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Asfalto da HBR-10 
será recuperado

Explode casos 
de Covid-19 
e Prefeitura 
restringe 
turismo

Lei beneficia com isenção 
de tributos aposentados, 
pensionistas e portadores de 
doenças graves

Fernando anuncia volta às aulas 
presencias no final do mês

O prefeito Fernando Capato e o diretor municipal de Educação, Alexandre Moreira, 
anunciaram na noite de ontem a retomada gradual e opcional das aulas presenciais 

para o dia 28 de junho. Além do retorno, o município oferecerá plataforma eletrônica 
de ensino, com interatividade e possibilidade de aulas ao vivo pela internet, para 

aqueles que optarem por não aderir de imediato à volta às escolas. 4
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Histórias de Dona Ilda

Josefina, senhora de um 
de nossos caseiros me pro-
cura e diz:

- A senhora pode comprá 
esse livro que tá escrito aí? É 
pro meu fio.

Leio: Tábua de Logaritmos 
num pedaço de papel de pão.

- É tão difícil encontrar esse 
livro nesta região! Como se 
arrumam os que não tem a 
quem recorrer?

- A sinhora num magina ! 
O meu fio teve sorte e ain-
da ficou sabendo que isso 
era livro. Teve os colega dele 
que foi tudo no marceneiro 
e mandou cerrá a tábua que 
está escrito aí no paper! Pen-
saro que era madera!

- Isso que chega a parecer 
piada é pura verdade. Os pro-
tagonistas do fato estão tão 
vivos como nós. Tão vivos 
como nossa realidade: tira-
-se o menino da roça para ser 
“doutor”.

Tira-se o menino da roça 
para mandar cerrar a Tábua de 
Logaritmos no marceneiro!

Tira-se o menino da roça 
para ir aprender coisas, com 
as quais ele jamais consegui-
rá conviver.

É lamentável!
Moleque ainda, ele sabe, 

por ter aprendido com seu 
pai, enxertar 1000 roseiras 
em um só dia! Embalar ro-
sas para exportação! Pulve-
rizar plantas com maestria! 
Semear, desbastar, colher e 
acondicionar legumes para o 
mercado interno!

Mas não tem algum incen-
tivo que o entusiasme a se 
preparar para ser um bom 
técnico agrícola. Claro, que 
por falta de recursos espe-
cializados. Porque, apesar de 
conhecer muito pela prática, 
vê-se que ele quer algo mais 

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

Tábua de Logaritmos

R A de Athäyde

•  www.ponderando.online           •  email: radeathayde@gmail.com          •  facebook.com/radeathayde 

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

 “Uma definição moder-
na de política trabalha com 
a ideia de que a política é 
meramente o ato de buscar 
exercer o poder dentro de 
uma nação.” (Brasil Escola) 

As sociedades vivem e 
sobrevivem entre fogos cru-
zados de ideologias, partida-
rismos, sendo levada a fazer 
opções por convicção, con-
vencimento ou identificação 
com ideias e propósitos. 

E como opção, ainda, se 
não tomar partido algum 
dentro das que se apresen-
tam passa, então, a ser consi-
derado – na melhor das hipó-
teses - um pária político.  

Mas, inevitavelmente, é 
sempre chegado o momento 
de – no Brasil e obrigatoria-
mente – votar em eleições; e 
alguma definição, uma toma-
da de posição, se torna então 
imperativa. É quando entra 
em ação a máquina de con-
vencimento via marketing, 
redes sociais, desconstruções 
de idoneidade. Uma história 
de tempos imemoriais onde 

E mais não disseram nem 
lhes foi perguntado

não existem santos, pudor, éti-
ca - até mesmo entre os mais 
bem intencionados.     

E o resultado, na hora de 
onça beber água, são os notó-
rios casos dos votos em bran-
co, a de não optar pelo “pior” 
incrementando as chances 
de vitória do outro candidato 
que não seria uma escolha na-
tural. E, não raro, dar com os 
burros n’água... 

Dentro desse contexto a 
sociedade (entenda-se co-
letividade) brasileira está a 
enfrentar um embate de na-
tureza política - além de uma 
pandemia que registra um 
número de óbitos expressivo, 
mais alto do mundo em rela-
ção à sua população – cujas 
facções em relevo ainda se di-
gladiam mais por palavras que 
ações contundentes e de alto 
risco. Ainda!

E enquanto o bom senso 
não prevalece e atitudes (ain-
da mais) radicais acendem 
uma luz amarela, amizades 
vêm sendo desfeitas, o volun-
tarismo se acentua e pessoas 

são julgadas por suas linhas 
de convicção. Ou, ainda pior, 
sem qualquer simpatia pelo 
status-quo, o cidadão que não 
nutre qualquer afinidade pelas 
ideias em curso é – ainda que 
à distância – julgado, velada-
mente, pelas aparências.

Nuvens sombrias surgem 
no horizonte e devem ser ob-
servadas com sentido apurado. 
O Brasil tem uma longa histó-
ria, desde 15 de novembro de 
1889, quando - a partir de um 
golpe - a república foi instaura-
da e a família real expulsa. E não 
foi o primeiro (golpe) desde a 
independência. Foram, ao todo 
e desde então, nove oficiais. 

Segundo historiadores a 
Proclamação da República 
foi o resultado de uma lon-
ga insatisfação dos militares 
com o governo monárquico e 
definem um golpe de Estado 
como uma subversão da or-
dem institucional.

E mais não disseram nem 
lhes foi perguntado.

CUIDE-SE!

que lhe falta, para um me-
lhor desempenho de suas 
tarefas.

Assisti a uma inseminação 
artificial de gado, feita por 
um menino. Tudo perfeito! 
Depois de nove meses o fi-
lhote nasceu lindo, forte, 
apesar do papai touro , pre-
miado, já ter falecido há tem-
pos nos “States”...

Não é maravilhoso? Mas o 
lamento geral dos pais des-
ses meninos é esse: cursam 
o primeiro e segundo graus 
e, se conseguem chegar ao 
cursinho, já não querem mais 
voltar para a zona rural. En-
contram-se com a cidade 
grande e se não conseguem 
entrar em faculdade alguma, 
empregam-se em qualquer 
serviço e abandonam a roça, 
onde teriam um terreno fér-
til para desenvolver seus co-
nhecimentos.

Quantas vezes numa re-
feição da roça encontramos: 
leite, verduras, legumes, pão, 
ovos, queijo, manteiga, fru-
tas, tudo produzido no local!

Criticar é fácil, diremos!
De quem é a culpa?
É minha, é sua, é nossa!
Enquanto não nos cons-

cientizarmos de que a nossa 
riqueza maior está na terra, 
continuaremos a reclamar 
de tudo e de todos, neste 
Brasil maravilhoso, melhor 
país do mundo!

O crescimento dos níveis 
de infecção pelo Coronarirus 
tem mantido os hospitais re-
gionais acima dos seus limi-
tes de segurança.

Holambra não é uma 
ilha, e por ser ainda uma 
cidade de turismo aos fi-
nais se semana, tem regis-
trado um crescimento, às 
vezes desordenado, de flu-
xo de visitantes.

As autoridades munici-
pais preocupadas com este 
aumento de fluxo turísti-

co,  nestes tempos de alta 
transmissão do vírus pes-
soa a pessoa, têm tomado 
providencias no sentido de 
reduzir a taxa de transmis-
são do vírus. 

Nesta semana, um de-
creto municipal editado 
proíbe, temporariamente, 
a entrada e permanência 
em Holambra, de ônibus, 
vans e outros veículos de 
fretamento turísticos. 

A justificativa para tal 
decisão, bem vinda e acer-

tada neste momento de 
crise, visa diminuir as aglo-
merações de pessoas nos 
pontos turísticos da cida-
de, expondo elas mesmas e 
a população holambrese a 
riscos de contaminação.

São tempos difíceis! Em 
vez de comemorar-se a pre-
sença de visitantes pelos 
atrativos de uma cidade 
bem cuidada e diferencia-
da tem-se o dever, antes de 
tudo,  de  se cuidar da vida,  
bem maior de todos nós. 

Turismo em tempos de pandemia
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Holambra registra 87 novos casos de Covid-19 em uma semana

De acordo com balanço 
divulgado nesta quinta-feira, 
17 de junho, pelo Departa-
mento Municipal de Saúde, 
Holambra registou 87 novos 
casos de Covid-19 na última 
semana. É o maior número 
divulgado para um período 
de sete dias desde o início do 
ano. Entretanto, de acordo 

com o departamento, esse 
número de resultados posi-
tivos não corresponde neces-
sariamente apenas a exames 
realizados na última semana, 
mas também a exames repre-
sados de semanas anteriores. 

Oito pessoas estão in-
ternadas, sendo que uma 
em observação na Policlíni-

ca Municipal, e 35 
permanecem em 
isolamento do-
miciliar. Desde 
o começo da 
pandemia, fo-
ram 1682 casos 
c o n f i r m a d o s , 
1628 pessoas fo-
ram consideradas 

curadas e ocorreram 
11 óbitos. 

“ P a s s a m o s 
por um mo-
mento de esta-
bilidade em um 
platô elevado 

durante o mês 
de maio e pri-

meira quinzena de 

junho, com tendência de au-
mento sustentado nas próxi-
mas semanas. É um momen-
to que requer atenção, e é 
fundamental que as pessoas 
se conscientizem a manter 
os cuidados sanitários e evi-
tem aglomerações”, explicou 
o diretor da pasta, Valmir 
Marcelo Iglecias.

Moradores a partir de 43 anos podem agendar vacinação

Saúde faz a primeira entrega do Programa Remédio em casa

O Departamento Munici-
pal de Saúde de Holambra 
abre às 13h desta sexta-fei-
ra, dia 18 de junho, agenda-
mento online de vacinação 
contra a Covid-19 para mo-
radores sem comorbidades a 
partir de 43 anos. O sistema 
deve ser acessado por meio 
do portal www.holambra.sp.
gov.br, na aba “Agendamento 

de Vacinação”. A aplicação 
das doses será realizada nos 
dias 23 e 24 de junho, das 8h 
às 12h e entre 13h e 16h, no 
Salão da Terceira Idade – Rua 
Muscaris, 99, bairro Morada 
das Flores.

Moradores com mais de 
60 anos, grávidas, puérperas 
(mulheres que deram à luz 
nos últimos 45 dias), pessoas 

com deficiência que recebem 
o Benefício de Prestação Con-
tinuada da Assistência Social 
e holambrenses com comor-
bidades relacionadas pelo 
Ministério da Saúde acima 
de 18 anos podem procurar o 
local sem agendamento pré-
vio. Para estes grupos o aten-
dimento será por ordem de 
chegada. Para evitar aglome-

rações o diretor da pasta, Val-
mir Marcelo Iglecias, orienta 
que o horário marcado seja 
respeitado, que os moradores 
cheguem com, no máximo, 10 
minutos de antecedência e só 
levem acompanhante se for 
realmente necessário.

Ele recomenda ainda 
que todos realizem o pré-
-cadastro no portal VacinaJá 

(http://vacinaja.sp.gov.br), 
do Governo do Estado. “Com 
o pré-cadastro feito, conse-
guiremos agilizar o atendi-
mento no dia da adminis-
tração das doses”, explica. A 
dose será aplicada mediante 
apresentação de documento 
oficial com foto, Cartão Ci-
dadão e protocolo gerado no 
momento do agendamento.

A Prefeitura de Holambra 
realizou nesta quarta-feira, 
dia 16 de junho, a primeira 
entrega do Programa Remé-
dio em Casa, lançado esta 
semana pelo Departamento 
Municipal de Saúde. O novo 
serviço possibilita que mo-
radores com diabetes, hiper-
tensão e comorbidades asso-
ciadas que tenham mais de 
60 anos e que sejam acompa-
nhados por profissionais das 
unidades básicas de saúde do 
município recebam em domi-
cílio a medicação de uso con-
tínuo prescrita pelo médico.

Hipertensa, a morado-

ra do bairro Jardim 
Flamboyant Maria 
de Lurdes Leite 
foi a primeira 
b e n e f i c i a d a . 
Ela soube da 
iniciativa pela 
neta, que logo 
resolveu fazer a 
solicitação. “Minha 
neta viu sobre o pro-
grama na rede social, veio 
me contar e fez o pedido para 
mim”, explicou. “Fiquei muito 
contente em receber o remé-
dio em casa. Às vezes acaba, 
não dá para pegar e aí fica 
sem. Eu não aguento andar 

muito até o posto, 
tenho problema 

no joelho. Para 
mim foi uma 
beleza”, disse 
ela.

A garantia 
de acesso fácil 

ao medicamen-
to prescrito, para 

evitar a interrup-
ção do tratamento, é jus-

tamente um dos principais 
objetivos do Remédio em 
Casa. Além disso, o serviço 
possibilita a organização do 
atendimento contínuo aos 
portadores de doenças crô-

nicas e evita o deslocamento 
dos pacientes idosos, em es-
pecial, durante o período de 
pandemia da Covid-19.

“Saúde é prioridade em 
nosso governo. E esse é um 
programa que certamente 
beneficiará muito os holam-
brenses que precisam de me-
dicação contínua”, explicou 
o prefeito Fernando Capato. 
“Queremos aumentar a ade-
são ao tratamento das doen-
ças crônicas, otimizar o con-
trole clínico e garantir mais 
qualidade de vida e conforto 
aos pacientes”.

Para ter acesso ao serviço, 

o morador, portador de doen-
ça crônica, deverá solicitar o 
remédio por meio do aplica-
tivo “Holambra Conectada”, 
disponível para celulares que 
utilizam os sistemas iOS e An-
droid. Após baixar o aplicativo, 
basta preencher os campos e 
enviar uma foto da receita mé-
dica dentro da data de valida-
de. Os profissionais de saúde 
farão a análise do prontuário 
e, em seguida, enviarão os me-
dicamentos para a casa do pa-
ciente. Para fazer a solicitação, 
o usuário deverá estar inscrito 
no Cartão Cidadão e ter os da-
dos cadastrais atualizados.
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Contra aglomeração, Holambra barra entrada e 
permanência de ônibus e vans de fretamento turístico

A Prefeitura de Holambra 
decretou nesta terça-feira, 
15 de junho, a proibição tem-
porária do acesso e perma-
nência de ônibus e vans de 
fretamento turístico em toda 
a cidade. A medida amplia 
as ações de enfrentamento à 
pandemia da Covid-19 dian-
te do crescimento do fluxo de 
visitantes registrado ao lon-
go das últimas semanas.

De acordo com a direto-
ra municipal de Turismo e 
Cultura, Alessandra Caratti, 
o objetivo é contribuir para 
a conscientização das pesso-
as e fortalecer o combate ao 

vírus. “Temos observado um 
aumento muito expressivo 
de excursões, de transporte 
coletivo de turistas à cidade. 

Esse é um formato que pro-
move aglomerações antes 
mesmo de deixar a cidade de 
origem. E que coloca essas 

pessoas em risco”, disse. “A 
proibição, portanto, é uma 
maneira de reforçar, nessa 
fase crítica da pandemia, a 
opção pelo turismo seguro. É 
um cuidado com as pessoas. 
Queremos bem quem esco-
lhe a nossa estância para pas-
seios e novas experiências”.

A norma, que entrou em 
vigor em caráter imediato, 
poderá ser revista a qualquer 
momento pelo município, 
que já havia restringido o 
acesso de excursões na últi-
ma quinta-feira (10) a partir 
da limitação e controle de ve-
ículos autorizados a transitar 

pela cidade.
No último final de semana, 

dias 12 e 13 de junho, Holam-
bra recebeu mais de 70 ônibus 
com visitantes de diferentes 
cantos do Estado e também 
de fora dele, registrando filas 
em grande parte dos atrativos 
e estabelecimentos gastronô-
micos locais.

“Entendemos que a hora é 
de prioridade absoluta à saú-
de. A restrição é uma tentati-
va de fazer com que as pesso-
as compreendam a gravidade 
e reduzam sua própria expo-
sição à doença”, finalizou a 
diretora.

Em transmissão ao vivo, prefeito anuncia retomada 
gradual e opcional das aulas para 28 de junho

O prefeito Fernando Ca-
pato e o diretor municipal de 
Educação, Alexandre Moreira, 
anunciaram na noite desta 
quinta-feira, 17 de junho, em 
transmissão ao vivo feita atra-
vés de rede social da Prefeitu-
ra, a retomada gradual e op-
cional das aulas presenciais 
para o dia 28 de junho. Além 
do retorno, o município ofere-
cerá plataforma eletrônica de 
ensino, com interatividade e 
possibilidade de aulas ao vivo 
pela internet, para aqueles 
que optarem por não aderir 
de imediato à volta às escolas.

A transmissão, de cerca de 
1h10 de duração, alcançou 
cerca de 2 mil espectadores e 
abordou temas relacionados 
ao funcionamento da nova 
ferramenta de educação onli-
ne e às 4 fases de retomada do 
atendimento presencial.

A primeira delas será por 
meio da plataforma, com am-
bientação de profissionais já 
treinados e alunos para ensi-
no interativo à distância. A se-

gunda diz respeito à presença 
dos alunos nas unidades, co-
meçando com 35%, passan-
do a 70% da capacidade total 
na terceira fase e a 100% na 
quarta etapa.

“Não será um retorno 
obrigatório nesse primeiro 
momento. Vamos oportuni-

zar aos pais e responsáveis 
que preferem essa opção para 
que retornem seus filhos às 
escolas, atendendo a todos 
os protocolos de prevenção e 
cuidado”, destacou o prefeito. 
“Quem não quiser voltar de 
imediato poderá dar sequên-
cia aos estudos pela internet, 

através da plataforma”.
De acordo com o diretor da 

pasta, os pais serão chamados 
para reuniões que acontece-
rão na próxima semana para 
que tenham acesso a todos 
os detalhes desse processo – 
muitos deles já adiantados na 
transmissão que ficará dispo-

nível para que todos possam 
assistir no Facebook da Pre-
feitura, em www.facebook.
com/prefeituradeholambra. 

“Faremos encontros com 
os pais respeitando distan-
ciamento e quantidades de 
pessoas por horário. Nelas, 
vamos informar detalhes de 
acesso à plataforma digital, 
do retorno às escolas e dos 
protocolos de recepção do 
aluno já a partir do transporte 
escolar”, destacou Alexandre.

Outro anúncio feito duran-
te a apresentação desta quin-
ta foi a volta da gestão própria 
da merenda, antes terceiriza-
da. A alimentação dos alunos 
passará a ser feita uma vez 
mais nas escolas e creches, 
por merendeiras da rede. 

Profissionais da Educação 
em Holambra com mais de 18 
anos de idade já receberam a 
primeira dose da vacina con-
tra a Covid-19. Parte deles, 
com mais de 47, já completou 
o ciclo de imunização com o 
complemento.
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Com recursos do Estado, Holambra anuncia 
recuperação de 2,5km de asfalto na HBR-010

Regularização de imóveis beneficiará de 260 famílias

Holambra fará com recur-
sos do Governo do Estado a 
recuperação asfáltica de 2,5 
quilômetros da estrada mu-
nicipal HBR-010, de acesso 
ao Residencial Vila das Tuli-
pas, ao bairro Camanducaia 
e à cidade de Jaguariúna. O 
investimento, de cerca de R$ 
3,2 milhões, foi anunciado 
nesta segunda-feira, 14 de 
junho, durante visita do pre-
feito Fernando Capato ao Pa-
lácio dos Bandeirantes.

A via foi contemplada pela 
segunda fase do Programa 
Novas Vicinais, lançado re-
centemente pelo governador 
João Doria e que promoverá 
aporte multibilionário em 
mais de duas centenas de 
estradas paulistas. De acor-
do com o prefeito, que foi à 

capital acompanhado por 
seu vice, Miguel Esperança, 
a inclusão da cidade atende 
a demandas feitas pela admi-
nistração municipal e benefi-
ciará milhares de pessoas.

“A HBR-010 é, há anos, ob-
jeto de reclamação pelas más 
condições do asfalto e pelo 
risco que oferece a quem 
transita naquela região”, dis-
se. “É uma via de acesso a 
Holambra por Jaguariúna e 
também de ligação a áreas 
populosas do município. Um 
benefício que será sentido 
diariamente pelos morado-
res e visitantes”.

Ainda segundo o prefei-
to, o investimento do Estado 
é essencial para viabilizar 
a obra. “É um projeto caro 
e que não teríamos como 

executar com recursos pró-
prios num futuro próximo. 
Por isso, o apoio do governo 
nesse sentido vai ser decisi-
vo”, disse.

A solenidade, que mar-
cou a liberação de recursos 
para outras 139 estradas, 
foi acompanhada ainda pelo 
deputado estadual Barros 
Munhoz e pelo deputado 
federal Vanderlei Macris, 
incentivadores do acesso de 
Holambra a essa fase do No-
vas Vicinais. “A força política 
e o apoio de lideranças par-
cerias é muito importante 
para tornar possíveis novos 
investimentos para a cidade. 
Holambra é uma cidade que-
rida, com grandes amigos 
em São Paulo e em Brasília”, 
ressaltou o prefeito.

O prefeito de Holambra, 
Fernando Capato, formali-
zou esta semana a adesão 
do município ao Cidade Le-
gal. O programa, da Secreta-
ria de Estado da Habitação, 
irá permitir a regularização 
fundiária de 8 núcleos ha-
bitacionais, beneficiando 
mais de 260 famílias.

A assinatura da ordem 
de serviço ocorreu nesta 
terça-feira, dia 15 de junho, 
durante reunião do Conse-
lho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de 
Campinas, realizada em Ja-
guariúna. A iniciativa tem 
como objetivo acelerar e 
desburocratizar o proces-
so de adequação cadastral 
dos imóveis em situação 
irregular. Para isso, os 
moradores recebem, sem 
custo, assessoria para in-
termediar o registro dos 
projetos nos cartórios, se-

gurança jurídica, acesso ao 
mercado formal de crédito, 

possibilidade de comercia-
lização e transferência do 

bem para filhos ou herdei-
ros.

Serão beneficiados por 
meio do programa mais de 
1.060 pessoas que vivem 
no bairro Vila Nova e em 
colônias popularmente co-
nhecidas como dos Pedro-
so, Dona Edneia Fogassa, 
Glória, Chichem, Romeu 
Fogassa, Sítio São Jorge e 
Loteamento do Correia.

“É nosso compromisso 
de governo cuidar do cida-
dão e do desenvolvimento 
social e econômico de nos-
so município. Não medire-
mos esforços para buscar 
a formação de parcerias e 
acordos de cooperação téc-
nica para garantir o direito 
à moradia digna”, explicou 
o prefeito  Fernando Capa-
to. “Essa é uma conquista 
histórica que promoverá 
mais organização à cida-
de e segurança para quem 
vive há décadas nestas lo-
calidades”.
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Vereadores aprovam isenção de impostos municipais 

Durante a 15ª Sessão Or-
dinária da Câmara Munici-
pal de Holambra, realizada 
dia 14 de junho, foram apro-
vados, em primeiro turno, 
projetos de lei complemen-
tar que visam ampliar os 
benefícios tributários aos 
aposentados e pensionistas 
e as pessoas portadoras de 
doenças graves.

Aprovados, em primeiro 
turno, o PLC n.º 002/2021 
prevê incluir a condição de 
usufrutuário aos aposenta-
dos e pensionistas que pos-
sam ter direito à isenção 
de tributos municipais. En-
quanto o PLC n.º 003/2021 
tem como objetivo incluir a 
possibilidade de usufrutuá-
rios de um único imóvel, que 
sejam portadores de doenças 
graves, de receberem o bene-
fício de isenção do IPTU. Os 
projetos, de autoria do verea-
dor Mario Luiz Sitta (Sitta da 
Fanfarra), seguem para vota-
ção em segundo turno

Também ocorreu a lei-
tura do Projeto de Lei n.º 
019/2021, de autoria do ve-
reador Janderson Adriano 
Ribeiro (Chiba), que deter-

mina a inserção do símbolo 
mundial do autismo nas pla-
cas de atendimento prioritá-
rio e nas placas indicativas 
de vagas de estacionamento 
preferenciais reservadas às 
pessoas com deficiências, pe-
los estabelecimentos públi-

cos e privados do município.
Aprovado, na mesma ses-

são,  projeto de lei que atri-
bui o direito às pessoas que 
transportem indivíduos com 
o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) a utilização 
de vagas de estacionamento 

reservadas para deficientes, 
no município de Holambra. 
O PL n.º 014/2021 foi vota-
do na última Sessão Ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
Holambra, realizada no dia 
14 de junho.

De acordo com a justifi-

cativa do projeto o objetivo é 
minimizar qualquer descon-
forto que possa surgir aos 
portadores de Transtorno 
de Espectro Autista (TEA), 
facilitando que o estacio-
namento do veículo seja o 
mais próximo possível das 
entradas e saídas de estabe-
lecimentos, como também é 
feito para o estacionamento 
dos deficientes.

“Esse projeto é bastante 
importante, vem para com-
plementar à Lei Federal e 
fazer com que fique claro 
para todas as pessoas que 
possuem o Transtorno do 
Espectro Autista, aos pais, 
que eles podem sim utilizar 
essas vagas.”, ressaltou o ve-
reador Chiba.

A propositura de autoria 
dos vereadores Janderson 
Adriano Ribeiro (Chiba), 
Eduardo da Silva (Pernambu-
co), Jesus Aparecido de Sou-
za (Jesus da Farmácia), Mario 
Luiz Sitta (Sitta da Fanfarra), 
Mauro Sérgio de Oliveira 
(Serjão), Oriovaldo Venturini 
e Wilson Barbosa (Bigode) 
segue para sanção ou veto do 
Prefeito.

Temos disponível para 
alugar 1 sala de 105m²

Legislativo cria lei que garante vagas de estacionamento aos autistas
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Holambra é destaque no ranking 

do saneamento da ABES
Empresários  holambrenses  
se reúnem em assembleia 

na ACE 

Os investimentos rea-
lizados ao longo dos últi-
mos anos, somado à gestão 
eficiente dos sistemas de 
saneamento, conferiram a 
Holambra, uma classificação 
de destaque no Ranking da 
Abes – Associação Brasilei-
ra de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, divulgado nesta 
quarta-feira (16), que avalia 
os principais indicativos do 
setor. Com essa divulgação, 
a cidade conquista uma im-
portante posição frente aos 
maiores municípios do país.

A metodologia do estudo 
é baseada nos dados mais re-
centes do SNIS (Sistema Na-
cional de Informações sobre 
Saneamento) de 2019. Para a 
avaliação, o estudo considera 
os seguintes critérios: abas-
tecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto, coleta 
e destinação adequada dos 
resíduos sólidos e as taxas 
de internação por doenças 
relacionadas à falta de sanea-
mento como: diarreia e febre 
tifoide. A soma de todas as 
notas obtidas proporcionou 
a Holambra a pontuação de 
485,00 bem próxima aos 500 
considerado como o maior 

índice, dentro da categoria 
“Pequeno e Médio Porte – 
Rumo à universalização”, que 
analisou os municípios com 
menos de 100 mil habitantes.

O estudo contemplou a 
avaliação de 1.670 municí-
pios do país, sendo que 84% 
dos ranqueados, se enqua-
dram na categoria “Peque-
no e médio porte”. Entre as 
cidades analisadas no grupo 
“Grande Porte”, apenas 37 
dos 263 que serviram como 
base de estudos, atingiram a 
pontuação necessária para 
conquistar a classificação na 
melhor categoria, denomina-
da como “Rumo à Universali-
zação. Já na esfera dos muni-
cípios com menos de 100 mil 
habitantes, somente 82 se en-
quadraram nos quesitos para 
figurar neste grupo de des-
taque. No total, somente 119 
cidades atingiram a categoria 
“Rumo à Universalização” 
(dentro das duas divisões 
Grande e Pequeno Porte).

Para o diretor-executi-
vo, Ozanan Pessoa, um dos 
principais diferenciais que 
fazem Holambra se destacar 
no setor são os grandes in-
vestimentos que estão sen-

do realizados ao longo da 
concessão. Nos últimos cin-
co anos, a cidade alcançou a 
universalização do atendi-
mento para os serviços de 
saneamento.  Durante esse 
período foram investidos 
aproximadamente R$ 21,6 
milhões (moeda de 2021), 
para a ampliação e moder-
nização da estrutura física e 
tecnológica de todo o com-
plexo operacional.  

“Para nós, os resulta-
dos registrados pelo estu-
do são motivo de orgulho, 
pois, reafirma o propósito 
da concessionária de con-
tribuir efetivamente com o 
desenvolvimento social e 
sustentável do município. 
Se Holambra está nesse pa-
tamar de destaque frente 
ao panorama nacional do 
saneamento, muito deve-se 
ao aporte de recursos feito 
por acionistas e investido-
res que apostaram e ainda 
acreditam no potencial de 
crescimento da cidade e, so-
bretudo, a performance dos 
profissionais do setor que 
não medem esforços para 
oferecer o melhor atendi-
mento”, destaca Ozanan.

Ações na pandemia, pres-
tação de contas de 2020, 
cancelamento do reajuste 
das mensalidades associa-
tivas, facilitação do acesso 
dos consumidores às empre-
sas em tempos de crise. Es-
ses foram alguns dos tópicos 
discutidos no último dia 16, 
na Assembleia Geral Ordiná-
ria realizada pela Associação 
Comercial e Empresarial de 
Holambra (ACE Holambra). 
Esses foram alguns dos tópi-
cos discutidos 16 de junho, 
Com a presença de empre-
sários, a ACE fez a prestação 
das contas do exercício de 
2020, incluindo balanço pa-
trimonial e a demonstração 
de resultados do ano passa-
do, com a votação e aprova-
ção das contas. As atividades 
no ano anterior também fo-
ram apresentadas e discu-
tidas, ganhando destaque o 
tema pandemia.

Reuniões frequentes 
sobre a pandemia

A representatividade de-
sempenhada pela ACE foi 
um dos pontos que sobres-
saíram na reunião. Em 2020, 
o presidente da Associação, 
Ronaldo Graat, se manteve 
em discussão direta com a 

Prefeitura sobre a pandemia 
e suas consequências no co-
mércio de Holambra.

Nas reuniões, que duran-
te meses foram semanais ou 
quinzenais, a entidade plei-
teava o direito das empresas 
e dos empregados ao traba-
lho, sempre mantendo os 
protocolos de prevenção ao 
Coronavírus.

A ACE também forma-
lizou por diversas vezes a 
mesma reivindicação ao go-
verno paulista, somando-se 
a esforços estaduais para 
buscar ajuda às empresas.

Outro trabalho da Asso-
ciação foi na capacitação e 
na comunicação com os as-
sociados e às empresas em 
geral para informar e orien-
tar nos desafios trazidos 
pela pandemia.

Reajuste cancelado desde 
agosto de 2020 e novo 
canal de comunicação
No mesmo período, a en-

tidade ainda suspendeu o 
reajuste da mensalidade as-
sociativa e lançou canal de 
comunicação, o Aplicativo 
ACE Holambra, para facilitar 
o acesso à distância entre 
consumidores e as empresas 
da cidade.
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Cidade do milho

Nacionalmente reconhe-
cida como “Cidade das Flo-
res”, Holambra viu seu ímpe-
to econômico na agricultura, 
sobretudo quando pensa-
mos em geração de empre-
gos, ser ameaçado pela pan-
demia de Covid-19, iniciada 
em 2020. Afinal, a realização 
de eventos (impedida no ce-
nário de isolamento social) 
é a grande demandante de 
flores ornamentais.

Todavia, diante do ta-
manho do problema, con-
siderável adaptação foi 
registrada no município, 
maior empregador formal 
proporcional da Região Me-
tropolitana de Campinas no 
acumulado de 2021.

No setor da agropecuária, 
enquanto o segmento da cul-
tura de flores se estabilizou 
no saldo de empregos, a cul-
tura de milho acelerou gera-
ção de vagas.

Podemos verificar a situ-
ação ao comparar os saldos 
acumulados de geração de 
empregos formais entre os 
segmentos, nos períodos de 
janeiro a abril de 2020 e ja-
neiro a abril de 2021.

De acordo com o CAGED 
- Cadastro Geral de Empre-

gados e Desempregados, 
enquanto a cultura de flo-
res (representada no gráfi-
co pelas barras vermelhas) 
gerou 6 postos formais de 
trabalho em cada um dos 
períodos, a do milho (bar-
ras cinzas) gerou 468 no 
acumulado de janeiro a 
abril de 2020, e outros 184 
de janeiro a abril de 2021.

Já a linha contínua azul 
no mesmo gráfico, acompa-
nhada pelo eixo da direita, 
representa, segundo o CE-
PEA, da ESALQ, um dos pro-
váveis motivos para a forte 
aposta do cereal no uso da 
terra: preço. 

O mercado da commodity 
praticamente dobrou entre 
janeiro de 2020, quando era 
cotada a R$ 48,43 a saca de 60 
kg do produto, e final de maio 
de 2021, cotada a R$ 94,88 
pelo mesmo volume. Cabe 
observar que atingiu o pata-
mar máximo de R$ 103,23, no 
último dia 17 de maio.

Apesar de toda atrativi-
dade ao plantio do cereal, 
é importantíssimo desta-
car a verdadeira resiliência 
do segmento de flores, cuja 
manutenção de empregos 
formais no cenário atraves-

sado parece façanha, fruto 
de muita capacidade e co-
nhecimento. A disputa pela 
mesma terra se dá entre uma 
cultura atualmente cheia de 
restrições para demanda e 
outra que representa a base 
da alimentação, item primor-
dial em tempos de desafios 
econômicos tão acentuados.

Também relevante é 
observar que a cultura de 
flores continua como pre-
ponderante no cenário de 
empregos formais da agro-
pecuária holambrense. Seu 
estoque de vagas encerrou 
abril 2021 com 2.974 pos-
tos, enquanto o segmento do 
milho registrou 1.023.

Por fim, além do surpre-
endente rearranjo de empre-
gos na economia holambren-
se, há ainda o potencial de 
retomada do setor de flores 
quando eventos voltarem a 
ser autorizados. Dependem 
sobremaneira de vacinação, 
que felizmente parece vir ga-
nhando ritmo no Estado.

Ricardo Buso
Economista

Idealizador do Projeto 
Economia Metropolitana

A partir do mês de ju-
nho até o final do ano, o 
Grupo UniEduK irá distri-
buir cerca de quatro mil 
cestas básicas por mês, 
beneficiando famílias vul-
neráveis na região das 
unidades de atuação: Uni-
FAJ, UniMAX e Faagroh. 
A iniciativa, denominada 
de “Projeto Tamo Junto”, 
reforça o posicionamen-
to do Grupo UniEduK 
que há 22 anos atua com 
forte posicionamento de 
responsabilidade social e 
ambiental. 

A proposta do projeto 
é contribuir para diminuir 
os impactos negativos 
causados pela pandemia 
de COVID-19. A distribui-
ção acontecerá em oito 
municípios, considerando 
parcerias com Secretarias 
de Assistência Social e de 
Saúde, além de institui-
ções sociais. 

UniEduK Solidário
Desde o início da pan-

demia, o Grupo UniEduK 
tem atuado com ações para 
contribuir para minimi-
zar os impactos negativos 
causados pela Covid-19. 
Entre as atividades, estão  
desconto na mensalidade, 
além de doação de álcool 
gel e máscaras. 

Durante o mês de maio, 
quando se comemora 
o aniversário do Grupo 
UniEduK, foi realizada ar-
recadação de alimentos 
por meio de alunos de vá-
rios cursos da UniFAJ, Uni-
MAX e Faagroh. No total, 
foram quatro toneladas ar-
recadadas, distribuídas em 
seis municípios. 

O “Projeto Tamo Junto” é 
mais uma frente de atuação, 
comprovando o compro-
misso de responsabilidade 
social e ambiental de que o 
Grupo UniEduK faz parte!

Grupo UniEduK distribui cerca 
de quatro mil cestas básicas 

durante o mês de junho 

Grupo UniEduK 
sobre Educação

Iniciativa para contribuir com enfrentamento da 
Covid-19 reforça 22 anos de responsabilidade 

social e ambiental 
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• Atendimento de segunda a 
   sábado das 11:00 às 15:00.
• Domingos e feriados das  
   11:00 às 15:00

Na cozinha com o 
Jornal da Cidade

INGREDIENTES
- 500 gramas de canjica branca 
ou amarela
- 1,5 litro de Água
- 1 pau de canela
- 1 lata de leite condensado
- 1 litro de leite
- 200g de coco ralado natural 
ou desidratado
- 200 gramas de creme de 
amendoim (um pote)
- 1 xícara (chá) de amendoim 
tostado e moído

Modo de preparo
Deixe a canjica de molho na 
água de um dia para o outro.
Escorra a canjica, coloque na 
panela de pressão, acrescente 

a água e a canela.
Feche a panela e cozinhe duran-
te 45 minutos no fogo brando 
(160 ºC) após o início da pressão.
Deixe sair a pressão, abra a pa-
nela e acrescente o leite con-
densado, metade do leite e o 
coco ralado.
No liquidificador, bata o res-
tante do leite com o creme de 
amendoim e misture à canjica.
Deixe cozinhar até ferver e ficar 
cremosa.
Coloque em um refratário e por 
cima distribua o amendoim pi-
cado.
Obs: Essa receita pode ser con-
sumida quente ou fria. Ambas 
ficam igualmente deliciosas!

De origem africana, a canjica  tornou-se popular no Nordeste 
e logo se espalhou pelo Brasil inteiro. A canjica é consumida 
durante o ano inteiro, mas, sem dúvida, a demanda 
cresce bastante nesta época do ano. Apesar de 
demorada, a canjica é fácil de fazer e, já que os 
“arraiás” estão proibidos por conta da pande-
mia, esse prato pode ser a atração na sua pró-
pria casa.
Confira a receita!

Canjica cremosa com coco e amendoim

Palestra gratuita promete 
tratar de finança empresarial 

de uma forma diferente

Como estão as suas fi-
nanças, empreendedor? No 
dia 24 de junho, às 8 horas, 
a Associação Comercial e 
Empresarial de Holambra 
(ACE Holambra) sedia a pa-
lestra Finanças para novos 
tempos, com a consultora 
em planejamento financei-
ro pessoal e empresarial, 
Kellen Vermeulen. As ins-
crições são gratuitas e já 
estão abertas para associa-
dos ACE. Presencial no au-
ditório da Associação, a ati-
vidade tem vagas limitadas.

“A proposta deste en-
contro é falar de finanças 
de uma maneira diferente. 
É despertar o empreende-
dor para que olhe para seu 
negócio com outras lentes 
e, a partir deste ponto, tra-
zer reflexões sobre como 
olhar para as nossas finan-
ças e de nossos negócios”, 

Finanças para novos tempos: palestra dia 24, na ACE, vagas são limitadas

Inscreva-se já para 
garantir a sua vaga!

Palestra Finanças para novos tempos

A palestra é voltada para os 
associados da ACE, de to-
dos os setores. As inscrições 
seguem até 22 de junho, 
exclusivamente pelo site 
da Associação Comercial: 
www.aceholambra.com.br 
ou no link a seguir:
https://www.aceholambra.
com.br/eventos:financas-
-para-novos-tempos

Dia 24 de junho, às 8 horas, na ACE
Avenida das Tulipas, 103, Centro
Inscrições até 22/06, pelo site www.aceholambra.com.br

fala Kellen Vermeulen, que 
é pós-graduada em gestão 
empresarial e especialista 
em planejamento financei-
ro. “É refletir sobre como 
podemos tomar consci-
ência das nossas escolhas 
e, assim, ter uma relação 
mais leve e saudável com o 
dinheiro”.
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Av. Tulipas, 45 - Centro - Holambra/SP (19) 3802.3129 (19)99240-8054

www.cafcorretora.com.br
������������

Especialista em Imóveis

Casa - Jd. das Tulipas - Holambra
100 m2 construídos / 250 m2 total. Possui 2 quartos sendo 1
suíte, 2 banheiros, garagem coberta p/ 1 carro e mais 3
descobertos. Possibilidade de venda c/ móveis.

VendaR$ 495.000,00  -

Casa - Resd. Tamboré - Jaguariúna
246 m2 construídos / 510 m2 total. Possui 3 suítes, coz; área
gourmet c/ ar condic; piscina aquecida, sauna, lavanderia,
depósito, aquecimento por boiler, 5 banheiros e 2 garagens. 

VendaR$ 2.100.000,00  -

Terreno - Jd. das Tulipas - Holambra
Lote de 365 m2.
Terreno á venda já com água, energia e muro.

VendaR$ 265.000,00  -

Casa - Recanto Camanducaia - Jaguariúna
90 m2 construídos / 200 m2 total. Possui 2 quartos, banheiro
social, sala de estar, jantar, coz. planejada, armários, área
gourmet c/ churrasqueira e ar condicionado. 

VendaR$ 450.000,00  - 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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Nº 1245
Faço saber que pretendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525, número 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro:
EDIRLEI MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profissão serviços gerais, nascido em 
São Bernardo do Campo-SP, (registrado no 1° Subdistritono 
dia vinte e oito de abril de mil novecentos e setenta e oito 
(28/04/1978) residente e domiciliado no Sítio João Henrique 
Wolpereis, s/n°, Alegre, Holambra, SP, CEP: 13825000, filho 
de REINALDO SILVA e de ADELINA MARTINS SILVA.
KARINA BERNARDES DE MACEDO, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo-SP, (registrada no 20° Subdistrito-Jardim América), 
no dia onze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(11/10/1987) residente e domiciliada no Sítio João Henrique 
Wolpereis, s/n°, Alegre,  Holambra, SP, CEP: 13825000, filha 
de HELIO RODRIGUES DE MACEDO e de ROSANGÊLA 
BERNARDES DA ROCHA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publi-
cado na imprensa local.

Nº 1246
Faço saber que pretendem converter sua união estável em 
casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525, número 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro:
GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil divorciado, profissão trabalhador rural, nas-
cido em Ivaté, PR, no dia dezoito de setembro de mil novecen-
tos e setenta e seis (18/09/1976) residente e domiciliado na Rua 
Kortstee, 213, Residencial Van Den Broek, Holambra, SP, CEP: 
13825000, filho de NITO MARTINS DE OLIVEIRA e de AN-
TONIA FERREIRA DE OLIVEIRA.
LOURDES ALVES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, es-
tado civil divorciada, profissão trabalhadora rural, nascida em 
Nova Olímpia, PR, no dia vinte e cinco de novembro de mil 
novecentos e setenta e um (25/11/1971) residente e domicilia-
da na Rua Kortstee, 213, Residencial Van Den Broek, Holam-
bra, SP, CEP: 13825000, filha de JOAQUIM DOMINGOS DE 
SOUZA e de MARIA ALVES DE SOUZA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
Lavro o presente para ser afixado neste Registro Civil e publi-
cado na imprensa local.

Nº 1247
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo art. 1525, números 1, 3, 4 e 5, do Código Civil 
Brasileiro:
ALAN RODRIGUES GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profissão  operador de produção, nascido 
em Artur Nogueira SP, no dia nove de maio de mil novecen-
tos e noventa e dois (09/05/1992), residente domiciliado na 
Rua Van Ham, 169, Residencial Van Den Broek, Holambra, 
SP, CEP: 13825-000,filho de DEUZEMAR RODRIGUES 
GONÇALVES e de MARIA EUNICE GONÇALVES.
TAINARA DOS SANTOS VIEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profissão conferente, nascida em Ar-
tur Nogueira, SP, no dia dois de abril de mil novecentos e no-
venta e dois (02/04/1992), residente e domiciliada na Rua Van 
Ham, 169, Residencial Van Den Broek, Holambra, SP, CEP: 
13825000,filha de PEDRO GILBERTO FERNANDES VIEI-
RA e de APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
Lavro o presente para ser afixado em cartório e publicado na 
imprensa local.

Holambra - SP, 17 de junho de 2021

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

● EMPREGOS ●

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SOLVLINDER
CNPJ: 07.572.494/0001-28

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL

Ficam os senhores associados da associação 
educacional solvlinder, convocados para a 
assembléia geral ordinária virtual, que realizar-se 
á no dia 29 de junho (terca-feira) de 2021, com 
transmissão por plataforma zoom na sede da escola 
acalanto, situado à estrada municipal hbr 020, s/n, 
lote 2-c da seção g, sitio figueira, no municipio de 
holambra, estado de são paulo, às 18:30 horas em 
primeira convocação com a presença de metade 
e mais um dos associados, ou ainda às 19:00 hs, 
em segunda convocação e última convocaçâo, com 
a presença de qualquer número  dos associados, 
conforme normas estatuárias, para:

Ordem do dia:
1) Abertura
2) Prestação  e votação de contas do exercício de 
2019.
3) Prestação  e votação de contas do exercício de 
2020.
4) Prestação de contas 2a fase prédio fundamental.
5) Eleição dos componentes do conselho deliberativo 
para o biênio 2021/2022.
6) Eleição dos componentes do conselho fiscal para 
o ano 2021.
7) Outros
8) Encerramento

O numero de associados com direito a voto nesta 
data é de 99 associados.

Holambra, 11 de junho de 2021
 

Jack Derks
Presidente em exercicio

Interessados deverão 
comparecer ao escritório 
da Martin Holandesa, na 

Rua Dória Vasconcelos, nº 
15 – Ventro, Holambra. De 
seg. à sex. das 08h00 às 

16h00, munidos da carteira 
de trabalho.

Contrata:

Garçon / Garçonete
Auxiliar de Cozinha

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

● DIVERSOS ●

● DIVERSOS ●

Conheça dos ganhadores 
da campanha dia dos 
namorados, em Holambra

• Anne Caroline de Oliveira Freitas – ganhadora 
do prêmio principal – R$ 1000,00 em compras
Cupom concedido na Lefit

• Jack Derks – ganhou R$ 500,00 em compras
Cupom concedido na Casa Bela Presentes

• Adriana Maria Marques de Oliveira – ganhou R$ 
500,00 em compras
Cupom concedido na Multidrogas Holambra - 
unidade 1
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por Izildinha PilliFique
Ligado

Quem te viu, quem te vê
A cantora Joelma fez harmonização facial e para mim, ficou com-

pletamente diferente. Deve ser muito estranho olhar no espelho 
e não se reconhecer, né? Outro que usou essa nova técnica foi o 
DJ Alok, o ator Daniel Rocha, Maraísa, que faz dupla com a irmã 
Maiara, o apresentador Nelson Rubens e Gretchen, que não é 
novidade né, gente? Essa mulher já mudou umas quinhentas 
vezes. rsrsrs. Marília Mendonça também deu uma boa mudada. 
Mas ela jura que só fez preenchimento labial e uma dieta fer-

rosa. Enfim, a gente conhece esses artistas de um jeito, um ano 
depois da fama já são completamente diferentes. Como Ludmilla, 

Anitta e por aí vai. Vamos ver até onde vai essa vaidade humana, né? 

Gente, o Grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Aquila lançaram o Prêmio Band Ci-
dades Excelentes, dia 16 de junho. A iniciativa vai reconhecer, fomentar e incentivar a prática da 
gestão pública para melhorar a realidade dos 5.568 municípios brasileiros.  “Um excelente prefeito 
pode mudar, como já vi diversas vezes, a história de uma cidade.”, analisa Johnny Saad, presidente 
do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Todas as cidades brasileiras estão automaticamente pré-
-inscritas na premiação e serão agrupadas em três categorias de acordo com o porte da popula-
ção local: Menor ou igual a 30 mil habitantes. Entre 30 mil e 100 mil habitantes. Acima de 100 mil 
habitantes. Três cidades de cada categoria serão consideradas as melhores em cada um dos cinco 
pilares de avaliação: Eficiência Fiscal e Transparência, Educação, Saúde e Bem-Estar, Infraestrutu-
ra e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.  O prêmio realizará 
uma etapa estadual, em setembro, quando serão conhecidos os três melhores municípios de cada 
categoria. Será um certificado alusivo à qualidade da gestão no pilar com maior pontuação.  Já na 
fase nacional, a ser realizada em Brasília (DF), no mês de outubro, o prêmio dará um troféu para 
os três primeiros lugares de cada categoria. Todos os demais classificados, mas não ganhadores, 
receberão medalhas de participação. Vamos nessa. 

Gente, vou te dizer, sai cada quebra pau 
nesse Power Couple, reality show de casais 
na Record TV. E a apresentadora Adriane 
Galisteu parece que gosta de ver o circo 
pegar fogo. O ciclo da semana começou 
com a prova das mulheres e também com 
muita brigas na atividade Quebra Power, 
principalmente entre os casais Mari e Ma-
theus e Deborah (foto) e Bruno. Uma bai-
xaria. E rendeu o segundo lugar de audi-
ência. Mas parece que é isso que o público 
gosta, infelizmente.

Se liga nessa

Gente, o casal Sandy e Lucas Lima procura não envolver o filho Theo em suas carreiras.  O menino não é exposto e mui-
tos fãs se revoltam  e ficam irritados. Muitos se manifestaram, qdo Xororó consertava dois bonequinhos de madeira do 
Theo, ele estava do lado do vovô. Só que ninguém viu o Theo, mostrou só o braço do menino. Choveu comentários no 
Instagram:  “Kd esse menino que ninguém nunca vê, nem se fosse um príncipe... será que existe mesmo?”. Outro fã diz 
“filho da Sandy deve ser o Gasparzinho camarada, invisível será que é feio???? E por aí  vai.

Repercussão

Confia em Deus e persevera na trilha do 
dever na certeza de que, haja o que houver, 

a Misericórdia Divina te sustentará. 

Quebra Power esquenta 
com brigas de casais
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HOLAMBRA
É DESTAQUE

Holambra está entre as cidades mais
bem colocadas no Ranking da ABES*

ORGULHO EM FAZER PARTE
Mais uma vez, Holambra encontra-se entre as cidades de pequeno porte 
mais avançadas do Brasil em termos de universalização do saneamento.
A Águas de Holambra se orgulha em contribuir com o desenvolvimento 

social e sustentável do município há 6 anos.
*Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental

NO RANKING DO 
SANEAMENTO

OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DA EJA!

A partir do próximo semestre a Escola Ibrantina Cardona 
vem com uma novidade: o EJATEC!

Os alunos da Eja poderão concluir seus estudos com 
qualificação profissional - formação profissional para jovens e 
adultos com qualificação em Auxiliar Administrativo.

Não perca esta oportunidade! Venha e faça a sua matrícula!
Início das aulas: Agosto de 2021.
Para maiores esclarecimentos, compareça pessoalmente 

na escola ou entre em contato : (19) 3802-1026.

Cidade das flores fará parte de programa 
de apoio a mulheres com deficiência

Holambra aderiu essa se-
mana ao programa TODAS 
In-Rede, lançado na última 
segunda-feira, 14 de junho, 
pela Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência por meio de trans-
missão ao vivo com as pre-
senças do prefeito Fernando 
Capato, da secretária estadu-
al Célia Leão e de prefeitos da 
região. Ele tem por objetivo 
promover ações em favor e 
defesa das mulheres com de-
ficiência.

Com a adesão ao progra-
ma, a cidade receberá vagas 
para capacitação de profissio-
nais para atendimento às pes-
soas com deficiência vítimas 
de violência e cursos de Li-
bras EaD (ensino à distância), 

além de divulgar no municí-
pio campanhas educativas.

A iniciativa tem o objetivo 
de dar voz às mulheres com 
deficiência do Estado de São 
Paulo, buscando o empodera-
mento e autonomia no aces-
so à informação, trabalho, 
renda, exercício dos direitos 
afetivos, sexuais e reprodu-
tivos, prevenção à violência, 
autoestima e liderança.

“Trata-se, sem dúvida, de 
uma iniciativa extremamente 
relevante para romper o ciclo 
de exclusão social e promo-
ver a proteção e independên-
cia destas mulheres”, disse 
o prefeito Fernando Capato. 
“Nossa gestão tem o com-
promisso de trabalhar para 
todos e essa é mais uma ini-

ciativa que irá permitir com 
que nossos funcionários es-

tejam preparados para aten-
der essas mulheres e fazer a 

diferença na vida de muitas 
famílias holambrenses”.


