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Holambra é a cidade com maior  
desenvolvimento da região, aponta IGMA

6

• Fevereiro chega com boas notícias: cai de 9 para 2 o número de novos casos da 
Covid-19 na última semana. E ainda, a cidade recebeu novos lotes dos imunizantes 
Pfizer Baby e Pediátrica, que serão aplicados a partir de segunda, dia 6;

• Mais de cem holambrenses, de 8 meses até a idade adulta, são atendidos no 
Centro de Referência do Autismo, gratuitamente;

• CAPS em Holambra: Inaugurado o 1° Centro de Atenção Psicossocial da cidade;
• Cinco novos carros na frota da Saúde;
• Acontece hoje a primeira Campanha Doação de Sangue 2023

Destaques da Saúde em Holambra

Retorno dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino acontece 
na próxima semana

Além do tradicional desfile o Carnaval, 
Holambra terá muitas outras atrações. 
Confira a programação3 a 5 8 7

Os dados foram publicados através do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que considera fatores relacionados à Educação; Saúde e Bem-estar; Governança, 
Eficiência Fiscal e Transparência; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; e também Sustentabilidade.

A cidade obteve nota 76,22, bem acima do desempenho médio do Estado de São Paulo, que atingiu 62,34
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Um ícone do jornalismo, um exemplo de 
conduta profissional, uma desbravadora 
na presença afrodescendente na televisão 
e nas entrevistas com os maiores nomes 
da arte e da politica. Mais de 100 países 
visitados e dona de uma coragem única 
nos deixa hoje essa fantástica figura hu-
mana, Gloria Maria, vítima de um câncer 
com quem bravamente lutou nos últimos 
4 anos.

A sua importância pode ser me-
dida pelas reações de seus pares jor-
nalistas e por esportistas, artistas e 
políticos cujas manifestações foram re-
vestidas de uma real emoção e respeito. 
Gloria Maria, 73, deixa duas filhas que 
adotou em 2009 que foram sua maior 
riqueza, uma legião de fãs, e deixa gra-
vada sua existência na história do país. 
Sentiremos sua falta...

Jornalismo nacional de luto
Histórias de Dona Ilda

Eu, de boca aberta, não en-
tendia mais nada!
- Mas como foi que aconte-
ceu isso?
- Fui passear em Uberaba. 
Por coincidência havia, nes-
se dia, um banquete para 
um ministro. Pediram-me 
para musicar a reunião, o 
que atendi, sem nenhum 
sacrifício. A fina flor da re-
gião estava ali. Entre os po-
líticos, famílias tradicionais, 
incluindo os “zebuzeiros” 
mais famosos do “triângulo” 
e o proprietário do mais so-
fisticado restaurante da ci-
dade. E foi aí que aconteceu:
- A senhora toca músicas 
que sensibilizem?
- Só toco!
- Pronto, daí para o contra-
to, foi só um piscar de olhos! 
Que delícia! Mal sabia o ilus-
tre senhor que eu até paga-
ria para desempenhar essa 
tarefa!
Francamente, fazia tempo 
que não via uma pessoa tão 
feliz! Estourando de conta-
giante alegria! Uma alegria 
tão grande que parecia não 
caber dentro dela!
Assim é a vida: Apronta-nos 
sempre grandes surpresas.

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

No meio da infestação de anúncios múlti-
plos de toda ordem nas plataformas digitais, 
pesquei temas que, possivelmente, mais cha-
mam a atenção do público nesta data.

E assim parece que estamos vivendo em 
um mundo cada vez mais violento, onde a 
bestialidade (perdoe-me o termo) vem tor-
nando insensíveis não poucas pessoas. 

As notícias - que se misturam a tantas ou-
tras de importância jornalística - levam o leitor 
a por elas transitar cada vez mais naturalmen-
te.

Faz-se a leitura, “vira-se a página”, e passa-
-se para a seguinte. Não raro, com apatia.

Usando uma expressão que nem me lem-
bro mais de que década era, dei-me à “pa-
chorra” de pinçar de dois portais de notícias 
algumas poucas entre dezenas das mais des-
tacadas.
• Fonoaudióloga suspeita de agredir e xingar 

crianças autistas é indiciada por tortura e 
estelionato no interior de SP.

• Casal é suspeito de invadir restaurante e 
agredir funcionários após se irritar por co-
mida estar apimentada. 

• Chacina no DF - veja os últimos desdobra-
mentos e conheça os detalhes do crime; 
dois criminosos fingiram ser vítimas para 
enganar família assassinada de 10 pessoas 
no Distrito Federal.

E a cereja do bolo:
• Cena de sexo oral, look Furacão 2000 

e locação na Tijuquinha; o que se sabe sobre o 
novo clipe de Anitta. Fim da Picada!

No entanto, “Curiosidades escondidas” e 
sem qualquer destaque estão também pre-
sentes (mas há que procurar...) no noticiário:
• Quem foi José do Patrocínio, o homem ne-

gro que proclamou a República. 
• Há 112 anos Brasil não tem presidente ne-

gro; saiba quem foi Nilo Peçanha.
• Escritor Lima Barreto (1881 - 1922) – quem 

foi o homem negro, nascido livre exatos 
sete anos antes da abolição da escravidão 
no Brasil, um dos primeiros cronistas - ácido 
e crítico - da sociedade brasileira no início 
da República. Retratou a sociedade carioca, 
na qual vivia, de maneira única e seus escri-
tos e atitudes faziam duras críticas à menta-
lidade da época

• Esperança Garcia - 1ª advogada do Brasil foi 
mulher negra que denunciou maus tratos e 
abusos.

• Carlota Alves de Resende - mais conhecida 
como a Dona Carlota, acusada injustamen-
te, ela foi presa por organizar o futebol fe-
minino no país. 

Não sei você, caro leitor, leitora, mas algu-
mas das curiosidades citadas ou já me escapa-
ram da memória ou delas tomando conheci-
mento agora aprendi... Sem picada! 

Mas não poderia encerrar sem sugerir a 
leitura do site https://g1.globo.com/olha-que-
-legal/ para fazer crescer o otimismo (apesar 
da interminável enxurrada de propaganda) no 
noticiário.

E mais não digo.

Verso e reverso de uma mesma moeda

Autenticidade

A realização pessoal é fato 
interessante, que acontece 
a qualquer época de nossa 
existência e, muitas vezes, 
quando menos esperamos. 
Senão vejamos:
Uma amiga querida (vou 
chamá-la assim) lutou pela 
vida afora, foi professora de 
ensino público, esposa de 
prefeito, diretora de colégio 
estadual ,criou, fez estudar 
e formar diversos filhos. 
Casada e feliz durante 30 
anos, enviuvou. Da mansão 
onde morava, com até pis-
cina para os netos, foi para 
um pequeno apartamento. 
Filhos casados, netos cria-
dos, vem em seguida a sua 
aposentadoria. Talvez agora 
acontecesse o vazio em sua 
vida. Mas, para minha gran-
de admiração, vejo-a aden-
trando minha casa, olhos 
faiscando, transbordando 
alegria do sorriso largo, fa-
lando, ofegante, emocio-
nada, sobre o grande mila-
gre que acontecera em seu 
caminho: Acabara de ser 
contratada para tocar piano 
numa casa noturna!
- Ilda! Você não pode imagi-
nar como estou feliz! Platéia 
de “coroas” e jovens, me pe-
dindo que toque aquela ou 
esta música! Como é gos-
toso, madrugada a dentro, 
ouvir o garçom dizer baixi-
nho ao meu ouvido: Aque-
le senhor está pedindo um 
bolero! Aquele moço está 
querendo um sambinha!
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Covid-19: 

Fevereiro começa 
com queda no 

número de casos
Boletim divulgado na 

quarta-feira, 1º de fevereiro, 
pelo Departamento Muni-
cipal de Saúde mostra que 
Holambra confirmou 2 no-
vos casos de Covid-19 nos 
últimos sete dias. Na semana 
anterior foram 9 casos regis-
trados.  

Apesar dessa boa notícia 
o diretor de Saúde Valmir 
Iglecias lembra que o vírus 

segue vivo e que cabe a po-
pulação “garantir todas as 
doses disponíveis da vacina 
contra a doença e manter os 
cuidados com a higiene e uso 
de máscaras em locais fecha-
dos com grande circulação 
de pessoas”.

Holambra contabiliza, 
desde o início da pandemia, 
5.220 casos de Covid-19 e 21 
mortes.

Vacinação contra a doença 
em crianças de 6 meses a 11 

anos retoma na segunda

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra irá 
realizar, a partir da próxima 
segunda-feira, dia 6 de feve-
reiro, a aplicação da vacina 
contra a Covid-19 em crian-
ças de 6 meses a 2 anos. Além 
disso, meninas e meninos en-
tre 5 e 11 anos que já estejam 
imunizados com a primeira 
dose poderão receber a se-
gunda e a terceira. O atendi-
mento irá ocorrer das 8h às 
12h e entre 13h e 15h no PSF 

Santa Margarida, no bairro 
Jardim das Tulipas.

De acordo com a enfermei-
ra da Vigilância Epidemioló-
gica de Holambra, Wilma Go-
mes, é necessário apresentar 
caderneta de vacinação e Car-
tão SUS. Ainda segundo ela, a 
cidade recebeu esta semana 
novos lotes dos imunizantes 
Pfizer Baby e Pediátrica, desti-
nados ao município pelos pro-
gramas Nacional e Estadual de 
Imunizações (PNI e PEI).
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A primeira Campanha de 
Doação de Sangue do ano re-
alizada em parceria da Prefei-
tura de Holambra e o Hemo-
centro da Unicamp acontece 
hoje, sexta-feira, dia 3 de feve-
reiro. A ação ocorrerá no Sa-
lão da Terceira Idade, das 8h 

ao meio-dia. Para doar é pre-
ciso apresentar um documen-
to de identidade com foto, ter 
entre 18 e 69 anos de idade, 
pesar mais de 50kg e estar 
em boas condições de saúde. 
Os interessados passarão por 
entrevista.

De acordo com Valmir Mar-
celo Iglecias, diretor municipal 
de Saúde, cada bolsa de san-
gue pode ajudar a salvar até 
4 vidas. Ainda segundo ele, o 
sangue recebido será encami-
nhado para hospitais públicos 
e filantrópicos da região.

Campanha acontece no Salão 
da Terceira Idade hoje

Doação de sangue

Prefeitura inaugura  o primeiro CAPS

5 novos veículos 
para a Saúde
Durante a inauguração, o prefeito Fernando Capato for-
malizou a entrega de 4 veículos 0km, modelo Mobi, da 
Fiat, para o Departamento Municipal de Saúde. Eles fo-
ram direcionados para os PSFs e serão utilizados para o 
transporte de equipes que realizam visitas de pacientes 
nas residências.

Os carros foram adquiridos por meio de emenda parla-
mentar, no valor de R$ 300 mil reais, destinada pelo de-
putado estadual Rafa Zimbaldi e intermediada pelo vere-
ador Eduardo da Silva, o Pernambuco. 

Um veículo Peugeot, modelo Partner, que será utilizado 
no transporte de vacinas, medicamentos especiais e ma-
teriais hospitalares que precisam de refrigeração. O uti-
litário irá garantir mais eficiência na logística de abaste-
cimento entre PSFs, a Policlínica e a Farmácia Municipal, 
mantendo a qualidade dos insumos e garantindo mais 
agilidade no atendimento dos pacientes. O veículo foi ad-
quirido com recursos federais.

A Prefeitura de Holambra 
inaugurou no último dia 26, 
o 1° Centro de Atenção Psi-
cossocial da cidade, o CAPS. 
A cerimônia de inauguração 
contou com a participação do 
prefeito Fernando Capato, do 
diretor municipal de Saúde, 
Valmir Marcelo Iglecias, da 
diretora do Departamento 
Regional de Saúde de Cam-
pinas, o DRS VII, Fernanda 
Vasconcelos, de vereadores e 
autoridades locais. 

No prédio, localizado na 
região central da cidade, pas-
sam a ser oferecidos aten-
dimentos com equipe mul-
tidisciplinar composta por 
psiquiatra, psicólogos, tera-
peuta ocupacional, enfermei-
ro e assistente social, desde 
o acolhimento básico até o 
encaminhamento para a in-
ternação para pessoas com 
transtornos mentais, depen-
dentes químicos, de álcool e 
em situação de rua.

“Esse é um momento 
muito importante para nos-
so município. Passamos a 
contar com um espaço para 
assistência exclusiva à saúde 
mental dos holambrenses, 
ação inédita na cidade”, dis-
se o prefeito. “Um passo fun-

damental para o tratamento 
de algumas das principais 
doenças dos tempos em que 
vivemos”. 

O CAPS fica na Rua das Ca-
mélias, 298, no Centro, e fun-
ciona de segunda a sexta-feira 
das 8h às 17h. “Os profissio-

nais das unidades básicas de 
saúde da cidade poderão fa-
zer o encaminhamento para 
atendimento no local ou os 
pacientes poderão procurar 
diretamente o espaço em 
busca de orientações e acolhi-
mento”, explicou Valmir. 
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CAH atende mais 
de 120 pessoas 
gratuitamente

Inaugurado em julho do 
ano passado, o Centro de 
Referência do Autismo de 
Holambra atende atualmen-
te 122 holambrenses, entre 
8 meses até a idade adulta, 
com TEA. O atendimento é 
gratuito, realizado por meio 
de parceria com a Prefeitu-
ra através do consórcio Cis-
metro. O espaço, localizado 
no bairro Morada das Flo-
res, conta com equipe com-
posta por fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais, 
fisioterapeutas, psicólogo, 
psicopedagogos, musicote-
rapeutas e psiquiatras.

“Realizamos aqui desde 
o diagnóstico do transtor-
no, acolhimento da família, 
elaboração de plano de in-
tervenções e o atendimen-
to”, explicou a coordenadora 
geral, Paula Porta. “Tudo de 
forma singular, de acordo 
com a necessidade de cada 
paciente”. O encaminha-
mento é feito por meio do 
Departamento Municipal de 
Saúde, que realiza triagem e 
avaliação de pacientes.

Além do atendimento 
multidisciplinar no CAH, 
diversas ações são realiza-
das com o intuito de pro-
mover a socialização dos 
atendidos, a integração da 
família  e estimular refle-
xões sobre o transtorno. 

No ano passado os pacien-
tes estiveram na Expoflora 
com os familiares. Além de 
passearem pelo local, eles 
receberam lanches e tam-
bém presentes do Papai 
Noel. Essa semana foi pro-
movida, em parceria com a 
Biblioteca Municipal, uma 
sessão especial de cinema.

Além do CAH, Holambra 
conta ainda com o NAEE - 
Núcleo de Atendimento Edu-
cacional Especializado, inau-
gurado em novembro do ano 
passado. A unidade de ensi-
no destinada integralmente 
à Educação Especial propor-
ciona, com sensibilidade, as-
sistência mais digna, direcio-
nada e eficiente a crianças e 
jovens com transtornos rela-
cionados ao desenvolvimen-
to educacional. No espaço, 
uma equipe multidisciplinar 
fornece atendimento com-
plementar aos alunos diag-
nosticados com o objetivo 
de melhorar o processo de 
aprendizagem. Atualmente 
a rede pública municipal de 
ensino conta com 35 alunos 
diagnosticados com TEA - 
15 deles são atendidos no 
NAEE. O restante, no CAH. 
No total, 126 estudantes re-
cebem assistência por meio 
do Núcleo, segundo a dire-
tora municipal de Educação, 
Claudicir Picolo.

É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por 
dificuldades em áreas cruciais da vida como comunicação, 
interação social, comportamento e sensopercepção, ocorrendo em 
diferentes patamares de gravidade. Em função disto, pode trazer 
inúmeras dificuldades às pessoas acometidas, sua família e meio 
social. Tem prevalência estimada em 1 em cada 100 pessoas, não 
sendo, portanto, considerado raro.

Fonte: Programa de Atenção ao TEA (PRATEA) da FCM/UNICAMP

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
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Holambra foi classificada, 
pela segunda vez, como a cida-
de mais desenvolvida da Re-
gião Metropolitana de Campi-
nas (RMC) – e está entre as 17 
melhores do Estado, de acordo 
com levantamento realizado 
pelo Instituto Aquila, reconhe-
cido pelo Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento, o BID. 
O município ocupa ainda a 39ª 
posição nacional.

Os dados foram publicados 
através do Índice de Gestão 
Municipal Aquila (IGMA), que 
considera fatores relaciona-
dos à Educação; Saúde e Bem-
-estar; Governança, Eficiência 
Fiscal e Transparência; Infra-
estrutura e Mobilidade Urba-
na; Desenvolvimento Socioe-
conômico e Ordem Pública; e 
também Sustentabilidade.

A cidade obteve nota 76,22, 
bem acima do desempenho 
médio do Estado de São Paulo, 

que atingiu 62,34. Holambra 
está à frente, na RMC, de mu-
nicípios como Artur Noguei-
ra (47,12), Paulínia (58,05), 
Campinas (67,00), Indaiatuba 
(72,27), Itatiba (70,26) e Ja-
guariúna (75,24).

O IGMA é formado por 62 
indicadores alimentados por 
fontes públicas. Esses dados 
são processados por meio de 
um algoritmo que fornece 
um índice consolidado por 
município.

As notas atribuídas às ci-
dades pelo IGMA podem ser 
consultadas pelo site https://
igma.aquila.com.br/.

Em novembro do ano pas-
sado, Holambra foi reconheci-
da, em São Paulo, pela premia-
ção Band Cidades Excelentes, 
da Rede Bandeirantes, na cate-
goria Sustentabilidade. O des-
taque considera o IGMA como 
fonte de informações.

Índice de Gestão aponta Holambra como 
a cidade mais desenvolvida da RMC

Instalação do hidrômetro em imóveis deve seguir padronização
Muita gente não sabe, mas 

existe um Regulamento dos 
Serviços de Água e Esgoto, 
que padroniza a instalação 
dos hidrômetros nos imóveis 
de Holambra. No Regulamen-
to estão contempladas novas 
ligações de água, solicitação 
de mudança de cavalete e, 
também, a adequação dos 
imóveis antigos. Mas isso é 
complicado? Não, é muito 
mais fácil do que se imagina.

A caixa de proteção que 
abriga o hidrômetro deve 
ser instalada no imóvel, de 
frente para a rua, embutida 
no muro da residência ou, 
no caso de moradias com 
grades, em uma mureta, pro-
porcionando a segurança e a 

conservação da integridade 
da ligação de água. Mas por 
que a caixa de proteção ne-
cessita estar instalada, espe-
cificamente nesse local?

O coordenador de Opera-
ções e Serviços da Águas de 
Holambra, Alan Pedra, expli-
ca. “A instalação da caixa de 
proteção e do hidrômetro na 
frente do imóvel, além de ser 
uma determinação do Regu-
lamento de Serviços de Água 
e Esgoto do Município de Ho-
lambra, permite o fácil acesso 
ao cavalete para as tomadas de 
leitura e execução de procedi-
mentos de manutenção, na li-
gação dos imóveis, mesmo em 
imóveis fechados. Residências 
antigas, com hidrômetros de 

difícil acesso também devem 
se adaptar ao padrão exigido 
por lei”, afirma Alan.

Ele lembra ainda que todos 
os imóveis devem ter as liga-
ções regularizadas, com a ins-
talação da caixa de proteção 
instalada de frente para a rua.

“A padronização também 
facilita a identificação de 
vazamentos não-visíveis e 
garante a agilidade nos re-
paros, reduzindo as perdas e 
problemas no abastecimen-
to de água do Município”, co-
menta Alan. O coordenador 
lembra ainda que o morador 
cujo imóvel não se enqua-
drar no Regulamento será 
informado para que faça a 
devida adequação.
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A programação do “Car-
naflores” acontece entre os 
dias 17 e 21 de fevereiro e 
conta com diversão para to-
dos os gostos

Depois de dois anos sem 
comemorações em função da 
pandemia, a Prefeitura rea-
liza entre os dias 17 e 21 de 
fevereiro o Carnaflores, com 
programação que conta com 
quatro bailes populares e uma 
matinê na Rua da Amizade 
(Rua Coberta), alem do já tra-
dicional desfile blocos e carros 
alegóricos na Alameda Maurí-
cio de Nassau. Todos os even-
tos terão entrada gratuita.

As noites de festa con-
tarão, a partir de sexta-fei-
ra (17), com apresentações 

de bandas de carnaval e de 
música pop, dupla sertane-
ja, grupos de samba e pago-
de e da Fanfarra Amigos de 
Holambra (confira abaixo a 
programação completa). As 
atrações têm início previsto 
para às 20h.

A diversão para criançada 
também está garantida com 
matinê no domingo, dia 19, 
entre 14h e 17h. Na terça-
-feira (21), pra fechar a pro-
gramação, a Alameda Maurí-
cio de Nassau sedia uma vez 
mais o tradicional desfile de 
blocos e carros alegóricos, 
com inscrições e concentra-
ção a partir das 13h na Praça 
dos Pioneiros.

De acordo com a diretora 

municipal de Turismo e Cultu-
ra, Alessandra Caratti, o acesso 
e circulação nas festividades 
com spray de espuma e garra-
fas de vidro serão proibidos. 
“É pra ser um carnaval de di-
versão e de paz, com seguran-
ça em primeiro lugar”, disse.

“O Carnaflores é um car-
naval para toda a família, 
muito animado e seguro, 
com shows ao vivo e o des-
file, organizado em parceria 
com o Clube Fazenda Ribei-
rão”, explicou a prefeito de 
Holambra, Fernando Capato. 
“Estamos preparando a festa 
com muito carinho. Estão to-
dos convidados. Vai ser bom 
demais reunir todo mundo 
novamente depois de 2 anos”.

Carnaval na Cidade das Flores volta depois de 
dois anos e promete muita animação

Serviço:
Carnaflores
De 17 a 21 de fevereiro
Programação gratuita

Sexta-feira, 17/2
Grupo Pura Oção (Samba e pagode)
Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)
A partir das 20h
Rua da Amizade (Rua Coberta)

Sábado, 18/2
Fanfarra Amigos de Holambra
Mesa de bar (Samba)
Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)
A partir das 20h
Rua da Amizade (Rua Coberta)

Domingo, 19/2
Matinê
14h às 17h
Rua da Amizade (Rua Coberta)

Domingo, 19/2
Jean & André (Sertanejo universitário)
Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)
A partir das 20h
Rua da Amizade (Rua Coberta)

Segunda-feira, 20/2
Banda M-05 (Banda pop, homenagem aos Mamonas Assassinas)
Ana Guimarães e Banda (Banda de carnaval)
A partir das 20h
Rua da Amizade (Rua Coberta)

Terça- feira, 21/02
Desfile de blocos e carros alegóricos (Parada das Flores)
Inscrições e concentração às 13h na Praça dos Pioneiros

A segunda e última etapa desta edição da Holambra Cup, competição de base do futebol local, 
a Copinha, foi finalizada no dia 29 de janeiro, no Estádio Municipal Zeno Capato.

O Corinthians, de Limeira, venceu o Pérola Negra, de Holambra, por 5 a 0, sagrando-se campeão 
na categoria sub-10. Na sub-12, o troco: foi a vez de o Pérola Negra vencer o Corinthians, por 
1 a 0. Pelo sub-14, o Corinthians conquistou o lugar mais alto do pódio ao vencer o time de 
Salto, por 1 a 0. O Pérola Negra também levantou a taça na categoria sub-16, ao fazer 1 gol no 
Corinthians, que não marcou. Pela sub-17, o time da Escolinha da Prefeitura de Holambra levou 
a melhor ao vencer o Corinthians por 2 a 1, em partida disputadíssima.

Equipe da Escolinha da Prefeitura é 
campeã sub-17 da Copinha
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O polo de Holambra da Uni-
versidade Virtual do Estado de 
São Paulo, a Univesp, abre ins-
crições na próxima segunda-
-feira, dia 6 de fevereiro, para 
o vestibular dos cursos gratui-
tos de Letras, Pedagogia, Ma-
temática, Ciências de Dados, 

Engenharia de Computação 
e Tecnologia da Informação, 
Administração, Engenharia 
de Produção e Tecnologia em 
Processos Gerenciais. Os inte-
ressados devem acessar o site 
vestibular.univesp.br até 30 de 
março. A taxa é de R$ 51,75.

A cidade conta com um 
total de 30 vagas. Os cursos 
são gratuitos, de ensino à 
distância e com encontros 
presenciais. As provas serão 
realizadas no dia 28 de maio, 
às 13h. As aulas terão início 
no mês de julho.

Município retoma aulas 
na próxima semana

As atividades escolares 
nas unidades de Educação 
Infantil e Ensino Fundamen-
tal da Rede Municipal de 
Holambra serão retomadas 
na próxima terça-feira, dia 7 
de fevereiro, com 2.025 es-
tudantes matriculados. Um 
dia antes, segunda-feira, o 
Departamento de Educação 
irá realizar reuniões para 
orientar os pais acerca do 
calendário letivo e também 
para apresentação da equi-
pe escolar. Os encontros 
ocorrerão no local em que o 
aluno irá estudar.

“Este é um importante 
momento de interação com 

a equipe da escola. Por isso 
é fundamental que os pais 
ou responsáveis compare-
çam ao encontro no horário 
marcado, informado pela 
unidade”, explicou a direto-
ra da pasta, Claudicir Picolo.

Em preparação para a 
volta às aulas, merendeiras 
da rede iniciaram esta se-
mana um trabalho de capa-
citação profissional. Duran-
te a atividade, que segue até 
o dia 6, serão ensinadas no-
vas técnicas culinárias com 
o objetivo de variar o cardá-
pio e oferecer novas opções 
de alimentos e preparos di-
ferenciados aos alunos.

IPTU e outros tributos 
passam a ter versão digital

Univesp abre inscrições para vestibular 
na próxima segunda-feira

Os carnês digitais para pa-
gamento dos tributos munici-
pais de Holambra, entre eles o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), já estão dis-
poníveis no Portal do Gover-
no, em www.holambra.sp.gov.
br. O vencimento da cota úni-
ca e da primeira parcela para 
quem optar pelo pagamento 
fracionado está previsto para 
o dia 10 de março. No caso do 
ISS fixo, o vencimento é no dia 
15 do mesmo mês.

Para acessar o carnê eletrô-
nico o morador deve localizar 
a guia “IPTU e Tributos Muni-
cipais” na aba de Serviços. Os 
tributos estão divididos em 
três módulos: Rural, para re-
colhimento da Coleta de Lixo 
Rural; Imobiliário, para bole-
tos do IPTU; e Mobiliário, para 
tributação de ISS Fixo, Alvará e 
Vigilância Sanitária.

“O carnê digital é uma al-
ternativa para quem quer se 
adiantar às cobranças”, explica 
o economista e diretor munici-
pal de Finanças, Rodolfo Silva 
Pinto. Os carnês físicos serão 
distribuídos pela Prefeitura 
nas próximas semanas.

Ainda segundo ele, o valor 
do IPTU sofreu esse ano rea-
juste de 6,47% – equivalente 
à inflação dos últimos 12 me-
ses, segundo o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). A expectati-
va é que a arrecadação, em 
2023, seja de R$ 8,5 milhões. 

“O IPTU é uma das principais 
fontes de arrecadação da ci-
dade. E, neste caso, o valor 
pago fica integralmente no 
município”, explicou.

Os locais credenciados 
para pagamento do IPTU e de 
outros tributos municipais, 
até a data de vencimento, são 
as agências bancárias Sicre-
di, Sicoob, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, 
Bradesco e Itaú.

Quem optar pelo paga-
mento à vista, em cota úni-
ca, terá o benefício de 10% 
de desconto, assegurado por 
Lei Municipal. Se preferir, o 
contribuinte pode parcelar o 
tributo em até 10 vezes, com 
a última mensalidade previs-
ta para o dia 10 de dezembro 
de 2023. Nesses casos, não 
há desconto sobre o valor do 
boleto.

Do dia 6 até às 23h59 do dia 9 de fevereiro, pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) 
poderão solicitar isenção da taxa de inscrição. No mesmo período também poderá ser concedida a redução 
de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro 
de 2007, aos candidatos que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: estejam regularmente 
matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 
curso pré-vestibular ou em curso de graduação ou pós-graduação e que recebem remuneração mensal 
inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados. 

Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de 
taxa” ou “isenção”. O resultado da análise sera divulgado no dia 28 de fevereiro. 

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do site www.vunesp.com.br/faleConosco ou pelo Disque Vunesp, 
no número (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h.

Redução ou isenção da taxa de inscrição
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Biblioteca anuncia 
agenda de filmes 

para fevereiro

A Prefeitura de Holambra 
divulgou nesta quarta-feira, 
dia 1º de fevereiro, os filmes 
que serão exibidos gratuita-
mente na Biblioteca Muni-
cipal José Maria Homem de 
Montes durante o mês. Se-
rão duas exibições, sempre 
às 19h30. A iniciativa é re-
alizada por meio do Pontos 
MIS, um programa do Museu 
da Imagem e do Som, insti-
tuição vinculada à Secreta-
ria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Es-
tado de São Paulo. Serão dis-
ponibilizados 30 assentos 
por filme. Recomenda-se, se 
possível, agendamento ante-
cipado, disponível por meio 
do telefone (19) 3802-4423 
ou presencialmente.

No dia 9 será exibido lon-
ga “Sing - Quem Canta, Seus 
Males Espanta”, uma diverti-
da animação sobre um grupo 
de amigos que tenta salvar 
um teatro por meio da rea-

lização de um concurso de 
canto. Dentre os participan-
tes da competição estão um 
jovem gorila, uma tímida 
elefanta e vários outros per-
sonagens do mundo animal. 
A disputa cresce e vários ta-
lentos são revelados.

Já no dia 16 é a vez do 
longa de aventura e fanta-
sia “Uma Dobra no Tempo”, 
que conta a história de dois 
irmãos que saem em bus-
ca do pai, um cientista que 
participou de um projeto 
que envolvia a descoberta 
de outro planeta. Para re-
encontrá-lo, os garotos en-
frentam uma viagem reple-
ta de mistérios e perigos. A 
classificação indicativa do 
filme é 12 anos.

Holambrenses podem participar 
da revisão do Plano Regional de 

Gestão de Resíduos Sólidos

A Prefeitura de Holam-
bra já disponibilizou, des-
de a última segunda-feira, 
30 de janeiro, no Portal do 
Governo, acesso à proposta 
de revisão do Plano Regio-
nal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos Urbanos, 
o PRGIRU, bem como ao 
formulário eletrônico ela-
borado para que a popula-
ção possa contribuir com 
sugestões ao projeto. O 
acesso se dá pelo site www.
holambra.sp.gov.br, na aba 
Serviços, em Consulta Pú-

blica: Plano de Resíduos. Os 
arquivos ficarão disponí-
veis para avaliação até o dia 
1º de março.

O Plano, elaborado pelo 
Consórcio Intermunicipal 
para o Desenvolvimento 
Sustentável (CONDESU), 
tem por objetivo traçar di-
retrizes para a gestão ade-
quada e sustentável dos 
resíduos sólidos. Além de 
Holambra, fazem parte da 
iniciativa os municípios de 
Artur Nogueira, Conchal, 
Cordeirópolis, Cosmópolis, 

Engenheiro Coelho, Jagua-
riúna, e, mais recentemen-
te, Santo Antônio de Posse.

“O plano trata de coleta e 
destinação de resíduos do-
mésticos e de construção ci-
vil, além de coleta seletiva de 
materiais recicláveis”, explica 
o diretor municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, Ge-
raldo Veloso. “A participação 
da população é fundamental 
nesse processo, contribuindo 
com sugestões para que pos-
samos fazer uma cidade cada 
vez melhor para todos”.

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é instrumento da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei Federal n° 12.305/2010, que continua vigente até os tempos 
atuais. Nessa linha, em 2014, foi concebida pelo CONDESU e municípios consorciados a primeira versão do 
plano como forma de unificar ações, metas e programas, além de estabelecer, em conjunto, alternativas 
para entraves que as municipalidades detêm no âmbito dos resíduos sólidos. Conforme a referida Lei, o 
período de revisão do plano deve ocorrer prioritariamente entre a vigência do plano plurianual municipal, 
sendo que o PRGIRU foi revisado pela primeira vez no ano de 2018 e, novamente, em 2022.

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

A Biblioteca Municipal José 
Maria Homem de Montes 
fica na Rua Solidagos, 42, no 
bairro Morada das Flores.
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Está aberto o prazo para o 
Alistamento Militar Obrigató-
rio de jovens que já têm ou que 
completam 18 anos de idade 
em 2023. O cadastro deve ser 
feito até o dia 30 de junho. 
Para os que fazem aniversá-
rio este ano, o procedimento 
pode ser feito em sua totalida-
de pela internet, no endereço 
www.alistamento.eb.mil.br. 
Neste caso, após o preenchi-
mento do formulário online, 
o holambrense deve efetuar o 
pagamento da taxa de emissão 
do certificado de dispensa - de 
R$ 5,65, sujeita a mudanças a 
cada trimestre - que pode ser 
gerada online e paga por Pix.

Para os que já completa-
ram 18, é necessário, após 
esse processo eletrônico, 
comparecer à Junta Militar, 
que agora fica no Paço Mu-
nicipal, ao lado do Espaço do 
Empreendedor, para validar o 
procedimento. O atendimento 
é realizado de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e entre 
13h e 17h, É preciso apresen-
tar RG, CPF e comprovante de 
residência atualizado.

“No ato do alistamento, os 
jovens são dispensados aqui 
em Holambra por excesso de 
contingência na região”, expli-
cou a encarregada da Junta de 

Serviço Militar, Nádia Cíntia 
Possato Stotzer. “Somos um 
município não-tributário, ou 
seja, que não contribui com 
a convocação para o Serviço 
Militar inicial”.

O Serviço Militar é o perío-
do de um ano em que o brasi-
leiro recebe treinamento em 
Organização Militar da Mari-
nha, Exército ou Aeronáutica 
para defender a Pátria. O alis-
tamento militar está previsto 
no Artigo 143 da Constitui-
ção, é regulamentado pela Lei 
nº 4.375/1964 e é obrigató-
rio para todo cidadão do sexo 
masculino nascido no Brasil 
que completa 18 anos.

Quem não realizá-lo den-
tro do prazo está sujeito 
a multa e não poderá, por 
exemplo, obter ou prorro-
gar a validade do passaporte, 
prestar exame, matricular-se 
em qualquer estabelecimen-
to de ensino, se inscrever em 
concursos públicos, receber 
qualquer tipo de prêmio ou 
favorecimento do governo em 
suas diferentes esferas, bem 
como assinar contrato com 
instituições governamentais 
e obter registro de trabalho.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do tele-
fone (19) 3802-8076.

Aberto o processo 
para o Alistamento 
Militar Obrigatório É sabido que existe 

um enorme número de 
imóveis que de alguma 
forma estão irregulares, 
e que por consequência 
disto, além de outros 
problemas, acabam ge-
rando dores de cabeça 
principalmente na hora 
da sua venda.

Dentre essas irregula-
ridades que são diversas, 
o que mais encontramos 
é a falta da escritura pú-
blica e o seu devido re-
gistro imobiliário, título 
este que comprova a pro-
priedade do bem, pois 
acredito que todos já 
ouviram o velho ditado 
de que só é dono quem 
registra, e mais, a demo-
ra por esse registro pode 
até resultar na perda da 
propriedade.

Na ansiedade de 
quando adquirimos a 
casa própria, de entrar 
e poder usufruir, aca-
bamos gerando alguns 
problemas que na hora 
da venda é que vamos 
realmente ter que en-
frenta-los, e podemos 
dentre estes citar; a 
aquisição apenas através 
de um contrato particu-
lar de compromisso ou 
promessa de compra e 
venda; escritura pública 
mas sem averbar a cons-
trução, aumentos e ou-
tros; imóveis pendentes 
de inventário, partilha 
ou divórcio; loteamen-
to irregular e tantos ou-
tros. 

Por isso na hora da 
aquisição de um imóvel é 
indicado a busca por um 
profissional especialis-
ta que solicitará alguns 
documentos para a veri-
ficação do mesmo e caso 
seja necessária, a sua re-
gularização. F a l a n d o 
sobre a regularização, 
será sempre necessária a 
análise documental para 
verificar a melhor solu-
ção, verificando quais 
são as possibilidades, 
caso exista mais de um 
meio, o tempo que levará 
para tal e claro, o quanto 
isso irá custar.  

É bom se destacar 
que algumas regulari-
zações podem ser bem 
mais simples daquilo 
que se imagina, apenas 
uma averbação, a libe-
ração do habite-se junto 
ao município que com 
alguns documentos po-
derão ser requeridos e 
após levados ao registro 
de imóveis competen-
tes, ou em outros casos 
a real necessidade da 
efetivação de um inven-
tário prévio, um registro 
de dissolução de uma 
união estável, uma usu-
capião, ou seja, existem 
diferentes caminhos que 
devem ser analisados 
caso a caso com muita 
cautela, pois podemos 
ter um resultado de dias, 
meses ou anos, confor-
me o caminho que será 
escolhido, e por isso vale 
ressaltar a importância 

de um profissional com 
experiência na área para 
a tomada da decisão. 

Só pra variar a pre-
venção é, e sempre será 
mais rápida e mais bara-
ta do que qualquer regu-
larização, ou seja, que na 
hora da compra sejam le-
vantadas as informações 
necessárias para a aqui-
sição ou não do imóvel, 
identificando se temos 
um problema ou uma 
boa oportunidade.

Finalizando, sabemos 
então que motivos para 
você regularizar o seu 
imóvel quanto antes não 
faltam, seja ele urbano 
ou rural, principalmente 
do tocante ao financeiro, 
pois a valorização des-
te será maior, a venda 
ocorrerá de forma rápi-
da, possibilidade de fi-
nanciamento, se precisar 
colocar o imóvel em ga-
rantia e principalmente, 
a segurança e tranquili-
dade em relação ao seu 
patrimônio.

Regularização do seu imóvel

Dr. Caius Godoy (Dr. Da 
Roça), Advogado e Presidente 
da Comissão de Agronegócios 
e Assuntos Agrários da OAB 
Jaguariúna. e-mail: caius.
godoy@adv.oabsp.org.br
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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 
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Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura 
de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento no instante 

de escolher a semente que, deliberadamente, lançastes ao solo da vida.

● DIVERSOS ●

● EMPREGOS ●

Tratamento dos Pés: Para cuidar dos pés e unhas 
com micose, calosidade, verruga plantar (olho de 
peixe), unha encravada com correção “clip sys-
tem”.  Dorien Podóloga. Telefone: (19) 99291-8296. 
Aulas de pintura em tela: Professora Neusa Cardo-
so. Para iniciantes e avançados. Óleo sobre tela, 
acrílico e misto. Pintura acadêmica, texturas e no-
vas tendências. Técnica profissional de ampliação. 
Ligue e venha fazer uma aula experimental. Terças 
e quintas das 14h às 16h30 e quartas das 19h ás 
21h30. Telefone (19)3802-1591 / 99782-6972.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE HOLAMBRA - IPMH, Estado de São Paulo, faz saber que realizar-se-á neste município, o CONCURSO 
PÚBLICO N.O 001/2023, objetivando o provimento de vaga do seguinte cargo público:
 

N.º de 
Vagas

Denominação do 
Cargo Público Carga Horária Salário R$ 

(Janeiro/2023) Escolaridade

01 Oficial  
administrativo

40 horas  
semanais 2.182,34 p/mês Curso de Ensino Médio Completo (antigo 

curso colegial) ou Técnico Equivalente

As inscrições serão realizadas “on-line via Internet” a partir das 09h00min do dia 24 de janeiro de 2023 até 
às 23h59min59seg do dia 07 de fevereiro de 2023, observado o horário oficial de Brasília/DF, através do 
site: www.sigmaassessoria.com.br.
Constituem vantagens oferecidas pelo IPMH:
Nos termos da Lei Municipal n.º 1.024, de 23 de fevereiro de 2022, a importância de R$ 320,00 (trezentos e 
vinte reais) mensais, a título de Vale Alimentação.
A lotação e a fixação do horário de trabalho para o cargo público em processo de seleção serão estabelecidas 
pelo IPMH, em escalas que atendam às necessidades dos serviços públicos
O pagamento da taxa de inscrição na importância de R$ 70,00 (setenta reais), deverá ser efetuado em 
qualquer agência bancária ou correspondente bancário, até o dia 08 de fevereiro de 2023, através de ficha de 
compensação por código de barras, respeitando-se, para tanto, os horários das atividades da rede bancária. 
Os candidatos com deficiência deverão verificar o disposto para encaminhamento dos documentos 
necessários, sob pena de ter a preferência prejudicada, nos termos do item 10 do Edital Completo.
Os candidatos desempregados que no ato da inscrição estiverem, no mínimo, há 06 (seis) meses nesta 
condição, ou forem deficientes em geral, ou os doadores de sangue, órgãos, tecidos e medula óssea, e 
as pessoas inscritas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME, poderão requerer a 
isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme preceitua a Lei Municipal nº 673, de 15 de maio de 
2009 e a Lei Municipal nº 932, de 29 de maio de 2018, desde que atendidas às exigências relacionadas e 
obedecendo aos procedimentos conforme item 2.6 do Edital Completo.
A prova objetiva prevista inicialmente para o dia 26 de fevereiro de 2023, domingo, será realizada em horário 
e local a ser divulgado por ocasião da homologação das inscrições acolhidas ao presente Processo de 
Seleção, através de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Holambra, afixação no Quadro 
de Avisos do IPMH, localizada à Rua Dr. Jorge Latour, 493A - Centro – Holambra/SP e em caráter meramente 
informativo nos sites: www.sigmaassessoria.com.br e www.ipmh.sp.gov.br.
O Edital Completo se encontra afixado no Quadro de Avisos do IPMH, localizado à Rua Dr. Jorge Latour, 493A 
- Centro – Holambra/SP, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Holambra, e, em caráter meramente 
informativo, nos sites: www.sigmaassessoria.com.br e www.ipmh.sp.gov.br.

Estância Turística de Holambra, 17 de janeiro de 2023.

MÁRCIA FERRAZ VIANA
Superintendente Chefe do IPMH

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023
EDITAL RESUMIDO
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por Izildinha PilliFiqueFique
LigadoLigado Brasil perde uma grande jornalista

A jornalista e apresentadora Glória Maria morreu na manhã de ontem, dia 2. Ela lutava 
contra o câncer desde 2019. A repórter, pioneira na TV brasileira, deixa duas filhas adoles-
centes: Maria, de 15 anos, e Laura, de 14.

O ser humano descobriu a forma de mudar a fisionomia das 
pessoas por meio da harmonização facial. Algumas ficam 
até que  normais outras uma perdição. Se não foi nenhum 
aplicativo, Zilu fez a harmonização facial. Zilu Godoy, de 62 
anos, surpreendeu os seguidores ao aparecer com a aparência 
mais jovem, na segunda-feira (30). Postou fotos com calça cola-
da, tênis e blusa de manga comprida, ela publicou um texto em seu Instagram 
desejando uma boa semana a seus seguidores. “E a oportunidade de fazer seus 
dias melhores chegou! Aproveite que Deus lhe deu mais uma semana de vida e 
faça acontecer coisas melhores do que a semana que passou. Busque o completo, 
busque essa tal felicidade, ela existe e está dentro de você! Boa semana e viva! Viva 
sua vida com entusiasmo e com muita positividade!”, escreveu Zilu.

Gente, eu nunca tinha assistido ao The Masked 
Singer Brasil, com apresentação de Ivete San-
galo, na Globo. Este ano, já assisti o primeiro, o 
segundo, o terceiro e achei bem curioso. “Para 
ser um mascarado tem que acreditar na fan-
tasia e tem que se divertir. Eu vi muita gente 
que saiu e falou: ‘a dança não era o meu for-
te, a música não era o meu forte, essa experi-
ência não era o meu forte’. E acabou vivendo 
uma experiência linda, vitoriosa e com muitas 
descobertas”, contou Ivete. “Então, eu acho que o ‘The Masked Singer Brasil’ é sobre 
acreditar que é possível fazer as coisas”, comemora  a cantora. Conheça os  mascara-
dos: São eles: Broco Lee, Capivara, Circo, Coruja, Dinossauro, DJ Vitória-Régia, Filtro 
de Barro, Galo, Milho de Milhões, Vovó Tartaruga, Abelha-Rainha, Coelho, a dupla 
Romeu e Julieta e, pela primeira vez, o trio Os Suculentos e  encantam e despistam 
suas verdadeiras identidades do público e dos jurados Sabrina Sato, Taís Araujo, 
Mateus Solano e Eduardo Sterblitch. Olha, os jurados não acertam uma. (rsrsrs)

A trajetória dos Mamonas 
na tela da RecordTV

Começaram nesta última semana de janeiro/23 as gravações da série 
“Mamonas Assassinas”, que conta a trajetória da banda que conquistou 
gerações de fãs no Brasil e no exterior e teve um fim trágico e precoce em 
pleno auge da carreira musical. Com cenas gravadas na cidade de Guaru-
lhos, na Grande São Paulo, onde o grupo nasceu e tornou-se conhecido, a 
coprodução entre Record TV, Sony Channel e Total Filmes, é ambientada 
nos anos 1990. Criada por Carlos Lombardi, escrita em parceria com Car-
los Amorim, e dirigida por Edson Spinello, a série apresenta as dificulda-
des do início da carreira, a formação do grupo, o sucesso meteórico até 
o fim inesperado, há quase 27 anos. Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio 
- formaram o grupo que misturava pop rock com gêneros musicais po-
pulares, como sertanejo, pagode, heavy metal e forró. O ator Ruy Brissac, 
foto, interpreta o vocalista Dinho.   É aguardar a estreia.

A forma da beleza

Os mascarados conquistam o Brasil


