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Bailes populares seguem até segunda-feira; tem duas matinês para a criançada 

PROMOÇÃO
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confira regulamento no site: 
https://www.shell.com.br

Auto Posto Pioneiro
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Biometria

Eleitor que 
perdeu o 
prazo ainda 
pode recuperar 
título 3

No Ginásio 

Esporte abre 
aula de judô 
para crianças e 
adultos 16

O Moinho Povos Unidos recebeu 45.574 visitantes no último ano: este número repre-
senta quase 39% do público que passou pelo maior cartão postal da cidade nos últi-
mos cinco anos, quando a Associação Povos Unidos assumiu a administração do local.  
Quem ainda não conhece o moinho poderá aproveitar o feriado de carnaval: o mo-
numento ficará aberto na segunda e na terça-feira, dias que geralmente mantém as 
portas fechadas para limpeza e manutenção. 

Moinho vai abrir durante o carnaval Contra as drogas 
Começou mais uma edição do 
Proerd nas escolas municipais e 
particulares: este ano, 230 alu-
nos contarão com aulas que fo-
carão temas como cidadania e 
combate às drogas. A formatura 
será em junho. 

CARNAFLORES COMEÇA HOJE 
NA RUA DA AMIZADE

A programação do Carnaflores, organiza-
do pela Prefeitura, contará com shows varia-
dos na Rua da Amizade. De hoje até segunda-
-feira estão agendados os bailes populares, 

sempre a partir das 20h. A Fanfarra Amigos 
de Holambra abrirá a folia sábado e segunda. 

E na terça-feira, a partir das 14h, acon-
tece o tradicional desfile de rua na Alameda 

Maurício de Nassau, organizado pelo Clube 
Fazenda Ribeirão. A festa será encerrada 
com a premiação dos blocos e show da ban-
da Pop Mind.  
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Chegou uma das festividades 
mais esperadas pelos brasi-
leiros – e pelos turistas que já 
conhecem esta animada tradi-
ção e sempre reservam a data 
para curtir uns dias no Brasil: 
o carnaval. 
Em muitas cidades brasileiras, 
a folia começa oficialmente no 
sábado, mas até Holambra já 
antecipou a festa para sexta-
-feira. Serão cinco dias de mui-
ta festa, com bailes populares, 
matinês e desfile de rua.  
Mas o folião precisa entender 
que carnaval não é sinônimo 
de liberação, não significa 
que “tudo pode”, afinal, qual-
quer extravagância e ato im-
pensado neste período, com o 
único intuito de aproveitar o 
momento, serão sentidos mais 
tarde. Afinal, as consequên-

cias sempre aparecem. 
Então, é hora do brasileiro 
cair na folia, mas com mode-
ração. Especificamente por 
aqui, são raros os problemas 
que exigem maior intervenção 
neste período. Mas nunca é 
demais se prevenir e é preciso 
ficar atento ao que está inge-
rindo. Cuidar-se é essencial em 
qualquer momento, mas exige 
ainda mais atenção em dias 
de festa e de aglomerações, 
quando todos se sentem mais 
à vontade para curtir o mo-
mento e, muitas vezes, carre-
gam um pouco mais no álcool. 
Em Holambra, o desfile de ter-
ça-feira sempre é muito espe-
rado e a cada ano reúne mais 
foliões e turistas. A vantagem 
é que, apesar de alguns exage-
ros, a festa corre tranquila e 

seu principal diferencial é reu-
nir todas as faixas etárias. São 
pais e filhos desfilando juntos 
na avenida: diversão sadia em 
família! 
O movimento neste dia é 
maior, afinal, o carnaval é 
sempre explorado pelo turis-
mo e Holambra não ficaria 
de fora. Por se tratar de um 
evento forte para o turismo, 
o carnaval ganhou, há anos, 
novos formatos: é comum al-
gumas cidades promoverem 
a festa anteriormente – ou 
até depois, para aqueles que 
ainda têm fôlego – garantin-
do um público fiel e sem con-
corrências. Mas independen-
temente do dia que for pular 
carnaval, a preocupação deve 
ser a mesma: que a folia seja 
consciente!  

R A de Athäyde

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

PO ND E RA NDO
HOLAMBRA

Uma história que certa-
mente daria um livro encor-
pado. Vamos atravessando a 
existência por aqui coletando 
alegrias/tristezas, realizações/
frustrações, júbilo/ decepções, 
todas deixando marcas, muitas 
indeléveis. Mais comumente 
do que se imagina, as pessoas 
procuram em exemplos alheios 
situações análogas às suas na 
busca por reafirmações ou com-
pensações. 

Ídolos são fruto de suces-
so continuado, e espelhos de 
imagens para os que anseiam 
por uma identificação que lhes 

Histórias de Dona Ilda

Eu estava me distraindo 
sentada em um banco de um 
jardim. A tarde estava agra-
dável. O trânsito estava movi-
mentado e vi na calçada uma 
jovem empurrando um carri-
nho completamente diferen-
te. Ele era quadrado, grande, 
de madeira. Na parte de cima, 
ficavam balas e doces muito 
bem embrulhados. A parte de 
baixo era aberta e ali dormia 
um bebê bem cobertinho. Fi-
quei prestando atenção nessa 
cena nunca vista.

O carrinho deve ter sido 
feito especialmente para esse 
fim. Enquanto a mamãezinha 
vendia balas, o nenê dormia 
calmamente. A abertura era 
grande e havia muito ar para 
a criança.

Pude constatar até onde 
chega o amor de uma mãe! 
Alegre e feliz, vendia suas balas 
e doces e com certeza estava 
ganhando seu pão de cada dia! 

Daí, meu pensamento co-
meçou a funcionar: será que 
essa mãe luta sozinha pela 
vida? Será que ela é só, com o 
bebê?

Cheguei a pensar em ti-
rar uma foto desse aconteci-
mento tão raro! Ali estávamos 
vendo o esforço dessa moça 
cuidando de seu filhinho e ga-
nhando sua vida! 

Como essa, quantas ou-
tras não encontram lugar para 
seus filhos em alguma creche. 
Quantas não têm alguém para 
cuidar de suas crianças. Outras 
estão na fila aguardando uma 
vaga para seu filho!

Infelizmente, a falta de va-
gas nesse país é um problema 
muito sério! Quando vamos 
ver uma solução para isso?

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Sua vida é uma história 

Mas, voltando à jovem 
mamãezinha, senti muito não 
ter ido conversar com ela um 
pouquinho. Ela é uma hero-
ína e a melhor maneira que 
encontrou foi essa: “filhinha a 
tiracolo!”

Por esse motivo, quando es-
tamos em condição de obser-
varmos acontecimentos como 
esse, devemos aproveitá-los e 
vermos como não é tão difícil 
solucionarmos um problema.

Quantos trabalhadores de 
sítios e fazendas trabalham 
muitas vezes com  seu filhinho 
amarrado em suas costas ou 
na cintura! Na verdade, o amor 
de mãe é indiscutível!  Minha 
mãe, que também era profes-
sora, começou sua carreira em 
Valinhos e, com quatro filhos, 
quando queria vir mais de-
pressa para sua casa, em Cam-
pinas, tomava o trem de carga 
vazio, do transporte de gado, 
para chegar mais cedo em sua 
casa. Até hoje fico pensando o 
trabalho que teve para conse-
guir criar nós quatro!

O “Dia das Mães” é come-
morado no segundo domingo 
de maio: que não esqueçamos, 
jamais, o que ELAS fizeram por 
nós! 

Por uma folia consciente! 

Que cena 
comovente!

Publicação semanal • Tiragem mínima auditada: 3.000 ex.
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assegurem o conforto de 
se imaginarem integrados 
a grupos reconhecidos e 
aplaudidos. 

Na sua história de vida, 
você certamente já serviu de 

exemplo para alguém, possi-
velmente alguns. Sem idolatria, 
mas com respeito e considera-
ção por exemplos transmitidos 
até mesmo involuntariamente. 
Seja como “herói”, na figura do ir-
mão mais velho, como pai, como 
profissional bem sucedido, como 
amigo respeitado por ser quem 
você é. Alguns poderiam argu-
mentar não terem sido nada dis-
so. Difícil acreditar que passemos 
pela vida ser termos sido, em al-
gum momento – ou momentos 
– referência para alguém.  

Veladamente, não são pou-
cos os que guardam para si sen-
timentos em relação ao outro; 
sentimentos que poderiam ser-
vir de combustível para alimen-
tar a auto imagem ou estima de 
carentes que, não raro, clamam 

por socorro, em silêncio. “Talvez 
no capítulo 18, página 115, de 
seu livro de vida...”, você possa 
encontrar uma reflexão feita so-
bre o tema, que ficou para trás, 
sem volta. Mas com tantas linhas 
a serem ainda escritas, oportu-
nidades se apresentarão antes 
do epílogo de sua passagem por 
aqui. 

A realidade é que estamos es-
crevendo nossa história de vida, 
dia-a-dia, e que poderá vir a ser 
lembrada (?) algum dia, quem 
sabe, no momento da despedida 
derradeira. Seria ela um “best-
-seller” com edição esgotada? Ou 
apenas um aglomerado de pági-
nas com frases desconexas, enca-
dernadas por respeito à imagem 
de seu autor?  

Somos, todos, competentes 
para redigir com elegância e con-
teúdo a história de nossas vidas. 
Que o futuro nos faça justiça. 
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É ano eleitoral e os holam-
brenses que não procuraram 
o posto itinerante que man-
teve atendimento na cidade 
até dezembro terá de agen-
dar atendimento em Mogi 
Mirim para garantir o direi-
to ao voto. O agendamento 
é feito apenas pelo site e o 
prazo termina em 6 de maio. 
É preciso levar documento 
original de identificação com 
foto, comprovante de resi-
dência emitido nos últimos 
três meses (que precisa estar 
em nome do eleitor, dos pais 
ou irmãos) e título eleitoral, 
caso tenha. Quem perder o 
prazo de maio só poderá re-
gularizar o título em novem-
bro. Nesse caso, além de não 
poder votar, deverá pagar 
multa de R$ 3,51.

De acordo com dados do 
Cartório Eleitoral, cerca de 
6,7 mil eleitores de Holambra 
fizeram a revisão eleitoral no 
ano passado (número não 
inclui quem já estava com a 
biometria em dia) e pouco 
mais de 1,5 mil poderão ter 
o título cancelado. Porém, o 
cartório garantiu que a con-
tagem só será finalizada em 

março, o que garante 
mais uma opor-
tunidade aos 
holambren-
ses que 
d e s e j a m 
regulari-
zar a sua 
s i t u a ç ã o 
eleitoral.

D a d o s 
d i v u l g a d o s 
no início de 
março apontaram 
Holambra entre as cidades 
com maior adesão ao cadas-
tro biométrico obrigatório: 
87,12% dos eleitores rea-
lizaram o processo dentro 
do prazo. Vale lembrar que 
a Prefeitura, através de par-
ceria com a Justiça Eleitoral, 
disponibilizou em abril do 
ano passado um posto itine-
rante do cartório na cidade, 
eliminando a necessidade de 
deslocamento dos morado-
res até a sede em Mogi. No 
inicio do cadastramento, Ho-
lambra possuía 11.758 elei-
tores – destes, 10.243 termi-
naram o ano com a situação 
regularizada (além das 6,7 
mil revisões, muitos holam-

brenses já tinham 
feito a biome-

tria anterior-
mente). 

Com o 
encerra-
m e n t o 
do pos-
to itine-
rante em 

dezembro, 
o eleitor de 

Holambra que 
ainda não cadas-

trou a biometria deve 
procurar o Cartório Eleitoral 
de Mogi Mirim para regulari-
zar a situação até o dia 6 de 
maio. O agendamento deve 
ser feito pelo site http://
www.tre-sp.jus.br/ e o mo-
rador deverá comparecer no 
horário estipulado munido 
dos documentos necessários. 
Quem não fizer a biometria 
terá o título cancelado e ain-
da será impedido de diver-
sas atividades – entre elas, 
de realizar empréstimo em 
bancos públicos, renovar as 
matrículas em unidades ofi-
ciais de ensino, participar em 
concursos públicos e emitir 
passaporte.

Sem biometria: eleitor ainda pode regularizar título
Holambrense que não fez a biometria terá de agendar atendimento em Mogi Mirim

O Grupo Amigos da Cachoeira 
recebeu uma moção de congra-
tulações da Câmara Municipal 
de Holambra pelos trabalhos 
desenvolvidos junto ao meio 
ambiente no município. A moção 
foi apresentada pelo presidente da 
Casa, vereador Lucas Barbosa Simio-
ni, e obteve o apoio de todos os demais 
oito vereadores. Em nome do grupo, Frans 
Schoenmaker recebeu o diploma das mãos de Lucas ao final da últi-
ma sessão, ocorrida na noite da última segunda-feira, dia 17. O gru-
po atua há mais de três anos na revitalização da área da cachoeira do 
Fundão e sua mata e é composto exclusivamente por voluntários. 
Nove integrantes do grupo, que conta atualmente com 14 partici-
pantes, acompanharam a sessão. 

'Amigos da Cachoeira' recebe moção 
de congratulações da Câmara 
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CMDU está preocupado com as estradas rurais

Este excesso de água es-
traga as estradas e custa 
anualmente muito dinheiro 
para o Município/Estado.

Este excesso de água, 
vai parar na Cachoeira e faz 
grandes estragos pois o lei-
to transborda e a água pas-
sa no meio da mata. Depois 
este excesso de água das 
estufas e áreas impermea-
bilizadas de Holambra vai 
sobrecarregar o rio Jaguari 
que desagua no rio Piracica-
ba e vai inundar  a cidade de 
Piracicaba entre outras...

O CMDU não é um ór-
gão fiscalizador, mas está 

sempre atento ao desen-
volvimento harmonioso 
entre o Público e o Privado 
e nos preocupa a postura 
de alguns produtores que 
não pensam nas consequ-
ências que uma obra tem 
para o entorno. Estamos 
frisando a importância de 
haver, por parte da Prefei-
tura, fiscalização perma-
nente também na área ru-
ral, do contrário, os lucros 
serão privados e os custos 
ficarão para a Prefeitura e 
os vizinhos.

Diretoria do CMDU

O CMDU é um Conse-
lho Consultivo e ajuda 
com sugestões, alertas e 
opiniões para o desen-
volvimento ordenado do 
nosso Município e Cida-
de. Desta forma, o CMDU 
alertou e manifestou sua 
preocupação ao Executivo 
e ao COMDEMA referente 
ao não cumprimento da 
legislação por parte de 
alguns produtores rurais.  
Holambra tem uma Legis-
lação Municipal Urbana e 
Rural, a Lei 378 de 10 de 
abril de 2001, principal-
mente os artigos 4, 6, 12 e 
16, que devem ser confe-
ridos por todos.

Nos últimos quatro 
anos, alguns produtores 
fizeram grandes obras 
de terraplenagem não 
respeitando a área de re-
cuo definido por lei, até 
mesmo jogando terra 
na estrada... Isso causou 
erosão, assoreamento de 
açudes e córregos além de 
brigas de vizinhos.

Também teve um gran-
de produtor que construiu 
um reservatório para cap-
tação de água das chuvas 
com um talude com mais 
de seis metros de altura, 
não respeitando o recuo 
obrigatório complicando 
um crescimento ordenado 
do Município.

Em Holambra as coisas 

parecem invertidas. Alguns 
produtores não aceitam que 
a água de chuva das estradas, 
vá para o seu terreno em for-
ma de cacimba ou curva de 
nível; ao contrário fazem tu-
bulões para desaguar a água 
da chuva nas estradas!!

Holambra já não tem água 
natural suficiente para su-
portar toda a população e 
toda a produção agrícola. É 
preciso armazenar a água da 

chuva e é isto que muitos pro-
dutores estão fazendo e isto 
é um exemplo a ser seguido! 
Mas, no final da época das 
chuvas, estes reservatórios 
estão cheios e transbordam... 
E é aí que surge o problema: 
alguns produtores canalizam 
este excesso de água para 
as estradas, enquanto a Lei 
orienta para canalizar esta 
água para bueiros, cacimbas 
ou micro bacias.

Reservatório com ladrão virado para a estrada e não respeitando a 
área de recuo nem os 10 metros para os casos de reservatório de 
água. Construído em Agosto/Setembro de 2019

Saídas de água construídas em 
agosto/setembro de 2019

Talude e alambrado encostado na estrada, não mantiveram 
espaço suficiente de recuo obrigatório

Ponta da estufa e alambrado 
sem recuo suficiente.

A
rq

ui
vo

 C
M

D
U

ARTIGO



5

www.jcholambra.com

Geral Holambra, 21 de fevereiro de 2020 5

Helga Vilela

Quem tem conta para 
pagar ou depende do trans-
porte público (ônibus me-
tropolitano) precisa ficar 
atento com a proximidade 
do carnaval, pois o horário 
de atendimento de alguns 
serviços públicos será alte-
rado, enquanto outros esta-
belecimentos não funciona-
rão segunda e terça. 

Para quem agendou uma 
ida ao banco, a Federação 
Brasileira de Bancos infor-
mou que na segunda e terça-
-feira de carnaval (24 e 25) 
não haverá atendimento ao 
público nas agências. O mes-
mo vale para as lotéricas. Na 
quarta-feira de Cinzas (26) o 
início do expediente será às 
12h, no horário local, com 
encerramento em horário 
normal de fechamento das 
agências. 

Neste período, os clien-
tes podem utilizar os ca-
nais digitais, como sites e 
aplicativo dos bancos, para 
a realização de transferên-
cias e pagamento de contas 
nos dias em que não houver 
expediente bancário. Já as 
contas de consumo (água, 
energia, telefone etc.) e car-

nês com vencimento em 24 
ou 25 de fevereiro poderão 
ser pagos, sem acréscimo, 
na quarta-feira. 

Ônibus 
Na região, quem depende 

do transporte público (ôni-
bus metropolitanos) tam-
bém precisa verificar como 
funcionará cada empresa. De 
acordo com a EMTU, o siste-
ma intermunicipal terá a ta-
bela de horários modificada: 
n a segunda-feira, as linhas 
vão circular com intervalos 
iguais aos da operação de sá-
bado. Na terça-feira, os horá-
rios serão os de domingo. Na 
quarta-feira, nem todas as 
linhas funcionarão da mes-
ma forma: a Salamanca, por 
exemplo, voltará ao horário 
normal, mas em algumas ci-
dades valerá a tabela de sá-
bado. Em caso de dúvidas, 
é possível verificar no site 
www.emtu.sp.gov.br.  

Mais um alerta aos pas-
sageiros que aguardam 
ônibus na Praça dos Pio-
neiros.Na terça-feira, este 
local será ponto de concen-
tração dos blocos e ficará 
interditado para o trânsito 
das 12h às 16h. A Prefei-
tura sugeriu às empresas, 

Carnaval: horários de atendimento serão alterados  

Ace promove palestra 
sobre proteção de dados

Agências bancárias não terão atendimento segunda e terça; ônibus sofrerão redução de horários 

como itinerário alternativo 
aos ônibus com passagem 
prevista para esse período, 
o contorno da Praça das Ca-
choeiras e retorno à rodovia 
SP-107 através da Rua Mário 
Bonano, com paradas para 
passageiros na rua Mário 
Bonano, em frente à Acade-
mia Equilibrium, e no en-
contro da rua Mário Bonano 
com a Rua Inácio Fonseca. 

Atendimento municipal 
Já o holambrense que 

busca atendimento nas 
repartições públicas deve 
evitar a segunda e terça-
-feira, dias decretados 
como ponto facultativo. 
Na quarta-feira, o atendi-
mento volta a partir das 
12h. Mas esta resolução 
não vale para serviços de 
limpeza pública, parques 

e jardins; Policlínica, Polí-
cia Municipal, agentes de 
trânsito, cemitérios e au-
tarquias.  

E se o holambrense esta-
va se preparando para apro-
veitar o feriado na piscina, 
também terá de mudar os 
planos: o Complexo Aquático 
ficará aberto até domingo e 
só voltará a funcionar às 13h 
de quarta-feira. 

Você sabia que existem 
regras estabelecidas por lei 
sobre a utilização de dados 
e informações de seus 
clientes? É a Lei Geral 
de Proteção aos Dados 
(LGDP), que já está em 
vigor e pode punir em-
presas com multas.

Para sanar as dúvidas 
dos holambrenses, a Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial (ACE) promoverá no 
dia 12 de março, quinta-
-feira, um encontro para 
discutir este tema: desde 
a coleta das informações 
dos clientes, à classificação, 

utilização, armazenamento, 
compartilhamento e até eli-
minação desses dados.

A palestra será minis-

trada pelo advogado Mau-
rício Vedovato, de São Pau-
lo. Com atuação no direito 

voltado à internet, mí-
dia, telecomunicações, 
tecnologia e entreteni-
mento, ele é especialis-
ta em Direito e Política 

da Mídia e do Entreteni-
mento pela Universidade 

da Califórnia, Los Angeles, 
e mestrado em Ciências da 
Comunicação pela Univer-
sidade de São Paulo (USP), 
bem como é graduado em 
Direito pela USP.

A palestra é gratuita para 
associados. Vagas limitadas.

Check-up do carro: para quem pla-
neja uma viagem, é muito im-
portante fazer uma revisão no 
carro com antecedência: veri-
ficar as condições dos pneus e 
dos estepes também é essen-
cial e, durante a viagem, o mo-
tor pode ficar sobrecarregado, 
por isso é preciso uma revisão 
no nível dos óleos e na validade 
de todos os fluidos e seus res-
pectivos filtros. 

 Casa segura: deixar a residên-
cia sozinha por muito tempo 
é preocupante, por isso, antes 
de sair, é importante verificar 
se todas as portas e janelas 
encontram-se fechadas. Avi-
sar uma pessoa de confiança 
sobre o período que não vai 
estar presente em casa pode 
ser outra maneira de conseguir 
aproveitar suas férias com mais 
tranquilidade. 

Dicas para a época de folia! 

Sem acesso: na terça-feira, devido à concentração dos blocos na Praça dos Pioneiros, passageiros 
terão de optar por outro ponto de ônibus entre às 12h e 16h
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O feriado mais esperado 
por parte da população che-
gou e para conseguir apro-
veitá-lo sem complicações, os 
foliões precisam ficar atentos 
à alimentação e hidratação: a 
recomendação geral é comer 
em um intervalo de três ho-
ras e abusar da água e sucos 
com frutas naturais. Isso aju-
dará o corpo e evitará muitos 
problemas, como insolação, 
mal estar, tonturas, desmaios 
e até a famosa ressaca, já que 
o corpo perde líquidos com a 
ingestão de bebidas.  

A nutricionista Mayara 
Bizigatto de Bruin garante 
que o primeiro passo é be-
ber muita água, de dois a três 
litros por dia. “Água de coco 
e sucos naturais também 
são boas formas de hidratar 
porque, além de estar muito 
calor, o folião ao cair na folia 
e perderá mais água”, disse, 

ao citar que além de hidra-
tar, essas bebidas ajudam a 
repor os sais minerais que o 
organismo está precisando. 

O consumo de bebida al-
coólica também aumenta 
nesses dias e, conforme expli-
cou Mayara, contribui para a 
desidratação e, por isso, a re-
posição de água é, mais uma 
vez, muito importante. “Be-
bendo e pulando, é preciso 
ainda mais hidratação. E se o 
folião fizer a ingestão inter-
calada de água com a bebida 
alcoólica, poderá ter menos 
ressaca no dia seguinte”. 

Em relação à alimen-
tação, a dica é simples: as 
frutas são bem-vindas, pois, 
além de contribuírem com 
vitaminas e minerais que 
ajudam na desintoxicação 
do corpo, elas têm líquidos 
(como melancia e melão) 
que ajudam na hidratação. 
“São leves e caem bem”.  

Outra dica é evitar perío-

dos longos sem se alimentar. 
“O certo é fazer as principais 
refeições e lanches. E uma 
boa pedida é levar frutas se-
cas, como castanhas, para a 
folia. Elas são práticas (po-
dem ser levadas no bolso) e 
vão evitar o jejum, principal-
mente daqueles que forem 
pular carnaval fora”.  

Para o almoço, os alimen-
tos energéticos são os me-
lhores, pois ajudam na dis-
posição. “Neste caso, seria 
ainda mais interessante dar 
preferência ao carboidrato 
integral”, disse, ao completar 
que é importante ficar longe 
de frituras e alimentos gor-
durosos, os quais demoram 
mais para fazer a digestão e 
podem até dar sono. “Opte 
pelos grelhados e cozidos”. 

Higiene 
E como parte dos foliões 

farão refeições fora de casa, 
Mayara frisou: nesses casos, 

Carnaval exige cuidados com a alimentação 
Para ter energia, foliões devem abusar da água e ficar longe de comidas gordurosas 

Use filtro solar 
Sol em excesso causa inúmeros 
problemas como desidratação 
e queimaduras. Por isso, é bom 
evitar ficar exposto a ele nos 
horários de maior incidência, 
entre as 10h e às 16h. Proteja-
-se, use o protetor a cada 2h. 
Óculos de sol, bonés, chapéus, 
também são muito bem-vin-
dos. 

Escolha das fantasias 
Os dias são naturalmente mais 
quentes devido à época do 
ano, por isso, é bom tomar 
cuidado até na hora de se ves-
tir. Use roupas leves e sapatos 
confortáveis, já que nessa épo-
ca é comum que as pessoas 
passem grande parte do tem-
po em pé, evitando bolhas e o 
calor em excesso. 

Bebidas energéticas 
É comum nessa época do ano 
o uso excessivo de bebidas 

energéticas. Segundo especia-
listas, essas bebidas apresen-
tam um alto teor de cafeína o 
que pode causar insônia e atra-
palhar o sono, prejudicando o 
descanso.  

Vacinação em dia 
Durante a folia, é comum acon-
tecer acidentes, como cortes 
com garrafas de vidro e objetos 
de metal, o segundo é fonte de 
bactérias e responsável pela 
transmissão do tétano. Além 
é claro, do grande número de 
pessoas nas ruas e eventos, o 
que pode facilitar a transmis-
são de doenças que podem ser 
evitadas se as vacinas estive-
rem em dia. 

Descanse! 
É importante destinar horários 
de descanso se não conseguir 
dormir pelo menos de 7h a 8h 
por dia. Um cochilo evitará o 
cansaço excessivo e a irritação. 

Outras dicas para garantir a folia

eles devem observar a hi-
giene do local antes da com-
pra de bebidas e comidas. 
“Com o fluxo intenso nesta 
época, é preciso verificar 
se os alimentos estão bem 

conservados e se é feita a 
manipulação adequada”, 
resumiu, ao frisar que este 
cuidado pode minimizar os 
riscos de uma intoxicação 
alimentar.   

participantes são voluntários. O 
objetivo é apresentar a dança 
folclórica polonesa aos moradores: 
na tarde de sábado será possível 
até arriscar uns passinhos! 
Segundo Wilson, o grupo participa 
de apresentações culturais no 
estado e é coordenado por 
Michalina, que estará à frente 
dos ensaios em Holambra. Na 
manhã de sábado, o ensaio será 
das 10h às 11h30, direcionado 
apenas aos participantes. Já no 
período da tarde, das 15h às 17h, 
os integrantes estarão com roupas 
típicas e quem for prestigiar 
poderá participar. No domingo 
pela manhã, tem novo ensaio 
para o grupo. O nome do grupo é 
Chabry i Maki.  

Vem dançar! 

Um grupo de dança polonesa 
– que inclui integrantes 
holambrenses – fará ensaios 
neste sábado e domingo, dias 
22 e 23, no espaço aberto 

próximo ao Clube Fazenda 
Ribeirão.  Wilson de Lima, um 
dos integrantes, explicou que 
o grupo atua oficialmente 
há cinco anos e todos os 
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A chegada do carnaval 
sempre coloca a saúde em 
alerta: é hora de reforçar, 
principalmente junto aos 
jovens, as informações rela-
cionadas aos riscos e conse-
quências de se contrair uma 
IST (Infecção Sexualmente 
Transmissível) e, para isto, 
são intensificadas as cam-
panhas que incentivam o 
uso de preservativos. Em 
Holambra, conforme desta-
cou o diretor Valmir Mar-
celo Iglecias, a campanha 
é permanente – com teste 
rápido e distribuição de 
preservativos –, mas ganha 
reforço nesta época, com 
um ponto de distribuição de 
folhetos e preservativos na 
Rua da Amizade.  

Este ano, o foco vai além 
do HIV e tem a sífilis como 
principal vilã, uma vez que 
esta doença vem se alas-
trando em todo o país e 
os números de Holambra 
refletem este avanço: em 
2019 foram cinco casos ao 
longo do ano, contra oito 
em 2018, mesmo número 
registrado em 2015. Po-
rém, em 2016 e 2017 foram 
três casos por ano; um em 
2014 e nenhum em 2013. 
Em relação ao HIV, nenhum 
caso foi confirmado em 
2019 e 2018 fechou com 
uma notificação. Dados di-
vulgados no início do mês 
pelo Ministério da Saúde 
apontaram que foram no-
tificados 158.051 casos de 
sífilis adquirida em todo o 
país em 2018, com aumen-
to de 28,3% em relação ao 
ano anterior. Em gestantes, 
foram 62.599 casos – am-
pliação de 25,7% dos casos 

na comparação com 2017. 
Já em bebês, foram regis-
trados 26.219 casos de sí-
filis congênita (transmitida 
da mãe para o bebê), repre-
sentando aumento de 5,2% 
em relação a 2017. Em rela-
ção ao HIV, a estimativa é de  
900 mil pessoas infectadas. 
Dessas, 135 mil ainda não 
sabem que têm a doença.  

O médico da Policlínica 
de Holambra, Marcelo Bis-
son, destacou que as cam-
panhas são intensificadas 
neste período porque o 
carnaval atrai, na maioria, 
os jovens, faixa etária que 
lidera os recentes casos de 
ISTs. “Precisamos educar 
esta população jovem, que 
é a de maior risco, para que 
ela mude o seu comporta-
mento. Ela precisa saber 
os riscos e como pode se 
prevenir. Aí a escolha será 
de cada um”. Ele citou que 
a sífilis remonta a Idade 
Média, mas, ainda hoje, é 
considerada uma epidemia. 
“Isto acontece porque a po-
pulação, principalmente os 
jovens, usa preservativos 
cada vez menos, pois não 
vivenciaram um período 
em que se morria de HIV”, 
comparou. Um fator que 
colabora para o aumento 
do número de casos é o uso 
excessivo de bebidas alco-
ólicas e drogas neste pe-
ríodo, o que pode levar ao 
comportamento de risco.  

Dr. Marcelo frisou a im-
portância do rápido diag-
nóstico e do tratamento 
contra sífilis, doença que 
pode causar várias com-
plicações quando não tra-
tada. “A sífilis tem vários 
estágios. Então, quem per-
ceber feridas (indolor) ou 

Saúde intensifica orientações contra ISTs 
Aumento no número de sífilis em todo Brasil não deixa Holambra de fora e carnaval pode elevar comportamento de risco 

corrimento deve procurar 
atendimento médico para 
uma avaliação. Caso seja 
confirmada, a sífilis conta 

com tratamento simples e 
tem cura. Mas é importan-
te que seja feito o diagnós-
tico rápido e o tratamento, 

Dr. Marcelo e Valmir: cidade conta com campanha permanente nos 
PSFs e Policlínica 
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Carnaval

interrompendo a cadeia de 
transmissão. Quem é diag-
nosticado também preci-
sa avisar o parceiro e não 
manter relação sexual até o 
final do tratamento e libe-
ração médica”. 

Distribuição  
Durante o carnaval, os 

foliões terão acesso a ma-
terial informativo e preser-
vativo na Rua da Amizade, 
local que sediará os bailes 
populares promovidos pela 
Prefeitura. Uma equipe 
da saúde manterá plantão 
no local, mas quem quiser 
pode obter preservativos 
nos PSFs e na Policlínica. 
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A folia começa hoje em 
Holambra: o Carnaflores, 
promovido pela Prefeitura, 
animará a Rua da Amizade 
e contará com quatro bailes 
populares e duas matinês. 

A programação inclui 
apresentações de Ana Gui-
marães e banda nas quatro 
noites, com repertório varia-
do. Tem show da dupla Ra-
mon e Rodolfo na abertura 
e do grupo de pagode Deixa 
Rolar. A escola de samba da 
Fanfarra Amigos de Holam-
bra invade o espaço do even-
to nas noites de sábado e se-
gunda-feira. As atrações têm 
início previsto para às 20h. 
Segundo a coordenação da 
fanfarra, é uma tradição tocar 
na abertura dos bailes. “Mes-
mo antes de sermos indepen-
dentes, ainda como fanfarra 
municipal na administração 
2004/2008, nossas crianças 
já vinham se ‘sentindo’ sam-
bistas. Para nós, é uma pré-
-estreia e termômetro para o 

Rua da Amizade será palco da folia 
Carnaflores começa na noite de hoje; criançada contará com duas matinês

Carnaflores 
2020 
Sexta-feira, às 20h 
Shows de Ramon e Rodolfo e 
Ana Guimarães e banda 
 
Sábado, às 15h 
Matinê  

Sábado, às 20h 
Shows da escola de samba da 
Fanfarra Amigos de Holambra 
e Ana Guimarães e banda 

Domingo, às 15h 
Matinê 

Domingo, às 20h 
Shows de Deixa Rolar e Ana 
Guimarães e banda 
 
Segunda-feira, às 20h 
Shows da escola de samba da 
Fanfarra Amigos de Holambra 
e Ana Guimarães e banda

Já na terça-feira, dia 25, a 
animação fica por conta dos 
holambrenses que esbanjam 
criatividade no desfile de rua 
promovido pelo Clube Fazen-
da Ribeirão, em parceria com 
a prefeitura e patrocinadores.  
O tema deste ano é “Holam-
bra, flores e cores #povosuni-
dos” e as inscrições começam 

às 13h, na Praça dos Pionei-
ros. O diretor do Clube, Celso 
Quiles, adiantou que os blo-
cos serão avaliados por cinco 
jurados e as notas levam em 
consideração a ideia, a anima-
ção/performance do grupo e 
a confecção das fantasias (se 
criadas ou compradas pelos 
foliões).  

O público será presenteado 
com flores, sorvetes e pipo-
cas. “O desfile é sempre um 
sucesso porque os foliões 
aderem e o público compa-
rece”. 
O desfile começa ás 14h e 
será encerrado com show da 
banda Pop Mind ao lado da 
Igreja Matriz. 

Desfile anima tarde de terça

dia do desfile de rua, na ter-
ça. Uma forma de descontrair 
e perder a timidez antes de 
encararmos o longo trajeto 
na alameda”, disse Cathari-
ne Sitta, ao frisar ser sempre 
uma honra chamar o povo 
para cair na folia antes dos 
bailes. “O nosso barulho ecoa 
pelos bairros, avisando que o 
baile vai começar. É sempre 
muito gostoso”. 

A diversão para criançada 
também está garantida com 
matinês no sábado e no do-
mingo, dias 22 e 23, a partir 
das 15h, também na Rua da 

com bebidas em garrafas de 
vidro pelo local e a presença 
de crianças, à noite, só é per-
mitida se ela estiver na com-
panhia de pais ou responsá-
veis. Os comerciantes da Rua 
da Amizade não devem ven-
der bebidas destiladas e pre-
cisam se atentar para a idade 
dos clientes (para não vender 
bebida alcoólica a menores 
de idade). 

A segurança no local con-
tará com a Polícia Militar e 
Polícia Municipal, além de 
segurança patrimonial. Se-
guindo números de anos an-
teriores, são esperadas cerca 
de 2 mil pessoas por noite e a 
polícia ressaltou: nesta época 
são mais comuns as ocorrên-
cias envolvendo brigas devi-
do ao consumo exagerado de 
álcool e motoristas alcooliza-
dos ao volante. 

Amizade (confira programa-
ção).  

Para quem for aproveitar 

as noites de carnaval, a Pre-
feitura fez algumas recomen-
dações: é proibido circular 
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Foi-se o tempo 
em que o cardápio dos res-
taurantes era padronizado: 
hoje em dia, cada vez mais 
clientes contam com restri-
ção alimentação (por opção 
ou por problemas de saúde) 
e é preciso estar conectado 
para atendê-los. E na Martin 

Holandesa é as-
sim: tem sempre um de-

licioso prato para atender 
cada paladar e, agora, rece-
beu o selo de Opção Vegana! 

O lançamento do cardá-
pio especial aconteceu no 
último dia 13, em um evento 
denominado Vegan Friendly 
Day, que contou com a pre-
sença de palestrantes es-
pecializados na área, entre 

eles Rosana Tsibana (em-
presária e coordenadora 
do JMA, um dos maiores 
eventos veganos no Brasil), 
Rodrigo Pochmann (coor-
denador do Núcleo interior 
Paulista da Sociedade Vege-
tariana Brasileira - SVB) e 
da a nutricionista Michelle 
Fernandes (especialista em 
Nutrição Clínica Ambula-
torial e alimentação sau-
dável). Além das palestras 
sobre o universo vegano, 
foram sorteados jantares 
veganos e muita música ao 
vivo com Andreas. O car-
dápio foi preparado pelas 

mãos do Chef Antô-
nio Carlos, feitos com pro-
dutos da VegWay e Basi.co. 

Fechando a pro-
gramação, a Martin Ho-

landesa recebeu o selo de 
Opção Vegana e uma placa 
declarando a empresa Ve-
gan Friendly. 

Martin também
é para veganos! 

“Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão 
e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram 

dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de 
um coração conservado em vinagre”. Livro: O Espírito da Verdade 

COMERCIAL
RAMILA

R. Solidagos, 104, Loja 01 
3802-4407 / 3802-4113 
ramilaltda@gmail.com 

Elétrica, Hidráulica, 
Aquecimento Solar 
e Filme Stretch

O último sábado foi histórico: a Faculdade de Agronegócios de Holambra (Faagroh) formou sua 
primeira turma: os alunos que ingressaram em 2017 no curso de Agronegócios com Ênfase em 
Horticultura. A colação de grau foi realizada no anfiteatro do Campus II do Centro Universitário de 
Jaguariúna e contou com a presença do vice-prefeito Fernando Capato. “Compartilho com vocês 
a alegria e o orgulho que eu e o prefeito Dr. Fernando partilhamos por ver este projeto se tornar 
uma realidade. Que vocês possam dividir conhecimento, aperfeiçoar técnicas, contribuir com o 
desenvolvimento do setor agrícola e da nossa cidade e, acima de tudo, que possam construir para 
vocês e suas famílias dias de prosperidade e boa colheita”. 

Primeira formatura da Faagroh! 
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O Moinho Povos Unidos 
recebeu 45.574 visitantes 
no último ano: este número 
representa quase 39%do pú-
blico que passou pelo maior 
cartão postal da cidade nos 
últimos cinco anos, quando a 
Associação Povos Unidos as-
sumiu a administração do lo-
cal. Neste período – de maio 
de 2015 (quando foi reaber-
to ao público) a dezembro 
de 2019 – o monumento foi 
visitado por 117.688 pessoas 
(confira box). Vale ressaltar 
que os números referem-se 
apenas aos turistas que pa-
garam ingresso. Holambren-
se, com apresentação do Car-
tão Cidadão, é isento da taxa. 

Responsável pela parte 
administrativa do moinho, 
Gilberto Wigman acredita 
que 25% das pessoas que 
passam pela recepção aca-
bam comprando ingresso 
para ter acesso aos demais 
andares. Este dado não é ofi-
cial, mas, conforme destacou 
Wigman, mostra que a cida-
de se transformou em um 
destino atrativo. “O moinho é 
fonte para quem quer avaliar 
o número de turistas e, tam-
bém, é um ponto de apoio 
àqueles que vêm visitar a ci-
dade e buscam informações”, 
disse. Outro dado interes-
sante, completou Wigman, 
refere-se ao valor pago pelos 
visitantes: 63% compraram 
a entrada inteira, sendo que 
37% pagaram meia (confor-
me previsto em lei). Este ín-
dice foi uma constante nos 
últimos anos. E tem ainda a 
média diária de visitação: de 
quarta a sexta-feira, cerca de 

Moinho Povos Unidos 
Mais de 100 mil visitantes em cinco anos 

Número refere-se apenas aos turistas que pagaram ingresso; holambrense tem entrada gratuita 

50 pessoas (exceto janeiro 
e julho) passaram pelo moi-
nho. Já aos sábados, domin-
gos e feriados são esperadas 
entre 300 e 450 pessoas. Este 
número cresce ainda mais em 
feriados prolongados (com 
cerca de 600 visitas/dia). 

O levantamento do moi-
nho é feito mensalmente, 
desde maio de 2015. O pico 
de visitação foi em julho de 
2019, com 6.446 visitantes 
(quase o dobro do mesmo 
mês no ano anterior - 3.420 
visitantes). “Julho costu-
ma ser o mês mais movi-
mentado devido às férias 
escolares. Mas em janeiro, 
apesar de também ser um 
mês de férias, o movimento 
cai, pois Holambra compete 
com outros destinos, como 
as praias”.  

Além das férias escola-
res no meio do ano - quan-
do muitas famílias buscam 
passeios mais próximos ou 
rápidos e acabam colocan-
do Holambra como destino 
- outros fatores que contri-
buem para elevar o número 
de visitantes são os feriados 
prolongados e eventos rea-
lizados na área do moinho. 
Tanto que, no carnaval, o 
moinho manterá as portas 
abertas na segunda e terça-
-feira (dias geralmente des-
tinados à manutenção e 
limpeza) e fechará quarta e 
quinta-feira. Ainda segundo 
a administração, quando a ci-
dade recebe eventos peque-
nos, o número de visitantes 
costuma aumentar, contras-
tando com eventos grandes 
ou técnicos, como Expoflora, 

Visitantes recebidos por ano (a partir 
da gestão do moinho pela Associação) 
•2015: 8.023 pessoas (a partir de maio) 
•2016: 15.992 pessoas 
•2017: 21.699 pessoas 
•2018: 26.400 pessoas 
•2019: 45.574 pessoas 
•Total em 5 anos: 117.688 pessoas 

Estes números referem-se apenas aos visitantes que efetivamente 
pagaram ingresso e subiram no moinho. Não consideram ingres-
sos cortesia, nem entrada de moradores de Holambra. Tampouco 
contabilizam todas as pessoas que passaram pelo moinho, mas 
não subiram. 

Enflor e Hortitec, quando o 
número de visitantes não au-
menta na mesma proporção. 
Wigman ressaltou que pro-
fissionais ligados à constru-
ção, pessoas que apreciam 
histórias e famílias são os 
turistas que mais procuram 
pelo moinho. “Eles já chegam 
à cidade com informações 
sobre o moinho e querem 
conferi-las no local. Então, é 
mais fácil recebermos o tu-
rista que vem conhecer a ci-

dade e não aqueles que vêm 
para eventos específicos, 
como a Expoflora”, explicou. 

Já os moradores de Ho-
lambra ainda não represen-
tam volume significativo de 
visitas ao moinho, mesmo 
tendo entrada gratuita. E em 
julho 2018, quando o moinho 
liberou a entrada para come-
morar mais um aniversário, 
1047 visitantes aproveita-
ram para conhecer o monu-
mento sem pagar ingresso. 

Esta é a segunda reportagem em comemoração aos 
cinco anos de gestão da Associação Povos Unidos. Na 
próxima semana fecharemos a sequência e o tema 
abordado será os novos projetos para o moinho. 
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● EMPREGOS ●

Empresa em Holambra Contrata

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Necessário ter experiência na área, ter iniciativa  própria, ser 
organizado para executar as rotinas de atendimento ao cliente, 
notas fiscais, recebimento, cobrança, atendimento telefônico
Interessados encaminhar currículo com a sigla 
ADMINISTRATIVO para contato@jcholambra.com.br

● EMPREGOS ●

OPERADOR DE MÁQUINA 
Com experiência em produção
O profissional executará  todas etapas relacionadas ao processo  
de fabricação e transporte de produtos, operando máquinas pá-
carregadeiras e ensacadeiras manuais ou automatizadas.
Necessário ter ensino fundamental completo e morar em Holambra.

Interessados enviar currículo com a sigla OPERADOR para 
contato@jcholambra.com.br

GARÇOM OU GARÇONETE 

MOTORISTA COM HABILITAÇÃO D 
Com experiência 
Para trabalhar  diariamente no horário 
das 7hs às 16hs 

Interessados entregar currículo na Rua 
Primavera, 1441 - Centro – Holambra

Interessados ligar e marcar entrevista : 
(19) 3802-4792 / (19) 98232-3651 

● DIVERSOS ●

Conselho Tutelar apresenta 
números do 1º mês 
Eleitos no ano passado, os novos conselheiros 
tutelares completaram na última semana 30 dias 
de atuação. Durante este período, segundo eles, 
entre as atividades realizadas estão 36 atendi-
mentos, 14 visitas domiciliares, outras 14 em en-
tidades, departamentos municipais e órgãos de 
segurança pública; apuração e solução de duas 
denúncias, além de elaboração de projetos. 
Os profissionais, que tomaram posse em janeiro 
deste ano são Tatiane Cristina de Oliveira, Simone 
Lucinda, Miriele Janaina Batista da Silva, Maria Apa-
recida Camargo Bernardini e Aparecida Prates Ma-
galhães. Eles ficarão à frente do Conselho até 2024.

● DIVERSOS ●
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CRECI: 26.229-J

Rua Rota dos Imigrantes, 646, Centro  Holambra-SP

Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Sala Comercial, (seg. andar.  
Centro, Casa com 04 dormitórios, sala, cozinha, demais de-
pendências - área comercial.
Jd.Holanda  - Sala para escritório com recepção e banheiro. 
Villa de Holanda - Casa 01 suíte, sala, cozinha, churrasq. gara-
gem, terreno de 950mt.
Villa Olburgen - Chácara para festas e even-
tos, com churrasqueira, piscina e muito mais. 

TERRENO, Chácaras Camanducaia, 1000mt.
TERRENO, Flor D’aldeia.
TERRENO,Girassóis de Holanda, 980mt. 
TERRENO, Palm Park Holambra e Estiva Gerbi.
TERRENO,Pq Res Imigrantes, residencial e comercial. 

Condomínio Nova Holanda, Sobrado com 03 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet.
Condomínio Nova Holanda, Casa com 03 dormitórios (01 
suíte), sala, cozinha, lavabo, espaço gourmet c/ banheiro.
Condomínio Palm Park, Casa com 03 dormitórios (01 suí-
te), demais dependências em terreno de 1000mt.
Jardim das Tulipas - Casa com 03 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Casa com 02 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, garagem e lavanderia. 
Jardim das Tulipas - Ótima Casa com 02 suítes, sala, cozinha 
planejada, piscina, sistema de reaproveitamento de água da chuva.
Jardim das Tulipas - Ótima Oportunidade - Sobrado com 
04 dormitórios, 04 banheiros, churrasqueira.Ótimo acabamento.
Jardim Holanda - Casa com 03 dormitó-
rios (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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Pedro Jardinagem: Plantio, 
corte e manutenção. Poda de 
arvores, gramas e cerca viva 
com motosserra. Telefone (19) 
99259-4027 / 99630-2078 

Tratamento dos Pés: Para 
cuidar dos pés e unhas com 
micose, calosidade, verruga 
plantar (olho de peixe), unha 
encravada com correção 
“clip system”.  Dorien Po-
dóloga. 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 am-

● DIVERSOS ●

CLASSIFICADOS

(19) 3802.4792   |  98352-1696
(19) 3802 13 45    |  98232-3651

LOCADORA E
TRANSPORTE

pliação. 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. 

Chácara Por do Sol: 250m² 
por R$40,000,00 sendo 
R$20.000,00 entrada + par-
celas/ Chácara Por do Sol: 
500m² por R$80.000,00 sen-
do R$40,000,00 de entrada 
+ parcelas/ Chácara Bela 
vista : 500m² R$90.000,00 à 
vista! Ou R$130.000,00 par-
celado a combinar/ Chácara 
na Fazendinha: 1.000m² por 
R$150.000,00. R$50.000,00 
de entrada + 50 parcelas de 
R$2.000,00 interessados liga 
para (19) 99196-5737 

● VENDO ●

 Avenida das Tulipas, 132 - Centro - Holambra/SP   -   F. (19) 3802.2614 / 3802.2691

 WWW.IMOBILIARIARAVELYN.COM.BR

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
- STO ANT. DE POSSE (RINCÃO): CASA - 02 
dorms, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
- STO ANT. DE POSSE (PEDRA BRANCA): 
CASA - 03 dorms, sala, cozinha, banheiro, la 
vanderia, portao automático

LOCAÇÃO COMERCIAL - HOLAMBRA
- IMIGRANTES:  Sala com banheiros (85m²)
- CENTRO:  Sala com banheiro 50m²  (Galeria)
- GIRASSÓIS DE HOLANDA : Barracão - 243m²
- JD DAS TULIPAS: Barracão 350m²
- MORADA DAS FLORES: Barracão - 241m²
- MORADA DAS FLORES: Sala - 95m²
________________________________
VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA

- CONDOMÍNIO DUAS MARIAS: CASA : Terreno   
de 5890m² - aceita troca em Holambra
- CONDOM. VILLA DE HOLANDA: CASA: 04 
dorms (02 sts), 03 salas, lareira, cozinha, lavande-
ria. Área com churrasqueira, forno a lenha, ban-
heiros, piscina e quintal. (1950m² c/ 512,95m² ac ) 
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms 
(sendo 01 suíte), sala ampla, banheiro, cozinha, 
lavanderia, área gourmet com fogão e forno a 
lenha (406m² c/ 166m² ac) + 01 terreno de 406m² 
livre de construção
- CONDOM. NOVA HOLANDA: CASA: 02 dorms, 
sala de TV/estar, banheiro, cozinha, lavanderia, 
banheiro externo e garagem (406m² c/ 107m² ac)
- PQ RESID. DOS IMIGRANTES : SOBRADO: 04 
dorms com armários planejados, sala 02 ambi-
entes, lavabo, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 
garagem com portão automático.
- JD HOLANDA: CASA:  03 dorms (01st), banh so-
cial, cozinha com armários, lavanderia fechada e 
quintal (300m² terreno com 147m² de ac)

VENDA RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- PQ. RESIDENCIAL GROOT : CASA: 03 dorms 
(01st), sala, sala de jantar, cozinha, banheiro social. 
Fundo com área de serviço e banheiro.
- CONDOM. VILA DAS TULIPAS : CASA: 02 dorms 
(01st), sala/cozinha, banheiro social, lavanderia 
(250m² c/ 55m² ac)
- JD DAS TULIPAS: CASA: 02 dorms (01st), sala, 
sala de jantar, cozinha, banheiro. Fundo com área 
de serviço e banheiro.

VENDA RESIDENCIAL 
- PRAIA GRANDE/SP: GUILHERMINA: 
APARTAMENTO - 02 dorms(01st), banh. social, 
sala ampla, cozinha, lavanderia (700m da praia)
- STO ANT. DE POSSE: JD VILA RICA II - 
SOBRADO: 03 dorms, 02 banheiros, sala, cozinha, 
lavabo, despensa e área de serviço. Aquecimento 
solar, cisterna de 1.500L, garagem para 04 carros. 
(terreno de 300m² com 270m² a/c)
___________________________________

TERRENOS A VENDA - HOLAMBRA
- COND. FLOR D’ALDEIA: 440m² / 360m²
- COND. PORTAL DO SOL: 474m² 
- COND. PORTAL DO SOL: 360m² (entrada + 
parcelamento em até 36 meses)
- PLAZA VILLE: 1050m² 
- RESIDENCIAL RESEDÁS: Lotes de 250m² até 
318m² - (sob consulta) - Parcelado
- IMIGRANTES: 300m² 
- JD DAS TULIPAS: 365m² 
- COND NOVA HOLANDA: 406m² 
- JD MORADA DAS FLORES: 300m² 

(ENGENHEIRO COELHO)
- RECANTO DA VINCE : 02 terrenos juntos - de 
250m² cada - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - HOLAMBRA
- CONDOM. NOVA HOLANDA:  SOBRADO 
02 suítes, banheiro, escritório, sala, cozinha, 
lavanderia, área gourmet com lavabo e ga-
ragem 
- CENTRO: EDÍCULA - 01 dorm, sala, ban-
heiro social, sala de jantar, cozinha, lavande-
ria com banheiro
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
quintal amplo e gramado
- JD HOLANDA: CASA - 03 dorms, sendo 01 
suíte, banheiro social, sala, sala de jantar, co-
zinha, banheiro externo e lavanderia
- IMIGRANTES: CASA - 02 dorms, 01 ban-
heiro , sala, sala de jantar/cozinha, lavande-
ria, área com churrasqueira.
- MORADA DAS FLORES: CASA - 02 dorms 
(01 st), banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem + uma edícula  com 01 dorm, sala/
cozinha e banheiro
- GROOT: CASA - 03 dorms, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro e lavanderia
- JD DAS TULIPAS: CASA - 02 dorms, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia
- FLAMBOYANT: CASA - 03 dorms, sala, coz-
inha, banheiro, lavanderia, quintal gramado

LOCAÇÃO RESIDENCIAL 
- ARTUR NOGUEIRA: JD SANTA ISABEL 
CASA - 03 dorms, banh social, sala de estar, sl 
jantar, cozinha, copa, lavanderia com banheiro.
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COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA HOLAMBRA 
CNPJ 52.770.542/0001-47 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

O Diretor Presidente da Cooperativa Agro Pecuária Holambra, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 33, do Estatuto Social, 
convoca os senhores associados que somam em   42 (quarenta e 
dois), para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que reali-
zar-se-á no dia 03 de março de 2020, no Auditório da Cooperativa 
Agropecuária de Insumos Holambra, à Rodovia SP 107 - Km 30 - s/
nº - Bairro Borda da Mata, no município de Holambra, Estado de 
São Paulo, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para 
instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: em pri-
meira convocação, às 08h00min, com a presença de 2/3 (dois ter-
ços) do número total de associados ou em segunda convocação, 
às 09h00min, com a presença da metade mais um do número 
de associados ou em terceira e última convocação, às 10h00min 
com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem 
a seguinte:  

ORDEM DO DIA: 
I - Prestação de contas da Diretoria Administrativa, consubstancia-
da pelo Relatório Anual da Administração do exercício que findo 
em 31 de dezembro de 2019, compreendendo: 
a) Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício; 
b) Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas; 
c) Parecer do Conselho Fiscal;  
d) Relatório dos Auditores Independentes. 
II - Destinação das sobras ou perdas apuradas. 
III - Eleição dos Componentes da Diretoria Administrativa. 
IV - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal. 
V - Fixação do valor da verba de representação para o Diretor 
Presidente, bem como o da cédula de presença para os demais 
Diretores Administrativos e Conselheiros Fiscais, pelo compareci-
mento às respectivas reuniões. 
V - Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não de-
liberatório). 

 Holambra-SP, 18 de fevereiro de 2020. 

 
Cornelis Petrus Theodorus Schoenmaker 
Diretor-Presidente 

COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA HOLAMBRA 
Rua Camélias, 237  Centro  Holambra /SP  fone (19) 3802-1911 -  presidencia@caph.com.br

COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA 
CNPJ 04.831.281/0001-85 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA E 
ORDINÁRIA 

O Presidente da Cooperativa Pecuária Holambra, no uso 
das atribuições previstas no parágrafo 2º do artigo 25 do 
Estatuto Social, convoca os 45 (quarenta e cinco) coopera-
dos, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que 
realizar-se-á no dia  28 de fevereiro de 2020, no Auditório da 
Cooperativa Pecuária Holambra, à Rua Rota dos Imigrantes, 
152, no município de Holambra, Estado de São Paulo, obe-
decendo aos seguintes horários e “quorum” para sua insta-
lação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: a) em 
primeira convocação, às 15:00 horas, com a presença de 2/3 
do número total de associados; b) em segunda convoca-
ção, às 16:00 horas, com a presença de mais da metade do 
número de associados; c) em terceira e última convocação, 
às 17:00 horas, com a presença de no mínimo 10 associa-
dos para deliberarem a seguinte ordem do dia: 

 Pauta AGO: 
I - Prestação de contas do Conselho de Administração 
consubstanciada pelo Relatório Anual da Administração 
do exercício findo em 31.12.2019, compreendendo: 
a) Relatório das Atividades Desenvolvidas no Exercício; 
b) Balanço Patrimonial; 
c) Demonstração das Sobras ou Perdas Acumuladas; 
d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
e) Demonstração de Fluxo de Caixa; 
f) Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do 
Conselho Fiscal. 
II - Destinação das sobras ou perdas; 
III - Fixação do valor da verba de representação para o 
Presidente, bem como o da cédula de presença para os 
demais conselheiros administrativos e fiscais, pelo com-
parecimento às respectivas reuniões; 
IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal 
V - Outros assuntos não deliberativos. 

Holambra-SP, 14 de fevereiro de 2020.   

Eduardo Leonardo Bernardo Walravens  
Presidente 

Errata: A Cooperativa Pecuária Holambra informa que o 
Edital de Convocação da AGO, publicado neste jornal em 
14/02/2020, deve ser considerado com as correções feitas na 
republicação de hoje do mesmo Edital.

O Dia D de imunização foi no último sábado, mas a 
Campanha Nacional de Vacinação contra sarampo 
segue até dia 13 de março. No sábado, 261 pessoas 
passaram pela Policlínica em busca da dose contra 
a doença. Todas tiveram a caderneta de vacinação 
avaliada e 14 delas foram imunizadas. A vacinação é 
destinada a crianças e jovens de 5 a 19 anos. Desde o 
início da campanha, em 10 de fevereiro, 351 pessoas 
estiveram nas unidades procurando pela dose. No 
total, 17 foram vacinadas. 

Com o feriado de carnaval, cerca de 135 mil 
veículos devem passar pela pista norte da praça 
de Pedágio Jaguariúna (sentido Campinas/Sul 
de Minas). O esquema especial da Renovias e 
da Artesp (Agência de Transportes do Estado 
de São Paulo) será realizado entre zero hora de 

sexta-feira, dia 21, até 24 horas de quarta-feira, 
dia 26. Tente fugir dos horários de pico: entre 15h 
às 20h de sexta-feira e das 9h às 14h de sábado. 
No retorno, o fluxo mais intenso deve ocorrer 
entre 14h e 19h de terça-feira e das 10h às 12h 
de quarta-feira. 

Campanha contra 
sarampo continua!

SP-340 deve receber 135 mil veículos

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
Nº1144 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525, número 1, 3, 4 e 5, do 
Código Civil Brasileiro:  
WILTON JULIANO DA SILVA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profissão trabalhador rural, nascido em Uberlândia, MG, no dia 
vinte e seis de julho de  mil novecentos e oitenta e dois  (26/07/1982), residen-
te e domiciliado no Sítio Johannes Ruiter, S/nº, Fundão, Holambra, SP, CEP: 
13825000,  filho de ANTONIO COSTA  e de CELIA DA SILVA COSTA. 
GISLAINE DE OLIVEIRA FRANCATTO, nacionalidade brasileira, esta-
do civil divorciada, profissão do lar, nascida em Mogi Mirim, SP,  no dia 
trinta de agosto de mil novecentos e noventa e seis (30/08/1996), residente 
e domiciliada no Sítio Johannes Ruiter, S/nº, Fundão, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filha de CARLOS ROBERTO FRANCATTO e de MARILZA DE 
OLIVEIRA. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.  
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publicado na im-
prensa local. 
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Helga Vilela

Duzentos e trinta alunos 
de seis escolas de Holambra 
tiveram o primeiro contato 
com o Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à 
Violência (Proerd) esta se-
mana. A aula inaugural acon-
teceu na escola municipal 
Novo Florescer, no Fundão, e 
contou com a presença do vi-
ce-prefeito Fernando Capato. 
Ele parabenizou a equipe da 
Polícia Militar pela iniciativa 
e pela dedicação, ano após 
ano, à formação de jovens 
mais conscientes e prepara-
dos para lidar com os desa-
fios do cotidiano. As demais 
escolas participantes são Re-
canto das Palmeiras, Jardim 
das Primaveras, Jardim Flam-
boyant, Colégio Participação 
e Escola São Paulo.  

Os encontros serão minis-
trados pela policial militar 
Andi Mastronomico, respon-
sável pelo programa em Ho-
lambra desde 2017. Policial 
desde 1996 e envolvida com 
o Proerd desde 2013, Andi 
explicou que as aulas são 
direcionadas, pro aqui, aos 
alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental. “O Proerd se-
gue um modelo dos Estados 
Unidos e, no Brasil, optamos 
por desenvolvê-lo junto aos 
alunos do 5º ano, crianças 
que têm entre 10 e 12 anos, 
faixa etária que, conforme 
estudos, é mais abordada 
pelos traficantes”, explicou, 
ao informar que o 26º Bata-
lhão, que abrange as cidades 
de Holambra, Mogi Guaçu, 
Mogi Mirim, Jaguariúna, San-
to Antônio de Posse, Itapira, 
estiva Gerbi e Pedreira, aten-

Proerd será ministrado para 230 alunos  
Aulas começaram esta semana em quatro escolas municipais e em duas particulares 

A
I/P

M
H

 

Holambra terá mais um grupo voltado às crianças e adolescentes: 
o Escoteiros do Brasil, com apoio da Igreja do Evangelho Pleno. 
No último dia 16 foi realizado o primeiro encontro, com uma 
palestra informativa sobre os Escoteiros do Brasil, aberto a crianças 
a partir de 6 anos (seguindo até 21 anos). As próximas reuniões 
do novo grupo estão marcadas para 29 de março e 5 de abril (Rua 
Acalifa, 117, Bairro Groot). Quem tiver interesse pode obter mais 
informações e se inscrever através dos números 3802-4402 ou 
9.8132-6553. Vale lembrar que a cidade já conta com o Escotismo, 
grupo independente e mantido por voluntários que atua na 
cidade desde a chegada das famílias holandesas. 

Escoteiros do Brasil

de 100% das escolas que têm 
interesse em contar com o 
Proerd.  

A policial frisou que o 
Proerd trabalha a prevenção, 
“que é o melhor remédio”, e 
conta com impactos positi-
vos e ótima aceitação junto 

aos alunos e familiares. “Nos-
so objetivo, mais uma vez, é 
desenvolver a autoestima, o 
controle de tensões, a civi-
lidade e ensinar técnicas de 
autocontrole e resistência 
para os estudantes em re-
lação à pressão dos compa-

nheiros que eventualmente 
incentivem comportamentos 
errados”, resumiu. Ela tam-
bém ressaltou a importância 
da parceria entre polícia, es-
cola e família para a forma-
ção de “cidadãos melhores”. 

As aulas são semanais, 
com uma hora de duração, 
e seguirão por 11 semanas. 
Cada aluno recebe uma apos-
tila e durante os encontros 
são abordados temas diver-
sos que incluem desde os 
malefícios do uso de drogas 
até bullying. 

A formatura das turmas 
está marcada para o dia 16 
de junho. Ela acontecerá às 
18 horas, no Centro de Cultu-
ra e Eventos, ao lado do Moi-
nho Povos Unidos.  
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Esportes16

apresentar o Cartão Cidadão 
e menores de idade devem 

estar acompanha-
dos por um res-
ponsável.  

O diretor da 
pasta, Jander-

son Ribeiro 
(Chiba) , 

e x p l i -
cou que 

a moda-
lidade não 

começou este ano, po-
rém foi estendida para todas 
as idades: até o ano passado, 
as aulas de judô integravam 
a programação dos alunos 
que frequentavam o período 
integral da rede municipal e 
eram ministradas nas esco-
las Jardim das Primaveras 

e Flamboyant. Já a partir da 
próxima semana, os encon-
tros acontecerão no Ginásio 
de Esportes. Para participar é 
preciso ter mais de seis anos 
e as turmas serão montadas 
com horários diferentes para 
cada faixa etária (confira 
box). “A atividade já era ofe-
recida em nosso município 
para alunos do período inte-
gral, mas havia uma procura 
pela modalidade por mora-
dores de diversas idades, en-
tão resolvemos oferecer para 
todos os interessados”, refor-
çou o diretor.

O professor André Luiz 
Nominato Ferreira Júnior 
destacou que o judô é um 
esporte olímpico, “discipli-
nador, que trabalha questões 

Judô: aulas começam na próxima semana
Inscrições seguem abertas para todas as idades; aulas serão no Ginásio de Esportes

Dias e horários das aulas de Judô: 
Terças e quintas-feiras
Manhã
8h30 às 9h20 - 6 a 10 anos
9h20 às 10h10 - 10 a 14 anos
10h10 às 11h - a partir de 15 anos

Tarde
13h às 13h50 - 6 a 10 anos
13h50 às 14h40 - 10 a 14 anos
14h40 às 15h30 - a partir de 15 anos

Rodrigo van der Bruggen e Aleksander Henrique dos Santos 
representaram a cidade em uma competição local de Jiu-Jit-
su, no último mês, organizada pelo atleta Wagner Barbosa. 
Rodrigo, instrutor da modalidade, disputou em duas catego-
rias (60 a 69 quilos) e foi campeão em uma delas. Aleksan-
der, que frequenta as aulas do projeto Lutando pela Paz, em 
Holambra, também garantiu o título na sua categoria (Mas-
ter 1, de 85 a 94 quilos). Rodrigo aproveitou para agradecer 
o incentivo dos professores Cristiano Cecon, Alexandre Giar-
diello e Vitor Roll e, também, o apoio de Nei Aparecido de 
Souza (Makim) e da Prefeitura de Holambra. 

Campeões!Na próxima quinta-feira, 
dia 27, o Ginásio Municipal 
de Esportes contará com 
aulas de judô. As inscrições 
estão abertas e os interessa-
dos devem ir até o Departa-
mento de Esportes. É preciso 

psicossociais além das fun-
ções cognitiva e motora”. 

O Ginásio Municipal de 
Esportes fica na Rua Dr. Jorge 

Latour, 922, no Centro. Mais 
informações podem ser obti-
das no departamento pelo te-
lefone (19) 3802-4711.  (HV)
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