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Vigilância Sanitária avalia densidade de larvas 
do transmissor da Aedes Aegypti em Holambra
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Auto Posto Pioneiro

A organização cristã JOCUM 
(Jovens com Uma Missão) 
fez na tarde de quarta-feira 

desta semana uma intervenção ur-
bana na região central de Holam-
bra. Através de uma encenação de 
moradores de rua, a entidade bus-
cou alertar e conscientizar sobre 
essa realidade e a importância de se 
compadecer do próximo.

Uma equipe da Jocum está na ci-
dade durante uma semana realizan-
do diferentes ações com a Igreja do 
Evangelho Quadrangular e direta-
mente junto a comunidade. A orga-
nização é uma Missão internacional 
e interdenominacional, fundada em 
1969 e empenhada na mobilização 
de jovens de todas as nações para a 
obra missionária através de diferen-
tes esferas, como a arte e cinema.

No Brasil, as atividades iniciaram 
em 1975 e conta com mais de 50 ba-
ses (como escolas). Um dos projetos 
realizados é “A Bíblia em Cada Casa”, 
que visa levar a palavra física de Deus 
a todo lar brasileiro até 2050. Essa 
proposta foi desenvolvida no dia 18 
de janeiro em Holambra, quando 
mais de 300 jovens participaram. 

Jocum na cidade
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As férias estão terminando e o 
retorno às aulas nas escolas par-
ticulares e públicas está próximo.
Próximo também está a repeti-
ção, por mais um ano, do drama 
brasileiro na construção do fu-
turo deste país pela educação de 
qualidade.
O Brasil, consequentemente nosso 
município, pois não somos uma 
ilha, continua apresentando bai-
xos níveis na sua educação formal 
básica como apontam as avalia-
ções da educação mundial.
Existe uma avaliação da qualida-
de da educação mundial que se 
chama Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes (PISA, 
na sigla em inglês),aplicado em 
dezenas de países, com provas 
de leitura, matemática e ciência, 
além de educação financeira e 

um questionário com estudantes, 
professores, diretores e escolas e 
pais.
Na última avaliação, o Brasil fi-
cou em 57° lugar entre 80 países 
avaliados.Quando se analisa, por 
exemplo, os resultados da pro-
va de matemática, fundamental 
para o desenvolvimento tecnoló-
gico e os avanços na produção de 
conhecimentos, o Brasil ficou en-
tre os 10 últimos colocados.
Holambra, um município pequeno, 
bem organizado, com investimen-
tos compatíveis em educação, sem 
pobreza extrema, com um corpo 
docente formado na sua maioria 
em universidade de primeira li-
nha, com bom controle social, de-
veria apresentar uma educação 
básica de alta qualidade.
Mas, o que acontece? Quais sãos 

as amarras? Onde está a socie-
dade civil organizada que não 
se junta e apresenta alternativas 
ao poder público? O que aconte-
ce para uma gestão municipal 
de oito anos trocar seis ou sete 
vezes o diretor do Departamento 
de Educação? Por que em Holam-
bra funcionam tão bem as experi-
ências de educação não-formal, 
com participação ativa da comu-
nidade e na educação formal isto 
inexiste?
Não são perguntas para serem 
respondidas como para achar o 
responsável ou os culpados. São 
questões para serem enfrentadas, 
de forma conjunta, para permitir 
a elas a possibilidade futura de 
participarem no desenvolvimen-
to do país de uma forma ativa e 
consciente.

R A de Athäyde

www.ponderando.com.br           •  email: radeathayde@ponderando.com.br
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Existem momentos em nos-
sas vidas, não poucos por certo, 
que oferecem a oportunidade 
para reflexões mais profundas, 
permitindo uma mudança de sin-
tonia e, não raro, exigindo de nós 
aquela postura de coragem para 
reconhecer e aceitar verdades es-
condidas nos recônditos da alma. 
A perda de um ente querido, de 
um amigo, de alguém que nos 
fará falta, por exemplo, são opor-
tunidades que surgem – como se 
hora da verdade fossem – levan-
do-nos, quem sabe, a um “mea 
culpa” tardio.

Oportunidades perdidas 
visando uma eventual recon-
ciliação, o reconhecimento da 
ausência em momentos críti-
cos quando deveríamos estar 
presentes, a eterna posterga-
ção de um encontro... por falta 
de tempo. 

A questão maior é: por que 
agimos assim? Via de regra so-
mos comodistas, não poucos ca-
rentes de coragem para enfren-
tar situações desagradáveis de 
eventual confronto, de receio à 
exposição a uma verdade intima-

mente reconhecida e, até mes-
mo, imbuídos de uma soberba 
que um dia será largada para trás.

Ao iniciar todas essas pon-
derações me perguntei se não 
estaria, apenas, generalizando 
e colocando em evidência mi-
nhas dúvidas e equívocos co-
metidos ao longo da jornada. 
Não mencionei, com todas as 
letras, a palavra arrependimen-
to que, ao final, é sobre isso que 
estamos tratando.

O mais incrível, quer me pa-
recer, é que passado um tempo 
– fator que tudo apaga, ainda 
que não de forma indelével – 
perpetuamos o mesmo compor-
tamento relaxado. O dia-a-dia 
nos coloca em uma frequência 
de “vai ser bom, não foi?” mergu-
lhados em um atoleiro de pre-
ocupações e distrações que se 
sucedem vertiginosamente; até 
que, mais tarde na vida, quando 
inevitavelmente desaceleramos, 
o tempo começa a sobrar per-
mitindo que nossas penitências 
possam ser honradas.

Mas aonde isto tudo nos 
leva? Com exceções, somos seres 

sensíveis. Ainda que muitos po-
sem de durões, quando eventu-
almente sem saída para alguma 
situação, desmoronam emocio-
nalmente em uma demonstra-
ção de que, no fundo, no fundo, 
apesar de nosso DNA diferen-
ciado, somos todos fundidos da 
mesma matéria.

E, todos, dependentes uns 
dos outros, de uma ou outra for-
ma, inquestionavelmente. Sem 
choro nem vela!

Ao terminar de ler este texto 
você, em questão de segundos, 
dependendo de sua sensibili-
dade, poderá estar se “conec-
tando” em algo diverso. E, quem 
sabe, julgar-se aquele felizardo 
que ao longo de sua vida ja-
mais precisou de ninguém para 
nada. Bem, estou exagerando 
um pouco, pois esse cara ainda 
não nasceu. 

De qualquer forma, se preci-
sar, conte comigo (dentro de mi-
nhas limitações). 

Tenha um ano pródigo! 
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Histórias de Dona Ilda

Ano Novo
Parece mentira que já esta-

mos em 2020. Hoje, dia 24 de 
janeiro, temos mais alguns dias 
para entrarmos já no segundo 
mês deste ano. Portanto, o que 
devemos fazer é procurar usu-
fruir ao máximo de cada volta 
do relógio.

Quantos projetos pretende-
mos executar neste ano? O Ano 
Novo se nos apresenta como 
um livro dourado em cujas pá-
ginas vamos escrevendo e sabo-
reando aos poucos, dia por dia, 
fazendo de cada novidade mais 
uma vitória para ser guardada. 
Para tanto, pedimos para que 
cada página nos traga alegria, 
ânimo e entusiasmo, boas ami-
zades, saúde e muita disposição 
para o nosso trabalho, porque 
o tempo é rápido e se não o 
acompanharmos, poderemos 
perder boas oportunidades.

Os filhos, os netos, bisnetos 
crescendo e a gente admiran-
do seus sucessos e crescimen-
to. Cada pessoa dentro de suas 
capacidades procura prosperar 
em seus limites e condições. É a 
vida que segue! 

Ao final de cada ano, a 
maioria das pessoas procura se 
desfazer de coisas e fatos que 
já não lhes são mais úteis. Essa 
atitude pode ser transposta, 
em minha opinião, aos valores 
de sua alma, ou seja, devemos 
aproveitar o momento da vi-
rada do ano para também nos 
desfazermos de sentimentos e 
atitudes que já não nos servem 
mais. É o tempo do desapego 
de coisas e fatos passados que 
só de lembrá-los nos fazem mal. 
É agora a época de semearmos 
o bem e espalharmos a positivi-
dade e a alegria entre aqueles 

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Sem tempo de ter tempo

que nos rodeiam.
A noite da virada é apenas 

a primeira página de uma nova 
história em nossas vidas. Para 
começar o ano com o pé direito: 
otimismo. Só ele e toda a ener-
gia positiva podem fazer com 
que suas metas de ano novo se 
concretizem. Neste Ano Novo, 
faça sonhos virarem realidade.

O ano só será novo se suas 
atitudes e hábitos forem novos. 
Mude seus pensamentos, refli-
ta. Neste Ano Novo seja mais do 
que o esperado. Um ano nunca é 
igual ao outro, coisas boas estão 
por vir. Porém, cabe a nós mes-
mos decidirmos se o ano será 
bom ou não. 

A partir do réveillon serão 
12 novos meses para realizar-
mos nossos sonhos, para ser-
mos quem quisermos ser. Trace 
metas. Faça promessas de Ano 
Novo. E faça de tudo para cum-
pri-las. Apenas alcançamos nos-
sos objetivos quando estes já 
estão traçados.

Serão 366 dias para sermos 
felizes do jeito que quisermos. 
Aproveite!

Seja bem vindo 2020!

A calamidade do ensino fundamental no Brasil 
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Saúde intensifica ações de combate à Dengue

A equipe da Vigilância em 
Saúde de Holambra (VISA) 
realiza até o dia 30 de janeiro 
a primeira Avaliação de Den-
sidade Larvária (ADL) do ano 
do Aedes Aegypti, que é vetor 
de doenças como a Dengue, 
Zika e Chikungunya. O traba-
lho fornece informações que 
ajudam a aumentar a eficácia 
das ações permanentes de 
combate ao mosquito.

A ADL é realizada a cada 
três meses por determinação 
da Superintendência de Con-
trole de Endemias, a SUCEN, 
órgão da Secretaria de Estado 
da Saúde, que reforça a im-
portância da participação da 
população. 

De acordo com a coor-
denadora da VISA, Lúcia 
Costella, para esta ação é re-
alizado mapeamento e um 
número determinado de 
domicílios em cada região é 
visitado. “Os moradores pre-
cisam colaborar, abrindo as 
portas para nossos agentes”, 
explica. “Todos estão unifor-
mizados e identificados com 
crachás. Em caso de dúvida, 
basta ligar para a Vigilância”.

Em 2019 Holambra registrou 45 casos de dengue, dois a menos que o ano anterior
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Segundo o diretor munici-
pal de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias, durante todo o ano 
são realizadas no município 
ações preventivas e de cons-
cientização, como visitas nas 
residências para monitora-
mento e retirada de possíveis 
criadouros; atividades em 
unidades escolares; mutirão 
e entrega de material infor-
mativo. “Vale ressaltar que 

o trabalho deve ser feito em 
conjunto com a população”, 
falou o diretor. “Cada um deve 
cuidar do seu jardim, do seu 
quintal, para evitar os cria-
douros”.

No site da prefeitura – 
www.holambra.sp.gov.br – 
está disponível para impres-
são um panfleto com ações 
que devem ser realizadas 
semanalmente. Além disso, 

é possível que a população 
contribua denunciando pos-
síveis criadouros por meio da 
Ouvidoria ou pelo aplicativo 
Sem Dengue, disponível para 
telefones nas plataformas 
Android e iOS. O telefone da 
Vigilância em Saúde é o (19) 
3802-2744. Em 2019 Ho-
lambra registrou 45 casos de 
dengue, dois a menos que o 
ano anterior.

Como combater 
o mosquito:

- Vedar caixas d´água
- Não manter água parada 
em calhas ou outros reci-
pientes
- Evitar o acúmulo de lixo e 
manter lixeiras fechadas
- Trocar por areia a água dos 
pratos de flores e de plantas
- Lavar e esfregar vasilha-
mes e potes de animais do-
mésticos pelo menos uma 
vez por semana

Sintomas da 
dengue:

- Febre alta
- Dor de cabeça
- Dor atrás dos olhos
- Dor nos ossos e articula-
ções
- Manchas vermelhas no 
corpo
Em caso de suspeita de 
dengue recomenda-se pro-
curar a unidade de saúde o 
mais breve possível.

ADL é realizada a cada três meses por determinação da SUCEN
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Abertas, a razão para essa 
queda é a diminuição do nú-
mero oficial de cristãos mor-
tos na Nigéria.

“Isso se deve ao fato de 
pastores de cabra fulani terem 
mudado parcialmente de tá-
tica. Em vez de se concentra-
rem em invadir propriedades 
e comunidades cristãs, eles 
agora colocam mais ênfase 
em sequestros e assassina-
tos em massa. Apesar disso, 
o número de cristãos mortos 
em outros países aumentou, 
o que significa que a violência 
contra cristãos no mundo tem 
aumentado a cada ano”, expli-
cou a organização em seu co-
municado oficial.

Além disso, em um ano, o 
número de igrejas atingidas 
(fechadas, atacadas, danifica-
das, ou queimadas) aumentou 
cinco vezes em todo mundo, 
de 1.847 para 9.488, enquanto 
o número de cristãos detidos 
subiu de 3.150 para 3.711.

A Portas Abertas é uma 
organização cristã internacional 
que atua em mais de 60 países 
apoiando os cristãos perseguidos 
por sua fé em Jesus.

A Prefeitura, por meio do 
Departamento Municipal de 
Saúde, irá realizar amanhã, 
dia 25, avaliação médica para 
a utilização do Complexo 
Aquático Municipal, que fica 
no bairro Parque dos Ipês. O 
local passou recentemente 
por reforma e ampliação e, to-
dos os moradores que deseja-
rem usar as piscinas, deverão 
passar pelo exame.   

O procedimento será re-
alizado no complexo aquáti-
co das 8h às 12h e das 13h 
às 16h, por ordem de chega-

da. É necessário apresentar 
o Cartão Cidadão. “Trata-se 
de uma avaliação importan-
te e obrigatória, que é uma 
segurança para os frequen-
tadores”, explicou o diretor 
municipal de Saúde Valmir 
Marcelo Iglesias. "O médi-
co irá realizar uma consulta 
clínica para avaliar as con-
dições gerais de saúde do 
morador".

Nas unidades de saúde dos 
bairros, o exame é realizado 
por meio de agendamento de 
consulta com um clínico geral.

Exames médicos para uso do complexo 
aquático serão feitos amanhã

ONG lança lista dos 11 países mais perigosos para ser cristão
A organização cristã in-

ternacional Missão Portas 
Abertas divulgou na semana 
passada a atualização da lis-
ta com os 50 países onde a 
intolerância religiosa é mais 
intensa ao redor do mundo.  
A Lista Mundial da Persegui-
ção (LMP) 2020  da entidade 
traz 11 países que pontuaram 
entre 81 e 100 na pesqui-
sa realizada no período de 

1/11/2018 a 31/10/2019.
Os países que mais hostili-

zam os cristãos são: Coreia do 
Norte, Afeganistão, Somália, 
Líbia, Paquistão, Eritreia, Su-
dão, Iêmen, Irã, Índia e  Síria.

Segundo a metodologia, as 
nações com essa pontuação 
são classificadas na categoria 
“Perseguição Extrema” como 
resultado da intolerância en-
frentada em cinco esferas de 

pressão – vida privada, famí-
lia, comunidade, nação e igre-
ja – e de violência. A lista pode 
ser acessada em: https://
www.portasabertas.org.br/
lista-mundial/paises-da-lista.

Conforme os dados cole-
tados pela organização, no 
ano passado mais de 260 mi-
lhões de cristãos ao redor do 
mundo foram perseguidos 
por causa de sua fé em Jesus 

contra 245 milhões em 2018. 
Além disso, os dados mos-
tram que no total, 2.983 cris-
tãos foram mortos por causa 
de sua fé nos países pesquisa-
dos em 2019.

Apesar do número alar-
mante, ele representa uma 
queda no número de mortes, 
considerando que no ano an-
terior, esse número passou 
dos 4.300. Segundo a Portas 
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Procedimento será das 8h às 12h e das 13h às 16h, por ordem de chegada
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Somos movidos pela energia 
transformadora da água!

A água que renova a vida é a mesma que 
movimenta a indústria, alimenta o 

turismo e leva a perspectiva de um futuro 
mais próspero e saudável para Holambra.

Em busca de manter este ciclo em 
movimento, há 4 anos trabalhamos com 
o propósito de garantir que mais saúde e 

qualidade de vida chegue até você.

Aniversário da Águas de Holambra

12 de janeiro 

Desde a sua formação, 
Holambra sempre se des-
tacou por ser uma cidade  
limpa. E é verdade que ela 
também passou por perí-
odos de abandono, mas há 
que se reconhecer: ela nun-
ca esteve tão cuidada como 
nos últimos tempos, resul-
tado do trabalho de muitos, 
entre os quais queremos 
destacar:

Prefeitura:
A Prefeitura planejou, 

organizou e executou um 
ambicioso plano de me-
lhoria da estrutura urbana, 
através de modernização 
e recuperação de  ruas e 
calçadas, revitalização e 
criação de parques e áreas 
verdes,  cuidadosa arbo-
rização e jardinagem, em-
belezamento das margens 
dos lagos, recuperação de 
edifícios públicos e cons-
trução de ciclovias. E, além 
disto, criou uma eficiente 
estrutura de funcionários 
capacitados e motivados 
em cuidar, diariamente e 
com zelo, dos espaços pú-
blicos. O resultado tem sido 
o reconhecimento desse 
trabalho pela população e 
a admiração daqueles que 
visitam Holambra;

Empresários  
e Produtores:

Diferentemente da 
maioria das cidades bra-
sileiras, os empresários e 
produtores rurais de Ho-
lambra sempre se iden-
tificaram com a cidade. 
Este grupo de empresá-
rios e produtores, por 
suas origens, formação, 
vivência internacional 
e, principalmente, amor 
por Holambra, prestaram 

um inédito apoio a gestão 
municipal, a entidades, 
associações e grupos de 
voluntários. Esta comu-
nhão de apoio, parcerias, 
cooperação e interesses 
resultou no embeleza-
mento da cidade e melho-
ria da qualidade de vida 
da população;

Voluntários e anônimos:
Holambra sempre teve 

seus voluntários e cuida-
dores anônimos: pessoas 
que plantam árvores em 
áreas públicas, pessoas 
que recolhem espontanea-
mente o lixo em locais não 
permitidos, pessoas que 
cuidam de mudas recém 
plantadas pela Prefeitura, 
pessoas que orientam os 
turistas a manter a cidade 
limpa, pessoas que, com 
ações anônimas e silencio-
sas, cuidam da cidade. E 
acima de tudo, atuam com 
satisfação e alegria;

População:
Os holambrenses, atra-

vés da imprensa e das re-
des sociais, têm manifes-
tado apoio bem como feito 
críticas e sugestões sobre o 
cuidar da cidade. Estas es-
pontâneas e autênticas ma-
nifestações proativas auxi-
liaram em muito no cuidar 
da cidade da qual nos orgu-
lhamos.

Nós, do Grupo Amigos 
da Cachoeira, queremos 
manifestar nossa admira-
ção e gratidão a todos que 
estão magnificamente cui-
dando de nossa querida e 
admirada Holambra.

Obrigado e Parabéns! 
Grupo Amigos da Cachoeira

Cuidando da cidade!

CARTA DO LEITOR
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Depois de um domingo de 
muita diversão para os mora-
dores do bairro Imigrantes, 
agora será a vez da criançada 
do Palmeiras curtir para valer. 
O Show de Férias 2020 chega 
à localidade no domingo, dia 
26 de janeiro, com atividades 
gratuitas realizadas das 9h às 
12h. A participação é gratuita.

O barracão da comunida-
de, próximo à capela local, vai 
receber brinquedos como pis-

cina de bolinhas, cama elásti-
ca e tobogã para agitar a me-
ninos e meninas, que também 
terão a oportunidade de fazer 
pintura facial. Serão distribu-
ídos gratuitamente pipoca e 
algodão doce.

“Estamos nas férias de ve-
rão e quem não teve a opor-
tunidade de viajar também 
pode aproveitar bastante com 
a criançada”, explica a diretora 
municipal de Turismo e Cul-

tura, Alessandra Caratti. “Este 
ano optamos por fazer o evento 
nos bairros, aproximando a di-
versão das pessoas e permitin-
do que todos tenham a chance 
de curtir bem pertinho de casa”.

Show de Férias
Domingo, 26 de janeiro, das 
9h às 12h
Palmeiras – Barracão da Co-
munidade
Entrada gratuita

Show de Férias acontece no 
Palmeiras nesse domingo

Uniodonto Campinas - CRO/SP: 2054 / RT: Roberto Antonio Gobbo - CRO/SP: 25209

SAIBA MAIS!PLANOS
A  P A R T I R  D E

27,53
POR MÊS

P R O M O Ç Ã O

CARÊNCIA
ZERO

R$

Promoção válida por tempo limitado, apenas para novos contratos PME.
Consulte condições com o seu Corretor de Seguros.

As atividades serão realizadas das 9 às 12 horas 
no barracão da comunidade, próximo à capela

As atrações são gratuitas e voltadas à criançada Além dos brinquedos, meninos e meninas terão a 
oportunidade de fazer pintura facial 
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Alterações no ICMS deve 
incentivar agroindústria

As novas regras de lançamento 
e aproveitamento de créditos do 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) para 
aquisição de máquinas e equi-
pamentos devem incentivar a 
agroindústria em São Paulo. As 
alterações foram anunciadas 
neste mês e vão beneficiar pro-
dutores de frutas secas desidra-
tadas, fabricantes de biscoitos e 
bolachas, massas alimentícias, lati-
cínios e outros, com impacto em toda 
a economia do Estado

“As medidas que o Governo do Estado anuncia vão proporcio-
nar o crescimento dos setores que industrializam massas, laticí-
nios, derivados de laranja, assim como biscoitos e outros produtos 
dentro destes segmentos, aumentando a capacidade de produ-
ção, a competitividade e a oferta no mercado”, disse o Governador 
João Doria.

“A política econômica que o Governo do Estado de São Paulo 
vem adotando desde janeiro do ano passado é que permitiu que 
nosso PIB [Produto Interno Bruto] alcançasse 2,6% e uma geração 
de 291 mil novos empregos”, acrescentou o Governador.

As mudanças
O Secretário de Planejamento e Fazenda, Henrique Meirelles, 

comentou que antes o crédito de ICMS do ativo comprado era 
apropriado aos poucos, ao longo de 48 meses. “Agora o crédito é 
integral e de imediato. A medida permite abater o valor do ICMS a 
ser pago pela empresa com a venda do seu produto final”, afirmou.

“O industrial compra a máquina, credita todo o valor de crédito 
de ICMS pago por toda a cadeia produtiva da máquina e também 
esse valor tributado em toda a produção quando vender o produ-
to final”, declarou Meirelles.
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Sabor de despedida: mil folhas de bacalhau!
SIMPLES & SOFISTICADO
BEATRIZ REGINA NEDEL CHASSOT

A primeira coluna de 
2020 vem com sabor de des-
pedida: depois de quase oito 
anos de parceria, iniciada em 
abril de 2011, a colunista se 
despede deste encontro se-
manal e da parceria criada 
com os leitores.

Agradeço a toda equipe 
do Jornal da Cidade, especial-
mente à dona Leila e ao Jaime 
Pacheco,pelo espaço que me 
foi confiado, por todos estes 
anos, onde sempre pude ex-
pressar minha opinião com 
liberdade e imparcialidade. 
Dedico meu carinho especial 
à minha grande parceira nes-
ta jornada, à jornalista e reda-
tora do JC, Helga Vilela, que 
juntamente com o jornalista 
Luís Alves, foram os mento-
res deste projeto e ajudaram 
a coluna a tomar forma.

Mas meu agradecimento 
maior direciono ao leitor do 
JC que, durante todos este-
sanos, acompanhou meu tra-
balho, leu, recortou e arqui-
vou suas receitas favoritas e 
também àqueles que, apesar 
de não terem interesse pela 
culinária, leram e interagiram 
com os textos referentes. Foi 
tudo feito para vocês e por 
vocês!

Espero, humildemente,ter 
conseguido contribuir, acres-
centando sabor e diversidade 
à mesa dos leitores. Sei que 
é impossível agradar a todos 
e, durante este período, ouvi 
muitos elogios e também al-
gumas críticas, todas muito 
bem vindas!

Dividi com vocês,ao lon-
go deste período, a culinária 
que pratico em casa, com 
minha família. Garimpei re-
ceitas especiais de lugares, 
culturas e famílias diferen-
tes para tentar dar um toque 
diferenciado. E busqueitam-
bém o sabor de raiz, que vem 
normalmente acompanhado 

da lembrança de um sen-
timento, atrelado a algum 
momento vivido, pois, para 
mim, esta é a grande im-
portância do sagrado 
alimento.

Durante todos es-
tes anos, tive o cui-
dado de não repetir 
receitas e o acervo 
destas pesquisas con-
tinuará disponível a 
todos os leitores no Jor-
nal da Cidade on-line.

Para esta despedida, 
deixo aqui uma receita deli-
ciosa e econômica de baca-
lhau, vinda do acervo familiar 
de uma casa portuguesa. E ela 
é perfeita para estes dias de 
verão e tem o intuito de apro-
veitar o bom preço do produ-
to, que sobrou nas prateleiras 
das festas de final de ano, com 
o espírito de sazonalidade 
que sempre norteou a coluna.

 Deixo aqui minha men-
sagem: “Nos tornamos sofis-
ticados quando regressamos 
ao simples”!

Muito obrigada!

Ingredientes:
500g de bacalhau de molhado 
(sem sal)
500g de batatas cortadas em 
rodelas finas
2 Cebolas grandes cortadas 
em rodelas
3 Dentes de alho picados
1 Cenoura grande ralada, ou 
duas médias
100ml de azeite
200ml de creme de leite, ou 
nata
150g de queijo ralado
½ Xícara de cheiro verde
½ Xícara de azeitonas
Sal e pimenta do reino moída 
na hora a gosto

PREPARO:
Cozinhe o bacalhau, já de-

molhado (sem sal), por 20 
minutos, escorra e reserve.

Corte a cebola às rodelas 
e refogue no azeite, junto 
com os alhos picados e deixe 
dourar.

Acrescente a cenoura ra-

lada e refogue por 2 minutos.
Adicione então o baca-
lhau desfiado, ou em pe-

daços, misture bem, 
tempere com sal e 

pimenta e deixe 
no fogo, mexendo 
eventualmente 
por 10 a 15 minu-
tos.

Junte então 
creme de leite, ou 

a nata, e acerte o 
tempero. Reserve!

Descasque as bata-
tas, lave-as e corte-as em 

rodelas bem finas.
Numa travessa untada 

com azeite de oliva, disponha 
em camadas as batatas e o 
preparado de bacalhau.

Polvilhe com o queijo, es-
palhe o cheiro verde e as azei-
tonas e leve ao forno, médio, 

por cerca de 45 minutos ou até 
as batatas estarem macias.

RENDIMENTO: 4 Porções!

ACOMPANHAMENTO: Sa-
ladas, arroz...

DICA: O bacalhau deve ter 
sua água trocada sete vezes e 
ficar na geladeira durante es-
tas trocas.

NOTA: Na carona do baca-
lhau, sugiro aos leitores que 
apreciam a carne de peru, 
que aproveitem, pois a ave 
também está sendo vendida 
no comércio por preços bem 
convidativos. Será o cardápio 
da minha família neste final 
de semana e no JC on-line te-
mos várias colunas com recei-
ta da ave. Bom apetite!
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Pesquisa inédita no Bra-
sil conduzida pelo Instituto 
Agronômico de Campinas 
(IAC), vinculado à Secreta-
ria de Agricultura e Abaste-
cimento de São Paulo, esti-
ma a ocorrência de erosão 
do solo em áreas cobertas 
por plantios. A avaliação é 
feita com o uso de imagens 
aéreas, geradas por Veícu-
los Aéreos Não Tripulados 
(VANTS), também conheci-
dos como drones.

Conforme informou a 
secretaria, o estudo é reali-
zado em Campinas e dá um 
passo além no uso desse 
tipo de tecnologia, que já é 
adotada para gerar informa-
ções diversas, como volume 
de reservatórios, quanti-
dade de espécies vegetais 
em certa região, falhas em 

lavouras e também para es-
timar produções agrícolas. 
O órgão explica que a apli-
cação da tecnologia para es-
timar o processo de erosão 
do solo onde já há culturas 
instaladas demanda novos 
conhecimentos e nunca foi 
conduzida no país.

“O desafio é conseguir 
aplicar a tecnologia de ma-
peamento aéreo para esti-
mar erosão em área já culti-
vada. Em escala maior é um 
desafio, ninguém avançou 
nesse sentido ainda”, afirma 
o pesquisador responsá-
vel, Bernardo Cândido, que 

já validou essa técnica em 
solo descoberto, durante 
sua pesquisa de doutorado. 

A tecnologia, de acordo 
com a Secretaria, possibili-
ta o processamento de ima-
gens em software específi-
co, gera mapas de relevo da 
área e de uso da terra, além 
de qualificar a região mais 
propícia para cada ativida-
de, por exemplo, constru-
ção de reservatório de água 
ou instalação de lavoura.

Na pesquisa no IAC, está 
sendo usado um drone qua-
dricóptero de baixo custo, 
e um asa fixa de última ge-
ração importado da Suíça, 
por cerca de R$ 270 mil. 
O asa fixa é acompanhado 
de uma câmera termal, que 
possibilita estimar o teor 
de água na planta, e tem 

como objetivo monitorar o 
estresse hídrico das cultu-
ras em diferentes épocas.

No IAC, esse estudo será 
específico em citros. Se-
gundo Bernardo, na Amé-
rica do Sul há poucas uni-
dades dessa câmera sendo 
utilizada. Os pesquisadores 
pretendem avaliar como se 
dá a condução dos expe-
rimentos e a precisão das 
medições em duas condi-
ções: ao usar um veículo 
mais acessível e outro de 
alto custo.

A equipe está definindo 
as áreas onde serão feitos 
experimentos com esses 
recursos para avaliar a pro-
dutividade agrícola e moni-
torar o processo erosivo nas 
áreas de cultivo. O órgão 
anuncia que, em Catandu-

va, interior paulista, foram 
instalados experimentos 
visando estimar a erosão 
hídrica em carreadores de 
cana-de-açúcar, utilizando 
VANT e imagens aéreas.

O grupo do IAC mantém 
intercâmbio com cientistas 
da Alemanha, Estados Uni-
dos, Inglaterra e Espanha, 
que também têm interesse 
em informações sobre ero-
são em áreas plantadas. A 
pesquisa no IAC é direcio-
nada para promover o avan-
ço dessa tecnologia não so-
mente em erosão de solo, 
mas também em outros 
aspectos da agricultura. “Já 
está em andamento um pro-
jeto para validar a estimati-
va de produção em citros e 
cana-de-açúcar, mas ainda é 
inicial”, diz Bernardo.

Imagens drones estimam erosão do solo em lavouras
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“Não esperes recompensas no mundo. As dádivas
do Senhor, como sejam o fulgor das estrelas e a carícia

 da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, 
não têm preço na Terra”. Livro: O Espírito da Verdade
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Tratamento  dos Pés:  Para  cuidar dos pés   e unhas  
com micose,  calosidade, verruga  plantar (olho de 
peixe), unha encravada  com correção  “cilp  sys-
tem”.  Dorien Podóloga.  Telefone (19)  3802-1079 / 
992918296.
 
Aulas de pintura em tela: Professora  Neusa  Cardo-
so.  Para iniciantes  e avançados. Óleo sobre tela, 
acrílico  e misto. Pintura  acadêmica, texturas e  no-
vas tendências. Técnica profissional de ampliação. 
Ligue e venha  fazer uma  aula experimental . Terças 
e quintas   das 14h às  16h:30 e quartas das 19 às  
21h:30. Telefone (19)  3802 1591 / 99782 6972.

● ALUGO ●  
Casa com 2  dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço e abrigo para carro, no Palmeirinha. 
Tratar  (19) 99774-8632 / (19) 98169-9530

● DIVERSOS ● ● EMPREGOS ●

VENDO
Caminhão Mercedes 1113, ano 1980, baú de 8 mts, 

motor e cambio revisados, documentação ok.
40 mil. Tratar (19) 98460-9816

ALUGO – GUARUJÁ
PRAIA DA ENSEADA
FINAIS DE SEMANA E CARNAVAL
APTO PARA ATÉ 6 PESSOAS
Tel: (19) 3802-2580 /99979-8955

Agora você também pode experimentar 
essa delícia preparado ou congelado  em 
vários sabores: carne com espinafre, ba-
tata e alcachofre, batata e  cogumelo etc.
Vários molhos, você pode escolher, cre-
me com gorgonzola, molho de tomate, 
bacon com cogumelos.
Faça suas encomendas e experimente um paladar completa-
mente diferenciado.
Você também encontra o pierogi em versão individual.

Telefone  99817  3025

PIEROGI
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CRECI: 26.229-J Pq Res Groot - Casa com 03 dormitórios, sala, cozinha e 
churrasqueira.
Pq Res Imigrantes - Casa com 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha e churrasqueira.

Av. Rota dos Imigrantes - Salas Comerciais, 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 Holanda - Casa com 03 dormitó-
rios (01 suíte), sala, cozinha, lavanderia e garagem.. 
Pq Res Groot - Sobrado com 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha e espaço gourmet com piscina.

CASAS À VENDA EM HOLAMBRA

ALUGUEL

TERRENOS
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CURTA 
NOSSA 

PÁGINA!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA.

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE FLORES E PLANTAS 
ORNAMENTAIS DE HOLAMBRA E REGIÃO.

CNPJ 02.490.501/0001-29

Pelo presente edital ficam convocados os Associados da 
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE FLORES E PLANTAS OR-
NAMENTAIS DE HOLAMBRA E REGIÃO a comparecerem em 
Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á no dia 
03/02/2020 (segunda-feira) em primeira convocação as 15:00 
horas, em segunda convocação as 16:00 horas e em terceira e 
última convocação as 17:00 horas na Av. Rota dos Imigrantes, 
nº 2432, Centro, na cidade de Holambra, Estado de São Paulo 
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do dia:
1) Esclarecimento quanto à vacância da Diretoria entre os 
exercícios de 2004 até 03/02/2020;
2) Prestação de contas da Diretoria do período de 2002 até 
31/12/2019;
3) Reforma do Estatuto Social para adaptação ao Novo Códi-
go Civil Brasileiro, instituído pela 10.406/2002;
4) Eleição e Posse da Diretoria para o período de 03/02/2020 
até 31/03/2022.

Holambra, 24 de janeiro de 2.020.

Francisco Antonius Maria Weijenborg
Presidente.

Observações:
1) Declaro que o presente edital foi afixado nesta data na 
sede da entidade e que foi entregue aos associados median-
te contra-recibo.
2) Para efeito de quórum a entidade possui nesta data 05 (cin-
co) associados.

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

Rua das Dálias, 699 - Jd. Tulipa - Holambra - SP

Linhas empresariais

Fretamento eventual

Turismo

Faculdades

Locadora de Veículos

• Faculdades em toda região: FAJ  
UNASP    UNIP SWIFT  CENTRO CAM-
PINAS  MOGI-MIRIM  ETC  FACTEC e 
MOGI-GUAÇU  
• Agora com nova linha  diurna 
para Artur Nogueira 
• Holambra   -  Artur Nogueira
• COC OBJETIVO e UNASP
• Novas linhas para Mogim Mirim
ETEC e FATEC

RETOMANDO SUAS ATIVIDADES 

Cineclube Holambra 
apresenta: Sete Minutos 
Depois da Meia-Noite
(A Monster Calls)

O garoto Conor tem 
muitos problemas na 
vida. A mãe sofre de um 
câncer em fase termi-
nal, a avó tem uma per-
sonalidade difícil e eles 
têm uma relação tensa, 

seu pai, separado e com 
uma segunda família, 
mora em outro país e 
ele é maltratado por co-
legas na escola.

Conor, de físico frá-
gil, enfrenta o processo 

Edital de Convocação
Conforme o previsto no Título III, Capítulo I, Seção I – ASSEM-
BLÉIAS GERAIS - do Estatuto Social da Associação Núcleo de 
Artesãos de Holambra – NAH, a Presidente da Diretoria Exe-
cutiva da mesma, convoca seus associados para participarem 
da Assembléia  Ordinária a ser realizada no próximo dia 27 
de Janeiro de 2020 às 9:00 h, em primeira convocação, com a 
maioria dos associados, ou em segunda convocação às 9:30 
h com a presença de qualquer número de associados, na As-
sociação Comercial de Holambra -ACE, à Avenida das tulipas, 
103, para a deliberação da seguinte Ordem do Dia: 
1. Balanço 2019;
2. Eleição da Diretoria biênio 2020/2022. 
3. Assuntos de interesse geral.
Número de associados com direito a voto: 18 (dezoito)
        
 Holambra, 27 de Dezembro de 2019.

                                                                      Izabel S Modesto
                                                                      Presidente 

de ser obrigado a ama-
durecer ao mesmo tem-
po em que se recusa a 
aceitar a impossibilida-
de de seu adiamento. 
Ele sofre com a doen-
ça da mãe e ao mesmo 
tempo se ressente dela. 
E, acima de tudo, evi-
ta enfrentar o que tem 
mais medo: seus pró-

prios sentimentos.
Um filme visualmen-

te maravilhoso, intri-
gante e para adultos.
Sexta-feira, 31 de Ja-
neiro às 19h no Espaço 
Cultural Terra Viva
Entrada grátis
Duração: 108 min
Apoio: Jornal da Cidade, 
Casa Bela e ECTV


