro 
em que até mesmo uma 
criança de 5 anos, pode 
fazer carinho sossegada. 
Esta raça é tranquila, dó-
cil, e fica pronta para o 
abate com até 4 meses de 
antecedência em relação 
às demais. 

Agora, quando pensar 
em gado e pecuária, você 
já tem ideia do porque 
esse tipo é tão especial na 
criação. 

Você conhece a raça Senepol?
Entenda porque essa raça bovina é uma referência no mundo, 

principalmente quando o assunto é a qualidade, rusticidade, precocidade, 
performance e adaptabilidade dos rebanhos

Dr. Caius Godoy 
(Dr. Da Roça) é sócio na 
AgroBox Assessoria e Capital 
e Capital em Agronegócios.
e-mail: caius.godoy@agro-
boxadv.com.br

Mais de 2300 kits 
alimentação são entregues 
para alunos da rede pública

Composto por itens não 
perecíveis como arroz, fei-
jão, macarrão e óleo de soja, 
além de frutas, legumes, ovos 
e peito de frango congelado, 
o kit tem agradado a pais e 
responsáveis. Jéssica Lan-
ge Martins, mãe de Miguel, 
de 7 anos, retirou o kit pela 
primeira vez. “Morava em 
Cosmópolis e lá a escola pú-
blica não distribuía nenhum 
tipo de alimento. Fiquei sur-
presa quando aqui disseram 
que teria direito. O kit é bem 
completo, faz uma grande 
diferença na alimentação do 
Miguel”, explicou.

A Prefeitura de Holambra 
distribuiu ontem, dia 10 de 
junho, mais de 2.300 kits de 
Alimento do Estudante para 
alunos matriculados na rede 
municipal de ensino. A ação 

atende crianças do berçário 
ao 9º ano do ensino funda-
mental – e também para alu-
nos da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Ela tem por 
objetivo recompor a meren-
da que seria servida nas uni-
dades, já que as atividades 
presenciais permanecem 
suspensas em função da pan-
demia.

O prefeito Fernando Capa-
to reiterou a importância da 
distribuição dos alimentos 
para os estudantes de Ho-
lambra. “Com o complemen-
to nutricional que o kit pro-
porciona, colaboramos com 
as boas condições de apren-
dizagem e bem estar social 
de nossos alunos. A distribui-
ção mensal do kit é um com-
promisso que levamos muito 
a sério”, disse. 
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O Grupo UniEduK será repre-
sentado no 27º Congresso Mundial 
de Arquitetos - UIA RIO 2021 - pelo 
arquiteto e urbanista Paulo Fraga 
Silveira,  docente do curso de Ar-
quitetura e Urbanismo. Promovido 
pela União Internacional de Arqui-
tetos, o evento acontece pela pri-
meira vez no Brasil, de 18 a 22 de 
julho, na cidade do Rio de Janeiro. 

Com o tema “Posto Emergen-
cial de Atendimento Covid-19”, o 
projeto do prof. Paulo foi doado 
à Prefeitura de Jaguariúna para 
o atendimento de pessoas com 
sintomas gripais que pudessem 
estar com a doença. O trabalho 
chamou a atenção e foi seleciona-
do para o setor específico da área 
da saúde dentro do Congresso, o 
UIA-PHG (Public Health Group) 
2021 Rio Seminar.

Entusiasmado com o trabalho 
da China com o uso de soluções de 
técnicas modulares, inclusive com 
as instalações com contêineres,  
desenvolveu a unidade de cam-
panha emergencial onde ficava o 
estacionamento de ambulâncias 
da UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento), junto de uma área de 
enfermaria também criada por 
ele, com a separação da circulação 
dos espaços, usando as técnicas de 
contêineres e arquitetura efêmera 
(de funcionamento temporário).

Numa área de 500m2 de cons-
trução, seguindo normas sanitá-
rias, o arquiteto planejou salas de 
triagem, de consultas, de observa-
ção, de medicamentos, com venti-
lação adequada, sanitários, entre 
outros detalhes, para que as pes-
soas evitassem o contato entre si, 
diminuindo o risco de contágio e 
facilitando o acesso dos profissio-
nais da saúde ao local. “Tudo isso 
ficou pronto em torno de cinco 
dias dado o início da construção, 
graças ao uso de estruturas e lo-
nas adequadas, piso elevado, com 
revestimento vinílico, agilizando 
todo o processo”, disse o docente. 

Perfil profissional 
O arquiteto e urbanista Paulo 

Fraga Silveira atua como profes-
sor universitário desde 2016, em 
cursos de graduação do Grupo 
UniEduK (UniFAJ e UniMAX). Seu 
relacionamento com o Grupo co-
meçou em 1998, quando realizou 
projetos  para os Campi I e II da 
UniFAJ, entre eles, o Hospital-Es-
cola Veterinário, assim como al-
guns outros para UniMAX. 

Em paralelo, sempre teve seu 
trabalho direcionado à área da 
saúde, começando sua carreira 
com o restauro do antigo Pavilhão 
Classe do atual Hospital Emílio Ri-
bas, em São Paulo, que era um hos-
pital de isolamento. Isso lhe trouxe 
grande experiência e paixão por 
planejar prédios com grande utili-
dade para a qualidade de vida das 
pessoas, desenvolvendo sua dis-
sertação de mestrado também na 
área da saúde, onde pesquisou a 
história e a evolução dos hospitais. 

Entre seus trabalhos, estão 
clínicas, sendo o Posto Emer-
gencial de Jaguariúna  o mais 
recente do segmento, que será 
apresentado em congresso in-
ternacional. “Garantir projetos e 
suas construções com qualidade 
funcional que resultem em bons 
atendimentos, conforto e huma-
nização, ou seja, zelar pela saúde 
representa, para mim, uma eter-
na ressurreição da vida”, decla-
rou o arquiteto. 

Para o diretor acadêmico de 
unidade, prof. Flávio Pacetta, a 
seleção desse  projeto só reforça 
a qualidade do corpo docente do 
Grupo UniEduK. “Essa é a maior 
prova de que a interdisciplina-
ridade e integração de currícu-
los por competências fundados 
em práticas eleva a formação e 
o conhecimento adquirido por 
nossos alunos, além do benefício 
trazido à comunidade numa área 
tão demandada como a saúde 
pública”, garante. 

Docente de Arquitetura e Urbanismo do 
Grupo UniEduK apresentará projeto em 

Congresso Internacional  

Grupo UniEduK 
sobre Educação

A Outra Holambra
Rodrigo van Kampen

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

12 de junho 
“Deve ser difícil ser ex-

pulso de casa”, Bia disse 
para Ana quando chega-
vam à prefeitura, onde ha-
via o moinho que Roel es-
colheu como lar. “Deve ser 
aquele ali.” 

“Foi quase ter decidido 
sair”, respondeu o kabou-
ter, cumprimentando as 
duas com um sorriso. “Não 
é como se eu tivesse vira-
do um pária. Meus irmãos 
vieram visitar ontem.”

“Você vai adorar isso”, 
disse Ana, segundos antes 
do kabouter deixar as duas 
com quinze centímetros de 
altura. Quando entraram, 
Ana reparou que ele havia 
limpado o lugar como pro-
metido. Nenhuma aranha. 
Parecia aconchegante, a 
decoração consistia de um 
sofá feito com palitos de 
sorvete coberto por mus-
go, algumas cadeiras e uma 
mesa, sobre a qual alguns 
livros bastante usados.  

Conversaram um pou-
co e Roel mostrou alguns 
truques simples, como 
mudar a decoração floral 
com um estalar de dedos. 
“Agora vou deixá-las a sós”, 
o kabouter deu uma pis-
cadela nada discreta para 
Ana e desapareceu.

Ana respirou fundo 
três vezes e bateu palmas, 
nervosa, sem saber o que 
fazer com as mãos, antes 
de jogar fora o discurso 
cuidadosamente ensaiado 
e cuspir as palavras desa-
jeitadamente: 

“Eu... Amanhã é doze de 
junho, e eu... você... A gen-
te.” Ana fechou os olhos 
tentando fazer o mundo 
parar de girar. “Eu gosto 
de você.” 

Bia estava vermelha de 
vergonha, agora era ela 

que não saberia o que fa-
zer com as mãos se Ana 
não as tivesse pegado. En-
tão sorriu, balançando a 
cabeça para os lados, onde 
havia uma lágrima. 

“Droga, Ana! Era pra ser 
platônico!” Bia saiu corren-
do. Quando pisou alguns 
passos fora do moinho, já 
estava do tamanho normal. 
Não foi longe, sentando-se 
no pequeno deck ao lado 
do lago com as carpas. Pou-
co depois, Roel apareceu 
sentado ao seu lado. 

“Você gosta dela”, disse 
o kabouter.

“Você é muito enxerido”, 
respondeu ela, enfiando o 
rosto nas mãos. “Tá, gosto. 
Mas... e todo mundo?” 

“Sabe por que eu resol-
vi aparecer para a Ana? Eu 
estava cansado de viver 
escondido. Antigamente, 
bem antes do meu tem-
po, humanos sabiam da 
existência de kabouters. 
Traziam oferendas, con-
versavam, juntos fazíamos 
os campos brotarem. Mas 
vieram os tratores, a civi-
lização e o medo. Quando 
rei Kyrië foi morto, Kram-
pus teve a desculpa perfei-
ta, viemos para cá. Mas em 

vez de criar um novo mun-
do em Holambra, nos es-
condemos. Demorei para 
crescer e descobrir que 
não era o único jeito.” 

Ana estava constran-
gida, parada a alguns me-
tros de distância, fingindo 
admirar a construção do 
moinho. 

“Vai lá”, disse o kabou-
ter, entregando uma flor de 
manacá da serra para Bia. 
“Se tu não brigares pelo que 
acreditas, quem o fará?” 

De longe, Roel sorriu 
ao ver Bia colocar a flor 
no cabelo de Ana. Ambas 
sorriam um pouco cons-
trangidas quando acena-
ram para se despedir. Logo 
depois as mãos, um pouco 
tímidas, encontraram-se 
ao caminharem juntas. 

Este capítulo encerra 
esta coluna de minicontos, 
mas a magia continua por 
aí, na forma de kabouters 
escondidos em moinhos e 
estátuas que ganham vida 
para quem sabe as pala-
vras certas. Basta ter os 
olhos para ver. Para reler 
todos os capítulos de “A 
outra Holambra”, acesse 
rodrigovk.com.br

Prof. Paulo Fraga Silveira foi selecionado com 
projeto para atendimento a Covid-19
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129 (19) 99629-9516

www.cafcorretora.com.br
Thiago Furio

Especialista em Imóveis

Res. Flor D’aldeia - Holambra
180 m2 de construção e 362 m2 de terreno, com 3 suítes,
aquecimento solar, infra para ar condicionado. Garagem
para 2 carros. Imóvel espetacular! Oportunidade!

VendaR$ 1.250.000,00  -

Res. Camanducaia Praça e Parque - Jaguariúna
Lotes a partir de 250 m2.
Parcelamento direto com incorporador.
Ótima oportunidade!

VendaR$ 135.000,00  -

Res. Vitória Régia - Holambra
Lote de 435,85 m2.
Parcelamento direto com o incorporador.
Residencial maravilhoso.

VendaR$ 435.850,00  -

Res. Resedas - Holambra
Lote de 250 m2 de área total.
Entrada (R$ 44.850,00) + Parcelas.

VendaR$ 130.000,00  - 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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ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO
CNPJ Nº 59.022.046/0001-54

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL MISTA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

Pelo presente edital ficam convocados todos os 
Associados da Associação Príncipe Bernardo CNPJ 
nº 59.022.046/0001-54 a comparecerem à Assembleia 
Geral Mista Ordinária e Extraordinária, a ser realizada 
PRESENCIALMENTE no dia 14 de junho de 2021 
(Segunda-Feira) em primeira convocação às 18:00 
horas, em segunda, às 18:30 horas, na Sede da 
Associação Príncipe Bernardo, na Alameda Mauricio 
de Nassau, nº 427, Centro, nesta Estância Turística 
de Holambra para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia:

Inicialmente serão tratados os assuntos da Assembleia 
Geral Ordinária a saber:
1) Justificativa da realização da Assembleia Geral 
Ordinária fora do prazo legal e Estatutário em razão 
da Pandemia.
2)  Prestação de Contas exercício 2020;
3) Relatório de atividades desenvolvidas em 2020;
4) Planejamento para o ano 2021;

Na sequência será tratado o assunto referente a 
Assembleia Geral extraordinária a saber:
1) Alteração dos Estatutos Sociais.

Holambra, dia 01 de junho de 2021. 

Maria Johanna G.K.G.Timmermans
Presidente

Observações importantes: 
a) A realização da Assembleia Geral Mista (presencial) 
está condicionada ao não impedimento legal das 
autoridades competentes de saúde pública.
b) A entrada dos associados na Assembleia estará 
condicionada ao uso de máscara de proteção, álcool 
em gel e distanciamento adequado de acordo com as 
regras sanitárias em vigor à ocasião da Assembleia.
c) Declaro que o presente edital foi afixado na sede da 
entidade e enviado aos associados nesta data e que 
para efeito de quórum a entidade possui 30 (Trinta) 
associados com direito a votar.

Nº 1243
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os doc-
umentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 2, 3 e 4, do 
Código Civil Brasileiro:
MARCELO AUGUSTO FERREIRA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profissão trabalhador rural, nas-
cido em Brazópolis MG, no dia dezessete de janeiro de mil 
novecentos e noventa e seis (17/01/1996), residente e domi-
ciliado no Sítio Três Córregos, 08, Cachoeira, Holambra, SP, 
CEP: 13825000,filho de LUIZ FERNANDO FERREIRA e 
de VALÉRIA MARIA DE CASTILHO FERREIRA.
SANDY LEHAN LIMA RAIMUNDO, nacionalidade  bra-
sileira, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Itajubá-MG, (registrada em Brazópolis-MG), no dia dezoito 
de janeiro de dois mil e cinco (18/01/2005),residente e dom-
iciliada no Sítio Três Córregos, 08, Cachoeira, Holambra, 
SP, CEP: 13825000,filha de QUIRINO DONIZETI RAI-
MUNDO e de SILVANA MARIA DE LIMA RAIMUNDO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.

Nº 1244
Faço saber que pretendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
tigo 1525, número 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro:
VALDIR ADÃO APARECIDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão supervisor de obras, nascido 
em Uraí, PR, no dia dez de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (10/02/1986) residente e domiciliado na Rua 
02, 24, Residencial Vila das Tulipas, Holambra,  SP, CEP: 
13825000, filho de GREGORIO ADÃO APARECIDO e de 
LUZIA ALVES RIBEIRO APARECIDO.
ROSILANDIA SANTOS RENALDI, nacionalidade bra-
sileira, estado civil divorciada, profissão empresária, nascida 
em Aracatu, BA, no dia dois de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (02/12/1982) residente e domiciliada na Rua 
02, 24, Residencial Vila das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de JOÃO CARLOS SANTOS e de DIVA-
LINA MARIA DA SILVA 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e pub-
licado na imprensa local.

Holambra - SP, 10 de junho 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

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 ●

● EMPREGOS ●

Manutenção júnior 1
(Hidráulica, elétrica, facilidades, prateleiras, 
iluminação, mangueiras e bicos.)

Tratorista
Requisitos: ter CNH ativa, desejável Curso 
tratorista
(Operação de máquinas e cargas)

Idade: ate 35 anos
Sexo: masculino

E-mail para o envio dos currículos: 
vagas.floress@gmail.com

Contrata-se
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Vovô Gepeto
Enquanto a pandemia continua 

e os shows não acontecem, 
o cantor Xororó  continua 

em sua marcenaria e con-
sertando os brinquedos 
dos netos. Dessa vez, ele 
consertou dois bone-
quinhos do Theo, filho 

da Sandy e Lucas Lima. 
Xororó conta que seu neto 

chegou com os bonecos nas 
mãos e falou: Vovô. Você arru-

ma pra mim? Claro, né. Não precisa 
pedir duas vezes. Lá foi Xororó com sua habilidade e paci-
ência, ajeitou todas as ferramentas e foi para o conserto.  
“Pronto recuperado. E aí, Theo ficou bom?”, perguntou o 
vovô.  E o garoto vibrou e deu um gritinho, mas ninguém 
viu a carinha do netinho. Afe!

Gente a pandemia não aca-
bou, mas muitos artistas já 
estão se   preparando e agen-
dando shows para 2022. Ou 
vai ou racha. Após a estreia 
de sucesso com a realização 
de uma live no dia das Mães, 
Alexandre Pires e Daniel irão 
dar continuidade ao Samba, 
Sertão&Brasa. O dois canto-
res vão se encontrar em um 
show ao ar livre, com muito 
samba, sertanejo e churrasco. Acontecerá na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. As 
vendas dos convites já estão a venda. O show já foi contratado para ser realizado ainda 
em 2022, em Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. 

Em seu Instagram,  o maravilhoso  
Miguel Falabella disse que come-
çou a segunda-feira (07/06) cheio 
de gratidão. Adivinha por quem ? 
Ludmilla, sim Ludmilla por ela ter 
gravado um clássico para a trilha 
sonora de seu filme Veneza. “Dia 17, 
vinte anos depois de tê-lo sonhado, 
eis que o filme finalmente será exi-
bido. Aos amigos daqui e de acolá, 
sempre meu agradecimento e afe-
to.”, disse Miguel.  

Samba, Sertão&Brasa

Veneza- o filme de Falabella

Regina Duarte reclamou, 08/06, em seu Instagram que seu número de seguidores reduziu, assim do dia para a noite. Indig-
nada com a situação, ela soltou o verbo. Então, tô achando difícil de entender. Será que o pessoal do Instagram consegue me 
explicar? Devo me dirigir a quem? Deu-se assim: ontem eu comemorei, toda feliz, os 2 milhões e quatrocentos mil seguidores, 
lembram? Hoje amanheci com 2 milhões e 300”, contextualizou em seguida. “Com profunda dor e indizível decepção, pergunto: 
o que será que aconteceu? Onde foi que eu errei?”, completou. Será que ela quer que desenhe?  Ah, fala sério. 

A ficha não caiu

Não deixes passar a oportunidade de fazer o 
bem a quantos se aproximem dos teus passos.

Verdades Secretas 2
Ícaro Silva e Zezé Polessa reforçam o elenco de Verda-
des Secretas 2, que já começou a ser gravada nos Estú-
dios Globo. O ator interpretará o personagem Joseph 
e a veterana terá um papel importante, mas o nome 
ainda não foi divulgado. Alguns nomes também foram 
anunciados para a segunda fase do enredo de Walcyr 
Carrasco, entre eles estão Erika Januza, Rodrigo Pandol-
fo, Gabriel Braga Nunes. 
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Já animado com o aqueci-
mento do mercado de flores 
e plantas ornamentais no 
Dia das Mães, que resultou 
em um aumento entre 10% 
e 12% sobre as vendas de 
2019, dependendo do seg-
mento, o setor da floricul-
tura nacional espera repetir 
– e até ampliar para até 15% 
– esse índice no Dia dos Na-
morados. A comparação vem 
sendo feita sobre 2019, con-
siderando que 2020 foi bem 
prejudicado pelo início da 
pandemia da Covid-19. De 
acordo com o Ibraflor – Ins-
tituto Brasileiro de Floricul-
tura -, o Dia dos Namorados 
representa 8% do fatura-
mento anual do setor, equi-
valente às vendas referentes 
ao Dia da Mulher.

No entanto, dependendo 
dos resultados da data em 
2021, esse índice pode co-
meçar a se destacar mais. O 
presidente do Ibraflor, Kees 
Schoenmaker, lembra que 
cada vez mais as pessoas es-

Mercado de flores aquecido em função 
do Dia dos Namorados

Os produtores venderam o que tinham cultivado e as floriculturas estão registrando aumento nas encomendas

Temos disponível para 
alugar 1 sala de 105m²

tão percebendo a importân-
cia das flores e plantas no 
seu dia a dia e que elas são 
um dos poucos presentes a 
despertar emoções. “Em um 
momento de valorização 
dos sentimentos, as flores e 
plantas tornam-se cada dia 
mais essenciais em nossos 
lares e para demonstrar o 
nosso afeto, respeito e ad-
miração pelas pessoas que 

amamos”, comenta. Alia-
dos às demonstrações de 
sentimentos que o Dia dos 
Namorados exige, estão o 
grande leque de opções – de 
variedades e preços – que os 
produtores têm disponibili-
zado ao mercado e à adap-
tação do comércio às novas 
formas de venda, como o 
e-commerce, e as entregas 
por delivery em qualquer 

canto do país. A campanha 
preparada pelo Ibraflor para 
a ocasião destaca que “Há 
diversas formas de demons-
trar o amor... uma delas é o 
carinho (o abraço, respeitar 
as diferenças, entre outras). 
Demonstre o seu amor com 
flores e plantas”. A frase 
acompanha fotos de casais, 
destacando as diversidades, 
de maneira geral.

Como agradar a 
pessoa amada

Apesar da rosa vermelha ser 
a mais tradicional para essa 
data, outras espécies e va-
riedades já estão disputan-
do o espaço com ela, como 
é o caso das orquídeas, as 
petúnias e as gérberas, en-
tre outras. As suculentas 
também tiveram a procu-
ra aumentada nessa data, 
pois são plantas com preços 
bem acessíveis que reúnem 
beleza e durabilidade. 


