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COVID-19 faz mais duas 
vítimas e 52 novos casos

Desde o início da pandemia, Holambra registrou 867 casos da Covid-19 e oito obtidos. Só na última semana 
foram mais duas vítimas e 52 novos casos. O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, lembra que a 

curva de contágio é dinâmica e depende do comportamento de toda a população.       3

Vacina fica indisponível no município e Prefeitura 
aguarda nova remessa na semana que vem

Kit alimentação
O objetivo da entrega dos kits 
alimentação para alunos da Rede 
Municipal é o de recompor a merenda 
durante o período de quarentena e de 
estudo à distância

Igrejas Evangélicas
fazem dia de oração
Segunda-feira, dia 22, às 19h30, na  
Praça da Bíblia, no Bairro Imigrantes 74

Economia
Com o início da vacinação e com todos 
os cuidados de prevenção é hora de 
retomar o avanço da economia e a 
geração de emprego 4
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Opinião2
Editorial

Os ataques atuais, gra-
ves e chulos aos ministros do 
Supremo Tribunal Federal, 
advindo do deputado  Da-
niel Silveira, coroam uma 
série de investidas contra os 
membros do STF, instituição  
guardiã da Constituição da 
Republica Federativa do Bra-
sil, democraticamente elabo-
rada e aprovada em 1988. 

No que pese o direito às 
liberdades de expressão e de 
imprensa, expressas na Cons-
tituição,  ele não deve e não 
pode propor a desestabili-

zação das Instituições inte-
grantes dos três poderes da 
República. 

O Brasil enfrenta hoje 
uma divisão de grupos polí-
ticos, como em quase todos 
os países do mundo desenvol-
vido.  Atualmente, parte da 
extrema direita,  truculenta 
e fascista, tem buscado rom-
per esta estabilidade, o que 
poderá ser muito prejudicial 
ao país. 

Cabe à população e elei-
tores dos atuais deputados 
federais,  demonstrar sua in-

satisfação e perplexidade (ou 
satisfação e concordância)  
aos representantes  no legis-
lativo federal,  no sentido de, 
mesmo com ouvidos moucos, 
escutarem o que dizem seus 
eleitores.

Pode-se encontrar o con-
tato de cada um deles no site: 
https://www.camara.leg.br/
deputados/quem-sao

O momento é de calma e 
de reflexão, pois uma ruptura 
democrática pode nos levar à 
direção do abismo econômi-
co e social. 

Os ataques ao Supremo Tribunal Federal
Ou 

Ameaças ao Estado Democrático de Direito

Histórias de Dona Ilda

Domingo. 19 hs recebo um telefo-
nema:

- D. Ilda? A senhora poderia vir até 
a Torre de Pizza, no Castelo ? Aqui há 
uma pessoa que não encontra seu 
endereço.  Está perdida. É um moço 
de fora.

Chamei uma das meninas e ruma-
mos para lá, curiosas e preocupadas. 
Quando chegamos ao local, vejo um 
aglomerado de pessoas à volta de um 
homem caído na calçada.

- O que aconteceu? Pergunto.
- Esse moço está aqui e no bolso 

dele encontramos esse cartão, com 
seu endereço.

Olho bem e o que vejo? Virgem Ma-
ria! Aquele artista! Tão competente e 
capaz!

E por que o cartão? Porque tem-
pos atrás, eu e meu marido em visita 
a uma cidade turística, onde ele fora 
incumbido de cuidar de um museu, 
fizemos um convite para que viesse a 
Campinas.

Era um pobre coitado de cidade-
zinha do interior, super  dotado, mas 
que dado à pinga, jamais consegui-
ra se projetar na vida. Apesar de me 
contrariarem, pois todos da cidade 
achavam que jamais ele deixaria as 
“biritas”, procurei dar-lhe uma força. E 
sua capacidade artística foi sendo co-
nhecida e valorizada. Até que o perdi 
de vista e mais tarde soube que esta-
va nesse local onde fomos vê-lo: bem 
casado, diversos filhos e muito feliz!

- E agora? Digo à minha filha.
Resolvemos levá-lo para casa. Bem 

vestido, à sua moda, bolsa de napa a 
tira colo, sapato marrom tipo mexeri-
ca.

Cada um pega nos braços, pernas 
e ele é colocado no banco de trás. Eu, 
preocupada com a reação de meu 
marido: se a atitude fora correta ou 
não. Minha filha preocupada com 
algum jato mais forte de “birita”, que 
ele ameaçava esguichar a toda hora. E 
assim chegamos em casa.

- Desça minha filha, e chame seu 
pai.

- Coitado! Que estado! Vamos tirá-
-lo daí.

Todo mundo ajudou e lá num dos 
quartos das meninas deitamos o “bi-
cho”. Meu marido tirou seus sapatos, 
soltou sua cinta, e café forte e amargo 
nele!

Nisso, toca a campainha. Só então 
nos lembramos de que esperávamos 
visita de uma autoridade da Secre-
taria de Educação e sua esposa, pois 
nessa ocasião dirigíamos a Faculdade 
de Arte da PUC e quando o tempo lá 
nos permitia, resolvíamos muitos pro-
blemas em nossa casa. Dizia sempre, 
enciumada, durante oito anos, que 
dormíamos em três: eu, a PUC e ele.

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

- E agora? Um “bebum” quase de-
sacordado em casa! Que situação 
confusa!

Fomos para a sala e,  de leve, fo-
mos contando toda a história a nos-
sos bons amigos. Para diminuir nosso 
embaraço, disseram: 

- Não se impressionem! Isso acon-
tece mesmo!

De repente, de sonado, o artista 
passou a agitado. E lá de dentro vem 
o palavreado que não consta no di-
cionário. E a altas vozes ele desfiava 
as “belezas” e gritava que queria ir 
embora. Todo mundo entrou na dan-
ça. A autoridade, a esposa, eu, meu 
marido, todos querendo acalmá-lo. 
Sentado na cama, queria a todo cus-
to calçar seus sapatos.

- Durma aqui! Amanhã você vai!
- Não, quero ir hoje!
Esperamos até que melhorassem 

o porre e a violência. E não tivemos 
outro jeito.

Jamais vou me esquecer da cena: 
o “bebum” de braço, do lado esquer-
do com meu marido, do lado direito 
com a autoridade, em plena rodoviá-
ria. Eu e sua esposa atrás. Parecia-me 
ilustração perfeita daquela música: 
“ai de braço dado, com dois sorda-
dos!”.

Passagem comprada, colocado 
no último banco, bem sentadinho, 
já que melhorara, pareceu-nos que a 
missão estava cumprida. Então  vem 
o  motorista:

- Moço, é só o ônibus andar que 
esse “cara”, na primeira curva me lava 
o ônibus inteiro!

Explicamos o caso: afinal ele esta-
va levando um famoso artista, único 
passageiro do ônibus. E para pagar 
os possíveis estragos, lá se vão alguns 
“barões”.

Coitadinho! Deve ter ficado tão 
chateado que há 4 anos espero um 
bilhetinho seu! Mas não faz mal! Já 
soube que foi apenas um acidente. O 
moço está, graças a Deus, completa-
mente recuperado.

Cartão de visitas

R A de Athäyde

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

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

Caiu-me às mãos o que você 
vai ler mais abaixo. 

Acomode-se, leia com aten-
ção, assimile e pondere. Sim-
ples assim. É, apenas, a ponta 
do iceberg.

Manter-se antenado com 
a evolução tecnológica, ainda 
que dela não faça uso por falta 
de afinidade, pode retardar seu 
envelhecimento mental. Não fi-
que marginalizado.

Confira.
Apenas 23 anos atrás, em 

1998, a Kodak tinha 170.000 fun-
cionários e vendia 85% de todo 
o papel fotográfico no mundo.  
Em apenas alguns anos, seu mo-
delo de negócios desapareceu e 
eles faliram.  Quem teria pensa-
do que isso aconteceria?

Um motor a gasolina / diesel 
tem 20.000 peças individuais.  Um 
motor elétrico tem 20. Os carros 
elétricos são vendidos com ga-
rantia vitalícia e só são reparados 
pelas concessionárias. Leva ape-
nas 10 minutos para remover e 
substituir um motor elétrico.

Logo, as oficinas de automó-

Sem Volta para o Futuro
veis desaparecerão, eis que os no-
vos motores elétricos defeituosos 
não serão reparados na concessio-
nária, mas enviados a uma oficina 
regional que os repara com robôs. 
Adeus postos de gasolina, troca de 
óleo e combustíveis flex. 

E os carros autônomos? Em 
2018 chegaram os primeiros.  Nos 
próximos 2 anos, toda a indústria 
começará a ser interrompida.  Você 
não vai querer mais ter um carro, 
pois pedirá um carro com seu te-
lefone, ele aparecerá em sua locali-
zação e o levará ao seu destino. 

Não precisará estacionar, só 
paga pela distância percorrida. 
As crianças de hoje nunca terão 
carteira de motorista e nunca te-
rão carro.

As indústrias de carvão irão 
embora.  As companhias de petró-
leo e gás irão embora.  A perfura-
ção de petróleo irá parar.  Portanto, 
diga adeus também à OPEP (Orga-
nização dos Países Exportadores 
de Petróleo). O Oriente Médio vai 
cair do pedestal.

E o mundo girando muito mais 
rápido, com a Inteligência Artificial, 

saúde, carros autônomos e elétri-
cos, educação, impressão 3D, agri-
cultura e novos empregos.

Quem poderia imaginar que 
o UBER - apenas uma ferramenta 
de software - que não possui um 
carro sequer, agora é a maior em-
presa de táxi do mundo!  Pergun-
te a qualquer motorista de táxi se 
ele percebeu isso.

E o Airbnb? É hoje a maior em-
presa hoteleira do mundo, embo-
ra não possua nenhuma proprie-
dade.  Pergunte aos hotéis Hilton 
se eles previram isso.

Nos EUA, jovens advogados já 
não conseguem empregos.  Por 
causa do Watson (software), da 
IBM, você já pode obter aconse-
lhamento jurídico (por enquanto, 
o básico) em segundos, com 90% 
de precisão em comparação com 
70% quando feito por humanos. 
Portanto, se você estuda Direito, 
informe-se. Haverá 90% menos 
advogados no futuro... 

Acredite, tudo que o cerca já 
entrou em obsolescência. Pondere 
e viva melhor!
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COVID-19 faz mais duas vítimas e vacina acaba em Holambra

Esdras Domingos

A Prefeitura de Holambra 
divulgou ontem, por meio do 
Departamento Municipal de 
Saúde, o balanço da última 
semana. Os dados mostram o 
registro de mais 2 mortes e de 
52 novos casos de COVID-19 
na cidade. 

A Prefeitura suspendeu a 
vacinação no município em 
função da indisponibilidade 
de doses. As últimas foram 
aplicadas na última sexta-fei-
ra em idosos com 88 anos ou 
mais.  De acordo com o Gover-
no do Estado, a previsão é da 
liberação de novas doses até o 
final da semana que vem. Com 
a chegada do novo lote a vaci-
nação será retomada.

De acordo com o departa-
mento, Holambra, seguindo 
a tendência nacional, esta-
dual e regional, apresentou 
um aumento progressivo 
desde a semana epidemioló-
gica 45/2020 (01/11/2020 
a 07/11/2020), atingindo o 
platô na semana epidemioló-
gica 1/2021 (03/01/2021 a 
09/01/2021), seguido de es-
tabilidade e com tendência à 
desaceleração nas últimas se-

manas. O órgão salientou que, 
apesar do aumento no número 
de casos, não houve sobrecar-
ga do sistema de saúde muni-
cipal e todos os que precisa-
ram de tratamento hospitalar 
foram internados.

“A curva de contágio é di-
nâmica e depende do compor-
tamento de toda a população. 
Lavar as mãos, usar a másca-
ra e evitar aglomerações são 
atitudes fundamentais para 
prevenir a disseminação da 
doença”, explicou o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. “É preciso 
que toda a comunidade cola-
bore. Os cuidados não podem 
ser deixados de lado”.

Novos óbitos
Dois idosos com doenças 

preexistentes são as últimas 
vítimas da doença no municí-
pio: um de 77 anos, morador 
do Jardim das Tulipas, que 
estava internado em um hos-
pital particular de Campinas e 
faleceu no dia 12 de fevereiro. 
E outro de 97 anos que veio 
a óbito no dia 15, no Hospital 
Estadual de Sumaré e que vi-
via no bairro Imigrantes. Até 
agora 8 pessoas, no total, já 

Cidade tem 817 pessoas curadas do coronavírus e 449 pessoas vacinadas

morreram em Holambra em 
função do novo coronavírus.

O município registra, des-
de o início da pandemia, há 
quase um ano, 867 casos da 
doença, sendo 817 considera-
dos curados. Ao todo, 84 pes-
soas aguardam resultado de 
exames. O bairro Imigrantes 
contabiliza 527 confirmações, 
seguido do Centro, com 399, e 
do Palmeiras com 269. 

Vacinação
Conforme informou o de-

partamento, 449 pessoas, 
entre idosos que vivem em 
instituições de longa perma-
nência, pessoas acima de 88 
anos e trabalhadores da área 
da saúde, foram imunizados 

até agora em Holambra. O 
município aguarda agora a 
chegada de novas doses para 
a retomada do processo de 
vacinação na cidade.

O departamento acrescen-
tou que 352 profissionais de 
saúde foram vacinados, ou 
seja, 100% dos profissionais 
de linha de frente já estão imu-
nizados. Setenta e sete idosos 
acima de 88 anos foram vaci-
nados. A estimativa do órgão 
é de que 100% dessa faixa 
etária recebeu a dose. “Caso 
existam idosos acima de 88 
anos que ainda não foram va-
cinados, eles podem procurar 
a unidade quando chegarem 
mais lotes da vacina – o que 
será divulgado pela Prefeitu-

ra”, salientou a pasta.
O órgão lembrou que Ho-

lambra está recebendo lotes 
com pouca quantidade de va-
cina e se encontra na fase de 
vacinação de idosos. A medi-
cação é adquirida pelos go-
vernos estadual e federal, não 
pelos municípios, afirmou o 
departamento.

Triagem e nova cepa
A aplicação da vacina vem 

ocorrendo somente na Unida-
de Básica Santa Margarida, no 
Jardim das Tulipas. O departa-
mento assegurou que com a 
quantidade limitada de doses, 
é possível fazer a triagem dos 
idosos na fila com agilidade. 
“Caso cheguem quantidades 
significativas da vacina de uma 
só vez, há a possibilidade de se 
iniciar a imunização em outras 
unidades. O Departamento de 
Saúde está preparado para 
este contingente”.

Já sobre a nova variante do 
coronavírus na região, como 
Campinas e Águas de Lindóia, 
o departamento disse que não 
tem informação sobre suspei-
tos em Holambra com a nova 
cepa. “A atuação será mantida 
a mesma, seguindo os proto-
colos oficiais e intensificando-
-se as medidas”.
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Dura retomada da economia 
Esdras Domingos

Depois de um ano em pan-
demia causada pelo Covid 19 
(coronavírus), os impactos 
podem ser vistos em todas 
as áreas. É claro que, a maior 
consequência foram as mi-
lhares de vidas sucumbidas 
devido ao Coronavírus.

O vírus ceifou vidas, co-
lapsou o sistema de saúde, 
que já era frágil, e deixou uma 
série de incertezas quanto ao 
futuro. O Covid também atin-
giu em cheio a economia que 
tentava se recuperar devido 
às más gestões.

Os dados do CAGED (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados), do Minis-
tério da Economia apontam 
que o saldo de 2020 foi de 
9.340 empregos com cartei-
ra assinada em Holambra. 
Quando comparado ao ano 
anterior, que apresentou 
9.616 postos, mostra que fo-
ram eliminados 276 postos 
formais de trabalho.

Devido à baixa de empre-
gos formais, de 2,87%, Ho-
lambra ficou com o segundo 
pior resultado da RMC (Re-

gião Metropolitana da Cam-
pinas). 

O setor que mais sentiu 
o impacto foi o turismo, res-
ponsável por drástica perda 
de 59,47% dos cargos de 
emprego. Os números só não 
foram piores graças à agro-
pecuária, que criou 554 no-
vos postos.

A retomada
Com o início da vacinação 

e os cuidados de prevenção 
assimilados pela população, 
é hora de retomar o avanço 
da economia, consequente-
mente, gerando novos pos-
tos de emprego. Segundo o 
economista e colaborador do 
JC Holambra Ricardo Buso, a 
geração de empregos está in-
timamente associada às con-
dições da economia nacional, 
mas também recebe influên-
cia da dinâmica econômica 
local de cada município. “Não 
resta dúvida do potencial de 
recuperação de Holambra, 
mesmo que o resultado de 
2020 tenha se distanciado 
bastante do padrão de evolu-
ção que a cidade apresenta”.

Ele explica que as neces-

sárias restrições de mobili-
dade, impostas por conta da 
pandemia de coronavírus, 
atingiram em cheio a cadeia 
de valor adicionado origina-
da pelo setor de turismo, com 
ênfase no primeiro semestre 
do período, e que, “se hou-
ver um lado bom da história, 
aparenta ter já encontrado 
seu ‘fundo de poço’”.

Considerando alguns fa-
tores importantes, Ricardo 
ressalta que, como curva de 
aprendizado com o proble-
ma (convívio), descoberta 
da vacina e o turismo regio-
nal como porta de acesso à 
retomada maior do setor, o 
segmento deve colher frutos 
de uma recuperação, mesmo 
porque a comparação se dará 
a partir de uma base muito 
ruim, que foi 2020. 

“Contudo, possibilidades 
de agravo na pandemia (com 
novas restrições) ou reveses 
nos planos de vacinação (por 
falta de insumo) não podem 
ser descartadas como bar-
reiras à retomada, que ainda 
aponta a recuperação signi-
ficativa como cenário mais 
provável. Por estranha que 
possa parecer a avaliação, 

mesmo aos empreendedo-
res e à economia, pior que a 
paralisação das atividades é 
a instabilidade, o cenário de 
incerteza. Não tenho a me-
nor dúvida de que o absolu-
to respeito coletivo às regras 
das autoridades é o melhor 
caminho, no sentido de cum-
prir para passar mais rápido 
e conseguir voltar com maior 
espaço, até a imunização 
mais disseminada”.

Luz no fim túnel
O economista diz que aju-

da imediata e de baixo custo 
aos importantes operadores 
do segmento pode ser pensa-
da com a disponibilização de 
assessoria técnica para aces-
so ao plano público (estadu-
al) de recuperação. Do ponto 
de vista comunitário, Ricardo 
fala que a sensibilização pela 
dificuldade atravessada no 
setor é um momento bastan-
te oportuno para tratar de re-
mover “alguns conflitos ain-
da presentes, de que parte da 
população parece se sentir 
numa espécie de competição 
entre recursos destinados às 
benfeitorias turísticas e ver-
bas para tratar das deman-

das sociais dos moradores. 
É importante conscientizar, 
tanto dos fins específicos dos 
recursos externos, quanto 
(e principalmente) ao ciclo 
de melhorias que o turismo 
pode trazer aos investimen-
tos para a população”.

Já a agricultura, que mes-
mo passando pelo enorme 
desafio do primeiro trimes-
tre de 2020, conseguiu gerar 
empregos de maneira ex-
pressiva, merece mais apoio 
para recomposição de per-
das, analisa Ricardo. “O enga-
jamento coletivo contrário à 
recomposição de benefícios 
do ICMS foi um bom sinal, 
mas é preciso muito mais”.

De acordo com ele, um 
robusto plano de contingên-
cia para combater eventu-
ais novas possibilidades de 
bloqueios no escoamento de 
produção, seja por riscos de 
pandemia ou greve de ca-
minhoneiros, por exemplo, 
seria muito bem vindo para 
buscar minimizar outros 
choques que impactariam in-
suportáveis perdas. “Não me-
nos importante seria pensar 
na busca de subsídio público 
(talvez internacional ou mul-

O Conselho de Pastores de Holambra 
(COPHOL) realizará na próxima segun-
da-feira, dia 22, um período de ora-
ções.  Os líderes religiosos se reuni-
rão, às 19h30, na Praça da Bíblia, no 
Bairro Imigrantes.

De acordo com o conselho, feve-
reiro foi intitulado o mês do perdão 
pelas igrejas do Estado de São Paulo. O 
COPHOL escolheu a próxima segunda para 
fazer um clamor pedindo a Deus perdão pelos pecados do 
Brasil.

A iniciativa tem como base bíblica o texto de 2º Crôni-
cas: 7,14: “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se 
humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus 
maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado 
e curarei a sua terra.” 

Igrejas Evangélicas fazem 
dia de oração no Imigrantes
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tilateral) às linhas de finan-
ciamento da produção. Gosto 
de lembrar que ninguém as-
sume mais riscos pela econo-
mia do país que o homem do 
campo. E isso requer toda a 
sensibilização possível, mais 
ao pequeno produtor”.

Ele ressalta que é funda-
mental que a sociedade ho-
lambrense preze por manter 
as características rurais da 
cidade. Para o economista, 
levar continuamente infra-
estrutura produtiva e social 
ao campo significa preser-
var população e produção 
nas áreas, reduzindo a com-
petição por terras com a 
urbanização e especulação 
imobiliária, que serve ape-
nas para encarecer o meio 
de produção rural, além de 
deixar uma conta costumei-
ramente alta em termos de 
precarização urbanística.

O comércio, o economis-
ta observa, que é o setor que 
paga o preço da diminuta es-
cala de vendas, justamente 
numa época concorrencial 
em que pesquisa de preços 
e acesso aos produtos são 
instantâneos, devido à velo-
cidade da evolução das co-
municações. “Vejo no asso-
ciativismo e cooperativismo, 
práticas do DNA holambren-
se, solução para contorno ao 

obstáculo do Setor.”
“Mas é importante acre-

ditar que a união de agentes 
produtivos é ainda perfeita-
mente aplicável à melhoria 
de resultados da economia 
em todos os setores da ci-
dade. Tudo aqui proposto 
converge para a busca de 
recuperação do tradicional 
ímpeto econômico do muni-
cípio, com bons reflexos para 
a população.”

Sugestões de melhorias
Para o economista, a re-

tomada pode ser liderada 
pelo Poder Público, que em 
Holambra conta com uma 
capacidade de investimen-
to acima da média. “Como o 
Município (assim configura-
do) é relativamente jovem, 
não passou pela fase de uma 
visão administrativa mais 
precária que se tinha no pas-
sado, carregando ainda cus-
tos de uma máquina pública 
mais pesada na maioria dos 
municípios”. 

Além do certeiro investi-
mento em qualificação pro-
fissional, já em curso, ele vê 
que tal capacidade maior de 
investimentos poderia ser 
aplicada na criação e manu-
tenção de dois grandes ban-
cos de dados para busca de 
assertividade econômica. “O 

Banco Interno poderia me-
dir toda e qualquer variável 
executada pela Prefeitura: 
durabilidade de cada lâm-
pada da iluminação pública, 
tempo médio de atendimen-
to de ocorrência pela viatura 
da Polícia Municipal, tempo 
médio de chegada da ambu-
lância, taxa de ocupação das 
viagens do transporte urba-
no, dentre inúmeras outras 
variáveis. Ajuda na tomada 
de decisões para emprego 
racional de recursos públi-
cos, com consequente econo-
mia a ser dirigida para mais 
investimentos”.

Já o Banco Externo, ele 
argumenta, mediria dados 
locais de grande importân-
cia, como inflação, atividade 
econômica, emprego, de ma-
neira instantânea, eliminaria 
a dependência de dados ex-
ternos com tamanha defasa-
gem de tempo disponibiliza-
dos pelas esferas superiores 
de Administração. “É um re-
curso de grande valia no di-
recionamento de ações para 
atingir metas econômicas do 
município. Enfim, são todas 
medidas para manter a pu-
jança econômica de Holam-
bra, que, apesar dos desafios 
passados, continuam a rece-
ber minha aposta de capaci-
dade de superação”.

O JC Holambra buscou 
discutir com especialistas e 
entidades sobre como aque-
cer a economia depois de um 
ano trágico.  Para continuar 
enfrentando a pandemia, a 
recomendação da ACE (As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Holambra) é de que 
as empresas continuem sua 
busca por melhoramento e 
que se dediquem a analisar e 
planejar seus passos. “Assim, 
poderão identificar fragilida-
des e trabalhar no que preci-
sa ser ajustado e melhorado, 
seguindo adiante com mais 
segurança”.

A entidade analisa que a 
capacidade de adaptação foi 
um dos grandes ensinamentos 
reforçados pela pandemia, não 
apenas na forma de vender, 
mas no gerenciamento do ne-
gócio. De acordo com a ACE, o 
período mostrou e tem mos-
trado que o fluxo de inovação 
nas empresas precisa ser con-
tínuo. “Essa busca por moder-
nização das novas formas de 
gestão, negócios e vendas, foi 
crucial e continuará sendo no 
varejo pós-pandemia”.

A ACE lembra que a crise 
desencadeada pelo Coronaví-
rus também acelerou a trans-
formação digital, levando as 
empresas que têm endereço 
físico a compreenderem que 

agora elas têm duas faces: onli-
ne e offline. 

Apoio aos empreendedores
A Associação Comercial 

realizou um importante traba-
lho de bastidores, mantendo 
o atendimento em 100% do 
período. Investiu durante toda 
a pandemia em orientação às 
empresas, tanto na interpre-
tação de protocolos e regras, 
quanto na capacitação para 
que os negócios, especialmen-
te os pequenos, pudessem en-
contrar meios de vender e se 
adaptar, apesar das restrições. 
Por meio de lives, criação e pu-
blicação de dezenas de conte-
údos, cursos à distância e aten-
dimento, a Associação ofereceu 
esse suporte às empresas.

Outra forma de atuação foi 
com representatividade, consi-
derando o que aconteceu du-
rante todo o ano de 2020, dis-
cutindo flexibilização e apoio 
aos negócios e empregos. 
Recentemente, por exemplo, 
quando o governo estadual 
restringiu o funcionamento 
do comércio não essencial aos 
fins de semana, a entidade se 
manifestou junto à Prefeitura e 
também em âmbito estadual, 
engrossando o movimento de 
retomada da economia com 
mais de 400 entidades junto 
ao governo paulista.

De volta aos trilhos
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Uma parceria de peso 
acaba de florescer. 

O cultivo de flores e plantas
ornamentais merece um cuidado
à altura de sua importância. 

Para isso, confie na tecnologia,
eficiência, versatilidade e
conforto dos tratores LS Tractor
em parceria com a J.A. Máquinas
e Holambra Insumos. 

U M A PA RC ER I A CO M :

A LS TRACTOR
É UMA DIVISÃO DA

lstractor.com.br /jamaquinasagricolas /jamaquinasagricolas

SEGUNDA-FEIRA
Período da manhã: Rota dos 
Imigrantes (Supermercado 
Eva), Praça dos Pioneiros (Res-
taurante Madurodam), Rua Íris 
(Pencom), Alameda Maurício 
de Nassau (Centro Social, Pre-
feitura, Policlínica, Escola São 
Paulo), Jangal, Zoet en Zout, 
NAOTT, Girassóis de Holanda, 
Rua Primavera, Rua Camélias, 
Rua Campo de Pouso e Rua 
Campo das Palmas.
Período da tarde: Rua Dória Vas-
concelos, Câmara Municipal e 
entorno, Residencial Portal do 
Sol, Antigo Veiling, Aqualine e 
Residencial Vila das Tulipas.

TERÇA-FEIRA
Período da manhã: Jardim Ho-
landa, Morada das Flores e Jar-
dim Flamboyant.

Período da tarde: Parque dos 
Ipês, Condomínio Flor D’Aldeia 
e parte da Avenida das Tulipas 
(Lago do Holandês).

QUARTA-FEIRA
Período da manhã: Centro (Su-
permercado EVA, Posto Pionei-
ro) e Parque Residencial Groot.
Período da tarde: Jardim das Tu-
lipas.

QUINTA-FEIRA
Período da manhã: Residen-
ciais Vila de Holanda e Nova 
Holanda.
Período da tarde: Residencial 
Palm Park, Chácaras e empresas 
no caminho do antigo Aterro 
Municipal de Resíduos.

SEXTA-FEIRA
Período da manhã: Centro (Al-

cione, Supermercado EVA, Pos-
to Pioneiro, LG Campos), Rota 
dos Imigrantes, ruas paralelas 
à Rota dos Imigrantes até a Rua 
da Amizade (Rua Coberta).
Período da tarde: Entorno da 
Nossa Prainha, Rua Solidagos, 
Avenida das Tulipas (Centro), 
Residencial Filhos do Sol e Resi-
dencial Vila das Tulipas.

Observações:
-A cada 15 dias a coleta é rea-
lizada no bairro Chácaras Ca-
manducaia.
-Ponto de Entrega Voluntária: 
cesto ao lado da Banca do Mané 
(Praça dos Pioneiros).

Mais informações sobre o des-
carte correto do material po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(19) 3802-8000, ramal 233.

Prefeitura de Holambra criou um cronograma de coleta de 
lixo reciclável. Início às 7h

Prefeitura cria cronograma de coleta de lixo reciclável

 Assessoria Imprensa Prefeitura

O óleo de cozinha recicla-
do é reaproveitado na pro-
dução de resina para tintas, 
sabão, detergente e biodiesel.

A gordura utilizada no pre-
paro de alimentos fritos  pode 
causar problemas não só para 
a nossa saúde, mas também 
para o meio ambiente. É que 
o óleo de cozinha, depois de 
usado, se for eliminado incor-
retamente no ralo da pia ou do 
banheiro, no vaso sanitário ou 
no lixo comum, pode poluir o 
solo, a água, o ar e prejudicar 
a saúde coletiva.

“Quando atinge o solo, 
ele dificulta a absorção da 
água das chuvas, o que aca-
ba favorecendo as enchentes.  
Durante sua decomposição 
ocorre a emissão de metano, 
um gás que também causa o 

efeito estufa. E um litro de 
óleo é capaz de contaminar 
até um milhão de litros de 
água”, explicou o engenheiro 
ambiental do departamento 
municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Leandro Sil-
veira Anselmo. “Além disso, 
o óleo pode provocar o entu-
pimento das tubulações nas 
redes de esgoto, aumentando 
os custos do tratamento”.

Ainda de acordo com ele, 
a forma correta de eliminar 
o material e evitar todos es-
ses problemas é armazenar 
o líquido em um recipiente 
com tampa, como uma gar-
rafa PET ou uma embalagem 
de vidro, e depois destiná-lo 
à coleta seletiva. Em Holam-
bra este trabalho é realiza-
do de segunda a sexta-feira 
seguindo um cronograma 
de bairros.

Para viver cada dia, sem erguer a 
nossa voz. Doemos paz e alegria aos que 

vivem junto a nós.       Chico Xavier
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Nossa 
natureza

movimenta 
a vida.

GATOGATO
NA REDE DE ÁGUA

Fique atento: Ligação irregular é ilegal, 
aumenta o risco de contaminação e 
pode prejudicar a qualidade da água 
que chega até sua casa. 

É CRIMEÉ CRIME

A sessão ordinária da Câma-
ra Municipal de Holambra, rea-
lizada na última segunda-feira 
(15), foi aberta ao público. Foi o 
primeiro encontro do ano que 
pôde receber à população, com 
todas as medidas de prevenção 
ao COVID-19.

As sessões ordinárias da 
atual legislatura iniciaram nes-
te mês e, as duas primeiras, o 
público acompanhou por meio 
da TV Câmara, na internet. Os 
vereadores voltarão às reuniões 
no dia 1o de março e a mesa-di-
retora pretende que o encontro 
possa ser acompanhado pre-
sencialmente pela população.

A reunião desta semana foi 
tranquila, com duração de 46 
minutos, e sem projetos para 
apreciação. Ao longo deste mês, 
apenas uma proposta chegou 
a Casa e foi aprovada por una-
nimidade: Lei Complementar 
nº 001/2021, que autoriza pro-
prietários de moradias popula-
res construídas em lotes de até 
160m² a construírem garagem.

Conforme as outras ses-
sões, a pauta foi preenchida 
com indicações encaminhadas 
ao Executivo. O vereador Jesus 
Aparecido de Souza (Jesus da 
Farmácia – PSD) solicitou a con-
tratação de médico na especia-
lidade de Geriatra e a entrega 
de correspondências no Bairro 
Residencial Moinho. Eduardo 
da Silva  (Pernambuco – PSD) 
pediu a inclusão de policiais 
municipais, civis e militares no 
grupo prioritário da vacinação 

contra a Covid-19.
Serviço de transporte de 

pacientes, à disposição no PSF 
Pinhalzinho para realização de 
consultas e /ou exames pré-a-
gendados e a limpeza e insta-
lação de guard-rail na HBR-323 
próximo a represa de proprie-
dade dos Senhores Adriano 
Van Vliet e Johannes Ruiter fo-
ram os pedidos do vereador e 
segundo secretário Hermindo 
Felix (PSDB).

O primeiro secretário Fa-
biano Soares (PODE) solicitou 
a manutenção preventiva nas 
pontes da Nossa Prainha e dos 
aparelhos das Academias ao 
Ar Livre da cidade e a troca da 
Bandeira Nacional hasteada 
próxima ao Portal da Cidade. A 
indicação foi atendida na quar-
ta-feira desta semana.

Oriovaldo Venturini (PSDB) 
pediu uma melhor prestação 
de serviços aos munícipes atra-
vés da Águas de Holambra, nos 
casos de vazamentos de esgoto 
e uma boca de lobo na saída da 
Avenida das Tulipas e o presi-
dente Mauro Sérgio de Oliveira, 
o Serjão, pediu que a Prefeitura 
tape o buraco existente no cru-
zamento da Avenida das Dálias 
com a HBR 020”.

A próxima sessão acontece 
no dia 1 de março, a partir das 
19h e pode ser acompanhada 
presencialmente no Plenário 
da Casa de Leis (importante o 
uso de máscaras) ou através do 
site http://tvcamaraaovivo.net/
cmholambra/.

Câmara realiza primeira sessão 
ordinária aberta ao público

Alunos da rede pública municipal 
recebem kits de alimentação

A Prefeitura de Holambra 
realizou nesta quinta-feira, dia 
18 de fevereiro, a entrega de 
kits de alimentação para os alu-
nos da rede pública municipal 
de ensino. O objetivo da inicia-
tiva é recompor a merenda du-
rante o período de quarentena 
e de estudo a distância.

Cristiane Secco Silva foi 
logo cedo até a escola muni-
cipal Jardim das Primaveras 
garantir os kits dos gêmeos 
Pietro e Micaelly. Ela aprovou 
a qualidade e a variedade dos 
itens. “O kit é muito bom, de 
qualidade, tem alimentos pe-
recíveis como frutas, verdu-
ras. Dá para eles se alimen-
tarem muito bem”, comentou 
ela, que é cabeleireira. “São 
produtos de qualidade, de 
uma dieta balanceada para 
eles fazerem em casa”, disse.

Jean Carlos Rodrigues da 

Silva, pai da Camily e da Ma-
ria Luíza, também aproveitou 
o período da manhã para a 
retirada dos alimentos para 
as duas filhas. Ele elogiou o 
processo de entrega. “Logo 
aqui na chegada a gente faz a 
medição de febre, sempre es-
terilizando as mãos com álco-
ol em gel, os carrinhos esteri-
lizados também, os produtos. 
Muito bom o sistema. Para 
mim, está aprovadíssimo”, fa-
lou ele, que vive no bairro Mo-
rada das Flores.

“Os itens variam de acordo 
com a orientação nutricional 
para cada faixa de idade”, ex-
plicou o diretor municipal de 
Educação, Alexandre Moreira. 
“Estudantes matriculados no 
complemento educacional re-
cebem kits reforçados”.

Todos os kits, todavia, são 
compostos por frutas e legu-

mes, peito de frango desossa-
do e sem pele, itens básicos 
como arroz, feijão, macarrão, 
sal, óleo e leite em pó e, em 
alguns casos, itens comple-
mentares como ovos, biscoi-
tos e outros artigos. A distri-
buição de kits de alimentação 
é escolar é feita para todos os 
estudantes da rede municipal 
de ensino, do berçário ao 9º 
ano do ensino fundamental, e 
também aos alunos da Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA). 

“A merenda é a principal 
refeição do dia de muitos estu-
dantes da rede pública. Consi-
deramos fundamental garan-
tir a comida na mesa do aluno 
também durante o estudo a 
distância”, disse o prefeito Fer-
nando Capato. “É primordial 
zelar pela saúde e o pleno de-
senvolvimento do aprendiza-
do de nossos estudantes”.
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ETA Tulipas ganha 

mudas de ipês
Home Office para muitos 

veio para ficar

 Assessoria Imprensa Prefeitura

A Estação de Tratamento de 
Água Tulipas, ganhou mais vida 
e cor, com o plantio de mudas de 
Ipê amarelo e rosa, que ocorreu 
nas últimas semanas em conclu-
são a campanha “Adote um Ipê”

A campanha iniciada em 
setembro do ano passado, foi 
trabalhada exclusivamente nas 
redes sociais da concessionária, 
como uma forma de promover a 
mobilização popular e fomentar 
o diálogo acerca da importância 
das árvores e da conservação do 
meio ambiente. No futuro, esti-
ma-se criar um cinturão verde 
(área de preservação da fauna 
e flora que habita seu entorno), 
nas unidades operacionais com 
as mudas plantadas nas ações 
promovidas pela área.

Os participantes da campa-
nha tiveram a oportunidade de 
“adotar” mudas de ipê, com a op-
ção de escolha entre três espé-
cies de cores diferentes amarela, 
rosa e roxa e dedicar essa árvore 

a alguém especial ou a um mo-
mento marcante da vida. Essas 
mudas foram plantadas em um 
ponto estratégico da ETA, onde 
no futuro vai agregar mais bele-
za e preservação ao ambiente.

Popularmente conhecida 
como a árvore “símbolo do Brasil”, 
o Ipê Amarelo foi a opção escolhi-
da por Neuza Pereira e Valdirene 
Marques, participantes da ação 
que escolheram a cor para repre-
sentar um futuro belo e brilhante 
para as crianças e o amor pelos 
familiares, respectivamente.

Já o Ipê Rosa, adotado por 
Thainá Cruz, é a primeira das es-
pécies a florear no Brasil (entre o 
final do inverno e início da prima-
vera), foi escolhido por ela para 
representar o amor pela família.

Segundo Cynthia da Rocha, 
idealizadora da campanha e 
analista de Responsabilidade 
Social, a ação teve como propósi-
to despertar o senso de respon-
sabilidade sobre os cuidados de 
preservação de meio ambiente, 
que cada cidadão deve ter.

Da Redação

A pandemia da Co-
vid-19 mudou radical-
mente o estilo de vida 
de muita gente. Levou a 
maioria das pessoas, lite-
ralmente, para dentro das 
residências, por causa da 
necessidade do isolamen-
to. Isso significou trazer o 
trabalho para casa, o que 
provocou uma verdadeira 
revolução nos ambientes 
domésticos. Foi necessá-
rio transformar uma ro-
tina que para muitos, era 
esporádica para algo que 
está durando muito mais 
que o planejado.

Para muita gente, esse 
desafio se tornou insepa-
rável. A atividade profis-
sional assumiu um lugar 
permanente em muitos 
lares brasileiros. Essa re-
alidade chegou de forma 
inesperada para Cecília 
Medeiros, sócia de um 

pequeno escritório de ad-
vocacia, que do dia para 
a noite se viu obrigada a 
trabalhar em casa, “a de-
cisão sair do escritório  
foi para cortar custos”, 
diz, dessa forma a advo-
gada precisou encontrar 
uma solução e adaptar 
um pequeno espaço de 
trabalho na sua sala. Ela 
investiu numa pequena e 
funcional estação de tra-
balho, que quando não 
está em uso fica presa à 
parede, não atrapalhando 
assim o espaço da família, 
salienta porém a impor-
tância de criar uma rotina 
de trabalho para “atender 
a tudo e a todos”.

Fazer home office tem 
suas vantagens, o bene-
fício de que as  pessoas 
sejam donas do próprio 
tempo e podem trabalhar 
em horários alternativos 
é um grande atrativo para 
muitos. Para Juliano Sou-

za, designer de interiores, 
o home office “caiu como 
uma luva! atendo a de-
manda dos projetos nos 
horários em que me sin-
to mais produtivo, o que 
geralmente acontece a 
noite”, diz. Quando ques-
tionado sobre as desvan-
tagens, Juliano garante 
que nada substitui o con-
tato com as pessoas,  a 
troca de ideias, as conver-
sas e as boas risadas com 
os amigos do trabalho,  
”mas não dá para ser tudo 
perfeito”, finaliza.

De acordo com dados 
do IBGE, em 2018, 3,8 mi-
lhões de pessoas já traba-
lhavam de maneira remo-
ta. Com a pandemia, em 
2020, esse número saltou 
para 8,9 milhões. Muita 
gente já assumiu de vez 
essa realidade do home of-
fice que se tornou padrão 
para pelo menos 43% das 
empresas do país.
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Contato para envio do Currículo:
simone.mazon@sigmacorretora.com

• Local: Cooperativa Veiling - Santo Antonio de Posse 
• Experiências Requeridas: Atendimento ao 
cliente, experiência em corretora de seguros 
(diferencial)
• Formação: 2º Grau Completo

Assistente 
Administrativo

Auxiliar Departamento Pessoal
Com conhecimento prático na área. 
Só serão analisados currículos com pretensão salarial: 
magalhaes@condorholambra.com.br

Contrata

• Serviços Gerais (limpeza)   • Auxiliar de Cozinha

Interessados deverão comparecer ao escritório da Martin Holandesa, 
na Rua Dória Vasconcelos, Nº 15 – Centro, Holambra. De Seg. à Sex. das 
08h00 às 16H00, munidos da Carteira de trabalho.

Martin Holandesa, contrata:

Eletricista 
com experiência

mandar currículo no email 
financeiro@geraldofrade.com

Contrata

Mecânico 
com experiência

mandar currículo no email 
financeiro@geraldofrade.com

Contrata

CLASSIFICADOS

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

● DIVERSOS ●

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 

● EMPREGOS ●
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Nº 1223
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 
5, do Código Civil Brasileiro:
ROGÉRIO APARECIDO MARTINS, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteiro,   profissão   em-
presário, nascido em Cosmópolis-SP, (registrado em 
Artur Nogueira-SP) no dia cinco de novembro de mil 
novecentos e oitenta e três (05/11/1983), residente e 
domiciliado na Rua Antonius Van der Bruggen, 28, Res-
idencial Moinho, Holambra, SP, CEP: 13825-000,filho 
de MOACIR DONIZETE MARTINS e de MARIA 
REGINA PINTO MARTINS.
MARIA APARECIDA BISPO, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil divorciada, profissão auxiliar admin-
istrativo, nascida em Cosmópolis, SP, no dia vinte e 
um de novembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(21/11/1982),residente e domiciliada na Rua Antonius 
Van Der Bruggen, 28, Residencial Moinho, Holambra, 
SP, CEP: 13825-000,filha de PEDRO DAMIÃO BIS-
PO e de MARIA LUCIA BISPO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publica-
do na imprensa local.
Holambra - SP, 18 de fevereiro 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
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE INSUMOS 

HOLAMBRA CNPJ 04.422.160/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores associados da Cooperativa 
Agropecuária de Insumos Holambra, convocados para 
a Assembleia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 
04 de Março de 2021, na 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, Cep: 13.825-000, 
em primeira convocação, às 15h00, com a presença 
de 2/3 do número total de associados ou em segunda 
convocação,  às 16h00, com a presença da metade 
mais um do número de associados ou em terceira e 
última convocação, às 17h00, com a presença mínima 
de 10 associados, conforme normas estatutárias, para 
deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA:
I – Prestação de Contas do Conselho de 
Administração, consubstanciada pelo Relatório Anual 
da Administração do exercício findo em 31.12.2020, 
compreendendo:
a.) Relatório das Atividades Desenvolvidas no 
Exercício;
b.) Balanço Patrimonial;
c.) Demonstração do Resultado do Exercício;
d.) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
e.) Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores 
Independentes.

II – Proposta de Destinação dos Resultados.

III - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal.

IV – 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 comparecimento às respectivas reuniões.

Para efeito de cálculo do quorum de instalação da 
Assembleia, o número de associados nesta data é de 
437 (Quatrocentos e trinta e sete).

Holambra, 19 de fevereiro de 2021.

Holambra, 08 de fevereiro de 2021

Prezados(as) Senhores(as) Associados(as)

     Na qualidade de Presidente da Associação dos Pro-
prietários do Residencial Palm Park, sirvo-me da presen-
te para convocar Vs. Sas. para participarem da Assem-
bleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 do mês de 
março do ano de dois  mil  e vinte e um (20/03/2021), ex-
cepcionalmente de forma virtual através de aplicativo da 
Internet, devido às restrições impostas para prevenção 
da pandemia da COVID-19. Terá início às 14h, contando 
com a presença de qualquer número de associados ou 
procuradores que os representem, para deliberarem so-
bre a seguinte ordem do dia:

1. Relatório anual de realizações e atividades de 2020;
2. Situação dos processos trabalhistas em andamento;
3. Prestação e balanço das contas do exercício de 2020;
4. Análise do Conselho Fiscal;
5. Eleição da nova Diretoria para o biênio abril/2021 a 
março/2023;
6. Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2021;
7. Eleição do Conselho Consultivo para o exercício de 
2021; 
8. Planejamento e Orçamento anual para 2021;
9. Apresentação e deliberação dos orçamentos das 
obras previstas para execução no ano de 2021.

NOTAS:

1) É lícito aos senhores associados se fazerem repre-
sentar na Assembleia ora convocada por meio de pro-
curadores com poderes específicos, conforme Art.15º do 
Estatuto Social da Associação dos Proprietários do Resi-
dencial Palm Park;
2) Os associados poderão votar ou serem votados nas 
deliberações, desde que atendam ao contido no Art. 9º 
- incisos I a III do Estatuto Social da Associação dos Pro-
prietários do Residencial Palm Park; 
3) A ausência dos senhores associados na Assembleia 
Geral Ordinária não os desobriga de aceitarem como tá-
cita concordância os assuntos que forem tratados e deli-
berados;
4) IMPORTANTE: O aplicativo que será utilizado e as 
instruções para uso e acesso à Assembleia Virtual se-
rão divulgados em tempo hábil através de comunicado 
específico.   
Atenciosamente,

 ___________________________
PAULO FRANCISCO ESTUTI 

Para entender a Lei da Importunação sexual - 
Nº 13.719/2018

Diante da importunação sexual, 
NÃO FIQUE CALADA
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Edital de Convocação para 
Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os associados da ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE HOLAMBRA, com CNPJ 71.753.255/0001-73 
à comparecem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
que se realizará  em 10 de março de 2021 (4ª. feira) 
em sua sede social à  Av. das Tulipas nº 103 – Centro 
– na cidade de Holambra – Estado de São Paulo, às 
8h em primeira convocação com a maioria absoluta de 
seus associados, às  8h15 em segunda convocação 
com o mínimo de 1/3 de seus associados e às 8h30 
em terceira e última convocação com qualquer núme-
ro de associados presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do exercício, compreendendo 
o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado 
do Exercício findo em 2.020.
2. Votação das contas do exercício de 2.020;
3. Apresentação das atividades da entidade e sua dire-
toria referente ao ano de 2.020;
4. Apresentação do planejamento da Diretoria e Orça-
mento para o exercício 2021;

Nos termos do Art. 7º. Do Estatuto Social vigente, 
somente poderão votar os associados que estiverem 
quites com suas obrigações sociais junto à Associa-
ção Comercial e Empresarial da Estância Turística de 
Holambra.
Em razão da Pandemia do COVID-19 e nos termos 
de ato legislativo vigente à  época da AGO, pode ser 
obrigatório o uso de máscaras e a manutenção de dis-
tância dos presentes de 1,5 metros entre um associa-
do e outro.

Holambra, 19 de fevereiro de 2021

Ronaldo E. M. Graat
Presidente

COOPERATIVA PECUÁRIA HOLAMBRA
CNPJ 04.831.281/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Pecuária Holambra, no 
uso das atribuições previstas no parágrafo 2º do artigo 
25 do Estatuto Social, convoca os 48 (quarenta e oito) 
cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, que realizar-se-á no dia  05 de março de 
2021, no Barracão do Citrus da Cooperativa Pecuária 
Holambra, à Rua Rota dos Imigrantes, 152, no município 
de Holambra, Estado de São Paulo, obedecendo aos 
seguintes horários e “quorum” para sua instalação, 
cumprindo o que determina o Estatuto Social: a) em 
primeira convocação, às 16:00 horas, com a presença 
de 2/3 do número total de associados; b) em segunda 
convocação, às 17:00 horas, com a presença de mais 
da metade do número de associados; c) em terceira e 
última convocação, às 18:00 horas, com a presença de 
no mínimo 10 associados 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 31.12.2020, 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 
comparecimento às respectivas reuniões;

IV. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal

V. Outros assuntos não deliberativos.

Holambra-SP, 19 de fevereiro de 2021.

Eduardo Leonardo Bernardo Walravens 
Presidente

A Outra Holambra
Rodrigo van Kampen

O kabouter, sentado na borda da mesa, 
se distraía fazendo desenhos na água da 
chuva que amainara, a mente longe. Ao 
seu lado, um cão preto observava os patos 
com olhos de predador. Velhos hábitos di-
fíceis de se livrar, pois já havia sido raposa 
e lobo-guará no passado. 

“O pessoal da colônia anda fofocando 
sobre seus passeios, Roel”, disse o cão. 

“Que falem, Reinaerde. Não existe lei 
contra aparecer para humanos.”

O cão mostrou os dentes num sorriso: 
“Como se kabouters tivessem leis escri-
tas. Não seja ingênuo. Você não apareceu 
para a menina, fez nascer laranjas numa 
goiabeira e sumiu. É diferente.” 

Roel movimentou as mãos brotando 
trevos e cogumelos sobre o tampo da 
mesa, tentando silenciar o tumulto inter-
no. “Que fofoquem à vontade”, disse. “Um 
pouco de chuva não faz mal a ninguém.”

Reinaerde coçou a orelha: “De gota em 
gota, tormenta em terra árida faz estrago. 
Eu sou seu amigo, Roel, e você sabe que 
eu não tenho paciência para todo aquele 
joguinho da colônia...”

“Você ama aquele joguinho, sua raposa 
velha.”

“De fato. Só toma cuidado. Tem gente 
demais de olho em vocês.”

“Vou pensar no assunto”, mentiu Roel. A 
decisão já estava tomada. 

A Outra Holambra é uma série de minicon-
tos fantásticos inspirados pela cidade.

De gota em gota
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por Izildinha PilliFique
Ligado Uma homenagem com tatu

Que tal mudar seu estilo de vestir?

Acorda, menino!

O adeus ao Izael

O jogador Pato e Rebeca 
Abravanel vão morar nos EUA

Depois que Zezé di Camargo largou de Zilu, muitos fãs deixaram de seguir o artista. Embora eu entenda que os dois 
viveram mais de 30 anos de casado. Se o casamento não foi lá essas coisas, são outros quinhentos. Mas vamos falar 
de amor. Zezé compartilhou com os seguidores a tatuagem que fez em homenagem ao pai, Francisco, que morreu 
em novembro do ano passado, aos 83 anos. O cantor explicou que resolveu eternizá-lo na pele quinze dias após sua 

morte. “Estava preparando para fazer uma grande homenagem, no momento certo. Mas pra calar a boca dos insatisfeitos, resolvi postar hoje”, escreveu. “Está aí 
meu velho. Chico perpetuado no meu coração, na minha mente e na minha pele. Te amo meu pai!”, completou. A tatuagem foi feita por Akemi Higashi.

Se Rebeca Abravanel tomou a de-
cisão certa, só o tempo dirá.  A 

apresentadora do “Roda a 
Roda” (SBT), comemorou 

a contratação do marido, 
Alexandre Pato, pelo Or-
lando City, dos EUA. Por 
causa disso, ela teve que 
optar entre seguir o ma-
rido ou continuar traba-

lhando na TV. Claro, ela vai 
morar nos EUA.  Nas redes 

sociais Rebeca postou: “Voe 
alto, meu amor. Sou muito orgu-

lhosa de você”, continuou por quem 
foi paparicado após se lesionar em jogo. O genro de 
Silvio Santos estava sem contrato desde agosto do ano 
passado quando deixou o São Paulo, time que defendeu 
anteriormente entre 2014 e 2015. 

Marília Mendonça esteve no sábado passado (13)  no programa Altas Horas (Globo). Vestida de verme-
lho cardeal, que até ofuscava os olhos da gente. Deve ter pago caro, mas é de muito mal gosto. Eu acho 
que apesar de artista sertaneja, deveria mudar seu guarda-roupa para um lado mais hippie. Além de 
renovar a moda, ela ficará bem mais bonitinha. Na ocasião, ela revelou que está cansada de fazer lives. 
“A gente vai fazendo essas lives e depois enjoa.Tenho saudades da presença do público!”, disse. 

Gente, pensa numa web agitada. E a causa é ele, Cauã Reymond. O ator 
compartilhou um clique sugestivo em seu Instagram, no qual aparece 
embaixo do chuveiro, todo vestido de branco. “Para acordar”, escreveu 
Cauã. Vestido desse jeito, embaixo do chuveiro, para acordar. OO meu 
pai. Claro, mais de 131 mil visualizações e mais de 1.500 comentários. 

Mais um artista foi vítima da covid-19. Dessa vez, foi Izael Caldeira, músico do Demônios da Garoa, 
morreu na madrugada da segunda (14).  Ele havia completado 79 anos de idade no último dia 27. 
O grupo confirmou a notícia nas redes sociais. “É com profunda tristeza e com nossos corações 
completamente apertados que comunicamos a todos o falecimento do nosso amado irmão Izael”, 
diz a publicação do Demônios da Garoa.
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Grupo UniEduK sobre Educação

Tatiane Dias

Desde o início da pande-
mia de Covid-19, o Grupo 
UniEduK adotou uma série 
de iniciativas de combate 
contra a doença e, para isso, 
contou com a participação 
de estudantes de diversas 
graduações, sobretudo, os do 
curso de Enfermagem. Atual-
mente, esses alunos recebem 
capacitação para atuar na 
Campanha de Vacinação con-
tra Covid-19. 

A princípio, a previsão é 
de que os estudantes do 7º 
e 9º semestres de Enferma-
gem contribuam nos muní-
cipios onde estão localizadas 
as instituições de ensino Uni-
FAJ (Jaguariúna) e UniMAX 
(Indaiatuba). “A expectativa 
é que na próxima fase da va-
cinação, os alunos sejam en-
volvidos, assim sendo, esta-
rão preparados para atuação 
na Campanha de Imunização 
contra o Covid-19”, destaca 
a professora Thaís Pedrini, 
uma das docentes que estão 
ministrando as formações. 

De acordo com a docente, 
os treinamentos estão acon-
tecendo nos laboratórios 
dos campi de Jaguariúna e 
Indaiatuba, dessa forma, se-
guindo todos os Protocolos 
de Biossegurança elabora-
dos pelo Comitê multidisci-
plinar do Grupo UniEduK. 

“Com grupos de no máximo 
10 pessoas em cada capaci-
tação, contamos com a parti-
cipação e o envolvimento dos 
alunos de Enfermagem. A 
carga horária desempenhada 
será contabilizada como es-
tágio obrigatório necessário 
para a conclusão do curso”, 
conta Thaís. 

Além de Thaís, contri-
buem com a capacitação, os 
professores Barbara Salla, 
Daniele Carvalho, Elaine 
Freire, Júlia Campos, Kátia 
Costa e Klênio Bonfim. Só 
para exemplificar, os conte-
údos abordados por esses 
profissionais durantes as ca-
pacitações são:

• Contextualização do Co-
vid-19 no mundo; 

• Características do 
Sars- Cov-2 e manifestações 
clínicas; 

• Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vacinação 
contra a Covid-19, especifi-
cando as diretrizes do docu-
mento técnico do governo do 
estado de São Paulo e suas 
atualizações;

• Boas práticas de apli-
cação das vacinas, especi-
ficamente, sobre os imu-
nobiológicos Coronavac e 
Astra Zeneca, questões clíni-
cas como os eventos adver-
sos, contraindicações e uso 
de EPI’s (Equipamentos de 
Proteção individual) e;

• Sistema de Registros e 
Informação do estado de São 
Paulo – VACIVIDA.

Por fim, a docente desta-
ca que essa capacitação faz 
parte das ações do Progra-
ma de Monitoramento Sars 
– CoV- 2, que engloba além 
da vacinação, atividades 
já realizadas pelos alunos 
como atendimento presen-
cial e teleatendimento dos 
casos suspeitos e confirma-
dos de Covid-19 na comuni-
dade acadêmica, entre eles o 
“UniEduK Segura”. 

“Esta é uma vivência úni-
ca para os estudantes, além 
de desenvolverem suas ha-
bilidades técnicas, contri-
bui para uma experiência 
humanizada de forte cunho 
social neste momento his-
tórico para todos os profis-
sionais da saúde”, conclui a 
professora. 

Vestibular Continuado
O Grupo UniEduK oferece 

mais de 25 opções de cursos 
diferentes nas áreas de Saú-
de, Humanas, Exatas, Tecno-
logia e Agronegócio. São cur-
sos de graduação presencial 
e a distância, pós-graduação 
e cursos técnicos nas cidades 
de Indaiatuba/SP, Jaguariú-
na/SP e Holambra/SP.

Inscreva-se! – Vestibu-
lar Continuado

Treinamento está sendo realizado pelos professores das disciplinas práticas da 
graduação de Enfermagem aos estudantes do 7º e 9º semestre para futura atuação nas 

cidades de Jaguariúna e Indaiatuba

Grupo UniEduK capacita alunos de Enfermagem para 
Campanha de Vacinação contra Covid-19

Assunto central da 
Campanha da Fraternidade é 
o elo entre a família e Deus
A Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB) 
e o Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs (Conic) lan-
çaram na quarta-feira desta 
semana (17) a Campanha 
da Fraternidade Ecumênica 
(CEF) de 2021 com o tema 
“Cristo é a nossa paz: do que 
era dividido, fez uma unida-
de”. De acordo com o padre 
Paulo Henrique Dias, Pároco 
da Paróquia Divino Espírito 
Santo de Holambra, o assun-
to central é o elo entre a famí-
lia humana e seu Deus.

O pároco salientou que a 
Campanha da Fraternidade 
é uma proposta quaresmal 
para um diálogo social, que 
provoque uma mudança de 
mentalidade no que se refere 
às estruturas estabelecidas. 
Ele salientou que, geralmen-
te, os temas criam polêmicas 
motivadas tanto pelo assun-
to a ser tratado, quanto pela 
abordagem textual. 

A abordagem neste ano 
traz para discussão a “nega-
ção da ciência” na pandemia 
e a cultura de violência às mi-
norias. Padre Paulo explicou 
que o tema reflete a neces-
sidade de uma consciência 
agregadora. “O percurso é 
oferecido a toda a humani-
dade que deve abandonar as 
diferenças e segregações e se 
reconhecer pessoa, respeitar 
o próximo, para que todos 
tenham por Deus sua grati-
dão e serviço. Como irmãos 
(filhos do mesmo Pai) temos 
missões comuns ao que se 
refere ao bem, à verdade, à 
justiça, à defesa da vida, des-
de a concepção até a morte 
natural. Essas convergências 
importantes, quando soma-
das edificam o mundo e a cul-
tura do bem, mesmo quando 
os aspectos doutrinais sejam 
discrepantes”.  

Durante o lançamento, o 
Papa Francisco  enviou um 
vídeo alusivo à CFE. Ele fri-
sou que “ao promover o diá-
logo como compromisso de 
amor, a Campanha lembra 
que são os cristãos os primei-
ros a terem que dar exemplo, 
começando pela prática do 
diálogo ecumênico”. 

O material de estudo da 
CFE segue um estilo Ecumê-
nico e pode ser consultado 
em: https://www.conic.org.
br/portal/ .

Quaresma
A igreja também iniciou 

na quarta feira, a Quaresma 
-  um período do ano litúr-
gico que antecede a Páscoa 
Cristã. O padre Paulo lembrou 
que  nesse tempo os roteiros 
de orações oferecem a opor-
tunidade ao povo para puri-
ficar-se, melhorar e superar 
a vida de individualismo, de 
autossuficiência e desamor, e 
criar uma outra mentalidade 
fraternal com o outro, e supe-
rar a visão de segregação para 
compor um elo fraternal. 

O pároco explicou que 
as celebrações privilegiam 
a palavra de Deus e os ensi-
namentos de Jesus, que pas-
sou pelo mundo fazendo o 
bem ao ser humano, rico ou 
pobre, judeu ou pagão.  “In-
dependentemente das situ-
ações que a sociedade cria, 
Jesus acolhia a pessoa huma-
na e ensinava a proteção da 
vida do frágil. Ele disse que 
aquele que o quisesse seguir, 
deveria tomar a sua cruz e ir 
depois dEle, fazendo o que 
Ele fez.”

O padre disse que para 
melhor conservar e manter 
vivo esses ensinamentos de 
Cristo, as reuniões serão às 
terças e quartas na matriz, 
sempre às 19h. 


