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Domingo, dia 27, serão distribuídas 1ª e 2ª doses do imu-
nizante contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos. 
Também estarão disponíveis o reforço deste antígeno para 
holambrenses acima de 18 e a 4ª dose para idosos com mais 
de 70 anos que tenham tomado a 3ª há, pelo menos, 4 me-
ses. Já a vacina contra a gripe será aplicada apenas em mo-
radores acima de 80 anos. A ação irá ocorrer entre 8h e 13h 
nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida. 3

Mobilização para vacinação contra a Covid-19 
e Gripe está marcada para esse domingo

2 de Abril : Dia Mundial da Conscientização do Autismo Primeiros Olhares

Esportes

5

114

Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 
2007, essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação 
à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra 
os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). O autismo é uma condição de saúde caracterizada por de-
safios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e 
comunicação não-verbal; entretanto, terapias adequadas a cada 
caso podem auxiliar essas pessoas a melhorar sua relação com 
o mundo.
Para marcar a ocasião, o Departamento Municipal de Educação de 
Holambra preparou uma programação especial  voltada aos alunos 
e ainda à capacitação de profissionais da rede pública.

Mutirão oftalmológico vai atender 
cerca de 900  alunos da rede 
pública municipal

Campeonatos de Futebol Amador 
de Holambra prometem agitar o 
Estádio Municipal Zeno Capato a 
partir de hoje
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Opinião2
A uso das máscaras deixou 

de ser obrigatória, mesmo 
nos lugares fechados, com ex-
ceção do transporte público 
e nas instituições de saúde.  
Algumas cidades da região, 
como Campinas, ampliaram 
esta obrigação das escolas do 
ensino fundamental e médio, 
uma medida acertada em face 
do convívio intenso e de longa 

duração das crianças e ado-
lescentes nos turnos escolares. 
A hora é ainda de incer-
teza, uma vez que países 
europeus, e a China prin-
cialmente, observam o re-
crudescimento da infecção 
por coronavirus e pelas suas 
variantes e voltaram ao uso 
obrigratório das máscaras. 
Não é hora de abrir a guar-

da, mesmo que o uso da 
máscara tenha sido libera-
da. Todos os estudos clínicos 
mostram a sua eficiência 
na proteção contra o virus. 
Assim, cabe a cada um zelar 
por si próprio e por seu próxi-
mo, uma vez que a transmis-
são é feita de pessoa a pessoa, 
especialmente através do sis-
tema respiratório.

A liberação das máscaras
Histórias de Dona Ilda

era ser advogado. Con-
seguiu e advoga há 28 
anos.

Ao me olhar bem, me 
disse que se lembrou de 
mim, tendo me atendido 
muitas vezes!

- A senhora não tem 
uma filha que é esculto-
ra?     

- Tenho. É a Sílvia, por-
que?

- Pois, uma vez, ela me 
entregou uma escultura, 
dizendo que a senhora 
pediu que a trouxesse.

E descreveu o presen-
te com detalhes. Era ela 
mesma!!! Quanto tempo 
se passou e venho en-
contrar aquele menino 
já com alguns fios de 
cabelos prateados: Luta-
dor e vencedor, é o que 
denuncia a alegria do 
sorriso daquele jovem 
chamado Pedro.

- Já tenho um filho de 
10 anos, me contou or-
gulhoso.

Exemplo de tenacida-
de e perseverança, essa 
história comprova que 
“querer é poder” !

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

Querer é 
poder!
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P O N D E R A N D O
R A d e A T H A Y D E

A Biologia nos ensina 
que a espécie Homo sa-
piens, à qual pertencemos, 
está classificada na ordem 
primata e na família Ho-
minidae. Colocado de for-
ma simples, somos seres 
racionais, dotados de in-
teligência, livre arbítrio, e 
sem entrar no universo da 
ciência, com ares de mais 
bem constituidos que os 
animais. No frigir dos ovos, 
tenho lá minhas dúvidas.

Animais podem ser 
sensíveis, têm lá seus hu-
mores, e mesmo aqueles 
considerados ferozes ou 
agressivos já demonstra-
ram que podem ser dóceis 
e amistosos como já vis-
to em reportagens e do-
cumentárioss. Apesar de 
muitos serem predadores 
– como alguns humanos – 
o fazem para sobreviver e 
não por ambição.

Fomos educados para – 
se bem que não todos nem 
todas as etnias - para ser 
civilizados, ou seja, instrui-
dos, educados, respeitosos, 
ilustrados, fazendo uso de 
nossa inteligência e capa-
citação. E como seria de se 

esperar, em niveis de varia-
ção inconcebíveis a consi-
derar-se a massa cinzenta 
no cérebro de todos nós, 
muito importante para seu 
funcionamento e respon-
sável pelo processamento 
das informações que rece-
bemos e raciocinamos.

Diante dessas conside-
rações as perguntas são: 
por que tanto descaso 
pela vida alheia, como tem 
sido observado no caso da 
pandemia mundo afora, 
via guerra de desinforma-
ções sobre vacinas deixan-
do um saldo de 6 milhões 
de vidas perdidas (Brasil 
com 657 mil)? Por que 
apenas um homem – por 
razões megalomaníacas e 
sem qualquer pudor – co-
nhecendo o poder bélico 
de sua nação - invade seu 
vizinho pacifico com uma 
ferocidade que lembra os 
desatinos de um outro de 
sua laia nos idos de 1939 
a 1945 – Segunda Guerra 
Mundial  - e que deixou 
mais de 85 milhões de 
mortos onde mais de 50 
milhões eram civis?

Será que o ser humano 

jamais teve por seu seme-
lhante apreço, respeito, 
pelos orfãos e desampara-
dos deixados para trás em 
ações degeneradas? A His-
tória registra, desde sem-
pre, atos de violência  por 
ambição ao poder, dinhei-
ro, movido por impulsos e 
instintos primários dignos 
de seres desprovidos de 
valores humanos, instá-
veis emocionalmente, de-
sajustados psiquicamente.

Talvez um dia, quem 
sabe, possa a Natureza ou 
uma força superior inver-
ter os polos das vidas na 
Terra deixando a lideran-
ça da ações não mais nas 
mãos de terráqueos dota-
dos de pouca inteligência, 
mas sim de “animais” com 
pendores de autopreser-
vação, transformando a 
vida neste planeta, que, 
seguramente, – ouso aqui 
colocar -  ainda será revo-
lucionado pela metafísica,  
palavra que designa desde 
a compreensão do mundo 
por meio do puro intelec-
to até uma visão sobre-
natural das estruturas do 
cosmo.   

Que Seres Humanos Somos Nós?

Era uma tarde daque-
las que a gente corre, 
corre e não se consegue 
fazer  tudo o que se quer.

Mas, consegui chegar 
ao banco para resolver 
alguns problemas. Na 
sala de espera eu aguar-
dava minha vez.

Quando eu estava 
chegando, vi passar um 
rapaz duas vezes por ali. 

Então perguntei ao 
moço que estava ao 
meu lado:

- Aquela pessoa que 
passou aqui antes de 
mim o cumprimentou?

- Não senhora.
- Infelizmente, os de-

veres de respeito e edu-
cação  estão esquecidos. 
Afinal não somos obje-
tos. Você sabe que eu já 
fiz queixa nesse banco 
pelo mesmo motivo? Eu 
estava à espera de mi-
nha chamada quando 
diversas pessoas pas-
savam, ignorando os 
clientes que ali estavam. 
Afinal, o mínimo que se 
espera de uma pessoa 
bem educada é o cum-
primento.

Enquanto esperáva-
mos trocamos algumas 
ideias e o rapaz me con-
tou que trabalhou nes-
se banco quando tinha 
17 anos. Seu objetivo 
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Vacinação nesse domingo será voltada para a 
proteção de duas doenças: Covid-19 e gripe

Balanço semanal registra 1 morte 
e 5 novos casos de Covid-19

A Prefeitura de Holambra 
irá realizar neste domingo, 
dia 27 de março, uma mo-
bilização para vacinação de 

moradores contra o vírus 
Influenza, causador da gri-
pe, e contra a Covid-19. A 
ação irá ocorrer entre 8h 

Vacinação contra a Covid-19

Vacinação contra o vírus 
Influenza (Gripe)

Calendário de vacinação contra 
o vírus Influenza (Gripe)

Holambra conta com um calendário fixo de imunização con-
tra a Covid-19. A vacinação de adultos e crianças ocorre sem-
pre às segundas e quartas-feiras no Salão da Terceira Idade, 
por ordem de chegada, entre 8h e 12h e das 13 às 15h.

A vacinação contra o vírus Influenza (Gripe) irá ocorrer de se-
gunda a sexta-feira nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida 
entre 8h e 11h30 e das 13h às 15h, seguindo ordem de gru-
pos prioritários divulgada pelo Governo do Estado de São 
Paulo (confira abaixo). No momento, apenas idosos acima de 
80 anos estão aptos a receber este antígeno.

- A partir de 27 de março: Idosos acima dos 80 anos.
- A partir de 4 de abril: Idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde.
- A partir de 2 de maio: Crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade; gestantes e puérperas.
- A partir de 9 de maio: Professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades.
- A partir de 16 de maio: Profissionais de Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, caminho-
neiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso.

e 13h nos PSFs Imigran-
tes e Santa Margarida, com 
atendimento por ordem de 
chegada. Serão distribuídas 
1ª e 2ª doses do imunizan-
te contra a Covid-19 para 
pessoas a partir de 5 anos. 
Também estarão disponí-
veis o reforço deste antíge-
no para holambrenses aci-
ma de 18 e a 4ª dose para 
idosos com mais de 70 anos 
que tenham tomado a 3ª há, 
pelo menos, 4 meses. Já a 
vacina contra a gripe será 
aplicada apenas em mora-
dores acima de 80 anos.

Para a imunização, é ne-
cessário apresentar docu-
mento oficial com foto. No 
caso de 2ª, 3ª ou 4ª doses 

do antígeno que promove a 
proteção contra o coronaví-
rus é preciso levar também 
o comprovante de vacinação 
anterior. Menores de 18 anos 
que estiverem desacompa-
nhados devem apresentar o 
Formulário de Autorização 
de Vacinação assinado pelos 
pais ou responsável legal. 
Ele está disponível em www.
holambra.sp.gov.br, na aba 

Serviços, Vacina: Termo de 
autorização.

“Será um domingo voltado 
à proteção das duas doenças”, 
explicou o diretor munici-
pal de Saúde, Valmir Marcelo 
Iglecias. “Importante dizer 
que idosos acima de 80 anos 
que forem receber a 4ª dose 
da vacina contra a Covid-19 
poderão receber o imunizan-
te junto à vacina da gripe”.

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
divulgou ontem,  dia 24 de 
março, a confirmação de 5 
casos de Covid-19 ao lon-
go dos últimos 7 dias e uma 
nova morte. A cidade conta-
biliza, desde março de 2020, 
4.113 registros e 19 óbitos. 
O bairro Imigrantes soma 
1.059 confirmações, seguido 
do Groot com 366 e do Fun-
dão com 360.

A 19ª vítima da 
doença é um 
homem de 74 
anos que não 
possuía co-
morbidades 
preexisten-
tes e morreu 
em 11 de fe-
vereiro. Mo-
rador do bairro 
Imigrantes, ele 
estava internado na 

Santa Casa de Mise-
ricórdia de Cos-

mópolis.
“O núme-

ro de casos 
está caindo 
b a s t a n t e , 
mas é im-
p o r t a n t e 

lembrar que 
os cuidados 

como a lavagem 
das mãos e o distan-

ciamento precisam ser man-
tidos para que não haja um 
retrocesso”, disse o diretor 
municipal de Saúde, Valmir 
Marcelo Iglecias. “A vaci-
nação, com todas as doses 
disponíveis, também é fun-
damental para evitar compli-
cações da doença”.

A orientação para quem 
apresentar sintomas gripais 
leves é ir até a unidade de 
saúde mais próxima de casa. 

Já pessoas que tiverem febre 
alta persistente e dificuldade 
para respirar devem procu-
rar o atendimento de urgên-
cia e emergência na Policlíni-
ca Municipal.

Até o momento, 99,5% dos 
holambrenses já receberam a 
1ª dose da vacina. 91,97% to-
maram as duas doses ou o an-
tígeno de dose única. 51,48% 
receberam o reforço do imu-
nizante (3ª dose).
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Holambra prepara programação especial no dia 

mundial de conscientização sobre o autismo

Saiba mais sobre o Transtorno 
do espectro autista

Espectro do Autismo (TEA). 
Serão realizadas diversas ati-
vidades entre os dias 1º e 7 
de abril – todas elas voltadas 
à capacitação de profissionais 
da rede, além de uma palestra 
para estudantes promovida 
a partir de intermediação do 
vereador Fabiano Soares.

No dia 1º, os profissionais 
que prestam o Atendimento 
Educacional Especializado 
(AEE) participarão de um 
estudo com a doutora em 
Linguística e pesquisadora 
da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), Con-
ceição Aparecida Costa Aze-
nha, que desenvolve trabalhos 
com crianças que apresentam 
dificuldades na fala e no cam-
po da linguagem.

Entre 4 e 6 de abril estes 
profissionais participarão, 
de forma remota, do 3º Sim-
pósio dos Transtornos do 
Espectro do Autismo, promo-
vido pelo PRATEA (Programa 
de Atenção aos Transtornos 
do Espectro do Autismo), da 
UNICAMP. No dia 5, todos 
os educadores irão acom-

panhar palestra com o tema 
“Autismo focado na inclusão 
escolar”, ministrada pelo 
professor Lucelmo Lacerda, 
que possui pós-doutorado 
em Psicologia pela UFSCar, é 
doutor em Educação pela PU-
C-SP, mestre em História pela 
mesma instituição, especia-
lista em “Educação Especial, 
Inclusiva e Políticas de In-
clusão” e pesquisador sobre 
a “representação da pessoa 
com TEA, inclusão escolar e 
mediação escolar em proces-
sos inclusivos”.

Em 7 de abril, encerramen-
to do projeto, o trabalho é vol-
tado aos alunos. Estudantes 
do 9° ano da Escola Municipal 
Parque dos Ipês terão a opor-
tunidade de conferir, no Tea-
tro Municipal, uma palestra 
promovida em parceria com a 
Câmara de Vereadores de Ho-
lambra e ministrada por Ve-
ridiana Mellilo, proprietária 
do Centro de Referência do 
Autismo de Jaguariúna (CAJ), 
que falará sobre a importân-
cia da informação a respeito 
do transtorno.

A data, estabelecida em 
2.007, tem por objetivo di-
fundir informações para a 
população sobre o autismo e 
assim reduzir a discrimina-
ção e o preconceito que cer-
cam as pessoas afetadas pelo 
transtorno.

Os transtornos do espectro 
autista (TEAs) aparecem na 
infância e tendem a persistir 
na adolescência e na idade 
adulta. Na maioria dos casos, 
eles se manifestam nos pri-
meiros 5 anos de vida. As pes-
soas afetadas pelos TEAs fre-
quentemente têm condições 
comórbidas, como epilepsia, 
depressão, ansiedade e trans-
torno de déficit de atenção e 
hiperatividade. O nível inte-
lectual varia muito de um caso 
para outro, variando de dete-
rioração profunda a casos com 
altas habilidades cognitivas.

Embora algumas pessoas 
com TEAs possam viver de 
forma independente, existem 
outras com deficiências seve-
ras que precisam de atenção 
e apoio constante ao longo 
de suas vidas. As interven-
ções psicossociais basea-
das em evidência, tais como 
terapia comportamental e 
programas de treinamento 
para pais, podem reduzir as 
dificuldades de comunicação 
e de comportamento social e 
ter um impacto positivo no 
bem-estar e na qualidade de 
vida de pessoas com TEAs e 
seus cuidadores. As interven-
ções voltadas para pessoas 
com TEAs devem ser acom-
panhadas de atitudes e me-
didas amplas que garantam 
que os ambientes físicos e 
sociais sejam acessíveis, in-
clusivos e acolhedores.

Tratamento:
O autismo é um trans-

torno crônico mas que 
conta com esquemas de 
tratamento que devem 
ser introduzidos tão logo 
seja feito o diagnóstico e 
aplicados por equipe mul-
tidisciplinar. Envolve a in-
tervenção de médicos, psi-
cólogos, fonoaudiólogos, 
pedagogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais e 
educadores físicos, além da 
imprescindível orientação 
aos pais ou cuidadores. É 
altamente recomendado 
que uma equipe multidis-
ciplinar avalie e desenvolva 
um programa de interven-
ção personalizado, pois ne-
nhuma pessoa com autismo 
é igual a outra.

Fonte: Blog Ministério da Saúde

Em 2 de abril é celebrado 
o Dia Mundial de Conscienti-
zação Sobre o Autismo e, para 

marcar a ocasião, o Departa-
mento Municipal de Educação 
de Holambra preparou uma 

programação especial com o 
objetivo de estimular refle-
xões sobre o Transtorno do 
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Cerca de 900 estudantes da rede municipal 
serão atendidos pelo projeto neste ano

Primeiros Olhares

Retomada na última se-
gunda-feira, dia 21 de mar-
ço, na Escola Recanto das 
Palmeiras, zona rural da 
cidade o projeto Primeiros 
Olhares. A iniciativa, lançada 
no ano passado e promovida 
pelo Fundo Social de Solida-
riedade em parceria com os 
departamentos de Saúde, 
Educação e Promoção So-
cial, oferece exames oftal-
mológicos e óculos, quando 
necessário, gratuitamente 
para alunos da rede pública 
municipal de ensino.

A ação irá contemplar 
este ano cerca de 900 es-
tudantes da rede municipal 
entre 6 e 10 anos e da Edu-
cação de Jovens e Adultos 

(EJA). O processo inclui a 
realização de teste para ve-
rificar se o aluno apresen-
ta alguma dificuldade para 
enxergar, encaminhamento 
para médico especialista, 
quando observada dificul-
dade, e a disponibilização 
de armação e lentes corre-
tivas."Este é um trabalho de 
extrema importância pois 
muitos dos problemas de 
aprendizagem estão asso-
ciados a dificuldades para 
enxergar", avaliou Capato. 
"Essa ação, de carinho e 
respeito, irá, sem dúvidas, 
interferir de forma positiva 
na vida escolar e no futu-
ro dos nossos estudantes", 
disse a primeira-dama e 

presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Yvonne 
Schouten Capato.

No ano passado, em tor-
no de 600 alunos participa-
ram da ação e 58, diagnos-

ticados com problemas de 
visão, receberam os óculos 
gratuitamente.

Domingo tem visita guiada à cachoeira de Holambra
percorrer boa parte da área 
e, antes da pandemia, visi-
tas eram regularmente rea-
lizadas, principalmente com 
escolas. Mas já houve visitas 

abertas à população em geral, 
como a que será realizada no-
vamente neste domingo. 

Todos são bem-vindos.
Amigos da Cachoeira

O Grupo Amigos da Cacho-
eira vai realizar neste domin-
go, dia 27, a partir das 8h30, 
mais uma visita guiada à mata 
da cachoeira e à queda d’água. 

O ponto de encontro para a 
visita é a entrada para a área, 
que fica logo ao lado da Esta-
ção de Tratamento de Esgoto.

O grupo de voluntários 
desenvolve trabalhos na área 
há já mais de seis anos fazen-
do uma manutenção da mata, 
corte de cipós, retirada de 
mato, combate a plantas dani-
nhas e formigas bem como o 
plantio de novas áreas.

A mata possui algumas tri-
lhas que foram abertas pelo 
grupo, as quais permitem 

clique no mapa para 
saber como chegar

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B038'55.1%22S+47%C2%B004'42.8%22W/@-22.6486301,-47.0807486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5e5b35f9ad8ed4d4!8m2!3d-22.6486301!4d-47.0785599?hl=pt-BR
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Câmara aprova locação de imóvel 

por cinco anos para PM

Vanderlei Macris visita Holambra e anuncia liberação de R$ 1 milhão para motoniveladora

A Câmara Municipal de Ho-
lambra promoveu no dia 21 de 
março a 6ª Sessão Ordinária 
de 2022. Em pauta ocorreu a 
discussão, votação e aprova-
ção do projeto que autoriza o 
Poder Executivo a locar imóvel 
para sediar o Destacamento 
da Polícia Militar no municí-
pio, além da leitura das indica-
ções legislativas apresentadas 
pelos vereadores.

Os vereadores aprova-
ram por unanimidade o PL 
10/2022 que autoriza o Exe-
cutivo a firmar convênio com 
a Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo 
para formalizar o contrato de 
locação de imóvel, localizado 
na Rua Primavera, nº 1470 
no Centro de Holambra, pelo 
prazo de 5 anos para manu-
tenção da sede do 26º Bata-
lhão da Polícia Militar. O ob-
jetivo da iniciativa é manter 
as atividades administrativas 
e operacionais no município, 
possibilitando um acesso 
mais rápido da população 
aos serviços prestados pela 
Polícia Militar do Estado.

Na reunião foram sugeri-
das pelos parlamentares oito 

medidas que buscam a me-
lhoria da qualidade de vida 
dos munícipes. O vereador 
Jesus Aparecido de Souza so-
licitou instalação de rede de 
esgoto e tratamento dos de-
tritos oriundos da rede domi-
ciliar no bairro Pinhalzinho.

O vereador Hermindo Fe-
lix apresentou três indica-
ções, a instalação de guard 

rails nas Estradas Municipais 
Ruben Acosta (HBR-020) 
e Adrianus van Vliet (HBR-
323), e também solicitou a 
implantação de faixas para 
a travessia de pedestres na 
Rodovia SP-107, no sentido 
para o bairro Imigrantes e 
outra em direção a Estrada 
Municipal HBR-240 no senti-
do bairro Palmeiras.

A denominação do campe-
onato de futebol como “Cam-
peonato Veterano Clorivaldo 
Santos da Silva – Leiteiro” 
em homenagem ao muníci-
pe Clorivaldo, popularmente 
conhecido na região como 
Leiteiro, foi o pedido do vere-
ador Eduardo da Silva.

Fomentar parcerias com 
empresas intermediadoras 

Fernando Capato, recebeu 
ontem, 24, o deputado fede-
ral Vanderlei Macris para um 
novo e importante anúncio: a 
liberação de R$ 1 milhão para 
a compra de uma Motonive-
ladora. O equipamento será 
utilizado na manutenção de 
estradas rurais do município.

Durante a visita, Macris 
esteve no bairro Jardim das 
Tulipas para verificar de per-
to o trabalho de recapeamen-
to asfáltico realizado na Rua 
Gloxínia e em trechos das vias 

Hibisco e Helianto. O recurso 
para o serviço, de R$ 250 mil, 
foi obtido por meio de emen-
da parlamentar destinada por 
ele ao município. A obra foi fi-
nalizada em fevereiro.

 “O bom relacionamento 
com lideranças de São Paulo 
e de Brasília é fundamental 
para garantirmos o desenvol-
vimento de Holambra. Afinal, 
são elas que podem nos auxi-
liar na busca por investimen-
tos para além do nosso orça-
mento, trazendo benefícios 

e melhorias a toda a popula-
ção”, disse Capato. “Agradeço 
imensamente ao Vanderlei 
Macris, que é um grande ami-
go e parceiro de nossa cidade 
e que está sempre à disposi-
ção para atender nossas de-
mandas”.

O encontro foi acompa-
nhado pelo vice-prefeito Mi-
guel Esperança e pelos ve-
readores Hermindo Félix e 
Oriovaldo Venturini – todos 
eles do partido do deputado, 
o PSDB.

para a contratação de esta-
giários nos órgãos públicos 
municipais, possibilitando 
maior aprendizado aos alu-
nos e revertendo em conheci-
mento em prol da população 
foi a indicação do vereador 
Janderson Adriano Ribeiro.

O vereador Mauro Sérgio 
de Oliveira solicitou a trans-
ferência do local das aulas 
práticas da autoescola da 
Rua Fênix (ao lado da Escola 
Municipal Parque dos Ipês) 
para a Rua Calíssia, para evi-
tar acidentes aos estudantes 
e frequentadores da piscina 
e quadra esportiva municipal 
que ali transitam.

A regulamentação da co-
leta seletiva no município 
com o devido cadastramento 
dos coletores, fiscalização da 
separação e destinação final 
dos reciclados, e a sugestão 
de direcionar os recursos fi-
nanceiros provenientes des-
te serviço para o Núcleo de 
Atenção e Orientação Tera-
pêutica ao Trabalho (NAOTT) 
foi o pedido dos vereadores 
Janderson Adriano Ribeiro, 
Fabiano Soares, Hermindo 
Felix e Oriovaldo Venturini.
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Cultura 7
Grupo UniEduK 
sobre Educação

A simulação de atendi-
mento médico com atores, 
uma das atividades práti-
cas do curso de Medicina 
da UniMAX em Indaiatuba, 
foi destaque no programa 
Profissão Repórter da TV 
Globo, liderado pelo jor-
nalista Caco Barcellos. As 
gravações foram realizadas 
no CEEM – Centro Escola de 
Especialidades Médicas do 
Grupo UniEduK.

Com o objetivo de prepa-
rar os estudantes do curso 
de Medicina para que ofere-
çam um atendimento mais 
humanizado a homens e 
mulheres trans, a UniMAX 
contratou a atriz Samantha 
Lima para simular atendi-
mento médico a pacientes 
transexuais.

A contratação de atores 
para simulação é uma prá-
tica inovadora e recorren-
te do curso de Indaiatuba 
e traz diversos pacientes e 
casos clínicos. Estas ações 
diferenciadas contribuem 
para posicionar o curso de 
Medicina da UniMAX entre 
as principais em nível glo-
bal.

Isso, porque esta meto-
dologia de ensino segue as 
melhores práticas educa-
cionais utilizadas por insti-
tuições internacionalmente 
renomadas como as Univer-
sidades de Harvard, MIT, 
Oxford nos Estados Unidos; 
Calgary e Hamilton no Ca-
nadá; Maastricht na Holan-
da; e Minho em Portugal.

As atividades práticas 
são um dos pontos fortes da 
graduação de Medicina da 
UniMAX, principalmente, 
por serem iniciadas desde o 
primeiro ano na atenção bá-
sica e desde o terceiro ano 
na atenção hospitalar. Re-
centemente, o Grupo UniE-
duK também investiu na 
aquisição dos simuladores 
de pacientes de alta fideli-
dade a fim de promover as 
atividades de Habilidades 
Clínicas dos alunos.

Sobre a participação no 
Profissão Repórter da TV 

Globo
A atriz contratada pelo 

Grupo UniEduK, Samantha, 
já participou de outra edi-
ção do Profissão Repórter a 
respeito sobre comunidade 
LGBTQIA+ e a falta de opor-
tunidades por causa do pre-
conceito. Já a reportagem 
exibida no dia 15 de março 
tratou sobre os desafios que 
as pessoas trans enfrentam 
na busca por uma oportuni-
dade formal de trabalho.

Durante as gravações, 
os repórteres mostraram 
um pouco de como ocorre o 
atendimento de simulação, 
feito na ocasião pela aluna 
Isabela Jacomassi acompa-
nhada pelo professor Jaime 
Sasaki, que anotou todo o 
procedimento para avaliar 
o aluno em seguida. A visão 
da atriz como paciente tam-
bém foi considerada na ava-
liação e na busca de melho-
rias para um atendimento 
cada vez mais humanizado.

“É muito bacana tê-
-los aqui conosco [pessoas 
trans], atendê-los da melhor 
maneira possível, entender 
um pouco de como essas 
pessoas esperam ser trata-
das. O insight é trazer um 
atendimento humanizado 
em que a pessoa que está ali 
se sinta bem. É sempre uma 
troca as relações humanas, 
então, que seja a mais po-
sitiva”, destacou a coorde-
nadora da terceira e quarta 
séries do curso de Medicina, 
professora Camila Cristina 
Atihe, na entrevista.

Por fim, a estudan-
te Victoria Zasso também 
participou da reportagem 
e pode enfatizar aos repór-
teres Guilherme Belarmino 
e Eduardo Paula Santos a 
importância da simulação 
para o aprendizado do futu-
ro médico.

Confira a reportagem: 
Profissão Repórter – TV 
Globo

Curso de Medicina da UniMAX é destaque no 
programa Profissão Repórter da TV Globo

Teatro sobre cuidados com o 
meio ambiente traz aprendizado 

para alunos da Escola Ipês
Aproximadamente 120 

alunos da Escola Municipal 
Parque dos Ipês assistiram, na 
tarde desta terça-feira (22), a 
apresentação da peça teatral 
“As novas aventuras de Bela 
Flora”. A exibição do espetá-
culo ocorreu em celebração ao 
Dia Mundial da Água. O even-
to foi promovido por meio de 
uma parceria entre a conces-
sionária Águas de Holambra 
e o Departamento Municipal 
de Educação, da Prefeitura de 
Holambra. A realização é da 
área de Responsabilidade So-
cial da concessionária.

Na plateia estavam estu-
dantes do 6º ano do ensino 
fundamental da E.M. Parque 
dos Ipês, que acompanharam 
a divertida trama envolven-
do as personagens Bela Flo-
ra, Mafalda, Dona Bel, entre 
outros. Com humor e didatis-
mo, os protagonistas da peça 
abordaram temas ligados ao 
saneamento básico, como o 
uso correto da rede de esgo-
to, o descarte adequado de 
óleo usado e sua reciclagem, 
a destinação correta dos re-
síduos sólidos, sustentabili-
dade e as boas práticas em 
relação ao uso da água. O 
espetáculo foi encenado pela 
companhia teatral Alma Pro-
duções Artísticas.

Sobre o evento, a diretora 
do Departamento Municipal 
de Educação de Holambra, 
Claudicir Brazilino Picolo, 
disse que “É uma ação práti-
ca, divertida e lúdica, que sai 
da rotina da escola trazendo 
descontração, aprendizagem 
e educação”.

As supervisoras dos en-
sinos fundamental 1 e 2 da 
rede municipal, Renata Por-
reca Van den Broek e Priscila 
Mazotti, destacaram a impor-

tância de conscientizar os es-
tudantes em relação à “pre-
servação do meio ambiente 
e do habitat onde vivem”. 
“Este tipo de parceria é sem-
pre bem-vinda, pois agrega 
muito. A oportunidade de vi-
venciarem esta apresentação 
teatral traz conteúdo, apren-
dizagem e ainda possibilita a 
socialização com pessoas de 
fora da comunidade escolar”, 

avalia Renata.
O Dia Mundial da Água foi 

instituído pela ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) 
em 1993. Desde então, a data 
é anualmente comemorada 
no dia 22 de março em qua-
se todo o globo para alertar a 
população sobre a importân-
cia do recurso indispensável à 
vida humana, animal e à con-
servação dos ecossistemas.
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Arte Viva Música 

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

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

avançado  –  Musicalização 
Infantil 

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria 
Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP 

(19) 99712-7417 

CRECI: 30434 - J

www.cafcorretora.com.br

Av. das Tulipas, Centro - Holambra/SP

(19) 3802 - 3129  /  (19) 98983 - 3990

 Terreno - Artur Nogueira/SP

Com 664,08 m²de Terreno, está é uma
excelente oportunidade

R$ 310.000,00 - VENDA

Sobrado - Villa Girassóis -  Centro, Holambra/SP
 á 
115m2 constr. / De 2 ou 3 quartos 2 suítes, 3
banheiros, 02 vagas. Casa Automatizada

R$  949.000,00 - VENDA

Terreno - La Dolce Vita -  Jaguariúna/SP

Lotes a partir de 250 m² e 10m de frente,
portaria, área de lazer e muito mais!

R$ 153.750,00 - VENDA

Terreno -  Residencial Xangrilá - Campinas/SP

1490m2 total.  Podendo ser vendido em 3
partes separadamente
R$ 948.000,00 - VENDA

André Castilho
Escaneie o QR code e fale agora com

nosso especialista em imóveis! 
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Já há algum tempo que 
as elevações de preços de 
combustíveis deixaram de 
ser novidade e seguem exi-
gindo malabarismos no or-
çamento.

Tratando de dados con-
cretos, como a ANP (Agên-
cia Nacional do Petróleo) 
não divulga pesquisas de 
preços específicas para 
Holambra, tomo como re-
ferência o município mais 
próximo exposto pela base 
de dados, Mogi Mirim. Vale 
observar que Holambra 
está ligeiramente mais pró-
xima de Paulínia, a base de 
refino, do que a cidade vizi-
nha pesquisada, o que, pela 
lógica, seria um fator de pe-
queno atenuante nos valo-
res finais.

Pela média de preços 
praticada no município da 
pesquisa, percebemos que 
entre março de 2020 e mar-
ço de 2022 os reajustes se-
guiram ritmo muito acima 
da inflação geral e infinita-
mente superior ao da varia-
ção de renda.

Derivados do petróleo, 
a gasolina comum variou 
cerca de 52%, enquanto o 
óleo diesel registrou alta de 
68%. Já o etanol, biocom-
bustível, literalmente plan-

tado em nossos arredores, 
sofreu variação positiva da 
ordem de 47%, sob influên-
cia da alta da gasolina.

O argumento de um lado 
é o da necessidade da Pe-
trobras de acompanhar a 
combinação de preços de 
mercado internacional de 
petróleo e câmbio para não 
prejudicar a empresa, seus 
acionistas e o patrimônio 
público, em última análise.

De fato, é preciso con-
siderar que cerca de 40% 
do combustível (produto 
final, refinado) consumido 
no Brasil não vem da Petro-
bras. Ou é produzido por 
outros operadores do seg-
mento ou é importado.

Assim, se o movimento 
não for acompanhado pelo 
mercado doméstico, haverá 
desestímulo para importa-
ção, enquanto a produção 
local (externa a Petrobras) 
se voltará à exportação, re-
sultando em risco de desa-
bastecimento. Também, se 
não seguir o preço, alguém 
pagará a conta: empresa e 
acionistas (se alterar políti-
cas de preços); cofres públi-
cos (se for pensado em um 
subsídio); consumidor (se o 
mercado for desabastecido).

Embora o problema seja 

de difícil solução, outros as-
pectos deixam de ganhar a 
necessária projeção quando 
o assunto vem à mídia.

De início, se depende-
mos de importação de com-
bustíveis, já que o parque 
doméstico de refino é insu-
ficiente, o volume de petró-
leo bruto que exportamos 
precisa ser abatido da tal 
exposição à preços de mer-
cado e câmbio. Ele se bene-
ficia do movimento altista.

Também, é muito cruel 
expor a população brasilei-
ra, de renda inferior à dos 
países desenvolvidos, ao 
empenho de uma fatia bem 
maior do orçamento, mes-
mo que de maneira indi-
reta, quando pensamos no 
frete de alimentos.

Por fim, pensando que, 
por histórica falta de inves-
timentos de todos os gover-
nos, nossa matriz logística 
é quase que totalmente de-
pendente do modal rodo-
viário, deixar a condução 
de um assunto tão sensível 
para as regras de mercado é 
praticamente uma omissão.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Choque de preços de 
combustíveis

Próxima etapa 
Operação Cata Bagulho 
acontece entre 28 de 
março e 1º de Abril

A Prefeitura de Holambra, 
por meio do Departamento 
Municipal de Serviços Públi-
cos, realizará entre os dias 28 
de março e 1° de abril mais 
uma etapa da Operação Cata-
-Bagulho para coleta de mó-
veis danificados, pneus ve-
lhos e restos de poda. A ação, 
que ocorre regularmente no 
município, tem o objetivo de 
manter a cidade limpa, im-
pedindo o depósito irregular 
de lixo em terrenos baldios e 
vias da cidade.

Os itens devem ser des-
cartados na frente das re-

sidências pelos moradores 
antes das 7h30, de acordo 
com o cronograma de bair-
ros (ver abaixo). Segundo o 
diretor da pasta, José Marcos 
de Souza, lixo doméstico, res-
tos de construção civil e ma-
teriais eletrônicos não serão 
recolhidos neste trabalho. 
“Com a colaboração de todos, 
garantimos o bem-estar da 
população  e evitamos a pro-
liferação de insetos e animais 
peçonhentos”, explicou. Ele 
reforça também que, em caso 
de chuva, a ação poderá ser 
cancelada.

Moradores devem ficar atentos ao 
cronograma da Operação Cata-Bagulho
Segunda-feira, 28 de março:  Jardim Flamboyant, 
Parque dos Ipês, Groot e Jardim das Tulipas
Terça-feira, 29 de março: Jardim das Tulipas, Jardim 
Holanda, Morada das Flores e Centro
Quarta-feira, 30 de março: Imigrantes, Vila Nova e 
Residencial Moinho
Quinta-feira, 31 de março: Residencial Moinho, 
Residencial Van den Broek e Pinhalzinho
Sexta-Feira, 1º de abril: Camanducaia e Residencial Vila 
das Tulipas
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Empresa de produção de flores e Plantas em Holambra contrata:

- Experiência na área, saber trabalhar em equipe, ser proativo e organizado
- Preenchimento e controle de fichas  
- Organização de atividades logísticas e de embalagem

Venha fazer parte da nossa equipe
Envie seu currículo no email curriculo.holambra@gmail.com

Auxiliar Administrativo

Empresa de holambra contrata

• Serviços gerais de produção de flores e plantas ornamentais • Gerenciamento 
de equipe • Organização de atividades logísticas e de embalagem • Montagem 

de carrinhos e boletas • Retirada de mudas de plantio • Preenchimento e 
controle de fichas • Limpeza e organização 

Sexo masculino

Serviços Gerais

Interessados enviar currículo para  contato@jcholambra.com.br

-De preferência que more em Holambra

- que tenha referência

- É muito importante gostar de crianças e ser responsável

- Segunda a sexta das 7h as 16h

Babá

Interessadas enviar currículo para        (19) 99664-8877

Contrata-se

● EMPREGOS ●

● DIVERSOS ●

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 iniciantes e avançados. Óleo 
sobre tela, acrílico e misto. Pintura acadêmica, 
texturas e novas tendências. Técnica profis-
sional 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.

Nº 1308

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 
5, do Código Civil Brasileiro:
GIOVANE RIBEIRO FERNANDES, nacionalidade 
brasileira, estado civil viúvo, profissão tecnólogo em 
logística, nascido em Jandira SP, no dia primeiro de 
março de mil novecentos e noventa e sete (01/03/1997), 
residente e domiciliado na Rua 02, 27, Condomínio 
Vila das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825-000, filho 
de JOÃO ROSA FERNANDES e de ADEMICE RIBEI-
RO DA SILVA FERNANDES.
RENATA DA SILVA FARIA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nas-
cida em Mogi Mirim, SP, no dia vinte e oito de janeiro 
de mil novecentos e noventa e oito (28/01/1998), res-
idente e domiciliada na Rua 02, 27, Condomínio Vila 
das Tulipas, Holambra, SP, CEP: 13825000,filha de 
ELIAS MARQUES DE FARIA e de ROSANGELA DA 
SILVA FARIA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publi-
cado na imprensa local.
Holambra - SP, 24 de março de 2022

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
E MORADORES DO COLINAS DO 

CAMANDUCAIA
CNPJ 05.948.315/0001-89

Pelo presente, ficam convocados os associados da 
Associação dos Proprietários e Moradores do Colinas do 
Camanducaia, CNPJ 05.948.315/0001-89, a participar 
da assembleia geral ordinária, a realizar-se a realizar-se 
na propriedade de Paulo Christians, no dia 21 de abril 
de 2022, às 9:00 horas em primeira convocação com 
a presença de um terço dos associados com direito a 
voto, e às 9:30 horas em segunda e última convocação 
com a presença de qualquer número de associados, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Prestação e votação das contas referente ao ano civil 
de 2021
2. Aplicação de fundos e orçamento para o próximo 
período de 2022
3. Definição dos valores das contribuições mensais de 
cada associado
4. Assuntos gerais de interesse da associação, como: 
segurança, jurídico, manutenções (estrada e portaria), 
gestão de consumo de água de rua e inadimplência.

OBS: 
Para efeito de quórum nesta data somente poderão 
votar os associados que estiverem em dia perante 
a Associação e que estiverem presentes no ato de 
abertura da AGO.
Será necessária a utilização de máscara por todos os 
participantes durante a reunião, independentemente 
das diretrizes governamentais do momento.

Holambra, 18 de março de 2022

Geralda Christians 
Presidente 

Está admitindo:

Experiência em Lucro Presumido e Simples Nacional.
Os interessados deverão enviar curriculum com pretensão salarial para o e-mail:  
carlos@condorholambra.com.br. Observação: curriculum sem pretensão não serão analisados.

Auxiliar de escritório na área fiscal/tributária
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Cidade prepara programação 
especial para a Semana Santa
O Prefeito Fernando Ca-

pato acompanhou esta se-
mana, ao lado da diretora 
de Turismo e Cultura, Ales-
sandra Caratti, e dos pa-
dres Charles Franco Peron e 
Francisco Ronaldo Silvestre 
os preparativos para a ce-
lebração da Semana Santa 
no município. A programa-
ção especial comemorativa, 
para todas as idades, reu-
nirá entre os dias 8 e 17 de 
abril diversas atrações como 
a Exposicão da Via Sacra, a 
pesca na Nossa Prainha e a 
caça aos ovos.

Primeira partida 
dos Campeonatos 

de Futebol Amador 
de Holambra será 

disputada hoje

Os Campeonatos de 
Futebol Amador de Ho-
lambra prometem agitar 
o Estádio Municipal Zeno 
Capato, em Holambra, 
a partir desta sexta-fei-
ra, dia 25 de março. Seis 
equipes disputam o Vete-
ranos, que reúne jogado-
res a partir de 35 anos, e 
quatro times se enfren-
tam pelo Sênior, para 
participantes com mais 
de 45. A primeira partida 
está marcada às 19h30. A 
entrada é gratuita.

O jogo de abertura é 
do Sênior, entre Interna-
cional e Mercenários. No 
sábado, dia 26, é a estreia 
do Veteranos, com Real 
Conquista e Jack Flores às 

16h e Imigrantes e Galu-
náticos às 17h40. No dia 
seguinte (27), às 9h, en-
tram em campo Bradesco 
e Vila Nova.

As partidas seguem até 
21 de maio. O objetivo das 
competições é incentivar 
atletas já experientes e 
proporcionar momentos 
de lazer e diversão. “O 
campeão e o vice-campeão 
de cada categoria ganham 
troféu e medalha. O arti-
lheiro e a defesa menos va-
zada recebem troféu”, ex-
plicou o diretor municipal 
de Esportes, André Luís 
Buzzerio. “Faço um convi-
te para que todos venham 
torcer para seus amigos e 
parentes”, falou.
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Coisas de 
Holambra...

Estufas Abertas

Uma oportunidade única! Creio que esta 
seja a melhor forma de descrever o even-
to “Estufas Abertas”, que será realizado no 
primeiro final de semana de abril. 
Inspirado no evento “Kom in de Kas”, que 
acontece há mais de 60 anos na Holanda, 
produtores de flores abrem suas estufas 
para mostrar sua produção aos visitantes. 
Lá, o evento tem o objetivo de mostrar as 
novas tecnologias e inovações emprega-
das no cultivo, não só de flores e plantas, 
como de hortaliças e frutas que, devido ao 
clima frio, são produzidos dentro de estu-
fas de vidro.
Sua primeira edição aconteceu na déca-
da de 1960, na forma de um Open House 
(“casa aberta”). Devido ao enorme suces-
so, em 1977, passou a ser realizado a nível 
nacional e foi rebatizado para Kom in de 
Kas (“venha para a estufa”, numa tradução 
livre). Hoje ele é um dos maiores eventos 
da Holanda, recebendo mais de 200 mil 
pessoas por edição.
Aqui em Holambra, o evento acontecerá 
nos dias 2 e 3 de abril, das 9 às 17h. O pon-
to de encontro é no estacionamento da 
Expoflora, de onde sairão as vans para as 
estufas. Você pode ficar na propriedade o 
tempo que desejar, pois as vans chegam 
e retornam ao ponto de encontro com 
frequência. 
Como não é um evento técnico, pessoas 
comuns (como eu e você), interessadas 
em ver e aprender como as flores são pro-
duzidas, terão a possibilidade de entrar 
em estufas e conversar diretamente com 

seus proprietários. Vale lembrar que estas 
estufas normalmente não estão abertas 
para o público, devido aos riscos de con-
taminação da produção envolvidos – daí 
o nome “Estufas Abertas”.
É uma experiência incrível, que eu mesma 
já pude vivenciar. Quando estive no sítio 
Flor e Ser, da família Walravens, aprendi 
que colocar poinsétias diretamente no 
vento do ar-condicionado não é uma boa 
ideia. No sítio Symphony, passeei num 
imenso jardim de hortênsias, privilégio 
que tive ao gravar o Quadro Dica Verde, 
para o meu canal do Youtube. Oportu-
nidade que, agora, está sendo oferecida 
para todos, sejam eles profissionais da 
área, ou meros entusiastas como eu.
As seis empresas escolhidas para partici-
par desta edição são: Brumado (Eltink) e 
Giardino de Cozi, produtores de plantas 
ornamentais, Joost van Oene, com seus 
lindos kalanchoes e calandivas, e o Ran-
cho Raízes, apresentando os crisântemos 
de vasos. Você também poderá ver a pro-
dução das azaléas da família Sleutjes e os 
antúrios produzidos pelo sítio Symphony 
(Barendse).

Estufas Abertas x Receptivos Turísticos: 
entenda as diferenças!
Como o evento dura apenas dois dias, no 
restante do ano, quem assume o acesso às 
propriedades são os receptivos da cidade. 
Cada agência possui contratos com diver-
sos produtores (diferentes dos que estão 
participando deste evento), para mostrar 

ao nosso turista as belezas dos bastido-
res do ciclo do plantio à colheita destas 
plantas. Os monitores ficam responsáveis 
pela visita, e cuidam para que o grupo 
não circule em áreas proibidas ou toque 
em equipamentos perigosos, por exem-
plo. Assim, cada um faz aquilo em que é 
especializado: o produtor cuida das flores, 
e as agências de receptivos cuidam da vi-
sitação. 
No passeio, a pessoa pode ir com seu pró-
prio veículo, ou mesmo com o da agência, 
e pode optar entre as opções de flores dis-
poníveis no momento. Lá, eles recebem 
explicações sobre o processo produtivo, 
aprendem muito sobre os cuidados espe-
cíficos de cada planta e ainda se divertem 
com várias curiosidades sobre elas. É uma 
imersão cultural, que enriquece, em mui-
to, a passagem do turista em nossa cidade 
e que muda completamente a visão que 
pessoas têm sobre as flores e seu cultivo.

Como participar do evento?
O ingresso deve ser adquirido antecipa-
damente pelo site do Ingresso Rápido, 
para que a organização se prepare para 
recebe-lo. Você também pode tirar suas 
dúvidas pelo site do evento, www.estufa-
sabertas.com.br, ou no Instagram, pelo @
estufasabertas. 

Ivonne de Wit 
Quer saber mais dicas e  curiosidades 

sobre Holambra? Acesse: www.portal-
deholambra.com.br

Por Ivonne de Wit

Trazes o universo contigo e por isso mesmo, onde 
estiveres a felicidade estará ao seu alcance.

Vicent Van Gogh 
em São Paulo

Amantes da arte e apreciadores das obras 
de Van Gongh, têm  a oportunidade de parti-
cipar de uma  exposição imersiva do artista: 
“Beyond Van Gogh” (“Além de Van Gogh”, em 
português).

Estímulos visuais, auditivos, olfativos, 
táteis e até gustativos são utilizados para 
promover um passeio por “dentro” de uma 
mistura de mais de 300 obras do artista ho-
menageado. Sonhos, pensamentos e palavras 
trocadas entre Van Gogh e seu irmão, Theo, 
guiam o público na imersão.

A exposição que teve início esse mês no 
Shopping Morumbi, na zona Sul de São Pau-
lo, permanecerá até o dia 3 de julho. https://
www.livepass.com.br/artist/beyond-vango-
ghbrasil/

Como a proposta de “Beyond Van Gogh” é 
promover uma experiência imersiva por meio 
de projeções da obras, quadros originais do 
artista holandês não podem ser apreciados ao 
vivo no local. Uma opção para quem quiser con-
ferir as pinceladas ao vivo é visitar o Museu de 
Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista, 
que possui quatro obras de Van Gogh no acervo.

https://www.sp-arte.com/galerias/
masp-museu-de-arte-de-sao-paulo/?gclid=C
jwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmYpcMK75KP
Lu6AMJaKyqRa5Ok-wqC1ywKB1Vp7IZEglSD
yE7Oe7GvRoCqeoQAvD_BwE

https://www.livepass.com.br/artist/beyond-vangoghbrasil/
https://www.livepass.com.br/artist/beyond-vangoghbrasil/
https://www.livepass.com.br/artist/beyond-vangoghbrasil/
https://www.sp-arte.com/galerias/masp-museu-de-arte-de-sao-paulo/?gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmYpcMK75KPLu6AMJaKyqRa5Ok-wqC1ywKB1Vp7IZEglSDyE7Oe7GvRoCqeoQAvD_BwE
https://www.sp-arte.com/galerias/masp-museu-de-arte-de-sao-paulo/?gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmYpcMK75KPLu6AMJaKyqRa5Ok-wqC1ywKB1Vp7IZEglSDyE7Oe7GvRoCqeoQAvD_BwE
https://www.sp-arte.com/galerias/masp-museu-de-arte-de-sao-paulo/?gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmYpcMK75KPLu6AMJaKyqRa5Ok-wqC1ywKB1Vp7IZEglSDyE7Oe7GvRoCqeoQAvD_BwE
https://www.sp-arte.com/galerias/masp-museu-de-arte-de-sao-paulo/?gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmYpcMK75KPLu6AMJaKyqRa5Ok-wqC1ywKB1Vp7IZEglSDyE7Oe7GvRoCqeoQAvD_BwE
https://www.sp-arte.com/galerias/masp-museu-de-arte-de-sao-paulo/?gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmYpcMK75KPLu6AMJaKyqRa5Ok-wqC1ywKB1Vp7IZEglSDyE7Oe7GvRoCqeoQAvD_BwE
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Na edição passada, 17/03, quando fizemos uma homenagem para a dupla Chitãozinho e Xororó foi publicado duas informa-
ções equivocadas: o nome da cidade e o trajeto até São Paulo. Onde se lê “Vieram  com a família de Arapongas, Paraná, para São 

Paulo”, leia-se  “Vieram da cidade de Astorga (Paraná) ,onde nasceram, para morar em Rondon, mesmo Estado. Depois de quase sete 
anos vivendo em Rondon, “Seo” Marinho resolveu tentar a vida em São Paulo, não pensou duas vezes, pegou a família ajeitou num cami-

nhão e partiram com destino a Londrina. Numa terceira viagem, a família saiu de Londrina, de trem e, finalmente, chegaram em São Paulo.  Escrever sobre 
a história de Ch&X vai um livro e olhe lá. 50 anos de carreira é chão, né?

Errata

Os meninos do Brasil

CH&X estão valendo ouro, literalmente.  Sem show, há mais de 
dois anos, por causa da pandemia, os irmãos perceberam que 
já podiam viver mais tranquilamente e usufruir de tudo que 
conquistaram. Eles passaram dos quase trinta shows ao mês 
para um limite de apenas seis apresentações a cada 30 dias, 
parte de um plano para passar mais tempo ao lado da família 
e fazer apenas “coisas pensadas e que dão prazer” aos artistas. 
Xororó virou marceneiro, tem um espaço todo equipado para 
fazer seus inventos com madeira. A dupla também aproveitou 
para preparar projetos especiais dos 50 anos de carreira. Um 
deles é a minissérie “As Aventuras de José e Durval”, produzida 
pela Globo, protagonizada pelos também irmãos  Rodrigo e 
Felipe Simas e baseada na história e carreira dos sertanejos. 
Claro, a primeira cidade escolhida para a estreia da turnê “50 
anos - Por Todos Os Tempo” foi Campinas, onde moram CH&X. 
Afinal, a maior parte desse caminho foi trilhado nela. Esse pri-
meiro encontro de Chitãozinho e Xororó com o público acon-
tecerá no sábado, dia 16 de abril, no Royal Palm Hall, a partir 
das 22h30. Os ingressos já estão à venda no site https://www.
guicheweb.com.br. 

“Poliana Moça” novela para toda família

A tão aguardada novela do SBT, “Poliana Moça”, es-
treou na segunda-feira passada (21/03), às 20h30. Com 
adaptação da autora Iris Abravanel e direção-geral de 
Rica Mantoanelli, a obra representou a volta das gra-
vações depois de quase dois anos suspensas devido à 
pandemia. A sequência da história se passa três anos 
depois de “As Aventuras de Poliana” e agora retrata a 
protagonista enfrentando questões da adolescência, 
como conflitos de amizade, emoções à flor da pele e o 
primeiro amor. Um personagem exemplar vai nos dá 
uma lição. Trata-se do Pinóquio, o boneco criado pelo 
avô de Poliana. Com corpo de madeira e mentalidade 
de menino, ele toma vida e vivencia várias aventuras nessa nova realidade em que acorda. 
Diferentemente do esperado, o boneco robô vai muito além das ações programadas, apren-
dendo e ensinando valores humanos. Entende a diferença entre ser livre e ser inconsequente, 
a importância de ter deveres primeiro, para depois ter direitos; de amar ao próximo; de ser 
humilde; e de respeitar a sabedoria dos mais velhos. Essa vontade de se tornar gente de carne, 
osso e alma cresce dentro dele e levanta questões, não só para os outros personagens como 
para os espectadores, sobre o que realmente nos faz humanos.

Demitidos da Globo partem para HBO Max
Nem só de Globo vivem os artistas que ela dispensou no decorrer de dois anos. A maior con-
corrência da empresa carioca está cada vez mais empenhada em tomar o público da TV aberta 
e derrubar o GloboPlay. A HBO Max chegou ao Brasil dedicada a ser a maior e contratando a 
maioria dos demitidos pela empresa carioca. Por 47 anos, Antônio Fagundes fez parte da folha 
de pagamento da TV Globo. Mas, como tudo um dia acaba, todos já estão em novos caminhos. 
Antônio Fagundes estreará no streaming junto com outra demitida da Globo, Camila Pitanga. 
Juntos, no mesmo projeto, nova série brasileira da HBO, intitulada de “Segundas Intenções” 
Fagundes viverá  como um magnata, dono da maior empresa de cosméticos do país. Ele baterá 
de frente justamente com a vilã Lola, personagem de Camila Pitanga. Nesta guerra, a Globo 
fica para trás. Camila Queiroz, por exemplo, é outra estrela que deixou a emissora e fechou com 
a Netflix, onde estreou recentemente a série “De Volta Aos Quinze”.


