
www.jcholambra.com Holambra, Artur Nogueira, Jaguariúna e S. A. Posse / Ano XXV / Nº 1339 / Holambra, 19/3/2021

Um ano convivendo com o inimigo
No dia 23 de março de 2020, Holambra registrou o primeiro caso de contaminação pelo Coronavírus – uma mulher, de 26 anos. Passado esse 
primeiro ano, o mundo ainda vive sob a ameaça da COVID-19, e agora com suas novas variantes. Segundo especialistas, a contenção da 
pandemia passa pelo respeito às medidas de cuidado e pela vacinação, mas não é possível precisar um prazo para o seu fim.  Nem mesmo a 
OMS consegue ter uma noção de quando poderá declarar o fim da pandemia.
As vacinas estão aos poucos chegando, porém alguns Estados Brasileiros, dentre eles São Paulo, vivem uma superlotação crescente nos leitos 
hospitalares. Por essa razão, as normas restritivas e cuidados individualizados  estão sendo cada vez mais importantes e necessários para 
salvar vidas e minimizar os impactos da doença.
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Editorial

No dia 23 de março, foi 
registrado o primeiro caso 
de Covid 19, em Holambra. 
As pessoas assustadas bus-
caram se proteger com base 
nas informações que tinham, 
por meio das orientações 
seguras de Mandetta, então 
Ministro da Saúde. 

De lá para cá, o crescimen-
to da infecção pelo Coronaví-
rus,  na primeira onda, a  dis-
puta política  entre o governo 
central e estaduais, a política 
negacionista do atual presi-
dente da república,  levaram  
a população a uma segunda 
onda mais letal e, o pior,  a 
se acostumar com o número 
crescente de vidas perdidas.  

A atual pandemia não é a 
primeira que a humanidade 

vive, nem será a última. Há 
100 anos a Gripe Espanhola 
matou milhões de pessoas ao 
redor do mundo.

No Brasil ela foi devasta-
dora. Naquela época tínha-
mos aproximadamente 30 
milhões de habitantes e ela 
matou cerca de 320  mil pes-
soas. Os conhecimentos cien-
tíficos eram ainda precários 
nos anos 1910. 

O leitor atento e interes-
sado em mais informações, 
pode conferir alguns fatos, 
muito semelhantes aos da 
Covid 19, consultando artigos 
bem referenciados e escritos 
por quem entende do assunto:

https://www.saopaulo.
sp.leg.br/apartes/a-gripe-
-que-derrubou-sao-paulo/

https://jornal.usp.br/
artigos/ha-cem-anos-a-gri-
pe-espanhola-assolava-sao-
-paulo/

https://agencia.fiocruz.
br/elos-entre-passado-e-pre-
sente-gripe-espanhola-no-
-sul-do-brasil-e-pandemia-
-de-covid-19

 As pandemias sempre 
aconteceram. Outras virão.  
Mas elas podem ser preve-
nidas e minimizadas, refle-
tindo-se sobre a  história e 
traçando estratégias de tra-
balho conjuntas e cientifica-
mente embasadas, em que 
todos sejam responsáveis 
pelos seus atos e competen-
tes no desempenho de seus 
papéis. 

Há um ano Histórias de Dona Ilda

O dia 8 de março de 2021 fica-
rá na memória de muitos estu-
dantes. Essa data além de ser o 
“”Dia Internacional da Mulher”, 
também marca o dia em que a 
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) faz a primei-
ra chamada do Vestibular  de 
2021, um dos mais concorridos 
do Brasil.  O importante é que 
nesse  grupo realçou-se uma 
aluna que, com 21 anos estu-
dou durante 12 horas por dia 
até conseguir se formar no Cur-
so de Medicina! Moradora de 
Paulínia, filha de um cobrador 
de ônibus João de Oliveira Ávi-
la, 60 e da diarista Adria Oliveira 
Ávila, 50. O esforço e a dedica-
ção da Monaliza demonstraram 
como ela iria vencer mesmo! 

Conseguiu superar 308,3 
candidatos para conseguir sua 
vaga!!!

Quando ela terminou o ensi-
no básico na Escola Fundamen-
tal “Prof. Padre José Narciso Viei-
ra Ehrenberg, no mesmo bairro 
onde mora, a jovem prestou 
o vestibularzinho e ingressou 
no Centro Municipal de Ensino 
Profisionalisante Prof.Osmar 
Passarelli Siveira, conhecido  
popularmente em Paulínia com 
a sigla CEMEP.  Ali ela fez o Cur-
so Técnico de Informática.

Foi então que Monaliza come-

Ilda Thereza
ildathereza13@gmail.com

(19) 9 9772-4845 | 3242-5148

Cursar medicina 
na unicamp fez  a 
monaliza sorrir
Sonho de jovem de 
família simples de 
paulínia se torna                       
Realidade, depois de 
muito esforço!

R A de Athäyde

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

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

O futuro do século XXI será 
grisalho, ou seja, o percentual 
de idosos no mundo e no Bra-
sil alcançará cifras recordes, 
nunca, nem de perto, vistas na 
história da humanidade. 

Em realidade, o número de 
idosos no mundo é, hoje, de 
1 bilhão de pessoas devendo 
alcançar 3.1 bilhões em 2100, 
ou seja, ao final do século. 
Lembrando, ainda, que só no 
Brasil, somos (estou me in-
cluindo) cerca de 30 milhões 
(+60 anos).    

Aliás, essa conversa de con-
siderar idosa uma pessoa com 
mais de seis décadas de exis-
tência é puro arcaísmo. Tem 
contingentes de homens e 
mulheres, mundo afora, inclu-
sive por aqui, batendo nas 90 e 
até 100 primaveras talvez me-
nos lépidas e fagueiras, mas 
provavelmente afirmando, 
como diz um amigo meu há 60 
anos: “tão cedo não vou largar 
a rapadura”. 

É bem verdade que esta-
mos no olho do furacão da 

Quanto vale sua vida?
Covid-19 acelerando implaca-
velmente as estatísticas. Vou 
me policiar para não entrar no 
mérito dessa questão, entrin-
cheirando meus sentimentos 
à vista do momento que esta-
mos vivendo há cerca de um 
ano. Cada ser brasileiro sente a 
seu modo tudo o que acontece 
e lhe vai na alma. E mais não 
digo, por coerência.

Existem bibliotecas repletas 
de livros sobre envelhecimen-
to, como acolhê-lo, e com ele 
conviver até o fim dos dias. A 
meu ver não existem fórmulas 
mágicas nem ajudas de orien-
tação miraculosas. A exemplo 
do que ocorre em todas as fa-
ses da vida, cada etapa vem 
acompanhada de mistérios e 
dúvidas já que ninguém tem 
bola de cristal para antever o 
futuro. Futuro que pode, a qual-
quer momento, nos dar adeus.

Estudos indicam que é a 
partir da terceira década de 
vida que o processo de enve-
lhecimento começa a se acen-
tuar. Trata-se de um fenômeno 

totalmente natural, conhecido 
no meio científico como “imu-
nossenescência”. Mas come-
çamos a nos dar conta de sua 
chegada pelos “sinais” e de-
pendente, até, do que fazemos 
para ganhar o pão nosso de 
cada dia. Uns mais cedo, outros 
mais tarde. 

Mas estamos a viver dias 
onde não poucos estão a ne-
gligenciar – incompreensivel-
mente - as medidas de prote-
ção contra a Covid-19 instalada 
há mais de um ano. Se você es-
tiver incluído na faixa acima re-
ferenciada lembre-se que, hoje, 
seu risco de vida é muito, muito 
maior que antes da pandemia 
assolar o país.  As estatísticas 
estão aí para comprovar.

Assim, tenhamos juízo e 
compreensão para que possa-
mos terminar nossos dias respi-
rando em paz. 

Por favor, cuide-se! Outros 
dependem de você!
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Fundado em 9 de junho de 1994

çou a pensar em ser médica. Ao 
começar a cursar a “Unicamp de 
Portas Abertas” (UPA), os alunos 
foram conhecer  os cursos de en-
sino médio  e pré vestibulandos 
oferecidos pela Universidade.

A jovem conta que sua Pro-
fessora de Português Cilene  
Vicente do Santos, 47 teve um 
papel fundamental em sua es-
colha pela Unicamp. “Ela nos 
falava sempre da Unicamp e da 
oportunidade e dedicação ao 
estudo. Eu conheci a Unicamp 
de  Portas Abertas com essa 
professora. Seu incentivo e suas 
aulas  me incentvaram muito”, 
diz  Monaliza.

A jovem nos contou que con-
seguiu uma bolsa de estudos 
com 50% de desconto, no Colé-
gio Paulo Freire Anglo Paulínia, 
que fica no  centro da cidade.

Apesar de suas dificuldades, 
o pai revela que pagava uma 
mensalidade de R$ 800,00, va-
lor que representava  30% da 
renda total da família.

Mais tímido que sua filha, fala 
com muito orgulho da aprova-
ção!!! A gente faz tudo o que 
pode por ela. Foi difícil mas va-
leu a pena!
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Aprovado o protocolo de intenções para Holambra adquirir  

vacinas por meio de consórcio com outros municípios

Da redação 

O Consórcio Público, está 
em sintonia com a Lei Fede-
ral nº 11.107/2005 e seu 
decreto federal regulamen-
tado. A iniciativa, já tem o 
interesse de mais de 1700 
cidades, o que corresponde 
a mais de 125 milhões de ci-
dadãos. O principal objetivo 
é agilizar a imunização da 
população e atender as de-
mandas por medicamentos 
e insumos do setor de saúde 
de todos os municípios.

A atual crise sanitária 
e de saúde pública no país 
voltou a ser pauta na Câma-
ra Municipal durante a 6ª 
Sessão Ordinária realizada 
na última segunda-feira, 15 
de março.

Em tribuna, o vereador 
Eduardo da Silva, o Per-
nambuco parabenizou, o 
executivo pela iniciativa e 
a preocupação com todos 
os moradores, “o Fernando 
está correndo atrás dessa 
vacina pra que chegue logo 
e acabe o sofrimento do 
povo, porque não tá fácil 
ficar dentro de casa, sobre-
viver. Cada dia que passa é 
uma notícia de que perde-
mos alguém,” comentou.

Para o 1º secretário Fa-
biano Soares o Projeto de 

completou o presidente 
Mauro Sérgio de Oliveira, o 
Serjão.

É importante ressaltar 

que os recursos para a com-
pra dos itens poderão vir 
de diversas fontes, como 
recursos municipais, repas-

ses federais, emendas par-
lamentares e até a doação 
de fontes nacionais e inter-
nacionais.

O Projeto de Lei nº 03/2021, de autoria do poder executivo, que ratifica protocolo para a compra, por meio de consórcio com outros 
municípios brasileiros, de vacinas, medicamentos e equipamentos de combate ao Covid-1, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores

CAPTAÇÃO

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA

CONSUMO

CAPTAÇÃO DO ESGOTO

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO

ESGOTO TRATADO

PAIXÃO QUE 
MOVIMENTA.

Da fonte à torneira, 
trabalhamos com muita 
dedicação para levar água 
limpa a toda a população 
das cidades onde atuamos.

Cada etapa do ciclo da 
água é tratada com muita 
responsabilidade. 

Somos apaixonados por 
fazer essa roda girar, se 
renovando a cada dia, 
como a vida. Um 
movimento que nos enche 
de orgulho e fortalece 
diariamente o nosso 
compromisso com o meio 
ambiente, a saúde e o 
bem-estar das pessoas.

22 DE MARÇO 
DIA MUNDIAL 
DA ÁGUA

Lei traz uma luz de espe-
rança nesse momento de 
pandemia. “É importante 
lembrarmos que nossa ci-
dade vai continuar receben-
do as vacinas do Estado, da 
União, a diferença é que a 
partir dessa aprovação,  o 
Consórcio poderá comprar 
com recurso próprio para 
que a gente possa vacinar 
com mais rapidez um maior 
número de pessoas,” disse.

“Se amanhã ou depois 
o Prefeito e empresários 
da cidade quiserem fazer a 
compra da vacina terão au-
tonomia pra isso, mas ain-
da a vacina é uma situação 
bastante escassa em todo o 
país e a gente precisa tor-
cer e orar a Deus para que 
dê tudo certo. Precisamos 
viver um dia de cada vez,” 

“Nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado está no 
arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem 

a que te determinaste.” Livro: Hora Certa
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Holambra registra 72 novos casos de Covid-19 e 

ultrapassa marca de 1.000 confirmações

Ações de combate ao novo coronavírus por toda a cidade

A vacinação para idosos acima de 74 anos, que 
teve início nesta quinta-feira, dia 18 de março, se-
gue amanhã na Unidade Básica Santa Margarida 
das 8h às 16h e em sistema drive-thru (dentro do 
carro). É necessário apresentar documento oficial 
com foto e Cartão Cidadão. Até agora 1.116 doses 
do antígeno contra o novo coronavírus foram apli-
cadas no município.

VacinaçãoDados divulgados nesta quinta-feira, dia 
18 de março, pelo Departamento Municipal 
de Saúde de Holambra revelam a confirmação 
de 1.035 casos de Covid-19 na cidade desde o 
início da pandemia, com 8 mortes e 72 novos 
registros na última semana. Sete pacientes es-
tão internados em hospitais da região e 6 em 
leitos de observação na Policlínica. Outras 101 
pessoas aguardam, em isolamento domiciliar, 
o resultado de exames.

“Enfrentamos o pior momento da pandemia 
até agora. A situação é difícil em todo o país. 
Nossa região tem enfrentado constante aumen-
to no número de casos e o sistema de saúde está 
entrando em colapso. É fundamental que todos 
se conscientizem”, disse o diretor municipal de 
Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Precisamos re-
forçar as medidas de prevenção, como a higie-
nização frequente das mãos, o distanciamento 
social e o uso de máscara. E respeitar as restri-
ções para que a situação se estabilize. A hora é 

A Prefeitura de Holambra 
reforçou nos últimos dias as 
ações de combate ao novo 
coronavírus. Além da reali-
zação de barreiras de orien-
tação sanitária nas principais 
entradas do município aos 
finais de semana, previstas 
para continuarem acontecen-
do, medidas para diminuir a 
possibilidade de contágio em 
lugares públicos também es-

tão sendo adotadas.
Locais com grande fluxo 

de pessoas e concentração 
de estabelecimentos comer-
ciais, como Rota dos Imi-
grantes, Rua das Dálias e Imi-
grantes, além de unidades de 
saúde, receberam aplicação 
de solução à base de amônia 
quaternária, produto regu-
lamentado pela Anvisa que 
age como uma película que 

extermina o vírus, formando 
uma camada protetora que 
mantém o local desinfetado.

Nos dias 18 e 19 de março 
está prevista a desinfecção de 
ruas, calçadas, espaços públi-
cos e de convívio em diversos 
bairros da cidade com a utili-
zação de máquina aspersora 
com maior capacidade, tam-
bém com utilização de amô-
nia quaternária. Em caso de 

chuva, o serviço será adiado.
“Estamos nos dedicando 

quase que integralmente ao 
combate ao coronavirus, uti-
lizando todas as ferramen-
tas possíveis para diminuir 
o contágio. É preciso que a 
população compreenda o 
momento delicado que o Es-
tado e o país atravessam e 
colabore com as medidas de 
prevenção”, reforçou prefeito 

Fernando Capato.
Essa semana, projeto de 

Lei proposto por ele para 
adesão ao processo de aqui-
sição de vacinas, medicamen-
tos e equipamentos médicos 
através do consórcio público 
de saúde foi aprovado pela 
Câmara Municipal, represen-
tando mais um caminho nas 
estratégias de enfrentamen-
to à pandemia.

de cuidar da saúde”.
O bairro Imigrantes contabiliza, desde o início 

da pandemia, 232 casos, seguido do Centro, com 
102, e do Fundão, com 97.
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A pandemia 
também 

afetou as 
doações para 

a Arca

A Nell continua precisando de ajuda para manter e cuidar de 
110 cães abandonados que estão aos seus cuidados e dedicação.

Quem puder contribuir com ração ou dinheiro 
para medicação é só seguir as orientações abaixo:

1) Depósito em conta da Associação Arca de Holambra
CNPJ: 21.622.143/0001-05
Banco do Brasil - agência 3143-7
C/C: 25861-0

2) Endereço: 
Dubaldo Agropecuária – 
Av Jorge Latour, 493 – 
Centro

Os animais agradecem!

Aumenta o número de ocorrências envolvendo animais 
nas estradas que ligam Campinas ao sul de Minas

• Ao avistar um animal à frente, reduza a velocidade;
• Nunca buzine ou jogue luzes dos faróis para não assustar 
o animal;
• Feche os vidros do veículo ao passar perto de animais de 
grande porte;
• Se for necessário ultrapassar, siga por trás dos bichos;
• Ligue e comunique o fato para o 0800 da concessionária 
responsável ou para a Polícia Militar Rodoviária (190).

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Reno-
vias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para 
acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones 
de emergência, implantados a cada quilômetro. Dicas de 
segurança nas rodovias e condições antecipadas do tráfe-
go podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

O que fazer ao encontrar um 
animal na pista

A Renovias, concessio-
nária que liga Campinas ao 
Circuito das Águas e o sul de 
Minas Gerais, em razão do 
aumento do número de aci-
dentes nesse início de ano, 
vem intensificando o traba-
lho de orientação de mora-
dores que detém animais em 
locais próximos às rodovias 
administradas por ela, sobre 
os perigos de deixá-los sol-

tos, de forma que possam in-
vadir as vias de fluxo rápido. 
“O risco de atropelamento é 
grande e isso pode resultar 
em acidentes graves, inclusi-
ve causando mortes de pes-
soas e do animal”, comenta 
Vinicius Antonioli, coordena-
dor de atendimento da con-
cessionária.

Em caso de acidentes, 
proprietários ou detentores 

de animais, quando identifi-
cados, podem responder civil 
e criminalmente, pelos danos 
que eles causarem a terceiros 
em acidentes nas rodovias. 
Dessa forma, é importante 
lembrar que os animais de-
vem permanecer em local 
seguro, dentro dos limites 
da propriedade, por meio de 
cercas apropriadas para essa 
finalidade.

Vale ressaltar que as cer-
cas públicas (padrão DER) 
que margeiam as rodovias 
estaduais, têm a função, úni-
ca e exclusiva, de delimitar a 
faixa de domínio do Estado 
de São Paulo. Portanto, tais 
cercas não têm a finalidade 
e nem características de im-
pedir a saída de animais das 
propriedades lindeiras às 
rodovias.

“Os proprietários devem 
ser responsáveis pela segu-
rança dos animais e impe-
dir que eles adentrem na 
faixa de domínio adminis-
trada pela Renovias. Caso 
não seja possível identi-
ficar os proprietários ou 
o local de onde vieram, os 
animais podem ser recolhi-
dos pela concessionária”, 
finaliza Antonioli.
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A Outra Holambra

Rodrigo van Kampen

Ana não sabia se colo-
cava as mãos suadas no 
bolso ou balançava feito 
louca. 

“Quem é esse amigo 
misterioso?” perguntou 
Bia, um pouco irritada. 

“É complicado! O nome 
dele é Roel. Você vai en-
tender quando ele apare-
cer! Eu queria te contar 
faz tempo, mas... Você vai 
entender!” 

“Tá, ele é seu namora-
do? Você nunca me conta 
de quem você tá afim...” Bia 
abriu um risinho.

“Não!” Ana reagiu tão 
exageradamente que qua-
se caiu. “Eu... gosto de ou-
tra pessoa. Na verdade 
ninguém. É alguém famo-
so. Da TV.” 

“Nem sinal de TV você 
tem em casa, conta outra. 
Que horas ele vem?” 

Ana deu de ombros. 
Sentaram-se sob a sombra 
da enorme árvore atirando 
pedrinhas a esmo enquan-
to conversavam sobre tudo 
e nada ao mesmo tempo. 
Quanto mais o tempo pas-
sava, mais Ana se confor-

mava que Roel não viria, 
e chegava a pensar se ele 
existia mesmo. Depois de 
meia hora, bufou. 

“Tá, eu conto! Roel é um 
kabouter. Um tipo de gno-
mo. Desse tamanho aqui, 
ó.” Depois de ver a cara da 
amiga continuou: “É por 
isso que eu não disse an-
tes! Agora você acha que 
eu sou louca!” 

“Não... acho? Vai, é es-
quisito! Mas se você diz. 
Eu prometi pro meu irmão 
que compraria um arret-
jescake pra ele. Quer divi-
dir um comigo?”

Ana se arrastou atrás 
da amiga, com ódio. Por 
que ele não aparecera? Por 
que inventara de levar Bia? 
Então ouviu um sussur-
ro. “Sementes levam anos 
para virar uma árvore des-
sas. Vamos com calma. Um 
dia eu apareço para ela.” 

“Que sorriso é esse?” 
perguntou Bia. 

“Isso é pra você”, res-
pondeu Ana, colocando 
sobre a orelha da amiga a 
azaleia que aparecera de 
repente em sua mão. 

A Outra Holambra é uma série de minicontos fantásticos 
inspirados pela cidade.

Bia e o kabouter

Polícia Municipal recebe 
novos equipamentos

São 35 coletes refletivos 
de segurança para utiliza-
ção em operações noturnas 

de orientação, fiscalização e 
apoio a acidentes de trânsito, 
35 bastões retráteis, utiliza-

dos para imobilização, e 15 
novas baterias para rádios de 
comunicação.
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Tatiane Dias

Inegavelmente, a cultura 
da soja é, atualmente, a mais 
importante do agronegócio 
mundial. Por isso, o tema não 
poderia ficar de fora do curso 
de Engenharia Agronômica do 
Grupo UniEduK, que não ape-
nas ensina na teoria como tam-
bém na prática de campo como 
a que passaram os alunos do 7º 
semestre na FAAGROH. 

Nesse sentido, orientados 
pelos professores Diego Perei-
ra, Isabella M. Lucon e Ronan 
Machado (gestor acadêmico 
do curso), os alunos foram es-
timulados a partir de metodo-
logias ativas a fim de fixarem 
melhor o conteúdo técnico em-
pregado. “É fundamental para 
o futuro profissional, o conhe-
cimento técnico para garan-
tir a segurança e a qualidade 
dos produtos, incrementar a 
produção, a produtividade e a 
competitividade, além de aten-
der às exigências dos merca-
dos internacionais e à legisla-
ção brasileira”, destaca Ronan.

De acordo com o gestor do 
curso: “Somente em 2018, a 
cultura da soja movimentou 
cerca de 31,7 bilhões de dóla-
res. O Brasil é o segundo maior 
produtor mundial de soja, 
atrás apenas dos EUA. Na safra 
2016/2017, a cultura ocupou 
uma área de 33,89 milhões de 
hectares, o que totalizou uma 
produção de 113,92 milhões de 
toneladas”, conta. 

Em seguida, o docente co-
menta sobre a importância da 
cultura da soja para a agrono-
mia e, sobretudo, sobre o po-
sicionamento do Brasil neste 

mercado. “A Engenharia Agro-
nômica tem interferência direta 
na agricultura brasileira, que 
vive um bom momento se com-
parado aos outros ramos do 
agronegócio, e a soja se destaca 
como um dos principais produ-
tos. A cultura está dando bom 
retorno financeiro ao produtor 
e, um dos fatores, são as boas 
condições climáticas dos últi-
mos anos, e outros são os inves-
timentos em práticas agrícolas 
e tecnológicas, que também es-
tão contribuindo para colheitas 
recordes”, salienta. 

Como resultado de tudo 
isso, a sociedade é beneficiada 
enquanto os estudantes são 
estimulados a aprofundarem 
sobre o tema, que, sem dúvida, 
poderá fazer parte do dia a dia 
profissional dos futuros enge-
nheiros agrônomos. “O comple-
xo soja é composto por grãos, 
farelo e óleo de soja. E constitui 
uma das principais commodi-
ties (produtos que funcionam 
como matéria-prima) mun-
diais. A economia nacional e 
mundial depende direta e indi-
retamente dessa cultura agríco-
la”, conclui Ronan. 

Vestibular Online
O Grupo UniEduK, formado 

pela UniFAJ, UniMAX e FAA-
GROH, oferece mais de 25 op-
ções de cursos diferentes nas 
áreas de Saúde, Humanas, Exa-
tas, Tecnologia e Agronegócio. 
São cursos de graduação pre-
sencial e a distância, pós-gradu-
ação e cursos técnicos ofertados 
nas cidades de Indaiatuba/SP, 
Jaguariúna/SP e Holambra/SP.

Não perca tempo e inscre-
va-se agora para fazer seu Ves-
tibular Online!

A partir de metodologias ativas e prática de campo, 
alunos de Engenharia Agronômica estudam a cultura da soja 

envolvendo orientações de diversos professores

Considerada a mais importante do agronegócio 
mundial, cultura da soja é tema de aula prática de 

alunos do Grupo UniEduK

Grupo UniEduK 
sobre Educação Ritmo de vacinação contra Covid 19

Em reconhecimento à 
vacina como melhor alter-
nativa para conter a pan-
demia de Covid19, o aces-
so é visto como salvação 
pela maioria da população 
mundial, o que justifica a 
escassez do imunizante.

O Brasil tem muita ex-
periência em programas 
de imunização, mas, para 
vacinar, o óbvio é necessá-
rio: vacina. Daí, sob escas-
sez, vem o motivo de tanta 
apreensão e de acompa-
nhamento de ritmo por di-
versas metodologias.

Para relatar o desenvol-
vimento do programa em 
Holambra, comparando-o 
à Região Metropolitana de 
Campinas, apresento os 
principais pontos da me-
todologia que considero 
mais apropriada: 1) Subs-
tituição da população total 
de cada município pela po-
pulação alvo da vacinação; 
2) Foco na aplicação da 
primeira dose.

Sabemos que as vacinas 
disponíveis em mercado 
ainda não estão liberadas 
para crianças. Logo, tam-
bém considerando as prio-
ridades para alguns grupos 
profissionais, despreza-
mos do cômputo do públi-
co alvo a população entre 0 
e 19 anos.

Como, até o momento, 
a distribuição das doses é 
bem gerida, no sentido de 
garantir a aplicação da se-
gunda (conforme prescri-
ção de tempo do fabrican-
te), a aplicação da primeira 
etapa é o foco para consi-
derar iniciado o processo 
de imunização.

Assim, minha metodo-
logia se orienta pela popu-
lação e pirâmide etária de 
cada município, estimadas 
para 2021 pela Fundação 

SEADE, e pela divulgação 
de dados on-line do Plano 
Estadual de Imunização de 
São Paulo.

Sob tais condições po-
demos apurar que, de for-
ma consolidada, a RMC já 
iniciou processo de imu-
nização a 7,70% de seu 
público alvo, destacando-
-se o município de Campi-
nas, com abrangência de 
9,61%. Mas tamanha dian-
teira encontra respaldo na 
proporção de profissionais 
da saúde que Campinas 
concentra. 

Para buscarmos maior 
uniformidade de condi-
ções, se excluirmos a me-
trópole (Campinas) da 
comparação, a média da 
RMC passa a ser de vaci-
nação de 6,56% do público 
alvo. Tal patamar é supera-
do por Holambra, que, com 
749 aplicações de primeira 
dose (até a data de corte 
de 16/03/2021), iniciou 
imunização a 7,05% de seu 
público alvo.

Como a vacinação nos 
municípios só é interrom-
pida por conta da falta do 
imunizante, alguns fatores 
podem ditar “a fotografia” 
do ritmo: a) variações etá-
rias da pirâmide; b) popu-
lação de profissionais de 

grupos prioritários; c) ges-
tão para garantia de segun-
da dose; d) quota estabe-
lecida à cada cidade pelas 
esferas superiores.

Contudo, os dados do 
momento indicam que o 
ritmo em todos os muni-
cípios é muito lento. Ho-
lambra, por exemplo, di-
reciona, em média, 13,62 
doses ao dia para primeira 
aplicação.

Se nada melhorar, a 
simulação aponta que o 
município atingiria iní-
cio de imunização a 70% 
do público alvo (já consi-
derado bastante seguro) 
apenas em 13/09/2022, e 
os 100% da mesma base 
somente em 05/05/2023. 
Tudo isso, considerando 
manutenção de aplicação 
das segundas doses no 
prazo recomendado.

Felizmente a expectati-
va é de aumento gradati-
vo da produção global, o 
que deve abreviar tempo 
a todos. Mas os números 
apontam para a urgência 
e para a inadmissibilidade 
de erros.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana
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Localizada em Holambra. Possui 4 suítes,
lavabo, sala, coz; piscina, lavanderia e
2 vagas de garagens. Planejados em
todos os ambientes.  
360 m2 total / 202 m2 const. 

Casa - Res. Portal do Sol
Localizada no Imigrantes. Possui coz.
americana com living, sala de jantar,
sala de estar, 3 dorm. sendo 1 suíte e
1 vaga de garagem.
200 m2 total / 135 m2 constr.

  

 

���������������
Localizada no Pq. dos Ipês. Possui 3
quartos, banheiro social, área de
serviço, churrasqueira e fogão a lenha
200 m2 total / 124 m2 constr.

���������������

As melhores oportunidades você
encontra na AQUI!

98957-4459Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP

Localizados em Jaguariúna. Apto. c/
43 m2, possui 2 quartos, sala, coz;
lavand; banheiro adapt. cadeirante e 1
vaga de garagem. Portaria 24h, área de
lazer e churrasqueira.

Localizada no Res. Groot. Possui 1 quarto,
banheiro social, sala, cozinha, lavanderia
250 m2 total / 50 m2 constr. 

������������������������� ���������������

R$ 240.000,00  - VendaVenda R$ 185.000,00  -

VendaVenda R$ 1.100.000,00  -

Locação

Localizados em Holambra. Terrenos
com ótima oportunidade, possui área
total de 476 m2.
  

�����������
��	������

R$ 1.000,00  -

R$ 485.000,00  -VendaR$ 330.000,00  -

● DIVERSOS ●

Arte Viva Música 

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

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

Prof. Liliana Gripp 

Av. Rota dos Imigrantes, 425, Galeria Hulshof sala 10, centro, Holambra-SP (19) 99712-7417 
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● EMPREGOS ●

CLASSIFICADOS

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

● DIVERSOS ●

Eletricista 
com experiência

mandar currículo no email 
financeiro@geraldofrade.com

Contrata

Mecânico 
com experiência

mandar currículo no email 
financeiro@geraldofrade.com

Contrata

Uma homenagem muito especial ocorreu na cidade 
de Holambra, no último sábado, 13 de março, quando  
uma família de São Paulo, reuniu-se para o plantio de 
duas árvores, no Paço Municipal,  em memória da avó 
Maria Nazaré, que nutria grande amor pela Cidade 
das Flores.

Dona Maria Nazaré, portuguesa, ao visitar a última 
Expoflora, considerou o passeio como o melhor  de 
sua vida e expressava desejo de revisitar Holambra, 
mas em agosto de 2020, não resistiu a um AVC.

Sua neta Gabriela Aquino, tomou a iniciativa de reunir 
os familiares, e através de uma quaresmeira e um ipê ama-
relo, dedicado ao marido Joaquim da Silva Neto,  materializa-
ram o desejo de Dona Maria Nazaré de voltar à cidade.  A ação 
contou com o apoio do Departamento de Agricultura e Meio Am-
biente e do Departamento de Parques e Jardins de Holambra. 
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Na cozinha com o Jornal da Cidade

Ingredientes:
- 3 latas de leite condensado
- 2 latas de leite (medida da lata de leite condensado)
- 2 caixas de creme de leite
- 2 tabletes de chocolate meio amargo (350 gr no total)
- 2 tabletes de chocolate ao leite (350 gr no total)
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo ou maizena
- 6 gemas de ovo
- 1 xícara de amendoim, castanha de caju, castanha do Pará ou nozes picadas
- 1 colher de chá de essência de baunilha

Preparo dos cremes:
1 - Creme branco: dissolva a farinha de trigo ou  a maizena no leite e coloque em uma panela junto com o leite 
condensado e as gemas (peneiradas para tirar o gosto do ovo). Leve ao fogo médio e fique mexendo até engrossar.
Quando o creme estiver espesso, acrescente a essência de baunilha, misture e deixe amornar. Adicione o creme de 
leite, misture. Reserve 2/3 desse creme para adicionar o chocolate meio amargo.

2- Creme chocolate meio amargo: Pique os tabletes do chocolate meio amargo e derreta no microondas ou em 
banho-maria. Adicione esse chocolate derretido aos 2/3 do creme branco  já reservado.

Montagem:
Comece montando numa travessa as camadas:
- Coloque metade do creme de chocolate meio amargo  e leve ao congelador por 30 minutos, para solidificar um pouco.
- Depois cubra com o creme branco e polvilhe com o frutos secos picados e leve novamente ao congelado  por 30 
minutos.
- Acrescente a outra metade do creme de chocolate meio amargo e devolva ao congelador por 30 minutos. 

Finalização:
Derreta os tabletes de chocolate ao leite, espalhe finamente sobre a última camada e reserve na geladeira por 2 
horas, para esfriar e para que se forme uma crosta de chocolate durinha, semelhante a um ovo de chocolate.
Obs: Importante obedecer o tempo de congelador entre as camadas.

Sobremesa Ovo de Páscoa

Não dá para comprar ovo de Páscoa para a família toda? Que tal fazer um ovo de Páscoa recheado na travessa? 
Trata-se de um pavê com deliciosas camadas de creme branco e creme de chocolate crocante, com textura e sabor 
muito semelhantes a um ovo de Páscoa recheado e que todos vão poder saborear!

ASSOCIAÇÃO POVOS UNIDOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Ficam CONVOCADOS os Senhores associados da ASSOCIAÇÃO 
POVOS UNIDOS CNPJ 10.014.471/0001-02, a comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada de forma não presencial 
pelo aplicativo Google Meet em razão da pandemia do COVID-19 
obedecendo às disposições legais vigentes, no dia 29 de março 
de 2.021 (segunda-feira), em primeira convocação as 16h00min 
horas com metade mais um de seus associados ativos e em 
segunda convocação as 17h00min horas com qualquer numero de 
associados presentes a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia:
1) Prestação de contas da Entidade compreendendo o Balanço 
Patrimonial a Demonstração de Resultado do Exercício e 
Demonstração de origens e aplicações dos recursos, referente ao 
exercício de 2020;
2) Relatório de atividades do exercício de 2.020;
3) Relatório das atividades programadas e orçamento para o 
exercício de 2021;
4) Eleição da Diretoria 
5) Eleição do Conselho Fiscal 
6) Assuntos de interesse geral (informativos)

Holambra, 16 de Março de 2.021.

ANTONIO JOANES GERALDO HULSHOF             
Presidente

Obs¹: Declaro que o presente edital foi afixado na sede da Associação Povos Unidos no dia 
16/03/2021, enviado por correio eletrônico e pelo aplicativo WhatsApp a todos os associados 
cadastrados.

Obs²: O acesso ao sistema eletrônico Google Meet será enviado ao aplicativo WhatsApp e 
e-mail 30min antes da primeira convocação. Devendo todos os membros permanecer online 
até o final da Assembleia.

LOCAÇÃO COMERCIAL
Centro de Holambra
Piso Superior - Com 130 m²

Interessados entrar em contato (19) 3802-3044
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por Izildinha PilliFique
Ligado Amor de filho

Um ano sem namorado

Com a morte de seu pai, Francisco José de Camargo, conhecido em todo o país depois de ter sua história contada no 
filme “Dois filhos de Francisco”. Zezé Di Camargo ficou sem chão. Foi difícil Zezé voltar para a realidade da vida. Passado 
algum tempo, quando Zezé revelou que compôs uma canção há dois anos. “Quando eu comecei a fazer essa música, 
numa madrugada lá em casa, eu falei: ‘essa música’… Quem que é esse cara que eu estou falando? Falei: ‘esse cara é o 

meu pai’. Eu vou fazer uma música para o meu pai, falando do meu pai, do que ele é”, disse. Está aí, uma homenagem ao “Seo” Francisco.

A cantora foi é bem corajosa por vestir 
um vestido dessa natureza. Depois 

de bater o recorde como a artista 
com o maior número de troféus 
no Grammy, na noite de domingo, 
Beyoncé comemorou seu feito 
coberta por cristais e diamantes. 
Enquanto para a premiação op-

tou por um vestido preto, em meio 
a artistas que investiram nos anos 

70 e máscaras combinando, a artista 
desfilou um look de malha de metal pra-

teado de Riccardo Tisci da Burberry para a festa que sucedeu 
o evento. O vestido justo de Beyoncé foi completado com um 
espartilho em estilo gaiola feito com cristais, além de um en-
voltório de malha combinado e um véu de prata transparente. 
A cantora ainda completou o look usando um brinco em for-
ma de pera de diamantes com 50 quilates Lorraine Schwartz, 
de acordo com a revista “People”. A barra longa de seu vestido 
escondia, por fim, um conjunto de sandálias plataforma altas 
com um acabamento em couro bege.

A atriz Susana Vieira confessou que vive sem uma paixão. Só que dessa vez, não rolou como sem-
pre acontece. Ela estava vivendo um romance secreto com um anônimo antes da pandemia, e 
que acabou terminando por conta do isolamento social, iniciado em março de 2020. Durante live 
no Instagram da Caras, Suzana Vieira revelou: “Eu tinha namorado, mas aí começou essa pande-
mia. Estava gravando a novela ‘Éramos seis’, e namorando, aí com a pandemia, me fechei em casa, 
e não tem namoro que resista ao telefone. Três dias a gente acerta, depois a gente prefere falar 
com as amigas. Estou sozinha desde que eu parei a novela”. “Como eu vou pegar alguém com 
essa pandemia? Vou beijar o entregador de pizza?”, brincou a atriz de 78 anos. Susana ainda disse 
que essa é a primeira vez que ela fica solteira por muito tempo e que os três últimos namorados 
não foram simpáticos.

Cara de um, foucinho de outro
Diga aí, quais dos quatro filhos são 
mais parecido com a mãe, Gloria Pi-
res? Ela postou em seu instagram 
uma foto mais antiga. E disse que to-
dos tem um pouco dela: gpiresoficial: 
Uma misturade @cleo @antoniamo-
rais @pmoraisana @bpiresdem!!  Para 
mim Bento e Ana são os mais pareci-
dos. Rostos finos.



12

www.jcholambra.com

GeralHolambra, 19 de março de 20211212

www.jcholambra.com

Esportes12
Holambrense parado há um ano aguarda retorno aos campos

Esdras Domingos 

A pandemia causada 
pelo COVID-19 trouxe re-
flexo aos campos de fute-
bol. O holambrense Willian 
de Oliveira da Silva, 20 
anos, está parado há um 
ano. Durante esse período 
tenta manter a mente e o 
corpo em dia, para poder 
competir em alto nível.

Segundo Willian, mes-
mo longe dos gramados em 
partidas oficias desde mar-
ço do ano passado, vem trei-
nando muito, se esforçando 
ao máximo para manter a 
intensidade de seu físico, 
“para que quando retornar 
a competir esteja no mesmo 
o nível de antes”.

Há dois anos, após pas-
sar pela Ponte Preta e 
Andraus Brasil, time de 
Campo Largo, no Paraná, 
o Holambrense embarcou 
para Portugal. A primei-
ra temporada dele (2018-
2919), na Europa, foi de-
fendendo o C.D. Vilarense, 

tuguês Sport Clube Ferrei-
ra do Zêzere. “Vinha sendo 
uma época muito boa, por-
que estava como titular e 
fazendo grandes jogos.” A 
equipe disputa o Campeo-
nato Distrital da 1ª Divisão 
de Santarém. 

Mas por causa do coro-
navírus, o campeonato foi 
paralisado em março do ano 
passado e sem previsão de 
volta. “Houve especulações 
de retornar as jornadas, 
mas a situação na Europa 
ficou pior e não ocorreu a 
retomada das partidas”. 

Willian disse que em 
setembro do ano passado 
o clube chegou a comprar 
as suas passagens de vol-
ta, mas pediu para cance-
lá-las. “Meus planos são de 
retornar e fazer um bom 
trabalho no meu clube atu-
al, para que as portas de 
clubes de grande expressão 
sejam  abertas”.

Sobre a paralisação dos 
jogos em Portugal e, pos-
sivelmente, em São Paulo 
e outros estados, o holam-
brense salientou que deve 

ser feito o que for melhor 
para todos. “Sabemos da 
importância do futebol, 
mas sabemos da impor-
tância da vida das pessoas. 
Amo o futebol, no entanto, 
a vida está acima de tudo”.

Sonhos e trabalho
Sem expectativa de re-

torno, Willian segue so-
nhando e trabalhando 
firme em Holambra. A in-
tenção dele é a de chegar 
à Primeira liga de Portugal 
ou de outro país. “Sonho 
alto e quero  jogar a Euro 
Copa, Champions League e 
outros torneios, pois tudo 
é possível àquele que crê. 
Além disso, espero deixar 
minha família, que é mi-
nha base, desfrutando de 
conforto e bem estar, pois 
o meu sucesso é devido a 
Deus e eles”. 

O atacante, que saiu de 
Holambra para a Europa fa-
lou que, ir para o velho con-
tinente foi uma expectativa 
que se realizou muito rápi-
do, aos 18 anos. “Nem nos 
meus melhores sonhos po-

deria imaginar isso. Sem-
pre almejei chegar lá. É 
uma luta desde os 6 anos 
até se concretizar. Muita 
gratidão ao André por ter 
investido em mim, ao Tica  
e aos professores de Ho-
lambra. Agradeço a Deus, 
meus pais, irmãos, e a to-
das as pessoas envolvidas, 
que fizeram isso se tornar 
realidade. Hoje vejo que 
valeu a pena sair do meu 
conforto, para realizar meu 
sonho e da minha família.”

Aos jovens jogadores, 
Willian lembrou que devem 
acreditar em si mesmos, 
pois “tudo é possível para 
Deus, confie nEle e o mais 
Ele fará”. “Desista de desis-
tir, sonhe, mas sonhe alto, 
almeje sempre o melhor, e, 
o essencial, não deixe a es-
cola de lado. Ainda, traba-
lhe sempre com humildade, 
treine mais que todos, viva 
intensamente esse sonho,  
que no final você vai ver 
que valeu a pena se dedi-
car durante a infância e a 
adolescência toda para que 
tudo se realizasse”.

Willian de Oliveira da Silva disputava Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Santarém, em Portugal

no time sub-19.
Willian contou que as 

maiores dificuldades, além 
da distância de casa, foram 
as baixas temperaturas e 
o estilo diferente de jogar. 
Na temporada seguinte 
(2019-2021), já adaptado, 
o holambrense foi para o 
profissional do time por-


