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No acumulado  entre janeiro e abril deste ano, Holambra registrou 888 novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados divulgados pelo 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) são maiores que no mesmo período de 2020 e 2021. O economista e idealizador do 
Projeto Economia Metropolitana Ricardo Buso faz uma análise e aponta que o cultivo do milho gerou 424 vagas no primeiro quadrimestre. 8

CAGED mostra recuperação 
de empregos em Holambra

Um conselheiro e cinco suplentes serão escolhidos  
para o Conselho Tutelar no domingo

Reflita
O que diz a lei sobre aborto legal no Brasil?

Vereador faz homenagem ao ‘seo’ Dócio

Inverno começa com neblina em rodovias da região
O inverno começou na última terça-feira e 
um dos fenômenos típicos dessa estação é 
a neblina nas primeiras horas da manhã. A 
Renovias apontou nesta semana os principais 
pontos de potencial incidência de névoa nas 
rodovias da região. 
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Cidade das Flores tem alta nas contratações nos quatro primeiros meses de 2022
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Opinião2
• Antecedentes históricos
No Brasil, a violência é um fenômeno 

histórico que persistiu em todos os arranjos 
sociais, mesmo após diversas mudanças políti-
cas. No período colonial  (1540-1822), a Coroa 
portuguesa valia-se da violência para escravi-
zar indígenas e negros bem como para manter 
a centralidade política e a unidade territorial 
em uma colônia tão vasta.

Durante o império (1822-1889), o uso da 
violência permaneceu nos mesmos moldes e 
houve também as rebeliões por emancipação 
política, como:

Mesmo após a proclamação da república, 
em 1889, que só atingiu legalmente seu apo-
geu democrático com a Constituição de 1988 
(praticamente 100 anos depois), a violência 
persistiu como instrumento do Estado, espe-
cialmente para reprimir populações pobres.

Durante os períodos de ditadura (Estado 
Novo de 1937-1945 e Golpe Militar de 1964-
1985), a violência também foi utilizada como 
mecanismo de repressão política, mecanismo 
esse que não foi completamente desmontado 
após a redemocratização, pois algumas de 
suas práticas foram mantidas e ainda hoje 
reverberam, por exemplo, na crescente letali-
dade policial.

• Dias atuais
Os pesquisadores do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, David Marques e Roberta 
Astolfi, apontam que, tratando-se do tráfico de 
drogas, existe uma relação direta entre com-
petição e violência. A disputa de mercados por 
facções rivais somada à ampla circulação de 

armas e à atuação de governos fracos politi-
camente geram aumento na violência em de-
terminados territórios, como o que ocorre hoje 
nos estados do Norte e Nordeste, para onde o 
PCC tenta expandir-se em confronto com a Fa-
mília do Norte.

Quando uma facção conquista a hegemo-
nia em determinada localidade, a violência 
diminui. Um exemplo disso é o estado de São 
Paulo, onde, desde que o PCC tornou-se he-
gemônico, as taxas de homicídio diminuíram 
paulatinamente.

Ao contrário do que se imagina, tentativa 
de roubo não figura entre as principais cau-
sas de morte violenta. Mortes provocadas por 
assalto compõem um pequeno percentual do 
total de mortes. Em 2015, por exemplo, menos 
de 4% dos homicídios eram resultados de la-
trocínio.

A desigualdade social  é um dos fatores 
que agravam quadros de violência. Os homicí-
dios  concentram-se em bairros pobres e atin-
gem, em proporção muito maior, a população 
pobre. A situação é ainda mais preocupante 
quando se conjugam a desigualdade e o racis-
mo. A estigmatização da figura do negro como 
potencial suspeito faz com que a possibilidade 
de um jovem negro morrer vítima de homicí-
dio seja 23,5% maior que a de um jovem não 
negro. A cada 100 pessoas assassinadas no 
Brasil, cerca de 70 são negras.

Outro fator preponderante para o aumen-
to da violência é o paradoxo impunidade versus 
punição. O Brasil tem uma das maiores popu-
lações carcerárias do mundo, mais de 40% dos 
presos não foram a julgamento. No entanto, o 

encarceramento em massa está vinculado a de-
litos que não são contra a vida, principalmente 
relacionados a drogas e a furtos.

Quando se trata do crime de homicídio, a 
Justiça leva em média 8,6 anos para concluir 
um julgamento. Além disso, o baixo investi-
mento no setor de inteligência das polícias 
para ampliar sua capacidade investigativa faz 
com que mais de 90% dos crimes de homicídio 
não sejam elucidados e, portanto, não sejam 
punidos.

Grandes fluxos migratórios em curto espa-
ço de tempo também são fenômenos geralmen-
te acompanhados de aumento da violência. Um 
exemplo disso é a cidade Altamira, no Pará, 
que protagonizou uma explosão populacional 
em consequência da construção da  num curto 
espaço de tempo e sem que a estrutura de ser-
viços da cidade pudesse preparar-se para aten-
der à nova demanda. Altamira hoje é a segunda 
cidade mais violenta do Brasil.

A circulação de armas também incide nos 
indicadores de violência. Estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mos-
tra que, a cada 1% de armas a mais circulan-
do, há um crescimento de 2% no número de 
homicídios no país. Além disso, legislações que 
flexibilizem as regras sobre a posse e o porte 
de armas propiciam que se diminua a rastre-
abilidade de armas e munições, o que, por sua 
vez, dificulta o esclarecimento de homicídios 
por arma de fogo.

Fonte da consulta dos dados apresentados:
 https://mundoeducacao.uol.com.br/geo-

grafia/violencia-urbana-no-brasil.htm

A violência no Brasil
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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 Colômbia acaba de eleger seu 
presidente – Gustavo Petro - um políti-
co, de esquerda, com currículo disponí-
vel nas redes sociais e imprensa. Possui 
formação superior pelas Universidad 
Externado da Colômbia, ESAP (Escola 
Superior de Administração Pública), 
Universidade Javeriana, Universidade 
Católica de Lovaina (Bélgica) e Universi-
dade de Salamanca (Espanha).

Pesquisei, por curiosidade, conhe-
cer a formação educacional de outros 
presidentes latino-americanos. Não ob-
tive sucesso. 

A questão da formação universitá-
ria, em qualquer área do conhecimen-
to é, ou deveria ser, condição “sine qua 
non” para alguém exercer o cargo má-
ximo em uma empresa ou governo. No 
primeiro, podem até existir exceções, 
mas no segundo, em todos os escalões 
políticos de governo, o único requisito 
é a exigência que o ocupante do cargo 
não seja analfabeto. Muito pouco.

Certo está que tomar decisões definiti-
vas que envolvam situações complexas de 
risco social, ambiental, econômico, exige 
do protagonista uma visão abrangente da 
vida além de auxiliares competentes que 
os cerquem como CEO`s das empresas 
ou presidentes da República. Não menos 
correto é que o conhecimento adquirido 
na universidade não dá ao detentor do 
diploma acesso privilegiado aos conheci-
mentos gerais, alteração de sua personali-
dade e convicções pessoais. Apenas uma 
condição necessária, mas insuficiente.

Nas empresas, os caminhos decisó-
rios são sempre tortuosos, difíceis de se-
rem contornados ou enfrentados por ra-
zões até subjetivas. Nos governos, manda 
a política dos interesses pessoais, acordos 
espúrios que diploma nenhum pode ofe-
recer como justos e honestos, convicções 
ideológicas perigosas.

No Brasil, dentro de quatro meses, a 
população habilitada a votar poderá “re-
novar” ou encarar mais do mesmo com 

os atuais representantes dos estados 
(Senado Federal) e do povo (Câmara dos 
Deputados) bem como presidência da 
República. Voto obrigatório (com o qual 
não comungo) e ausência punida.

Atualmente, 11 milhões de brasilei-
ros não sabem ler nem escrever, 6,6% 
da população. Segundo o IBGE somos 
216.588 milhões e apenas 12% da po-
pulação está no nível “proficiente”. E de 
cada dez brasileiros três são considera-
dos analfabetos funcionais (29%). 

E são 147,9 milhões os aptos a votar, 
observando-se que mais de 500 mil vo-
tam no exterior, mas apenas para presi-
dente da República. 

Muitos números, inúmeras conside-
rações.

Deixo a seu critério ponderar sobre 
como são os nossos representantes 
eleitos, sua efetiva representação na 
vida política do país, real conscientiza-
ção sobre a responsabilidade de votar.

Tenha uma boa semana.

Além da Demografia Eleitoral 

Histórias de

Dona Ilda

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

Flor de cera
Poucas pessoas conhecem essa encantado-

ra flor! Ela é pequenina e nasce como pequenos 
buquês. É trepadeira e gosta de se enroscar em 
caramanchões. Suas folhas são grossas e de 
cor verde escura. Ela parece florescer uma vez 
por ano. Suas pequenas flores são verde claro e 
possuem o formato estrelada. Muito mimosas e 
delicadas.

O nome dela é Hoya Carnosa e é originária 
da China e da Austrália.

Essa flor era a mais admirada por meu pai e, 
ao florescerem, nos chamava para admirarmos 
sua beleza e mimosura.

Talvez pelo fato de florescerem só uma vez 
por ano, chame mais nossa atenção. Andei me 
informando como ela deve ser tratada, mas o 
processo é muito simples, apenas com um pou-
co de areia misturada com o adubo. E a irrigação 
é normal, como a maioria de nossas flores.

Em nossa casa do sítio, no terraço, havia um 
vaso com uma muda dessa planta pendurada e 
eu não sabia. Certo dia, quando cheguei, fiquei 
admirada, porque havia um grupo de umas 6 
pencas dessas flores. Maravilhosas! Então, como 
estavam tão lindas, resolvi quando voltasse para 
o sítio, trazê-la para Campinas, para enfeitar nos-
so terraço. Que tristeza! Quando a reencontrei, 
tinha sobrado apenas a planta, sem uma flor 
sequer!... Coisas incríveis que não têm lógicas 
explicações! Apenas deduções e olhe lá!

Agora, depois de um ano, ela voltou a flores-
cer aqui nos ares campineiros! Muito feliz, linda, 
cheia de cachos pendurados!

Andei pesquisando como fazer as suas mu-
das e também aprendi que é muito fácil, tirando 
alguns de seus pequenos galhos, enterrando-os 
e pressionando-os um pouquinho na terra.

Que nossa linda Flor de Cera seja mais co-
nhecida e admirada, conseguindo se proliferar 
e enfeitar a cada dia mais as nossas casas e os 
nossos jardins!...
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Departamento de Saúde considera alto o 

número de novos casos de Covid-19

Moradores com idade acima de seis meses podem ser vacinados contra a gripe

Departamento Municipal 
de Saúde de Holambra re-
velou 62 novos casos de Co-
vid-19 ao longo dos últimos 
dias. Um a mais em compara-
ção com o último levantamen-
to, divulgado em 15 de junho. 
A cidade contabiliza, desde 
março de 2020, 4.454 regis-
tros e 20 óbitos. O bairro Imi-
grantes soma 1.136 confirma-
ções, seguido do Fundão com 
394 e do Centro com 386.

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.

“O número de casos ainda 
é considerado alto. Por isso, 
vale reforçar: a higiene regu-

lar das mãos e a vacinação se-
guem sendo fundamentais”, 
explicou o diretor da pasta, 
Valmir Marcelo Iglecias. “Re-
comendamos, quando pos-
sível, o uso de máscaras. E 
pedimos às pessoas que ain-
da não tomaram a 3ª dose 
do imunizante e também aos 
holambrenses que já estão 
aptos a receberem a 4ª para 
que procurem a unidade de 
saúde mais próxima de casa”.

A vacina contra o vírus 
Influenza, causador da gri-
pe, está disponível para to-
dos os moradores acima de 
6 meses de idade. Desde o 
dia 26 de março o imuni-
zante era aplicado apenas 
em grupos prioritários.

A distribuição das doses 
ocorre de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 11h e entre 
13h e 15h, nos PSFs Imi-
grantes e Santa Margarida. 

No Palmeiras, a vacinação 
é realizada às terças-feiras, 
entre 8h e 12h. No Fundão, 
também na terça-feira, das 
13h às 15h. É necessária 
apresentação de documen-
to oficial com foto.

“Apesar da liberação, é 
importante reforçar que os 
públicos prioritários de-
vem procurar as unidades 
para garantir a proteção, 
já que a adesão está baixa. 

A média de cobertura dos 
grupos é de 60% e, a meta, 
90%”, explicou o diretor 
municipal de Saúde, Val-
mir Marcelo Iglecias. Com-
põem o grupo prioritário 
moradores a partir de 60 
anos, profissionais de saú-
de, crianças a partir de 6 
meses e menores de 5 anos 
e também gestantes e puér-
peras (mulheres que deram 
à luz há até 45 dias).

A imunização ocorre regularmente na cidade às segundas 
e quartas-feiras, das 8h às 12h e entre 13h e 15h, nos PSFs 
Imigrantes e Santa Margarida. No Palmeiras a aplicação das 
doses é realizada às terças-feiras, entre 8h e 12h. No Fundão, 
o atendimento, também na terça, se dá das 13h às 15h.
São distribuídas 1ª ou 2ª dose para moradores acima de 
5 anos e 3ª dose para holambrenses com mais de 12. A 4ª 
dose é aplicada em profissionais da saúde e pessoas com 
40 anos ou mais que tomaram a 3ª dose há, pelo menos, 
4 meses. Para a imunização é necessário apresentar docu-
mento oficial com foto. No caso de 2ª, 3ª ou 4ª dose é pre-
ciso levar ainda o comprovante de vacinação anterior. Me-
nores de idade devem levar documento oficial com foto, 
CPF ou Cartão SUS. Na ausência do pai, mãe ou respon-
sável legal é necessário apresentar, preenchido, o termo 
disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços, 
Vacina: Termo de autorização.

Vacinação nas segundas e quartas

Balanço semanal revela a confirmação de 62 novos casos da doença
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Câmara Municipal se 

manifesta sobre decisão 
do STJ em manter o rol 

taxativo da ANS

Vereador faz homenagem ao Seu Dócio

Câmara Municipal de Ho-
lambra aprovou, na sessão 
do dia 20 de junho, a Moção 
de Protesto ao Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) pela 
recente decisão de manter 
o entendimento do Rol de 
Procedimentos e Eventos em 
Saúde como taxativo, antes 
exemplificativo, estabeleci-
do pela Agência Nacional de 
Saúde (ANS). 

Na propositura o verea-
dor Fabiano Soares, autor da 
iniciativa, explica que o rol 
taxativo isenta as Operado-

ras de Planos de Assistência à 
Saúde da obrigação de ofere-
cer cobertura a tratamentos, 
exames médicos, cirurgias, 
medicamentos não previstos 
na lista de procedimentos, 
podendo afetar muitos pa-
cientes.  

A Moção ainda faz um 
apelo ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), onde está tra-
mitando uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
a respeito do tema, ao qual 
poderá reverter esse enten-
dimento.

na agricultura, foi inspetor 
de alunos da primeira uni-
dade de ensino de Holam-
bra, a Escola São Paulo. De-
pois por 40 anos trabalhou 
no abatedouro até se tornar 

a Cooperativa que é hoje, e 
aos finais de semana conti-
nuava ajudando os holande-
ses na horticultura e grãos. 

Casado com Odórcia Pe-
reira de Lima, teve 6 filhos.

O Seu Eudóxio Lima, po-
pularmente conhecido como 
Dócio, foi um dos pioneiros 
de Holambra. Faleceu no úl-
timo dia 29 de maio, vítima 
da COVID-19.

Na sessão realizada em 
20 de junho pela Câmara 
Municipal de Holambra, o 
vereador Wilson Barbosa 
lamentou pelo falecimento 
do ‘seo’ Eudóxio Lima, um 
dos pioneiros de Holambra, 
manifestando Moção de Pe-
sar aos familiares presentes 
na reunião.

O Eudóxio Lima, popu-
larmente conhecido como 
´seu´ Dócio, nasceu em 11 
de novembro de 1927, natu-
ral de Mogi Mirim, veio para 
Holambra aos 43 anos junto 
à imigração holandesa para 
contribuir com o desenvol-
vimento da então Fazenda 
Ribeirão. 

Dócio ajudou no cultivo e 
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No dia 3 de julho (domingo), das 5h às 9h, haverá INTERRUPÇÃO GERAL 
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA para manutenção preventiva 
e troca de equipamento elétrico da subestação da CEMIRIM. A interrupção geral 
atingirá todos os bairros do município de Holambra e partes dos municípios de 
Artur Nogueira, Cosmópolis, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim, nos 
seguintes bairros:

COMUNICADO IMPORTANTE

▪ Bairrinho
▪ Boa Vista
▪ Bocaina
▪ Bom Retiro
▪ Borda da Mata
▪ Camanducaia
▪ Campos
▪ Capão Grosso
▪ Cond. Plazza Ville

▪ Coqueiro
▪ Danúbio Azul
▪ Dos Borges
▪ Engenho de Serra
▪ Fazendinha
▪ Figueira
▪ Filipada
▪ Fundinho
▪ Mato Dentro

▪ Núcleo Bairrinho
▪ Paiol de Telhas
▪ Pinhalzinho
▪ Pirapitingui
▪ Quilombo
▪ Recanto Feliz
▪ Recreio Campestre
▪ Ressaca
▪ São João da Glória

▪ Saltinho
▪ Santo Antônio
▪ Sapezal
▪ Stª Cruz Boa Vista
▪ Stº Antônio Aparício
▪ Vista Alegre

www.cemirim.com.br   |   sac@cemirim.com.br
WhatsApp 0800 940 7473   |   SAC 0800 772 6995

Caso os serviços programados sejam concluídos antes do prazo informado, o 
restabelecimento da energia elétrica poderá ser antecipado sem aviso prévio. 
Durante a interrupção, orientamos a manter as medidas de segurança com a energia 
elétrica, desligando o disjuntor de proteção geral de entrada. Por motivo de força 
maior, o serviço programado poderá ser cancelado sem aviso prévio. Por motivo de 
força maior, o serviço programado poderá ser cancelado sem aviso prévio.

Espaço do Empreendedor 
passará a contar com 

totem de autoatendimento 
do Poupatempo

Holambra implementa Sistema 
Integrado de Administração e Finanças

O prefeito Fernan-
do Capato esteve 
em São Paulo 
nesta quinta-
-feira, dia 23 
de junho, ao 
lado do vice-
-prefeito Mi-
guel Esperança 
e do vereador 
Hermindo Félix, 
para a assinatura de 
novo convênio com o Go-
verno do Estado. A parceria, 
dessa vez, irá viabilizar a ins-
talação de um totem de auto-
atendimento do Poupatempo 
em Holambra, no Espaço do 
Empreendedor.

O equipamento oferece 
aos cidadãos mais de 40 dife-
rentes serviços – entre eles, 
solicitação de segundas vias 
de RG e de Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), com 
opção de entrega em casa pe-
los Correios; consulta a débi-
tos e restrições de veículos; 
emissão de atestado de an-

tecedentes criminais; 
entre outros. Even-

tuais taxas pode-
rão ser pagas 
com cartão de 
débito na pró-
pria máquina.

“Esse é um 
importante be-

nefício para os 
moradores. Uma 

conquista que facilita-
rá bastante a vida das pes-
soas”, afirmou Fernando. “É 
um aparelho que, quando for 
instalado, dará autonomia e 
agilidade aos cidadãos. So-
mos gratos ao governador 
Rodrigo Garcia por mais esse 
investimento e ao deputado 
federal Vanderlei Macris, que 
indicou a destinação do to-
tem à nossa cidade”.

A instalação do totem 
de autoatendimento deverá 
acontecer nas próximas se-
manas, em data ainda não 
confirmada pelo Governo do 
Estado.

Holambra implementou 
esta semana o Sistema Úni-
co e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administra-
ção Financeira e Contro-
le, o SIAFIC, um programa 
de computador unificado 
para utilização dos pode-
res Executivo e Legislativo 
e também Autarquias. Com 
uma base de dados com-
partilhada e integrada, ele 
tem como principal objeti-
vo assegurar a transparên-
cia da gestão fiscal em toda 
a cidade.

A utilização desse sis-
tema por todos os municí-
pios até janeiro de 2023 é 
uma exigência do Governo 
Federal, por meio do De-
creto n° 10.540/2020.  

“Holambra é um dos 
primeiros municípios do 
Estado de São Paulo a 
implementar o SIAFIC”, 
explicou o economista e 
diretor municipal de Fi-
nanças e Contabilidade, 
Rodolfo Silva Pinto. “Com 
esse sistema, Prefeituras, 
Câmaras de vereadores e 
outras entidades da admi-
nistração indireta do mes-
mo município passarão a 
inserir as movimentações 
de seus atos na adminis-
tração orçamentária, fi-
nanceira e patrimonial em 
um mesmo local, com base 
compartilhada, unificando 
os processos”.

Ainda de acordo com 
ele, o SIAFIC é uma solução 

de tecnologia da informa-
ção mantida e gerenciada 
pelo Poder Executivo.

Para o prefeito da ci-
dade, Fernando Capato, a 
implementação desse sis-
tema é um avanço muito 
importante. “Assim, todos 
os que utilizam os recur-
sos públicos dentro de 
cada esfera da Federação 
seguirão as mesmas re-
gras na hora de registrar 
os atos e fatos da adminis-
tração orçamentária, fi-
nanceira e patrimonial. Fi-
zemos questão de garantir 
a implementação o quanto 
antes do sistema, garan-
tindo maior facilidade de 
realização de processos, 
agilidade e padronização”.
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Neblina dificulda a visibilidade dos 
motoristas nas estradas da região

Com a chegada do inver-
no, é comum a formação de 
neblinas em diversos trechos 
das rodovias. Para alertar os 
motoristas sobre os cuidados 
necessários ao dirigir sob in-
fluência desse efeito climáti-
co, o Coordenador de Atendi-
mento da Renovias, Alberto 
Correia Junior,  chama a aten-
ção para a prudência dos mo-
toristas ao trafegar com a vi-
sibilidade comprometida.

Os cuidados devem ser 
maiores para quem dirige à 
noite e no início das manhãs. 
“Estes são os períodos mais 
frios e que a incidência de ne-
blina pode ser maior. Nestas 
condições, o motorista deve 
trafegar com o farol baixo 

aceso para não ofuscar mais 
a visibilidade. Em situações 
de neblina intensa, a conces-
sionária deve ser acionada 
através do telefone de emer-
gência”, orienta o profissional.

Diante da pouca visibili-
dade provocada pela nebli-
na, as principais orientações 
são reduzir gradualmente a 
velocidade e manter maior 
distância do veículo que se-
gue à frente. Também é im-
portante evitar o embaça-
mento dos vidros, acionando 
a ventilação, o ar-condicio-
nado ou abrindo levemente 
as janelas. Para limpar os 
vidros, utilize o limpador de 
para-brisa e desembaçador 
e evite usar as mãos.

“Outra atitude errada dos 
motoristas é acionar o pis-
ca-alerta com o veículo em 
movimento. Esta é uma ação 
que pode provocar acidentes, 
pois os carros que vêm atrás 
podem pensar que há um 
carro parado na pista e frear 
bruscamente”, alerta o coor-
denador.

Caso a visibilidade este-
ja totalmente prejudicada e 
o condutor não se sinta se-
guro para seguir viagem, a 
recomendação é nunca esta-
cionar o veículo em locais de 
risco, procurando parar em 
um local seguro, distante da 
rodovia, preferencialmente 
em postos de serviço ou ba-
ses das concessionárias.

Rodovia SP-340
Km 134 ao 137 – em Jaguariúna
Km 145 ao 149 – entre Santo Antônio de Posse e Mogi 
Mirim
Km 166 ao 170 – entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu
Km 202 ao 206 – em Aguaí

Rodovia SP-350
Km 248 ao 250 – em Itobi
Km 256 ao 257 – em São José do Rio Pardo

Rodovia SP-215
Km 33 ao 34 – em Vargem Grande do Sul
Km 37 ao 38 – em Vargem Grande do Sul
Km 44 ao 46 – em Casa Branca

Rodovia SP-342
Km 208 ao 212 – em Espírito Santo do Pinhal
Km 238 ao 239 – em Águas da Prata

Rodovia SP-344
Km 208 ao 210 – em Aguaí
Km 219 ao 222 – em São João da Boa Vista
Km 228 ao 230 – em São João da Boa Vista

Obs: A incidência de neblina nos pontos acima ocorre 
em poucos dias do ano e a densidade não resulta em 
maiores limitações ou obstruções de visão para os mo-
toristas.

Principais pontos de 
potencial incidência de 
neblina nas rodovias:

Serviço de Atendimento ao 
Usuário (SAU) disponível 24 horas 
por dia aos usuários da Renovias
Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 
ou usar um dos telefones de emergência, implantados 
a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e 
dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.
renovias.com.br.
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Junho – Mês do Orgulho LGBTQIA+

O desafio de “sair do 
armário” pode ser uma 
tarefa sociocultural ou 
pessoal, independente 
da situação, num país 
onde a taxa de morta-
lidade dos membros 
da comunidade LGB-
TQIA+ é recordista 
mundial, não tende a 
ser uma tarefa simples.

Quando paro para 
refletir sobre as pos-
síveis dificuldades e 
cenários da aceitação 
do “ser gay”, percebo o 
quanto posso me con-
siderar privilegiada. 
Em uma família que, 
declaradamente não 
aceita minha orienta-
ção, mas se esforça em 
respeitar.

Meu processo pes-
soal foi seguro e cons-
tante, não consigo me 
lembrar o último mo-
mento em que não sou-
be o que sentia, apesar 
de ter “tentado me 
provar errada” ao se-
guir os padrões de re-
lacionamento heteros-
sexuais, para conviver 
em paz com uma cul-
tura social insistente-
mente padrão, não tive 
tanta dificuldade em 
aceitar meu caminho e 
segui-lo de acordo com 
minha essência.

Aos 13 já havia me 
decidido, aos 15 meu 
primeiro relaciona-
mento e foi assim, a 
aceitação pessoal pas-
sa pelas mesmas difi-
culdades “normaliza-
das” pela sociedade, 
“será que sou bonita?”; 

“será que devo me 
relacionar com essa 
pessoa no primeiro 
encontro?”; “será que 
estou passando dos li-
mites?”.. Mas não pos-
so deixar de imaginar 
o sofrimento que car-
rega uma pessoa que 
não tem esta mesma 
realidade, o quanto 
pode doer não poder 
ser ou sentir-se real.

Amigas, conhecidos, 
desconhecidos, toda 
uma gama de pessoas 
que poderia sim SER, e 
passar pelas dificulda-
des naturais de qual-
quer relação e ainda 
vivemos em uma reali-
dade na qual devemos 
superar uma quantida-
de sobrenatural de dú-
vidas e desafios para, 
só então, nos deparar-
mos com os desafios 
“normais”.

Neste artigo, des-
carrego minha angús-
tia pelos “é porque 
você ainda não expe-
rimentou com um ho-
mem de verdade”; “é 
porque ninguém nunca 
te pegou de jeito ain-
da!” e todas as outras 
agressões tão comuns 
e diárias para todos 
aqueles que desejam 
sentir orgulho por se-
rem quem  são. 

Nenhuma existência 
é limitada ao que o ou-
tro deseja, o SEU limi-
te está onde começa a 
MINHA liberdade.

Ana Lívia da Silva, 
20 anos

Sair do armário  
e estar em casa

Qual profissão
é a sua cara?
Preencha o TESTE GRATUITO.

descubra agora!

Domingo acontece eleição para escolha 
de Conselheiro Tutelar e suplentes

A Prefeitura de Holambra 
realiza neste domingo, dia 26 
de junho, eleição para esco-
lha de um novo conselheiro 
tutelar titular e 5 suplentes 
para atuação no município. O 
processo de votação será rea-
lizado das 9h às 16h no Núcleo 
de Atenção e Orientação Tera-
pêutica ao Trabalho, o NAOTT. 
Para votar é necessário que o 
morador da cidade seja maior 
de 16 anos, inscrito na 75ª 

Zona Eleitoral e que apresente 
título de eleitor e documento 
de identidade oficial com foto.

“Cada eleitor deve esco-
lher apenas um candidato”, 
explicou a diretora municipal 
de Promoção Social, Viviane 
Furgeri. “Quem tiver a maior 
votação acumulada será elei-
to titular, para exercício ime-
diato da função. Os outros 
ficarão na condição de su-
plentes. Seis pessoas inscri-

Confira o nome 
e o número dos 
candidatos:
Néia – 05
Paula Cristina – 06
Sidméia – 07
Diego Filipini – 09
Leonardo Carneiro – 10
Andrieli Arantes - 12

tas foram consideradas aptas 
para a candidatura”.

O Conselheiro Tutelar é 
responsável por auxiliar na 
defesa dos direitos e interes-
ses das crianças e adolescen-
tes em situação de vulnerabi-
lidade social do município. O 
NAOTT, local de votação, fica 
na Rua Frésias, 66, no bairro 
Girassóis de Holanda.
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Como economista sem-
pre acompanhei (e admirei) 
os números da economia 
holambrense porque reú-
nem algumas particularida-
des que podem ser conside-
radas quase um laboratório. 
Chega a ser estimulante para 
a profissão.

Defendia a tese que se 
tratava de um sistema blin-
dado, porque Holambra 
conta com duas vocações 
econômicas, ambas pujan-
tes: produção de flores e tu-
rismo.

Além da sinergia, com o 
segmento agrícola da pro-
dução de flores atraindo 
turismo, percebia também 
uma compensação. Se um 
dos motores falhasse o ou-
tro sustentaria algum ritmo, 
mitigando riscos.

Chegou a pandemia para 
me ensinar que a blindagem 
“perfeita” estava formatada 
apenas na minha cabeça.

Embora o Plano São Pau-
lo de retomada econômica 
não tivesse limitado a ativi-
dade agrícola no Estado, a 
dificuldade chegou em efei-
to dominó, através da inter-
rupção de eventos, atingin-
do em cheio a demanda por 
flores. Ao mesmo tempo, o 
outro motor, da extensa ca-
deia do turismo, definitiva-

mente parou.
Da atividade econômica 

o problema naturalmente 
se alastrou para a geração 
de empregos, impondo a 
Holambra um substancial 
desemprego. Foram 342 
postos formais de traba-
lho encerrados nos quatro 
primeiros meses de 2020, 
segundo o Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados).

Já no mesmo primeiro 
quadrimestre de 2021 os 
motores foram religados, 
com maior energia no setor 
de serviços, mas com alguma 
esperança já apontando no 
Agro. No total foram gerados 
808 empregos formais no pe-
ríodo de janeiro a dezembro, 
mais que o dobro das perdas 
do período anterior.

 A maior da geração 
de empregos daquele ano 
foi correspondida pelo setor 
de serviços, com 479 novas 
vagas, sob predominância 
específica de um subsetor 
denominado “Fornecimen-
to de alimentos preparados 
preponderantemente para 
empresas”, que podemos 
entender por restaurantes 
industriais.

Agora em 2022 a recu-
peração vem se mostrando 
maior com a geração de 888 

postos formais de trabalho 
no acumulado de janeiro 
abril, mas puxada pelo outro 
motor, em importante alter-
nância.

Embora o segmento de 
serviços tenha aportado 
uma importante contribui-
ção de 306 postos, o des-
taque ficou para o setor da 
agropecuária, que mostrou 
geração, em termos líquidos, 
de 560 vagas, equivalentes a 
63% do total.

Porém, o resultado não 
está majoritariamente cre-
ditado ao subsetor da pro-
dução de flores, que criou 
importantes 96 postos. A 
maior fatia está registrada 
em “Cultivo do Milho”, com 
424 vagas geradas.

Tenho a exata noção do 
quão polêmica pode ser a 
última afirmação, já que no 
ano passado a mesma pre-
dominância reconhecida 
originou meu artigo “Cida-
de do Milho”, neste mesmo 
espaço, que recebeu honro-
sos questionamentos. Mas é 
exatamente assim que está 
novamente registrado no 
sistema.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

Recuperação de empregos em HolambraReparos na iluminação 
pública podem ser 

solicitados gratuitamente 
por holambrenses

Muita gente não sabe, mas 
quem mora em Holambra 
pode solicitar gratuitamen-
te reparos em postes de ilu-
minação pública por toda a 
cidade. O serviço, oferecido 
pela Prefeitura por meio do 
Consórcio para o Desenvol-
vimento Sustentável (CON-
DESU), pode ser acionado a 
qualquer momento pela in-
ternet, através do site www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
de Serviços, ou pelo telefone 
0800 770 5676, com atendi-
mento das 8h às 18h.

As luminárias de ruas 
e espaços públicos são, to-
das elas, georreferenciadas 
e identificadas, em placas, 
por códigos numéricos que 
devem ser informados no 

ato da solicitação. Entre as 
intervenções disponíveis es-
tão consertos de postes ou 
braços danificados, troca de 
lâmpadas apagadas ou com 
funcionamento irregular e 
manutenção de cabos rom-
pidos.

Servidores municipais 
realizam periodicamente 
rondas para identificação 
de problemas, mas todo mo-
rador pode contribuir para 
tornar os reparos mais ágeis. 
“A colaboração das pessoas é 
muito importante para fazer 
com que as falhas sejam mais 
rapidamente informadas às 
equipes de reparos”, explica a 
diretora municipal de Obras 
e Desenvolvimento Urbano e 
Rural, Yessika Eltink.
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Quando o aborto é permitido no Brasil?

Nesta semana, no sul 
do país, o caso da meni-
na de 11 anos estuprada 
trouxe à discussão à apli-
cação das regras da prá-
tica do aborto no Brasil.

Do ponto de vista legal, 
é permitido interromper 
a gestação, segundo o 
Código Penal, em casos 
de estupro, risco de vida 
para a pessoa gestante 
e fetos anencéfalos, sem 
definir o tempo máximo 
de gestação para realiza-
ção do aborto.

A Norma Técnica de 
Atenção Humanizada ao 
Abortamento, do Minis-
tério da Saúde, determi-
na que o procedimento 
pode ser realizado até a 
20ª semana de gravidez, 
prazo que pode ser es-
tendido para até 22 se-
manas, caso o feto pese 
menos de 500 gramas.

A vítima de violência 
sexual que quiser reali-
zar o aborto deve ir até 
uma unidade de saúde do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e relatar à equipe 
médica o crime. A lei não 
obriga que a vítima apre-
sente Boletim de Ocor-
rência ou qualquer exa-
me que ateste o abuso, 
como um laudo do Insti-
tuto Médico Legal (IML).

No hospital, segundo a 
norma técnica do Minis-
tério da Saúde, nesses ca-
sos, é recomendado que a 
pessoa gestante seja aten-
dida por uma equipe mul-
tidisciplinar, que inclui 
médico, assistente social 
e psicólogo. Além disso, 
ao menos três profissio-
nais da saúde devem se 
reunir com a vítima para 
verificar se cabe o aborto 
no caso específico.

Ainda assim, a equipe 
médica é obrigada, por lei 

desde 2020, a notificar 
à polícia o caso em até 
24 horas, mesmo contra 
a vontade da vítima. A 
regra foi instaurada por 
meio de uma portaria 
que também obriga mé-
dicos a oferecerem para 
as gestantes verem fotos 
do feto, que também de-
vem enfrentar um longo 
questionário sobre o es-
tupro. Essa nova regra foi 
criticada à época por or-
ganizações de defesa do 
direito da mulher e por 
médicos e especialistas.

Já em casos de anence-
falia ou risco para a vida 
da gestante, um laudo 
médico é necessário para 
se realizar o procedimen-
to. Nesses casos também 
não há restrições em re-
lação à semana da ges-
tação para se realizar o 
aborto legal.

Mesmo assim, o direi-
to ao aborto nesses casos 
continua fora do alcance 
de muitos. A dificuldade 
vem logo nos hospitais, 
que muitas vezes se re-
cusam a realizar o proce-
dimento. No último ano, 
entre janeiro de 2021 e 
fevereiro deste ano, qua-
se 40% dos abortos le-
gais foram feitos fora da 
cidade da gestante, se-
gundo dados do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Saiba mais acessando: https://
jus.com.br/artigos/90787/en-
tenda-em-quais-casos-o-abor-
to-e-permitido-no-brasil

Fontes: https://br.yahoo.com/ 
https://www.epd.edu.br/blog/

Obs: De acordo com 
nota do Ministério Pú-
blico Federal, o procedi-
mento de interrupção da 
gestação  foi realizado na 
última quarta-feira.
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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 



11

www.jcholambra.com

1111

www.jcholambra.com

Classificados Holambra, 24 de junho de 2022 11
● EMPREGOS ●

Montagem e Manutenção de 
estufa metálica e madeira – 

Lavagem de plástico

9 9695-1108              9 9324-0632

CNPJ: 16.724.864/0001-96

Nº 1335
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3 e 4, do Código Civil 
Brasileiro:
WILLIAN RICARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro profissão 
balconista de farmácia, nascido em Goioerê PR, no dia vinte e dois 
de outubro  de mil novecentos e noventa e quatro (22/10/1994), res-
idente e domiciliado na Avenida Hendrikx, 112, Parque Residencial 
dos Imigrantes, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de JOÃO RI-
CARDO DA SILVA e de LÚCIA DOS SANTOS SILVA.
LEONARDO ALVES CARNEIRO, brasileira, solteiro profissão 
vendedor, nascido Mauá, SP, no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (08/01/1993), residente e domiciliado 
na Avenida Hendrikx,  112, Parque Residencial dos Imigrantes, 
Holambra, SP, CEP: 13825000, filho de EDGAR CARNEIRO 
DA SILVA FILHO e de ILZANETE ALVES LIMA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na im-
prensa local.

Holambra - SP, 20 de junho 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

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e 
unhas com micose, calosidade, verruga plantar 
(olho de peixe), unha encravada com corre-
ção “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.

● DIVERSOS ●

● DIVERSOS ●

Interessados levar currículo pessoalmente
à Pça. dos Pioneiros, 56 - Centro - Holambra

Ajudante de Cozinha

galpões para depósito no bairro 
Imigrantes Espaços de 50 a 200m2 

Fabio (19) 981270150

Sexta-feira, 24 de Junho às 19 hs 
Apoio: Casa Bela, Jornal da Cidade e ECTV. 
Duração: 2h10m.  Idade: 16 anos.

Hoje tem cinema no 
Espaço Cultural Terra Viva

MARCÃO DO TAXI
9 9169-6773  
9 8209-8809 
9 9767-5330
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por Izildinha PilliFique
Ligado Pantanal vai rio abaixo

60 anos de muita dedicação

Gente, há pouco tempo comecei a acompanhar a novela Pantanal, novela das 9 da Globo. Paisagem linda, nosso Pantanal maravi-
lhoso, atores talentosos, mas não desenrola. Nem batendo e nem jogando de ladinho. rsrsrs.  Num determinado dia, pensei que a novela 

estivesse repetindo os capítulos anteriores. Tenho que admitir, está repetitiva. É aquela coisa mórbida. Sem ação. Ficou chata. Nem mesmo a beleza das 
imagens salva a trama. Até nas redes sociais, o púbico começou a criticar essa lerdeza. E essa coisa da Juma (Alanis Guillen) e Zé Lucas (Irandhir Santos)  está dando 
nos nervos. O cara chega e já dá em cima da namorada do irmão Jove (Jesuíta Barbosa). E a Juma fica toda “abobaiada” quando vê o Zé Lucas.  Agora fica esse nhém 
nhém nhém do Jove que não sabe se nasceu para ser dono daquilo tudo. Está meio enrolado esse folhetim. Acoooorda produção. Ah, agorinha a pouco fiquei 
sabendo que Irandhir Santos estava gravando uma cena da novela global  e acabou sofrendo uma queda  de cavalo e deverá ficar afastado por algum tempo. Pelo 
jeito a queda foi feia, parece que vai ter que passar por um procedimento cirúrgico.

Jota Quest estreia nova tour
Se tem uma coisa que a Jota Quest tem, é história para contar! A banda, uma das mais 
queridas do pop-rock nacional, fará turnê nacional para comemorar seus 25 anos de 
carreira e o primeiro show será em São Paulo, no grande palco do Espaço Unimed, 
no dia 2 de julho, sábado.    “JOTA25 - De Volta ao Novo” é o nome da turnê que irá 
propor aos fãs uma inédita “viagem no tempo” pela trajetória musical do grupo, reati-
vando memórias e emoções, a partir de experiência audiovisual sensorial e futurista. 
O vocalista, Rogério Flausino, falou sobre a importância dessa celebração: “Mais que 
celebrar os 25 anos de nosso 1º álbum, a “JOTA25” quer celebrar A VIDA. Tantas coisas 
já aconteceram nesta nossa louca caminhada e continuamos por aqui, juntos, fortes e 
unidos. Há muito mesmo o que comemorar! É hora de extravasar geral os sentimen-
tos, agradecer as conquistas, matar as saudades, realizar os sonhos e olhar pra frente”.  
Com mesma formação desde sua criação em meados dos anos 90, os mineiros – PJ, 
Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Flausino – formam juntos uma “química” única.

Se te ofendem, não revides. 
Tenta de novo perdoar.

No dia 22 de junho de 2022, o Brasil se despediu de Marilu Bueno. 
A atriz estava internada desde o final de maio, conforme informa-
ções da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) do Rio de Janeiro. Ao 
longo de mais de 60 anos de carreira e 82 anos de idade, Marilu co-
lecionou personagens na televisão, no cinema e no teatro e seguiu 
trabalhando até mesmo diante das maiores dificuldades. Mesmo 
no período mais crítico da pandemia, Marilu, em sua última novela, 
“Salve-se Quem Puder”, não se intimidou pelas recomendações da 
Globo e seguiu gravando suas cenas, dando vida a Dulce, que ga-
nhou ainda mais importância na trama na segunda fase da novela, 
exibida em 2021. Nosso adeus a Marilu Bueno, que tanto fez pela 
nossa cultura.

Fabio Jr. de volta aos palcos
O cantor Fábio Jr. está de volta aos palcos com a turnê que já embalou milhares de pessoas por 
todo o país. Primeiro, o artista desembarca na cidade de São Paulo para um grande show no Es-
paço Unimed, na sexta, dia 15 de julho. Esse mesmo espetáculo estará no dia seguinte, 16/07, 
na casa de show Red Eventos, em Jaguariúna. Um dos grandes destaques da turnê é o cenário, 
que é revelado através de painéis de LED, colunas e elementos que valorizam a estética de 
forma simples e sofisticada. O conceito da proposta, criativa e versátil, mantendo a dinâmica 
e beleza do espetáculo com o auxílio da iluminação que permite um resultado visualmente 
impactante, tornando-se um atrativo à parte.  No repertório, Fábio Jr. contempla grandes hits 
da carreira, como “Alma Gêmea”, “Só Você” e “Caça e Caçador”, que garantem todo o toque de 
romantismo ao show. Também estão no setlist, músicas que fazem sucesso na voz de outros 
cantores, a exemplo de “Tente Outra Vez”, “Dias Melhores” e “Casinha Branca”. 


